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Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania 
kultury, powołaną do realizacji zadań Gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu, 
turystyki oraz promocji Gminy. Celem działalności Centrum jest ochrona tradycji kulturalnej  
i dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do 
aktywnego udziału w działalności kulturalnej i sportowej, natomiast w dziedzinie promocji 
kreowanie korzystnego wizerunku Gminy. Statutowe cele Centrum realizuje poprzez 
wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska, obejmującą między innymi:  
 

w dziedzinie kultury:  Edukację kulturalną środowiska w szczególności dzieci i młodzieży 
zmierzającą do rozwoju zainteresowań i talentów artystycznych poprzez pracę w zespołach, 
kołach zainteresowań, organizowanie kursów, konkursów, przeglądów, festiwali o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym rozwój folkloru i sztuki ludowej poprzez 
organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie efektów ich pracy oraz udziału w 
przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, organizację 
nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji oraz turystyce, zapewniając 
uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami i 
potrzebami, ułatwianie korzystania z pełnej swobody artystycznej wypowiedzi, wolności 
słowa i prawa i prawa do kulturalnego samostanowienia poprzez wspieranie alternatywnych 
działań kulturalnych, artystycznych, koordynację działalności kulturalnej na terenie Gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem współpracy ze środowiskami szkolnymi i samorządem 
mieszkańców, działalność instruktażowo-metodyczną oraz konstytucyjną obejmującą pomoc 
dla klubów, świetlic wiejskich i szkół, dokumentowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i 
ważniejszych przedsięwzięć na terenie Gminy, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, organizowanie seansów filmowych, 
video oraz spektakli teatralnych. 

w dziedzinie promocji:  Promocję Gminy Żabno w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym, promocję i wspieranie ludzi zaangażowanych w działalność kulturalną, 
sportową i gospodarczą na terenie gminy, organizację komunikacji i informacji społecznej w 
Gminie poprzez wydawanie bądź wspieranie wydawanych czasopism, udostępnianie 
informacji o działalności społeczno- kulturalnej, sportowej i gospodarczej na terenie Gminy 
dla form i przedsiębiorstw lokalnych oraz krajowych i zagranicznych. 

 



Pracownicy: 

Dyrektor Centrum Kultury: Wojciech Markiewicz 
 
- Barbara Trybus 
- Teresa Kapa 
- Marta Czechowska 
- Kamil Patulski 
- Joanna Kucharska 
- Barbara Marcinkowska 
- Małgorzata Wojtaczka 
- Jan Lipiarz 

Baza lokalowa: 

Centrum Kultury posiada budynek o powierzchni 1500 m2, w skład którego wchodzą: 
- Sala Kinowa na 200 osób, 
- Sala Klubowa 
- Kawiarenka 
- specjalistyczne pracownie: 
- plastyczna, 
- muzyczna, 
- politechniczna, 
- komputerowa - G.C.I. 
- galeria wystawiennicza 

Kursy i szkolenia: 
Gminne Centrum Kultury prowadzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych wiele kursów  
i szkoleń, takich jak: 
 - kursy tańca, 
 - kursy komputerowe 
 - Nauka gry w brydża sportowego 
 - Naukę gry na instrumentach: 
 - gitarze, 
 - perkusji, 
 - fortepianie.  

Czasopisma lokalne 

Nowa Gazeta Żabieńska 

 



to dwumiesięcznik, którego wydawcą jest Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Jest to 
pismo promujące wydarzenia lokalne, inicjatywy społeczne, osoby z nimi związane. Jest 
również pismem, które dostarcza informacji na temat nowych przedsięwzięć inwestycyjnych 
na terenie Gminy Żabno. Pismo wydawane jest od 1995 roku. Współpracują z nim jednostki 
organizacyjne Samorządu Terytorialnego Żabna, szkoły, grupy młodzieży, indywidualni 
twórcy. Archiwalne numery Nowej Gazety Żabnieńskiej dostępne są w miejsko Gminnej-
 Bibliotece Publicznej w Żabnie. 
Redakcja: 
Gamar s.c. tel. 0 509 539 311, 
e-mail gzregorzpulit@gamat.net.pl 
Adres: 
Centrum Kultury w Żabnie 
ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno 
tel\fax 014 645-69-31 
e-mail: ngz@vp.pl 

Usługi : 
Centrum pełni usługi w zakresie: 
- organizacji imprez 
- pomocy merytorycznej dla organizatorów 
- wsparcia artystycznego (soliści, zespoły muzyczne) 
- wykonania dekoracji 
- nagłośnienia imprez 
- konferansjerki 
Z naszych usług korzystają szkoły, firmy komercyjne i organizacje społeczne. Organizujemy 
różnego typu imprezy o charakterze konkursowym, rozrywkowym zarówno w Centrum 
Kultury jak i w miejscu wskazanym przez klienta.  
Wynajem sal: 
Sala Widowiskowa: 
imprezy sceniczne, teatr, koncerty, kino, większe konferencje. 
Sala klubowa: 
spotkania imieninowe, przyjęcia przy szwedzkim stole, seminaria a nawet przyjęcia weselne. 
Sala Choreograficzna: 
aerobik, rytmika, nauka tańca itp. 
Galerie i wernisaże: 
wystawy, wernisaże, prezentacje, pokazy. 


