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Warsztaty Świąteczne
Tradycyjnie jak każdego roku w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach odbyły się warsztaty
świąteczne. Każdy uczestnik miał możliwość wykonania własnej świątecznej
ozdoby.
Fot. GOK
Włodowice

Przed nami
wybory sołtysów
i rad sołeckich
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OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W 2019 R.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach informuje:
że w miesiącu styczeń 2019 r. żywność nie będzie wydawana
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, (POPŻ)
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym z Podprogramu 2018.

Terminy wydawania Żywności w 2019 r.:
22 luty 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00
29 marzec 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00.

AKCJA ZIMA
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna Sławomir Jędruszek, tel. 34 3153001 wew. 120; 692413192.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2018/2019
osoba odpowiedzialna Leszek Bartosz; tel. 34 3557005; 606899416.
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Zgłoś!
Masz ciekawe hobby?
Piszesz wiersze,
albo coś zbierasz
i chcesz zaprezentować
swoją kolekcję.
Zgłoś się do nas
i podziel swoją pasją!
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Redakcją.
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Przed nami wybory sołtysów i rad sołeckich
Już wkrótce we wszystkich sołectwach naszej gminy odbędą się zebrania wiejskie, podczas, których w głosowaniu tajnym dokonacie Państwo
wyboru sołtysów i rad sołeckich na
nową, tym razem 5 – letnią kadencję.
Obowiązek przeprowadzenia wyborów spoczywa na wójcie gminy.
W terminie 3 miesięcy od wyboru rady
gminy, a więc do 21 stycznia 2019r.
zwołane zostaną zebrania wiejskie
dla wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Uprawnieni do głosowania są
wszyscy pełnoletni mieszkańcy naszych wsi.
Jeżeli chcecie mieć Państwo
wpływ na to, kto przez najbliższe
5 lat będzie reprezentował Wasze
Sołectwo przyjdźcie na zebranie.
A może sami podejmiecie decyzję
o kandydowaniu.
Zapraszamy do udziału w zebraniach. Harmonogram zebrań opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy (www.wlodowice.pl).

Czym zajmuje się sołtys?
Do jego zadań należy, w szczególności:
• reprezentowanie
sołectwa
na
zewnątrz, organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć
społecznych mających na celu
poprawę warunków życia lokalnej
społeczności,
• przygotowywanie uchwał zebrania
wiejskiego oraz kierowanie realizacją tych uchwał i powierzonych mu
do realizacji wniosków,
• występowanie do właściwych organów z wnioskami dotyczącymi
potrzeb sołectwa i prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym
zakresie,
• uczestniczenie w sesjach rady
gminy.
Czym zajmuje się rada sołecka?
• wspomaga działalność sołtysa,
• zbiera wnioski i wystąpienia mieszkańców w sprawach sołectwa,
• występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczący-

Etnostrada
W październiku „Amonitki” z grupą dzieci
reprezentowały Gminę Włodowice na przeglądzie muzyki - Etnostrada w Częstochowie.
Fot. GOK
Włodowice

mi udziału mieszkańców sołectwa
w rozwiązywaniu jego problemów
i realizacji zadań gminy,
• organizuje wspólne prace na rzecz
sołectwa, bierze udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych,
z zakresu opieki zdrowotnej,
• kultury,
sportu,
wypoczynku
i innych dotyczących mieszkańców
sołectwa.
Kto może kandydować na sołtysa
i członka rady sołeckiej?
Zarówno sołtys, jak i członkowie
rady sołeckiej, wybierani są spośród
nieograniczonej liczby kandydatów
przez stałych mieszkańców sołectwa,
którzy uprawnieni są do głosowania.
Tym samym sołtysem może zostać
każda osoba, której przysługuje
prawo wybieralności, czyli:
• jest obywatelem polskim,
• najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,
• stale zamieszkuje na obszarze
danego sołectwa.
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MÓJ BIZNES W SIECI

• możliwości zakładania własnej firmy
przez Internet
• witryny i narzędzia otoczenia biznesu
• sposoby pozycjonowania i promowania biznesu w Internecie
• zasady kształtowania wizerunku biznesu w Internecie
• podstawowe metody nawiązywania relacji biznesowych
w Internecie
• aplikacje webowe wykorzystywane przy prowadzeniu biznesu

