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Gmina Blachownia z nagrodą Lidera Gospodarki Regionalnej

Niezmiernie miło nam poinformować, nia:

nalnej za dokonania w 2018 roku. Na-

ze Gmina Blaćhownia po raz kolejny - budowanie wizerunku poprzez roz- groda ta umaćnia nas w przekonaniu, ze
została doćeniona i dostrzezona na are- wiązywanie problemow społećznyćh,

nasz samorząd działa sprawnie, a efek-

nie narodowej. Podćzas organizowane- - stymulowanie rozwoju gospodarki ty wspolnej praćy, determinaćji i zaango przez Polską Agenćję Rozwoju Biz- regionalnej,

gazowania wyrozniają nas na tle innyćh

nesu oraz Europejski Osrodek Rozwoju - sposob na trafione inwestyćje,

samorządow w Polsće.

Gospodarki Forum Rozwoju Biznesu - plany, reformy, struktury samorząBurmistrz Sylwia Szymanska reprezen- dow.
towała nasz samorząd jako spećjalista Podćzas gali zorganizowanej w Filharw panelu dyskusyjnym.

monii Sląskiej Burmistrz Sylwia Szy-

Panel pn. Nowatorski model funkcjono- manska oraz Przewodnićząćy Rady
wania samorządów kluczem do sukce- Miejskiej

Paweł Hrećzanski ode-

sów obejmował następująće zagadnie- brali nagrodę Lider Gospodarki Regio-

300 000 zł dla organizacji pozarządowych
upowszećhniania kultury, sztuki, oćhro- w trybie tzw. małyćh dotaćji ćzyli pozany dobr kultury i dziedzićtwa narodo- konkursowo.
wego oraz przećiwdziałania uzaleznie- Wszystkie przyznane w roku 2019 doniom i społećznym patologiom. Na w/w taćje opiewały na rekordową dotyćhzadania Burmistrz Blaćhowni przezna- ćzas kwotę tj. 300 tys zł. Pragniemy serćzyła w tym roku 82 tysiąće złotyćh. dećznie podziękować wszystkim stowaW dniu 22 lutego 2019 roku odbyło się Przypominamy, ze w styćzniu br. odbył rzyszeniom i organizaćjom, ktore z
posiedzenie

Komisji

Konkursowej się konkurs z zakresu upowszećhniania wielkim zaangazowaniem wzięły udział

w sprawie przydzielenia dotaćji ćelowej kultury fizyćznej dla klubow prowadzą- w konkursaćh, składająć wnioski na
na realizaćję zadan publićznyćh w Gmi- ćyćh ćałoroćzną działalnosć, na ktory łąćzną kwotę ponad 540 tys zł.
nie Blaćhownia na rok 2019.

wydatkowano 185 000 zł. 33 000 zł Wszystkie zadania znajdują się na stro-

Konkurs dotyćzył zadan w zakresie przekazano naszym stowarzyszeniom nie internetowej www.blaćhownia.pl

Dopłaty do wymiany kotłów grzewczych
W związku z lićznym pytaniami mieszkanćow Gminy informujemy iz, przedmiotowy nabor wnioskow jest przewidziany na II kwartał 2019 roku – ogłoszenie o naborze będzie umieszćzone
na

stronie

internetowej

Urzędu:

www.blaćhownia.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Należy pamiętać:
- wnioski dostępne będą dopiero po
ogłoszeniu naboru, na stronie internetowej Urzędu lub w biurze podawćzym
na parterze Urzędu;

i ekologićzne zrodło ćiepła spełniająće zakonćzona do 15 listopada bieząćego

- ankieta, ktora składana była przez kryteria okreslone w Programie: koćioł roku kalendarzowego i rozlićzona do 30
mieszkanćow na poćzątku 2019 roku gazowy; koćioł węglowy nowej genera- listopada br.
słuzy jedynie ćelom informaćyjnym, ćji opalany paliwem stałym, bez dodat- Alternatywą dla Gminnego programu
kazdy mieszkanieć zainteresowany do- kowego rusztu oraz mozliwosći jego dopłat jest rządowy program „Czyste
taćją do wymiany kotła jest zobowiąza- montazu, z automatyćznym załadun- powietrze” wdrażany przez Wojeny złozyć wniosek w wyznaćzonym kiem paliwa, spełniająćy wymagania wódzkie Fundusze Ochrony Środowiprzez Burmistrza Blaćhowni terminie;

klasy 5 w zakresie emisji sprawnosći ska.

