
W dniu 8 czerwca 2019 r. 
Miasto Katowice, Stowa-

rzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół 
i Sympatyków Wełnowca–Józefow-
ca „REVITA”, Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej 
w Katowicach 

– Program 
Aktyw-

no-

ści Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec 
i Dąb, Miejski Dom Kultury „Koszut-
ka”, Rada Jednostki Pomocniczej  
Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, GPP  
Business Park S.A i Silesia Nova  
Sp. z o.o., zapraszają wszystkich 
mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-
-Józefowiec na kolejną edycję im-
prezy pt. „Dni Wełnowca-Józefowca”, 
która ponownie odbędzie się na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji „Kolejarz” przy ul. Alfreda 1 

w Katowicach. Impreza współ-
finansowana jest w ramach 

inicjatywy lokalnej ze 
środków budżetu Miasta 

Katowice. Sponsorami 

imprezy są: EKO BRYZA 
Sp. z o.o., TRANSCOM  
Sp. z o.o., FASING S.A., 
TAXUS ARBOR, GPP  
BUSINESS PARK S.A.

Honorowy patronat nad imprezą 

objął Pan Marcin Krupa, Prezydent  

Miasta Katowice. Całość imprezy  

poprowadzi konferansjer.

Każdego roku impreza cieszy się du-

żym zainteresowaniem mieszkańców.  

Organizatorzy zapewniają bardzo 

ciekawe atrakcje dla wszystkich 

uczestników m.in.: gry, konkursy, 

warsztaty, quizy, zagadki, animacje 

dla dzieci oraz darmowe dmuchańce. 

W tym roku dla miłośników piłki noż-

nej przeprowadzony zostanie Turniej 

Copa America Katowice 2019 WNC 

Edition. Bogaty program imprezy 

zarówno na scenie jak i poza nią,  

który prezentujemy poniżej, na pew-

no znajdzie szerokie grono odbior-

ców.
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Egzemplarz bezpłatny

Przed nami kolejna edycja imprezy 
plenerowej w naszej dzielnicy 
pt. „Dni Wełnowca-Józefowca”



Dni Wełnowca-Józefowca 2019

Podczas imprezy, jak co roku, od-
będzie się charytatywna lote-

ria fantowa. Dochód z niej zostanie 
przeznaczony dla Kamila i Filipa  
Gajtkowskich, którzy mieszkają w na-
szej dzielnicy. Chłopcy są podopiecz-
nymi Fundacji Dzieciom Wspólnota 
„Zdążyć z Pomocą”. Kamil i Filip uro-
dzili się w 32 tygodniu ciąży z ogrom-
nym niedotlenieniem, zakażeniem 
i wylewami III stopnia - krwi do mózgu. 
Efektem tego jest mózgowe porażenie 
dziecięce (MPD). Kamil i Filip powolut-
ku wychodzą z choroby, jednak aby po-
prawnie funkcjonować, muszą być cią-
gle rehabilitowani. Bardzo pomocne są 
turnusy rehabilitacyjne, które niestety 
są kosztowne (około 9.000zł. - 12.000zł.  
za 2 dzieci z 1 opiekunem / 2 tygodnie). 

Każdy zakupiony los, to dla nich szansa 
na wyjazd rehabilitacyjny, który znaczą-
co przyczyni się do poprawy ich zdro-
wia, funkcjonowania i postrzegania 
świata.
 
Wszystkich zachęcamy do wzię-
cia udziału w loterii, ponieważ stała 
się ona nieodłącznym elementem  
obchodów „Dni Wełnowca-Józefow-
ca” z przesłaniem pomocy drugiemu 
człowiekowi. Każdy zakupiony los to 
szansa na wygranie ciekawej i war-
tościowej nagrody - nikt nie odejdzie 
z pustymi rękami, ponieważ w loterii 
nie ma pustych losów!   
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Program „Dni Wełnowca-Józefowca 2019” Dodatkowymi atrakcjami 
towarzyszącymi imprezie będą:
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Turniej Copa America Katowice 2019 WNC Edition

