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1. Wprowadzenie
Aktywność  kulturalna  jest  jednym  z  podstawowych  aspektów  życia  społecznego.  Jest  także

czynnikiem  tworzącym  więzi  społeczne,  rozwijającym  wrażliwość,  poczucie  estetyki  oraz

budującym poczucie przynależności grupowej. Kultura w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju

duchowego  oraz  intelektualnego  człowieka,  zarówno  w  wymiarze  tworzenia,  jak  i  jej  odbioru.

Różnorodność dziedzin kultury pozwala na dotarcie do każdej grupy społecznej w zależności od jej

preferencji. Każdy przedstawiciel społeczeństwa w większym bądź mniejszym stopniu ma potrzebę

obcowania z kulturą lub jej tworzenia, dlatego też, w zależności od potrzeb, korzysta z dostępnej

oferty kulturalnej. Należy więc dążyć do rozwoju sfery kultury w taki sposób, aby zaspokoić jak

największą liczbę odbiorców. Organizacja  życia  kulturalnego jest  zadaniem niezwykle złożonym,

zależnym od wielu  czynników wewnętrznych  oraz  zewnętrznych.  Efektywne działanie  instytucji

kultury może przełożyć się na wiele korzyści natury społecznej oraz materialnej.

Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021-2026 jest podstawowym narzędziem

zarządzania strategicznego Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem, jedynej instytucji kultury działającej

na  terenie  gminy.  Program  zakłada  wieloletni  plan  działania.  Wskazuje  problemy,  słabe

i mocne strony oraz kierunki rozwoju instytucji. Zawiera misję, wizję oraz cele rozwojowe placówki

w  dziedzinie  zarządzania,  rozwoju  infrastruktury  technicznej,  promocji  i  oferty  kulturalnej.

Wyznacza priorytety działania niezbędne do realizacji przyjętych założeń.

Podstawowym celem programu jest usprawnienie działania Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem oraz

wyznaczenie  kierunków rozwoju  instytucji.  Realizacja  programu  w efekcie  ma  się  przełożyć  na

przeobrażenie  instytucji  w  nowoczesne,  dobrze  wyposażone  centrum  kultury  spełniające

wymagania mieszkańców, posiadające bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną.
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1.1. Struktura Programu                                                              
Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2020-2030 składa się z pięciu głównych

części. Są to:

 Analiza  stanu  bieżącego  - diagnoza  obecnego  stanu  kultury  w  gminie  Zawadzkie,

charakteryzująca działalność Biblioteki i  Kultury w Zawadzkiem, ukazująca problemy oraz słabe  

i  mocne  strony  instytucji.  Analiza  zawiera  również  badanie  ankietowe,  które  pomogło  trafnie

wyznaczyć kierunki rozwoju.

 Założenia programowe - podstawowe ramy programu, na które składają się: jego wizja,

misja i cele strategiczne oraz konkretne kierunki działań.

 Obszary rozwoju – określają zakres działań niezbędnych do prawidłowego zrealizowania

założeń programu,  kształtujących  system zarządzania  kulturą  oraz  pola  oczekiwanych zmian  na

podstawie sześciu tematów (Program – Infrastruktura – Finansowanie – Dostępność – Promocja –

Zarządzanie).

 Projekty kulturalne –  metoda wprowadzenia w życie Założeń Programowych. Projekty

kulturalne są usystematyzowanym zbiorem różnorodnych zadań, skoncentrowanych na wybranych

zagadnieniach posiadających potencjał rozwoju. Realizacja projektów ma charakter wieloletni oraz

interdyscyplinarny.

 Proces realizacji programu – określa metody realizacji założeń programowych oraz ich

monitoringu i ewaluacji.
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2. Analiza stanu bieżącego

2.1. Środowisko                                                                                         
Zawadzkie  to  niewielka  miejscowość,  położona  nad  rzeką  Mała  Panew  we  wschodniej  części

województwa  opolskiego.  Pierwsze  informacje  o  terenach  leżących  obecnie  w  obrębie  gminy

sięgają  XIV  wieku.  Powstające  wówczas  skupiska  ludności  stanowily  kolonie  robotnicze,

powiększające się i łączące wraz z rozwojem miejscowej huty.

W  latach  60.  nastąpił  gwałtowny  rozwój  gminy,  spowodowany  rozbudową  huty,  do  której

z  odległych  terenów  zaczęła  napływać  do  pracy  ludność.  Stopniowo  budowano  osiedla

mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej.

Prawa miejskie Zawadzkie otrzymało w 1962 roku. Aktualnie gminę zamieszkuje około 10 tysięcy

mieszkańców.  Od  wielu  lat  problemem  jest  malejący  potencjał  demograficzny,  spowodowany

niskim przyrostem naturalnym i przede wszystkim emigracją zarobkową (tabela nr 1).

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Zawadzkie w latach 2012-2019

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba ludności 12014 11878 11759 11654 11544 11464 11379 11304

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Niski potencjał mieszkaniowy, ograniczona komunikacja, brak inwestorów, a tym samym niewielkie

możliwości rozwoju zawodowego powodują systematyczny odpływ młodych ludzi z tego terenu.

W gminie systematycznie wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (Tabela nr 2).

Tabela 2. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2012-2019

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ludność w wieku

przedprodukcyjnym
14 lat i mniej

1341 1328 1294 1271 1262 1267 1235 1247

Ludność w wieku
produkcyjnym

15-59 lat kobiety
15-64 lata mężczyźni

8410 8272 8154 8040 7890 7772 7654 7534

Ludność w wieku
poprodukcyjnym  

2263 2278 2311 2343 2392 2425 2490 2523

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Po  reformie  administracyjnej  w  1989  roku  obarczenie  samorządu  dużymi  obciążeniami

finansowymi  i  upadłość  huty,  finansującej  przyzakładowe  instytucje  kulturalne  i  sportowe,

spowodowały likwidację Zakładowego Domu Kultury w Zawadzkiem i problemy z funkcjonowaniem

miejscowej hali sportowej, przekazanej władzom gminy.

Obecny  stan  budżetu  gminy  powoduje  niedostateczne  finansowanie  działalności  kulturalnej

prowadzonej przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem będącą jedyną instytucją kultury działającą

na terenie gminy, co w dużym stopniu wpływa na jej ofertę kulturalną.

2.2. Podmioty prowadzące działalność kulturalną                            

2.2.1. Instytucje kultury

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Biblioteka  i  Kultura  w  Zawadzkiem  jest  jedyna  instytucją  kultury  działającą  na  terenie  gminy

Zawadzkie.  Podstawą funkcjonowania BiK-u w obecnej formie jest  Uchwała Rady Miejskiej  NR

XLIII/384/18 z  dnia  25 czerwca 2018 r. Uchwała zmienia  nazwę Miejskiej  i  Gminnej  Biblioteki

Publicznej w Zawadzkiem na Biblioteka i  Kultura w Zawadzkiem i nadaje jej  nowy statut,  który

rozszerza  działalność  jednostki  o  dodatkowe  zadania  kulturalne  realizowane  dotychczas  przez

nieistniejący już Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. 

Celem  instytucji  jest  organizacja  życia  kulturalnego  na  terenie  naszej  gminy  oraz  działalność

biblioteczna.  Nadrzędnymi  zadaniami  jednostki  w  dziedzinie  kultury  są:  organizacja  imprez

kulturalnych,  prowadzenie  sekcji  artystycznych  dla  dzieci,  młodzieży  oraz  dorosłych.

Upowszechnianie  kultury  wśród  mieszkańców,  wspieranie  wszelakich  inicjatyw  kulturalnych,

współpraca z jednostkami oświatowymi w dziedzinie kultury oraz edukacji.  Szczegółowa analiza

działalności  placówki  została  opisana  w  punkcie 2.3.  Działalność  Biblioteki  i  Kultury

w Zawadzkiem.

2.2.2. Organizacje pozarządowe

Poza działalnością Bik-u, na terenie gminy Zawadzkie działają liczne organizacje i stowarzyszenia

mające na celu promocję i upowszechnianie kultury. Stowarzyszenia samodzielnie ustalają swoje

cele i program działania zgodnie z zainteresowaniami członków. Ich działalność określa ustawa o

stowarzyszeniach. Jest to jedna z form aktywności społecznej.
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NAZWA: CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI: DANE TELEADRESOWE:

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Żędowicach

Przyszkolne  stowarzyszenie,  które  wśród
wielu  zadań  o  charakterze  edukacyjnym
prowadzi  działalność  kulturalną.  W  jej
ramach  prowadzony  jest  zespół
„Żędowianie”, który propaguje przywiązanie
do tradycji polskiej i regionalnej.

Żędowice 
ul. Strzelecka 35
47-120 Zawadzkie
tel: 744765453
email:
stopswz@gmail.com

Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich

Stowarzyszenie powołane z inicjatywy kobiet
zamieszkujących  sołectwo  Żędowice.
Stowarzyszenie skupia swoją działalność na
inicjowaniu,  wspieraniu  i  propagowaniu
aktywności  lokalnej,  kultywowaniu  tradycji,
edukacji  mieszkańców  wsi  w  zakresie
poziomu  życia  na  wsi,  organizacji  czasu
wolnego  i  zdrowego  stylu  życia,  pomocy
w  inicjatywach  lokalnych  podejmowanych
przez grupy nieformalne działające na rzecz
Żędowic  oraz  szerzeniu  idei  ochrony
środowiska naturalnego.

Żędowice 
ul. Strzelecka 35a
47-120 Zawadzkie

Stowarzyszenie
Wincentego z Kielczy

Stowarzyszenie  w  swej  działalności
statutowej  zawarło  przede  wszystkim
wszelkie  formy  działalności  na  rzecz
kreowania,  inspirowania  i  popierania
inicjatyw  społecznych  w  zakresie  edukacji,
kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  sportu,
turystyki,  ładu,  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego  oraz  ochrony  środowiska
i  promocji  zdrowia  oraz  integracji  małych
środowisk,  w  których  działają  różnego
rodzaju  grupy  społeczne,  grupy  parafialne,
organizacje  społeczne.  Stowarzyszenie
“Wincentego  z  Kielczy”,  które  powstało
z  inicjatywy  grupy  mieszkańców  w  swych
szeregach  skupia  liderów  wszystkich
organizacji, grup działania i grup parafialnych
działających  we  wsi  Kielcza.  Siedzibą
Stowarzyszenia  jest  “Zabytkowa  Chata”
z początku XIX w.

Kielcza
ul. Dobrego Pasterza 
47-126 Kielcza 

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów,

koło w Zawadzkiem

Polski  Związek  Emerytów  Rencistów
i  Inwalidów  jest  organizacją  pozarządową
z wieloletnią  tradycją,  które  działa  poprzez
swoje  oddziały  okręgowe,  rejonowe i  koła.
Jest  największą  organizacją  liczącą  ok.
1  milion  członków,  działającą  na  terenie
całego  kraju.  PZERiI  ma  swoje

Zawadzkiego
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
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przedstawicielstwo  w  Zawadzkiem.  Wśród
wielu zadań stowarzyszenie organizuje życie
kulturalne  swoich  członków  poprzez  np.
organizowanie  wyjazdów  do  operetki,  czy
wycieczek  do  miejsc  kultu  powiązanych  ze
zwiedzaniem.

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Klub Seniora

Kluby  seniora  to  miejsca  spotkań  osób
starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone
spontanicznie  i  prowadzone  przez  samych
seniorów.  Zajęcia  tam  prowadzone
pozwalają  seniorom  pielęgnować  swoje
zainteresowania,  przez  co  zapobiegają
wykluczeniu osób starszych.

Zawadzkiego
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie

Stowarzyszenie
Uniwersytetu III Wieku 

w Zawadzkiem

Uniwersytet  Trzeciego Wieku jest  placówką
oświatowo-kulturalną  dla  osób  w  wieku
emerytalnym  oferującą  systematyczne
i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem
jest  upowszechnianie  wiedzy  z  różnych
dziedzin  życia.  Słuchacze  mają  możliwość
uczestniczenia  w  wykładach  o  różnej
tematyce  oraz  szansę  przynależenia  do
rozmaitych sekcji.  Ponad to słuchacze mają
możliwość  korzystania  z  organizowanych
w  trakcie  semestru  warsztatów,  kół
zainteresowań,  wycieczek  krajoznawczych
oraz wycieczek muzealnych.

Zawadzkiego
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym
„SIEDLISKO”

Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,
samorządnym,  trwałym  zrzeszeniem
rodziców,  osób  niepełnosprawnych,
opiekunów,  nauczycieli,  darczyńców,
sympatyków i innych osób wspomagających
cele statutowe Stowarzyszenia. Wśród wielu
działań  podejmowanych  przez  organizację
jest współpraca z placówkami oświatowymi,
naukowymi, kulturalnymi.

Staniszcze Wielkie
ul. Kościelna 10
47-113 Staniszcze 
Wielkie
tel: 508 320 561 
www.siedlisko.org.pl

Stowarzyszenie Rozwoju 
i Upowszechniania

Kultury „METANOYA”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem mającym na
celu  upowszechnianie  i  rozwój  kultury,
propagowanie  kultury i  folkloru rodzimego,
integrację  pokoleniową,  działanie  na  rzecz
środowiska lokalnego oraz działanie na rzecz
osób  potrzebujących,  w  szczególności
przeciwdziałanie  patologiom  społecznym
przez  uczestnictwo  w  formacjach
stowarzyszenia.  Stowarzyszenie  realizuje
cele  poprzez  wszechstronne  propagowanie

Zawadzkie
ul. Kościelna 1
47-120 Zawadzkie
mail:
metanoya.zawadzkie@
gmail.com
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szeroko pojętej kultury muzycznej, działania
integracyjne  na  rzecz  społeczności  lokalnej
oraz  prowadzenie  ogniska  muzycznego
„Melodikon”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury

w Powiecie Strzeleckim

Misją  Stowarzyszenia  jest  wspieranie
edukacji,  kultury  oraz  pomocy  społecznej
i rehabilitacji w powiecie strzeleckim. Celem
stowarzyszenia  jest  w  szczególności
organizowanie i finansowanie przedsięwzięć
edukacyjnych,  kulturalnych  i  sportowych,
organizowanie  i  finansowanie  szkoleń,
konferencji  i  seminariów,  prowadzenie
działalności  edukacyjnej  oraz  promowanie
osiągnięć z zakresu edukacji.

Zawadzkie
ul. Krótka 1
47-120 Zawadzkie

Fundacja na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im.

Św. Jana de la Salle

Celem  fundacji  jest  udzielanie  pomocy
materialnej,  zdrowotnej,  opiekuńczej  oraz
rehabilitacyjnej  osobom  niepełnosprawnym
w Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
uczestnikom  WTZ,  uczniom  Zespołu  Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem oraz pozostałym
osobom niepełnosprawnym.

Zawadzkie
ul. Czarna 2
46-059 Zawadzkie

Stowarzyszenie Przyjaciół
Przedszkola Publicznego

Nr 2 z odziałem
Integracyjnym 
w Zawadzkiem

Stowarzyszenie  działa  przy  Przedszkolu
Publicznym  Nr  2  z  odziałem  Integracyjnym
w  Zawadzkiem.  Wśród  licznych  celów
wspierających funkcjonowanie placówki  ma
również  działanie  na  rzecz  wspierania
realizacji  zadań  edukacyjno-kulturalnych
i  wychowawczych  przedszkola,  poznawanie
historii i tradycji własnego regionu. Realizuje
te  cele  przez  udział  i  organizowanie
warsztatów,  aukcji,  kiermaszów,  konkursów,
a także organizowanie  imprez kulturalnych,
wyjazdów i wycieczek.

Zawadzkie
ul.Paderewskiego 1
47-120 Zawadzkie
tel: 77 46 16 485
www.ppnr2.zawadzkie.
pl

Stowarzyszenie Przyjaciół
Publicznego Przedszkola

Nr 3 z Odziałem
Żłobkowym 

w Zawadzkiem – Serce
Dla Malucha

Stowarzyszenie  działa  przy  Przedszkolu
Publicznym  Nr  3.  Funkcjonowanie
stowarzyszenia  opiera  się  głównie  na
wspomaganiu  działalności  placówki
w różnych formach. Jego działanie skupia się
na realizacji  celów przez m.in. prowadzenie
działalności  oświatowej,  edukacyjnej
i  kulturowej  zwłaszcza  w  zakresie
inicjowania,  wspierania  i  pomocy
w  przedsięwzięciach  edukacyjnych,
oświatowych  i  kulturalnych,  organizowaniu
form wypoczynku  i  organizacji  czasu  dzieci

Zawadzkie
ul. Harcerska 7
47-120 Zawadzkie
sercedlamalucha@gma
il.com 
tel: 77 46 16 497
www.ppnr3.zawadzkie.
pl
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zarówno w przedszkolu, jak i poza nim.

Fundacja „Przestrzeń” Fundacja  realizuje  zadania  sfery  pożytku
publicznego  związane  z  promowaniem
wartości  i  otwartości,  demokracji  i  praw
człowieka, wielokulturowości oraz tolerancji.
Obszarami działań Fundacji są działalność na
rzecz  równych  praw  kobiet  i  mężczyzn,
działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony
dóbr  kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,
działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej
oraz  działalność  wspomagająca  rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.

