
 1 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

KRS : 0000364986  

KURIER  ZAGŁĘBIA      

 

MARZEC 2019                                                  ISSN:   2450-8519        

  

 Fundacja       
Wspierania       

Rozwoju              
Zasobów                   

Ludzkich „Nasze Zagłębie” 
 

  KRS   0000364986      

   Przekaż swój 1%  

    Pomagamy lokalnie    
 
 

 
 
 
 
 

dr   Tomasz  Grad 
Redaktor Naczelny 

 

https://www.facebook.com/naszezaglebiefundacja 



 2 

 Rozporządzenie podwyższające wynagrodzenie 
nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie. Wyrówna-
nie płacy zasadniczej nastąpi do 2 maja 2019 r Odpis na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
ustala się w odniesieniu do m.in. kwoty bazowej obowiązu-
jącej w dniu 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1a Karty 
Nauczyciela). Ustawa okołobudżetowa na 2019 r. wskazuje 
jednak, że w tym roku zastosowanie będzie miała kwota 
bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. tj.2.717,59 
zł (art. 3 ustawy okołobudżetowej). Odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2019 r. wyno-
si 2.989,35 zł (110% kwoty bazowej). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowni-
ków niepedagogicznych zatrudnionych w warunkach normalnych wyniesie 1.229,30 zł (37,5% ww. wy-
nagrodzenia). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczy-
cielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 
wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 
(art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych 2019.Podstawą obli-
czenia odpisu na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych w 2019 r. jest przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. tj. 3. 278,14 (art. 5h ustawy o 
ZFŚS).Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2019 . Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, niezależnie od innych świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS, wypłacane jest nauczycielo-
wi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalo-
nego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkol-
nym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2018/2019 w 
pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości1.229,30 zł. Szkolenia BHP . Od 1 
stycznia 2019 r. nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szkół i placówek oświatowych, co do zasa-
dy nie podlegają obowiązkowym szkoleniom BHP. Od 1 stycznia 2019 r. szkolenie okresowe BHP nie jest 
wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy 
rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje 
się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z 
oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy). Działalność w zakresie edukacji 
jest objęta 3 kategorią ryzyka (pkt 61 załącznika nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 29 listopada 2002 r. w 
sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków). Oznacza to, że pra-
cownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych w szkołach i placówkach oświato-
wych nie podlegają już obowiązkowym okresowym szkoleniom BHP, chyba  że ocena ryzyka zawodowe-
go dokonana na konkretnych stanowiskach wykaże, że jest to konieczne . Jeżeli chodzi o nauczycieli to 
sytuacja nie jest jednoznaczna. Należy zwrócić uwagę, że pracodawca obowiązany jest  oceniać i doku-
mentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilak-
tyczne zmniejszające ryzyko, a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy). W karcie 
oceny ryzyka pracy powinny być więc ustalone również kwestie związane z okresowymi szkoleniami 
BHP na danym stanowisku. Należy bowiem zwrócić uwagę, że inne ryzyko zawodowe będzie związane z 
pracą nauczyciela chemii, fizyki, wychowania fizycznego albo praktycznej nauki zawodu, a inne nauczy-
ciela matematyki, czy historii. Nie można więc arbitralnie przyjąć, że wszyscy nauczyciele zwolnieni są 
okresowych szkoleń BHP. Pracodawca powinien zindywidualizować tą kwestię w ramach obowiązków 
związanych z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pedagogicznych 
 
dr  Tomasz  Grad 
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PORADNIK DYREKTORA   SZKOŁY CZYLI NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM 

Fundacja prowadzi nieodpłatny  

punkt  ,min: 

Konsultacje 

 Logopedyczne 

 Pedagogiczne 

 Prawne 

 Mediacyjne 

 Komunikacyjne 

Biuro fundacji: Czeladź ul. 

Wojkowicka 2 

Redakcja Kuriera zagłębia 

Ul. Wojkowicka 62 

Kontakt telefoniczny:   

tel. 791 398 061 

Poradnik Fundacji na stronie .  

