
REKLAMA

Chorzów: Ponad 80 podopiecznych Domu Aniołów
Stróżów wyjedzie na obóz w ramach drugiej edycji
"Anielskich Wakacji z Węglokoksem" ZDJĘCIA
OPRAC. OK

23 sierpnia • Zaktualizowano 3 dni temu, 19:35

Dziennik Zachodni › Wiadomości › Chorzów

ZOBACZ GALERIĘ
(45 ZDJĘĆ)

Komentarze 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssZSRWqWsHElBrXaU08oNR6j5W5NH56p36tj9fOATdmQ3PkdxzNEHSvpmMRB_sC_rfZOT4bW43cYWEy1OAsUapWVODEI2yCPmewEAZqjGIbqevRp5e8K-B9zgJXI2nrnsc&sig=Cg0ArKJSzNq-eqLQKMqJ&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjstfgZqzC4HGhtvAJiwvu-k3GynGo6UEF6P95SZUMpzgIgg5fqwL3xBfhjTc6C3yRhAsrpameyP77hGI-WRlYhHkS5HZ9v2JFbV5RAkfDihbJaGYyEyU2vs1tFYDG4XXtrpmxi61Z4-Z9Ehk86RDGdUGSqM0mYkx0lJ-N9N2FARePG6qM0NiAHNbUk3Jr6E_kbNv6Rb_Utx63hYw_5xcmZStdaoysC5uI5pRIvhTrprWfs2rjBRglbH0XEeI58HeyXIL5_K79ss-DS0Dk4bhPR_GNDRh-Omxq8qVU51knA%26sai%3DAMfl-YRaOg5ta8aZln4t5vjOd9xw0r5H_-8lSRrNZD-cxekPsvC1qmb-WLnNfS6Y3fvRgS7ZRktJZAQCR3hAn00BmqIq85Bti9zf7KjbifN7CA%26sig%3DCg0ArKJSzDT9rX2IO5SaEAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://www.lidl.pl/pl/index.htm%253Futm_source%253Dpolska-presse%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_content%253Dscreening-ddb%2526utm_campaign%253DPL_2019_08_KW35_FOOD_tydzien-Tydzien-Grecki
https://dziennikzachodni.pl/
https://dziennikzachodni.pl/wiadomosci/
https://dziennikzachodni.pl/wiadomosci/chorzow/
https://dziennikzachodni.pl/


20190822 Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu, niszczy układ krążenia, naukowcy udowadniają i przestrzegają

!

Dzieci mogły wyjechać na obóz. Dzięki drugiej edycji „Anielskich wakacji z Węglokoksem"
ponad 80 podopiecznych Domu Aniołów Stróżów wyjechało na obóz rekreacyjny, sportowy
oraz terapeutyczny. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Dom Aniołów Stróżów oraz spółek z grupy kapitałowej Węglokoks.
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Druga edycja "Anielskich Wakacji"

Ponad 80 podopiecznymi placówek wsparcia dziennego - świetlic i klubów rozwoju
oraz terapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów
Stróżów wyjedzie na obozy rekreacyjne, sportowe oraz terapeutyczne. Jest to
możliwe dzięki drugiej edycji „Anielskich wakacji z Węglokoksem”. Trzy spółki
Węglokoksu przekazały 24 tysiące złotych.

ZOBACZ GALERIĘ
(45 ZDJĘĆ)

„Anielskie wakacje z Węglokoksem” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów oraz spółek z Grupy Kapitałowej
Węglokoks.

- Dla dzieci, a łącznie podczas tegorocznych wakacji dzięki projektowi „Anielskie
Wakacje z Węglokoksem” wyjedzie ich ponad 80, to okazja nie tylko do
wypoczynku, ale także dalszego rozwoju swoich potencjałów i talentów. Podczas
obozów będziemy również kontynuować pracę terapeutyczną. Te wyjazdy, jak i
wiele innych naszych działań, nie byłby możliwe dzięki zaangażowanie sponsorów.
Na ich pomoc możemy liczyć od 25 lat. Cieszymy się, że w tym gronie są również
spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks - podkreśla Monika Bajka, prezes
Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.
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Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar ZDJĘCIA

Przysięga żołnierzy 13. ŚBOT w Nikiszowcu. Zobaczcie zdjęcia

Anielskie Wakacje z Węglokoksem Mat. Domu Aniołów Stróżów
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200 tys. ludzi obejrzało deZladę Wojska Polskiego

DeZlada wojskowa Wierni Polsce: 2600 żołnierzy w Katowicach

W projekt zaangażowały się spółki: Węglokoks S.A., Węglokoks Energia i
Węglokoks Kraj, które przekazały 24 tysiące złotych. Ponadto dzieci otrzymały
koszulki, czapki, worki-plecaki, przybory plastyczne oraz sprzęt sportowy
ufundowany przez Węglokoks.

– Jako spółka Skarbu Państwa mamy szczególny obowiązek wyznaczania trendów
społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważne są nie tylko wyniki finansowe, ale też
– a może przede wszystkim – otoczenie, w którym działają nasze spółki. To
otoczenie wciąż odczuwa skutki zmian przemysłowych, dlatego cieszymy się, że
możemy wspierać lokalne społeczności i być częścią tej wspaniałej inicjatywy –
mówi Tomasz Heryszek, prezes spółki Węglokoksu.

Podczas drugiej edycji "Anielskich Wakacji z Węglokoksem" podopieczni Domu
Aniołów Stróżów mogli wziąć udział w obozach w miejscowości Kacwin w
Pieninach oraz Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim.

