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Morsko czci 100 lecie
Odzyskania Niepodległości
Z inicjatywy grupy mieszkańców, członków OSP i Rady Sołeckiej
jesienią, ubiegłego roku powołano
Komitet Organizacyjny obchodów
100 lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę w sołectwie Morsko.
Na czele Komitetu Organizacyjnego
stanął Alojzy Leśniak - Przewodniczący Rady Gminy Włodowice.
Komitet Organizacyjny postanowił z okazji rocznicy Odzyskania
Niepodległości ufundować oko-

Gminne
Święto
Strażaka

licznościową tablicę pamiątkową.
Ten trwały znak pamięci będzie
wyrazem hołdu dla pokoleń, które
walczyły o niepodległość i wyrazem pamięci mieszkańców o tym,
że nasz Mała Ojczyzna Morsko ma
prawie 800 lat.
Finałem działań, w których
bierze udział Ochotnicza Straż
Pożarna oraz mieszkańcy z Radą
Sołecką, będzie uroczystość patriotyczna 18 sierpnia 2018r., a jednym

XIX Jurajskie
Spotkania
– Dni Włodowic
strona
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z punktów programu odsłonięcie
tablicy pamiątkowej i poświęcenie
nowego samochodu strażackiego.
Przedsięwzięcie to ujęte zostało w gminnym programie obchodów
100 lecia odzyskania Niepodległości
Polski a współorganizatorem jest
Urząd gminy Włodowice. Komitet
zaprasza do prac organizacyjnych
mieszkańców sołectwa a mieszkańców gminy do udziału w tymże
wydarzeniu.

Zawody wędkarskie
na zalewie
we Włodowicach
strona
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Dla uczczenia
Roku Jubileuszowego 100-rocznicy
Odzyskania Niepodległości
serdecznie zapraszamy
na spektakl o motywach patriotyczno-religijnych
osnuty na zapiskach więziennych osadzonego w Prudniku
prymasa kardynała Wyszyńskiego

„Życie jest większe od legendy”.
Spektakl odbędzie się dnia 09.09.2018r. o godz. 18.00
na skwerze przy ruinach Pałacu we Włodowicach.
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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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Gminne Święto Strażaka
W Gminie Włodowice dużym szacunkiem cieszą się Strażacy Ochotnicy skupieni w poszczególnych
Jednostkach. Jednostek jest siedem
i co roku każda z nich organizuje w swojej miejscowości Gminne
Święto Strażaka. W tym roku druhowie z OSP Rzędkowice pełnili honory
gospodarza uroczystości. W dniu 3
maja w Święto Królowej Polski oraz
w przeddzień rocznicy męczeńskiej
śmierci patrona Strażaków Św. Floriana uroczystości rozpoczęto Mszą
w Kościele we Włodowicach. Następnie udano się do Rzędkowic, gdzie
przed tamtejszą remizą odbył się
świecki ceremoniał. Po oficjalnych
uroczystościach Strażacy oraz goście
tego wydarzenia udali się do remizy
na tradycyjny świąteczny poczęstunek.

Boisko wyłączone z eksploatacji
Nasze boisko sportowe we Włodowicach zlokalizowane w znacznej odległości od centrum, na tzw.
„Stawkach” z początkiem sezonu
wiosennego zostało wyłączone z rozgrywek. Na wspólną decyzję władz
gminy i Zarządu LKS Olimpia wpłynęło wiele okoliczności. Najważniejszą
z nich jest właśnie znaczna odległość
od centrum, co powodowało niemożność doposażenia obiektu w niezbędne media jak prąd czy woda. To dolegliwość, której zawodnicy i sędziowie
nie są w stanie zaakceptować. Śląski
Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec wielokrotnie warunkowo przyznawał licencję na prowadzenie rozgrywek na tymże boisku, niemniej
uczestnicy meczów nie byli w stanie
prowadzić rozgrywek bez niezbędnej
szatni z prysznicem.Bolączką nie do
przejścia okazały się także dewastacje i liczne kradzieże mienia. Nieznani sprawcy dokonywali kradzieży
blachy z dachu czy ścian szatni, niszczyli ławki czy elementy mocujące
siatkę na boisku do siatkówki. Duży
wpływ na taką decyzje miała rów-

