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DZIEJE SIĘ… 

 

 
08.10 w Malczycach odbyła się ciekawa konferencja dotycząca 100-letniej historii stoczni rzecznej w 

Malczycach, a tym samym życia gospodarczego i społecznego na tym terenie. Zarówno pan Piotr 

Frankowski- wójt Malczyc, jak i pozostali prelegenci podkreślali rolę, jaką dalej pełni stocznia. Mimo, że 

rozwój transportu kolejowego sprawił, że barki w niej produkowane nie pływają z reguły po polskich 

wodach, stale jest to największy przedsiębiorca w okolicy. Uczestnicy mieli okazję  zobaczyd jak funkcjonuje 

stocznia oraz odwiedzid ekomuzeum znajdujące się na jej terenie. W drugiej części spotkania Prezes LGD 

Kraina Łęgów Odrzaoskich- Pan Piotr Paczkowski zaprezentował nowy profil działalności LGD- w tym nową 

szatę graficzną oraz planowane działania skupiające się głównie na promowaniu lokalnych produktów 

gastronomicznych i rzemieślniczych oraz turystyki rowerowej i wodnej  w dorzeczu Odry. 
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Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, 12.10 seniorzy z Rudna zakooczyli nasadzenia roślin i kwiatów 

rodzimych. W ramach projektu dofinansowanego z Fundacji Zielona Akcja dokonano nasadzeo drzew: 

wierzby, jarzębiny, kaliny, lipy, klonu i brzozy oraz krzewów: tamaryszka, tawuły, pęcherzycy, irgi. Pod ziemią 

czekają na wiosnę cebulki kwiatów krokusów, tulipanów, żonkili i hiacyntów. Nasadzenia były ostatnim 

etapem trwającego kilka miesięcy cyklu w ramach którego seniorzy uczestniczyli w spotkaniach i wspólnie 

pisali wniosek o grant w postaci sadzonek. Teren przy świetlicy w Rudnie nie tylko pięknieje wizualnie, ale 

również tętni życiem. Dzieje się to za sprawą pani sołtys i jednocześnie prezeski „W Rudnie jest cudnie”, 

która naprawdę słucha potrzeb mieszkaoców i wspólnie z nimi realizuje zarówno projekty edukacyjne, jak i 

ekologiczne, w których korzysta z wiedzy i doświadczenia seniorów- zapewniamy was, że gdyby nie oni w 

Rudnie nie byłoby tak cudnie! 
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Na zdjęciu: Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Maria 
Mika, lider nieformalnej grupy „Młodzi od Kusego” Paula Gąsiorek oraz 
członek grupy Damian Wróbel 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gala Dolnośląskich Małych Grantów 
2017-2019 odbyła się w 
Dolnośląskim Centrum Filmowym we 
Wrocławiu 9 października. 
Uroczystośd była podsumowaniem 
czterech edycji programu, podczas 
których przyznano 257 grantów. W 
gali uczestniczyli m.in. „Młodzi od 
Kusego” – nieformalna grupa 
założona przez młodzież z Pogalewa 
Wielkiego, która z programu 
otrzymała kwotę 5 tys. 
Za tą kwotę zorganizowali 3 
wycieczki- wspinali się na Szczeliniec 
Wielki,  odwiedzili park trampolin i 
Aquapark oraz uczestniczyli w 
spływie kajakowym po Baryczy.  

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
lokalnego "Warzęgowianie" zakupiło 6 
par strojów podhalaoskich, 6 par 
strojów krakowskich, 5 mikrofonów ze 
statywami i harmonię heligonkę oraz 3 
pary strojów dolnośląskich dla „Małych 
Warzęgowiao  . To wszystko w ramach 
projektu na doposażenie zespołów 
ludowych, którego operatorem jest LGD 
"Kraina Łęgów Odrzaoskich" . 
Serdecznie gratulujemy i czekamy na 
dalsze występy! 
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Stowarzyszenie mieszkaoców wsi Grodzanów 

również jest w trakcie realizacji projektu- 

międzypokoleniowa grupa seniorek i wnuków 

tworzy pod okiem pani Agnieszki mozaikę 3-D, 

która stanie się elementem dekoracyjnym 

parku przy świetlicy. Małe kafelki przyklejane 

są do siatki, która z kolei będzie 

przytwierdzona do słupów z cegły klinkierowej 

podarowanej z Cegielni Ceramsus. Wiemy od 

uczestniczek warsztatów, że praca wymaga 

dużej cierpliwości, ponieważ z uwagi na 

gabaryty rzeźby na efekty trzeba jeszcze trochę 

poczekad- życzymy wytrwałości! 