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Druki aplikacyjne do pobrania na 

stronie fundacji 

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Znajdź nas na Facebooku 

https://www.facebook.com/

Fundacja-Wspierania-Rozwoju-

Zasob%C3%B3w-Ludzkich-Nasze-

Zag%C5%82%C4%99bie-

746964942019191/?ref=hl 
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biuro@mikaconsulting.eu 

MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.J 

ul. Wojkowicka 14a, 41-250  Czeladź 

biuro@mikaconsulting.eu http://www.mikaconsulting.eu/ 
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Tajemnicze miejsca Zagłębia                 

Wiosna — sport 2019 

 
                        KURIER  ZAGŁĘBIA Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu  „polak, rusek i inne 

narody” 

1.Norwegowie i Szwedzi 

zorganizowali zawody w 

wędkarstwie podlodowym. 

Szwedzi ciągną jedną rybę za 

drugą, w wiaderku Norwegów - 

zero. 

Wysłali więc szpiega do Szwedów. 

Ten wraca i relacjonuje: 

- Szwedzi robią wszystko tak jak 

my. Takie same wędki, takie same 

przynęty... Jedyna różnica polega 

na tym, że z jakiegoś powodu 

wywiercili dziury w lodzie.  

2.Dwóch Anglików w średnim 

wieku gra w golfa. W pewnej 

chwili obok pola golfowego 

przechodzi kondukt żałobny. 

Jeden z grających odkłada kij i 

zdejmuje czapkę. 

- Cóż to - dziwi się drugi - 

Przerywa pan grę? 

- Proszę mi wybaczyć, ale bądź co 

bądź, byliśmy 25 lat 

małżeństwem.  

3.Złapali bandyci Ruska, wrzucili 

do bagażnika i zawieźli w odludne 

miejsce nad rzekę. Podtopili go na 

10 sekund i pytają: 

- Pieniądze? 

- Nie. 

Podtopili na 20 sekund i pytają: 

- Kosztowności? 

- Nie. 

Podtopili na pół minuty i pytają: 

- Złoto? 

- Nie! Słuchajcie, albo dajcie 

latarkę, albo głębiej mnie 

zanurzajcie, bo tu nic nie widać.  

4.Jedzie Polak do Rosji i 

zatrzymują go na granicy. Celnik 

pyta: 

- Ma pan jakąś broń, narkotyki, 

alkohol?  

- Nie, nic z tych rzeczy! - 

odpowiada podróżny. 

- Dobra, jedź. A jak sobie tam 

poradzisz, to już nie moja 

sprawa..  
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                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nadsyłać mailowo na 
adres     fundacjanaszezaglebie@onet.pl 
do 20.04.2019r.  
 
10 pierwszych osób, które   nadeśle pra-
widłowe odpowiedzi, otrzyma nagrodę w 
postaci zestawu puzzli—1000 szt. 

 Coraz większymi krokami zbliża się wiosna, na którą wszyscy czekamy z niecierpliwością. Sezon 
na lekkie i kolorowe ubrania już tuż-tuż i zapewne większość z nas nie może się już tego doczekać. Co się z 
tym wiąże? Porzucenie ciepłych swetrów, pod którymi maskowaliśmy drobne niedoskonałości, spowodo-
wane niedozwolonym jedzeniem i brakiem ruchu w zimie. Okres wiosenny to ostatni dzwonek, jeśli pla-
nujemy zachwycić wszystkich smukłą i sportową sylwetką w lecie. Co robić? Zacząć już dziś!! 

Super zestaw na już. 

