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I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.  

 

Głównym celem ewaluacji wewnętrznej było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania 

szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz 

środowiska lokalnego i współpracy z różnymi podmiotami działającymi w środowisku oraz 

wpływu funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym na rozwój edukacyjny uczniów. 

 

Wymaganie:  

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego  

na rzecz wzajemnego rozwoju.  

Pytania kluczowe:  

1. Jakie przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego są organizowane w szkole? 

2. W jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy 

szkoła?  

3. Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje 

szkoła?  

4. Jakie korzyści wykazują uczniowie dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym?  

 

Kryteria ewaluacji:  

 dostępność, 

 atrakcyjność, 

 zgodność z potrzebami uczniów i środowiska.  

 

Metody, podmioty i narzędzia badawcze wykorzystane w procesie analizy funkcjonowania 

szkoły w środowisku lokalnym:  

 ankiety – uczniowie, rodzice, nauczyciele; 

 wywiad – dyrektor szkoły; 

 analiza dokumentów – program wychowawczo – profilaktyczny, strona internetowa 

szkoły.  

 

Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: 

 wstępna analiza przedmiotu ewaluacji, wyznaczenie wymagania, które będzie 

podlegać ewaluacji, określenie celów i ustalenie harmonogramu pracy  

zespołu – wrzesień 2019 r. 

 sporządzenie projektu ewaluacji, przydział zadań – październik 2019 r. 

 opracowanie narzędzi badawczych – listopad/grudzień 2019 r. 

 przeprowadzenie badań – kwiecień/maj 2020 r. 

 analiza ilościowa i jakościowa danych, opracowanie wyników – sporządzenie 

raportów określających spełnienie wymagań – maj 2020 r. 
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 zbiorcze opracowanie wyników – maj 2020 r. 

 przygotowanie końcowego sprawozdania z ewaluacji – maj 2020 r.. 

 przedstawienie opracowanych wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji  

na zebraniu Rady Pedagogicznej – maj 2020 r. 

Sposoby prezentacji wyników ewaluacji wewnętrznej:  

 nauczycielom na radzie pedagogicznej, 

 uczniom i rodzicom poprzez udostępnienie raportu na stronie internetowej szkoły, 

 raport z ewaluacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły,  

a jego wersja papierowa będzie udostępniona w szkolnej bibliotece.  

 

Wyniki ewaluacji: 

 

Wynikiem przeprowadzonej ewaluacji jest:  

 opracowanie wniosków z ewaluacji (wskazanie mocnych i słabych stron współpracy 

szkoły z instytucjami),  

 opracowanie rekomendacji, które będą uwzględnione w planowaniu działań 

dotyczących rozwoju placówki w przyszłości. 
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PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI 

 

UCZNIOWIE 

Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. 

W badaniu ankietowym wzięło udział 79 uczniów, co stanowi 68% ogółu uczniów  

z klas IV – VIII. Respondenci odpowiadali na 4 pytania. Ankieta skonstruowana była z trzech 

pytań wielokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego. W każdym pytaniu uczeń 

mógł udzielić innej odpowiedzi niż sugerowana (pytanie: inne?).  

Na pytanie: W jakich inicjatywach szkolnych (imprezach, przedsięwzięciach) brałeś/aś udział 

w wyniku współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym? (Dom Kultury w Dulowej 

 i w Karniowicach, Koła Gospodyń Wiejskich, Policja, Parafia, Straż Pożarna, Urząd Miasta, 

Trzebińskie Centrum Kultury itp) uczniowie wskazywali najczęściej na uczestnictwo w:  

 wycieczkach szkolnych/zielonych szkołach – 64 odpowiedzi (82%), 

 imprezach okolicznościowych z okazji: Dnia Babci, Dziadka, świąt – 62 odpowiedzi 

(79%), 

 warsztatach bożonarodzeniowych i wielkanocnych – 51 odpowiedzi (65%), 

 Młodych talentach – 49 odpowiedzi (62%), 
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 spotkaniach z Policją – 48 odpowiedzi (61%), 

 w konkursach i zawodach sportowych – 47 odpowiedzi (60%), 

 zajęciach na basenie – 45 odpowiedzi (57%), 

 zabawie karnawałowej – 43 odpowiedzi (54%), 

 pikniku rodzinnym – 41 odpowiedzi (52%), 

 przedstawieniach teatralnych i seansach kinowych – 40 odpowiedzi (51%). 

