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PROJEKT „WOLNI, ZDROWI, BEZPIECZNI W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE”

Miło nam poinformować, że doceniono kolejne pomysły grupy „O Matko!”. 
Decyzją Stowarzyszenia Europa i My, Akademii Filantropii w Polsce oraz 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, projekt „Wolni, zdrowi, bez-
pieczni w Naszej Małej Ojczyźnie” złożony przez dziewczyny w konkursie 

grantowym programu Działaj Lokalnie, uzyskał prawie maksymalną ilość punktów i dotację na zrealizowanie pro-
jektu w wysokości 5 000,00 zł.

Grant pozwolił na zakup tablic magnetycznych, które zostały postawione na placu przy tężni w Kaskach. Dzięki 
nim  zrealizowano wystawy tematyczne dotyczące lokalnej historii.

Ponadto od września dzieci z Kask uczestniczą w warsztatach teatral-
nych, których organizacja finansowana jest także z  tego projektu. 
Z udziałem najmłodszych zorganizowany został również happening 
dla upamiętnienia 30-tej rocznicy pierwszych częściowo wolnych 
wyborów „30 uśmiechów, 30 uścisków, 30 podskoków radości na 30 
lat wolności”, który połączony został z  warsztatami historycznymi 
i zakończony słodkim poczęstunkiem w barwach narodowych.

W  ramach szkoleń odbyło się spotkanie ze Strażnikiem Miejskim dotyczące zachowań 
obronnych dzieci przed agresywnym psem, spotkanie rodziców z Ratownikiem Medycznym, 
na którym uczestnicy zapoznani zostali z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz spo-
tkanie dla seniorów z Lekarzem dot. profilaktyki zdrowia oraz zasad wykorzystania Koperty 
Życia. 

Działania grupy O Matko! oraz spotkania ze specjalistami odbyły się w ramach wolontariatu. 

Grupa O  Matko! pragnie podziękować Specjalistom za ich zaangażowanie i  ciekawą formę przekazania wiedzy 
poszczególnych grupom odbiorców.

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW

W dniach 13 czerwca 2019 r. i 26 listopada 2019 r. obchodzony był w na-
szej gminie Jubileusz Złotych Godów. To wyjątkowe święto, które obcho-
dzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Waldemar Brzywczy, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Katarzyna Bućko, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ro-
man Bodych i Wiceprzewodnicząca Pani Beata Fabisiak.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej i wzniosłej atmosferze. Były gratu-
lacje, pamiątkowe dyplomy,  życzenia, tort i tradycyjna lampka szampana.

W tym roku świętowaliśmy jubileusz aż 20 par, które zawarły związek małżeński w latach 1967, 1968,  i 1969. 

Serdeczne gratulacje! 
