Zawadzkie
ul. Powstańców Śl. 1
47-120 Zawadzkie

Koło Towarzystwa
Przyjaciół Lasu ,, Dolina

Małej Panwi”

Celem  stowarzyszenia  jest  rozwijanie
i  propagowanie inicjatyw i  działań na rzecz
szerzenia  wiedzy  o  lesie,  jego  walorach
użytkowych,  ekologicznych  i  społecznych,
promowanie  w  Polsce,  państwach  Unii
Europejskiej i innych krajach polskich lasów
i osiągnięć polskiego leśnictwa, zapobieganie
dewastacji lasów, rozwijanie turystyki leśnej,
stworzenie  forum  służącego  kształtowaniu
opinii i wymianie poglądów na temat szans
i zagrożeń polskiego leśnictwa w XXI wieku,
aktywne uczestniczenie w rozwoju polskiego
leśnictwa.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Zakładowy „HUTA

ANDRZEJ”

Celem statutowym PTTK Oddział Zakładowy
„HUTA ANDRZEJ” jest działalność w zakresie
kultury fizycznej,  kultury,  oświaty i  ochrony
środowiska,  a  w  szczególności  krzewienia
turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  aktywnych
form  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,
szczególnie  w  postaci  wędrownictwa
indywidualnego  i  grupowego,  organizacji
rajdów,  złazów,  zlotów,  spływów,
podtrzymywania  tradycji  narodowej,
rozwoju  świadomości  narodowej,
obywatelskiej  i  kulturowej,  nauki,  edukacji,
oświaty  i  wychowania  dzieci  i  młodzieży,
szczególnie  poprzez  kształtowanie  postaw
społecznych,  upowszechniania  wiedzy
o  przeszłości,  współczesności
i  perspektywach  rozwoju  regionu  i  Polski,
szerzenia  kultury  turystyki  i  zapoznania
z  poznawczymi,  wypoczynkowymi
i  zdrowotnymi  walorami  wędrownictwa,

Zawadzkie
ul. Plac Hutnika 1
47-120 Zawadzkie
tel: 77 45 61 309
mail:
pttkzawadzkie@op.pl
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ekologii  i  ochrony  zwierząt,  ochrony
dziedzictwa  przyrodniczego  oraz  troski
o  racjonalne  wykorzystywanie  zasobów
przyrody,  działalności  na  rzecz  regionu
i  języka  regionalnego,  ochrony  i  promocji
zdrowia,  działania  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony
dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,
wspierania  i  upowszechniania  kultury
fizycznej.

Stowarzyszenie „Bliżej
Szkoły”

Stowarzyszenie  powstało  w  lutym  2015  r.
z  inicjatywy  nauczycieli,  rodziców  uczniów
oraz  mieszkańców  Kielczy.  Działa  przy
Zespole  Szkolno-Gimnazjalnym  im.
Wincentego  z  Kielczy.  Podobnie  jak
wcześniej  omawiane  stowarzyszenia
skupione wokół placówek oświatowych, tak
i  Stowarzyszenie  „Bliżej  Szkoły”  wspiera
swoją  działalnością  funkcjonowanie  szkoły
i  uczniów.  Wśród  celów  można  wymienić
m.in.  kreowanie,  inspirowanie  i  popieranie
inicjatyw  społecznych  w  zakresie  edukacji,
kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  sportu
i turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku
publicznego  oraz  ochrony  środowiska
i  promocji  zdrowia.  Te  cele  mają  być
realizowane  np.  przez  prowadzenie  zajęć
artystycznych i plastyczno-technicznych.

Kielcza
ul. Szkolna 1
47-126 Kielcza
tel: 77 46 36 894
mail:
stowarzyszenie.kielcza
@op.pl 
www.blizej-szkoly-w-
kielczy.opx.pl

Stowarzyszenie „Prosto
do Celu“

Głównymi  celami  stowarzyszenia  są:
Działanie na rzecz  upowszechnienia kultury
i sztuki; Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie  polskości,  rozwoju
świadomości  narodowej,  obywatelskiej
i kulturowej; Promowanie form kreatywnego
spędzania  wolnego  czasu,  idei  uczenia  się
przez  całe  życie;  Integracja  osób
niepełnosprawnych;  Wspomaganie
pozytywnej  aktywności  osób
niepełnosprawnych;  Tworzenie  osobom
niepełnosprawnym  korzystnych  warunków
w zakresie decydowania w swoich sprawach
w  rodzinach,  w  urzędach,  placówkach
użyteczności  publicznej;  Pobudzanie
świadomości  społeczeństwa  w  zakresie
potrzeb  osób  niepełnosprawnych;
Propagowanie  idei  niesienia  pomocy

Zawadzkie
ul. Ligonia 7
47-120 Zawadzkie
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osobom  niepełnosprawnym;  Inicjowanie
różnorodnych form pomocy dla rodzin osób
niepełnosprawnych;  Zachęcanie  do
podejmowania  zadań  w  charakterze
wolontariuszy; Nawiązywanie współpracy ze
środowiskami  naukowymi,  instytucjami
i organizacjami w zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym;  Krzewienie  kultury
fizycznej;  Wspieranie  organizowania  się
drużyn,  sekcji  i  klubów  sportowych;
Wspieranie działań sportowo-rekreacyjnych,
edukacji, nauki, rozwoju; Propagowanie idei
wolontariatu,  zdrowego  trybu  życia,  idei
aktywnego  wypoczynku  i  rekreacji;
Zapewnienie  rozwoju  psychofizycznego,
wychowania,  doskonalenia  uzdolnień
i sprawności, zachowania zdrowia człowieka,
krzewienie  wiedzy;  Budowanie
społeczeństwa obywatelskiego i solidarności
między  ludźmi;  Upowszechnianie  i  ochrona
praw  i  wolności  człowieka,  swobód
obywatelskich;  Działanie  na  rzecz  rozwoju
świadomości  lokalnej,  podnoszenia  szans
edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej
wykluczeniem  społecznym,  podnoszenia
jakości  kształcenia,  aktywizacji  zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,  integracji  społecznej;  Dbanie
o  estetykę  gminy;  Podejmowanie  działań
mających  przeciwdziałać  wandalizmowi
i niszczeniu mienia publicznego, mających na
celu  wsparcie  osób  zagrożonych  biedą
i  wykluczeniem  społecznym;
Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz formom
uzależnień. 

Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju gminy Zawadzkie

„Lubię tu żyć“

Cele stowarzyszenia to:  Promowanie  gminy
zawadzkie  i  osiągnięć  mieszkańców;
Integracja społeczna; Inicjowanie działań na
rzecz  wzrostu  świadomości  ekologicznej;
Inicjowanie  działań  na  rzecz  wzrostu
świadomości  zdrowotnej;  Kreowanie  wśród
mieszkańców  gminy  zawadzkie  (w  tym
młodzieży)  aktywnych  postaw  do
poszukiwania  pracy,  w tym także w formie
pracy  na  własny  rachunek;  Wykorzystanie
potencjału  rolnego  i  leśnego  gminy

Kielcza
ul. Leśna 9
47-126 Kielcza
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zawadzkie;  Inicjowanie,  rozwijanie,
propagowanie  i  realizowanie  działań
społecznych,  edukacyjnych  i  gospodarczych
na  rzecz  rozwoju  oświaty,  kultury,  sportu
i  turystyki;  Inspirowanie,  animowanie
i  wspieranie  szeroko  pojętej  kultury  wśród
społeczności  lokalnej;  Działanie  na  rzecz
poprawy infrastruktury w gminie zawadzkie;
Podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji
ludowych,  w  tym  pielęgnowanie  gwary
śląskiej. 

                                                                                                                                                                                 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022, Urząd Miejski w Zawadzkiem, Zawadzkie 2016, s. 48-52.

Podsumowanie:

Biblioteka  i  Kultura  współpracuje  na  co  dzień  z  większością  wymienionych  organizacji

pozarządowych  poprzez  wspólną  organizację  imprez  kulturalnych.  Współpraca  opiera  się  na

udostępnianiu sali widowiskowej oraz wyposażenia technicznego a także merytorycznym wsparciu

organizacyjnym.  Organizacje  pozarządowe  wspierają  BiK  w  sferze  promocyjnej.  Owocem

współpracy  są  m.in.:  „Dzień  Seniora”,  „Koncert  Gaude  Mater  Polonia  Wincenty  z  Kielczy  in

Memoriam”, „Gala Noworoczna” oraz wiele innych imprez kulturalnych. 

2.3. Działalność Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem                          

2.3.1. Charakterystyka placówki

Biblioteka i  Kultura w Zawadzkiem, jest samorządową instytucją kultury składającą się z dwóch

form organizacyjnych działalności kulturalnej: biblioteki publicznej zwanej dalej „Biblioteką” i domu

kultury oraz działa na podstawie: 

1. ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r. Poz. 862);

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 

z późniejszymi zmianami);

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz.

1875);

4. postanowień statutu Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.

Instytucja powstała w roku 2018 w wyniku zmiany statusu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

13
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w  Zawadzkiem  i  rozszerzeniu  zakresu  jej  działalności  o  prowadzenie  domu  kultury.  Do  czasu

powstania instytucji, organizacją życia kulturalnego zajmował się nieistniejący już Gminny Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem. Siedziba Biblioteki i Kultury mieści się w Zawadzkiem przy ulicy

Dębowej  13a.  Instytucja zatrudnia dziewięciu  pracowników na podstawie umowy o pracę oraz

zarządza pięcioma nieruchomościami, w których realizuje swoje bieżące zadania.

2.3.2. Schemat organizacyjny

2.3.3. Zarządzanie

• BiK zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

• Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Zawadzkiego w trybie i na zasadach określonych

w obowiązujących przepisach.

• W strukturze BiK przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora, który wykonuje

czynności  z  zakresu  prawa  pracy  w  stosunku  do  Dyrektora  z  wyłączeniem  możliwości

14
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nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród

oraz  inne  obowiązki  określone  w regulaminie  organizacyjnym  wydanym  na  podstawie

§ 10pkt 1 niniejszego statutu.

• Zastępcę  Dyrektora  zatrudnia  i  zwalnia  Dyrektor  BiK,  po  zasięgnięciu  opinii  Burmistrza

Zawadzkiego.

• Zgodnie  z  art.  13 ust.  3  ustawy o organizowaniu i  prowadzeniu działalności  kulturalnej,

organizację wewnętrzną BiK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po

zasięgnięciu  opinii  organizatora  oraz  opinii  działających  w  niej  organizacji  związkowych

i stowarzyszeń twórców.

• Pracowników BiK zatrudnia i zwalnia Dyrektor w ramach środków przewidzianych w planie

finansowym BiK na wynagrodzenia.

• Wynagrodzenie  pracowników  BiK  określa  regulamin  wynagradzania,  opracowany

i  zatwierdzany  przez  Dyrektora  z  uwzględnieniem zasad  wynikających  z  obowiązujących

ustaw i rozporządzeń.

• Przy  BiK  może  zostać  powołana  Rada  Programowa,  jako  organ  doradczy  wspierający

działalność instytucji. Zasady, tryb powołania oraz działania określi Dyrektor w stosownym

regulaminie.

• Do składania w imieniu BiK oświadczeń w zakresie jej  praw i  obowiązków majątkowych

uprawniony jest Dyrektor.

• Dyrektor  może  ustanawiać  pełnomocników  do  dokonywania  określonych  czynności

prawnych w imieniu BiK.

2.3.4. Infrastruktura

Instytucja zarządza następującymi nieruchomościami użyteczności publicznej:

 Budynek Biblioteki Publicznej o powierzchni 300,00m² mieszczący się w Zawadzkiem przy

ulicy Dębowej 13a. Nieruchomość pełni funkcję głównej biblioteki na terenie gminy oraz

siedziby Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem. W budynku mieści się biuro dyrektora jednostki

oraz księgowości, sala wypożyczalni oraz czytelnia z funkcją sali multimedialnej. 

 Kinoteatr w Zawadzkiem – gmach o powierzchni 1850,00m² mieszczący się w Zawadzkiem

przy  Placu  Hutnika  1.  Nieruchomość  jest  własnością  gminy  Zawadzkie,  administrowaną
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i zarządzaną przez Bibliotekę i Kulturę. W budynku mieści się największa sala widowiskowa

na  terenie  gminy  i  jedna  z  większych  w  województwie  opolskim.  Obiekt  posiada  salę

konferencyją  oraz  pomieszczenia  do  prowadzenia  sekcji  artystycznych.  W  Kinoteatrze

znajduje  się  również  biuro  zastępcy  dyrektora  oraz  pracowników  odpowiedzialnych  za

organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Zawadzkie.  Na co dzień budynek pełni funkcję

domu kultury i  odbywa się  w nim większość  imprez  kulturalnych  organizowanych przez

Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem.

 Budynek  dawnego  domu  kultury  –  nieruchomość  o  powierzchni  826,54m² znajduje  się

w Zawadzkiem przy ulicy Dworcowej 3, w bliskim sąsiedztwie Kinoteatru. Budynek przez

lata pełnił funkcję domu kultury, dlatego jest tak potocznie nazywany przez mieszkańców.

Właścicielami obiektu są cztery podmioty: Santander Bank Polska, Poczta Polska, Orange

Polska  oraz  Gmina  Zawadzkie.  W  budynku  znajdują  się  sale  do  prowadzenia  sekcji

artystycznych,  sporej  wielkości  sala  widowiskowa  oraz  pomieszczenia  administracyjne.

Obecnie  większa  część  obiektu  należąca  do  gminy  i  administrowana  przez  Bibliotekę

i Kulturę w Zawadzkiem jest wyłączona z eksploatacji z powodu złego stanu technicznego.

Nieustannie  prowadzone  są  starania  o  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na  remont

budynku i przywrócenie działalności kulturalnej.

 Filia Biblioteczna w Żędowicach – Lokal o powierzchni 50,00m² znajdujący się w budynku

dawnej  szkoły  podstawowej  w  Żędowicach,  mieszczącej  się  przy  ulicy  Strzeleckiej  35.

W lokalu prowadzona jest działalność biblioteczna. 

 Filia  Biblioteczna  w  Kielczy  –  Lokal  o  powierzchni  75,00m² znajduje  się  w  Kielczy

w  kamienicy  przy  ulicy  Leśnej  33.  W  pomieszczeniach  prowadzona  jest  działalność

biblioteczna. 

2.3.5. Realizowane zadania

Celem  działalności  BiK  jest  rozpoznawanie  i  zaspokajanie  potrzeb  czytelniczych,  kulturalnych,

oświatowych  i  informacyjnych,  tworzenie,  upowszechnianie  i  ochrona  dóbr  kultury  oraz

zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki

i  kultury.  BiK,  uwzględniając indywidualne i  zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze,  prowadzi

działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, promocji dorobku kulturalnego gminy

Zawadzkie oraz prowadzenia Biblioteki Publicznej.

16



Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021 – 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Biblioteka

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do

zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

• udostępnianie zbiorów bibliotecznych

• prowadzenie  działalności  czytelniczej,  informacyjnej,  edukacyjnej,  popularyzatorskiej

i kulturalnej

• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju,

upowszechniania i zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy

• doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

• popularyzacja książki i czytelnictwa

• Biblioteka  może  podejmować  inne  zadania  dla  zaspokajania  potrzeb  czytelników

wynikających z potrzeb środowiska lokalnego

• organizacja  czytelnictwa  i  udostępniania  materiałów  bibliotecznych  czytelnikom

niepełnosprawnym

• prowadzenie działalności promocyjnej.

Biblioteka posiada dwie filie po jednej w każdym z sołectw. 

STAN BIBLIOTEKI NA 31 GRUDNIA 2019 R.

ZAWADZKIE KIELCZA ŻĘDOWICE OGÓŁEM

CZYTELNICY 920 194 127 1141

KSIĘGOZBIÓR 26760 10333 6795 43888

WYPOŻYCZENIA 
NA ZEWNĄTRZ

11406 2632 1269 15307

ODWIEDZINY 
W WYPOŻYCZALNI

5038 1297 688 7023

ODWIEDZINY 
W CZYTELNI

843 517 14 1374
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Dom Kultury

Dom Kultury realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności poprzez:

 prowadzenie działalności kulturalnej

 organizowanie  imprez  i  wydarzeń  artystycznych  o  charakterze  lokalnym,  krajowym

i międzynarodowym.  Na  przestrzeni  roku  możemy  wymienić  kilka  stałych  wydarzeń

kulturalnych odbywających się cyklicznie. Są to:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Kiermasz Wielkanocny

- Dzień Hutnika (największa impreza plenerowa)

- Dożynki Gminne

- Dzień Seniora

- Święto Niepodległości

- Koncert Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in Memoriam

- Jarmark Bożonarodzeniowy

 organizowanie spotkań, seminariów i konferencji

 inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych z zakresu kultury

 prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, medialnej i edukacyjnej

 realizacja  projektów  z  zakresu  szeroko  pojętej  kultury  o  zasięgu  krajowym

i międzynarodowym

 inicjowanie  i  wspieranie  działań  partnerskich  poprzez  współpracę  z  innymi

samorządami,  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  w  zakresie

prowadzonej działalności, realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów

 inicjowanie i wspieranie działań wolontariackich

 podejmowanie działań mających na celu promocję gminy Zawadzkie

 kultywowanie i rozwijanie lokalnych tradycji ludowych

 promowanie różnorodnych form twórczości artystycznej mieszkańców gminy Zawadzkie

 działania  o  charakterze  rekreacyjnym  jako  forma  propagowania  i  upowszechniania

kultury

 zlecanie  podmiotom  zewnętrznym  realizacji  określonych  zadań  związanych

z prowadzoną działalnością

 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań,
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sekcji i zespołów

 Prowadzenie  stałych  sekcji  artystycznych  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Obecnie

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem prowadzi lub współorganizuje 8 sekcji artystycznych

dla dzieci i młodzieży. Są to:

- sekcja mażoretek „Primavera”

- sekcja plastyczna

- ognisko muzyczne „Melodikon”

- studio wokalne dla dzieci „Do mi sol”

- studio teatralne „Huta”

- profesjonalny kurs tańca towarzyskiego „Alvaro”

- sekcja taneczna „Exodus”.