Otwarcie DNI WEŁNOWCA-JÓZEFOWCA

Występ Młodzieżowego chóru FUSION

Występ zespołu KATOSIE

Występ Uczniów Szkoły Podstawowej nr 17

Występ zespołu JÓZEFINKI

Turniej Srebrnej Linijki – I SZCZEP ZHP im. OBR. KATOWIC

Kapitan Cook – Obieżyświat – zabawy animacyjne dla dzieci

Pokaz Sekcji Zapaśniczej GKS

Koncert GASTA MIRE

Wyniki konkursu plastycznego i bibliotecznego

Biesiada Śląska

Koncert MAX BRAWURA

Koncert THE FIREBONES

Wyniki loterii fantowej

1. Strefa gastronomiczna, 

2. Stoisko I Szczepu Harcerskiego ZHP im. Obrońców Katowic 

 – Olimpiada rodzinna, harcerskie gry i zabawy animacyjne, gra terenowa,

3. Stoisko Filii 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 

 – kiermasz taniej książki, quizy, zagadki, konkurs z nagrodami „Tamte lata”,

4. Kreatywne warsztaty recyklingowe,

5. Warsztaty papiernicze,

6. Konkurs plastyczny,

7. Kreatywny Dom Kultury,

8. Warsztaty Unikat,

9. Teatr Trip – ekologia,

10. Kule do kąpieli,

11. Wirtualne gry Imersja,

12. Dmuchane zamki dla dzieci,

13. Turniej piłkarski,

14. Stanowisko Policji, 

15. Pokaz Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak,

16. Pokaz wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Katowic-Kostuchny.

Miejsce: Ośrodek Sportowy „Kolejarz”, ul. Alfreda 1 w Katowicach
Data: 8 czerwca 2019 r. godz. 14:00-22:00
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Zapraszamy 
do aktywnego 
uczestnictwa 

i życzymy świetnej 
zabawy!



Z życia Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków 
Wełnowca-Józefowca „REVITA”

Z życia Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków 
Wełnowca-Józefowca „REVITA”4 5

Z życia Stowarzyszenia Mieszkańców, 
Przyjaciół i Sympatyków 
Wełnowca-Józefowca „REVITA”

W dniu 1 marca 2019 roku 
w Centrum Edukacji 

„Oświata” przy ulicy Korfantego 141 
odbyło się noworoczno–karnawa-
łowe spotkanie dla seniorów z na-
szej dzielnicy, zorganizowane przez 
członków Stowarzyszenia „REVITA”, 
a współf inansowane ze środków  
budżetu Miasta Katowice. Wzię-
ło w nim udział ok. 120 osób.  
Oprócz seniorów z naszej dzielnicy 
gościliśmy również: Wiceprezydenta 
Katowic Pana Waldemara Bojaruna, 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecz-
nej UM Katowice Panią Małgorzatę 
Moryń-Trzęsimiech, Przewodniczą-
cą Rady Seniorów Miasta Katowice 
Panią Janinę Piwowarczyk, Dyrek-
tor Rzemieślniczej Szkoły I Stopnia 

w Katowicach Panią Beatę Kopciuch 

oraz Kierownika Centrum Edukacji 

„Oświata”. Imprezę poprowadził DJ  

i wodzirej – Pan Szymon, zapewnia-

jąc wspaniałą zabawę i oprawę mu-

zyczną. W trakcie imprezy odbyła się 

loteria fantowa z atrakcyjnymi nagro-

dami. Wszystkim gościom dopisywa-

ły dobre humory. 

 

W dniu 04.04.2019 roku odbyło się 

Walne Zebranie Członków naszego 

Stowarzyszenia, na którym zostały wy-

brane nowe władze Stowarzyszenia. 

W skład nowego zarządu Stowarzy-
szenia REVITA na czteroletnią kaden-

cję zostali wybrani: 

Jarosław Caputa – Prezes,
 
Barbara Rumin – Wiceprezes, 

Mirosława Gancarz – Skarbnik, 

Anna Jacher – Sekretarz, 

Anna Kuchta – członek zarządu, 

Maria Grobelny – członek zarządu, 

Piotr Kamiński – członek zarządu. 

Wszystkim tym osobom gratulujemy 
nominacji i życzymy wielu sukcesów 
w realizacji pracy społecznej na rzecz 
mieszkańców i dzielnicy Wełnowiec- 
Józefowiec. 

