
Sesja rady gminy
Sesję po brzegi wypełniły sprawozdania 
oraz istotne dla mieszkańców decyzje.
Na posiedzeniu przyjęto aż 18 uchwał.
     / czytaj str. 2

50-lecie biblioteki
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Srebro dla wójta
Wójt Gminy Miedziana Góra Zdzisław 
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Zagrali bilardziści
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części środków finansowych na budowę chodnika w Po-
rzeczu i przy ulicy Starowiejskiej w Kostomłotach Pierw-
szych. Na mocy uchwał zatwierdzono sprawozdania fi-
nansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w  Miedzianej 
Górze oraz Samorządowych Ośrodków Zdrowia w  Mie-
dzianej Górze i Ćmińsku za zeszły rok. Uchwalono nowe 
nazwy ulic – w  Kostomłotach Pierwszych pojawiła się 
ulica Grzybowa, a w Tumilinie-Wykniu – ulica Radosna. 
W Miedzianej Górze natomiast ulica Różana została for-
malnie wydłużona. Dzięki staraniom wójta już niebawem 
autobusy linii nr 9 pojadą przez Przyjmo i Kobylaki.
 Radni zadecydowali o przyznaniu nagród za wysokie 
osiągnięcia sportowe dla trzech osób. Piotra Jaśkowskie-
go, który otrzyma medal doceniono za wyniki w karate, 
Kacpra Ziębę za motokrossowe dokonania, a Monikę Kos 
za doskonałą grę w piłkę ręczną. Dwoje ostatnich oprócz 
medali dostanie nagrody finansowe w  kwocie 1000 zł 
brutto. Młodzi sportowcy zostaną uhonorowani na placu 
przed Urzędem Gminy 28 czerwca podczas kulturalno-
-promocyjnej imprezy „Miedzianogórska Gmina 2015”.
 Kolejną ważną decyzją Rady Gminy jest utworzenie 
nowej jednostki budżetowej – Centrum Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji Miedziana Góra. Podczas sesji przyjęto jej 
statut. Głównym celem centrum będzie działalność pro-
mująca kulturę fizyczną i sport, a także utrzymanie tere-
nów rekreacyjnych, urządzeń sportowych i gospodarowa-
nie lokalami użytkowymi. Centrum oficjalnie rozpocznie 
swoją działalność w lipcu. 

 W  czasie sesji głos zabrała kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze Grażyna 
Maniak. Przedstawicielka ośrodka przedstawiła przygoto-
waną wraz z zespołem współpracowników ocenę zasobów 
pomocy społecznej na rok 2014. 
 Na zamknięcie obrad przewodniczący Rady Gminy Bo-
gusław Sobczyk poinformował zebranych o wyróżnieniu 
dla sołtysa sołectwa Kostomłoty Drugie Zygmunta Radka. 
Sołtys otrzyma je w ramach konkursu „Sołtys Roku 2014”. 
Oficjalne ogłoszenie wyników tego konkursu odbędzie się 
w czasie Turnieju Sołtysów w Wąchocku 27 czerwca. ■

Od redakcji
Lato przyszło na dobre, więc rozpoczął się sezon 
festynów, pikników. Gorąco zachęcamy do wyjścia 
z domu i wspólnej zabawy, a będzie w czym wybie-
rać. Przed nami najważniejsza impreza gminna czyli 
„Miedzianogórska Gmina 2015”. Organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo atrakcji, my zaś zachęcamy
w tym dniu do oddawania krwi. Będzie tego moż-
na dokonać już od godziny 13 w Ośrodku Zdrowia, 
konieczny jest dowód osobisty. Wasza krew może 
uratować czyjeś życie.

Na prośbę czytelników zwiększamy nakład miesięcz-
nika do 1300 egzemplarzy, a także zmieniamy gra-
maturę papieru. Mamy nadzieję że każdy czytelnik 
otrzyma swój indywidualny egzemplarz. Jednocześnie 
zachęcamy do odwiedzin strony internetowej gminy, 
na której informacje zamieszczane są na bieżąco.

Sesja rady gminy
Radni obradowali po raz ostatni przed 
wakacjami. Sesję po brzegi wypełniły 
sprawozdania oraz istotne dla 
mieszkańców uchwały i decyzje. 