 

Stowarzyszenie „Ceglany Zakątek” mające swoją 

siedzibę w Pogalewie Małym 13.10 zorganizowało 

fantastyczną imprezę podczas której na 

mieszkaoców czekało wiele ciekawych atrakcji. 

Pod czujnym okiem pani Agnieszki Jermakowicz- 

artystki zajmującej się głównie szkłem, ale także 

mozaiką oraz ceramiką, która wielokrotnie 

prowadziła warsztaty manualne na naszym 

terenie. Nie mogło zabraknąd Dziadoszan- 

członkowie tej grupy pochodzą z Prawikowa i 

zawsze chętnie podzielą się zarówno unikalną 

wiedzą historyczną, jak i zaproszą do wspólnej, 

rycerskiej zabawy. Impreza miała jeszcze jeden 

ważny aspekt- promocja bezpieczeostwa. 

Dzieciaki otrzymały odblaskowe gadżety, które po 

zmroku są nieodzownym elementem 

wyposażenia- kamizelki i opaski.  

 

Jesieo to czas realizacji projektów z flagowego 
programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Co roku 
stowarzyszeniom wiejskim z naszego regionu 
przyznawane są kilkutysięczne dotacje, które 
przeznaczone są na promowanie idei odnowy wsi – 
głównie poprzez materiały promocyjne oraz imprezy, 
warsztaty, spotkania. W kolejnych biuletynach 
będziemy przyglądad się jak idzie ich realizacja. 
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Z ŻYCIA CAO 
4 października w CAO odbyło się szkolenie " Sprawozdanie z oferty zadania publicznego". W związku z 

kooczącymi się projektami na sport z gminy Brzeg Dolny i kulturę z gminy Wiosko czas na sporządzenie 

sprawozdania na starym wzorze. Prowadzący – pan Andrzej Stachowiak bardzo dokładnie wytłumaczył 

wszystkie punkty tego dokumentu, by wykluczyd jakiekolwiek błędy. Niestety jego wzór zmienia się zbyt 

często, by organizacje utrwaliły zdobyte wiadomości i doświadczenie - Przewodniczący Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadao publicznych oraz wzorów sprawozdao 

z wykonania tych zadao.  

7 października odbyło się szkolenie "Jak wykorzystad narzędzia partycypacji społecznej, aby skutecznie 

zmieniad swoje otoczenie" – omawiane były takie zagadnienia jak inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, 

dostęp do informacji publicznej, konsultacje społeczne. Oba spotkania sfinansowane zostały ze środków 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.10 pracownik CAO –Kasia Dorosz uczestniczyła w konferencji „ Sied na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich w woj. Dolnośląskim. SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i do głównych jej zadao należy: 
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 Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami 
doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz 
pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

 Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

 Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 

 

  

 

 

 

 
 

W praktyce oznacza to np. możliwośd 
wnioskowania o dotacje dla stowarzyszeo 
zrzeszających osoby, których interesuje 
lokalna produkcja żywności na projekty 
miękkie- warsztaty, wizyty studyjne, 
spotkania sieciujące. Po prezentacji grupa 
udała się do dwóch lokalnych serowarni, 
gdzie właściciele opowiedzieli jak 
rozpoczęła się ich przygoda z 
produkowaniem żywności.  Na terenach 
wiejskich w naszej okolicy  jest również 
mnóstwo pasjonatów, którzy metodą 
chałupniczą produkują dla siebie i rodziny 
np. wędliny, sery czy przetwory, jednak 
mają obawy przed rejestracją działalności 
(tzw. RHD )- a szkoda, bo smaki regionu 
oparte o produkty ekologiczne, 
niepryskane są bardzo poszukiwane przez 
konsumentów. Pamiętajcie, by organizując 
festyny, konferencje, szkolenia korzystad 
właśnie z tych produktów, które można m. 
In. Kupid jako składniki kosza 
prezentowego na stronie 
https://www.lgdodra.pl/kosz-produktow-
lokalnych-klo/ 