2.3.6. Finansowanie

• BiK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując

się  zasadami  określonymi  w  odrębnych  przepisach  dotyczących  gospodarki  finansowej

instytucji kultury

• Dyrektor BiK, w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej o procedurze uchwalania

budżetu, przedkłada Burmistrzowi projekt planu finansowego BiK na rok następny.

• Podstawą  gospodarki  finansowej  BiK  jest  plan  finansowy  instytucji  uwzględniający

wysokość dotacji organizatora.

• Dyrektor  corocznie,  w  terminie  do  3  miesięcy  po  dniu  bilansowym,  przedkłada

sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega

zatwierdzeniu przez Burmistrza Zawadzkiego.

Źródłami finansowania działalności BiK są:

• dotacje organizatora:

-  podmiotowa na dofinansowanie  działalności  bieżącej  w zakresie realizowanych zadań  

statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów

- celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

- celowe na realizację wskazanych zadań i programów
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• dotacje i środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii

Europejskiej

• inne przychody, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności

- przychody ze sprzedaży majątku ruchomego

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych

• BiK  może  dodatkowo  prowadzić  inną  niż  kulturalna  działalność  i  czerpać  z  niej  zyski,

w szczególności z:

- sprzedaży publikacji własnych i pochodzących z darowizn

- sprzedaży biletów na organizowane przedsięwzięcia

- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej

- wynajmowania i udostępniania pomieszczeń podmiotom zewnętrznym

- świadczenia usług kserograficznych, fotograficznych, fonograficznych, wideo i plastycznych

- wypożyczania sprzętu, strojów i dzieł sztuki

- organizowania imprez, spektakli, koncertów, wystaw oraz projekcji filmów

• Osiągane z tytułu działalności przychody, o których mowa w ust. 3 przeznaczane będą na

finansowanie  celów  statutowych instytucji  przy  założeniu,  że dodatkowa działalność  nie

będzie kolidowała z ich realizacją.

2.3.7. Problemy organizacyjne

W  oparciu  o  wnioski  płynące  z  konsultacji¹ z  przedstawicielami  podmiotów  zajmujących  się

działalnością kulturalną na terenie gminy Zawadzkie przeprowadzonych w dniu 25 września 2019

roku  w  budynku  Kinoteatru  w  Zawadzkiem  oraz  analizy  działalności  Biblioteki  i  Kultury

w  Zawadzkiem  można  wskazać  podstawowe  problemy  jej  towarzyszące.  Problemy  możemy

podzielić na dwie grupy ze względu na czynniki, od których są zależne. Są to czynniki wewnętrzne

oraz zewnętrzne.
                                                                                                                                                                                                                                                                          

¹ Szczegóły konsultacji zostały opisane w protokole ze spotkania konsultacyjnego na temat budżetu gminy na 2020 rok
oraz perspektyw rozwoju kultury na terenie gminy Zawadzkie z dnia 25 września 2019 roku.
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Czynniki wewnętrzne

 Niedostateczna baza lokalowa niezbędna do prowadzenia sekcji artystycznych

Jednym z głównych problemów, z którym boryka się Biblioteka i Kultura, jest niedostateczna

baza  lokalowa  uniemożliwiająca  sprawne  prowadzenie  sekcji  artystycznych.  Budynek

Kinoteatru, który jest głównym centrum kultury w gminie, mimo swojej dużej kubatury, nie

posiada  dostatecznej  liczby  pomieszczeń  dostosowanych  do  prowadzenia  zajęć

dydaktyczno-kulturalnych. Obiekt w założeniu powstał jako kino i do tego typu działalności

jest  przystosowany.  W  projekcie  nie  uwzględniono  więc  miejsca  na  dodatkowe

pomieszczenia, które mogłyby służyć prowadzeniu jednostki o charakterze domu kultury.

Z  tego  powoduw  Kinoteatrze  odbywają  się  wyłącznie  zajęcia  sekcji  plastycznej,  studia

teatralnego „Huta”, kurs tańca towarzyskiego „Alvaro” oraz zajęcia wokalne. Warto jednak

zauważyć,  iż  zajęcia  taneczne  oraz  wokalne  odbywają  się  w  mocno  kompromisowych

warunkach (kurs tańca prowadzony jest  na deskach sceny Kinoteatru,  a zajęcia wokalne

w pomieszczeniu o powierzchni 5m2). Pozostałe sekcje artystyczne prowadzą swoje zajęcia

poza Kinoteatrem dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem oraz Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych w Zawadzkiem. Są to ognisko muzyczne „Melodikon”, sekcja taneczna

„Exodus”  oraz  sekcja  mażoretek  „Primavera”.  Obecna  sytuacja  w  znaczącym  stopniu

utrudnia rozwój istniejących sekcji oraz powstawanie nowych. Ze względu na braki lokalowe

utrudnione jest również prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

oraz  wakacji.  Kolejnym  problemem  wynikającym  z  niedostatecznej  bazy  lokalowej

spowodowanej   niedostosowaniem budynku Kinoteatru  do potrzeb działalności  ośrodka

kultury  jest  brak  pomieszczeń  biurowych,  magazynowych  oraz  technicznych.  Kadra

Biblioteki  i  Kultury  pracująca  na  co  dzień  w  budynku  Kinoteatru  realizuje  swoją  pracę

w  biurach  będących  dawniej  pomieszczeniami  technicznymi  o  powierzchni

nieprzekraczającej  4m2.  Wyposażenie  techniczne  jednostki  znajduje  się  w  trudno

dostępnych  piwnicach  co  powoduje  problemy  ze  sprawną  organizacją  wydarzeń

kulturalnych.

 Niedostateczna infrastruktura techniczna niezbędna do organizacji wydarzeń kulturalnych

Kolejnym  poważnym  problemem  uniemożliwiającym  sprawną  organizację  wydarzeń

kulturalnych  jest  brak  odpowiedniego  wyposażenia  technicznego  znajdującego  się

w  Kinoteatrze.  Budynek  mimo  swojego  ogromnego  potencjału  obecnie  nie  posiada
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kompletnego wyposażenia estradowego składającego się z systemu nagłośnieniowego wraz

z peryferiami oraz systemu oświetlenia scenicznego. Uniemożliwia to organizację wydarzeń

na  wysokim  poziomie  oraz  komplikuje  pracę  przy  organizacji  mniejszych  imprez

kulturalnych. Wielokrotnie dochodzi przez to do wpadek organizacyjnych spowodowanych

m.in. zawodzącym sprzętem nagłośnieniowym. Ponadto przy organizacji ważnych wydarzeń

kulturalnych niezbędny jest wynajem sprzętu od zewnętrznych firm nagłośnieniowych, co

w rezultacie generuje dodatkowe koszty oraz problemy organizacyjne. Kinoteatr nie posiada

również  wystarczającego  wyposażenia  konferencyjnego  oraz  bankietowego  które

umożliwiłoby generowanie dodatkowych przychodów płynących z wynajmu pomieszczeń

podmiotom  zewnętrznym.  Kolejnym  problemem  jest  niedostateczne  dostosowanie

Budynku pod kątem osób niepełnosprawnych. Głównie chodzi tu o zawodną windę, która

nie  spełnia  wymogów  technicznych  dla  urządzenia  tego  typu.  Problemem  związanym

z  niedoborem  infrastruktury  technicznej  jest  brak  tablic  informacyjnych,  dzięki  którym

można by informować mieszkańców o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych.

 Niedostateczna promocja wydarzeń kulturalnych

Sporym  problemem  przekładającym  się  na  niedobór  frekwencyjny  wydarzeń

organizowanych przez Bibliotekę i Kulturę jest ich niedostateczna promocja. Wielokrotnie

mieszkańcy zwracali uwagę na brak wystarczającej liczby plakatów. Nie wynika to jednak

z samej  liczby plakatów,  a  z  niewielkiej  dostępności  miejsc,  w których  właściciele  lokali

godzą się na ich umieszczanie. Kolejnym aspektem wpływającym na problemy z promocją

wydarzeń jest brak dostatecznej liczby stałych gablot informacyjnych na których można by

umieszczać  informacje  o  aktualnej  ofercie  kulturalnej.  Wpływ  na  obecną  sytuację  ma

również   niedostateczna  współpraca  ze  szkołami  działającymi  na  terenie  naszej  gminy.

Dzięki placówkom oświatowym można by umiejętnie informować dzieci, młodzież oraz ich

rodziców  o  zbliżających  się  wydarzeniach  kulturalnych.  Ten  sam  problem  dotyczy

współpracy z większymi zakładami pracy działającymi na terenie naszej  gminy.  Kolejnym

ważnym  czynnikiem  wpływającym  na  obecny  stan  rzeczy  jest  niedobór  nakładów

finansowych  przeznaczanych  na  działalność  promocyjną  wydarzeń.  Z  tego  powodu

jednostka nie może sobie pozwolić na płatne ogłoszenia w lokalnej prasie oraz rozgłośniach

radiowych.  W  dobie  rozbudowanych  możliwości  promocji  wydarzeń  drogą  internetową

pojawia  się  istotny  problem  komunikacji  z  osobami  starszymi  nie  korzystającymi

z dobrodziejstw internetu.
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 Oferta kulturalna przekraczająca możliwości finansowe

Ważnym  problemem  zauważonym  na  drodze  analizy  działalności  Biblioteki  i  Kultury

w Zawadzkiem jest zbyt szeroka oferta kulturalna w stosunku do posiadanych możliwości

finansowych.  Na przestrzeni  roku organizowane są dwie duże imprezy plenerowe, które

pochłaniają prawie 70% budżetu przeznaczonego na organizację wydarzeń kulturalnych. Są

to  Dzień  Hutnika  oraz  Dożynki  Gminne.  Z  tego  powodu  organizacja  większej  liczby

mniejszych imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży jest mocno ograniczona.

Dodatkowo  w  kalendarzu  znajduje  się  szereg  innych  cyklicznych  wydarzeń  kulturalnych

które  również  obciążają  budżet.  Analizując  łączną  wysokość  dotacji  przekazywanej

Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem przez Urząd Miejski w zestawieniu z liczbą i rodzajem

wydarzeń kulturalnych  z  jakimi  musi  sobie  poradzić  należy  stwierdzić,  iż  wymagania  są

niewspółmierne do możliwości finansowych jednostki.

 Niedostateczna  baza  lokalowa  bibliotek  i  brak  systematycznego  dopływu  nowości

wydawniczych.

Użytkowany przez bibliotekę główną budynek został oddany do użytku w maju 1987 roku.

Powierzchnia zajmowanego lokalu wynosi  300m². Parter budynku zajmuje czytelnia oraz

pomieszczenia administracyjne i socjalne. Natomiast na piętrze znajduje się wypożyczalnia

wraz  z  pomieszczeniem  przeznaczonym  na  księgozbiór  podręczny.  Budynek  wymaga

sporych  nakładów  finansowych  na  przeprowadzenie  koniecznych  remontów  i  wymianę

wyposażenia i sprzętu. Lokale filii również wymagają remontu i wymiany sprzętów. Żaden

z lokali nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Z  założenia  ogólnie  dostępna dla  wszystkich środowisk,  biblioteka publiczna udostępnia

zbiory zainteresowanym użytkownikom. Proces kształtowania zbiorów biblioteki publicznej

jest  zadaniem  znacznie  trudniejszym  niż  w  bibliotekach  o  wyraźnie  określonym  profilu

zbiorów.  Należy  uwzględnić  zróżnicowanie  wynikające  z  wieku,  wykształcenia

i  zainteresowań  użytkowników,  oraz  wielkość  dzielonej  wg  takich  kryteriów  populacji.

Idealna sytuacja, to systematyczny i bogaty dopływ nowości przy równoległym oczyszczaniu

księgozbioru z pozycji zniszczonych i zdezaktualizowanych.

 Słaba działalność komercyjna

Problem  ten  dotyczy  słabego  zarobkowania  jednostki.  W  tym  punkcie  należy  więc

przeanalizować  możliwości  jakie  Biblioteka  i  Kultura  posiada  na  polu  działalności

23



Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021 – 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

komercyjnej. Możemy wyodrębnić trzy drogi zarobkowania:

- organizacja płatnych wydarzeń kulturalnych (koncerty, spektakle itp.)

- wynajem powierzchni komercyjnej Kinoteatru

- sprzedaż powierzchni reklamowej.

Każda z  wyżej  wymienionych  dróg  jest  bardzo trudna do uzyskania  znaczących  korzyści

materialnych.  Trudności  spowodowane są wymienionymi czynnikami wewnętrznymi oraz

zewnętrznymi.  Organizacja  płatnych  wydarzeń  kulturalnych  wiąże  się  z  ryzykiem,  które

trzeba  ponieść  i  zabezpieczeniem  finansowym,  niezbędnym  w  wypadku  niepowodzenia

frekwencyjnego  wydarzenia.  Na  takie  ryzyko  Biblioteka  i  Kultura  może  sobie  pozwolić

w bardzo niewielkim stopniu ze względu na mocno okrojony i bardzo sztywno nakreślony

budżet.  Straty  w  wysokości  powyżej  5  tysięcy  złotych  mogą  się  okazać  katastrofalne

w perspektywie dalszej działalności jednostki. Dodatkowo branża rozrywkowa w ostatnim

czasie mocno podniosła swoje ceny.  Aby zorganizować koncert  rozpoznawalnego artysty

trzeba  liczyć  się  z  wydatkiem  od  15  do  nawet  60  tysięcy  złotych.

W przypadku dolnej granicy cenowej można łatwo wyliczyć, że organizacja koncertu w sali

mieszczącej  300  miejsc  przy  maksymalnej  frekwencji  zwróciłaby  się  przy  cenie  biletu

ustalonej na poziomie 50 zł. Licząc na nieznaczny zarobek cena biletu musiałaby dodatkowo

wzrosnąć  mając  na  uwadze  również  fakt,  iż  do  ceny  koncertu  trzeba  doliczyć  koszty

związane z wynajmem profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego,  którego Kinoteatr  nie

posiada.  Analizując  zróżnicowane  preferencje  mieszkańców  gminy  Zawadzkie  oraz  ich

możliwości  finansowe  trudno  jest  podjąć  tego  typu  ryzyko.  W  przypadku  wynajmu

powierzchni  komercyjnej  Kinoteatru  sytuacja  również  jest  skomplikowana.  Powodem

zaistniałej sytuacji są omawiane wcześniej braki w wyposażeniu technicznym obiektu które

w  znaczący  sposób  wpływają  na  zmniejszenie  jego  atrakcyjności  wśród  potencjalnych

najemców.  Ostatnim  aspektem  jest  sprzedaż  powierzchni  reklamowej,  której  obecnie

Biblioteka  i  Kultura  nie  posiada.  Z  tego  powodu  zarobkowanie  tym  sposobem  jest

niemożliwe.

Na obecną chwilę działalność komercyjna Biblioteki i Kultury skupia się więc na wynajmie

sali  widowiskowej  na  potrzeby  mniejszych  wydarzeń  kulturalnych.  Perspektywy

zarobkowania bez poprawy sytuacji finansowej jednostki oraz infrastruktury Kinoteatru są

znikome.   
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 Braki kadrowe

Istotnym  problemem,  z  którym  boryka  się  na  co  dzień  Biblioteka  i  Kultura

w Zawadzkiem są braki kadrowe. W budynku Kinoteatru działalnością kulturalną zajmują się

dwie  osoby.  W  porównaniu  do  innych  Instytucji  Kultury  działających

w sąsiednich gminach, jest to zdecydowania zbyt mała liczba. Braki zauważalne są również

wśród  kadry  technicznej  niezbędnej  przy  organizacji  większych  imprez,  głównie

plenerowych.  Notorycznie  brakuje  rąk  do pracy  m.in.  przy  montażu  i  demontażu  sceny

plenerowej. Powodem zaistniałej sytuacji jest słaba kondycja finansowa instytucji. Taki stan

rzeczy w wyraźny sposób wpływa na efektywność pracy jednostki.  

 Problemy z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Sporym  problemem  działalności  Biblioteki  i  Kultury  w  Zawadzkiem  jest  niedostateczne

pozyskiwanie  dotacji  zewnętrznych  przeznaczonych  na  działalność  kulturalną.  Mimo

usilnych  starań  i  pisania  wniosków  do  właściwych  instytucji  państwowych  rezultaty  są

mizerne. Powodem takiej sytuacji jest brak w szeregach jednostki pracownika zajmującego

się profesjonalnym pisaniem wniosków o dofinansowanie.  

Czynniki zewnętrzne

 Niedobór środków finansowych

W wyniku wnikliwej  analizy  działalności  Biblioteki  i  Kultury w Zawadzkiem można jasno

stwierdzić, iż niedobór środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalną jest

kluczowym  problemem  instytucji.  W  mniej  lub  większym  stopniu  od  niego  wynikają

pozostałe problemy towarzyszące organizacji życia kulturalnego w gminie Zawadzkie.