 14 maja przewodniczący rady Bogusław Sobczyk roz-
począł sesję, która na prośbę radnego Kazimierza Ra-
czyńskiego po raz pierwszy była nagrywana na wideo. 
W posiedzeniu wzięli udział m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, 
wicewójt Jarosław Wałek oraz radny Rady Powiatu Kielec-
kiego Zdzisław Zapała.
 Jako pierwszy standardowo zabrał głos wójt Zdzisław 
Wrzałka, wygłaszając sprawozdanie ze swoich działań. Od 
ostatniej sesji wójt spotkał się z członkami Stowarzysze-
nia Forum Inicjatyw Gospodarczych i  z dyrektorem Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którym 
rozmawiał o konieczności postawienia sygnalizacji na 
przejściu przy szkole w  Ćmińsku, położenia tam chod-
nika od szkoły do cmentarza oraz wykonania lewoskrętu 
z  drogi S74 na ul. Herby. Wójt podpisał też kilka umów 
– na remont pętli autobusowej w Kostomłotach Drugich, 
z powiatem kieleckim na dotację na zakup drzew miodo-
dajnych, na oznakowanie poziomie i pionowe, montaż lu-
ster drogowych przy drogach gminnych i na remont drogi 
do oczyszczalni ścieków. Rozmawiał także z dyrektorami 
Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie staży 
i robót publicznych w urzędzie. 
 Kolejnym punktem sesji było przyjęcie 18 uchwał, 
w  tym dotyczących przekazania powiatowi kieleckiemu 

Od maja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej urzęduje w nowej siedzibie
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 Jubileuszową imprezę poprzedziło spotkanie z Tade-
uszem Chudeckim. Aktor grający w  takich serialach jak 
„M jak miłość”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia” 
spotkał się z  czytelnikami biblioteki 19 maja w  remizie 
OSP w Miedzianej Górze. Tym razem opowiadał o swojej 
pasji, czyli podróżowaniu. Chudecki, który jest poliglo-
tą i zna aż 12 języków, odwiedził do tej pory blisko 120 
krajów. Owocem tych wizyt jest wydanie kilku publikacji: 
Dalej w drogę. Łatwe i tanie podróżowanie po Europie, czyli 
wszystko, co turysta wiedzieć powinien, Wspaniałe podróże 
na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 euro i Historia jednej 
podróży. Azja. W książkach tych zawarł swoje doświadcze-
nia z  wyjazdów. Podczas spotkania opowiadał o  pozna-
waniu odległych kultur i wynikających z tego zabawnych 
sytuacji. Wspomniał także, że jednym z najważniejszych 
punktów takich podróży jest próbowanie specjałów lokal-

nej kuchni, dzięki czemu niejednokrotnie miał już okazję 
spróbować zupełnie nowych i  egzotycznych dań. Aktor 
udzielił porad, jak podróżować tanio i  poznawać dany 
kraj w najlepszy sposób. Na koniec spotkania zaś złożył 
podpisy na swoich książkach przyniesionych przez czy-
telników. 
 Obchodom jubileuszu Gminnej Biblioteki Publicznej 
towarzyszyły nie tylko atrakcyjne spotkania i  imprezy, 
ale również uhonorowanie grona osób. Znaleźli się wśród 
nich najaktywniejsi czytelnicy oraz miedzianogórskie 
bibliotekarki – te, które dawniej pracowały w bibliotece, 
i  te, które tworzą ją teraz. Nagrodę specjalną za współ-
pracę i całokształt twórczości otrzymała pani Józefa Buc-
ka. Pozostaje teraz czekać na kolejne rocznice – i czytać 
książki! ■

50 lat wśród książek
21 maja Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedzianej Górze hucznie obchodziła 
swoje 50. urodziny. Z tej okazji zorganizo-
wane zostało uroczyste spotkanie i szereg 
imprez towarzyszących, w których uczest-
niczyli najwierniejsi czytelnicy, członko-
wie władz gminnych i zaproszeni goście.

 Jubileusz biblioteki odbył się w  remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miedzianej Górze. Pojawili się na nim 
m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, sekretarz Gminy Leszek 
Michalski, radni powiatowi i  gminni, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Maniak oraz 
przedstawicielki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Kielcach i Gminnych Bibliotek Publicznych w Mniowie, 
Strawczynie i Zagnańsku. Wśród zaproszonych gości zna-
lazły się również pierwsze pracownice miedzianogórskiej 
biblioteki. 
 Instytucję powołano w  1965 roku, nadając jej miano 
Gromadzkiej Biblioteki Publicznej i  organizując w  tym 
samym czasie jej filię w  Ćmińsku. Na początku lat 70. 
ubiegłego stulecia księgozbiór biblioteczny liczył blisko 
3 tysiące woluminów. W zeszłym roku ta liczba powięk-
szyła się do 13 tysięcy. W zbiorach znajduje się literatura 
polska, angielska, amerykańska i niemiecka. Znacznie po-
większyło się także grono stałych czytelników.

