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DZIEJE SIĘ...

Im bliżej do zimy, tym mniejsza aktywność stowarzyszeń i
fundacji- niektóre z nich rozpoczęły już planowanie działań
na 2023 rok, co wiąże się z aplikowaniem o środki. Dlatego
w listopadzie szczególnie kibicujemy tym, którzy łączą
pracę przy komputerze z   uczestnictwem w lokalnych
eventach, spotkaniach, warsztatach oraz ich organizacją.

Przodują w tym harcerze z HO "Cichociemni" - prawdziwi ludzie
czynu i mistrzowie logistyki, którzy co roku w listopadzie mają
pełne ręce roboty.
Po aktywnej niedzieli 30.10, spędzonej w Beskidzie Niskim oraz niezapomnianym
spotkaniu z panią Elżbietą Tarnawską- żoną zmarłego w tym roku Cichociemnego
Podpułkownika Aleksandra Tarnawskiego, harcerze oddawali hołd zmarłym w dniu ich
święta. 
10 listopada harcerze z 1 Dolnobrzeskiej Drużyny Harcerskiej SABOTY i 8 Dolnobrzeskiej
Drużyny Starszoharcerskiej GROM w raz z ratownikami z Grupy Ratownictwa
Specjalistycznego "CICHOCIEMNI" pomagali przy organizacji Sztafetowych Biegów
Przełajowych zorganizowanych przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolnym. Kilka godzin później  kadra instruktorska wraz z harcerzami z 8. Dolnobrzeskiej
Drużyny Starszoharcerskiej GROM im cc. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek"
oraz 4. Wołowskiej Drużyny Starszoharcerskiej CHAOS im. cc por. Kazimierza
Czerwińskiego ps. Bryzga" wyruszyła udała się w Sudety Środkowe w Góry Suche. Tam
po pokonaniu ok. 3 km nocą, w ruinach zamku Radosno odbyło się uroczyste nadanie
barw nowym członkom 8 DDS GROM. Do Brzegu Dolnego wrócili po godz. 3.00 i kilka
godz. później uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości i
zabezpieczali Bieg Niepodległości, którego trasa liczyła ok. 4 km. 
W czwartek 17 listopada przedstawiciele Grupy Ratownictwa Specjalistycznego
"Cichociemni" przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów Społecznej Szkoły
Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.  
Nie możemy zapominać o tym, że harcerze od czasu epidemii covid-19 robią zakupy art.
spożywczych i leków kilkunastu seniorom z gm. Brzeg Dolny, zajmują się zbieraniem
pamiątek po dolnobrzeskich kombatantach i archiwizują je, remontują harcówkę oraz
aktywnie uczestniczą w akcji wsparcia Ukrainy, która nadal walczy o wolność. 
Niebawem rozpoczynają przygotowania do 31. finału WOŚP, a kalendarz Naczelnika HO
"Cichociemni" na rok 2023 powoli zapełnia się datami wydarzeń, w których organizacja
będzie uczestniczyć lub organizować (bywa, że to liczba trzycyfrowa!!!)- w tym obchody
40-lecia istnienia, które świętowane będą jesienią przyszłego roku.  
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Przedstawiciele Stowarzyszenia Wińsko dla Edukacji po raz kolejny
opracowali ciekawy i innowacyjny  cykl zajęć dla uczniów SP w
Wińsku. Pomysł został doceniony przez Fundację TechSoup i dzięki
pozyskanej  dotacji w wysokości 400 euro w ramach programu Meet
and Code, dzieci mogły wziąć udział w obchodach wielkiego
edukacyjnego święta jakim jest Europejski Tydzień Kodowania.

