ZARZĄDZENIE NR WG.0050.80.2020
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie przyęcia Planu Promocji Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2020-2027.
Na podstawie art. 30 ust 1 w zw. z art 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Planu Promocji Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2020-2027 w brzmieniu określonym
w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referetu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu
Gminy Sitkówka - Nowiny.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wstęp
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie planu promocji Gminy Sitkówka na lata
2020-2027. Oczekuje się, że plan ten zostanie rozpowszechniony wśród wszystkich podmiotów
gminnych oraz wśród mieszkańców – tak by zapewnić zgodność poszczególnych inicjatyw
jakie pojawią się na terenie gminy z kierunkiem obranym przez władze gminy. Niniejszy plan
promocji ma charakter dokumentu autorskiego, a tym samy należy go traktować jako inspirację
i wskazanie możliwych kierunków promocji. Zatem stanowi on punkt do zaangażowania na
rzecz rozwoju gminy i regionu w myśl dewizy: „Mieszkaniec ambasadorem swojej gminy”.
Strategia Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2025 wskazuje jednoznacznie, że
kierunkiem w którym gmina będzie się rozwijała jest zwiększenie przedsiębiorczości na terenie
gminy w oparciu o wykorzystanie jej walorów. Kolejnymi gminnym dokumentem, który
wskazuje, iż gmina może promować się jako miejsce cenne kulturowo i przyrodniczo, jest
gminny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, który
określa zasady zabudowy miejscowości w sposób zgodny z tradycyjnym budownictwem,
zabezpieczając dziedzictwo gminy i jej przyrodę.
Plan promocji powinien być traktowany jako nadrzędny dokument dla wszystkich programów,
mających wpływ na wizerunek Gminy i są bądź będą realizowane przez wszystkie referaty,
biura i jednostki gminne. Każdy z takich projektów powinien zostać sprawdzony pod kątem
spójności z tym dokumentem. Dzięki zastosowaniu procesu sprawdzania projektów uzyskana
zostanie możliwość zachowania spójności przekazu gminnego. Zadanie realizacji planu
powierza się Referatowi Kultury, Sportu i Promocji, którego zadaniem będzie koordynowanie
działań promocyjnych i dbałość o wizerunek gminy.
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Głównym celem strategicznym promocji Gminy jest zapewnienie jej harmonijnego rozwoju,
wykorzystując potencjał miejscowy, a także szanse tkwiące w jej otoczeniu. Utworzenie
wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej na szerokie spektrum działania.
Promocja obejmować musi organizację działań polegających na:
•

rzetelnym i kompleksowym informowaniu o podjętych inicjatywach przez lokalne
władze samorządowe celem stworzenia warunków dla pozyskania nowych inwestorów,

•

prezentowaniu walorów inwestycyjnych, turystycznych i kulturalnych gminy.

Gmina Sitkówka-Nowiny jest „produktem”, który należy sprzedawać inwestorom krajowym
i zagranicznym, mieszkańcom regionu, kraju, a także turystom i społeczeństwu
zainteresowanemu pozostaniem na stałe, bądź chętnemu założenia działalności gospodarczej.
Promocja Gminy Sitkówka-Nowiny będzie obejmowała kategorie z zakresu gospodarki,
turystyki, kultury, oświaty , rekreacji i sportu, ochrony przyrody. Plan promocji jest spójny
z dokumentami strategicznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny na lata
2015-2023. Podstawową funkcją promocji jest także stały kontakt z mediami, który w pełni
zapewni obecność w środkach masowego przekazu.
Działania promocyjne należy podzielić na:
a) Promocję wewnętrzną, która funkcję swą spełnia w otoczeniu społeczności lokalnej
mieszkańców gminy. Głównym celem tego działania jest kształtowanie pozytywnego
wizerunku miejsca zamieszkania. Stworzy to zachętę do powrotu dla osób, które po
zakończeniu nauki zechcą powrócić i mieszkać w naszej gminie.
b) Promocję zewnętrzną gminy: skupia się głównie na osobach odwiedzających naszą gminę,
sąsiednich gminach, a także na odwiedzających gminę turystach.
Aby promocja spełniała swą funkcję ważna jest współpraca z instytucjami kultury, oświaty i
gospodarki. Wspólne działania tych grup tworzą promocję wewnętrzną i zewnętrzną , kreując
przy tym wizerunek atrakcyjniejszej gminy dla samych jej mieszkańców i odwiedzających ją
gości.
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Zdjęcia 1: Rzeka Bobrza