nież fascynacja piłką siatkową, nasi
zawodnicy w rozgrywkach osiągnęli
wicemistrzostwo II Ligi Śląskiej Piłki
Siatkowej Seniorów, awansując do
I Ligi Śląskiej Piłki Siatkowej Seniorów w sezonie 2018/2019. Niemniej
w naszej gminie nadal najpopularniejszą jest jednak piłka nożna,
którą pasjonaci mogą się delektować
między innymi na naszym świetnie
utrzymanym Orliku we Włodowicach
czy boisku z nowoczesną nawierzchnią w Rudnikach. Ale boisko z praw-

dziwego zdarzenia wymaga zupełnie innej, nowej lokalizacji. Takiej,
gdzie można oprócz boiska wybudować widownię, szatnie z niezbędnymi mediami, pomieszczenie socjalne i parkingi. Podjęto działania aby
w nieodległej przyszłości zbudować
boisko przy ul. Robotniczej we Włodowicach. Jednak początek tej idei
uzależniony jest od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która ma się dokonać
w najbliższych miesiącach.
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Nowa Pani Sołtys Sołecta Rudniki

20 marca w rudnickiej remizie
OSP, przy dużej frekwencji odbyło się

zebranie wiejskie, na którym
mieszkańcy dokonali wyboru
swojego sołtysa. Największe
poparcie uzyskała i sołtysem
została Pani Ilona Pleban. To
synowa poprzedniego sołtysa
Józefa Plebana, który zmarł
25 lutego.
Pani Ilona bardzo często
rozmawiała ze swoim teściem
i przyglądała się jego dokonaniom. Doskonale osłuchała się
z problemami Rudnik, poznała
wielu ludzi i ich sprawy. Zafascynowała się umiejętnym rozwiązywaniem trudnych spraw przez swojego

poprzednika, który był bardzo pochłonięty swoją służbą dla Rudnik. Chcąc
kontynuować jego misję stanęła do
wyborów a mieszkańcy doceniając jego
dokonania, ale nade wszystko postawę
Pani Ilony - zadecydowali. Pani Sołtys
nawiązała już kontakt z Krajowym
Stowarzyszeniem Sołtysów, uczestnicząc w obradach Rady Krajowej,
które odbyły się wiosną w Chęcinach.
Z uwagą wsłuchuje się w problemy
mieszkańców, rozmawia z każdym kto
do niej się zwróci oraz jest częstym
gościem w Urzędzie gminy, spełniając
funkcję łącznika pomiędzy mieszkańcami a organami gminy.

Strefa Aktywności w Kopaninach

19 maja odbyło się uroczyste
otwarcie i przekazanie społeczeństwu naszej gminy strefy aktywności
w Kopaninach. Co prawda jej budowę
zakończono późną jesienią ubiegłego
roku, niemniej z otwarciem czekano,
aż wzejdzie posiana tam trawa. Sam
obiekt jest kontynuacją placu zabaw

zbudowanego tam kilka lat wcześniej. Obecnie oddano dużą wiatę ze
stołami i ławami ustawioną na podbudowie z kostki brukowej, elementy siłowni plenerowej, doposażenie
placu zabaw w bujaki a także krąg
paleniskowy z okalającymi go ławkami. Kopaniny to najmniejsza miej-

scowość w naszej gminie, ale osadza
się tu coraz więcej nowych mieszkańców zwiększając zaludnienie.
Zarówno rodzimi jak również nowi
mieszkańcy przyjęli tą inwestycje
bardzo entuzjastycznie. Na jej wykonanie pozyskano środki za pośrednictwem LGD Perła Jury.
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Stulecie naszej Orkiestry Dętej