 Wójt Wrzałka podkreślił, że czasach, gdy triumf święcą 
Internet, telewizja i gry komputerowe, miedzianogórskie 
bibliotekarki nadal umieją skutecznie przyciągnąć uwagę 
mieszkańców Gminy. Popularności bibliotece przyspa-
rzają coraz to nowe i  atrakcyjne inicjatywy. Należą do 
nich m.in. spotkanie „Czytanie na trawie” czy organizacja 
konkursu plastycznego i wystawy dotyczących ulubionej 
postaci z bajki, baśni lub legendy. Sam jubileusz uświet-
nił występ uczniów Szkoły Podstawowej w Kostomłotach 
Drugich, którzy w przedstawieniu „O wawelskim smoku” 
pokazali uzdrawiającą moc książek. Pani Józefa Bucka, 
lokalna artystka i  poetka, zaprezentowała zaś obszerny 
fragment swojej poezji.

W podróżach fascyjujące jest poznawanie nowych ludzi

Licznie zgromadzonym gościom jublieuszu zapewnionio mnóstwo atrakcji

Pierwszym pracownikiem biblioteki była pani Irena Żelazna
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Festyn Dorzecza
W pierwszą niedzielę 
czerwca najróżniejsi 
muzycy opanowali scenę 
kostomłockiego festynu.
 
 Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Zagrały zespoły Piekoszowianie 
i  Żurawinki, prezentując regional-
ne piosenki. Pierwszy występ w  Ko-
stomłotach zaliczyła spontanicznie 
zorganizowana orkiestra z Gminy Za-
gnańsk. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Tacy Sami, który zagrał utwory kul-
towej grupy Lady Pank. W programie 
imprezy znalazły się także gry i zaba-

wy dla dzieci, występ kabaretu Agentki 007 i dyskoteka. 
Festyn na dziedzińcu Zespołu Szkół w Kostomłotach Dru-
gich zorganizowała LGD „Dorzecze Bobrzy”. Stanowił on 
podsumowanie projektu „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013. Oś 4 LEADER”. ■

Niedziela z rodziną
Pod koniec maja mieszkańcy Gminy 
Miedziana Góra kolejny raz bawili się 
podczas Pikniku Rodzinnego.

 Imprezę, która odbyła się przy Zespole Szkół w  Ko-
stomłotach Drugich, zorganizowało Stowarzyszenie Plu-
sik we współpracy z parafią pw. św. Andrzeja Boboli. Gość 
pikniku wójt Zdzisław Wrzałka zwrócił uwagę na integra-

cyjny charakter festy-
nu i życzył przyjemnej 
zabawy. Przybyłe ro-
dziny z  dziećmi miały 
okazję podziwiać po-
kazy taneczne i  wy-
stępy muzyczne oraz 
skorzystać z  ogniska 
i grilla. Kto chciał, mógł 
wziąć udział w  grach 
i  zabawach w  ramach 
turnieju rodzinnego. 

Najmłodsi korzystali z  dmuchanego zamku i  zjeżdżalni 
oraz pozwalali malować sobie fantazyjne wzorki na twa-
rzach. Szczególną atrakcją okazało się stoisko wojskowe 
z opancerzonym wozem Hummer. Obok niego rozgościł 
się namiot Parafialnego Centrum Światowych Dni Mło-
dzieży. ■

Przyszli żołnierze mogli przymierzyć się 
w wozie opancerzonym

Animatorzy zapewnili 
mnóstwo uśmiechu

W Ćmińsku
mają plac zabaw

Z okazji Dnia Dziecka dzieci z Ćmińska 
Rządowego dostały własny plac zabaw.
 

