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bów Integracji Społecz-
nej – Edycja 2013. 

 3. Przekaz ku przyszłości – 
kolejna edycja progra-
mu stypendiów eduka-
cyjnych „Pocztowy Dar”. 

 4. V Edycja Konkursu pn. 
„Polska wieś - dziedzic-
two i przyszłość. 

Zatwierdzenie Planu działania na rok 2013 dla Prio-
rytetu IX PO KL 

 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że Instytucja Zarządzająca Pro-
gramem Operacyjnym Kapitał Ludzki w dniu 12 lipca 2013 roku zatwier-
dziła zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX komponentu regionalnego 
PO KL w województwie świętokrzyskim.  
Jednolita wersja w/w. Planu działania dostępna jest w zakładce: Zasady 
realizacji PO KL → Plany Działań →  Plany działań na 2013 rok → Plan dzia-
łania dla Priorytetu IX  na stronie www.sbrr.pl. 
 

* 
 

Warsztaty kreatywności 
 
Grupa Artystyczna "Renbar mosaics" oraz Wojewódzki Dom Kultu-

ry w Kielcach zapraszają na warsztaty kreatywności poświęcone antycznej 
technice mozaiki, które odbędą się dnia 6 sierpnia w godz. 10.00 – 14.00, 
na placu koło Hali Legionów przy ul. Bocznej. Celem warsztatów jest po-
znanie gramatyki mozaik oraz technik i narzędzi charakterystycznych dla 
wczesnochrześcijańskiego okresu bizantyjskiego. Program warsztatów 
przewiduje ponadto realizację rekonstrukcji fragmentów mozaiki podło-
gowej odnalezionej w jednej z kamienic krakowskiego Śródmieścia. Każdy 
chętny będzie mógł wziąć udział w integracji lagun (ułożeniu brakujących 
fragmentów mozaiki) oraz ułożeniu fragmentu złotego szlaku, który na-
stępnie zaprezentowany będzie na wystawie w Sali Kominkowej WDK, 
która planowana jest na 12 września 2013 roku. 
Warsztaty odbędą się w ramach XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonij-
nych – Kielce 2013, organizowanych przez Urząd Miasta Kielce. Więcej 
informacji nt. warsztatów znajduje się na stronie internetowej: www.wdk-
kielce.pl w zakładce aktualności. 
 

* 
 

XLVIII Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. „Ka-
drówka” 

 
6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów na rozkaz Józefa 

Piłsudskiego wyruszyła I Kampania Kadrowa. Tradycyjne z tej okazji, 
również w tym roku odbędzie się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 
Tegoroczny zorganizowany zostanie w 100. rocznicę pierwszego kursu 
oficerskiego Związku Strzeleckiego, jaki odbył się na Podhalu pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego. Honorowy patronat nad Marszem objęła Karo-
lina Kaczorowska – małżonka ostatniego Prezydenta II RP śp. Ryszarda 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=176&subsub=22&menu=228&strona=1
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=176&subsub=22&menu=228&strona=1
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=176&subsub=22&menu=228&strona=1
http://www.sbrr.pl/
http://www.wdk-kielce.pl/
http://www.wdk-kielce.pl/
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Kaczorowskiego. Szczegółowe informacje nt. w/w marszu dostępne są na stronie: 
http://www.kadrowka 

 
* 

 

VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej 
 
W dniach 11-13 października na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbędzie 

się VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej.  
Do Kielc przyjadą zespoły folklorystyczne z całej Polski, wytypowane do reprezentowania 

swoich województw. Festiwal będzie okazją do obejrzenia tradycyjnych tańców ludowych charakte-
rystycznych dla różnych regionów Polski (np. krzesanego, zbójnickiego, trojaka, kujawiaka). Tańce te 
zostaną wykonywane przy akompaniamencie kapel ludowych, grających na tradycyjnych, często uni-
kalnych instrumentach. 

Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury, złożone ze znawców muzyki 
i tańców ludowych – etnochoreografów, etnomuzykologów i etnografa, którzy poprowadzą również 
warsztaty dla zespołów występujących podczas festiwalu. Zespoły oceniane będą w dwóch katego-
riach konkursowych. W kategorii zespołów autentycznych obejrzymy zespoły regionalne, prezentu-
jące folklor autentyczny w wykonaniu żyjących "nosicieli tradycji" lub od nich przejęty. W kategorii 
zespołów prezentujących folklor opracowany na potrzeby sceny  wystąpią zespoły amatorskie dzia-
łające na uczelniach, w domach kultury itp. placówkach. Są to zespoły posiadające w swoim repertu-
arze polskie tańce regionalne opracowane i przekazywane przez instruktorów czerpiących repertuar 
z różnych źródeł przekazu, w tym od bezpośrednich "nosicieli tradycji". Najlepsze zespoły zostaną 
uhonorowane nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w Kielcach. Nagrodą główną – obok gratyfikacji finansowej – będzie zapaska 
świętokrzyska – najbardziej charakterystyczny element stroju świętokrzyskiego. 