Źródło: archiwum UG
Zdjęcia 2: Kamieniołom w Szewcach

Źródło: archiwum UG
Zdjęcia 3: Zawody na torze Motokrosowym w Kowali

Źródło: archiwum UG
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Zdjęcia 3: Pływalnia „Perła” w Nowinach

Źródło: archiwum UG

Działanie promocyjne będą podzielone na obszary priorytetowe.

Priorytet I
Działania promocyjne o charakterze informacyjnym.
Realizacja priorytetu I będzie odbywała się poprzez przekaz rzetelnych, łatwo dostępnych
i aktualnych informacji podawanych przez Urząd Gminy oraz funkcjonujących jednostek
podległych gminie tj. Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, placówek oświaty,
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Stanowi to najważniejsze
źródło promocji.
Do tego celu służą:
•

strona internetowa Urzędu Gminy www.nowiny.com.pl

5|Strona

Id: 362D472B-5D7B-490E-90E6-104FCC8BD6D6. Podpisany

Strona 5

Plan Promocji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2027

•

strona internetowa BIP

•

wydawany lokalnie miesięcznik „Głos Nowin”

Dystrybucja informacji będzie odbywała się poprzez:
•

zamieszczanie aktualnych informacji na stronie internetowej, w tym udostępnienie
pobierania plików w razie potrzeby,

•

dane kontaktowe z osobami zainteresowanymi,

•

ogłoszenia, informacje, wywiady publikacje w prasie lokalnej, spotkania,

•

rozpowszechnianie gadżetów promocyjnych (folderów, ulotek informacyjnych,
gadżetów promocyjnych itp. ), najczęściej wydawanych podczas imprez masowych
oraz szkoleniowych,

Priorytet II
Działania szkoleniowe
Odbiorcami proponowanych działań w ramach tego priorytetu

będą grupy osób

zainteresowanych tematyką organizowanych szkoleń. W miarę potrzeb będą udostępniane
dostępne materiały szkoleniowe i promocyjne podnoszące wizerunek Urzędu, otwartego na
współpracę i wspólne działania.
Planowane działania:
•

organizacja szkoleń dla sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego,

•

współorganizacja szkoleń przekwalifikowania zawodowego, przy współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy,

•

organizacja szkoleń tematycznych zgłoszonych przez mieszkańców gminy.

Priorytet III
Pozyskiwanie inwestorów i promocja lokalnej przedsiębiorczości.
Gmina Sitkówka-Nowiny poszukuje inwestorów zewnętrznych oferując uzbrojone tereny
z uregulowanym prawem własności. Pozyskanie inwertorów daje szanse rozwoju , nowe
miejsca pracy, dochody gminy co w pełni polepszy warunki życia mieszkańców gminy
Sitkówka-Nowiny. Promocja terenów inwestycyjnych przyczynia się do osiągnięcia głównego
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celu jakim jest pozyskanie inwestorów. Ważnym aspektem jest również promocja małych
lokalnych przedsiębiorstw, które w ten sposób osiągną sukces w dalszym rozwoju. Promocja
lokalnej przedsiębiorczości pozwala na budowanie gospodarczego wizerunku gminy SitkówkaNowiny.
Gmina Sitkówka-Nowiny posiada ciekawą ofertę terenów inwestycyjnych, z uregulowaną
formą własności i możliwością preferencji podatkowych. Poniżej przedstawiono najbardziej
atrakcyjne oferty dla inwestorów wraz z mapką sytuacyjną.
Rys. 1 Mapa terenów inwestycyjnych w gminie Sitkówka-Nowiny