Uczniowie podawali również: sprzątanie świata (41%), spotkania z OSP (27%), 

koncerty (10%), akcje charytatywne (28%), karta rowerowa (44%), rekolekcje 

wielkopostne (41%), rekolekcje rowerowe z ks. Piotrem Gębką (3%). 

 

2. Jakie imprezy Twoim zdaniem powinno się organizować w przyszłości w naszej szkole  

we współpracy ze środowiskiem lokalnym? 

Uczniowie zaproponowali następujące imprezy/działania:  

 rajdy rowerowe,  

 imprezy integracyjne,  

 imprezy charytatywne,  

 dzień sportu, 

 kilkudniowe wycieczki np: do Warszawy  (zdaje sobie sprawę, że nie jest  

to środowisko lokalne, ale uważam, że takie wycieczki są najbardziej interesujące, 

ponadto możemy się na nich dowiedzieć wielu ciekawych informacji. Oprócz tego 

podczas takich wycieczek spędza się dużo czasu z przyjaciółmi, dzięki czemu później 

w klasie jest milsza atmosfera.),  

 wolontariat,  

 zbieranie pieniędzy, karmy, zabawek i innych rzeczy, które by pomogły zwierzętom 

w schronisku,  

 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,  

 współpraca ze strażakami,  

 zaproszenie artystów do naszej szkoły np. malarzy, muzyków, pisarzy i aktorów  

we współpracy z TCK,  

 warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich z Dulowej i Karniowic,  

 dzień zwierząt,  

 dyskoteki,  

 rywalizowanie pomiędzy klasami w dziedzinach sportowych,  

 pidżama party, noc w szkole,  

 pikniki rodzinne,  

 zabawa karnawałowa, 

 młode talenty,  

 konkursy/szkolne zawody sportowe,  
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 wycieczki/zielone szkoły/ wycieczka po puszczy dulowskiej,  

 rekolekcje wielkopostne,  

 festiwal kolorów,  

 zbiórka pieniędzy, koców, jedzenia dla biedniejszych rodzin, schronisk dla osób 

bezdomnych lub domów dziecka, 

 występy na scenie na błoniach karniowickich,  

 więcej fajnych zabaw,  

 nie chce niczego zmienić,  

 spotkania z ciekawymi ludźmi, przyrodnikami, dziennikarzami,  

 warsztaty, 

 sprzątanie śmieci w lesie. 

 

 
Jak wynika z danych zawartych na wykresie uczniowie dzięki uczestnictwu  

w przedsięwzięciach wynieśli następujące korzyści: 

 dobra zabawa – 50 odpowiedzi (63%), 

 nagrody, pochwały za udział w konkursach – 48 odpowiedzi (61%), 

 uczenie się nowych umiejętności – 46 odpowiedzi (58%), 

 poznanie nowych ludzi – 38 odpowiedzi (48%), 

 doskonalenie talentu sportowego – 37 odpowiedzi (47%), 

 poznanie okolicy i regionu – 33 odpowiedzi (42%). 

W mniejszym stopniu uczniowie wskazywali na: bezpieczeństwo w domu (28%), 

bezpieczeństwo w szkole (41%), doskonalenie talentu artystycznego (30%), wsparcie 

potrzebujących (25%), rozwój kulturalny (35%), żadnych korzyści (9%), integracja (1%). 
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Respondenci wskazywali na: 

 własny rozwój umysłowy, duchowy i fizyczny – 46 odpowiedzi (59%), 

 interesujące imprezy – 38 odpowiedzi (49%), 

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz – 32 odpowiedzi (41%), 

 przymus ze strony nauczycieli/rodziców – 14 odpowiedzi (18%), 

a także: udział w fajnych występach, konkursach oraz chęć pomocy innym ludziom (4%). 
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RODZICE 

Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

W badaniu nt. współpracy naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym wzięło udział 84 

rodziców. Odpowiadali oni na 5 pytań (jedno otwarte i cztery zamknięte). Można było 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź oraz dopisać swoje propozycje. 

 

86% (73) ankietowanych odpowiedziało twierdząco, natomiast 14% (11) nie wie z jakimi 

instytucjami współpracuje szkoła.  
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Respondenci najczęściej wskazywali na współprace szkoły z: 

 Domem Kultury w Dulowej i Karniowicach – 67 wskazań (93%), 

 Policją – 62 wskazania (86%), 

 Parafią w Karniowicach – 58 wskazań (81%), 

 Kołami Gospodyń Wiejskich – 56 wskazań (78%), 

 Urzędem Miasta w Trzebini – 54 wskazania (75%), 

 TCK – 47 wskazań (65%), 

 Straż Pożarna – 43 wskazania (60%). 