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

• narzędzia internetowe służące do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości
• narzędzia służące do budowania swojego wizerunku w Internecie
• publikowanie i ochrona twórczości, a także tworzenie i przechowywanie swoich treści w Internecie
• kompetencje i nawyki służące zapewnieniu bezpieczeństwa
danych osobowych
• zapoznanie z platformą e-usług publicznych ePUAP

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

• witryny i narzędzia udostępnione w Internecie przez administrację publiczną
• podstawy prawa konsumenckiego w kontekście poruszania się
po Internecie
• zasady bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet
i organizowania wyjazdów/wczasów
• narzędzia bankowości internetowej i mobilnej
• zasady ochrony swoich danych osobowych w Internecie
• dostępność e-usług publicznych

ROLNIK W SIECI

• zapoznanie z platformą e-usług publicznych ePUAP
• metody rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje)
• najważniejsze usługi i aplikacje, portale dotyczące działalności rolniczej
• zasady bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet
• narzędzia bankowości internetowej i mobilnej
• oferta usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Moduły szkoleniowe – zakresy tematyczne:
RODZIC W INTERNECIE

• zasady zabezpieczania dziecka przed niepożądaną aktywnością
w Internecie
• metody nadzorowania aktywności dziecka w sieci wykorzystaniem
dostępnego oprogramowania
• źródła legalnych i bezpiecznych materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych dostępnych w sieci
• podstawowe zasady funkcjonowania prawa autorskiego
• źródła wiedzy dostępne na otwartej licencji w Internecie
• dostępność e-usług publicznych

KULTURA W SIECI

• zasoby kultury polskiej i światowej dostępne w sieci
• metody wyszukiwania i pozyskiwania informacji na temat bieżących wydarzeń kulturalnych
• źródła legalnego oprogramowania do tworzenia i edycji treści
cyfrowych
• zasady ochrony treści zgodnie prawem autorskim
• legalne bazy wiedzy
• zapoznanie z platformą e-usług publicznych ePUAP

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ (BLOG)

• podstawowe systemy do tworzenia stron internetowych
• metody tworzenia i ochrony
treści na stronie internetowej
• metody pozycjonowania i promowania strony internetowej
• prowadzenie profilu swojej strony
na portalach społecznościowych
• metody komunikacji w Internecie
• zapoznanie z platformą e-usług
publicznych ePUAP
Projekt jest realizowany w ramach projektu
„Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia
zamieszkałych w województwie śląskim
i opolskim ”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie nr 3.1 - Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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Edward Chrząszcz herbu Salamandra

urodzony 11 lutego 1889 roku
w miejscowości Włodowice ówcześnie należącej do powiatu będzińskiego guberni piotrkowskiej. Syn
Andrzeja i Tekli z Gruków. Ukończył 7 - klasową szkołę podstawową we Włodowicach, a następnie
uczęszczał do szkoły technicznej
w Częstochowie zdobywając zawód
mechanika samochodowego. Działalność niepodległościową rozpoczyna
w roku 1905 wstępując do organizacji „Sokół”. Ścigany przez policję za
czynną działalność przeciw władcom
zaborczym przenosi się do Warszawy,
a następnie do Częstochowy, jednak
prześladowania zmuszają go w 1913
roku do wyjazdu za granicę. W sierpniu 1914 roku wstępuje do Legionów, a już w październiku otrzymuje
pierwszy awans. W 1915 roku zostaje ciężko ranny i trafia do szpitala
w Wiedniu. Po wyjściu ze szpitala
zostaje wcielony do nowo formowanego 4 pułku piechoty III Brygady
Legionów Polskich - nr legitymacji
31023. Po kryzysie przysięgowym 4
pp. zostaje rozwiązany, a losy Edwarda Chrząszcza związały go z Polską
Siłą Zbrojną. W ramach 8 pp. walczył na Kresach. Tam zakochuje się
w Salomei Dubickiej, którą poślubił
w 1921 roku.