 Słabe wsparcie od lokalnych przedsiębiorstw

W ostatnim czasie coraz bardziej zanika wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w dziedzinie

organizacji wydarzeń kulturalnych. Powodem takiej sytuacji może okazać się brak korzyści

płynących dla przedsiębiorstw z okazanego wsparcia. Na obecną chwilę Biblioteka i Kultura

nie  jest  w  stanie  zaoferować  intratnych  korzyści  związanych  z  otrzymaniem  wkładu

finansowego. Stąd też coraz ciężej o pozyskanie nowych sponsorów i utrzymanie obecnych.

 Słaba frekwencja na niektórych wydarzeniach

W  ciągu  roku  zdarzają  się  wydarzenia  na  których  nie  odnotowuje  się  wystarczającej

frekwencji.  Powodem  może  być  czynnik  wewnętrzny  związany  ze  słabą  promocją
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wydarzenia.  Zdarzały  się  jednak  sytuacje,  w  których  promocja  przebiegła  w  sposób

poprawny,  a  wydarzenie  trzeba  było  odwołać  z  powodu  słabego  zainteresowania.

Czynnikami wpływającymi na zaistniałą sytuację mogą być słaba atrakcyjność oferowanego

wydarzenia  oraz  cena  biletu  przekraczająca  możliwości  finansowe  mieszkańców  Gminy

Zawadzkie.

 Słaba integracja lokalnego społeczeństwa

W perspektywie ostatnich lat można zauważyć malejący wkład mieszkańców w organizację

życia kulturalnego w naszej gminie. Powodem może być brak integracji społeczeństwa które

nie chce angażować się w lokalne inicjatywy. Wpływa to także na sferę kulturalną i odbija

znacząco na frekwencji podczas organizowanych wydarzeń.

 Wymagania mieszkańców przekraczające możliwości jednostki

Wśród mieszkańców gminy Zawadzkie panuje tendencja do porównywania się do większych

i prężnie rozwijających ośrodków kultury. W ślad za tym rosną oczekiwania względem oferty

dostarczanej przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem. Niestety często możliwości finansowe

i organizacyjne jednostki nie są w stanie sprostać wymaganiom mieszkańców.

Podsumowanie:

Analizując problemy organizacyjne instytucji pozornie może się wydawać, iż jest ich sporo. Są to

jednak  typowe  bolączki  z  którymi  boryka  się  większość  instytucji  kulury  zlokalizowanych

w mniejszych miejscowościach. Kluczowym problemem jest kwestia finansowa która w mniejszym

lub  większym  stopniu  wpływa  na  większość  wyżej  wymienionych  zagadnień.  Wytyczenie  drogi

wyjścia  z  problemów  finansowych  będzie  głównym  celem  do  osiągnięcia  stabilnej  sytuacji

organizacyjnej  Biblioteki  i  Kultury  w  Zawadzkiem  i  umożliwi  sprawną  eliminację  pozostałych

problemów. Osiągnięcie zamierzonego celu pozwoli na zbudowanie efektywnej strategii rozwoju

jednostki.
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2.4. Badanie ankietowe   
Stawiając  na  aktywny  udział  mieszkańców  w  tworzeniu  nowego  programu  rozwoju  kultury

w  gminie  Zawadzkie,  przygotowano  ankietę  diagnostyczną  dotyczącą  preferencji  mieszkańców

w  dziedzinie  kultury  oraz  oceny  jej  obecnego  stanu.  Ankieta  została  przeprowadzona  drogą

internetową za pomocą portalu”survio.com. W badaniu wzięło udział 56 osób. Ankieta zawierała

w sumie 21 pytań w skład których wchodziło 15 pytań zamkniętych oraz 6 otwartych. Spośród 15

pytań zamkniętych, 4 z nich stanowiły pytania wielokrotnego wyboru.

Pytanie 1. Jaki rodzaj aktywności kulturalnej Pan/Pani preferuje?

Analiza:

Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż najchętniej wybierane formy aktywności to kino, koncert lub

spektakl  teatralny.  Precyzuje  to  preferencje  mieszkańców  gminy  Zawadzkie  oraz  pozwla

ukierunkować  działania  Biblioteki  i  Kultury.  Wynik  badania  świadczy  również  o  potencjale

reaktywacji stacjonarnego kina w gminie Zawadzkie.
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Pytanie 2. Jak często korzysta Pan/Pani z aktywności kulturalnej?

Inne: „Jak mam możliwość“

Analiza:

Ankietowani w większości korzystają z oferty kulturalnej raz w miesiącu. Wynik badania pozwala

trafnie  wyznaczyć  częstotliwość  organizacji  wydarzeń  kulturalnych.  Warto  aby  wydarzenia

odbywały się conajmniej raz w miesiącu z uwzględnieniem, iż spora cześć mieszkańców korzysta

z aktywności kulturalnej częściej. Planując program wydarzeń kulturalnych należy zwrócić uwagę na

zróżnicowanie  preferencji  mieszkańców.  Ważne  aby  skupić  się  na  najczęściej  wybieranych

aktywnościach kulturalnych. Idealnym modelem programu kulturalnego byłoby zagwarantowanie

jednego wydarzenia w tygodniu tak,  aby na przestrzeni  miesiąca  odbył  się  przynajmniej  jeden

koncert oraz spektakl teatralny. Uzupełnieniem oferty byłyby regularne projekcje filmowe.
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Pytanie 3. W jakie dni preferuje Pan/Pani aktywność kulturalną?

Analiza:

Z  analizy  udzielonych  odpowiedzi  jednoznacznie  wynika,  iż  organizacja  wydarzeń  kulturalnych

powinna  się  odbywać  w  weekendy.  Wyjątek  stanowią  imprezy  organizowane  z  powodu

szczególnych  okazji  oraz  świąt.  Niewielka  część  społeczeństwa  korzysta  z  oferty  kulturalnej

w  tygodniu.  Sposobem  na  zapełnienie  oferty  kulturalnej  na  kazdy  dzień  tygodnia  mogą  być

regularne projekcje filmowe oraz działalność stałych sekcji artystycznej.
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Pytanie 4. Gdzie szuka Pan/Pani informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych?

Inne: „Fb“

Analiza:

Ankietowani jednomyślnie opowiedzieli się za internetem, jako źródłem pozyskiwania informacji na

temat  organizowanych  wydarzeń kulturalnych.  W procesie  rozwoju  instytucji  nalezy  szczególną

uwagę  zwrócić  na  zwiekszenie  aktywności  w  internecie  poprzez  regularne  prowadzenie  strony

internetowej  oraz  profili  na  portalach  społecznościowych.  Z  ankiety  wynika  również,  iż  tablice

ogłoszeniowe  w  dalszym  ciągu  okazują  się  trafna  drogą  informacji,  dlatego  nie  należy  o  nich

zapominać.
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Pytanie  5.  Jaką  formę  promocji  wydarzeń  kulturalnych  w  naszej  gminie  by  Pan/Pani

preferował/preferowała?

Analiza:

Odpowiedzi na powyższe pytania są jednoznacznym potwierdzeniem wniosków płynących z analizy

pytania nr 4. Pozwala to w łatwy sposób sprecyzować metody promocji organizowanych wydarzeń

kulturalnych na aktywności internetowej oraz tradycyjnej kampanii plakatowej.
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Pytanie 6. W jakich miejscach Pana/Pani zdaniem powinny być rozmieszczone plakaty

Inne: „W przedszkolu“, „Na mieście“, „Facebook“

Analiza:

Ankietowani w wiekszości  opowiedzieli  się za sklepami jako miejscem umiejscowienia plakatów

informujących o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. Powodem tego wyboru jest rosnący

konsupcjonizm. Duże dyskonty mieszczące się na terenie naszej gminy są miejscem skupiającym

sporą liczbę potencjalnych odbiorców. Należy jednak pamiętać, iż właściciele sklepów nie zawsze

udzielają  zgody  na  umieszczanie  plakatów  informacyjnych.  Wynik  badania  potwierdza  również

zasadność  powstania  stałych  gablot  ogłoszeniowych  będących  źródłem  informacji  na  temat

organizowanych  wydarzeń  kulturalnych.  Cennym  drogowskazem  na  drodze  do  usprawnienia

działań promocyjnych jest zwrócenie uwagi ankietowanych na placówki oświatowe jako miejsca

skutecznego prowadzenia działań promocyjnych.  
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Pytanie 7. W jakich miejscach Pana/Pani zdaniem powinny powstać stałe gabloty informujące

o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych?

Odpowiedzi:

• Centrum np przy sklepie 
biedronka

• W centrum miejscowości 
lub 
w okolicach (na drodze do 
i z) kościołów

• W pobliżu kinoteatru, 
osiedli, sklepów

• Nigdzie. Słaby zasieg, 
moze aplikacja?!

• Na ulicy dworcowej, blisko
PKP i PKS

• Na osiedlach, przy polo

• Kinoteatr, przystanek 
autobusowy, pkp

• Przy głównej drosze 
i w miejscu danej imprezy

• Słupy ogłoszeń, aplikacja 
Gmina Zawadzkie

• Na osiedlach i blisko 
sklepów marketów

• W gablotach przed Halą 
Sportową, Urzędem 
Miasta i Gminy oraz 
Kinoteatrem

• Te, które są, wystarczą

• Może te, co już aktualnie 
stoją - zresztą, średnia 
wieku w tym mieście to 
lipa

• Koło kościołów

• Przy osiedlach

• Urząd (2x)

• W sklepach, obok 
przystanków 
autobusowych na PKP

• Przy centrum handlowym 
(okolice targu, biedronk)

• Sklep (4x)

• W zawadzkiem okolice 
nowego osiedla, okolice 
kinoteatru, plac targowy, 
Zędowice obok sklepu 
ABC i Kielcza parkin obok 
kościola

• Przy wjazdach na osiedla

• Kilka rozmieszczonych na 
terenie całego miasta

• Przy sklepach

• Dworzec PKP, przy ulicy 
wojewódzkiej 
prowadzącej przez 
Zawadzkie

• Marko

• Nowe Osiedle, okolice 
Polo Marketu

• Rynek

• Koło hali oraz przy gminie

• Główna ulica, dworzec 
pkp

• Biedronka, kościoły, PKP

• Gablota przy hali 
sportowej, okolice 
targowiska, pobliskie 
miejscowości

• Biblioteka oraz jej filie

• Wzdłuż ulicy opolskiej

• W okolicy hali sportowej 
oraz biedronki / sklepu 
Ares... Tam gdzie skupia 
się najwięcej ludzi

• Przy najczęściej 
uczęszczanych sklepach

• W centralnych miejscach 
w gminie: przy szkołach, 
na żędowickim rynku, na 
dworcu PKP, przy 
bibliotekach

• Przy większych sklepach

• Kino.Bank.Praca

• W centrum miasta (2x)

• Przystanek autobusowy, 
okolice sklepów

• Blisko Targowiska, przy 
kościołach

• Przy sklepach, 
kinoteatr,biblioteka UMiG

• W kazdej wiosce
w gminie

• w widocznych miejscach 
na Opolskiej

• Kinoteatr w Zawadzkiem 
oraz targowisko

• Przy budynkach wokół, 
których przechodzi 
najwięcej ludzi, np. 
dworzec PKP

• W miejscach, gdzie ludzie 
są często, np. przy 
marketach, szkołach, 
zakładach pracy

• nie wiem

• Obok szkoły i kina. Plac 
targowy i na nowym 
osiedlu obok flinstona

• Kolo Biedronki

• Kinoteatr
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Analiza:

Mieszkańcy gminy Zawadzkie w większości opowiedzieli się za miejscami skupiającymi sporą rzeszę

odbiorców takimi jak sklepy, osiedla, przystanki autobusowe oraz placówki oświatowe. Dodatkowo

ankietowani często wybierali  miejsca lokalizacji  istniejących gablot ogłoszeniowych. Świadczy to

o wytworzeniu nawyku zdobywania informacji z konkretnych miejsc. Planując lokalizację przyszłych

gablot ogłoszeniowych, należy wybrać miejsca które pozwolą dotrzeć do jak najszerszego grona

odbiorców z uwzględnieniem wszystkich grup społecznych.

Pytanie 8. Uważa Pan/Pani, że wydarzenia kulturalne organizowane w naszej gminie powinny

być...

Analiza:

W odpowiedzi na pytanie ankietowani w większości opowiedzieli  się za równomierną proporcją

wydarzeń  płatnych  do  darmowych.  Wnioski  należy  więc  uwzględnić  w  procesie  planowania

programu kulturalnego w celu sprostania wymaganiom społeczeństwa.
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Pytanie 9. Jaką kwotę pieniężną jest Pan/Pani w stanie przeznaczyć na jednorazowy bilet wstępu

na wydarzenie kulturalne?

Odpowiedzi:

• 30-80zł

• Do 50 zł (2x)

• 40zł

• 50

• Do 30 zł

• 10

• 50-100

• 10-30 zł (2x)

• 50-150 zł

• 40 (2x)

• 25-35zl

• Od 10 do 100 zł

• 20 (6x)

• Do 100 zł (2x)

•  20-40 zł

• Max4 40zl

• Od 10 do 50 zl

• 10-12

• 10 zł

• 50 pln

• 5-50

• 30 (7x)

• 10-50

• 0-50

• 15 (4x)

• 100 (3x)

• 0-40

• 15-25 zł

• 30- 50 zł

• 0-25

• 20-30 (2x)

• 50 zl

• 10-30 zł

• 10-30

• 20.30

Analiza:

Celem pytania było ustalenie optymalnych cen biletów uprawniających do wstepu na wydarzenia

kulturalne organizowane przez  Bibliotekę i  Kulturę  w Zawadzkiem.  Cena poszczególnego biletu

może  w  znaczącym  stopniu  przełożyc  się  na  frekwencję  podczas  wydarzenia.  Ustalenie

optymalnego  przedziału  cenowego  biletów  pozwoli  na  dostosowanie  oferty  kulturalnej  do

zasobności  portfela  jej  odbiorców  oraz  przełozy  się  na  wzrost  frekwencji  podczas  wydarzeń

kulturalnych. Ankietowani średnio wskazywali wkoty pomiędzy 10 zł a 40 zł i taką kwotę należy

uznac za optymalną w procesie ustalania cen biletów.  
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Pytanie 10. Pana/Pani zdaniem do jakiej grupy wiekowej powinny być w większości dedykowane

wydarzenia kulturalne organizowane w naszej gminie?

Analiza:

W  odpowiedzi  na  pytanie  ankietowani  w  większości  opowiedzieli  się  za  równomiernym

zróznicowaniem organizowanych wydarzeń pod kątem grupy wiekowej ich odbiorców. W procesie

planowania programu kulturalnego należy uwzględnić zróżnicowanie wydarzeń pod kątem grupy

wiekowej, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
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Pytanie 11. Czy uważa Pan/Pani, że w gminie Zawadzkie powinno powrócić stacjonarne kino?

Analiza:

Celem  pytania  było  zdiagnozowanie  zasadności  reaktywacji  stacjonarnego  kina  w  gminie

Zawadzkie.  Ankietowani  wypowiedzieli  się  w  większości  pozytywnie  dając  zielone  światło  dla

wdrożenia  procesu  reaktywacji  kina.  Potwierdzeniem  zasadności  reaktywacji  kina  są  również

wnioski płynące z analizy pytania nr 1. Obecność stacjonarnego kina pozwalałaby również sprostać

wymaganiom  mieszkańców  dotyczącym  częstotliwości  organizowanych  wydarzeń  kulturalnych,

ceny biletów oraz zróżnicowania wydarzeń pod kątem grupy wiekowej odbiorców.
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Pytanie  12.  Uważa  Pan/Pani,  że  większość  budżetu  przeznaczonego  na  kulturę  w  gminie

Zawadzkie powinno być wydawane na…

Analiza:

Z analizy powyższego wykresu wynika, iż mieszkańcy gminy w zdecydowanej większości woleli by

zwiększenia ilości  mniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się w wiekszej częstotliwości

kosztem  dużych  imprez  plenerowych.  Daje  to  powody  do  rozważenia  zmiany  modelu

wydatkowania budżetu przeznaczonego na organizację wydarzeń kulturalnych.
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Pytanie  13.  Czy  uważa  Pan/Pani,  że  w  gminie  Zawadzkie  powinno  działać  więcej  sekcji

artystycznych dla dzieci i młodzieży?

Analiza:

Ankietowani w większości opowiedzieli się za zwiększeniem ilości sekcji artystycznych. Świadczy to

o  niedostatecznym  poziomie  oferty  kulturalnej  którą  należy  rozszerzyć  w  procesie  realizacji

programu.

39



Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021 – 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pytanie 14. Jakie sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży Pana/Pani zdaniem powinny działać
w gminie Zawadzkie?

Odpowiedzi:

• Taniec nowoczesny tj 
disco dance, hip hop, 
zajęcia teatralne

• Taniec (5x)

• Różne w zależności od 
wieku

• Piłka ręczna, siatkówka 
itp. (dla dziewcząt dla 
starszej grupy wiekowej 
- 15/16 lat); zajęcia 
teatralne ( dla starszej 
grupy wiekowej)

• Szachy, gry 
matematyczne i 
logiczne

• Manualne

• Może nie sekcje 
artystyczne, ale 
sportowe np. Próba 
stworzenia klubu 
siatkowki od młodszych 
roczników wzorem 
strzeleckiej zaksy

• Fotograficzna, teatralna,
filmowa.  