Źródło: zasoby UG
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Gmina Sitkówka Nowiny posiada tereny o łącznej powierzchni 7,89 ha umiejscowione
w miejscowości Nowiny, przy ulicy Przemysłowej. Stanowią to działki o numerach: 35/40,
35/41, 35/42, 35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/50, 35/51, 35/52, 35/359, 585/54, 585/57.
Tereny inwestycyjne

objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

z przeznaczaniem głównym D.2P

- obiekty produkcyjne i przemysłowe, składowo-

magazynowe, z przeznaczeniem uzupełniającym w postaci usług i handlu. Oznacza to bardzo
szeroki zakres dopuszczalnego wykorzystania tych terenów.
Tereny posiadają możliwość pełnego uzbrojenia, w zależności od potrzeb inwestycyjnych
(dostęp do: wodociąg, sieć kanalizacyjna, energia elektryczna, gaz).
Zdjęcia 4: Tereny inwestycyjne.

Źródło: archiwum UG

Na terenie Gminy dominują przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno-usługowym,
działających na potrzeby mieszkańców okolicznych miejscowości, miasta Kielce, jak
i produkujących na rynek ogólnopolski i europejski.
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Największe z nich to: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. oraz Trzuskawica S.A.
Gmina wspiera promocję przedsiębiorstw poprzez:
•

wspólne działania inwestycyjne - budowa infrastruktury typu parking, wiaty itp.,

•

baza przedsiębiorców na stronie urzędu gminy,

•

organizacja cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami z terenu gminy,

•

organizacja targów pracy na terenie gminy,

•

możliwość uzyskania zwolnienia z podatku gruntowego dla nowych inwestorów,

•

przygotowanie terenów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków pomocowych z
UE, co umożliwia atrakcyjne warunki pozyskania terenu przez inwestorów (dzierżawa
z możliwością pierwokupu),

•

emisja folderów informacyjno-promocyjnych,

•

promocja ww. działań poprzez stronę www. urzędu gminy oraz w „Głosie Nowin”.

Priorytet IV
Promocja turystyki i kultury na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Celem w/w działań jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych i kulturalnych gminy.
Gmina Sitkówka-Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku
Krajobrazowego z cennymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Jest to jedyne
miejsce w Europie gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich epok
geologicznych, jakie zaszły na ziemi w ciągu ostatnich 500 mln. lat, poczynając od kambru
(m.in. piaskowce budujące Pasmo Zgórskie), a kończąc na czwartorzędzie (piaski i gliny
zwałowe).
Oprócz krytej pływalni „Perła” gmina oferuje turystom możliwość skorzystania z noclegu w
schronisku młodzieżowym VENTUS, dostęp do szeregu obiektów sportowych na terenie całej
gminy, ponad 4 km dwukierunkowych ścieżek rowerowych oraz wiele obiektów o walorach
historycznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Dla miłośników przyrody teren gminy kryje szereg ciekawych stanowisk fauny i flory. W rzece
Bobrzy swoje siedliska mają bobry oraz wydry, natomiast w lasach wchodzących w skład Parku
Krajobrazowego spotkać można zwierzęta łowne – jelenie, sarny, daniele, bażanty, kuropatwy,
zające, a także dziki.
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Teren gminy to także swoisty raj dla paleontologów. Liczne wyrobiska złóż kamienia z okresu
jury odsłoniły wspaniałe skamieniałości prehistorycznych zwierząt i roślin, które można dziś
podziwiać w ich naturalnie zachowanej formie w Nowinach, Kowali i Radkowicach.
Najciekawsze obiekty geologiczne to:
•

Rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Żakowa”

•

Góra Berberysówka i kamieniołom „Zgórsko”

•

Pomnik przyrody „Kowala”

•

Kamieniołom „Szewce”

•

Góra Ołowianka.