Po wojnie wraca wraz
z pułkiem na Lubelszczyznę. Dostaje też nadanie
ziemskie w gminie Podbrodzie w rejonie Święciańskim
u ujścia Dubinki. W 1928 roku
w stopniu starszego sierżanta zawodowego zostaje
przeniesiony w stan spoczynku jako inwalida wojenny z prawem do zaopatrzenia emerytalnego. W tym
samym roku po zakończeniu służby wojskowej wraca
w rodzinne strony, zamieszkuje w Łazach w powiecie
zawierciańskim i poświęca się pracy samorządowej i społecznej. Wkrótce
wybrany zostaje do Rady
Gromadzkiej, później Rady
Gminnej w Łazach i powiatowej w Zawierciu. Tam przyszło mu walczyć ideologicznie z silną
opozycją związaną z KPP (również od
roku 1928 w Zawierciu działa Władysław Gomułka). W latach 1930-1935
bierze czynny udział w akcji wyborczej do sejmu i senatu.
W 1932 roku wraz z bratem Mieczysławem rozpoczyna działalność
gospodarczo-handlową w Łazach. Od

1934 roku do 1939 roku pełni funkcję Wójta Gminy Rokitno Szlacheckie
z siedzibą w Łazach. Po wybuchu II
wojny światowej zostaje pojmany
przez Niemców w 1940 roku i wywieziony do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen w Austrii. Zamordowany 1
marca 1941 roku. Urnę z prochami
przekazaną przez pocztę w Zawierciu
przywiozła Zofia Filipecka z ojcem
Ludwikiem Filipeckim i przekazała
żonie Salomei. Urna została złożona
w grobie we Włodowicach, w którym
już spoczywała matka Tekla.
Odznaczony
między
innymi:
4-krotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Inwalidów Wojskowych, Krzyżem
Legionowym, Krzyżem Niepodległości, Medalem za Wojnę 1918 – 1921,
Odznaczeniem ranny w boju, Odznaczeniem I Brygady Wojska Polskiego, Medalem 10 – lecia Odzyskania
Niepodległości, Odznaką Honorową
9 kątów za prawie 5 lat przebytych
na froncie, Odznaczeniem Polska
Swojemu Obrońcy, za działalność na
mienie społeczne otrzymał od Wojewody Kieleckiego Medal za długoletnią służbę, Premier Sławoj Składkowski wręcza Srebrny Krzyż Zasługi.
Z. S., Z. CH., T. CH.

Pomnik

Pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Zawierciu,
na którym wypisano nazwiska
legionistów związanych z ziemią
zawierciańską.
Na pomniku tym widnieje nazwisko CHRZĄSZCZ EDWARD.
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Mieszkańcom
z okazji Nowego Roku
składamy najserdeczniejsze życzenia
wspaniałego zdrowia,
szczęścia, pomyślności,
samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
oraz powodzenia w realizacji planów
i spełnienia marzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Włodowice
Stanisław Ibek

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Dąb już rośnie!
Sadzonka dębu, którą otrzymaliśmy została zasadzona przez dzieci
przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Włodowicach. „Dąb Niepodległości”
już rośnie!
Projekt „Sto drzew na 100-lecie

odzyskania przez Polskę Niepodległości”, w którym braliśmy udział,
to akcja zainicjowana i zorganizowana przez Julię Nowak, uczennicę
II Liceum Ogólnokształcącego im.
Heleny Malczewskiej w Zawierciu.
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„Od juniora do seniora”
i ”Koło dla wszystkich”

W Gminnym Ośrodku Kultury 21
listopada odbył się festiwal warsz-

tatów, który był podsumowaniem
projektów: „Od juniora do seniora”
i ”Koło dla wszystkich” realizowanego z Centrum Inicjatyw Lokalnych
w Zawierciu. Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
wpierany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków
„Działaj Lokalnie”. Dzięki temu programowi pozyskaliśmy fundusze na
przeprowadzenie zajęć. Nasz projekt
miał na celu zainicjowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców naszej Gminy, organizowanie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz umocnienie więzi
między poszczególnymi pokoleniami.
Podczas spotkania prowadzone były
warsztaty tworzenia przepięknych
kwiatów z bibuły przez Panie z KGW
Rudniki, dzieci piekły cynamonowe

ciasteczka, nie zabrakło też śpiewu
i tańca. Była zumba, tańce w kręgu,
dzieci pięknie śpiewały a w całym
budynku pachniało słodkimi wypiekami.
Fot. GOK Włodowice