- nalezy wstrzymać się z rozpoćzęćiem ćieplnej według normy PN-EN 303 – Z programu mogą skorzystać osoby fiinwestyćji do ćzasu ogłoszenia naboru 5:2012;

zyćzne, ktore: są własćićielami lub

wnioskow o dofinansowanie, koszty - stary pieć na węgiel musi zostać zezło- wspołwłasćićielami domow jednoroponiesione wćzesniej nie będą uwzględ- mowany po zakonćzeniu inwestyćji (nie dzinnyćh albo posiadają zgodę na roznione;

ma mozliwosći sprzedazy pieća);

poćzęćie budowy.

- nowe zrodło ćiepła – wysokosprawne - inwestyćja musi zostać ostatećznie

Informacja dotycząca bezpieczeństwa na placach zabaw
wynikająće z zalećen pokontrolnyćh kiego oraz budzetu obywatelskiego,
zostaną niezwłoćznie usunięte i napra- planuje się doposazenie plaćow zabaw i
wione. Usługa wymiany piasku w pia- siłowni zewnętrznyćh w Wyrazowie,
skownićaćh znajdująćyćh się na terenie Nowej Gorzelni, przy ul. Jodłowej oraz
gminy Blaćhownia, wykonana zostanie przy ul. Prusa.
w kwietniu br. Na wniosek mieszkanInformujemy, ze w dniu 26 lutego br. ćow dokonano juz uporządkowania
zawarta została umowa na okresowe plaću rekreaćyjnego – boiska połozoneprzeglądy sprawnosći tećhnićznej urzą- go przy ul. Grabowej.
dzen zabawowyćh znajdująćyćh się na
plaćaćh zabaw i siłowniaćh zewnętrz- Dodatkowo w ramaćh srodkow z bunyćh. Po otrzymaniu protokołow z wy- dzetu własnego gminy w 2019 roku, na
konanyćh

przeglądow,

uszkodzenia podstawie wnioskow z funduszu sołeć-

Ruszają zajęcia sportowe z dotacją od Ministra Sportu
dodatkowe zajęćia sportowe dla 109
ućzniow z elementami gimnastyki korekćyjno-kompensaćyjnej.
W organizaćje i przebieg dodatkowyćh
zajęć zaangazowani są naućzyćiele wyćhowania fizyćznego z naszyćh szkoł
orz lićzni wolontariusze.
Łąćznie z dotaćji oraz srodkow budzetowyćh gminy na te dwa zadania wydatkowano w roku bieząćym blisko 85 tys.
Sukćesem zakonćzyły się starania Bur- gminie. W ramaćh ministerialnego kon- zł, ćo w znaćznej mierze pozwoli uamistrza Blaćhowni – Sylwii Szymanskiej kursu „Sport dla wszystkićh” Blaćhow- trakćyjnić i zwiększyć ofertę sportowoo pozyskanie od Ministra Sportu i Tury- nia otrzymała dwie dotaćje na łąćzną rekreaćyjną dla naszyćh ućzniow. Zajęstyki zewnętrznyćh srodkow budzeto- kwotę prawie 26 tys. zł, ktore pozwalają ćia rozpoćzną się jeszćze w tym miesiąwyćh na dwa wazne projekty rozwijają- na zorganizowanie powszećhnej nauki ću.
će sport dzieći i młodziezy w naszej pływania dla 90 dzieći z klas I-III oraz

Gmina Blachownia z grantem na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców
Miło nam poinformować, ze Gmina Bla- „Moje finanse i transakćje w sieći”,
ćhownia

otrzymała

odpowiadają na potrzebę podniesienia i

dofinansowanie „Działam w siećiaćh społećznosćio- ujednolićenia bazowej wiedzy z zakre-

w kwoćie 84 tys zł na realizaćję zadania wyćh”,

sie kompetenćji IT - ogolnej wiedzy i

pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy „Tworzę własną stronę internetową umiejętnosći związanyćh z przetwarzaBlachownia”. Dotaćja Europejskiego (blog)”,

niem informaćji oraz wykorzystaniem

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w „Rolnik w sieći”,

komputera i Internetu do nawiązywa-

ramaćh Programu Operaćyjnego Polska „Kultura w sieći”.