Stowarzyszenie ma wielu sympa-
tyków w postaci osób fizycznych 
i prawnych, które współpracują  
z Revitą na wielu płaszczyznach. 
W związku z tym podczas Walne-
go Zebrania Członków nadaliśmy 
pierwsze tytuły Honorowego Człon-
ka Stowarzyszenia za wieloletnie 
wsparcie działalności Stowarzysze-
nia.

Tytuł otrzymali:

Piotr Uszok 
– Prezes Silesia Nova Sp. z o.o.,

Mirosław Czarnik 
– Prezes GPP Business Park S.A.,

Maciej Biskupski 
– Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice.

W majówkę „Revita” zorganizowa-

ła wycieczkę dla członków Stowa-

rzyszenia, mieszkańców dzielnicy  

Wełnowiec-Józefowiec oraz przy-

jaciół z Siemianowic – Bytkowa.  

Wycieczka odbyła się do Doliny  

Górnika, która znajduje się w naj-

starszej dzielnicy Chorzowa Starego. 

Znajdują się tam dwa stawy, które 

są połączone ze sobą kanałem oraz 

niewielki las. Wzdłuż stawu biegnie 

aleja spacerowa, która prowadzi 

do restauracji Bartek, w której go-

ścili uczestnicy wycieczki. Jednym 

z punktów był również konkurs 

wiedzy na temat wybitnych postaci 

Śląska oraz znajomości filmów i ich 

reżyserów. Zwycięzcy otrzymali na-

grody.

Teraz przed nami kolejne wyzwa-

nie, którym jest organizacja czwar-

tej już edycji „Dni Wełnowca-Józe-

fowca”, które odbędą się 8 czerwca  

na terenie MOSiR „Kolejarz” przy  

ul. Alfreda 1. Już dziś serdecznie  

zapraszamy do uczestnictwa w świę-

cie naszej dzielnicy!   
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Czy wiecie, że najnowocześniejszy  
kompleks budynków biurowych w Polsce  
i jeden z najnowocześniejszych  
w Europie znajduje się w dzielnicy  
Wełnowiec-Józefowiec?

Rozmowa z Mirosławem Czarni-
kiem, Prezesem Zarządu GPP 

Business Park S.A. 

Budynki szyte na miarę 21 wieku - 
w samym sercu Górnego Śląska, 
w Katowicach przy ulicy Konduk-
torskiej, dwa kilometry od znane-
go wszystkim „Spodka” – już od 14 
lat konsekwentnie realizowana jest 
idea budowy GPP Business Parku. 
Ten nowoczesny park biznesu po-
wstał na 8 hektarach zrekultywowa-
nego terenu poprzemysłowego po 
zlikwidowanym przedsiębiorstwie 
państwowym Huta Silesia, zmienia-
jąc diametralnie ich oblicze. Efekty 
osiągnięte dzięki ścisłej współpracy 
biznesu, nauki i samorządów dwóch 
miast – Katowic i Siemianowic Ślą-
skich – widoczne są gołym okiem. 
W ramach kompleksu powstała hala 
magazynowo-biurowa o powierzch-
ni ponad 15 tys. m2 oraz cztery bu-
dynki biurowe o łącznej powierzchni 
30 tys. m2. Działające w GPP Busi-
ness Parku firmy zatrudniają już dziś 
ponad 3 000 pracowników. Budynki 
biurowe GPP Business Parku, Go-
eppert-Mayer, Stern, Alder i Bloch, 
poddane zostały wielokryterialnej 
ocenie w ramach prestiżowego bry-
tyjskiego systemu oceny budynków 
BREEAM, a Biurowiec Goeppert-
-Mayer – jako pierwszy, i jak dotąd 
jedyny budynek w Polsce, a dru-
gi w Europie, uzyskał najwyższą 
z możliwych ocen. 