Następuje rozwój geoturystyki i edukacji przyrodniczej, której efektem w przyszłości będzie
udostępnienie turystyczne odsłonięć geologicznych. Aktualnie udostępnione są Góra
Berberysówka i Kamieniołom „Zgórsko”.
Gmina Sitkówka-Nowiny

dzięki inwestycjom

w ochronę naturalnego środowiska

i infrastrukturę proekologiczną nagrodzona została najbardziej prestiżowymi nagrodami
ekologicznymi. Gmina posiada Certyfikat „Ekologiczna Gmina” przyznawany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych, tytuł „Gmina Przyjazna dla Środowiska” przyznawany przez Polsko-NiemieckoAustriacką Konferencję Ekologiczną oraz tytuł „Najbardziej ekologicznej gminy województwa
świętokrzyskiego”. Część gminy stanowią tereny chronione - Natura 2000 - co dodatkowo
podnosi atrakcyjność turystyczną Gminy Sitkówka-Nowiny.
Kolejnymi walorami turystycznymi gminy są liczne obiekty sportowe, które zestawiono
w poniższej tabeli nr 1:
Obiekt sportowy

Adres
Gminny Ośrodek Kultury „Perła"
Park Wodny „Perła” w
ul. Perłowa 1
Nowinach
26-052 Nowiny
Stadion piłkarski z
Gminny Ośrodek Kultury „Perła"
nagłośnieniem i zadaszonymi ul. Perłowa 1
trybunami w Nowinach
26-052 Nowiny
Gminny Ośrodek Kultury „Perła"
Boczne boisko treningowe w
ul. Perłowa 1
Nowinach
26-052 Nowiny

Status
ogólnodostępny
Rezerwacja: tel.
(41) 346 52 60,
(41) 345 96 50
Rezerwacja: tel.
(41) 346 52 60,
(41) 345 96 50
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Gminny Ośrodek Kultury „Perła"
Boisko „Orlik” z zapleczem w
ul. Perłowa 1
Nowinach
26-052 Nowiny
Dwa boiska do piłki siatkowej Gminny Ośrodek Kultury „Perła"
(plażowej), siłownia
ul. Perłowa 1
zewnętrzna w Nowinach
26-052 Nowiny,
Zespół Szkół
Kort tenisowy o nawierzchni Ponadpodstawowych w Nowinach
ceglana mączka w Nowinach Ul. Gimnazjalna 1
26-052 Nowiny
Zespół Szkół
Hala sportowa z siłownią oraz
Ponadpodstawowych w Nowinach
zapleczem do odnowy
Ul. Gimnazjalna 1
biologicznej w Nowinach
26-052 Nowiny
Szkoła Podstawowa w Nowinach
Hala sportowa przy Szkole
Ul. Białe Zagłębie 21
Podstawowej w Nowinach
26-052 Nowiny
Szkoła Podstawowa w
Boisko do piłki siatkowej
Bolechowicach, Bolechowice 10
(plażowej) w Bolechowicach
26-052 Nowiny
Boisko wielofunkcyjne przy
Szkoła Podstawowa w Kowali,
szkole podstawowej w Kowali Kowala 51b 26-052 Nowiny
Szkoła Podstawowa w
Boisko do mini piłki nożnej
oraz siłownia zewnętrzna przy Bolechowicach,
szkole podstawowej w
Bolechowice 10
Bolechowicach
26-052 Nowiny
Boisko wielofunkcyjne,
Świetlica w Szewcach
siłownia zewnętrzna w
Ul. Dewońska 78
Szewcach
26-052 Nowiny
ul. Parkowa
Siłownia zewnętrzna w
Nowiach
26-052 Nowiny
Boisko wielofunkcyjne przy
Wola Murowana 17
placu zabaw i remizie w Woli 26-052 Nowiny
Murowanej