Mała Książka – Wielki Człowiek
Gminna Biblioteka Publiczna
we Włodowicach i filia w Rudnikach przyłączyła się do kampanii
społecznej MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI
CZŁOWIEK, przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólne-

go, rodzinnego czytania już od
pierwszych miesięcy życia dziecka.
W bibliotece Mały Czytelnik otrzymał Wyprawkę Czytelniczą, a w niej

książkę „Pierwsze wiersze dla…”
w prezencie oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych
naklejek. Projekt ma promować czytelnictwo wśród najmłodszych.
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kominiarz na szczęście

Wywiad z Panem
Kazimierzem Leskim
W grudniowy wieczór, spotykamy się z kominiarzem, aby dowiedzieć się o specyfice pracy w tym
zawodzie. Prezentujemy sylwetkę
Kazimierza Leskiego, mieszkańca
Rudnik, który od 25 lat wykonuje
zawód publicznego zaufania jakim
jest kominiarz. Jest kontynuatorem
tradycji rodzinnej po ojcu, który
w tym zawodzie przepracował 40
lat. Obecnie pracuje w Spółdzielni
Kominiarskiej w Sosnowcu, Oddział
w Pilicy. To praca bardzo ciekawa,
ale i niebezpieczna, gdzie codziennie są nowe sytuacje i inne miejsca.
„Wśród społeczeństwa panuje przekonanie, że kominiarz przynosi szczęście - ile w tym jest prawdy, trudno
ocenić, natomiast często zauważam,
że na mój widok przechodnie chwytają się za dowolny guzik swojego

ubrania i myślą sobie życzenie. Najwięcej tych przypadków dostrzegam
wśród maturzystów. Z uśmiechem
przyjmuję takie gesty, ale nie mam
informacji czy życzenie się spełniło.
Nie wyprowadzam nikogo z takiego
myślenia wierząc, że coś w tym jest.
Obecnie zapanowała nowa świecka
tradycja, gdzie kominiarze nowożeńcom tuż po ślubie przekazują białe
gołębie, aby mogli je wypuścić na
szczęście. Do głównych zadań wykonywanych przeze mnie należy udrażnianie przewodów kominowych tych
wentylacyjnych i dymowych, tak aby
nie nastąpiło zatrucie czadem a piec
posiadał odpowiedni cug czyli ciąg.
Przewody mogą być zatkane sadzą,
zaczopowane przez ptasie gniazdo,
albo w skutek awarii technicznej
budynku. Przeglądy kominów należy

dokonać raz do roku. Nie dopuści się
wówczas do sytuacji gdzie z pieca
nie wydobędzie się dym kominem,
a rozpełznie się po kotłowni. Raz, że
nie ma prawidłowego procesu spalania oraz istnieje niebezpieczeństwo
zatrucia mieszkańców - mówi Pan
Kazimierz. Na brak pracy nie narzeka, niejednokrotnie pracuje na wysokości czyszcząc kominy nawet 30
– metrowej wysokości, nierzadko na
śliskim, stromym dachu, przy zróżnicowanych warunkach pogodowych.
Oczywiście obecne zabezpieczenia
i używanie zwyżki w dużej mierze
chronią nas przed nieszczęśliwymi wypadkami. Jednak w tej pracy
jest sporo trudnych do przewidzenia
niebezpieczeństw. Swoje branżowe
święto kominiarze obchodzą 4 maja,
a patronem jest święty Florian.
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harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Rudniki
bez ul. Górniczej,
Kopaniny