 W  miejscowości Światełek niedaleko strażnicy OSP 
Ćmińsk powstał nowy plac zabaw. W  jego uroczystym 
otwarciu uczestniczyli m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, wi-
cewójt Jarosław 
Wałek, radny Piotr 
Rogula oraz pre-
zes OSP w  Ćmiń-
sku Ireneusz Żak. 
Z inicjatywy sołtysa 
Ćmińska Rządowe-
go Jana Reczyńskie-
go i  Rady Sołeckiej 
plac wybudowano 
na działce, którą 
w formie nieodpłat-
nego użytkowania 
przekazali Gminie państwo Celina i Zenon Synowcowie. 
W budowie dużą rolę odegrała też Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Bobrzy” i Urząd Gminy Miedziana Góra. 
Otwarciu towarzyszyły gry i zabawy dla dzieci, malowanie 
twarzy oraz pokaz tańca. Najmłodsi z rodzicami chętnie 
zajadali się watą cukrową, goframi lub korzystali z grilla. 
– Jestem przekonany, że ten plac będzie integrował spo-
łeczność lokalną – podsumował powstanie placu wójt. ■

Nowa siedziba 
GOPS-u

Przestrzeń, przyjazne warunki, swoboda 
w poruszaniu – tak najkrócej można scha-
rakteryzować nową siedzibę GOPS-u.

 
 W uroczystym otwarciu siedziby wzięli udział m.in. 
wójt Gminy Zdzisław Wrzałka, radny powiatowy Zdzisław 
Zapała, radni gminni z przewodniczącym Bogusławem 
Sobczykiem na czele oraz ksiądz Mirosław Cisowski, pro-
boszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach 
Drugich. – Unowocześniliśmy obsługę osób potrzebują-
cych wsparcia – wyjaśnił wójt. Grażyna Maniak, kierow-
nik ośrodka, przyznała, że w nowych pomieszczeniach 
pracownicy GOPS będą mogli zapewnić podopiecznym 
godne i intymne warunki do rozmów. Pomieszczenia 
znajdują na drugim piętrze budynku Carrefoura, wejść do 
nich można od strony ulicy Różanej. ■

Od teraz dzieci z Cmińska będą miały
okazję do wspólnej zabawy 
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Remont kaplicy
Odnowiona kaplica pw. „Przemienienia 
Pańskiego” w Kostomłotach Pierwszych 
jest już gotowa na przyszłoroczny 
jubileusz dwustulecia istnienia.

 Stojącą na wzgórzu Jana kaplicę z 1816 roku odnowio-
no z inicjatywy księdza proboszcza Mirosława Cisowskie-
go, mieszkańców Gminy, radnego Mariana Korczyńskiego 
oraz  dzięki wsparciu wójta Zdzisława Wrzałki. Podczas 
prac remontowych wyprostowano bramę wejściową, 
odnowiono i  zabezpieczono drewniany krzyż, ułożono 
chodnik, wykonano obróbki blacharskie i  odwodnienie 
wokół kaplicy, zreperowano fundamenty a także przycię-
to gałęzie. Wartość wykonanych prac to ponad 10 tys. zł. 
Na tę kwotę składa się również praca mieszkańców oraz 
podarowane materiały. Motto wiszące nad wejściem do 
kaplicy: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp prze-
trwały cię” znalazło zastosowanie podczas wspólnego 
działania.
 Kaplica jest niewątpliwie jedną z  większych atrak-
cji turystycznych gminy, a zaangażowanie mieszkańców 
w utrzymaniu jej w jak najlepszym stanie na pewno przy-
ciągnie nowych turystów i pielgrzymów. ■

Srebro dla wójta
Wójt Gminy Miedziana Góra Zdzisław 
Wrzałka otrzymał medal „Za zasługi dla 
obronności kraju”. 

 Podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z okazji ćwierćwiecza istnienia samorządu terytorialnego 
dwóch wyjątkowo zasłużonych samorządowców zostało 
uhonorowanych medalami. Złote odznaczenie z rąk wice-
minister obrony Beaty Oczkowicz i podpułkownika Wie-
sława Locha odebrał wiceprzewodniczący Sejmiku Tade-
usz Kowalczyk, natomiast Wójt Gminy Miedziana Góra 
Zdzisław Wrzałka otrzymał medal srebrny. – W przypad-
ku obu panów mamy do czynienia z osobami, które swo-
ją pracą zawodową znacznie przyczyniły się do rozwoju 
i  umocnienia systemu obronnego kraju – wytłumaczył 
podpułkownik. Sesja odbyła się w Regionalnym Centrum 
Naukowo-Technologicznym w  Podzamczu koło Chęcin. 
Zorganizowały ją Urząd Marszałkowski, Konwent Sta-
rostów Województwa Świętokrzyskiego i  Związek Miast 
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, odznaczenie nadawa-
ne przez Ministra Obrony Narodowej. Posiedzenie po-
święcono 25-leciu reformy samorządowej, która w  1990 
roku całkowicie zmieniła strukturę państwa. W spotkaniu 
gościnnie uczestniczyli samorządowcy z ukraińskiej Win-
nicy. ■