Od 16.10 do 31.10 w gminie Brzeg Dolny konsultowany będzie Program 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- niezmiernie ważny 
dokument, który warunkuje współpracę międzysektorową w kolejnym 
roku. Doradca ds. ngo- Krystyna Laszkiewicz uczestniczyła w spotkaniach 
roboczych  z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Urzędzie Gminy Brzeg Dolny – Piotrem Smelkowskim, 
które miały na celu aktualizację projektu programu. 

https://www.lgdodra.pl/kosz-produktow-lokalnych-klo/
https://www.lgdodra.pl/kosz-produktow-lokalnych-klo/
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15.10 odbyło się również spotkanie robocze z wicestarostą Jarosławem Iskrą na temat organizacji 

Powiatowego Forum NGO, które odbędzie się 20.11.2019 w Sali DOK o godz. 15.30. Szczegółowy program 

podamy niebawem.  

 

 

 

Konkursy, szkolenia, dotacje 

 

 

   Wyniki DFMI 

 

 

Miło nam ogłosid, że dwa konsultowane przez nas wnioski otrzymały dotację w programie Małe Inicjatywy- 

Grupa Ruszowiczanki – „Europa bliżej nas” oraz Wodsonki- „Wiśnie w salsie”. Gratulujemy całej szczęśliwej 

jedenastce z Dolnego Śląska! 

Lista rankingowa  

https://maleinicjatywy.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019_10_16_lista_rankingowa_grupy.pdf  

 

 
Inicjatywa Partnerstwa 2019- przedłużone do 12.11.2019 
 

Celem dorocznego konkursu jest aktywizacja mieszkaoców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów 
Odrzaoskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, 
Jemielno, Ścinawa, Wiosko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do 
podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie 
wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej 

https://maleinicjatywy.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019_10_16_lista_rankingowa_grupy.pdf
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poprawy jakości życia mieszkaoców. W stosunku do lat ubiegłych został nieco zmieniony Regulamin 
Konkursu – został poszerzony katalog jednostek, które mogą zgłaszad inicjatywy o instytucje publiczne 
(np. jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub 
jednostka organizacyjna). Ponadto do konkursu można zgłaszad osoby fizyczne (!), a nie jak dotychczas tylko 
organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne.  

Więcej na https://www.lgdodra.pl/2019/10/inicjatywa-partnerstwa-2019-2/ 

 

 

Dotacje w trybie 19a – UMWD 

Wydział Obszarów Wiejskich 

 

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 12 września 2019 r. : na 
działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie 
pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 17 910,00 zł . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granty można przeznaczyd na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego: 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

Rusza nabór do Dolnośląskich 
 Małych Grantów 
Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? 
Chcesz razem z mieszkaocami zorganizowad 
wydarzenie kulturalne lub sportowe? 
Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? 
A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży? 
Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! 
 

https://www.lgdodra.pl/2019/10/inicjatywa-partnerstwa-2019-2/
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- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

- turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu; 

- działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

- działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców; 

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

O dotację starad się może grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby 

mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukooczyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnid rolę lidera grupy. 

Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł. Maksymalna kwota grantu nie może przekraczad: 5000,00 zł. 

Projekty mogą byd realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, 

wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. 

Nabór od 17 października do 27 października 2019 roku do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora. 

Czas realizacji projektów- od 6 listopada do 15 grudnia 2019 roku. 

Jak się zgłosid? Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl 

wypełnij wniosek za pomocą generatora dostępnego pod adresem:www.generator.maleinicjatywy.pl 

 

Program Dolnośląskie Małe Granty jest realizowany przez Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

i współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

 

 
 

 

 

Program Instytucja Zarządzająca Status Programu 

Muzyka  Instytut Muzyki i Tańca Nabór ogłoszony 

Muzyczny ślad  Instytut Muzyki i Tańca Nabór ogłoszony 

Teatr i Taniec  Departament Mecenatu Państwa Nabór ogłoszony 

Sztuki wizualne  Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki Nabór ogłoszony 