Wstęp na w/w koncerty jest wolny. Szersze informacje nt. festiwalu można znaleźć na stronie 
internetowej: www.wdk-kielce.pl 

 
* 

 

Konkurs zamknięty nr 3/1/9.1.1/PO KL/2013 
 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków w ramach Priorytetu 

IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierów-
ności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów: 
 tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolne-

go) w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej, 

 wsparcia istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania 
przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczynia-
jące się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowa-
nia przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie 
danej gminy. 

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane są od 15.07.2012 r. do 12.08.2012 r. przez Instytu-
cję Organizującą Konkurs: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce (Sekretariat II piętro - pokój 202) w dni robo-
cze w godz. od 8:00 do 15:00. Można je składać osobiście jak również nadsyłać pocztą lub przesyłką 
kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 
decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL. 
 
 
 
 
 

http://www.kadrowka.pl/
http://www.wdk-kielce.pl/
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Szczegółowe informacje na temat konkursu i naboru projektów są dostępne na stronie: www.sbrr.pl 
oraz pod  nr tel. (041) 335-05-02, wew. 107. Dokumentacja konkursowa dla w/w konkursu wraz z 
zał. znajduje się poniżej lub można pobrać z zakładki: Projekty Konkursowe → Priorytet IX → Ogłosze-
nia. 

 
Dokumenty do pobrania: 
Dokumentacja konkursowa 
Załączniki.  

 
* 

 

„Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2013 r.” 
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert 
i zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225) do skła-
dania ofert na wsparcie finansowe projektu z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o na-
zwie „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2013 r.” Do konkursu mogą być zgła-
szane oferty przygotowane przez instytucje prowadzące centra lub kluby integracji społecznej (dalej: 
instytucje), które posiadają odpowiednie wpisy do rejestrów wojewodów na dn. 31 maja 2013 r. oraz 
są członkami platformy współpracy pod nazwą Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej (tj. 
po złożeniu wniosku o przyjęcie w poczet członków Konwentu uzyskały do dn. 30 czerwca 2013 r. 
pozytywną decyzję Konwentu). Dopuszcza się możliwość składania ofert przez pojedyncze instytucje 
lub oferty wspólne. W bieżącym roku na realizację konkursu MPiPS przeznaczyło kwotę 69 000 zł. 
Celem zleconego zadania jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz 
integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po-
przez skoordynowaną współpracę instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej. Minister 
Pracy i Polityki Społecznej oczekuje, iż zintegrowane działania podmiotów zatrudnienia socjalnego 
będą nadal przyczyniać się do: 
 wzmacniania spójności systemów wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem spo-

łecznym oraz zacieśniania partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia oraz organizacjami III sektora, 

 stałego monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań prawnych ustawy o zatrudnie-
niu socjalnym, a także ich korelacji z innymi aktami prawnymi na obszarze pomocy społecznej, 
promocji zatrudnienia, spółdzielczości socjalnej i działalności pożytku publicznego, 

 promowania dobrych praktyk lokalnej współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu oraz zintegrowanego wspierania idei spójności i integracji społecznej, 

 prezentowania ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego stanowisk, wniosków i postulatów 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych w obszarze rozwoju usług reintegracji 
społecznej i zawodowej. 