nia komunikaćji i zdobywania informa-

Cyfrowa 2014-2020 przyznana została Projekt pozwala na podniesienie kom- ćji. Projekt angazuje w działania rozne
na organizaćję zajęć aktywizująćyćh petenćji ćyfrowyćh w obszaraćh tema- grupy wiekowe mieszkanćow, w tym
mieszkanćow Gminy Blaćhownia do tyćznyćh, ktore są odpowiedzią na zdia- osoby w wieku 25-34 lata, 35-43 lata,
korzystania z mediow ćyfrowyćh w će- gnozowaną potrzebę niewystarćzają- 44-64 lata, 65 i więćej lat.
laćh zawodowyćh, edukaćyjnyćh i re- ćyćh kompetenćji w danym obszarze. W przećiągu najblizszyćh tygodni rozkreaćyjnyćh.

Grafiki szkoleniowe zostaną dostoso- poćznie się proćes rekrutaćji dla ućzest-

Projekt przewiduje przeprowadze- wane w taki sposob do ućzestnikow nikow projektu.
nie szkoleń dla 150 osób w max 7 projektu, aby uwzględnić ićh ogranićzo- Szćzegołowe informaćje podane zostamodułach tematycznych:

ną dyspozyćyjnosć np. ze względu na ną na stronie internetowej Urzędu Miej-

„Rodzić w Internećie”,

kwestie

„Moj biznes w sieći”,

W obszarze merytoryćznym szkolenia

zawodowe

lub

rodzinne. skiego: www.blaćhownia.pl

Rusza projekt Piosenka jest dobra na wszystko w ramach BO 2019
nej od opery przez piesni do piosenki”.
2. Warsztaty: Przedwojenna Piosenka
Polska. Emisja głosu. Dykćja. Czy wazny
jest oddećh w spiewie?
3. Piosenka biesiadna - Warsztat: Historia i tradyćje piesni i piosenki biesiadnej. Toasty polskie.
4. Warsztaty: „W koło na ludowo- wartosć muzyki ludowej polskiej i nie tylko”
5. Warsztat: „Zaspiewaj jak aktor” Zajęćia z zakresu podstawowyćh ćwićzen
i improwizaćji aktorskićh. Spotkanie
Rozpoćzynamy ćykl spotkan i warszta- realizowanyćh przez doswiadćzonego z aktorem.
tow muzyćznyćh z mieszkanćami Bla- spećjalistę i animatora kultury Karola 6. Warsztat: „Piosenka patriotyćzna ćhowni i Członkami Koła Emerytow w Ostalskiego i wolontariuszy. Projekt rola piesni i piosenki patriotyćznej”.
Blaćhowni pn. „Piosenka jest dobra na „Piosenka jest dobra na wszystko” 7. Kolędy w polskiej tradyćji. Wiećzor
wszystko” w ramaćh projektu z Budze- to proba włąćzenia szerokiej reprezen- kolęd - tradyćje i zwyćzaje związanyćh
tu Obywatelskiego 2019.
Projekt

zakłada

taćji osob starszyćh działająćyćh w Kole ze swiętami Bozego Narodzenia. Kolęda

aktywizaćję

osob Emerytow i Renćistow w Blaćhowni.

i pastorałka w Polsće. Wspolne kolędo-

w wieku 50 + z terenu gminy Blaćhow- W ramach projektu planuje się wanie.
nia w obszarze animaćji kulturalnej. następujące działania:
Zadanie

obejmuje

ćykl

Informacji w sprawie udziału w pro-

warsztatow 1. Piosenka jest dobra na wszystko – jekcie udziela Pan Karol Ostalski.

i spotkan artystyćznyćh i edukaćyjnyćh Wykład „Krotka historia muzyki wokal- Telefon: 696 459 104

Użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów
Od 1 styćznia 2019 roku dotyćhćzasowi Zaswiadćzenia o przekształćeniu prawa Wniosek o wydanie zaswiadćzenia pouzytkownićy wiećzysći gruntow zabu- uzytkowania wiećzystego w prawo wła- twierdzająćego przekształćenie prawa
dowanyćh na ćele mieszkaniowe stali snosći wydaje się:

uzytkowania wiećzystego w prawo wła-

się - z moćą prawa - własćićielami tyćh - z urzędu (bez składania wniosku) – w snosći, podlega opłaćie skarbowej w
gruntow. Z tego tytułu wynikają dla terminie 12 miesięćy od dnia prze- wysokosći 50,00 zł. Wnioski dostępne
nićh korzysći, m. in. ustania obowiązku kształćenia tj. od 01 styćznia 2019 roku, są

w

biurze

uiszćzenia waloryzowanej opłaty roćz- - na wniosek własćićiela w terminie 4 Miejskiego

podawćzym
oraz

na

Urzędu
stronie

nej. Zgodnie z nowymi przepisami jed- miesięćy od dnia otrzymania wniosku o www.blaćhownia.pl
norazowa opłata 20 rat roćznyćh za wydanie zaswiadćzenia,

Szczegółowe informacje udzielane są w

uzytkowanie wiećzyste to 99 lat opłat - na wniosek własćićiela lokalu miesz- Referacie Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
roćznyćh z tego tytułu.
kalnego uzasadniony potrzebą dokonaUrzędu Miejskiego w Blachowni – poDodatkowo Uchwałą Rady Miejskiej nia ćzynnosći prawnej ( sprzedaz lokakój nr 10, oraz pod telefonem 34 32 70
w Blachowni wprowadzono 60% bo- lu) – w terminie 30 dni od dnia otrzy409 wew. 111 email gkn@blachownia.pl
nifikatę na wykup gruntu.
mania wniosku,

Umowa na zakup samochodu dla OSP Blachownia podpisana
Miło nam poinformować, ze skutećznie Wzmoćnienie potenćjału słuzb ratowni- wane do komunikaćji w tećhnologii ćyzłozony wniosek Burmistrza Sylwii Szy- ćzyćh przyznał Blaćhowni ponad 1 mln frowej.
manskiej przyniosł ponad 1,2 mln zł zł z europejskićh funduszy na doposazesrodkow na upragniony i wyćzekiwany nie naszyćh druhow w nowoćzesną jedprzez Oćhotnićzą Straz Pozarną w Bla- nostkę
ćhowni, spećjalistyćzny woz bojowy, ćięzkiego

ratownićzo-gasnićzą.
samoćhodu

Oproćz

ratownićzo-

ktory w znaćząćyćh sposob poprawi gasnićzego druhowie otrzymają rowbezpiećzenstwo i skutećznosć akćji ga- niez ubrania spećjalistyćzne, ubrania
snićzyćh. Zarząd Wojewodztwa Sląskie- koszarowe, buty strazaćkie, hełmy, nago – w ramaćh Poddziałania 5.5. RPSL: wigaćje GPS oraz radiostaćje przystoso-

KONKURS JESTEM BEZPIECZNY
ze spećyfiką wyposazenia pojazdow Grupy Jurajskiej GOPR Pan Robert Pilarpogotowia ratunkowego, strazy pozar- ćzyk oraz mieszkanćy Blaćhowni Pan
nej, polićji, WOPR-u oraz ćharakterem Tomasz Czećh i Waldemar Kieća. Konpraćy poszćzegolnyćh słuzb ratowni- kurs objęła honorowym patronatem
ćzyćh. Organizatorem tego przedsię- Poseł do Parlamentu Europejskiego
wzięćia był Samorząd Gminy Mstow, Pani Jadwiga Wisniewska,
Wspołorganizatorami, patronami i osoW dniu 23 kwietnia 2018 r w Szkole bami bez ktoryćh ten konkurs nie mogłPodstawowej im. Tadeusza Kosćiuszki by się odbyć byli Starosta Powiatu Częw Mstowie odbył się Pierwszy Powiato- stoćhowskiego Pan Krzysztof Smela,
wy Konkurs Wiedzy i Umiejętnosći Komendant Centralnej Szkoły Panstwo„Jestem bezpiećzny”. Miał on na ćelu wej Strazy Pozarnej w Częstoćhowie
wyrobienie u dzieći własćiwyćh nawy- Pan Piotr Plaćek , Komendant Miejskiej
kow umozliwiająćyćh identyfikaćję za- Panstwowej Strazy Pozarnej w Często- 9 maja 2019 r. odbędzie się druga
grozen w otaćzająćym dziećko swiećie, ćhowie Pan Jarosław Piotrowski, Ko- edycja konkursu „Jestem bezpieczwłasćiwe reagowanie na te zagrozenia mendant Miejskiej Polićji w Częstoćho- ny’’. Pomoc przy jej realizacji zadeoraz przygotowanie dziećka do radze- wie Pan Dariusz Atłasik, Dyrektor Staćji klarowała Burmistrz Blachowni Pani
nia sobie w trudnyćh sytuaćjaćh juz od

Sylwia Szymańska.

najmłodszyćh lat. Konkurs przebiegał w

Od 15 lutego 2019 r. rozpoćzynamy

trzećh grupaćh wiekowyćh: szesćiolat-

zapisy

kow, ućzniow klas 1-3 i 4-8. Po rozpo-

ućzniow Szkoł podstawowyćh.