Pożegnanie księdza 
Adamczyka

Zmarł ksiądz kanonik Stanisław Adam-
czyk, wieloletni proboszcz parafii pw. 
Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej 
w Ćmińsku. Mszę pogrzebową koncele-
brował biskup kielecki Jan Piotrowski 
w towarzystwie kilkudziesięciu kapłanów 
z różnych diecezji.

 W  ostatniej drodze probosz-
czowi towarzyszyły tłumy 
wiernych, przyjaciele i  rodzi-
na. W  orszaku znaleźli się też 
koledzy z  seminarium, księża 
z  sąsiednich diecezji, władze 
Gminy Miedziana Góra, radni, 
harcerze, strażacy oraz ucznio-
wie i  nauczyciele z  Zespołu 
Szkół w Ćmińsku. Ciało księdza 
Stanisława Adamczyka spoczę-
ło na cmentarzu w Ćmińsku.

 Odprawiający mszę żałobą bi-
skup Jan Piotrowski wspomniał 
drogę życia nieżyjącego księdza. 
Pochodzący z  Nakła pod Czę-
stochową duszpasterz skończył 
Wyższe Seminarium Duchowne 
w  Kielcach i  15 czerwca 1974 
roku przyjął święcenia kapłań-

skie w katedrze z rąk ówczesnego biskupa Jana Jarosze-
wicza. Pełnił posługę w siedmiu parafiach, a w 1998 roku 
został mianowany proboszczem ćmińskiej parafii i tu zo-
stał przez kolejne 17 lat, aż do śmierci. Jego działalność 
opierała się nie tylko na pogłębianiu wiary wśród para-
fian, ale także na modernizowaniu starych i zniszczonych 
budynków kościelnych. – Już w  pierwszym roku pobytu 
tutaj w Ćmińsku dokonał ważnych prac remontowych – 
wspomina Zdzisław Szybalski, przewodniczący Rady Pa-
rafialnej, i wymienia: ogrodzenie plebanii i organistówki, 
postawienie figury Chrystusa Króla na drodze do kościo-
ła, renowacja fragmentów świątynii, wymiana posadzki 
i  budowa nowej plebanii, wymiana drewnianego stropu 
w  kościele na nowy, ogniotrwały. A  to i  tak nie wszyst-
kie prace, które wykonał proboszcz. Wierni zapamiętali 
go jako bezpośredniego i życzliwego człowieka, który bez 
względu na status materialny na równi traktował wszyst-
kich ludzi. Był zapalonym podróżnikiem, pasjonował się 
historią. Zorganizował wiele pielgrzymek do sanktuariów 
Maryjnych w Europie, w kolejnej miał wziąć udział teraz, 
w  czerwcu. Pielgrzymka jego życia dobiegła już jednak 
końca. ■

Niezastąpiony proboszcz
Stanisław Adamczyk
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Ćmińscy gimna-
zjaliści odwiedzili 
Czechy

Jedenaścioro uczniów gimnazjum 
w Ćmińsku spędziło w maju kilka 
dni w Czechach w ramach projektu 
edukacyjnego Erasmus+.

 Tym razem go-
ściła ich szkoła 
w  Hranicach, mie-
ście położonym na 
Morawach. Gimna-
zjaliści mieli oka-
zję zwiedzić szko-
łę i  uczestniczyć 
w  organizowanych 
w  niej lekcjach 
oraz szlifować an-
gielski i  poznawać 
podstawy czeskie-
go. Z  kolei dzięki 

czeskim uczniom i  ich rodzinom ćmińszczanie poznali 
codzienność mieszkańców Hranic. Wspólnie z Czechami 
i uczniami z innych krajów partnerskich – Słowenii, Tur-
cji i Hiszpanii – zwiedzili takie miasta jak Praga, Ołomu-
niec, Helfsztyn, Bouzov i Teplice. ■

W przyszłym roku szkolnym celem ćmińskich 
gimnazjalistów będzie turecki Azdavay

W skrócie
W II turze wyborów prezydenckich wzięło udział prawie 
60% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy. 
Frekwencja była o ponad 5% większa niż w pierwszej tu-
rze. Bezapelacyjnie wygrał Andrzej Duda, którego popar-
ło aż 65,5% mieszkańców. ■