• Dla dzieci koła 
zainteresowań ale nie 
muzyczne

• Zumba dla dzieci

• Oferta jest 
wystarczajaca

• Muzyczne, taneczne, 
malarskie

• Orkiestra

• Muzyczna, malarska

• Koła zainteresowań

• Te które funkcjonują są 
wystarczające

• Sekcja tańca, sekcja 
śpiewu, sekcja tenisa 
ziemnego,sekcja piłki 
nożnej, ręcznej, sztuki 
walki

• Muzyczne, aktorskie, 
taneczne, sportowe

• Piłka ręczna, piłka 
nożna, sekcja teatralna, 
lekkoatletyka (dla 
dziewcząt/młodzieży w 
wieku 15/16/17 lat), 
gimnastyka

• Gitarowa

• Nie wiem (2x)

• Muzyczna, 
teatralna,sportowa  

• Prace manualne

• Nauka tańca,nauka jak 
spedzac czas itp

• Koło fotograficzne

• Należy odpowiednio 
wspierać i promować te 
istniejące. Na naszą 
gminę to wystarczy..

• Teatalna (3x)

• ...

• Wystarczy

• Muzyka , Fotografia, 
Wolontariat którego u 
nas nie ma

• Malarstwo

• Nic

• Dla dzieci wieksze place 
zabaw. Dla mlodziezy 
rozne imprezy 
plenerowe

• Malowanie zabawy 
sensoryczne i 
rozwijające

• Jest sporo ciekawych 
aktualnie, ale chętnych 
brak na nie

• Teatralna, wokalna, 
taneczna

• Taniec nowoczesny

• Nie mam zdania (4x)

• Występy teatralne  

• Sekcja plastyczna ktora 
funkcjonuje już sie 
chyba wypalila... dzieci 
rysuja tylko kredkami po
2h. Mlodziezy tam brak. 
Malo zajec 
tematycznych. Raczej 
potrzebne osoby, które 
dobrze poprowadzą 
sekcje ktore już są

• Taniec, Śpiew

• Nie mam rozeznania

• Gimnastyka artystyczna,
sekcja teatralna, 
plastyka, rękodzieła

• Taniec nowoczesny, 
ogniska muzyczne

• Zależy od 
zapotrzebowania i kadry
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Analiza:

Powyższe pytanie było pytaniem otwartym. Ankietowani w większości wskazali na sekcje taneczne

oraz teatralne które w mniejszym lub większym stopniu działają już w strukturach BiKu. Może to

świadczyć  o  słabym  poziomie  wiedzy  na  temat  działalności  istniejących  sekcji.  Warto  więc

zainwestować  w  promocję  oferowanych  zajęć  w  celu  pozyskania  nowego  grona  odbiorców.

Ponadto  pojawiły  się  też  propozycje  nowych  sekcji  takich  jak  np.  koło  fotograficzne.  Cenną

wskazówką  jest  propozycja  uatrakcyjnienia  ofert  istniejącego  koła  plastycznego.  Dodatkowo

pojawiło  się  sporo  odpowiedzi  dotyczących  powstania  sekcji  sportowych  których  Biblioteka

i  Kultura  z  racji  charakteru  swojej  działalności  nie  może  prowadzić.  Mimo  to  są  one  cenną

wskazówką dla instytucji zajmujących się działalnością sportową. 

Pytanie 15. Uważa Pan/Pani, że sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży powinny być płatne, aby

nie obciążać budżetu gminy?
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Analiza:

Odpowiedzi na powyższe pytanie rozłożyły się mniej więcej po równo. Większość ankietowanych
odpowiedziała jednak, iż działalność sekcji  powinna być dla jej  odbiorców darmowa. Analizując
powyższe odpowiedzi nasuwa się wniosek aby w ofercie przygotować po równo zajęcia płatne jak
i darmowe w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zróżnicowanie oferty pod kątem cenowym
oferowanych zajęć pozwoli dotrzeć do większego grona odbiorców nie powodując przy tym różnic
klasowych.

Pytanie 16. Jak ocenia Pan/Pani działalność Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem jako nadrzędnej 
instytucji prowadzącej działalność kulturalną w gminie Zawadzkie?

Inne: 
- Jest lepiej niż było ale ciągle słabo docierają informacje. Z tego powodu słaba frekwencja.
- Dobra robota

Analiza:

Z  odpowiedzi  ankietowanych  wynika,  iż  mieszkańcy  oceniają  działalność  Biblioteki  i  Kultury
w większości pozytywnie. Świadczy to o dobrym kierunku działań instytucji. Pojawiły się jednak
nieliczne  odpowiedzi  negatywne  które  skłaniają  ku  refleksji  i  napędzają  do  dalszego  działania
w celu rozwoju oferty kulturalnej.
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Pytanie 17. Uważa Pan/Pani, że w gminie Zawadzkie działalność instytucji zajmującej się 
działalnością kulturalną jest potrzebna?

Analiza:

Ankietowani  jednoznacznie  potwierdzili  zasadność  działalności  instytucji  zajmującej  się

działalnością kulturalną na terenie gminy Zawadzkie. Świadczy to o potrzebie obcowania z kulturą

mieszkańców gminy. Działalność Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem jest dla ankietowanych ważnym

elementem życia codziennego który warto wspierać i rozwijać. 
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Pytanie 18. Budżet przeznaczony na działalnosć kulturalną w gminie Zawadzkie powinien 
zostać...

Analiza:

Ankietowani w większości opowiedzieli  się za znacznym lub nieznacznym zwiekszeniem budżetu

przeznaczonego  na  działalność  kulturalną.  Żaden  z  ankietowanych  nie  opowiedział  się  za

zmniejszeniem  budżetu.  Mieszkańcy  zauważyli,  iż  kultura  w  gminie  Zawadzkie  jest

niedoinwestowana. Warto rozważyć zwiększenie budżetu Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem gdyż

mieszkańcy są temu przychylnie nastawieni. 
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Pytanie 19. Na jakie wydarzenie kulturalne chętnie wybrałby/wybrałaby się Pan/Pani w gminie 
Zawadzkie?

Odpowiedzi:

• Koncert (7x)

• Kabaret (2x)

• Kino, kabarety, koncerty

• Święto niepodległości

• Seanse filmowe

• Przedstawienie 
teatralne

• Na koncert

• Koncert, teatr

• Pokaz światła

• Koncerty np. TGD lub 
innych znanych 
wokalistów , kabarety , 
kino

• Na koncery, 
przedstawienia 
teatralne

• Koncert, przedstawienie
teatralne

• Konfrontacje teatralne

• Koncert śląskich 
wykonawców,spotkania 
z gwiazdami
Przedstawienie dla 
dzieci

• Koncety znanych 
zespolow

• Film, koncert

• Koncert noworoczny

• Wystąpnienie teatralne

• Seanse kinowe, Dzień 
Młodzieży itp

• Dzień Hutnika

• Koncert, sztuka

• Koncerty / seanse 
filmowe

• Teatr (3x)

• Znane kabarety

• Koncerty kabarety kino

• Teatr lub zabawy dla 
dzieci

• Spotkanie z ciekawymi 
ludźmi z pasją

• Koncert,operetka, 
wystep muzyczny

• …
Jarmark

• Kino (6x)

• Np. letnie lub zimowe 
wieczorne występy na 
wolnym powietrzu ( np. 
okolice stawu) naszej 
zdolnej młodzieży
i dzieci

• Kabarety, stand up, 
teatr

• Teatr dla dzieci

• Do kina. Na taniec. Na 
naukę śpiewu. Na 
kabaret.

• Ciekawe spotkanie 
z interesującymi ludźmi

• Seanse filmowe, 
spektakle 
ogólnodostępne dla 
każdej grupy wiekowej, 
Dzień młodzieży itp

• Koncert muzyki 
filmowej

• Spotkania z ciekawymi 
ludźmi
Publiczny gangbang

Analiza:

Powyższe  pytanie  było  pytaniem  otwartym.  Ankietowani  w  większości  wskazywali  koncerty,

spektakle teatralne, występy kabaretów, oraz seanse filmowe. Niejednokrotnie stawiali nacisk na

znanych artystów. Pojawiło się też parę odpowiedzi dotyczących organizacji  spotkań ze znanymi

osobistościami. Wymienione wydarzenia kulturalne potwierdziły wnioski płynące z odpowiedzi na

pytanie nr.1.  W procesie tworzenia programu kulturalnego nalezy zwrócić szczególną uwagę na

powyższe propozycje w celu spełnienia oczekiwań mieszkańców.  
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Pytanie 20. Jakie zauważa Pan/Pani pozytywne działania Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem?

Odpowiedzi:

• Ciekawe zajęcia podczas
ferii i wakacji, ale w 
porach pracy rodziców

• Kino (7x)

• Zajęcia prowadzone dla 
dzieci podczas ferii oraz 
wakacji

• Warsztaty dla dzieci

• Kino objazdowe, 
organizacja imprez 
plenerowych

• Rozwój zainteresowania
gminą, jej działalnością 
(2x)

• Organizacja kina, 
jarmarkow

• Podnosi się standart 
wydażeń kulturalnych

• Mozna wypożyczyć 
ksiażkę, brakuje spotkań
autorskich

• Wspaniałe zajęcia dla 
dzieci oraz seniorów

• Brak

• Można wyjść do kina 
z dziećmi

• Nie mam zdania, 
organizuja imprezy, ale 
mało

• Bogatszy program 
wydarzeń

• Robią, co moga

• Coś się zaczyna dziać

• Dzień Hutnika

• Transparentność w 
social mediach

• Organizacja cyklicznych 
imprez jak np. jarmarki 
świąteczne

• Zwiększona aktywność 
na fejsbuku

• Organizowanie spotkań,
pokaz filmów

• Nie widzę

• Rozgłos na facebook

• Dużo organizuję spotkań
dla dzieci

• Żadnych

• Zwiekszenie oferty dla 
dzieci i doroslych

• Trochę zwiększa się 
zainteresowanie 
wydarzeniami 
kulturalnymi

• Nie zauważyłam

• Coś się dzieje

• Rozwój kultury

• Widać próby działania

• Nie mam zdania

• Zaangażowanie, zajęcia 
wakacyjne, Dzień 
Hutnika

• Maszyny na placu 
hutnika - strzał w 10

• Nie wiem (3x)

• Więcej imprez gminnych

• Coś więcej się dzieje 
oprócz dni zawadzkie

• Zajęcia podczas ferii 
zimowych i letnich

• Warsztaty teatralne

• Ciężko powiedzieć

• Dobre

• Hmmmm

• Imprezy plenerowe

• Uatrakcyjnienie 
wolnego czasu

• Dzień Hutnika i Jarmark

• Aktywne prowadzenie 
fb

• Zajecia dla dziec

Analiza:

Powyższe pytanie było pytaniem otwartym. Ankietowani w większości chwalili poprawę organizacji
czasu  wolnego  dla  dzieci  i  młodzieży  w okresie  wakacyjnym  oraz  ferii  zimowych.  Pozytywnym
aspektem  w  oczach  mieszkańców  była  poprawa  aktywności  na  portalach  społecznościowych.
Ankietowani  jako  pozytyw  uznali  również  organizację  Dnia  Hutnika.  Na  pochwałę  zasługiwały
projekcje  filmowe  Opolskiego  Kina  Objazdowego.  Zauważono  również  wzbogacenie  oferty
kulturalnej. Powyższe odpowiedzi pozwalają trafnie wskazać działania które warto kontynuować
i rozwijać na drodze realizacji programu. 
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Pytanie 21. Jakie zauważa Pan/Pani negatywne działania Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem?

Odpowiedzi:

• Nie mam zdania (8x)

• Nie zauważyłam

• … (2x)

• Problem z promocją

• Brak obchodów święta 
niepodległości

• Informacje dotyczace 
wydarzeń często 
pojawiają sie zbyt 
późno. Słaby zasięg 
ogłoszeń. O wielu 
wydarzeniach 
dowiaduję sie po fakcie 
lub wcale. Nie mam zbyt
wielu znajomych i nie 
plotuje po Zawadzkiem. 
Pracuję poza miastem. 
Jedyne info to z fb, a 
profil biku funkjonuje 
marnie.

• Żadnych (2x)

• Nie mam takich odczuć

• Za słaby rozgłos

• Brak jakichkolwiek 
informacji w formie 
plakatów na terenie 
Zawadzkiego z 
planowanymi atrakcjami
kulturalnymi

• Kontakt, realizacja 
zadań dla mieszkańców, 
traktowanie ludzi 
przychodzących, słabo 
działający fb

• Więcej wydarzeń 
kulturalnych np 
koncerty kabarety dla 
grup wiekowych 30-40

• Brak (5x)

• Brak zastrzeżeń

• Brak możliwości 
znalezienia potrzeb 
każdej grupy wiekowej

• Brak współpracy 
z lokalnymi artystami 
i organizacjami 
pozarządowymi, brak 
dofinansowań ze źródeł 
zewnętrznych (chyba że 
nie ma o tym nigdzie 
informacji)

• Nie widzę (5x)

• Nie zauwazam

• Brak kina

• Za dalekie pójście 
kulturę popularną

• Mało wydarzeń dla 
dzieci

• Tak jak prędzej więcej 
jakies imprezy itp.dla 
dzieci powinny byc 
organizowane bo jest 
ich zdecytowanie za 
mało i nie tylko w 
Zawadzkim, ale także 
w innych wioskach 
w gminie

• Nie zauważam

• Mało sekcji dla dzieci

• Nie wiem

• Brak zdania

• Za mała ilość działań 
i zła promocja i brak 
informacji o działaniach

• Nie zauważam (4x)

• Brak

• Brak wsparcia dla 
młodzieży, choć są to 
ludzie na których 
powinno się skupiać 
uwagę ponieważ to 
w dużej mierze odo 
młodych ludzi zależą 
dalsze losy naszej gminy

• Orfanizacja imprez 
zlecana firmie np dni 
miasta a ostatnio 
hutnika

• Niezbyt wiele wydarzeń 
kulturalnych

• Ogólnie praca

• Zdublowane miejsce 
urzędowania 
i pracowników

• Za mało ogłoszeń o kinie
objazdowym

• Wciąż za mało wydarzeń
kulturalnych

Analiza:

Powyższe  pytania  było  pytaniem  otwartym.  Ankietowani  najczęściej  wskazywali  problemy

z  promocją  wydarzeń.  Krytykowali  również  brak  wsparcia  dla  lokalnej  młodzieży.  Negatywnie
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ocenili  obecną  ofertę  wydarzeń  kulturalnych  a  przede  wszystkim  ich  ilość.  Trafnie  zauważyli

nieudolność w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych. Odpowiedzi na powyższe pytania zobrazowały

słabe strony działalności instytucji które na drodze realizacji programu powinny być niezwłocznie

wyeliminowane. Warto również zauważyć, że pojawiły się także odpowiedzi świadczące o braku

negatywnych działań instytucji. Są one motywacja do dalszych działań w celu poprawy obecnego

stanu kultury w gminie Zawadzkie. 

2.5. Analiza SWOT                                                                                     
Określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynika z wcześniejszej analizy środowiska

zewnętrznego i wewnętrznego Biblioteki i Kultury oraz przeprowadzenia badań ankietowych wśród

mieszkańców gminy Zawadzkie. Mocne i słabe strony dotyczą bieżącej sytuacji jednostki, natomiast

szanse i zagrożenia dotyczą zjawisk przyszłych.

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Pozytywny wizerunek placówki
i pracowników w lokalnym środowisku

 Lokalizacja
 Infrastruktura (budynek Kinoteatru, scena

plenerowa)
 Działalność ogniska muzycznego 

„Melodikon” (stale rosnąca liczba 
odbiorców oraz regularne rozwijana 
oferta)

 Działalność studia teatralnego „Huta” 
(stale rosnąca liczba odbiorców oraz 
regularnie rozwijana oferta warsztatowa)

 Współpraca z jednostkami oświatowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi

 Strona internetowa oraz fanpage na 
facebooku

 Szeroki zakres działalności
 Współpraca z lokalną prasą.
 Wydawanie czasopisma „Krajobrazy 

Zawadzkiego“

 Niewystarczający budżet instytucji
 Słaba infrastruktura techniczna 

(niedoposażenie Kinoteatru o sprzęt 
estradowy)

 Niewystarczające dostosowanie obiektów
do potrzeb osób niepełnosprawnych

 Niewystarczająca baza lokalowa 
niezbędna do prowadzenia stalych sekcji 
artystycznych

 Niewielki stopień pozyskiwania środków 
pozabudżetowych

 Braki kadrowe
 Niskie uposażenie pracowników (brak 

motywacji).
 Niewystarczająca promocja wydarzeń 

kulturalnych
 Oferta kulturalna nie spełniająca 

oczekiwań mieszkańców
 Ograniczona możliwość rozwoju oferty 

kulturalnej.

48



Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021 – 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SZANSE ZAGROŻENIA

 Reaktywacja stacjonarnego kina (rosnące 
zainteresowanie seansami filmowymi)

 Zwiększenie budżetu
 Modernizacja infrastruktury technicznej
 Poprawa warunków lokalowych
 Efektywne pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych na rozwój 
infrastruktury, wyposażenie, organizację 
wydarzeń kulturalnych.