Zakres merytoryczny oferty powinien dotyczyć przedłożenia propozycji w następujących kwestiach: 
 organizacji przedsięwzięcia – wskazanie miejsca spotkania członków Konwentu oraz instytucji, 

podmiotów oraz osób zaproszonych, przy zachowaniu kryterium dogodności i łatwości dojaz-
du dla wszystkich członków konwentu oraz zapewnienie ich zakwaterowania, wyżywienia 
oraz dowozu osób, które nie będą korzystały z własnych środków transportu, 

 działalności Konwentu w okresie 2012/2013 – przedstawienia sprawozdania merytorycznego 
Rady Programowej Konwentu, realizacji postanowień Regulaminu Konwentu (nowi członko-
wie, kadencyjność Rady, ewentualne przeprowadzenie wyborów nowej Rady), zaprezentowa-
nie wyników przeprowadzonej kontroli centrów i klubów integracji społecznej przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli wraz z wnioskami dotyczącymi ich działalności, 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbrr.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=182&subsub=186&menu=190&artykul=1595&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=182&subsub=186&menu=190&artykul=1595&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/20130715_dk_9.1.1.pdf
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 Planu działania na kadencję 2013/2014 – zaprezentowanie najważniejszych kierunków działania 

Konwentu, w tym: przygotowywania się centrów i klubów integracji społecznej do nowej per-
spektywy finansowej UE na lata 2014-2020, włączania się w realizację niektórych rządowych 
programów (np. polityka senioralna), oraz przygotowania ostatecznej wersji projektu nowelizacji 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

 zakończenia obchodów „10-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym” – wskazania listy zaprasza-
nych honorowych gości Konwentu, wskazania listy osób i podmiotów do specjalnego wyróżnienia 
listami intencyjnymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, przedstawienia infor-
macji o przygotowaniach do wydania specjalnej monografii zatrudnienia socjalnego, 

 Projekt 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społeczno- zawodowej w środowisku lokalnym”- 
zaprezentowanie działań projektowych. 

Przewidywanym terminem realizacji oferty jest wrzesień – listopad 2013 r., przy warunku zorganizo-
wania spotkania najpóźniej do dn. 30 października 2013 r. 
Oferty konkursowe wraz z wymagana dokumentacją i załącznikami należy składać wyłącznie na formu-
larzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)., należy przesłać listem 
poleconym z dopiskiem na kopercie „Konwent” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia 02 
sierpnia 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 
dnia 31 sierpnia 2013 r., a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie 7 dni od dnia 
zatwierdzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej listy rankingowej poprzez umieszczenie 
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szersze informacje nt. konkursu dot. 
zasad przyznania dotacji, zasad składania ofert konkursowych, wymaganej dokumentacji, trybu i ter-
minu wyboru ofert oraz kryteriów wyboru tych ofert znajduje się poniżej oraz na stronie: 
www.mpips.gov.pl 

 
Pliki do pobrania: 
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5535/6291/1/Ogloszenie%20
konwent%202013.pdf 

 
* 

 

„Przekaz ku przyszłości” – kolejna edycja programu stypendiów edukacyj-
nych Fundacji „Pocztowy Dar” 

 
Fundacja „Pocztowy Dar” rozpoczęła nabór wniosków do kolejnej edycji programu stypendial-

nego „Przekaz ku Przyszłości”. Celem programu jest wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i mło-
dzieży poprzez przekazywanie na ich ręce stypendiów motywacyjno – rozwojowych. O przyznanie w/w 
stypendiów mogą ubiegać się: 
 uczniowie: 

 szkól podstawowych (po ukończeniu IV klasy), 
 gimnazjów, 
 klas I i II dziennych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, 

a w przypadku uczniów techników także kl. III, którzy w roku przyznania stypendiów nie 
ukończą 20 roku życia i spełniają warunki określone w regulaminie, 

 stypendyści Fundacji „Pocztowy Dar” mogą ubiegać się o stypendium na kolejny rok na zasadach 
określonych w regulaminie i z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikają-
cych z umowy stypendialnej zawartej na poprzedni rok. 

Warunkami otrzymania stypendiom przez w/w osoby jest: 
 uzyskanie na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego z przedmiotów wskazanych w planie 

rozwoju średniej ocen 4,5 lub wyższej, 
 wykazanie się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu działalności społecznej lub 

kultury, 
 pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej. 

 

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5535/6291/1/Ogloszenie%20konwent%202013.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5535/6291/1/Ogloszenie%20konwent%202013.pdf
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18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre 

praktyki Stowarzyszenia Agroturystycznego Dolina Czarnej (gmina Raków) 

19.00 – 20.00 Szlak przygody – nowa atrakcja turystyczna regionu.    

20.00 Pytania, dyskusja 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem 41/3026016 
lun e-mailowo na adres a.kopacz@bieliny.pl do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godziny 12.00. 
 

http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=arty
kul  
 

 

Dotacje na projekty z zakresu edukacji medialnej 
 

Fundacja Evens stawia sobie za cel pobudzenie działań w zakresie edukacji medialnej 
w Europie – głównie poprzez podniesienie krytycznej świadomości o i promowanie kreatyw-
ności medialnej, które przyczyniają się do ukształtowania świadomych, aktywnych i odpo-
wiedzialnych obywateli, dlatego Fundacja Evens pragnie wesprzeć finansowo wybrane pro-
jekty, które rozwijają kompetencje medialne mieszkańców EU. 