Bardzo uroczyście obchodzono we
Włodowicach Jubileusz utworzenia
Orkiestry Dętej przy OSP Włodowice.
Co prawda,dokładnie sto lat minęło
20 maja, ale Jubileusz wyznaczono
na niedzielę 17 czerwca. Oczywiście
świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy świętej w intencji artystów – członków orkiestry. Ksiądz
proboszcz podczas mszy, z wielką
życzliwością i uznaniem podziękował
naszym Jubilatom wręczając pamiąt-

kowe dyplomy. Natomiast uczestnicy
mszy wyrażając wdzięczność i podziw
nagrodzili muzyków gromkimi brawami. Orkiestra nieprzerwanie od wieku
swoim kunsztem artystycznym przyozdabia wszystkie ważniejsze wydarzenia w naszej gminie. To formacja,
która wywarła olbrzymie piętno na
kulturze oraz tożsamości naszej Małej
Ojczyzny. Orkiestra zasłynęła unikalną tradycją – od samego powstania
w każdą majową niedzielę wygrywa

z wieży kościoła pieśni maryjne. Po
mszy, przy dźwiękach marszowych
przedefilowano do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się świecka
część Jubileuszu, koncert na tarasie oraz poczęstunek. Tamburmajor
Marian Wesołowski zaprasza do orkiestry młodych adeptów zarówno chłopców jak i dziewczęta, którzy zechcieliby grać na instrumentach dętych.
Gwarantowana jest bezpłatna nauka
oraz wspaniała twórcza atmosfera.

„XIX Jurajskie Spotkania – Dni Włodowic”
Za nami „XIX Jurajskie Spotkania – Dni Włodowic”. Tradycyjnie
najmłodsi bawili się w przygotowanym dla nich programie „Kolorowe
podwórko dalmatyńczyków Mimi
i Pongo”. Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników pikniku był czołg
T-34 oraz wojskowe samochody wraz
z grupą rekonstrukcyjną. Zainteresowaniem cieszył się również symulator
dachowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
Wystąpiły także koła gospodyń wiejskich z Góry Włodowskiej, Huciska,
Parkoszowic, Rzędkowic i Włodowice
oraz „AMONITKI”, „Kapela Raban”
i „Kapela Jurajska”. Na zakończenie
wystąpił zespół „LOVE SYSTEM”.
Podczas pikniku zostały uroczyście przekazane defibrylatory oraz

torby medyczne, zakupione dzięki
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
Sprzęt ten będzie na wyposażeniu
naszych strażaków, aby mogli jesz-

cze skuteczniej ratować życie i zdrowie ofiarom przestępstw drogowych.
Przekazania dokonała Pani Poseł Ewa
Malik.

Numer 02 (18)/2017

Fakty Gminy Włodowice

6

Mieszkańcy dbają o swoją małą ojczyznę
Zbudowana cztery lata temu
w samym centrum Rudnik, strefa
kulturalno – sportowa objęta jest
stałym patronatem Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich Rudniki. Od
samego początku jej istnienia Panie
intensywnie dbają o jej ukwiecanie i pielęgnację roślin i trawnika.
Ostatnio kilkakrotnie spotkały się,
aby spulchnić i nawieźć ziemię oraz
nasadzić zakupione z własnych składek kwiaty ozdobne. W tą szlachetną inicjatywę włączają się także
Panowie, którzy dzielnie dotrzymują tempa Gospodyniom. Wykoszono
trawniki, oczyszczono pozarastane
alejki oraz uzupełniono ogrodzenie.
I chociaż zmęczenie niejednokrotnie
dawało się we znaki, to satysfakcja
z pracy dla naszej Małej Ojczyzny
rekompensowała wszelkie niedogodności.