 Możliwość pozyskania sponsorów na 
realizację inwestycji oraz organizację 
wydarzeń kulturalnych

 Możliwość pozyskania środków z 
funduszu antyalkoholowego

 Rozwój oferty kulturalnej
 Rozwój sekcji artystycznych dla dzieci i 

młodzieży
 Zacieśnienie współpracy z jednostkami 

oświatowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi (szkoły, przedszkola, 
stowarzyszenia, fundacje itp…)

 Działalność komercyjna (wynajem sali 
widowiskowej, wynajem wyposażenia 
estradowego, wynajem sceny plenerowej,
poszerzenie oferty płatnych wydarzeń 
kulturalnych)

 Rozszerzenie współpracy z lokalnymi 
mediami

 Nawiązanie współpracy z młodzieżą na 
zasadzie wolontariatu.

 Zadłużenie Gminy Zawadzkie, brak 
środków na realizację założeń programu

 Niepowodzenie w pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych

 Niepowodzenie w pozyskiwaniu 
sponsorów

 Niewystarczająca liczba odbiorców 
komercyjnej oferty kulturalnej 
(niekorzystny bilans zysków do strat)

 Konkurencyjność sąsiednich ośrodków 
kultury

 Niekorzystny bilans demograficzny gminy 
spowodowany emigracją zarobkową

 Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie.

Wyniki analizy SWOT

W analizie przeważają słabe strony i szanse. Oznacza to m.in., że Biblioteka i Kultura jako instytucja,

ze  względu na swoje  problemy wewnętrzne,  nie  potrafi  wykorzystać  zewnętrznych możliwości.

Głównym  problemem  placówki  jest  niewystarczający  budżet  uniemożliwiający  inwestycje

w infrastrukturę niezbędne do rozwoju oferty kulturalnej.
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3. Założenia programowe
Misja  oraz  wizja  Biblioteki  i  Kultury  w  Zawadzkiem  określają  jej  tożsamość  i  ogólne  kierunki

rozwoju.  Jest  to  pomocne  w  ustaleniu  celów  strategicznych  i  opracowaniu  planów  działania.

Stanowią poza tym uzasadnienie istnienia instytucji. Określenie specyficznej roli Biblioteki i Kultury

jest także informacją dla wszystkich interesariuszy.

Misja
Misją  Biblioteki  i  Kultury  w  Zawadzkiem  jest  zaspokajanie  i  rozwijanie  potrzeb  czytelniczych,

kulturalnych,  oświatowych  i  informacyjnych  lokalnej  społeczności,  tworzenie,  upowszechnianie

i ochrona dóbr kultury oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez zapewnienie dostępu do

zasobów dorobku nauki  i  kultury, edukacja kulturalna dzieci  i  młodzieży,  aktywizacja kulturalna

mieszkańców,  rozwijanie  infrastruktury  oraz  oferty  kulturalnej,  wspieranie  lokalnych  inicjatyw

kulturalnych oraz tworzenie przestrzeni do ich rozwoju, poszukiwanie innowacyjnych form kultury,

zachowywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, budowanie pozytywnego wizerunku instytucji

poprzez zapewnienie profesjonalnego poziomu usług,  promowanie szeroko pojętej  kultury oraz

gminy Zawadzkie.

MISJA
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem sposobem na zaspokojenie potrzeb kulturalnych

lokalnego społeczeństwa

Wizja
Biblioteka  i  Kultura  w  Zawadzkiem  będzie  nowoczesnym,  stabilnym  finansowo,  dobrze

wyposażonym i  chętnie  odwiedzanym centrum kultury,  posiadającym bogatą ofertę  kulturalną,

ciągle poszukującym nowych sposobów zaspokajania zmieniających się potrzeb mieszkańców  oraz

promującym lokalne środowisko.

WIZJA
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem nowoczesnym centrum kultury nieustannie

rozwijającym swoją ofertę
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Cele strategiczne i  operacyjne

3.1. Cel strategiczny 1

CEL STRATEGICZNY 1
Modernizacja infrastruktury kultury

CEL OPERACYJNY 1 CEL OPERACYJNY 2
Modernizacja Kinoteatru Modernizacja Domu Kultury

Działania: • Budowa kasy biletowej

• Wymiana windy dla 
niepełnosprawnych

• Zakup wyposażenia 
scenicznego

• Zakup estradowego systemu 
oświetleniowego

• Zakup projektora kinowego 
spełniającego wymogi DCI

• Wymiana ekranu 
projekcyjnego

• Zakup kinowego systemu 
nagłośnieniowego

• Zakup wyposażenia 
bankietowego

• Wymiana wyposażenia 
biurowego

• Remont pomieszczeń byłego 
lokalu gastronomicznego 
„SZULER“.

Działania: • Termomodernizacja budynku

• Wymiana instalacji 
elektrycznej

• Wymiana instalacji CO

• Wymiana instalacji wodno-
kanalizacyjnej

• Remont pomieszczeń

• Dostosowanie budynku do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych

• Instalacja monitoringu

• Zakup systemu 
nagłośnieniowego oraz 
oświetleniowego sali 
widowiskowej

• Zakup wyposażenia 
scenicznego.

• Zakup wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia
sekcji artystycznych

CEL OPERACYJNY 3
Modernizacja lokali bibliotecznych

Działania: • Remont pomieszczeń

• Wymiana wyposażenia biurowego

• Wymiana regałów bibliotecznych

• Systematyczna wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania

• Dostosowanie lokali do osób niepełnosprawnych
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3.2. Cel strategiczny 2

CEL STRATEGICZNY 2
Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Zawadzkie

CEL OPERACYJNY 1 CEL OPERACYJNY 2
Rozwój oferty kulturalnej Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych

oraz amatorskiego ruchu artystycznego

Działania: • Reaktywacja stacjonarnego 
kina

• Organizowanie spektakli, 
koncertów, wystaw 
artystycznych oraz projekcji 
filmowych

• Rozwijanie oferty stałych 
sekcji artystycznych

• Promocja kultury

Działania: • Wspieranie lokalnych 
inicjatyw kulturalnych

• Tworzenie warunków do 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego

• Promowanie lokalnej 
twórczości amatorskiej

CEL OPERACYJNY 3 CEL OPERACYJNY 4
Rozwój oferty edukacyjnej Budowa partnerskich relacji z lokalnym

środowiskiem

Działania: • Organizacja warsztatów 
edukacyjnych dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych

• Nawiązanie współpracy
z lokalnymi placówkami 
oświatowymi w zakresie 
edukacji kulturalnej dla 
dzieci i młodzieży

• Upowszechnianie wiedzy 
o kulturze, w tym o kulturze 
regionalnej

Działania: • Podpisanie umów
o współpracę z lokalnymi 
placówkami oświatowymi
i organizacjami 
pozarządowymi

• Wspólna organizacja imprez 
o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym

• Uaktywnienie wolontariatu

• Aktywizacja osób starszych

CEL OPERACYJNY 5
Promocja czytelnictwa

Działania: • Zapewnienie stałego dopływu nowości wydawniczych

• Rozszerzenie oferty zbiorów multimedialnych

• Zwiększenie liczby dostępnych czasopism

• Organizacja spotkań autorskich
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3.3. Cel strategiczny 3

CEL STRATEGICZNY 3
Doskonalenie metod zarządzania

CEL OPERACYJNY 1 CEL OPERACYJNY 2
Stymulacja aktywności zawodowej

pracowników
Działalność promocyjna i marketingowa

Działania: • Udział pracowników
w bezpłatnych szkoleniach

• Pozyskiwanie funduszy na 
specjalistyczne szkolenia dla 
kadry zarządzającej
i pracowników

• Opracowanie systemu 
motywacji w celu zachęty 
pracowników do 
podnoszenia kwalifikacji i 
podejmowania różnorakich 
inicjatyw

Działania: • Bieżąca aktualizacja strony 
internetowej

• Aktywne prowadzenie profilu
na FB

• Współpraca z lokalnymi 
mediami

• Montaż stacjonarnych gablot
informacyjnych na terenie 
całej gminy

• Nawiązanie współpracy z 
lokalnymi placówkami 
oświatowymi oraz zakładami 
pracy

• Opracowanie, wydanie lub 
zakup materiałów 
promujących Bibliotekę i 
Kulturę (foldery, gadżety itp.)

CEL STRATEGICZNY 3
Doskonalenie metod zarządzania

Działania: • Poprawa komunikacji

• Organizacja systematycznych narad dyrektora z pracownikami

• Organizacja integracyjnych spotkań o charakterze rekreacyjnym

• Bieżąca aktualizacja dokumentacji związana z ewentualnymi zmianami
o charakterze finansowym, organizacyjnym i prawnym

• Systematyczne badanie potrzeb lokalnej społeczności 
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4. Obszary operacyjne
W  celu  prawidłowego  zrealizowania  założeń  programu,  należy  wskazać  obszary  operacyjne

wyznaczające zakres działań kształtujących system zarządzania instytucji. Działania te koncentrują

się na wybranych tematach umożliwiających prawidłową  realizację projektów kulturalnych oraz ich

ocenę pod kątem oczekiwanych zmian.  W drodze analizy wyłoniono 6 kluczowych obszarów:

4.1. Finansowanie

W  prawidłowej  i  efektywnej  działalności  instytucji  kultury  najważniejszym  aspektem  jest  jej

dostateczne  finansowanie.  Niedobory  finansowe  są  pierwszym  i  najpoważniejszym  czynnikiem

generującym problemy organizacyjne. Należy pamiętać, iż budżetu instytucji nie można budować

jedynie w oparciu o dotacje z budżetu gminnego. Przeważnie kondycja finansowa samorządu nie

pozwala  na  dostateczne  finansowanie  sfery  kulturalnej.  Sprawnie  zarządzany  ośrodek  kultury

powinien samodzielnie generować przychody z organizacji wydarzeń kulturalnych oraz innych form

działalności komercyjnej. Zadaniem samorządu jest zapewnienie instytucji kultury odpowiedniego

pola  do  zarobkowania,  w  postaci  nowoczesnej  infrastruktury  oraz  dobrze  opłacanej  kadry.

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych z dotacji

unijnych oraz MKiDN. Dodatkowo niezbędne jest sprawne pozyskiwanie sponsorów. Do tego celu

wymagana  jest  bogata  oferta  sponsorska,  która  pozwoli  zagwarantować  inwestorom czerpanie

korzyści  z  przekazywanych  nakładów  finansowych.  Jedną  z  efektywnych  form  finansowania

wydarzeń  przeznaczonych  dla  dzieci  i  młodzieży  są  środki  z  budżetu  Gminnego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

4.2. Infrastruktura kultury

W  celu  prowadzenia  efektywnej  działalności  instytucji  kultury  niezbędna  jest  dostępność

odpowiedniej  przestrzeni  lokalowej  oraz  nowoczesnego  wyposażenia  technicznego.  Dążąc  do

rozwoju  placówki  oraz  proponowanej  oferty  kulturalnej  należy  nieustannie  rozwijać

i  modernizować  posiadane  zasoby  infrastrukturalne.  W  przypadku  stałych  sekcji  artystycznych

należy  zadbać  o  odpowiednie  warunki  lokalowe  oraz  wyposażenie  niezbędne  do  prowadzenia

zajęć.  Do  organizacji  wydarzeń  scenicznych  na  wysokim  poziomie  potrzebne  jest  nowoczesne

wyposażenie  estradowe.  Posiadanie  odpowiedniego  systemu  nagłośnieniowego  oraz
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oświetleniowego przekłada się  na jakość  proponowanych widowisk  oraz  zwiększa pole  wyboru

potencjalnych artystów. Wpływa to proporcjonalnie na jakość proponowanej  oferty kulturalnej.

Doposażenie  sali  widowiskowej  o  nowoczesne  systemy  jest  inwestycją,  która  w prosty  sposób

zwróci  się  na  drodze  organizacji  atrakcyjnych  wydarzeń  kulturalnych.  Świadomość  techniczna

społeczeństwa  rośnie,  co  przyczynia  się  do  wzrostu  wymagań  w  dziedzinie  jakości  wydarzeń

kulturalnych.  Rosną  również  wymagania  artystów,  co  często  zamyka  drzwi  organizatorom

nieposiadającym  sprzętu  potrzebnego  do  organizacji  konkretnego  wydarzenia.  Im  lepsze

wyposażenie  techniczne  instytucji,  tym  większe  jej  możliwości  organizacyjne.  Inwestycja

w infrastrukturę kultury nie jest wydatkiem jednorazowym. Należy stale modernizować posiadane

zasoby,  aby podążać za panującymi trendami oraz nie odstawać od konkurencyjnych ośrodków

kultury. Infrastruktura kultury przekłada się również na wizerunek instytucji. Nowoczesne i dobrze

doposażone  obiekty  kulturalne  tworzą  pozytywny  obraz  w  oczach  odbiorców.  W  zarządzaniu

infrastrukturą należy pamiętać, że kultura powinna być dostępna dla wszystkich jej odbiorców bez

ograniczeń  i  barier.  Ważne,  aby  zadbać  o  dostosowanie  obiektów  pod  kątem  wymagań  osób

niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci. W miarę możliwości należy doposażać obiekty o nowe

technologie multimedialne, w celu poprawy jakości proponowanej oferty.

4.3. Oferta kulturalna

Realizując założenia programu należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój oferty kulturalnej. To

ona jest sensem istnienia instytucji kultury i to od niej zależy jej sukces organizacyjny. Prawidłowe

dobranie oferty kulturalnej jest zadaniem niezwykle wymagającym i zależnym od wielu czynników.

Dobierając ofertę należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania społeczeństwa oraz możliwości

finansowe i organizacyjne instytucji. Oferta powinna być zbalansowana pod kątem wiekowym jej

odbiorców oraz ich zasobności  portfela.  W organizacji  poszczególnego wydarzenia kulturalnego

istotna jest analiza jego potencjału. Aby trafnie dobrać wydarzenie należy ocenić w jakim stopniu

może  się  ono przełożyć  na  sukces  frekwencyjny,  będący  najważniejszym wskaźnikiem realizacji

programu. Organizując wydarzenie należy prawidłowo określić budżet potrzebny do jego realizacji,

aby zminimalizować ryzyko potencjalnych strat finansowych. Artysta z górnej półki  cenowej nie

gwarantuje osiągnięcia sukcesu frekwencyjnego. Należy pamiętać, że wzrost kosztów organizacji

wydarzenia  przekłada  się  na  wzrost  ceny  biletów,  których  sprzedaż  jest  niezbędna  do

zbalansowania poniesionych wydatków.  Ważnymi czynnikami w tworzeniu oferty kulturalnej są
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różnorodność  oraz  częstotliwość  organizowanych  wydarzeń.  W  tym  aspekcie  również  należy

zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców. W organizacji  stałych sekcji  artystycznych istotne jest

zapotrzebowanie  na daną dziedzinę kultury wśród potencjalnych odbiorców. W doborze oferty

należy balansować pomiędzy tradycją  a  innowacyjnością  aby z  roku na  rok  przyciągać  nowych

odbiorców nie tracąc przy tym stałych bywalców. Nie zawsze utarte schematy sprawdzają się na

danym  obszarze.  Ofertę  należy  więc  dobierać  indywidualnie  do  specyfiki  obszaru  działania

instytucji  kultury.  To  odbiorcy  oferty  wyznaczają  jej  kształt  i  to  pod  ich  preferencje  należy  ją

konstruować. Mimo to nie należy zapominać o animowaniu społeczeństwa i ukazywaniu nowych

tematów kulturalnych.  Sukces  oferty  kulturalnej  zależny  jest  również  od  pozostałych  obszarów

operacyjnych.  Dostępność nowoczesnej  infrastruktury technicznej,  odpowiedni  budżet,  sprawna

promocja oraz racjonalne zarządzanie przekładają się proporcjonalnie na jakość oferty kulturalnej.

4.4. Promocja

Sukces  frekwencyjny  organizowanych  wydarzeń  zależy  w  znaczącym  stopniu  od  ich  promocji.

Wielokrotnie  atrakcyjne  wydarzenie  „z  górnej  półki”  pozbawione  promocji  może  zgromadzić

mniejszą  publikę  niż  wydarzenie  niższej  rangi  prawidłowo  rozreklamowane  wśród  odbiorców.

Promocja oferty kulturalnej powinna odbywać się na wielu płaszczyznach i korzystać z możliwie jak

największej liczby środków przekazu. Podstawą powinna być sprawnie prowadzona, czytelna i na

bieżąco aktualizowana strona internetowa ośrodka kultury. W dobie mediów społecznościowych

istotne  jest  regularne  prowadzenie  profili  na  portalach  typu  Facebook.  W dziedzinie  promocji

należy nie zapominać o zróżnicowaniu wiekowym odbiorców oferty kulturalnej. Starsze pokolenie

w mniejszym stopniu korzysta  z  dobrodziejstw internetu,  dlatego jedną z  podstawowych form

promocji  powinny  być  plakaty.  Istotnym  czynnikiem  wpływającym  na  powodzenie  promocji

plakatowej  jest  ich  rozmieszczenie.  Warto  zainwestować  w  budowę  dedykowanych  gablot

ogłoszeniowych  rozmieszczonych  w  często  uczęszczanych  miejscach  na  terenie  całej  gminy.

Przyczyni  się  to do wykształcenia  w społeczeństwie  nawyku poszukiwania  informacji  w stałych

miejscach.  Aby  rozszerzyć  działania  promocyjne  w  celu  dotarcia  do  jak  największej  liczby

odbiorców,  należy  zawiązać  stałą  współpracę  z  lokalną  prasą  oraz  rozgłośniami  radiowymi.