Rudniki
ul. Górnicza,
Parkoszowice,
Skałka

Zdów,
Hucisko,
Morsko

11styczeń
styczeń

17styczeń
styczeń

28styczeń
styczeń

8 luty
styczeń

21 luty
styczeń

25 luty
styczeń

8styczeń
marzec

21styczeń
marzec

25styczeń
marzec

12styczeń
kwiecień

18styczeń
kwiecień

20styczeń
kwiecień

styczeń
10 maj

styczeń
16 maj

styczeń
27 maj

14styczeń
czerwiec

15styczeń
czerwiec

24styczeń
czerwiec

styczeń
12
lipiec

styczeń
18
lipiec

styczeń
22
lipiec

9styczeń
sierpień

17styczeń
sierpień

26styczeń
sierpień

13styczeń
wrzesień

19styczeń
wrzesień

23styczeń
wrzesień

styczeń
11 październik

styczeń
17 październik

styczeń
28 październik

8styczeń
listopad

21styczeń
listopad

25styczeń
listopad

13styczeń
grudzień

19styczeń
grudzień

23styczeń
grudzień

Włodowice

Rzędkowice,
Góra Włodowska

zabudowa
wielorodzinna

trudne dojazdy

28styczeń
styczeń

22styczeń
styczeń

11 istyczeń
21 styczeń

21styczeń
styczeń

25 luty
styczeń

26 luty
styczeń

8styczeń
i 25 luty

18 luty
styczeń

25styczeń
marzec

26styczeń
marzec

8 i styczeń
25 marzec

18styczeń
marzec

20styczeń
kwiecień

23styczeń
kwiecień

12 i styczeń
22 kwiecień

15styczeń
kwiecień

styczeń
27 maj

styczeń
28 maj

10styczeń
i 27 maj

styczeń
20 maj

24styczeń
czerwiec

25styczeń
czerwiec

14 i styczeń
24 czerwiec

17styczeń
czerwiec

styczeń
22
lipiec

styczeń
23
lipiec

12 styczeń
i 22 lipiec

styczeń
15
lipiec

26styczeń
sierpień

27styczeń
sierpień

styczeń
9 i 26
sierpień

19styczeń
sierpień

23styczeń
wrzesień

24styczeń
wrzesień

13 i styczeń
23 wrzesień

16styczeń
wrzesień

styczeń
28 październik

styczeń
22 październik

styczeń
11 i 28
październik

styczeń
21 październik

25styczeń
listopad

26styczeń
listopad

styczeń
8 i 25
listopad

18styczeń
listopad

23styczeń
grudzień

24styczeń
grudzień

13 i styczeń
23 grudzień

16styczeń
grudzień

01.01.2019
- 31.12.2019

Termin odbioru
odpadów
wielkogabarytowych:
29 marzec
i 30 październik
2019
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Rada
Gminy
Włodowice
przekazanie
Stawki
i opłaty p27a

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku przetargu ogłoszonego na odbiór o zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice na rok 2019
została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”,
W przeddzień
narodowego
Święta
która
zaoferowała
najniższą
kwotę
Bogumiła
Maciążek
Katarzyna
Makieła
Anna Papaj
Emilia
niepodległości,
przekaza
usługę tj. 640 uroczyście
872,00 złotych.
zano10,5
12,6 trebuch
W usługę
chwili
Dla porównania
cena za
obecnej
do
czterech
jego
oddziałów
z przetargu z 2016r, która obejuczęszcza2-letni
9
Ponadto wzrosła również stawka
mowała
okres świadczenia
pozary
usługi
wynosiła 717 325,11 zł co daje opłaty za korzystanie ze środoetno
wiska z kwoty obowiązującej na
na rok
358 662,55zł.
informacj

Stróżecka

kadencji
2018-2023

Aurelia Trzebuniak

2017 r. - 120,76 zł/Mg na kwotę
w roku 2019 w wysokości - 170,00zł/
Mg za odpady zmieszane.