W połowie października odbyło się  wydarzenie
pod nazwą ,,Zakodowane podróże małe i duże",
podczas którego nauka kodowania odbywała się
poprzez poznawanie  zakątków Ziemi.
Wykorzystano do tego wirtualną rzeczywistość,
ozoboty i program Scratch, a dzieci oprócz nauki
miały mnóstwo frajdy. Wszystko po to, by
pokazać jak ważne jest wykorzystanie nowych
technologii w edukacji, pokazać korzyści płynące
z nauki kodowania i doskonalić nasze logiczne
myślenie. Grant wykorzystano również na
organizację szkolenia dla nauczycieli z obsługi i
wykorzystania okularów VR w edukacji. Szkolenie
poprowadził pan Jarosław Wardziak Nowedu.pl. 
Stowarzyszenie działa bardzo aktywnie, dzięki
efektywności w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Największymi zwycięzcami są
jednak uczniowie, które dzięki działalności tej
organizacji wyjeżdzają na obozy, biorą udział w
zajęciach edukacyjnych i poszerzają swoje
horyzonty- przed nimi jeszcze wiele
niespodzianek, bo Wińsko dla Edukacji nie
zwalnia tempa i rozpoczyna realizację nowego
projektu...Brawo!!!
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"Projekt "Zainwestuj w siebie" adresowany  do do
150 uczniow 1 klas szkół średnich, stowarzyszenie
realizuje od września.   Opiera się on na
kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych,
kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwaniu i
rozwijaniu talentów. Dzięki dotacji w wysokości
25tyś zł od Fundacja Empiria i Wiedza, młodzież
otrzymuje wsparcie w postaci możliwości
uczestnictwa w warsztatach, które prowadzą do
lepszego poznania siebie. Pakiet narzędzi i wiedzy
podnosi również ich wiarę w siebie- młodzież jest
często nieświadoma swojego potencjału, dlatego
tego typu inicjatywy są tak ważne. Pozwalają nie
tylko na podwyższenie kompetencji, ale także
własnej wartości.  Wszystko po to, by dzisiejsi
kilkunastolatkowie w przyszłości kształtowali
lepszy świat jako specjaliści z różnych dziedzin, w
myśl zrównoważonego rozwoju, dialogu
międzypokoleniowego i tolerancji.
 

Uczniowie wołowskich i dolnobrzeskich szkół ponadpodstawowych
również podnoszą swoje kompetencje dzięki działaniom
projektowym jednego ze stowarzyszeń. Razem dla Rozwoju to
organizacja, która od wielu lat działa na rzecz młodzieży, zdobyła jej  
zaufanie i nieustannie wpływa na to, że głos tej grupy społecznej
jest coraz bardziej słyszalny w przestrzeni publicznej.

Kolejną organizacją, która współpracuje z młodzieżą jest wołowska
Fundacja MY. Wynikiem tej kooperacji jest podcast w ramach
projektu BAZAr- Kulturalne Targowisko Wspomnień, realizowany w
ramach programu Fundacji Lotto im. H. Konopackiej.
Praktyka została poprzedzona solidną dawką teorii podczas  "Lekcji i ćwiczeń z lokalnej
historii”. W świat ciekawostek o obiektach i niezwykłych postaciach tworzących historię
Wołowa, zabrał uczniów Krzysztof Gołubowski, wieloletni nauczyciel, edukator, a w latach
90. dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury. Podczas 3 wspólnych spotkań poznawali oni
lokalną historię, ujętą we wspomnieniach mieszkańców. Najbliższe otoczenie i baza
archiwum mówionego stała się punktem wyjścia do edukacyjnej rozmowy. Dzięki temu
młodzi bez problemów mogli wziąć sprawy we własne ręce i zająć się produkcją
podcastu.  Podczas warsztatów nagrali nową czołówkę, stworzyli elementy graficzne do
ilustracji, przygotowali pytania i przeprowadzili rozmowę z zaproszonym gościem
Ryszardem Brzezińskim (pasjonatem muzyki), jak również stworzyli dokumentację
spotkania. W grudniu efekty ich pracy będą dostępne na Spotify.
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Zostajemy przy edukacji- tym razem przyglądamy się naukom
ścisłym, a konkretnie chemii. Wiedzę z tego zakresu w ostatnich
miesiącach podnosiło kilkunastu dolnobrzeskich uczniów.

Mieli oni dodatkową motywację w
postaci sprawdzenia przed szerszą
publicznością  efektów ich pracy.
Nauka oczywiście nie poszła w las i
przekonali się o tym goście
ciekawego wydarzenia edukacyjnego
- 27.11 sala kinowa w Dolnobrzeskim
Ośrodku Kultury  zamieniła się  w
laboratorium. Na scenie główne role
odegrali młodzi naukowcy, którzy 
 przygotowali specjalny pokaz
eksperymentów na zakończenie
projektu “Klub Młodego Odkrywcy”,
realizowanego ze środków programu
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
przez grupę nieformalną "Klub
Dolnobrzeskich Naukowców".