1.Przyciąganie kolan do łokcia (00:10-00:27) – 3x 15 powtórzeń 
Ręce połóż za głową, wyprostowane nogi unieś ku górze pod kątem 45 stopni. Przyciągaj naprzemiennie 
kolano do łokcia, jednocześnie, uginając nogi i skręcając tułów.  Pamiętaj o regularnym i głębokim odde-
chu. Wydech następuje w momencie, w którym kolano styka się z łokciem. Kiedy odrywasz barki od pod-
łoża wygnij kręgosłup w łuk, wyprostowana noga nie może dotknąć ziemi.2. Przyciąganie kolan do łokcia 
skrzyżnie (00:30-00:45) – 3×15 powtórzeń. Ugnij prawą nogę w kolanie, na jej udzie połóż lewą stopę. 
Lewą rękę połóż na podłodze prostopadle do osi ciała. Wraz z wydechem unieś tułów ku górze na skos, 
prowadząc łokieć do kolana. Zmień nogę. Szyja powinna być wyciągnięta, biodra spoczywają stabilnie na 
podłodze, łokieć i bark powinny ruszać się w tym samym tempie. 3. Przyciąganie rąk do pośladków 
(00:48-01:04) – 3×15 powtórzeń. Złącz obie nogi, unieś je prostopadle do góry i ugnij kolana. Przyklej 
odcinek lędźwiowy pleców i miednicę do ziemi. Ręce połóż za głową, na wysokości uszu. Uginając tułów, 
wykonaj na zmianę pełny ruch ręką w kierunku pośladków, aż do wyprostu, wypuszczając jednocześnie 
powietrze. 4. Skręty tułowia leżąc (01:06-01:24) – 3×15 powtórzeń. Ugnij nogi w kolanach, połóż je na 
ziemi. Obie ręce połóż na głowie. Nie odrywając miednicy i pleców od podłogi, skręcaj tułów ku górze, 
wyginając kręgosłup w łuk i przyciągaj naprzemiennie kolano do łokcia. W szczytowym momencie       
wypuść powietrze. Pamiętaj by mocno napiąć brzuch i nie ciągnąć głowy do góry rękami.  

http://stopnadwadze.pl/cwiczenia/
cwiczenia-na-plaski-brzuch/cwiczenia-na-
boczki-brzuch-i-talie-osy/ 
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Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi 
                                                                                                                                                    

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 W październiku 2018 roku Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi obchodziło jubileusz 35- lecia działalności. W czasie uroczystości 
jubileuszowych za zasługi na rzecz regionalizmu Stowarzyszenie zostało uhonorowane medalem im. Aleksandra Patkowskiego, przyznawanym 
przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Natomiast Sejmik Województwa Śląskiego, Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego wyróżnił  przewodniczącą Stowarzyszenia Ewę Ambroży i wiceprzewodniczącego - Antoniego Krawczyka. 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi funkcjonuje jako lokalny ośrodek kultury regionalnej. Wszelkie działania wydawnicze i projektowe wyni-
kające z zdań statutowych organizacji lub będące inicjatywami członków były finansowane ze środków własnych i z grantów, o które Stowa-
rzyszenie skutecznie się starało. Podejmuje inicjatywy na rzecz budowania kultury historycznej społeczności Czeladzi, w tym program kształ-
towania świadomości patriotycznej, poszanowania historii i tradycji narodowych. Od 35 lat jest inicjatorem i współorganizatorem uroczysto-
ści upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i ludzi ważnych dla Czeladzi. 
 Trwałymi dokonaniami działalności członków Stowarzyszenia są tablice i obeliski upamiętniające wielkich i bohaterskich Czeladzian: 
w tym czeladzkich harcerzy  zamordowanych w czasie II wojny światowej, wybitnego fizyka profesora Józefa Mazura, księdza Bolesława Pień-
kowskiego, budowniczego czeladzkiego kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika, członków Związku Orła Białego, zamordowanych w Ka-
tyniu oficerów Wojska Polskiego i policjantów Policji Państwowej pochodzących z dzielnicy Piaski, Czeladzian zamordowanych na terenie 
byłego Związku Radzieckiego - pomnik katyński na cmentarzu parafialnym. Stowarzyszenie  prowadzi  szeroką działalność popularyzatorską: 
działalność wydawniczą - od 1993 r. jest wydawcą Zeszytów Czeladzkich -do chwili obecnej ukazały się już 22 numery; wydaje publikacje 
książkowe dotyczące historii miasta; wydaje okolicznościowe karty pocztowe i koperty; inicjuje działalność wystawienniczą; spotkania - orga-
nizuje cykliczne spotkania z ludźmi kultury związanymi z Czeladzią oraz autorami publikacji dotyczących miasta, jego historii i współczesności. 
Stowarzyszenie gromadzi materiały związane z historią oraz dniem dzisiejszym Czeladzi i udostępniania je zarówno instytucjom, jak i osobom 
prywatnym. W chwili obecnej jest właścicielem bogatych zbiorów fotografii archiwalnych i dokumentów z przeszłości miasta. W zasobach 
organizacji znajduje się też ogromny dorobek fotograficzny Jerzego Żymirskiego. Posiadane zbiory udostępniane były autorom opracowań 
naukowych, a także służyły jako dokumenty źródłowe przy realizacji filmów dokumentalnych realizowanych przez TVP Katowice oraz filmów i 
wydawnictw promujących miasto. W swej działalności Stowarzyszenie wychodzi poza granice Czeladzi, a jego członkowie  aktywnie uczestni-
czą w spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń kultywujących tradycje „małych Ojczyzn". Od 1998 r. jest sygnatariuszem Ru-
chu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, a Pani Ewa Ambroży jest przewodniczącą Komisji  Rewizyjnej 
tegoż Ruchu. Za działalność na rzecz miasta i społeczności lokalnej Stowarzyszenie zostało uhonorowane następującymi nagrodami: Nagroda 
Miasta Czeladź - 2003 r., "Kasztelanka" Nagroda Starosty Powiatu Będzińskiego - 2003 r., Odznaka „Za Zasługi dla Związku Kombatantów" - 
2007 r., Zasłużony dla Kultury Polskiej - 2013 r., Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego - 2013 r. 
 Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia – zarówno od władz lokalnych, jak i krajowych - otrzymywali też najaktywniejsi członkowie 
Stowarzyszenia: Władysław Kwaśniak, Artur Rejdak, Jerzy Żymirski, Józef Łątka, Antoni Krawczyk, Ewa Ambroży, Bożena Plutecka. 
Tylko w ostatnich latach Stowarzyszenie otrzymywało dotacje na zadania publiczne od Burmistrza Miasta Czeladź (na organizację wystaw i  na 
wydawnictwa), od Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander w ramach konkursu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” na projekty:         
Czeladzianie na salonach i Czeladź - OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego) oraz od Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego na współorganizację Industriady 2018.  
 