- To niezmiernie ważne, by spółki węglowe patrzyły nie tylko na rachunek
ekonomiczny, ale także nieco szerzej. By troszczyły się o swoje najbliższe otoczenie
i wspierały takie inicjatywy, jak „Anielskie wakacje z Węglokoksem”. Cieszy, że
transformacja sektora jest społecznie sprawiedliwa, a zarządy firm naszego sektora
dbają o zrównoważony rozwój - mówi Adam Gawęda, wiceminister energii.
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Sprawdź sierpniowy horoskop od wróżki Yasminy

Ustawka kiboli z Częstochowy i Opolszczyzny. Jest WIDEO

TOP 10 najbardziej WKURZAJĄCYCH zachowań na PLAŻY
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Rammstein na Stadionie Śląskim. Giganci z Niemiec dali czadu
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Chorzów Dom Aniołów Stróżów Węglokoks Dom Aniołó...
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Burze u upały w woj. śląskim. IMGW ostrzega

Nowy grzyb z USA podbija polskie lasy?

GKS Katowice ma nowego prezesa. To były dyrektor Stadionu
Śląskiego

Przyszła mamo, z wakacji nici

22-latek napadł na 63-letnią kobietę. Uderzył ją w twarz
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Lokalne oferty

Szaleństwo na kąpielisku w Kamieniu! [ZDJĘCIA + WIDEO]

Wypadek w Jastrzębiu: 50-latek z Rybnika wymusił
pierwszeństwo, ale się nie przyznał. Kobieta w u ciąży tra_ła do
szpitala [ZDJĘCIA]
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Zobacz ofertę
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Szaleństwo na kąpielisku w Kamieniu! [ZDJĘCIA + WIDEO]

Wypadek w Jastrzębiu: 50-latek z Rybnika wymusił pierwszeństwo, ale się nie
przyznał. Kobieta w u ciąży traZła do szpitala [ZDJĘCIA]

Zabrze: Groził, że wysadzi budynek w powietrze za pomocą butli z gazem

https://dziennikzachodni.pl/szalenstwo-na-kapielisku-w-kamieniu-zdjecia-wideo/ar/c13-14375443
https://dziennikzachodni.pl/wypadek-w-jastrzebiu-50latek-z-rybnika-wymusil-pierwszenstwo-ale-sie-nie-przyznal-kobieta-w-u-ciazy-trafila-do-szpitala-zdjecia/ar/c16-14375409
https://dziennikzachodni.pl/zabrze-grozil-ze-wysadzi-budynek-w-powietrze-za-pomoca-butli-z-gazem/ar/c1-14375363
https://dziennikzachodni.pl/szalenstwo-na-kapielisku-w-kamieniu-zdjecia-wideo/ar/c13-14375443
https://dziennikzachodni.pl/wypadek-w-jastrzebiu-50latek-z-rybnika-wymusil-pierwszenstwo-ale-sie-nie-przyznal-kobieta-w-u-ciazy-trafila-do-szpitala-zdjecia/ar/c16-14375409
https://dziennikzachodni.pl/zabrze-grozil-ze-wysadzi-budynek-w-powietrze-za-pomoca-butli-z-gazem/ar/c1-14375363


Reklama

REKLAMA

Kamil Zapolnik: Dostałem piłkę jak na tacy
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"Anielskie Lato" Domu Aniołów Stróżów
Z początkiem lipca rozpoczęła się kolejna edycja „Anielskiego Lata”. To wakacyjna inicjatywa
Domu Aniołów Stróżów, która jest skierowana dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie mają możliwości wyjechania na letni
wypoczynek poza miasto. ...
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Akcja charytatywna na rzecz Domu Aniołów Stróżów i Miuosh
Można pomóc dzieciom i wylicytować bilet na koncert na Stadionie Śląskim. 9 czerwca na
Śląskim po raz ostatni będzie można zobaczyć występ projektu Miuosh X Jimek X Smolik X
NOSPR. Pieniądze z licytacji w całości zostaną przekazana na rzecz Domu Aniołów Stróżów.

Biegnij dla Aniołów: bieg w Katowicach już 1 czerwca
W sobotę, 1 czerwca, w Katowicach odbędzie się charytatywny bieg w ramach cyklu parkrun
w Parku Kościuszki. Cel? Wsparcie Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, które od 25
lat działa na rzecz dzieci i młodzieży z pogórniczych i pohutniczych dzielnic biedy. Za
każdego uczestnika spo...
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Nietypowa akcja Aniołów na Kongresie Gospodarczym WIDEO
Każdy krok zrobiony w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach może
pomóc dzieciom z dzielnic biedy Śląska i Zagłębia – to w wielkim skrócie założenia akcji
„AniołyKongresu. Zrób krok w dobrej sprawie”. Akcję zainaugurowało stowarzyszenie Dom
Aniołów Stróżów i pr...

Dom Aniołów Stróżów inwestuje w pracę podwórkową ZDJĘCIA
W Chorzowie jest nowa placówka Domu Aniołów Stróżów. Uroczyste otwarcie placówki w
formie Pracy Podwórkowej w Batorym odbyło się dziś, 1 kwietnia, przy Miejskim Domu
Kultury „Batory". Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.
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Finał 6. edycji świątecznej akcji "Uskrzydlamy" Domu Aniołów Stróżów ZDJĘCIA
Ponad 135,5 tys. zł udało się zebrać w ramach 6. edycji świątecznej akcji "Uskrzydlamy"
Domu Aniołów Stróżów. Jej podsumowanie miało miejsce podczas _nału, który w piątek, 25
stycznia, odbył się w klubokawiarni Strefa Centralna na Placu Sejmu Śląskiego. W ramach
akcji zostało wy...
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