Foto: Natalia Gołubowska/GeekGraf

W ramach projektu pn. „Nasze miejsce spotkań, sportu i rekreacji w
Krzydlinie Małej”, realizowanego przez OSP w Krzydlinie Małej, 
 miejscowość  zyskała przyjazne i bezpieczne miejsce do zabawy dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Dzięki dofinansowaniu  w ramach konkursu pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy
wsi" na Sołtysówce tuż nieopodal ścieżki rowerowej został wybudowany nowy plac zabaw.
Realizacja przedsięwzięcia dodatkowo uzupełnia infrastrukturę i przyczyni się do poprawy
jakości życia mieszkańców stwarzając możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i
uatrakcyjnienia miejscowości dla turystów. W ramach projektu został zakupiony i
zamontowany "Zestaw Systemowy" – element placu zabaw. Całkowita wartość projektu to:
10 tys. zł, z czego 2 tys. to wkład własny OSP.
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27.10.2022 w Brzegu Dolnym powołano Gminną Radę Pożytku
Publicznego. W jej skład weszło po 4  przedstawicieli NGO i JST. W
połowie listopada odbyło się jej pierwsze spotkanie.

Zgromadzeni zaopiniowali najważniejszy  
dokument określający kierunki i obszary
współpracy gminy i dolnobrzeskich
ngosów czyli Roczny Program
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. Inne tematy poruszane
na spotkaniu to: sposoby komunikacji, 
 planowanie szkoleń podnoszących
kompetencje członków Rady oraz
przydzielenie funkcji przewodniczącego i  
wiceprzewodniczącego Rady. Bieżące
informacje nt. działalności Rady
ukazywać się będą na łamach Panoramy
Brzegu Dolnego oraz BIP.

W dniach 18-19.11.2022 Stowarzyszenie Propago zorganizowało
dwudniowe warsztaty wyjazdowe  dla grupy 12 osób –
przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wołowskiego.
Były to drugie i zarazem ostatnie w tym roku warsztaty z cyklu „
Razem dla samodzielności” W pierwszym dniu  tematem  były  obowiązki

formalno-prawnye wynikające z przepisów prawa , ale
również o obowiązki  budowania lepszego wizerunku
swojej organizacji. W drugim dniu uczestnicy
wypracowali wspólnie  diagnozę potencjału swoich
organizacji. Był czas na  wymianę   doświadczeń,
określenie pote- ncjału oraz barier w rozwoju
organizacji, zajęcia prowadzone były  metodą
aktywnego uczestnictwa. Zajęcia odbyły się w
odnowionym budynku  w Ścinawie, gdzie siedzibę ma
Stowarzyszenie LGD  "Kraina Łęgów Odrzańskich”,
które  bezpłatne użyczyło salę  konferencyjną  w
ramach współpracy partnerskiej. 
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Ewaluacja powinna być obowiązkowym
elementem każdego projektu- bardzo
dobrze, że  mamy możliwość
przepracowania rezultatów naszych działań
pod okiem Asi Krasowskiej, która spotkała
się z nami, by rozpocząć ten proces. Przed
nami jeszcze kilka wywiadów, podczas
których wyciągamy wnioski, które pomogą
nam w projektowaniu przyszłych działań. 

Listopad to przedostatni miesiąc naszego projektu "Wyzwalamy
społeczną energię"- rozpoczynamy czas podsumowań

Z ŻYCIA CAO...

Doradztwo merytoryczne w CAO
opierało się głównie o ogłoszony
wyjątkowo wcześnie w tym roku
konkurs NOWEFIO- omawialiśmy
regulamin, konsultowaliśmy pomysły,
wspólnie przechodziliśmy przez
poszczególne rubryki w generatorze
wniosków. Cieszy nas to, że co roku
organizacje zabierają się za pisanie
coraz wcześniej, przez co szansa na
wysłanie dobrej jakości wniosku
znacząco wzrasta. Z naszego powiatu
będzie aplikować kilka organizacji-
każdej z nich równie mocno
kibicujemy.