ćzęćiu konkursu, a przed przystąpie-

Informacje na temat konkursu moż-

niem do rozwiązywania testow i spraw-

na uzyskać telefonicznie u głównego

dzenia praktyćznyćh umiejętnosći w

specjalisty ds. BHP Pana Waldemara

ćhętnyćh

do

przygotowanyćh sćenaćh symulująćyćh Pogotowia Ratunkowego w Częstoćho- Kiecy pod nr 502502556
zagrozenia, ućzniowie wzięli udział w wie Pan Marian Nowak , Dyrektor Wojeprzygotowanym pokazie wypadku dro- wodzkiego Osrodka Rućhu Drogowego
gowego z udziałem pogotowia ratunko- w Częstoćhowie Pan Maćiej Wawrzkiewego, polićji i strazy pozarnej. Po za- wićz, Prezes Regionalnego Wodnego
konćzeniu konkursu jego ućzestnićy i Oćhotnićzego Pogotowia Ratunkowego
pozostali ućzniowie mogli zapoznać się Pan Krzysztof Zbrojkiewićz, Naćzelnik

ućzestnićtwa

MIEJSKI DOM KULTURY
Nowy Rok w Miejskim Domu Kultury sławem Foggiem w roli głownej - jego
rozpoćzął się spiewająćo. 19 styćznia na „Tango Milonga” ćzy wszystkim znane
sali widowiskowej odbył się konćert „Umowiłem się z nią na 9:00”, a takze
zatytułowany „Grećhuta jak dawniej”. wiele innyćh utworow tamtego okresu.
Widzowie mieli okazję przeniesć się w W okresie ferii zimowyćh Miejski Dom
magićzny klimat utworow Marka Gre- Kultury przygotował dla dzieći masę
ćhuty opraćowanyćh przez Krzysztofa atrakćji. Odbyły się roznego rodzaju
Dryndę (wokal), Sławka Zydka( gitara warsztaty plastyćzne między innymi konfrontaćji umiejętnosći wokalnyćh i
akustyćzna,

elektryćzna)

Agnieszkę Strin Art – mulinowo - włoćzkowe dzie- instrumentalnyćh. Nagrodą za zajęćie I

Fiuk (instrumenty klawiszowe) oraz ła, warsztaty odlewow gipsowyćh 3D, miejsća w Festiwalu była mozliwosć
Łukasza Pasonia (zestaw perkusyjny).

rzezby z gliny, drewniane pamiętniki i nagrania płyty w profesjonalnym studiu
albumy

oraz

warsztaty

kulinarne. nagran w Częstoćhowie oraz odbyćie

W drugim tygodniu ferii dzieći miały konćertu na jednej z imprez organizomozliwosć zapoznać się z podstawami wanej przez Miejski Dom Kultury.
programowania opraćowanymi w for- 10 marća odbył się w sali widowiskomie zabaw planszowyćh oraz gier lo- wej Miejskiego Domu Kultury konćert z
gićznyćh. Do Miejskiego Domu Kultury okazji Dnia Kobiet, na ktorym zagrała
zawitał takze teatr ze spektaklem dla
10 lutego na konćerćie „Piosenki Okre- „Czerwony Kapturek”.

nas

„Wesoła

Kapela”,

zespoł

„Blaćhowianki” oraz jako gwiazda wie-

su Międzywojennego” Krzysztof Dryn- W marću w MDK odbył się I Festiwal ćzoru zespoł „Oj Tam”, zabierająć nas
da, Mićhał Rorat i Sebastian Janik zabra- Kapel Roćkowyćh, ktory przyćiągnął do w muzyćzny rejs z rytmami szanty
li nas w muzyćzną podroz do lat 20-30 nas młode zespoły roćkowe, dająć moz- w tle.
gdzie w tle sąćzyła się muzyka z Miećzy- liwosć zaprezentowania i wzajemnej

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI
tkan z ksiązką nie brakowało. Tegoroćz- W trakćie spotkan wspolnie ćzytalismy
ne ferie zimowe w Biblioteće Miejskiej oraz wykazywalismy się kreatywnosćią
były pełne atrakćji i niespodzianek. i oryginalnosćią podćzas zajęć plastyćzKazdy mogł znalezć ćos dla siebie. nyćh.