Nowoczesny parking na osiedlu skarpa

W kwietniu br. zakończono roboty
budowlane parkingu dla 10 samochodów w rejonie osiedla Skarpa
we Włodowicach. Był on niecierpliwie oczekiwany przez mieszkańców,
którzy wraz ze wzrostem ilości samochodów mieli coraz większe problemy ze znalezieniem miejsca dla
swoich pojazdów. Idea dojrzewała,

mieszkańcy bloków często o parkingu się przypominali, ale zawsze były
rzeczy pilniejsze. Przy planowanym
budżecie na ten rok powiedziano
- STOP, zbudujmy wreszcie ten parking. W pierwotnej wersji miał on
być wykorytowany, okrawężnikowany i utwardzony szutrem. Z takim
rozwiązanie nie zgodził się Radny

Henryk Gruca, który uznając wyższość kostki brukowej nad sypkim
podłożem wykazał sporą determinację w przekonaniu Wójta i Radnych
o takim rozwiązaniu, które pomimo,
że droższe przyniesie mieszkańcom
osiedla sporo satysfakcji i zdecydowanie polepszy estetykę. Koszt
budowy parkingu wyniósł 22 899 zł.
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Podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego w SP Rudniki pożegnano tamtejszego Dyrektora Romana
Dziwińskiego, który po 49 latach
pracy odszedł na zasłużoną emeryturę. Pan Roman przez 20 lat pełnił
funkcję Dyrektora. To bardzo owocny
czas w dziejach historii szkoły, podczas którego udało się, m.in.: skomputeryzować obiekt, przeprowadzić
termomodernizację budynku wraz
z instalacją solarną jak również
wybudować nowoczesne boisko i plac
zabaw, nasadzono także wiele drzew
i krzewów oraz oczyszczono staw.
Kilka dni później 26 czerwca,
w ramach konkursu na stanowisko
Dyrektora wyłoniona została Pani
Bożena Olszewska- Motyl, która swoją
funkcję obejmie z dniem 1 września.

fot. A. Król

Pożegnano Dyrektora

Zawody wędkarskie na zalewie
we Włodowicach

27 maja Panowie stowarzyszeni
w Kole Wędkarskim „Sazan” we Włodowicach zorganizowali zawody wędkarskie na naszym zbiorniku rekreacyjno
– retencyjnym. Wędkarze zbiornik ten
dzierżawią, zarybiają i prowadzą na

nim gospodarkę rybną. Przygotowując
się do zawodów, pracownicy Urzędu
Gminy wykosili trawę, a wędkarze
wspierając dokonali podnoszeń przy
samym lustrze wody. Zbiornik słynie
z dużej ilości ryb oraz bardzo czystej,

nieskażonej wody. Wiele satysfakcji
daje wędkowanie w tak dogodnych
warunkach terenowych. Niedzielne
zawody to dowód, że nasz zbiornik
żyje własnym życiem gromadząc przy
sobie wielu pasjonatów.
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fot. A. Wieczorek

Międzynarodowy Przegląd
Zespołów Regionalnych - Złoty Kłos

1-go Maja „Amonitki” reprezentowały naszą Gminę na 25-tym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych - Złoty Kłos
w Zebrzydowicach. W drodze na
występ Panie zwiedziły Cieszyn
i Katowice. Wyjazd był bardzo

udany,występ świetny,a promocja
naszej Gminy na bardzo wysokim
poziomie. Dla zespołu wyjazd do
Zebrzydowic był nie tylko okazją
do zweryfikowania swoich umiejętności, poziomu wykonawczego,
ale również szansą na obejrzenie

W Gminnym Ośrodku Kultury
15 czerwca odbyło się muzycznoteatralne przedstawienie: „Baśniowy ambaras”, było to podsumowanie
wspólnej pracy międzypokoleniowej.
Dzieci przedstawiły ciekawe i humorystyczne przedstawienie teatralne
i razem z zespołem Amonitki zatańczyły i zaśpiewały na ludową nutę.
Pod patronatem projektu odbywały się wcześniej zajęcia ruchowe
i twórcze w GOK Włodowice. Cały
projekt był finansowany z Fundacji
BGK i nosił nazwę „Małe Amonitki”.