Film 

Filmoteka Narodowa – Instytut 

Audiowizualny 
Nabór ogłoszony 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił 
programy dotacyjne na 2020 rok.  
Poniżej przedstawiamy linki do ogłoszonych naborów 
wraz ze wskazaniem instytucji zarządzających. 
 

http://www.malegranty.pl/?fbclid=IwAR0cAlusJlxTcCbIYpVcvOwBg0k-u5TDAfpRC8xr4eG9ZUzX9N-CwZGT_cY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.generator.maleinicjatywy.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QomCmC6cou6FoDA6bdvCzCfVJE3zzuikZnSO6SudFM-reOFifIteiVx4&h=AT30RJv3DLyt6hJmcRqAdlBxPhnG1rTw5SD8IQM2TEEjV-MTjJTmNyDkO2eKyTXCHyeZ5cwcNlDgakKoAa1jhNNDhcZuQmNbm8rIk4j-1Hue24-617Z1SOxe10gpNnLMzW4F
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka2
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad2
https://www.gov.pl/web/kultura/teatr-i-taniec2
https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne2
https://www.gov.pl/web/kultura/film2
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Program Instytucja Zarządzająca Status Programu 

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i 

młodzieży 

Departament Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
Nabór ogłoszony 

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  

Departament Narodowych Instytucji 

Kultury 
Nabór ogłoszony 

Zamówienia kompozytorskie Instytut Muzyki i Tańca Nabór ogłoszony 

Literatura  Instytut Książki Nabór ogłoszony 

Promocja czytelnictwa  Instytut Książki Nabór ogłoszony 

Czasopisma Instytut Książki Nabór ogłoszony 

Partnerstwo dla książki  Instytut Książki Nabór ogłoszony 

Edukacja artystyczna  

Departament Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
Nabór ogłoszony 

Edukacja kulturalna  Narodowe Centrum Kultury Nabór ogłoszony 

Ochrona zabytków  Departament Ochrony Zabytków Nabór ogłoszony 

Wspieranie działań muzealnych  

Narodowy Instytut Muzealnictwa i 

Ochrony Zbiorów 
Nabór ogłoszony 

Kultura ludowa i tradycyjna 

Departament Narodowych Instytucji 

Kultury 
Nabór ogłoszony 

Ochrona dziedzictwa kulturowego za 

granicą  

Narodowy Instytut Polskiego 

Dziedzictwa Kulturowego za Granica 

POLONIKA 
Nabór ogłoszony 

Ochrona zabytków archeologicznych  Narodowy Instytut Dziedzictwa Nabór ogłoszony 

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą  

Departament Dziedzictwa 

Kulturowego za Granicą i Strat 

Wojennych 
Nabór ogłoszony 

Badanie polskich strat wojennych  

Departament Dziedzictwa 

Kulturowego za Granicą i Strat 

Wojennych 
Nabór ogłoszony 

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w 

kraju  

Departament Dziedzictwa 

Kulturowego 
Nabór ogłoszony 

https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy2
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy2
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej2
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej2
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej2
https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie2
https://www.gov.pl/web/kultura/literatura2
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa2
https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma2
https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki2
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna2
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2
https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych2
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych2
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych2
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju


 
                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                        - Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego 

                                  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

                                                                na lata 2018 – 2030 

Program Instytucja Zarządzająca Status Programu 

Groby i cmentarze wojenne w kraju  

Departament Dziedzictwa 

Kulturowego 
Nabór ogłoszony 

Infrastruktura kultury 

Departament Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
Nabór ogłoszony 

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego  

Departament Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
Nabór ogłoszony 

Infrastruktura domów kultury Narodowe Centrum Kultury Nabór ogłoszony 

Kultura Dostępna  Narodowe Centrum Kultury Nabór ogłoszony 

Promocja kultury polskiej za granicą  

Departament Współpracy z 

Zagranicą 
Nabór ogłoszony 

Kultura cyfrowa  

Departament Własności 

Intelektualnej i Mediów 
Nabór ogłoszony 

Rozwój sektorów kreatywnych  

Departament Własności 

Intelektualnej i Mediów 
Nabór ogłoszony 

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  

Departament Funduszy i Spraw 

Europejskich 
Nabór ogłoszony 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury2
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego2
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury2
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna2
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa2
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych2
https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego
https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