ogólnodostępne
ogólnodostępne

Rezerwacja: tel.
(41) 346 53 56

Rezerwacja: tel.
(41) 346 53 56
Rezerwacja: tel.
(41) 346 53 63
ogólnodostępne
ogólnodostępne

ogólnodostępne

ogólnodostępne
ogólnodostępna
ogólnodostępna

Gmina Sitkówka-Nowiny posiada na swoim obszarze obiekty i miejsca cenne historycznie. Na
terenie gminy znajdują się masowe groby żołnierzy podziemia niepodległościowego
pomordowanych w okresie powojennym, co jest lokalnie rozpoznawalną marką, cieszącą się
wciąż utrzymującym się zainteresowaniem.
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Zdjęcia 5: Pomnik w Szewcach, Park w Zgórsku, pozostałości osady średniowiecznej

Źródło: archiwum UG

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny funkcjonują następujące miejsca noclegowe, które
zestawiono w tabeli nr 2:
Nazwa noclegu

Adres

Schronisko Młodzieżowe
w Nowinach „VENTUS”

Ul. Gimnazjalna 1A,

Hotel „MAGNOLIA”

26-052 Nowiny
Zgórsko 90,
26-052 Nowiny

Hotelik „RETRO”

Kontakt
Tel. (041) 345 95 22
Email: schronisko.nowiny@interia.pl
www: http://www.ssmventus.pl/
Tel. (041) 366 79 12
Email: recepcja@hotelmagnolia.pl
www: http://www.hotelmagnolia.pl/

Zagrody 25A,

Tel. (041) 346-52-57,
tel. Kom. 888-198-936

26-052 Nowiny

Email: retrohotelik@wp.pl
www: http://www.hotelikretro.pl/
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Poniżej przedstawione działania przyczyniające się do przyciągnięcia większej grupy
zainteresowanych naszą gminą:
•

udział w targach międzynarodowych, regionalnych,

•

udział w imprezach promujących gminę,

•

wydanie fotograficznych kalendarzy z gminą Sitkówka-Nowiny,

•

aktualizacja folderu o gminie Sitkówka-Nowiny,

•

ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej,

•

ustawienie tzw. „Witaczy” informujących o granicach gminy Sitkówka-Nowiny,

•

organizacja imprez gminnych: Dożynek, Dni Nowin przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury „Perła” w Nowinach,

•

ścisła współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi,

•

realizacji projektów przy zaangażowaniu GOK, Gminnej Biblioteki, lokalnych
stowarzyszeń, LGD „Perły Czarnej Nidy” i innych,

•

stała współpraca z lokalnymi mediami.

Priorytet V
Współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi
Zadania w zakresie promocji gminy Sitkówka-Nowiny polegać mają na nawiązywaniu
i rozwijaniu współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, a także
partnerami z kraju i zagranicy, z którymi gmina ma podpisane umowy partnerskie. Współpraca
ponadlokalna przyczyni się głównie do dynamicznego rozwoju gminy Sitkówka-Nowiny, co
zaowocuje w życiu społecznym mieszkańców gminy. Poniżej przedstawiony zostaje program
promujących działań dla Gminy Sitkówka-Nowiny, czego owocem będzie ożywienie życia
społecznego społeczeństwa lokalnego gminy Sitkówka-Nowiny.
Opiekę nad lokalnymi grupami zainteresowań w gminie realizuje Gminny Ośrodek Kultury
„Perła” w Nowinach. Obejmuje on swoją opieką:
▪

Zespół śpiewaczy „Bolechowiczanie”,

▪

Zespół obrzędowy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich „Kowalanki”, działający
od 50 lat,
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▪

Zespół śpiewaczy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich „Szewczanki”,

▪

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowinianki”,

▪

Chór „Nowina”,

▪

Klub „Miniaturka”,

▪

Klub Seniora prowadzący min. sekcję plastyczną.