28 listopada , w formie online, odbyło się kolejne
spotkanie sieciujące inkubatory NGO na Dolnym
Śląsku. Rozmawialiśmy o działania sieci w
kontekście programu NOWEFIO i priorytetu 4,
który odnosi się do projektów systemowych,
realizowanych w obrębie województwa. Pisanie
wniosku przez tylu specjalistów jest bardzo
ciężkie, dlatego poszczególne organizacje będą
pracować w podgrupach odpowiedzialnych za
konkretne obszary wniosku. Co z tego wyniknie?
Przekonamy się w marcu, gdy zostanie
zakończona ocena merytoryczna :)
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Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 8.00-15.00

Dla każdej organizacji lub grupy znajdziemy
lek na wszelkie bolączki lub zastosujemy
działania prewencyjne :)
 

Przypominamy, że w ramach projektu "Pozarządowy Ostry
Dyżur",  realizowanego  z dotacji Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację
Merkury, prowadzimy doradztwo dla ngos i grup nieformalnych.

 Główne działania przewidziane w projekcie to doradztwo merytoryczne i
księgowe, spotkania "pozarządówek", warsztaty wyjazdowe i stacjonarne oraz
edukacja obywatelska. 
Dyżury doradcze w ramach niniejszego projektu prowadzimy w czwartek w godz.
.11.00-18.00 i piątek w godz. 8.00-15.00.
Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji projektowych na łamach biuletynu,
na naszym fun page'u  
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.propago
oraz na stronie internetowej www.propago.org.pl.

Od  1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 prowadzimy projekt
"Wyzwalamy społeczną energię" ze środków NOWEFIO 2021-
2030. 

Projekt finansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 
Od października 2022 do września 2023 mFundacja
przyznaje dotacje projektom, które łączą edukację
matematyczną z ekologią. Bezpośrednim źródłem
inspiracji ma być wydana przez nas książka pt.
„Matematyka na zielono”. Szczególnie zależy nam na
projektach, przy których współpracować będą nauczyciele
matematyki i przyrody/biologii. Za taką współpracę
będziemy przyznawać dodatkowe punkty

Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy,
Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz,
Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku,
Projekty powinny odnosić się do tematu przewodniego aktualnie ogłoszonego
przez mFundację .Od października 2022 do września 2023 jest to „Matematyka
na zielono”,
Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia
wniosku,
Wnioski o przyznanie dotacji fundacja rozpatruje przez cały rok, raz w miesiącu.
O przyznanych dotacjach informują na stronie mFundacja.pl w zakładce
„Aktualności”

Dotacje Fundacji mBanku to całoroczny program, który finansuje kreatywne działania
edukacyjne na rzecz matematyki. Od tego roku, fundacja ogłaszać będzie nowy temat
przewodni dla projektów, który obowiązywać będzie od każdego października przez
następne 12 miesięcy. Od października 2022 roku tematem przewodnim jest połączenie
matematyki z ekologią. Forma projektu jest dowolna. Wspierane będą konkursy, lekcje
specjalne, zajęcia dodatkowe, spotkania edukacyjne, warsztaty oraz inne działania
łączące wiele obszarów, a które ukażą matematykę, jako dziedzinę praktyczną i
inspirującą. Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien
być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników,

źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 Trwa 2. tura naboru w konkursie na projekty
interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny. 

W ramach konkursu planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką
odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą
zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy
odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i
obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w
czasie od 3 do 8 miesięcy.
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Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie
lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i
wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

1.
2.
3.

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją na
konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być
krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty tych
projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla wprowadzania
zmian systemowych.
 W ramach konkursu finansujemy działania (do 15 000 EUR), które stanowią szybką
odpowiedź na zidentyfikowane przez Was sytuacje kryzysowe.
źródło: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/

Program realizowany jest od 2020 roku. Certyfikacja Szkółek Piłkarskich to
przedsięwzięcie o innowacyjnym charakterze stanowiące element zmiany jakościowej
organizacji piłki nożnej. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie
piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku życia i ma na celu podniesienie oraz
ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich tak, aby stworzyć jak najlepsze
warunki do pracy z młodymi zawodnikami oraz podnieść standard kwalifikacji kadr
trenerskich pracujących z dziećmi i młodzieżą.
W ramach realizacji Programu „CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH” w 2023 r. realizator
opracuje pełną koncepcję projektu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw) - w
oparciu o sieć szkółek piłkarskich.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do 12 stycznia 2023 r.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą
dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:
(https://www.gov.pl/web/sportotwiera się w nowej karcie w zakładce co
robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
źródło: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-program-certyfikacji-szkolek-
pilkarskich--edycja-2023-r

Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – edycja 2023 r.
Budżet programu wynosi 53 mln zł. Ogłoszenie
dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora.
Termin składania wniosków określono do 12.01 2023
r., a ich rozpatrzenie nastąpi do 26.01. 2023 r
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Zakres możliwych do zrealizowania w ramach NOWEFIO działań obejmuje działania w
ramach następujących priorytetów:
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra
wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji
obywatelskich. Projekty  powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji
obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału
społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności
wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Projekty powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w
życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia
forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie
wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
Projekty powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach
obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i
rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych,
wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np.
zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym
upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych
działaniach. Składane oferty mają realizować cel główny NOWEFIO, jakim jest zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę
samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu
publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
źródło: https://bit.ly/3Ei0f3M

NOWEFIO: od 14 listopada 2022, godz. 14:00 do 12 grudnia 2022, godz. 14:00;
PWRUL: od 21 listopada 2022, godz. 14:00 do 19 grudnia 2022, godz. 14:00;
PROO: od 28 listopada 2022, godz. 14:00 do 2 stycznia 2023, godz. 14:00;

Termin naboru ofert i wniosków:
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NIW zaprasza wszystkie organizacje
pozarządowe oraz instytucje
prowadzące działalność pożytku
publicznego do udziału w
konkursach ogłoszonych w ramach
edycji 2023 Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030,
Rządowego Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich PROO na
lata 2018-2030, Rządowego
Programu Wspierania Rozwoju
Uniwersytetów Ludowych na lata
2020-2030.

https://bit.ly/3Ei0f3M?fbclid=IwAR38C7X9FJI6CGhDcVUW7idRof4WQeMhB8GK0EXS6VxYLUMSoPJUlBEGMlw


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...

OSP w KRZYDLINIE MAŁEJ

Zbieramy tylko i wyłącznie NOWE RZECZY
od 0 do 18 roku życia :

- gry
- zabawki

- wszelkie rzeczy do pisania oraz
malowania
- gryzaki,

- książeczki, książki
- rysowanki
- wycinanki

Itp...
Jeśli ktoś z Was ma ochotę wesprzeć
akcję rzeczowo lub drobną kwotą na

zakup w/w rzeczy to proszę o kontakt
bezpośrednio ze mną poprzez

Instagram,WhatsApp lub tel:531488473
Paweł Janczewski 

Zbiórka trwa do 15.12.2022 a 17.12.2022
prezenty  zostaną dostarczone
dzieciakom w wielkim konwoju

czerwonych samochodów 

PANTERA WINTER CUP 2022 czyli zawody
mikołajkowe 

To już druga edycja !
Zapraszamy do zapisów, będą konkurencje

dla dzieci w wieku od 4 lat do 18 
Do wygrania wspaniałe nagrody!

Nagroda główna- DRON! 
 

Nowością jest, że podczas zawodów robimy
drzwi otwarte! Będzie można zobaczyć nasz

klub, sprzęt , zaplecze treningowe  oraz
wziąć udział w turnieju!

W tym czasie rodzić, może zjeść pyszne ciasto
i wypić smaczną kawusie.
Zapraszamy do zapisów ! 

Trenerzy
Piotr Lech

Jarosław Mazurczak
Ewelina Kuczma
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https://www.facebook.com/pawel.pawel.1612?__cft__[0]=AZXC9aMX0pc6IUqlhzw_5i7ZFt5ZZ-lcPYv2-Azc0sAi6u-kDoAh71FdKl5H0TLnoIDv7A8JN32sjLqA24U7u1-BN5Wy6K_pYClGU8CwlFBek_995nZEA_BqA3cE0EcvN3zIysRBS_JUyGl_Ho09MLFQjW6H_FiKKb2LKB0R7scTPTZPDZBoB0X9C9voTSAOeVg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ewelina.kuczma.7?__cft__[0]=AZXC9aMX0pc6IUqlhzw_5i7ZFt5ZZ-lcPYv2-Azc0sAi6u-kDoAh71FdKl5H0TLnoIDv7A8JN32sjLqA24U7u1-BN5Wy6K_pYClGU8CwlFBek_995nZEA_BqA3cE0EcvN3zIysRBS_JUyGl_Ho09MLFQjW6H_FiKKb2LKB0R7scTPTZPDZBoB0X9C9voTSAOeVg&__tn__=-]K-R


GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 11.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00
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