Certyfikat BREEAM (BRE Enviro-
mental Assessment Method) to naj-
bardziej ceniona w Europie metoda 
oceny budynków pod kątem ich 
przyjazności dla środowiska natu-
ralnego oraz komfortu użytkownika, 
jednocześnie wyznaczająca stan-
dardy dla zrównoważonego pro-
jektowania. Wspomniana metoda  
została ustanowiona przez orga-
nizację Building Research Esta-
blishment (BRE) w Wielkiej Bry-
tanii w 1990 r. Każda inwestycja 
biurowa ubiegająca się o certyfikat 
BREEAM oceniana jest w 10 kate-
goriach: zarządzanie projektem 
i prowadzenie procesu budowy 
(maks. 12% punktów możliwych do 
zdobycia), komfort użytkowników  

(do 15%), zużycie energii (do 19%),  
lokalizacja i transport do i z budynku  
(do 8%), gospodarka wodno-
-ściekowa (do 6%), wykorzy-
stane materiały (do 12,5%), go-
spodarka odpadami (do 7,5%), 
ochrona przed emisją zanieczyszczeń  
(do 10%), innowacyjność (do 10%).  
Budynki poddane tej wielokryterial-
nej ocenie otrzymują certyfikat okre-
ślający, w jakim stopniu uwzględnio-
ne zostały wymagania uznane przez 
BRE za ważne dla funkcjonowania 
budynku w jego otoczeniu. Oce-
na „Outstanding” – jaką otrzymał 
biurowiec Goeppert-Mayer – jest 
najwyższą oceną dostępną w sys-
temie BREEAM i trudno osiągalną  
ze względu na konieczność wdroże-
nia wymagań ponadstandardowych 
w niemal wszystkich ocenianych ka-
tegoriach. 

- Certyfikacja środowiskowa prze-
znaczona jest dla świadomych 
inwestorów, którzy za jej pomo-
cą mogą potwierdzić, że w swo-
ich działaniach wykazują troskę 
o środowisko naturalne oraz kom-
fort i zdrowie użytkowników. Stara-
nia o ocenę OUTSTANDING w cer-
tyfikacji środowiskowej budynków 
metodą BREEAM jest potwierdze-
niem wyjątkowych ambicji inwe-
stora i chęci wprowadzenia na pol-
ski rynek najwyższych standardów 
budownictwa zrównoważonego. 
Osiągniecie tak wysokiej oceny 

wymaga spełnienia ponad 85% 
wszystkich wymagań certyfikacji, 
zapewniających dbałość o środo-
wisko naturalne oraz zdrowie i sa-
mopoczucie użytkowników obiektu. 
Fakt, że tak wyjątkowy budynek po-
wstał tu, na Śląsku, to niewątpliwie 
ogromny sukces wszystkich osób 
zaangażowanych w jego realizację 
i duma dla naszego regionu i myślę,  
że również dla dzielnicy Wełnowiec-
-Józefowiec – mówi nam w rozmowie  
Prezes Zarządu GPP Business Park 
S.A., Mirosław Czarnik. 

Certyfikat BREEAM nie może być 
celem samym w sobie. Powinien 
być elementem weryfikacji stopnia 
realizacji założeń przyjętych przed 
przystąpieniem do projektowania 
budynku. Osiągnięcie najwyższego 
poziomu oceny BREEAM „Outstan-
ding” jest możliwe tylko wtedy, kiedy 
z wymaganiami systemu zapozna-
my się i zaczniemy je wdrażać jesz-
cze przed przystąpieniem do projek-
towania budynku, najlepiej na etapie 
Planu Funkcjonalno-Użytkowego. 

- Wykorzystanie energooszczędnych 
rozwiązań, w pełni zautomatyzowa-
nych oraz przyjaznych dla pracow-
ników nowoczesnych urządzeń, jest 
elementem zwiększającym komfort 
pracy w budynku, a także pozwa-
lającym na wymierne zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych, tak waż-
nych z punktu widzenia najemców. 
Kompleks GPP Business Park cha-
rakteryzuje się efektywnym zarzą-
dzaniem energią, tworząc przyjazne 
środowisko pracy. Ta inwestycja po-
wstała z myślą o najbardziej świa-
domych i wymagających użytkow-
nikach – podkreśla Mirosław Czarnik. 