fot. A. Wieczorek

Baśniowy ambaras

wspaniałego widowiska folklorystycznego i integrację środowiska
twórców ludowych z całego województwa. Oczywiście miał też być
motywem do dobrej zabawy ze
wspaniałym,
międzynarodowym
towarzystwem.
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Zmiana godzin obsługi klientów GOPS
W związku ze złożonym i czasochłonnym
procesem rozpatrzenia wniosku i wydania
decyzji w sprawie świadczeń 500+, świadczeń „Dobry Start”, rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje, że od 01.08.2018
r. obsługa klientów w zakresie świadczeń
wychowawczych (500+), świadczeń „Dobry
Start” (300+), świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego i dodatków mieszkaniowych odbywa się
okresowo w zmienionych godzinach:
Poniedziałek:
godz. 07.00-15.00
Wtorek - Środa - Czwartek - Piątek:
godz. 07.00-11.00
Za utrudnienie przepraszamy.
W Gminie Włodowice Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 26,w pokoju nr 3 i 4
realizuje „świadczenia Rodzina 500 +”, Dobry Start 300+”, świadczenia rodzinne, i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski o w/w świadczenia mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Włodowice.
Wnioski można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek o „Dobry Start 300+” należy złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres 2018/2019
o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do
31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczeń wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego za październik
nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenia wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczeń wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
Informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych: tel. (034) 315-30-49.
Aktualności dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
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Władysław Orman
Polscy żołnierze dostarczający amunicję na
linię frontu na Monte Cassino.
Fot. domena publiczna

W roku jubileuszu odzyskania przez
Polskę Niepodległości prezentujemy
postać mieszkańca naszej gminy
– żołnierza, uczestnika bitwy
o Monte Cassino.
Władysław Orman ur. 10.03.1920
roku w Rudnikach, jako 18 letni młodzieniec wstępuje na ochotnika do
Wojska Polskiego, gdzie po przeszkoleniu zostaje skierowany do służby
w 10 Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej. Po wybuchu II Wojny Światowej bierze czynny udział broniąc
terytorium Rzeczypospolitej przed
hitlerowskim najeźdźcą. Po napaści Związku Sowieckiego dostaje się
wraz z kilkuset tysiącami jeńców
do niewoli. Tam na dalekiej północy w Workucie katorżniczo pracuje
jako jeniec wojenny. W momencie
tworzenia Armii Polskiej w 1941
roku przez gen. Władysława Andersa
zaciąga się jako jeden z pierwszych
ochotników, aby walczyć o wolność
Ojczyzny. Z armią tą związuje się
na zawsze i uczestniczy w całym jej
szlaku bojowym. Przemierza Irak,
Palestynę i Syrię gdzie nieustannie

wraz z całym 2 Korpusem szkoli się
jako czołgista 2 Brygady Pancernej.
W 1944 roku wylądował we Włoszech
gdzie od razu znalazł się na froncie.
Wyzwalając południe Włoch, dotarł
do umocnień tzw. Linii Gustawa,
gdzie dominował klasztor na Monte
Cassino. W tej zaciekłej bitwie
ranny i kontuzjowany, jako czołgista dokonuje bohaterskich czynów.
Zasługuje na nieśmiertelną sławę
zdobywając klasztor, przełamując
umocnienia Linii Hitlera. Następnie
brawurowo uczestniczy w wyzwalaniu Ankony, Loreto i Bolonii. W uznaniu zasług zostaje odznaczony wysokimi odznaczeniami wojennymi. Po
zakończeniu wojny do 1949 roku
przebywa na obczyźnie, w Anglii.
Ale serce ciągnie do Ojczyzny.
Wraca do Polski, do swoich Rudnik,
gdzie żeni się i osiedla na stałe. Za
swoje wojenne bohaterstwo zostaje