▪

Gminno-Szkolną Orkiestrę Dętą „Nowiny”

Zdjęcia 6: Od góry: „Szewczanki” i „Kowalanki”, od dołu: Chór Nowina i orkiestra Dęta Nowiny

Źródło: archiwum UG

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny czynnie działa obecnie 30 organizacji pozarządowych, ich
wykaz znajduje się pod linkiem:
https://nowiny.com.pl/wykaz_organizacji_pozarzadowyc.html
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Tabela nr 3. Działania promocyjne realizowane w 2020r.
Działania promocyjne

Lp.
1.

2.

Termin realizacji

Uwagi

Aktualizacja strony internetowej urzędu marzec-grudzień

Na bieżąco wg

gminy.

2020

potrzeb

Wydanie kalendarzy gminnych.

grudzień 2020

Jednorazowo w
roku

3.

4.

Zakup gadżetów promocyjnych dla gminy grudzień 2020

Na bieżąco wg

Sitkówka-Nowiny.

potrzeb

Publikowanie

informacji

dotyczących Styczeń – grudzień Na bieżąco wg

gminy Sitkówka-Nowiny w prasie lokalnej 2020

potrzeb

– „Głos Nowin”
5.

Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży 2020

Min.

przez GOK „Perła” w Nowinach.

dziecka,

dzień

jasełka itp.
6.

Organizacja imprez kulturalnych przy Lipiec

–

sierpień Jednorazowo w

współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, 2020

roku

m.in. Dni Nowin, Dożynki Gminne 2020
7.

Konkursy objęte patronatem Wójta Gminy Styczeń – grudzień Na bieżąco wg
Sitkówka-Nowiny

8.

9.

2020

potrzeb

Zakup i umiejscowienie znaków tzw. Wrzesień 2020

Jednorazowo w

„Witaczy”

roku

Kiermasze świąteczne

Grudzień 2020

Wielkanocny
odwołano

–

covid19
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Tabela nr 4. Działania promocyjne zaplanowane na lata 2021-2027.
Działania promocyjne

Lp.

Termin

Uwagi

Wskaźnik
(ilość)

realizacji
1.

Rozbudowa strony internetowej 2023

-

1

urzędu gminy.
2.

Wydawanie kalendarzy gminnych.

2021-2027

corocznie

7

3.

Zakup gadżetów promocyjnych dla 2021-2027

corocznie

7

corocznie

7

gminy Sitkówka-Nowiny.
4.

Publikowanie
dotyczących

informacji 2021-2027
gminy

Sitkówka-

Nowiny w prasie lokalnej – „Głos
Nowin”
5.

Instalacja wizualizacji historycznej 2022-2023

Ze

gminy na skwerku, który powstanie

UE

środków 1

w ramach rewitalizacji gminy.
6.

Utworzenie

Izby

Pamięci 2021-2023

Żołnierzy Wyklętych w GOK-u

Ze

środków 1

UE

Perła w Nowinach
6.

Organizacja imprez kulturalnych 2021-2027
przy

współpracy

corocznie

7

Gminnego

Ośrodka Kultury, m.in. Dni Nowin,
Dożynki Gminne
7.

Organizacja imprez sportowych

2021-2027

corocznie

14

8.

Rękodzieło artystyczne – promocja 2021-2027

corocznie

7

-

1

z 2021-2027

corocznie

14

Organizacja corocznych kiermaszy 2021-2027

corocznie

14

twórczości lokalnej - wystawy
9.

Wydanie

folderu

fotograficznego

/

albumu 2023

promującego

Gminę Sitkówka-Nowiny
10.

Organizacja

spotkań

przedsiębiorcami z terenu gminy
11.

świątecznych
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