W budynkach GPP zastosowano naj-
nowocześniejsze rozwiązania i tech-
nologie, które są elementem zwięk-
szającym komfort pracy w budynku, 

a także pozwalającym na faktyczne 
zmniejszenie kosztów eksploatacyj-
nych, tak ważnych z punktu widze-
nia przyszłych najemców: 

  system tri-generacji – proces, 
w którym energia elektryczna jest 
produkowana z gazu ziemnego. 
Otrzymane jako produkt uboczny 
ciepło wykorzystywane jest do przy-
gotowania wody użytkowej, ogrze-
wania powietrza zewnętrznego 
w układzie wentylacji, jak również do 
produkcji chłodu. Produkcja prądu, 
ciepła i chłodu na miejscu w budyn-
ku pozwala ograniczyć straty przesy-
łu i zwiększa efektywność wykorzy-
stania paliwa pierwotnego;

 autorski system zarządzania bu-
dynkiem BMS, który analizuje zacho-
wania poszczególnych elementów 
systemu wpływających na energo-
oszczędność oraz komfort użytkow-
ników;

 układ czujników temperatury, CO2 
i wilgotności, niezbędny dla utrzy-
mania wymagań w zakresie jako-
ści powietrza i optymalnego jego 
rozprowadzenia;

 system klimatyzacji oparty na bel-
kach grzewczo-chłodzących – układ 
belek reguluje przepływ VAV dla 
utrzymania właściwych krotności 
wymiany powietrza oraz parame-
trów komfortu, współczynnik wy-
miany powietrza w budynku wynosi 
do 35 m3 na osobę na godzinę, prze-
wyższając tym samym normy o 75%; 

 zaawansowany system fasad z au-
tomatycznie sterowanymi żaluzjami, 
zintegrowany z systemem kontroli 
natężenia oświetlenia – inteligentny 
system steruje oświetleniem i pracą 
żaluzji, analizując natężenie oświe-
tlenia zewnętrznego i wewnętrz-
nego oraz kierunek padania pro-

mieni słonecznych, instalacja dba 
o utrzymanie wymaganego natęże-
nia oświetlenia, przy maksymalnym 
możliwym do wykorzystaniu uzysku 
światła naturalnego; 

 system energooszczędnego oświe-
tlenia z czujnikami natężenia światła; 

 wysokowydajny układ szybkich 
i energooszczędnych wind z odzy-
skiem energii elektrycznej; 

 system odzysku i wtórnego użycia 
wód opadowych;

 stacje ładowania pojazdów o napę-
dzie elektrycznym. 

Zastosowane technologie przekła-
dają się bezpośrednio na niższe 
o nawet 50% koszty eksploatacyjne 
w porównaniu do budynków referen-
cyjnych. Obecnie średniomiesięczne 
łączne koszty mediów, tj. wody, prą-
du, ciepła, chłodu i wentylacji, w bu-
dynkach biurowych GPP kształtują 
się poniżej 3,80 zł/m2 przy pracy na 
jedną zmianę. Zastosowanie szeregu 
efektywnych energetycznie i ekolo-
gicznych rozwiązań to nie tylko niż-
sze koszty eksploatacji oraz dbałość 
o środowisko naturalne, to także, 
a nawet przede wszystkim, wyższy 
komfort użytkowników budynków. 
System klimatyzacji oparty na bel-
kach grzewczo-chłodzących pozy-
tywnie wpływa na wewnętrzny mi-
kroklimat pomieszczeń. Powietrze, 
które jest dostarczane do budynków 
GPP, ma odpowiednią wilgotność 
(40–60% bez względu na warun-
ki panujące na zewnątrz), ponadto 
strumień nawiewanego powietrza 
jest stały, dzięki czemu osoby pracu-
ją w takim pomieszczeniu z większą 
wydajnością oraz rzadziej chorują. 
Co więcej, 100% powierzchni biuro-
wej GPP Business Park ma dostęp 
do naturalnego światła. To wszyst-
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ko mamy u siebie, w Polsce. Dzięki 
takim przykładom możemy mówić, 
że na tym się znamy. GPP Busi-
ness Park to europejska awangarda  
budownictwa zrównoważonego.