Do dotacji można zgłaszać wszelkiego rodzaju projekty edukacji medialnej adresowa-
ne do ogółu społeczeństwa. Mile widziane są projekty adresowane do obywateli w każdym 
wieku, wykorzystujące zdobycze techniki używane na co dzień. Projekty mogą dotyczyć 
wszystkich rodzajów mediów i wykorzystywać różne metody dydaktyczne. Zgłaszane projek-
ty powinny być wdrażane od co najmniej 1 roku. Projekty mogą być zgłaszane tylko i wyłącz-
nie przez organizacje pozarządowe i instytucje , zarejestrowane i działające w UE lub w jed-
nym z oficjalnych krajów kandydujących. Każda organizacja może zgłosić tylko jeden projekt. 

Zgłaszający powinni przesłać wniosek w formie opisu projektu (maksymalnie 4 stro-
ny, czcionka Times New Roman 11). Opis musi zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, 
zgłaszanego projektu i wykorzystanej metodologii, dotychczasowych rezultatów oraz całko-
witego budżetu projektu. Wnioski powinny być napisane w języku angielskim. Zdjęcia i/ lub 
materiały promocyjne można przesyłać oddzielnie. Wnioski należy przesłać do 1 lipca 2013 
na adres tim.verbist@evensfoundation.be. Obrady jury będą miały miejsce we wrześniu 2013 
roku; wkrótce potem ogłoszone zostaną zwycięskie projekty. 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Joanny Krawczyk mailowo: joan-
na.krawczyk@evensfoundation.be, lub telefonicznie: (22) 621-66-83. 

 
* 
 

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” edycja 2013 
. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efek-

tywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

 pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej. 
Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2013 r. Uczniowie pełnoletni sami są wnioskującymi, 
natomiast w imieniu uczniów niepełnoletnich wniosek składa rodzic bądź opiekun prawny. Do wnio-
sku należy dołączyć: 
 napisany w formie eseju szkolnego Plan swojego rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu, 

działalności społecznej lub kultury ze wskazaniem min. trzech przedmiotów nauczania nie-
zbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w planie rozwoju wraz z projekcją pokrycia kosztów 
realizacji planu rozwoju, kwotą wnioskowanego stypendium, 

 kopię świadectw z ostatniego roku szkolnego poświadczoną przez szkołę do której uczęszcza 
uczeń, 

 kopie dokumentów uwiarygodniających szczególne osiągnięcia potwierdzone przez wystawców 
dokumentów, 

 dokumenty określające sytuację materialną rodziny. 
Szczegółowe informacje dot. przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych przez Fundację 
„Pocztowy Dar” znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji: 
www.pocztowydar.org, tam też są dostępne szersze informacje o programie oraz niezbędne doku-
menty. 
 

* 
 

V Edycja Konkursu pn. „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 
 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu pod nazwą „Polska 
wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki 
związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty 
na temat polskiej wsi. Zainteresowani mogą przygotować prace w następujących kategoriach: 
 prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do wymienionych kategorii, prezentują-

ce szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, 
 prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzic-

two historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumenta-
cji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. 

Organizatorzy preferują prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie 
podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny i przystępny dla 
szerokiego grona potencjalnych czytelników. Laureaci Konkursu w obu kategoriach otrzymają nagro-
dę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych dla każdego laureata oraz możliwość wydania nagrodzo-
nej pracy drukiem w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu. 
Prace wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicz 9, 01 – 682 Warszawa z dopiskiem 
Konkurs do dnia 31 lipca 2013 r. 
Szczegółowe informacje nt. konkursu zawiera regulamin zamieszczony na stronie internetowej: 
www.sejmik.kielce.pl . Tam też znajduje się  karta zgłoszeniowa. Ponadto dodatkowych informacji 
udziela: Karolina Witeska, e-mail kwiteska@fdpa.org.pl tel. 22 864 03 90; 784 013 951 ; fax 22 864 
03 61. 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
26-025 Łagów, ul. Rakowska 5 

tel. 41 307 49 38, Biuro Projektu: 41 343 34 99 
Biuro Projektu: biuro@swietokrzyskielgd.pl 
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