Rodzice podali również: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (1%) oraz Matecznik 

Tradycji MCK Sokół Nowy Sącz (1%). 

 
Respondenci wymienili, w jakich imprezach środowiskowych organizowanych przez szkołę 

najczęściej uczestniczy ich dziecko. Były to: 

 imprezy okolicznościowe z okazji: Dnia Babci, Dziadka, świąt – 77 wskazań (92%), 

 wycieczki/zielone szkoły – 72 wskazania (86%), 

 spotkania z policją – 64 wskazania (76%), 

 warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne – 61 wskazań (73%), 

 piknik rodzinny – 58 wskazań (69%), 

 teatr/kino – 57 wskazań (68%), 

 zabawa karnawałowa – 56 wskazań (67%), 
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 sprzątanie świata – 54 wskazania (64%), 

 rekolekcje wielkopostne – 45 wskazań (54%), 

 konkursy/szkolne zawody sportowe – 44 wskazania (52%), 

 młode talenty – 41 wskazań (49%), 

 zajęcia na basenie – 39 wskazań (46%), 

 akcje charytatywne – 35 wskazań (42%), 

 spotkania z OSP – 29 wskazań (35%). 

Rzadziej zostały zaznaczone odpowiedzi: karta rowerowa (30%), koncerty (17%), 

udział w zajęciach i konkursach w Domu Kultury w Dulowej (1%). 

 

 

 
Zdaniem ankietowanych, korzyści jakie wynoszą uczniowie ze współpracy z działającymi w 

środowisku lokalnym podmiotami, to:  

 bezpieczeństwo w szkole – 63 wskazania (76%), 

 dobra zabawa – 58 wskazań (70%), 

 rozwój kulturalny – 58 wskazań (70%), 

 uczenie się nowych umiejętności – 53 wskazania (64%), 

 poznanie okolicy i regionu – 48 wskazań (58%), 

 wsparcie potrzebujących – 46 wskazań (55%), 

 poznanie nowych ludzi – 46 wskazań (55%), 

 nagrody, pochwały za udział np. w konkursach – 45 wskazań (54%), 
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 bezpieczeństwo w domu – 44 wskazania (53%), 

 doskonalenie talentu sportowego – 40 wskazań (48%), 

 doskonalenie talentu artystycznego – 36 wskazań (43%). 

Dwóch rodziców wskazało na:  

 ogólny rozwój dziecka  

  brak korzyści. 

 

5. Proszę napisać, w jakich działaniach podejmowanych przez szkołę chcieliby Państwo 

uczestniczyć? (38 odpowiedzi) 

Respondenci chcieliby uczestniczyć w takich działaniach podejmowanych przez szkołę, 

jak:  

 warsztaty artystyczne, 

 warsztaty plastyczne, 

 warsztaty o historii regionu, 

 warsztaty o stylu życia, w którym rodzina ogranicza zużycie plastikowych, 

foliowych opakowań i dzięki temu chroni środowisko naturalne ,  

 warsztaty psychologiczno – pedagogiczne,  

 prelekcje z policjantem, służbami medycznymi, 

 warsztaty praktyczne np. rękodzieła, 

 spotkania opowiadające o kulturze, obyczajach i historii naszej miejscowości . 

 

Rodzice chcieliby również uczestniczyć w: 

 akcjach charytatywnych oraz tych, które poprawiają szeroko pojęte 

bezpieczeństwo dzieci, 

 imprezach okolicznościowych, 

 wycieczkach krajoznawczych, 

 piknikach rodzinnych i wycieczkach szkolnych, 

 sprzątaniu świata, okolicy podczas Dnia Ziemi, 

 działaniach budujących więzi międzyludzkie i integrujących lokalną społeczność , 

 wspieraniu i rozwijaniu młodych talentów,  

 organizacji imprez środowiskowych, związanych z bezpieczeństwem i udzielaniem 

pomocy, takich działań nigdy za dużo, 

 we wspólnych imprezach rekreacyjnych z dziećmi, 

 wszystkich imprezach ważnych w życiu dziecka. 

Jeden z rodziców nie odczuwa potrzeby uczestniczenia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę. 
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NAUCZYCIELE 

Zbiorcza analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

W ankiecie wzięło udział 18 nauczycieli z 21 zatrudnionych w szkole, co stanowi 86%.  

Zadano im 5 pytań o charakterze zamkniętym jednokrotnej i wielokrotnej odpowiedzi i 2 

pytania otwarte. 