Opracowała Iwona Sułkowska 
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Uroczysta Gala wręczenia nagród i  wyróżnień dla uczestników   konkursu Fundacji                                      
pn.  „Bożonarodzeniowe Życzenia” 

 
 W dniu 21.01.2019 r w Sali kinowej Kopalni Kultury w Czeladzi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień  uczestni-
kom konkursu na zaprojektowanie kartki bożonarodzeniowej. W gali  udział uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, które zgłosiły swoich 
uczniów do konkursu. Łącznie nadesłano prawie 700 prac. Kapituła jury fundacji nagrodziła i wyróżniła 21. Nagrody  w postaci bonów do 
Empik-u oraz nagrody rzeczowe otrzymali: Miejsce I – Błażej Wrona klasa, IV – Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu, opiekun P. Bożena 
Kubala, Miejsce II – Amelia Wasiel, klasa V – Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu, opiekun P. Adrianna Chuchała, Miejsce III ( Ex aequo) 
Zofia Kasprzyk, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie, opiekun  P. Małgorzata Lipa, Kalina Zubel, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 20 w 
Jaworznie, opiekun P. Małgorzata Świerzawska 
  

 Wyróżnienia: Kapituła spośród tak dużej ilości nadesłanych prac postanowiła wyróżnić aż 16 i są to: Nikola Ordon, Magdalena Drze-
wiecka, Elwira Żukowska, Zuzanna Żmudzka, Zuzanna Patucha, Karolina Jach, Oskar Grabowski, Zofia Wojciechowska, Natalia Biały, Wiktoria 
Szot, Aleksandra Kwapień, Lena Furgacz, Patrycja Sejnowska, Maja Nowak, Emilia Kopczyńska, Julia Mizera 

W klasyfikacji łącznej ilości nadesłanych prac wygrała Szkoła podstawowa nr 9 w Sosnowcu— która otrzymała rzutnik multimedialny 

 .  
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Pomagamy!!! 

