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„Baza to zupełnie nowy rozdział we współpracy                 

i komunikacji samorządu województwa z trzecim 

sektorem, a także mieszkańców regionu                         

z organizacjami pozarządowymi„.  

 

~ marszałek województwa Andrzej Buła 
 

Przekaż zaprzyjaźnionym NGO 

https://bazango.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/marszalekandrzejbula/?__cft__[0]=AZWJ_F2ngDZSJ6WzzotFg-93bEFuVCg5cIVWIj-fV_o0LxT8z1WW8yw8nr2n5Buf23_RxiG1mHuyIUBI-9QSNbOHQ_jx4KVpX2FQXNcfVC-tDAvpEqRRmZ_6j_iscYGgwMCFoigjuwtWMCDZ0aqu3dGM8aHdV1Wg3yJbanCrtV4G-s7BFcEvdKqbCY25-rkV9jTA3VkW1xT6gUw-GAg87DiEEK7-EHmKmUJ8XFhxVeJFLw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/marszalekandrzejbula/?__cft__[0]=AZWJ_F2ngDZSJ6WzzotFg-93bEFuVCg5cIVWIj-fV_o0LxT8z1WW8yw8nr2n5Buf23_RxiG1mHuyIUBI-9QSNbOHQ_jx4KVpX2FQXNcfVC-tDAvpEqRRmZ_6j_iscYGgwMCFoigjuwtWMCDZ0aqu3dGM8aHdV1Wg3yJbanCrtV4G-s7BFcEvdKqbCY25-rkV9jTA3VkW1xT6gUw-GAg87DiEEK7-EHmKmUJ8XFhxVeJFLw&__tn__=kK-y-R
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Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

rops-opole.pl  

 W dniu 30.10.2021 r. z dotacji otrzymanej w ramach otwartego 
konkursu ofert, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Ludowy Klub Sportowy 
TOR z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim zorganizuje przedsięwzięcie pn. 

„Opolski Dzień Rodziny” - zadanie nr 6 projektu pn. „Bliżej rodziny i 
dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane na Stadionie TOR w Dobrzeniu 
Wielkim. 

http://www.opolskie.pl/
https://rops-opole.pl/?p=2137
https://rops-opole.pl/?p=2137
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 
 Poszukiwani kandydaci do komisji konkursowych opiniujących oferty  
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 
roku 
 

 Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do 
zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 r. Każda z 
uprawnionych  organizacji może zgłosić max 2 swoich przedstawicieli. Imienne 
zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, 
który należy przesłać na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14  
z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2022” w terminie do dnia 30 
października 2021 r. 
  
 Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona 
Zarząd Województwa Opolskiego z „Listy kandydatów do komisji konkursowych 
opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.”, 

uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem. 
 
Szczegóły: TUTAJ  

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/
https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z eksperckich konsultacji  

z Andrzejem Rybusem –Tołłoczko, który odpowie na wszystkie nurtujące 

Państwa pytania.  

  

Dni i godziny konsultacji: 

- 02.11 godz. 16:00,  

- 08.11 godz. 11:00,  

- 15.11 godz. 11:00,  

- 22.11 godz. 11:00,  

- 29.11 godz. 18:00,  

- 06.12 godz. 15:00,  

- 13.12 godz. 11:00,  

- 20.12 godz. 11:00,  

- 27.12 godz. 11:00.  

 
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09  
 
Meeting ID: 752 556 9986 
Passcode: doradztwo  

 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09
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http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 
I. edycja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego za nami! Aż 10 NGO otrzyma pieniądze na przeszkolenie mieszkańców województwa opolskiego o 

łącznej kwiecie ponad 2,2 miliona złotych! 

  

-MDP i OSP Miejsce Odrzańskie  

projekt: Wyszkolony strażak 

-Fundacja Sport&Fun 4 Everyone  

projekt: Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców województwa opolskiego 

-Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP - Ośrodek Szkoleniowy Strażak w Turawie  

projekt: Bezpieczny i skuteczny ratownik to Bezpieczna Opolszczyzna 

-Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - OROT  

projekt: Profesjonalne kursy turystyczne i gastronomiczne OROT – Twoją szansą na rozwój!  