W  drodze  rozwoju  należy  powołać  lokalną  telewizję  prowadzoną  na  portalu  Youtube  aby  na

bieżąco  informować  o  zbliżających  się  wydarzeniach  oraz  relacjonować  przebieg  ich  realizacji.

Jedną  z  efektywnych  dróg  promocji  będzie  również  nawiązanie  współpracy  z  jednostkami
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oświatowymi  oraz  dużymi  zakładami  pracy  zlokalizowanymi  na  terenie  oddziaływania  ośrodka

kultury. Promocja każdego wydarzenia powinna odbywać się z należytym wyprzedzeniem. Dobrze

prowadzona  kampania  reklamowa  wymaga  odpowiednich  środków.  Na  promocji  nie  należy

oszczędzać,  gdyż  zgromadzone  oszczędności  mogą  jedynie  wpłynąć  na  porażkę  frekwencyjną

organizowanych  wydarzeń.  Warto  więc  potraktować  promocję  jako  inwestycję  w  organizacji

każdego przedsięwzięcia kulturalnego.

4.5. Zarządzanie kulturą

Prawidłowe  zarządzanie  instytucją  kultury  zależy  w  dużej  mierze  od  rzetelnej  realizacji  zadań

skoncentrowanych  na  wyżej  wymienionych  obszarach  operacyjnych.  Wypełnianie  postanowień

statutu  oraz  założeń niniejszego programu powinno być  priorytetem w dążeniu  do osiągnięcia

wyznaczonych  celów.  Sprawne  zarządzanie  zależne  jest  również  od  sytuacji  kadrowej

i prawidłowego obsadzenia stanowisk. Zadania i obowiązki pracowników powinny być przydzielane

jasno  i  przejrzyście.  Ważnym  aspektem  jest  stosowne  wynagradzanie  za  wykonywaną  pracę.

Dyrektor  instytucji  powinien  wymagać  od  pracowników  odpowiedniego  zaangażowania

i  motywować  ich  pracę  poprzez  wprowadzenie  systemu premiowego.  Wydatki  oraz  inwestycje

powinny  być  realizowane  racjonalnie  z  uwzględnieniem  możliwości  finansowych,  aby  nie

nadwyrężać budżetu instytucji.  Celem prowadzenia polityki finansowej powinno być osiągnięcie

dodatniego  bilansu  zysków  i  strat.  Odpowiednie  zarządzanie  instytucją  kultury  powinno

doprowadzić  do  osiągnięcia  stabilnej  sytuacji  finansowej  i  odciążenia  budżetu  gminy.

Najważniejszymi wskaźnikami efektywnego zarządzania instytucją kultury są sukces frekwencyjny

wydarzeń, pozytywny wizerunek placówki oraz  promocja regionu.
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5. Projekty kulturalne

5.1. Infrastruktura kultury
Lokalizacja

projektu
• Kinoteatr w Zawadzkiem

• Dom Kultury w Zawadzkiem

• Plac Hutnika

• Gmina Zawadzkie

• Biblioteki
Zakres 

projektu
Obecny  stan  infrastruktury  kultury  zarządzanej  przez  Bibliotekę  i  Kulturę
w  Zawadzkiem  jest  jednym  z  największych  problemów  wpływających  na
działalność instytucji. Priorytetowym celem projektu jest modernizacja budynków
Domu  Kultury  oraz  Kinoteatru  będących  kluczowymi  przestrzeniami  realizacji
przedsięwzięć kulturalnych w gminie Zawadzkie. Realizacja projektu odbywać się
będzie etapowo w zalezności od mozliwości finansowych podmiotów realizujących
projekt i będzie się składać z następujących zadań:

Dom Kultury:

• Pozyskanie środków na realizację projektu

• Termomodernizacja obiektu (wymiana elewacji, okien oraz instalacji CO)

• Wymiana instalacji elektrycznej

• Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.

• Remont pomieszczeń (wymiana tynków, sufitów, podłóg oraz oświetlenia)

• Remont sanitariatów

• Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż 
windy, likwidacja barier architektonicznych)

• Montaż instalacji internetowej

• Zakup wyposażenia pomieszczeń (wyposażenie niezbędne do prowadzenia 
sekcji artystycznych, wyposażenie biurowe, wyposażenie techniczne)

• Montaż infrastruktury scenicznej w sali widowiskowej (system 
nagłośnieniowy, oświetleniowy, urządzenia peryferyjne).

Kinoteatr:

• Wymiana windy dla niepełnosprawnych

• Zakup systemu oświetlenia scenicznego (teatralnego oraz koncertowego)

• Doposażenie systemu nagłośnieniowego (dodatkowe kolumny głośnikowe, 
odsłuchy, konsoleta cyfrowa, cyfrowy stagebox)

• Zakup urządzeń peryferyjnych systemu nagłośnieniowego (mikrofony 
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wokalne, mikrofony pojemnościowe, mikrofony instrumentalne, 
mikroporty, okablowanie, szafy oraz skrzynie do przechowywania sprzętu)

• Budowa stanowiska FOH na widowni Kinoteatru (montaż stołu do 
zamontowania nagłośnieniowej i oświetleniowej konsolety cyfrowej)

• Montaż podświetlanych gablot informacyjnych

• Budowa kasy biletowej

• Zakup wyposażenia bankietowego (stoły bankietowe, zastawa kawowa, 
doposażenie aneksu kuchennego)  

• Remont pomieszczeń byłego lokalu gastronomicznego „SZULER“.

Biblioteki:

• Remont pomieszczeń

• Wymiana wyposażenia

• Wymiana sprzętu i oprogramowania

• Dostosowanie lokali do osób niepełnosprawnych

Zadania poboczne:

• Budowa stacjonarnych gablot informacyjnych na terenie całej gminy

• Zakup namiotów handlowych

• Zakup materiałów promocyjnych

• Zakup wyposażenia dla kadry technicznej

• Rewitalizacja Placu Hutnika pod kątem organizacji imprez plenerowych.

Realizacja powyższych zadań wpłynie przede wszystkim na poprawę jakości oferty
kulturalnej proponowanej przez Bibliotekę i Kulturę. Zwiększy się również liczba
oferowanych wydarzeń kulturalnych. Poprawa warunków lokalowych przełoży się
na efektywniejszą pracę sekcji artystycznych oraz tworzenie nowych przedsięwzięć
edukacyjno – kulturalnych. Dostateczna liczba przestrzeni użytkowej przyczyni się
do rozwoju lokalnych amatorskich ruchów artystycznych. Dostosowanie budynków
do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  zwiększy  dostępność  organizowanych
wydarzeń  kulturalnych.  Modernizacja  wyposażenia  technicznego  sal
widowiskowych  umożliwi  organizowanie  wydarzeń  na  wysokim  poziomie  przy
równoczesnym  generowaniu  oszczędności  płynących  z  braku  potrzeby
wynajmowania urządzeń od podmiotów zewnętrznych. Posiadanie nowoczesnego
wyposażenia  technicznego  wpłynie  na  wzrost  konkurencyjności  instytucji  na
rynku, co pozwoli gromadzić dodatkowe dochody z wynajmu sal widowiskowych
oraz  przestrzeni  użytkowych.  Montaż  gablot  informacyjnych  oraz  zakup
materiałów promocyjnych poprawi efektywność działań marketingowych.
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Podmioty
realizujące

projekt

Projekt  realizowany  będzie  przez  Gminę  Zawadzkie  oraz  Bibliotekę  i  Kulturę
w Zawadzkiem.

Wartość
projektu Szacunkowa wartość projektu: 3 000 000,00 PLN

Źródła
finansowania

• Dotacja Podmiotowa

• Budżet Gminy Zawadzkie

• Dotacje z MkiDN

• Fundusze Unijne

• Fundusze Norweskie

• Dotacje z WFOŚiGW

• Dotacje z PROW

• Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

• Dotacje z LGD Kraina Dinozaurów

• Sponsorzy.
Prognozowane

rezultaty
• Poprawa warunków lokalowych

• Możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej

• Znaczący wzrost jakości proponowanej oferty kulturalnej

• Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych

• Ułatwienie organizacji wydarzeń kulturalnych

• Pobudzenie amatorskiego ruchu artystycznego

• Zmniejszenie kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych

• Poprawa działań promocyjnych

• Możliwość efektywnego zarobkowania z działalności komercyjnej

• Poprawa wizerunku placówki.

Sposoby oceny
i mierzenia
rezultatów

projektu

Roczne sprawozdanie z monitoringu realizacji programu, ewaluacja ex post

Wskaźniki
osiągnięć

• Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności kulturalnej

• Wzrost frekwencji podczas wydarzeń kulturalnych

• Rozszerzenie  oferty  kulturalnej  o  dodatkowe  wydarzenia  oraz  sekcje
artystyczne

• Oszczędności związane z organizacją wydarzeń kulturalnych

• Zwiększona ilość przychodów z działalności komercyjnej

• Pozytywna opinia na temat działalności BiK wśród mieszkańców.
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5.2. Kino „Hutnik”
Lokalizacja

projektu
• Kinoteatr w Zawadzkiem

Zakres 
projektu

Kino w ostatnich  czasach  stało  się  najpowszechniejszą  i  najchętniej  wybieraną
formą  kultury.  Powodem  wzrostu  zainteresowania  ofertą  kinową  jest  jej
dostępność,  przystępność  cenowa,  łatwość  odbioru  oraz  zróżnicowanie.  Liczba
proponowanych  seansów  filmowych  oraz  różnorodność  gatunkowa  pozwala
zaspokoić potrzeby bardzo szerokiego grona odbiorców niezależnie od ich wieku
i preferencji.  Rynek kinematograficzny ciągle się  rozwija  co wpływa na rosnącą
liczbę  seansów.  Przekłada  się  to  również  na  wzrost  liczby  osób  korzystających
z  oferty  kinowej.  Wzrasta  więc  zapotrzebowanie  na  tworzenie  nowych  kin.
Najbardziej  opłacalnym  obszarem  powstawania  nowych  placówek  kinowych  są
mniejsze  ośrodki  miejskie,  w  których  nie  funkcjonują  duże  kinopleksy.  Gmina
Zawadzkie  jest  idealnym  obszarem  dla  powstania  stacjonarnego  kina.
W  promieniu  40  kilometrów  nie  znajduje  się  żadna  placówka  tego  typu.
Dotychczasowa  działalność  Opolskiego  Kina  Objazdowego  świadczy
o zapotrzebowaniu na projekcje filmowe w naszej gminie. Potwierdzeniem tej tezy
są  wyniki  badania  ankietowego  przeprowadzonego  na  mieszkańcach  gminy
Zawadzkie.  87,5%  ankietowanych  wskazuje  kino  jako  preferowaną  formę
aktywności  kulturalnej,  a  62,5%  mieszkańców  pozytywnie  opowiedziało  się  za
reaktywacją stacjonarnego kina. Projekt pod nazwą „Kino Hutnik“ powinien stać
się priorytetowym zadaniem realizownym przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem
na drodze do rozwoju instytucji. Reaktywacja komercyjnego kina pozwoliłaby na
efektywne generowanie środków niezbędnych do realizacji pozostałych projektów
kulturalnych.  Środki  pozyskane  z  działalności  kina  były  by  poduszką  finansową
dającą  spore  możliwości  rozwoju  nawet  najbardziej  niszowych  form  kultury.
W  obecnych  czasach  kino  jest  najefektywniejszą  formą  zarabiania  pieniędzy
poprzez  działalność  kulturalną.  Najważniejszym  atutem  i  argumentem  dla
powstania  kina  w  gminie  Zawadzkie  jest  posiadanie  sporych  rozmiarów  sali
kinowej  znajdującej  się  w budynku Kinoteatru.  Sala  została  wybudowa w celu
prowadzenia działalnosci kina dlatego spełnia wszelkie wymogi z tym związane.
Dzięki  temu realizacja  projektu nie będzie się  wiązała ze  sporymi inwestycjami
budowlanymi.  Ze  statystyk  wynika,  iż  przeciętny Polak  chodzi  do Kina  1,5  raza
w ciągu roku. W przypadku naszej gminy statystyka przełożyłaby się na około 15
000 sprzedanych biletów rocznie. Przychód z jednego biletu pomniejszony o koszty
praw do projekcji  filmowej wyniósłby około 8 zł.  Z  prostej  kalkulacji  wynika,  iż
roczne przychody z biletów mogły by oscylować w przedziale od 80 do 120 tysięcy
złotych.  Z  analizy  lokalnego  rynku  wynika,  iż  pobliskie  placówki  oświatowe
organizują wyjazdy do kina dwa razy w roku. W gminie Zawadzkie we wszystkich
placówkach  przedszkolnych  oraz  szkołach  podstawowych  uczy  się  około  1000
dzieci co przekłada się na 2000 sprzedanych biletów na seanse. Biorąc pod uwagę
promocyjną cenę biletów oraz odliczając zysk dystrybutora daje nam to 12 tysięcy
złotych zysku rocznie. W całym Powiecie Strzeleckim nie funkcjonuje ani  jedno
komercyjne kino.  W samej tylko gminie Strzelce Opolskie uczy się  ponad 3500
dzieci co daje nam potencjalne 7000 sprzedanych biletów z których zysk wyniesie
42 tysiące złotych w skali roku. W promieniu 20 kilometrów od Zawadzkiego (taki
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jest  realny  zasięg  pozyskiwania  klientów)  znajduje  się  dużo  więcej  jednostek
oświatowych które  mogą skorzystać  z  działalności  kina.  Powodami  dla  których
klienci będą wybierali kino w Zawadzkiem będzie przystępniejsza oferta cenowa
na poziomie 12zł od osoby w przypadku biletu grupowego oraz bliskość obiektu co
przełoży  się  na  zmniejszenie  kosztów  transportu.  Z  samych  tylko  projekcji  dla
placówek oświatowych kino w gminie Zawadzkie może generować zyski od 50 do
nawet  100  tysięcy  złotych  rocznie.  Dodatkowo  działalność  kina  generowałaby
przychody  ze  sprzedaży  popcornu  oraz  napojów.  Kolejną  wydajną  formą
zarobkowania  byłaby  możliwość  wyświetlania  reklam  przed  każdym  seansem.
Stworzyłoby  to  również  atrakcyjną  ofertę  dla  sponsorów  którym  w  zamian  za
okazane  wsparcie  w  organizacji  imprez  moglibyśmy  zaproponować  czas
reklamowy. Reaktywacja kina wiązałaby się z modernizacją Kinoteatru pod kątem
spełnienia  aktualnych  norm  kina  cyfrowego.  Realizacja  projektu  składa  się
z następujących zadań:

• Pozyskanie środków na realizację projektu

• Zakup projektora kinowego wraz z serwerem

• Zakup kinowego systemu nagłośnieniowego

• Wymiana ekranu kinowego

• Budowa kasy biletowej wraz z wyposażeniem

• Budowa punktu gastronomicznego

• Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów

• Montaż gablot ogłoszeniowych.

Następnym etapem realizacji projektu będą następujące zadania:

• Zatrudnienie kadry technicznej

• Rozruch systemów kinowych

• Zawiązanie umów z dystrybutorami filmowymi

• Nawiązanie stałej współpracy z lokalnymi mediami w celach promocyjnych

• Nawiązanie współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi w celu 
rozwinięcia działalności edukacyjnej kina.

Całkowita realizacja projektu przyczyniłaby się do znaczącego rozszerzenia oferty
kulturalnej proponowanej przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem oraz wzrostu
jej  odbiorców.  Oferta  kina  byłaby  uniwersalna  pod  kątem  zróżnicowania
wiekowego  oraz  preferencji  odbiorców.  Przystępność  cenowa  pozwalałaby  na
korzystanie  z  oferty  kina  przez  każdego mieszkańca bez  względu na zasobność
portfela. Przychody generowane z działalności kina byłyby wykorzystywane przy
organizacji innych wydarzeń kulturalnych co w znaczącym stopniu wpłynęłoby na
poprawę ich jakości a w dłuższej perspektywie do usamodzielnienia finansowego
instytucji.  Działalność  komercyjna  kina  daje  szansę  rozwiązania  problemów
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finansowych  instytucji.  Wzmożona  działalność  promocyjna  umocniłaby  pozycję
placówki w regionie oraz przyczyniła się do pozyskania odbiorców z poza granic
gminy. Możliwość wyświetlania reklam przed seansami pozwoli nawiązać trwałe
relacje z sponsorami.