Oprócz komfortu pracy w samych 
pomieszczeniach biurowych GPP 
Business Park S.A. stawia na popra-
wę pracy i funkcjonowania poza nim. 
Na terenie biurowców znajduje się 
restauracja „Bazylia 4U” gwarantu-
jąca pracownikom i gościom rozma-
ite, zdrowe, smaczne i tanie posiłki,  
codziennie z innym menu serwowa-
ne w miłej i sympatycznej atmosfe-
rze. W kolejnym budynku usytuowa-
ne jest Niepubliczne Przedszkole 
SPORTUSIE, które jest placówką 
przyjazną dla dzieci, miejscem rado-
snej zabawy, w którym dzieci czują się 
swobodnie i bezpiecznie. Placówka 
oprócz funkcji dydaktyczno-wycho-
wawczych wzbogaca swoją ofertę 
o organizację uroczystości, w któ-
rych dzieci uczestniczą wraz z bliski-
mi: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, 
czy festyny rodzinne. Dla poprawy 
własnego samopoczucia i sprawno-
ści fizycznej na powierzchni 885 m2 
oddano do dyspozycji Fitness Club 
GYM FOR YOU wyposażony w sprzęt 
najwyższej klasy firmy TechnoGym, 
gdzie do dyspozycji jest ponad  
20 maszyn cardio, 21 maszyn siło-
wych oraz nowoczesną i klimatyzo-
waną salę fitness/spinning wyposa-
żoną w 20 rowerków firmy Star Trec 
NXT. GPP Business Park stawia na 
transport alternatywny, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rowerzystów. 
Starania GPP, aby do kompleksu 
można było łatwo dojechać i gdzie 
zaparkować spotkały się ze zrozu-
mieniem władz miasta, dzięki czemu 
wzdłuż ulicy Konduktorskiej prowa-
dzi ścieżka rowerowa a w roku 2016 
uruchomiona została wypożyczalnia 
rowerów w pełni współpracująca ze 
stacjami miejskimi. - Pragnę pod-
kreślić, iż każda osoba dojeżdżają-

ca do pracy rowerem może skorzy-
stać z szatni oraz prysznicy – mówi  
Mirosław Czarnik. GPP Business 
Park posiada również w swojej bo-
gatej ofercie możliwość wynajmu 
oraz obsługi sal konferencyjnych, 
na potrzeby organizacji zarówno 
dużych konferencji, szkoleń, sym-
pozjów, kongresów, a także małych 
spotkań biznesowych oraz prezen-
tacji. Elastyczna oferta i konkuren-
cyjne ceny pozwolą sprostać wyma-
ganiom każdego Klienta. Ambitne 
plany GPP Business Park nie kończą 

się na realizacji kompleksu hal ma-
gazynowo-biurowych oraz czterech 
budynków biurowych, sięgają dalej 
i w perspektywie czasu w swej kon-
cepcji GPP zakłada budowę kolej-
nych budynków biurowych, hotelu 
oraz SPA wraz z terenami zielony-
mi. Ich rozpoczęcie planowane jest 
w pierwszym kwartale 2019 r.   

Rozmowę przeprowadzili: 
Jarosław Caputa
Anna Jacher 

Rozmowa z Mirosławem Czarnikiem, Prezesem Zarządu GPP Business Park S.A. 

Miasto Katowice zaprasza Wszystkich Mieszkańców
Wełnowca-Józefowca i Dębu do bezpłatnego udziału* w:
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Do PAL-Was gorąco zapraszamy!
Projekt „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

(ruch to zdrowie, Nordic Walking),

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC I DĄB
ul. Kotlarza 10b, 40-139 Katowice
tel. 32 416 22 66 / 725 161 463
FB welnowiecjozefowiecdab

- warsztatach rękodzieła,

- warsztatach kulinarnych,

- zajęciach plastycznych i kreatywnych,

(Lokalna Strefa Cyfrowa),

(Klub Wolontariusza, Klub Aktywnego Mieszkańca KAMrat:

- warsztatach komputerowych

Lokalna Strefa Młodych, Lokalna Strefa Seniorów , Lokalna Strefa Rodzica i Smyka),

- zajęciach edukacyjno-integracyjnych (Lokalna Strefa Kreatywna,
Lokalna Strefa Edukacyjna),

- klubach sąsiedzkich

- zajęciach ruchowych

(PALoWe wydarzenia),- wydarzeniach lokalnych

- wyjściach integracyjnych do kina, teatru, muzeum,

- wycieczkach krajoznawczych.