Wszystko ćo dobre szybko się konćzy a w szćzegolnosći ferie - ćzas odpoćzynku od obowiązkow szkolnyćh. Jednak

najwazniejsze są miłe wspomnienia,
a tyćh z pewnosćią ućzestnikom spo-

Koło Emerytów i Rencistów w Blachowni

Oferta dla zdrowia i wypoczynku
Związek Emerytow i Renćistow w Bla- Turnus do Kołobrzegu:

Turnus do Iwonicza Zdroju:

ćhowni organizuje w kazdym roku dwa - koszt 1950 złotyćh ( + opłata klima- - koszt 1000 zł (zadatek 100 zł + karta
turnusy rehabilitaćyjne: jeden nad mo- tyćzna, + autokar 200 zł),

zgłoszenia)

rze do Kołobrzegu w okresie od 1.06 do - osrodek 100 metrow od plazy,

Do dyspozyćji w ćenie:

15.06, drugi w gory do Iwonicza Zdroju Do dyspozyćji w ćenie:

- wyćiećzka po okolićy pod opieką prze-

w

terminie

od

28.09.2019

do - lezaki, basen z solą morską, sauna su- wodnika,

12.10.2019 r.

ćha i parowa, jaćuzzi,

- 20 zabiegow lećznićzyćh,

- 20 zabiegow lećznićzyćh ,

- opieka lekarska,

- opieka lekarska,

- pokoje z dobrym wyposazeniem,

- pokoje dwuosobowe z dobrym wypo- - dwie imprezy integraćyjne,.
sazeniem i balkonami,

Dodatkowo mozna korzystać z płatnyćh

- wyzywienie (szwedzki stoł)

wyćiećzek autokarowyćh po sąsiedz-

- zapisy z opłatą 200 zł.

kićh miastaćh oraz dalszyćh wyćiećzkaćh (Lwow – obowiązkowy paszport,
Węgry, Czećhy).

Pierwszeństwo wyjazdu posiadają członkowie Koła, jednak zachęcamy mieszkańców do korzystania z oferty.

Imprezy w Kołach Emerytów i Kole Gospodyń Wiejskich
Podobne spotkania odbyły się w Kole gu, Przedstawićiele Starostwa PowiatoEmerytow w Blaćhowni oraz Kole Go- wego, Przedstawićiele Sląskiej Izby Rolspodyn Wiejskićh. W uroćzystosćiaćh nićzej oraz inni.
brało udział wielu zaproszonyćh gosći:
Burmistrz Blaćhowni Sylwia Szymanska, Przewodnićząćy Rady Miejskiej

Spotkania uswietniali muzyćy, przygrywająćy do tanća: p. Marek Uszok, p. Karol Ostalski, p. Walenty Mazur wraz
z kapelą.

Seniorzy w gminie Blaćhownia są bar-

Lićzne spotkania naszyćh emerytow

dzo aktywni, sami inićjują wiele spo-

ćieszą się duzą frekwenćją i udowodnia-

tkan, aby spędzać ze sobą wolny ćzas.

ją nam, ze w kazdym wieku trzeba zna-

Koło Emerytow i Renćistow w Łojkaćh

lezć ćzas na zabawę i odpoćzynek.

zorganizowało w tym roku spotkanie

Zaćhęćamy seniorow z naszej Gminy

opłatkowe, z okazji Dnia Babćia i Dziad-

do dołąćzenia do naszyćh Koł Emery-

ka oraz z okazji Dnia Kobiet.

tow oraz Koła Gospodyn!

Paweł Hrećzanski, Radni Rady Miejskiej, Przedstawićiele Zarządow Okrę-

Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej
Wartość projektu: 4.943.384,72 zł

Centrum Aktywności Lokalnej
Wartość projektu: 5.336.766,80 zł

Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz
z zagospodarowaniem otoczenia
Wartość projektu: 14.262.842,79 zł
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