-Stowarzyszenie Pozytywni Klub Myśli Społecznej Inicjatywy  

projekt: Strażacy profesjonaliści – ludziom na ratunek 

-Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Nowych Technologii CONCEP 

projekt: Kurs na Pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii “szczególnej” – NSTS-06 do 25 kg. 

-Fundacja #Nowe możliwości  

projekt: Wzajemna pomoc to nasze bezpieczeństwo. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla mieszkańców Opolszczyzny 

-Opolski Związek Koszykówki  

projekt: Koszykówka, sport na całe życie 

-Opolski Związek Lekkiej Atletyki 

projekt: Szkolenia dla kadr trenerskich i instruktorskich w lekkiej atletyce 

-Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej  

projekt: Podwyższenie jakości usług fizjoterapeutów 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/MDP-i-OSP-Miejsce-Odrza%C5%84skie-538594242953068/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sportandfun4everyone/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sportandfun4everyone/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sportandfun4everyone/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sportandfun4everyone/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sportandfun4everyone/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/strazakturawa/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Opolska-Regionalna-Organizacja-Turystyczna-OROT-240499816023359/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Opolska-Regionalna-Organizacja-Turystyczna-OROT-240499816023359/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Opolska-Regionalna-Organizacja-Turystyczna-OROT-240499816023359/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Opolska-Regionalna-Organizacja-Turystyczna-OROT-240499816023359/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/pozytywni.nysa/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055469823781&__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/Opolski-Zwi%C4%85zek-Koszyk%C3%B3wki-987649868032148/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Opolski-Zwi%C4%85zek-Lekkiej-Atletyki-100405908869457/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Fizjoterapii-Ortopedycznej-i-Sportowej-409599672958229/?__cft__[0]=AZWAYwXwqPdFpOK2OPJpG1fkj_93iUiGG0xhr97MqHH7fOPfFvqi-tUkP7YNdT8joKk3So4yWZjN4v1dOwA8dJkLf3XCrXFpCOfCUt29GJCn-G_pO55VtAU5U05k2PI4LtHnuW4ChuXrOf1LNDxlLvk6rUAe6W4pAqr1N0dNHVRVrQnA_0vLch24ZEFUHvmd3fH07Zy7GtnKAOE_HW8NuwwmS_nD1_TL6AzcC7toOW1U5g&__tn__=kK-y-R
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V. Gala Opolszczyzna Aktywna Społecznie – za nami! 

 

Celem narody Społecznika Roku jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego  

oraz promocja postaw społecznych, natomiast celem Opolskich Niezapominajek  

jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej  

w Województwo Opolskie w danym roku! 
🏆 Nagrodę Opolskiej Niezapominajki za rok 2020 otrzymały: 

Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" 

Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu 
🏅Wyróżnienie: 

MDP i OSP  Miejsce Odrzańskie  

Stowarzyszenie Na Rzecz PromocjiTalentów "Akces"  

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej 
👥 Nagroda Publiczności - „Opolska Niezapominajka” 2020: 

Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu 
🏆Nagroda - Społecznik Roku 2020: 

Alicja Stelmaszczyk 
🏅Wyróżnienia - Społecznik Roku 2020: 

Marek Kuklewski 

Paweł Buczek  

Dziękujemy Januszowi Radkowi za wspaniały recital! 

Gratulujemy wszystkim nominowanym, wyróżnionym i laureatom! 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/230419072405543
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/1232746637225226
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Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu 26 października 2021 r. organizuje webinarium 
dot. zbliżającego się naboru wniosków do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym 
z niepełnosprawnościami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, w którym jednym z typów beneficjenta są organizacje pozarządowe. 

  
Zainteresowane podmioty będą miały możliwość poznania warunków udziału w konkursie, kryteriów 
wyboru oraz wskaźników, procedury składania wniosków, a także zadać pytania, które ich nurtują. 
Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie. Wezmą w 
nim także udział specjaliści merytoryczni z Referatu Oceny Projektów EFS oraz Referatu Monitorowania DPO 
(DFE).  

  
Ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym, za pośrednictwem którego odbywają się zapisy dostępne 
jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=45910. Zapisy potrwają do 25 października 2021 r. do godziny 
14:00. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. 
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Tu nas znajdziesz! 

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO? 
Napisz do nas, celem zamieszczenia w kolejnym numerze:  
bdo@opolskie.pl 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/misinicjatywa
https://bazango.opolskie.pl/