Tomasz
Leśniak narodowego
MarcinŚwięta
Muchowicz
Krzysztof Sobólski
Zbigniew Zając
W przeddzień
niepodległości, uroczyście przekazano10,5 12,6 trebuch
W chwili
obecnej do czterech jego oddziałów
uczęszcza 9
Stowarzyszenie ,,Olkusz Kreatywnie’’ informuje o realizacji projektu
pozary
„Wiecznie Młodzi-Kreatywni”, który jest skierowany do osób bezrobotnych
etno w wieku od 30 do 64 lat mogących zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Kopaniny, które wraz ze Skałką
informacj
tworzą W najmniejsze
sołectwoskorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy pomogą nakreślić
jego ramach można
w naszej
gminie
otrzymały
bardzo
ścieżkę kariery zawodowej.
Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z kursu,
ciekawy obiekt rekreacyjny. dzięki
który
pomoże
w
podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu pracy.
środkom finansowym pozyskanym
Uczestnicy projektu za udział w warsztatach i szkoleniach zawodowych otrzymują stypendium w
z lokalnej grupy działania „perła
wysokości 6,78zł netto (na rękę) za każdą godzinę uczestnictwa.
Jury” oraz własnym rozbudowano istniejący już plac zabaw, lokując tam
Obecnie realizowane są kursy:
siłownię plenerową jak również okazałą, drewnianą wiatę wraz ze stoła• Kurs kręgiem
obsługi ogniskowym
kasy fiskalnej,
• Kurs opiekuna osób starszych oraz niepełnomi biesiadnymi,
orazKopaniny,
tzw.
architekturą.
miesz• małą
Kurs
komputerowy
ECDL
i
Subiekt,
sprawnych,
które wraz ze Skałką
kańcy
bardzo
polubili
dotychczasotworzą • Kadry
najmniejsze
i płace, sołectwo
• Kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
wy
plac• zabaw
często
artykułowali
w naszej
gminie
otrzymały
bardzo
Kursi bukieciarstwa,
• Kurs ochrony i dozoru mienia.
potrzebę
jego
rozbudowy
władzom
ciekawy• obiekt
rekreacyjny.
dzięki
Kurs obsługi wózków widłowych,
• Kurs na asystenta nauczyciela
gminy
zostały
środkomi sołectwa.
finansowymprośby
pozyskanym
zmaterializowane
kiedy nadejdzie
z lokalnej grupy i działania
„perła przyciągnie do siebie nie tylko mamy w komfortowych warunkach zażywać
ze swoimi dziećmi, ale także miesz- czystego powietrza i rozkoszować się
wiosna,
a wraz
z niąrozbudowano
wzejdzie posiaJury” oraz
własnym
ist- skorzystania
Istnieje możliwość również
ze szkolenia indywidualnie dobranego do predyspozycji
z innych stron, aby tam śpiewem leśnych ptaków.
na
tam
trawa
z
pewnością
to
miejsce
niejący już plac zabaw, lokując tam kańców i igości
potrzeb uczestnika.
siłownię plenerową
jak projektu
również okaW ramach
połowa Uczestników będzie mogła skorzystać z pięciomiesięcznych staży
załą, drewnianą wiatę
wraz
ze zatrudnienia.
stołaz gwarancją
Osoby odbywające staż otrzymają stypendium stażowe
mi biesiadnymi, kręgiem ogniskowym
w wysokości 1017,40 zł netto (na rękę) za każdy miesiąc pracy.
oraz tzw. małą architekturą.
Uczestnicymieszprojektu na czas uczestnictwa w zajęciach będą mogli ubiegać się
kańcy bardzo polubili dotychczasoo zwrot kosztów dojazdu.
wy plac zabaw i często artykułowali
prosimy o kontakt w Biurze Projektu:
potrzebę jego rozbudowyZainteresowanych
władzom
Zawiercie, ul. Parkowa 5.
gminy i sołectwa. prośby zostały
zmaterializowane i kiedy nadejdzie przyciągnie do siebie nie tylko mamy w komfortowych warunkach zażywać
Tel: 730 004 227
wiosna, a wraz z nią wzejdzie posia- ze swoimi dziećmi, ale także miesz- czystego powietrza i rozkoszować się
na tam trawa z pewnością to miejsce kańców i gości z innych stron, aby tam śpiewem leśnych ptaków.

nowa atrakcja w Kopaninach

nowa atrakcja w Kopaninach
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Chwile
z naszej historii
zachować
od zapomnienia...
Prezentujemy Państwu fotografię przedstawiającą
Ratusz na rynku we Włodowicach.
Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych
fotografii do udostępnienia ich w celu
publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy
o kontakt z Redakcją.

Zapobiegamy
pożarom!

W
listopadzie przedszkolaki
i uczniowie, po raz kolejny wzięli
udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pod hasłem “ Zapobiegamy pożarom”.
Wyróżnione prace zostały przekazane do Starostwa Powiatowego
w Zawierciu, gdzie wezmą udział
w eliminacjach powiatowych konkursu plastycznego.