 

W wyniku przeprowadzonej ankiety wszyscy nauczyciele potwierdzili konieczność 

współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
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W tym pytaniu nauczyciele wskazywali najczęściej następujące odpowiedzi:  

 organizację imprez szkolnych, okolicznościowych – 15 wskazań (83%), 

 angażowanie rodziców w sprawy szkoły – 14 wskazań (78%) 

 działania mające na celu poprawę efektów nauczania – 10 wskazań (56%) 

 udział w akcjach organizowanych przez inne instytucje – 10 wskazań (56%) 

Pojawiły się również wśród nauczycieli takie odpowiedzi, jak: organizacja różnych 

form spędzania czasu wolnego (39%), pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły (17%). 

 

Respondenci najczęściej wskazywali na współpracę z: 

 rodzicami – 18 wskazań (100%), 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – 11 wskazań (61%), 

 Domem Kultury – 9 wskazań (50%), 

 Policją – 9 wskazań (50%), 

 Kołami Gospodyń Wiejskich – 8 wskazań (44%), 

 Bibliotekami – 8 wskazań (44%),  

 kino/teatr – 6 wskazań (33%), 

 inne szkoły – 6 wskazań (33%). 
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Rzadziej pojawiały się odpowiedzi o współpracy z: Urzędem Miasta i Gminy (22%), Strażą 

Pożarną (17%), Domem Dziecka (11%), Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Muminki” (11%), , Dom opieki „Eden” (11%). Po jednym wskazaniu 

miały: Sądy, Placówki Ochrony Zdrowia, WOPR Chrzanów, Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Chrzanowie, Biuro poselskie i senatorskie, Nadleśnictwo Chrzanów, Kościół 

Parafialny. 

4. Jakie formy współpracy zdaniem Pana/i są rzadko wykorzystywane i należałoby  

je rozpropagować? (13 odpowiedzi) 

Na to pytanie udzieliło odpowiedziało 13 nauczycieli (72%). Wskazali następujące formy 

współpracy, które należy rozpropagować: 

 szkoła towarzyszy organizacji, a rodzice organizują, 

 współpraca z innymi szkołami, 

 udział w akcjach organizowanych przez inne organizacje, 

 działania mające na celu poprawę efektów nauczania, 

 sądy, 

 współpraca z kołem łowieckim/leśniczym – organizacja leśnych lekcji/dokarmianie 

zwierząt, 

 zapraszanie ciekawych ludzi na prelekcje do szkoły, na ciekawe warsztaty  – także 

rodziców, którzy mają interesujący zawód lub pasje, 

 współpraca z UKS Dulowa, 

 współpraca z sołtysami, 

 myślę, że wszystkie możliwe formy współpracy są wykorzystywane w naszej szkole , 

 Placówki Ochrony Zdrowia, 

 wszystkie wykorzystywane są na miarę potrzeb. 
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94% (17) ankietowanych nauczycieli wskazuje, że uczniowie chętnie biorą udział w 

inicjatywach przez nich podejmowanych.  

 
Wszyscy respondenci jednogłośnie twierdzą, że oferowane przedsięwzięcia we współpracy 

ze środowiskiem są atrakcyjne i celowe dla naszych uczniów. 

 

7. Inne uwagi i sugestie dotyczące współpracy Pana/i ze środowiskiem lokalnym szkoły.  

(9 odpowiedzi) 

Nauczyciele podali następujące propozycje i uwagi dotyczące ich współpracy  

ze środowiskiem: 

 w przyszłości skupiłabym większą uwagę na naukę szacunku ucznia  do pracy innego 

człowieka oraz nabycie umiejętności zachowania się dzieci w instytucjach  

 i na imprezach lokalnych, 

 uważam, że współpraca ze środowiskiem lokalnym układa się dobrze, angażujemy 

rodziców w życie szkoły oraz lokalne instytucje jak Dom Kultury, Policję, Koło 

Gospodyń Wiejskich. Można poszukać jeszcze innych partnerów, z którymi do tej 

pory nie współpracowaliśmy, 

 środowisko lokalne chętnie współpracuje ze szkołą w Dulowej, 

 promowanie uczniów zdolnych, umożliwianie im udziału w konkursach . 



SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU 

 

16 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

Zbiorcza analiza kwestionariusza wywiadu z dyrektorem szkoły. 

W związku z ewaluacją wewnątrzszkolną  przeprowadzono wywiad z dyrektorem szkoły, 

który obejmował 3 pytania otwarte. 

1. Z jakimi instytucjami i osobami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje nasza 

szkoła? 