uznany za element niebezpieczny
dla Polski Ludowej. Komunistyczna
władza nie ułatwia a wręcz przeciwnie utrudnia życie jak tylko może.
On jednak nigdy się nie poddaje
i z optymizmem znosi wszelkie upokorzenia. Aktywnie działa w szeregach OSP Rudniki, będąc Zastępcą
Naczelnika oraz w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, będąc Prezesem Koła
w Zawierciu. Prezydent RP awansował go na stopień podporucznika
broni pancernej. Swoją walką i pracowitym życiem dał przykład patriotycznej postawy obywatelskiej najwyższej próby. Zmarł 08.10.1997
roku i został pochowany z wszelkimi honorami kombatanckimi, przy
udziale pocztów sztandarowych
i licznej grupy towarzyszy broni.
Spoczywa na cmentarzu w Rudnikach.
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Dzień Dziecka w Gminie Włodowice

To jedno z najpiękniejszych
świeckich świąt tradycyjnie, bardzo
hucznie obchodzono w Gminie Włodowice. Obchody rozpoczęto po
południu 1 czerwca we Włodowicach, gdzie dzieciaki mogły do woli
poszaleć na zamku dmuchanym
a także obejrzeć bardzo pouczający teatrzyk „O królewnie Śnieżce
i siedmiu krasnoludkach”, w wykonaniu krakowskich aktorów. Dla każdego dziecka przygotowano słodkie

upominki. Organizatorami była Pani
Sołtys, Radni Rady Gminy oraz Wójt.
Następnie przy wsparciu Radnego
Rady Gminy, w sobotę milusińscy
świętowali w Rzędkowicach. Tam
również sporą atrakcją był dmuchany zamek, kiełbaski z grilla a także
występ „Kapeli Jurajskiej”. Panie
z tamtejszego KGW wszystkich częstowały swoimi wyśmienitymi wypiekami. W Rudnikach, gdzie organizatorem było KGW wspomagane przez

Radnych Rady Gminy i Wójta również
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Dziecka. Panie z KGW przygotowały dla każdego uczestnika kiełbaski
z grilla i wyśmienite wypieki. Przeprowadzono również ciekawe konkursy artystyczne i sportowe z fajnymi nagrodami. Również strażacy
włączyli się w obchody eksponując
na każdej z tych imprez swoje samochody, do których każdy miał prawo
wstępu.

Wyścig kolarski Szlakami Jury 2018
11, 12 i 13 maja na drogach
w rejonie Huciska, Zdowa oraz Żarek
i Kroczyc wystąpiły utrudnienia
w ruchu kołowym z uwagi na odbywający się tam „XV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakami Jury”.
Oprócz naszych zawodników ścigali
się także zawodnicy z Rosji, Słowacji, Czech, Niemiec, Litwy, Ukrainy,
Łotwy, Estonii. Nad bezpieczeństwem kolarzy czuwali oprócz Policji także strażacy z OSP Zdów, OSP
Góra Włodowska, OSP Włodowice,
OSP Rzędkowice, OSP Morsko i OSP
Rudniki.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy
Państwu
fotografię przedstawiającą
mieszkańców Zdowa, podczas
żniw - lata 30. XX. wieku.

Jednocześnie zachęcamy
posiadaczy starych
fotografii do udostępnienia
ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot
oryginału. Prosimy
o kontakt z Redakcją.

Wakacje 2018

W okresie wakacji zapraszamy dzieci do uczestnictwa
w zajęciach prowadzonych w Świetlicach w Morsku,
Parkoszowicach, Hucisku , Górze Włodowskiej, Rudnikach,
Rzędkowicach, Włodowicach i Zdowie.