Podmioty
realizujące

projekt

• Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

• Gmina Zawadzkie

Wartość
projektu

Szacunkowa wartość projektu: 400 000,00 PLN

Źródła
finansowania

• Dotacja Podmiotowa

• Budżet Gminy Zawadzkie

• Dotacje z MkiDN

• Dotacje z PISF

• Fundusze Unijne

• Sponsorzy.
Prognozowane

rezultaty
• Reaktywacja stacjonarnego kina „Hutnik“

• Rozszerzenie oferty kulturalnej

• Znaczące zwiększenie liczby odbiorców

• Zwiększenie dochodów z działalności komercyjnej

• Poprawa wizerunku instytucji

• Wzrost konkurencyjności oferty Biblioteki i Kultury w regionie

• Zacieśnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami

• Zacieśnienie współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi.
Sposoby oceny

i mierzenia
rezultatów

projektu
Roczne sprawozdanie z monitoringu realizacji programu, ewaluacja ex post

Wskaźniki
osiągnięć

• Liczba sprzedanych biletów

• Liczba projekcji filmowych

• Zwiększona ilość przychodów z działalności komercyjnej

• Liczba pozyskanych sponsorów

• Pozytywna opinia na temat działalności BiK wśród mieszkańców.
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5.3. Studio Teatralne „Huta”
Lokalizacja

projektu
• Kinoteatr w Zawadzkiem

• Dom Kultury w Zawadzkiem
Zakres 

projektu
Studio  Teatralne  „Huta“  powstało  w  wyniku  wzmożonego  zainteresowania
warsztatami  teatralnymi  „Ogrody  Teatralne“  organizowanymi  cyklicznie
w  Kinoteatrze.  Założycielem  studia  jest  Pani  Małgorzata  Rabicka  będąca
wieloletnim  instruktorem  spiewu,  tańca  oraz  edukacji  teatralnej  w  Bibliotece
i Kulturze w Zawadzkiem.
Szukając  perspektyw  dla  przyszłych  działań  studia  w  kilkuletniej  perspektywie,
proponujemy formułę teatru otwartego na aktora i  widza, teatru kształtującego
osobowość świadomego twórcy i odbiorcy sztuki tetaralnej.

Planując funkcjonowanie studia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- poziom dotacji

- możliwość pozyskiwania sponsorów

- konkurencyjność wobec innych ofert kulturalnych

- nowe kierunki w kulturze 

- nowe kierunki w kulturze spędzania wolnego czasu 

- zainteresowania i potrzeby odbiorców

- integrację społeczności lokalnej.

Dlatego  istotnym  elementem  działalności  studia  będzie  promocja  kultury
w mieście i regionie.

Aby  lepiej  rozpoznać  potrzeby  widzów  jednostka  nadzorująca  BiK
w  Zawadzkiem  musiałaby  podjąć  badania  zmierzające  do  zdiagnozowania
frekwencyjności,  zakresu  potrzeb  (repertuar),  rankingu  obejrzanych  spektakli,
przepływu informacji.

Dokonana analiza pozwoli ocenić w ogólnym zarysie stan kondycji studia na trzech
przenikających się polach ściśle ze sobą powiązanych: finansowej, organizacyjnej
i w konsekwencji – frekwencyjnej.

Studio,  ze  względu  na  swą  specyfikę,  musi  być  dotowane.  Jednak,  przez
odpowiednią politykę repertuarową, można zwiększyć dochód własny wystawiając
spektakle biletowane.

Ważną rolę w rozwoju studia pełni edukacja na płaszczyźnie szkoły i klasy szkolnej,
a tym samym ścisła współpraca ze szkołami naszej gminy i powiatu. Ważne jest, by
spektakle  teatralne  dotarły  do  młodzieży,  która  nigdy  do  teatru  nie  trafiła
i w przyszłości prawdopodobnie nie trafi. Taka forma teatralna będzie praktycznym
uzupełnieniem edukacji teatralnej prowadzonej w szkole.

"TEATR  W  KLASIE"  to  25-30  minutowe  spektakle  oparte  na  wątkach  lektur
szkolnych,  wykorzystujące  teksty  poetyckie,  czy  spektakle  autorskie  traktujące
o  współczesnych  problemach  młodzieży.  Aktorzy  to  uczniowie  pracujący  pod
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kierunkiem  instruktora  w  formie  projektów  lub  warsztatów  organizowanych
w ramach działalności studia.

W modelu animacyjnym działania o charakterze teatralnym są traktowane jako
pretekst  do  poznawania  siebie,  rzeczywistości  i  do  wdrażania  się
 w  funkcjonowanie  w  sytuacjach  społecznych.  Praca  koncentruje  się  przede
wszystkim na uczestniku (uczniu) i kształtowaniu jego doświadczeń poprzez proces
tworzenia  (teoria  konstruktywizmu  w  nauce).  Efekt  artystyczny  ma  znaczenie
drugorzędne w stosunku do zdobycia kompetencji  możliwych do wykorzystania
poza kontekstem artystycznym, przede wszystkim w życiu społecznym. Przy czym
mniej odnosi się to do takich umiejętności jak m. in. sprawność dykcyjna, która
ułatwia  porozumiewanie  się,  umiejętność  współpracy,  która  potrzebna  jest
zawsze,  gdy  jesteśmy  członkami  grupy  stającej  przed  wspólnym  zadaniem.
W odróżnieniu od modelu hierarchicznego relacje w grupie budowanej w modelu
animacyjnym  mają  charakter  poziomy,  partnerski.  Dlatego  podziału  ról  nie
wyznaczają tu talenty, ale raczej chęci uczestników i obszary ich zainteresowań.

Dzieci  stają się równoprawnymi twórcami: są stroną aktywną i działającą, która
cały czas ma realny wpływ na efekty pracy (formę i treść). Teatr traktuje się tu jako
pretekst do poznawania różnych obszarów rzeczywistości. Poszczególne ćwiczenia
rozwijają nie tylko umiejętności artystyczne, pozwalają także eksplorować różne
obszary tematyczne, a metody teatralne służą uruchamianiu refleksji uczestników
w tym kontekście. Rolą instruktora w takim procesie jest projektowanie sytuacji
umożliwiających  uczestnikom  konfrontację  z  różnorodnymi  sytuacjami
i stymulowanie ich do tworzenia samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Znaczenie
mają  talenty,  ale  w  tym  przypadku  rozumiane  są  one  szerzej,  nie  tylko
w  kontekście  zachowań  i  umiejętności  scenicznych,  ale  przede  wszystkim
społecznych.

Do sprawnego działania studia niezbędne będzie poczynienie następujących 
działań:

• Modernizacja infrastruktury scenicznej Kinoteatru pod kątem wyposażenia 
teatralnego (oświetlenie, nagłośnienie, scenografia)

• Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem

• Nawiązanie stałej współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi

• Przeprowadzenie akcji promocyjnej

• Usystematyzowanie działalności studia (rekrutacja uczestników, podział na 
grupy wiekowe, przygotowanie programu edykacyjnego, rozplanowanie 
zajęć).

Podmioty
realizujące

projekt

• Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
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Wartość
projektu

Szacunkowa wartość projektu:

• Działalność studia: 20 000,00 PLN rocznie

• Inwestycje infrastrukturalne: 50 000,00 PLN
Źródła

finansowania
• Dotacja Podmiotowa

• Budżet Gminy Zawadzkie

• Dotacje z MkiDN

• Fundusz antyalkoholowy

• Fundusze Unijne

• Sponsorzy.
Prognozowane

rezultaty
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej

• Wzbogacenie oferty wydarzeń kulturalnychy o spektakle realizowane przez
Studio Teatralne „HUTA“

• Znaczące zwiększenie liczby odbiorców w wieku szkolnym

• Zwiększenie dochodów z działalności komercyjnej

• Poprawa wizerunku instytucji

• Wzrost konkurencyjności oferty Biblioteki i Kultury w regionie

• Zacieśnienie współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi

• Promocja Gminy Zawadzkie.
Sposoby oceny

i mierzenia
rezultatów

projektu
Roczne sprawozdanie z monitoringu realizacji programu, ewaluacja ex post

Wskaźniki
osiągnięć

• Liczba stałych członków studia

• Liczba organizowanych warsztatów teatralnych

• Liczba organizowanych spektakli teatralnych

• Wzrost frekwencji

• Zwiększona ilość przychodów z działalności komercyjnej

• Pozytywna opinia na temat działalności BiK wśród mieszkańców.
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5.4. Kultura i edukacja
Lokalizacja

projektu
• Kinoteatr w Zawadzkiem

• Dom Kultury w Zawadzkiem
Zakres 

projektu
Jednym  z  nadrzędnych  zadań  instytucji  kultury  jest  uzupełnienie  oferty
edukacyjnej  placówek  oświatowych.  Podstawową  formą  realizacji  zadania  jest
obecność stałych sekcji  artystycznych działających w szeregach ośrodka kultury.
Jednym z podstawowych celów projektu jest usprawnienie działalności obecnych
sekcji artystycznych poprzez realizację następujących zadań:

• Zapewnienie dostatecznej bazy lokalowej dla każdej sekcji artystycznej

• Doposażenie  pomieszczeń  o  niezbędną  infrastrukturę  przeznaczoną  do
prowadzenia zajęć sekcji artystycznych

• Doposażenie sekcji artystycznych w materiały niezbędne do prowadzenia
zajęć oraz organizację występów artystycznych

• Przeprowadzenie naboru nowych uczestników

• Przeprowadzenie akcji promocyjnej.

Kolejnym celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o powstanie nowych
stałych  sekcji  artystycznych  dostosowanych  do  zapotrzebowania  lokalnej
społeczności.
Ważnym punktem oferty edukacyjnej jest organizacja czasu wolnego podczas ferii
zimowych  oraz  wakacji.  W  tych  okresach  projekt  zakłada  organizację  jednego
wydarzenia  o  charakterze  edukacyjno-rozrywkowym dziennie.  Zakres  wydarzeń
obejmuje:

• Warsztaty edukacyjne

• Animacje kulturalne

• Gry i zabawy

• Seanse filmowe

• Wycieczki

• Spektakle teatralne

• Spotkania integracyjne.

W  celu  pozyskania  szerokiego  grona  odbiorców  należy  oprócz  działalności
promocyjnej nawiązać stałą współpracę z gminnymi placówkami oświatowymi.
Ostatnim celem projektu jest edukacja kulturalna osób dorosłych oraz aktywizacja
seniorów poprzez organizację:

• Wykładów

• Prelekcji
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• Warsztatów edukacyjnych

• Paneli dyskusyjnych

• Spotkań ze znanymi osobistościami

• Konsultacji społecznych

• Innego rodzaju wydarzeń kulturalnych o charakterze edukacyjnym.

Podmioty
realizujące

projekt

• Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Wartość
projektu

Szacunkowa wartość projektu: 50 000,00 PLN rocznie

Źródła
finansowania

• Dotacja Podmiotowa

• Budżet Gminy Zawadzkie

• Fundusz antyalkoholowy

• Sponsorzy.
Prognozowane

rezultaty
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej

• Zwiększenie liczby stałych sekcji artystycznych

• Znaczące zwiększenie liczby odbiorców oferty edukacyjnej

• Poprawa wizerunku instytucji

• Wzrost konkurencyjności oferty Biblioteki i Kultury w regionie

• Zacieśnienie współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi

• Promocja Gminy Zawadzkie.
Sposoby oceny

i mierzenia
rezultatów

projektu
Roczne sprawozdanie z monitoringu realizacji programu, ewaluacja ex post

Wskaźniki
osiągnięć

• Zwiększenie liczby stałych sekcji artystycznych

• Liczba osób uczęszczających na zajęcia stałych sekcji artystycznych

• Liczba osób korzystających z wydarzeń o charakterze edukacyjnym

• Pozytywna opinia na temat działalności BiK wśród mieszkańców.
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5.5. Wydarzenia kulturalne
Lokalizacja

projektu
• Gmina Zawadzkie

Zakres 
projektu

Nieodzowną  częścią  działalności  instytucji  kultury  jest  organizacja  wydarzeń
kulturalnych.  Projekt  zakłada  przygotowanie  corocznego  programu  wydarzeń
kulturalnych dostosowanych do preferencji lokalnej społeczności. Zakres wydarzeń
obejmuje:

• Koncerty

• Spektakle teatralne

• Spektakle operetkowe

• Festiwale

• Imprezy plenerowe

• Imprezy okolicznościowe.

W  procesie  planowania  wydarzeń  kulturalnych  należy  zwrócić  uwagę  na
następujące czynniki:

• Sytuacja finansowa Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

• Preferencje społeczeństwa

• Zasobność portfela społeczeństwa

• Rentowność wydarzenia

• Walory artystyczne wydarzenia

• Termin

• Możliwości organizacyjne

• Zaplecze techniczne

• Możliwe sposoby finansowania.

Całościowy  program  wydarzeń  kulturalnych  powinien  być  zróżnicowany  pod
kątem  wieku  odbiorców  tak,  aby  dotrzeć  do  możliwie  jak  najszerszego  grona
odbiorców.  Realizując  wydarzenie  kulturalne  nalezy  zadbać  o  wysoki  poziom
organizacji  oraz  prawidłową  promocję  i  dostępność.  Każde  wydarzenie  należy
promować możliwie jak najwcześniej. W przypadku organizacji imprez masowych
zadaniem  nadrzędnym  jest  spełnienie  wszystkich  wymogów  związanych  z  ich
realizacją  zapisanych  w  ustawie  o  organizacji  imprez  masowych.  Częstotliwość
organizowanych  wydarzeń  kulturalnych  powinna  być  dostosowana  do  potrzeb
mieszkańców  oraz  sytuacji  finansowej  instytucji.  Termin  organizacji
poszczególnego wydarzenia należy dopasowac do okazji lub pory roku.  Ostateczną
formą  realizacji  projektu  będzie  wydanie  folderu  z  programem  wydarzeń
kulturalnych organizowanych w danym roku kalendarzowym.
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Podmioty
realizujące

projekt

• Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Wartość
projektu

Szacunkowa wartość projektu: 100 000,00 PLN rocznie.

Źródła
finansowania

• Dotacja Podmiotowa

• Budżet Gminy Zawadzkie

• Dotacje z MkiDN

• Fundusze Unijne

• Sponsorzy.
Prognozowane

rezultaty
• Rozszerzenie oferty kulturalnej

• Znaczące zwiększenie liczby odbiorców

• Zwiększenie dochodów z działalności komercyjnej

• Poprawa wizerunku instytucji

• Wzrost konkurencyjności oferty Biblioteki i Kultury w regionie.
Sposoby oceny

i mierzenia
rezultatów

projektu
Roczne sprawozdanie z monitoringu realizacji programu, ewaluacja ex post

Wskaźniki
osiągnięć

• Wydanie rocznego folderu z programem kulturalnym

• Liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych

• Frekwencja podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych

• Liczba sprzedanych biletów na płatne wydarzenia kulturalne

• Zwiększona ilość przychodów z działalności komercyjnej

• Pozytywna opinia na temat działalności BiK wśród mieszkańców.
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5.6. Promocja czytelnictwa
Lokalizacja

projektu
• Biblioteka główna

• Filie w sołectwach
Zakres 

projektu
Biorąc  pod  uwagę  atrakcyjność  obecnego  rynku  książki,  dokonywany  przez
Bibliotekę zakup nowości wydawniczych nawet w połowie nie zaspokaja potrzeb
czytelników.  Jest  to  podstawowa  oferta  biblioteki,  dlatego  mając  na  uwadze
ogólnokrajowe  statystyki  dotyczące  czytelnictwa,  powinna  być  interesująca
i zachęcać do częstych odwiedzin i wypożyczeń. 
Aby poszerzyć i utrakcyjnić ofertę dla użytkowników, należałoby również zwiększyć
ilość zbiorów multimedialnych i dostępnych czasopism.

Podmioty
realizujące

projekt

• Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Wartość
projektu

Szacunkowa  kwota  przeznaczona  rocznie  na  zakup  nowości  wydawniczych
powinna wynosić min. 35 tys. zł

Źródła
finansowania

• Dotacja Podmiotowa

• Dotacje z MkiDN

• Sponsorzy.
Prognozowane

rezultaty
• Atrakcyjna oferta dla użytkowników bibliotek

• Zwiększenie liczby czytelników

• Zwiększenie liczby wypożyczeń

• Pozytywny wizerunek instytucji
Sposoby 
oceny i

mierzenia
rezultatów

projektu

• Półroczne i roczne sprawozdania biblioteczne (analiza, GUS K-03)

• informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych

Wskaźniki
osiągnięć

• Ilość zakupionych zbiorów

• Liczba czytelników

• Liczba wypożyczeń
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6. Proces realizacji programu

Wdrażanie założeń programu rozwoju kultury w gminie Zawadzkie jest zadaniem Biblioteki i Kultury

w  Zawadzkiem.  Proces  realizacji  programu  będzie  polegać  na  jego  monitorowaniu  ,  ocenie

i  upowszechnianiu.  Program  podlega  procesowi  aktualizacji  ze  względu  na  zmieniające  się

otoczenie, uwarunkowania prawne, zmiany gospodarcze oraz społeczne.

6.1. Monitoring realizacji programu

Nadzór  nad  całością  realizowanych  projektów  sprawuje  Dyrektor  Biblioteki  i  Kultury

w  Zawadzkiem.  Monitoring  polegać  będzie  na  sporządzaniu  sprawozdań  z  realizacji  programu

przygotowywanych  po  zakończeniu  każdego  roku  będących  stałym  elementem  rocznych

sprawozdań z działalności Bibhlioteki i Kultury w Zawadzkiem. Sprawozdania przedkładane będą

Organizatorowi.

6.2. Ewaluacja programu

Ogólnym  celem  systemu ewaluacji  jest  poprawa,  jakości,  skuteczności  i  spójności  działań  na  rzecz

rozwoju  kultury.  Cel  ewaluacyjny  osiągany  będzie  w  wyniku:  określenia  stopnia  realizacji

poszczególnych działań Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie do 2030 roku, zidentyfikowania

pozytywnych i negatywnych czynników wywierających wpływ na wdrażanie wsparcia rozwoju kultury,

przegląd  i  ocenę  zadań  zrealizowanych  w  ramach  wdrażania  Programu,  opracowania  wniosków

niezbędnych do ewentualnej modyfikacji/aktualizacji Programu Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie

na lata 2020-2030.
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