Fundacja prowadzi szkolenia!! 

Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla szkół, instytucji publicznych, firm i organizacji na     
każdy wybrany temat. Zapewniamy kompleksową obsługę,      

Napisz lub zadzwoń!!! 
                  fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel. 791 398 061       Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia .  

Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego 
Proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, firm i instytucji na     

miejscu lub w terenie. 
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, 

imprezy integracyjne, materiały edukacyjne. 
 szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych. 

                                                                     
Zrealizujemy każdy temat szkolenia!!!! 

 

ISSN:   2450-8519        KURIER  ZAGŁĘBIA      

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

ING o/Czeladź: 62 1050 1269 1000 0090 7607 7032  
 

Potrzebujesz Pomocy? 
 

Zadzwoń — 504 062 665 
 

 Napisz — fundacjanaszezaglebie@gmail.com 
 

 Przyjdź do naszego biura — Czeladź ul. Wojkowicka 2 

 

mailto:fundacjanaszezaglebie@onet.pl
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Jaką pomoc gwarantuje      
ośrodek pomocy społecznej ?  

  
 Ustawa o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r.        
o pomocy społecznej wskazuje iż 
główne cele pomocy społeczne to 

i rodzin w przezwyciężeniu trudnej 
sytuacji życiowej, doprowadzenie - 

w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowia-
– dla osób nie 

posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnospraw-

dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, Zgodnie z ustawą z zapisami 
ustawy osoby mogą otrzymać wsparcie w formie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Są to m.in. 
formy wsparcia takie jak: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 
oraz, praca socjalna, bilet kredytowany, opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenia 
społeczne, także pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, pomoc w zapew-
nienia schronienia, posiłku, czy niezbędnego ubrania, a także usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy. 
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie 
sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 
ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym 
sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz 
ich integracji ze środowiskiem. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do 
ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje        
o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika 
socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej 
wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Prawo do świadczeń pie-
niężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów docho-
dowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby 
samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzi-
nie – kwota 528 zł.  
 
http://prawo.kolping.pl/uploadUser/Jaka_pomoc_gwarantuje_osrodek_pomocy_spolecznej_X_2016.pdf 
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     Rebusy dwuwyrazowe 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”             

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Polecane gry online. 

WŁADCA SMOKÓW- Przeglądarkowa gra fabularna – Twoja ojczyzna została oblężona, a stary 
smok powrócił, aby zrównać Twój świat z ziemią. Perspektywy nie zachwycają. Potrzeba zatem 
bohatera, który podejmie się trudnego zadania. W Władca Smoków, bezpłatnej fantasy 
MMORPG, możecie pokazać postrachowi przestworzy jego miejsce w szeregu.  

Empire: World War 3—Strategia przeglądarkowa –
 ludzie od zawsze zerkają w stronę Marsa zadając sobie pytanie, czy byliby w stanie przetrwać 
na tej planecie. Darmowa gra przeglądarkowa ‚Empire:  World  War 3‘   

 

 

League of Angels 3—MMORPG – odwieczny konflikt między smokami i aniołami wchodzi w trze-
cią fazę. League of Angels 3 to najnowsza część serii darmowej gry przeglądarkowej, która cieszy 
się sukcesem nieprzerwanie od roku   

https://www.top-gry-online.pl/wladca-smokow/?source=gs&wlx=EAIaIQobChMIuvqLhODg4AIVyRoYCh1jQA82EAAYASAAEgKTF_D_BwE&adw-cpn=online-games&d=c&c=2616&wlx5=1
https://www.top-gry-online.pl/empire-world-war-3/?source=gs&wlx=EAIaIQobChMIuvqLhODg4AIVyRoYCh1jQA82EAAYASAAEgKTF_D_BwE&adw-cpn=online-games&d=c&c=2616&wlx5=2
https://www.top-gry-online.pl/league-of-angels-3/?source=gs&wlx=EAIaIQobChMIuvqLhODg4AIVyRoYCh1jQA82EAAYASAAEgKTF_D_BwE&adw-cpn=online-games&d=c&c=2616&wlx5=5
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