Podczas wywiadu dyrektor szkoły wymieniła, że w roku szkolnym 2019/2020 szkoła 

współpracowała z: Kołem Gospodyń Wiejskich w Dulowej, Wiejskim Domem Kultury  

w Dulowej, Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach, kołem Seniorów w Karniowicach, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Dulowej, Radą Sołecką w Dulowej, Radą Sołecką  

w Karniowicach, Parafią Matki Boskiej Szkaplerznej Karniowice - Dulowa, Domem Opieki 

Eden w Dulowej, Stowarzyszeniem Muminki, Uczniowskim Klubem Sportowym Dulowa, 

rodzicami, lokalnymi przedsiębiorcami. 

 

2. Jakie przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego organizuje szkoła? 

Dyrektor szkoły wymieniła spotkania integracyjne, akademie okolicznościowe, wspólne 

spotkania/warsztaty, pomoc w bieżącym funkcjonowaniu, bieżące konsultacje dotyczące 

funkcjonowania szkoły. 

 

3. Jakie Pani zdaniem korzyści wynoszą uczniowie ze współpracy z działającymi  

w środowisku lokalnym podmiotami? 

Według Dyrektora Szkoły działania: 

 integrują środowisko, 

 popularyzują Misję szkoły, 

 łączą pokolenia,  

 tworzą klimat wzajemnej akceptacji,  

 pokazują pozytywny odbiór szkoły w środowisku lokalnym dzięki czemu uczniowie 

otrzymują wsparcie finansowe/rzeczowe. 

 

Korzyścią dla uczniów jest również złożenie przez organizacje pozarządowe wniosków  

na rzecz szkoły, jako Szkoła Roku 2019: 6 wniosków. 
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Wnioski i rekomendacje 

Wnioski 

Szkoła podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego, które służą zaspokajaniu jego 

potrzeb. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne 

instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo – artystycznym  

i społecznym. Szkoła poprzez swoje działania promuje gminę Trzebinia i integruje lokalną 

społeczność, a jej współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój 

zainteresowań uczniów oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Zarówno szkoła  

(uczniowie, nauczyciele), jak i rodzice pozytywnie oceniają wzajemne korzyści wynikające ze wspólnej 

realizacji zadań. 

Mocne strony: 

1. Szkoła bardzo dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 

2. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje 

różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, 

kulturowo – artystycznym i społecznym. 

3. Podejmowane są różnorodne działania, które są wynikiem współpracy szkoły 

(uczniów, nauczycieli) ze środowiskiem. 

4. Nasi uczniowie zdobywają wiele cennych umiejętności, dzięki udziałowi w imprezach 

organizowanych we współpracy ze środowiskiem. 

5. Rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich. 

6. Realizowanie zadań programu wychowawczo – profilaktycznego. 

7. Promowanie uczniów zdolnych poprzez umożliwianie im udziału w konkursach, 

zawodach sportowych. 

8. Czynne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz umożliwienie  

im uczestnictwa w różnych formach aktywności i współpracy. 

9. Integracja ze środowiskiem lokalnym. 

10. Pielęgnowanie tradycji regionalnych przekazywanych przez pokolenie babć  

i dziadków. 

11. Rozwijanie wśród uczniów postawy tolerancji i szacunku wobec osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

12. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości  

i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

13. Promocja idei wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym. 

 

Słabe strony: 

1. Niektórzy uczniowie, nie zawsze chętnie biorą udział w podejmowanych przez szkołę 

inicjatywach. 

2. Rodzice rzadko sami wychodzą z inicjatywą w organizowaniu przedsięwzięć.   
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Rekomendacje: 

1. Utrzymanie dobrego poziomu współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

2. Otwieranie się na nowe oferty współpracy zaproponowanej przez instytucje lokalne.  

3. Zmotywowanie większej liczby uczniów do współpracy ze środowiskiem lokalnym 

poprzez ukazanie im pozytywnych stron. 

4. Zwiększenie zaangażowania rodziców w pomoc przy realizacji przedsięwzięć 

podejmowanych ze środowiskiem lokalnym przez szkołę.   

5. Dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym (strona internetowa 

szkoły) oraz o atuty szkoły takie jak: wysoki poziom nauczania, przyjazna atmosfera  

i poczucie bezpieczeństwa, działania profilaktyczne i wychowawcze, organizacja 

imprez szkolnych o charakterze charytatywnym, kulturalnym oraz rozwijającym 

uzdolnienia i talenty uczniowskie. 

6. Ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb środowiska lokalnego. 

 

 