Podczas X Jubileuszowego Jarmarku Świętokrzyskiego na 
Świętym Krzyżu mieliśmy swoją reprezentację! Stanowi-
sko Gminy Miedziana Góra cieszyło się ogromną popu-
larnością wśród pielgrzymów i turystów. Najlepszym ma-
gnesem okazała się nasza kuchnia. Przygotowane m.in. 
przez Zespół Ludowy Bobrzanki pierogi z kapustą i mię-
sem okraszone chudym boczkiem oraz chleb ze smalcem 
i własne wypieki były strzałem w dziesiątkę. ■

Wójt Zdzisław Wrzałka podjął decyzję o zasadzeniu drzew 
miododajnych na terenie Gminy. Część roślin już pojawiła 
się w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich. 
Jabłonie, kargany, pigwowce i  derenie nie tylko pięknie 
wyglądają, ale sprzyjają pożytecznym owadom. W  sa-
dzenie drzew zaangażowano gimnazjalistów. Do końca 
czerwca rośliny pojawią się także w Ćmińsku. ■

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Gminy Mie-
dziana Góra na spotkaniu z wójtem Zdzisławem Wrzałką 
rozmawiali o możliwości powołania Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, która może spowodować 
powstanie wielu ciekawych inicjatyw w Gminie. ■

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze zorga-
nizowała Noc Bibliotek. Dla dorosłych i dzieci przewidzia-
no osobne atrakcje – odpowiednio warsztaty plastyczne 
i  wieczorne czytanie dobranocki oraz konkurs z  wiedzy 
o Gminie i czytanie legend przez wójta Zdzisława Wrzał-
kę, radnego Damiana Sławskiego i kilkunastu mieszkań-
ców Gminy Miedziana Góra. Wspólnemu czytaniu towa-
rzyszyły występy koła Gospodyń Wiejskich Macierzanki 
i Zespołu Ludowego Bobrzanki. ■

16 maja parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach 
Drugich obchodziła uroczystości odpustowe ku czci pa-
trona. Wierni oddawali cześć relikwiom męczennika oraz 
mogli uczestniczyć w  sumie odpustowej odprawionej 
przez ks. prałata dra Andrzeja Kaszyckiego, kanclerza 
kurii diecezjalnej w  Kielcach. Parafia została powołana 
w 1939 roku przez biskupa Czesława Kaczmarka. ■

W  Tumlinie odbył się mini festyn z  okazji Dnia Matki 
i Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowało przez Stowarzy-
szenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „Zdro-
wy Tumlin”. Mieszkańcy Tumlina oraz dzieci doskonale 
się bawili podczas licznych konkursów i pokazów tańca. ■

Konkurs Recytatorski
Uczniowie szkół podstawowych z Gminy 
Miedziana Góra konkurowali ze sobą 
w konkursie poezji i prozy. 

 W Szkole Podstawowej w Porzeczu odbył się XII Gmin-
ny Konkurs Recytacji Poezji i Prozy. Wzięli w nim udział 
uczniowie ze szkół w  Ćmińsku, Kostomłotach Drugich 
i Porzeczu. Zmagania prowadzono w trzech kategoriach: 
poezja dla klas I-III, poezja dla klas IV-VI i proza dla klas 
IV-VI. Należało zaprezentować utwór lub jego fragment. 
Jury, w skład którego weszły nauczycielki z każdej szkoły, 
przy ocenie brało pod uwagę opanowanie tekstu na pa-
mięć, dykcję, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne. 
Zadanie dla dzieci było tym trudniejsze, że nie można było 
korzystać z mikrofonu i dodatkowych rekwizytów. Celem 
konkursu jest zachęcenie uczniów do czytania i  pozna-
wania zasad poprawnej polszczyzny, rozwój umiejętności 
publicznego występowania oraz ćwiczenie pamięci, która 
ułatwia naukę. ■
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W skrócie
Angelika Suchenia, Wiktoria Głuszek i Kinga Rogula z Ze-
społu Szkół w Ćmińsku zostały laureatkami XX Diecezjal-
nego Konkursu Biblijnego. Podsumowanie i  wręczenie 
nagród odbyło się w Muzeum Narodowym w Kielcach. ■

Wójt Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka spotkał się 
z Piotrem Wieczorkiem i asystą sztandaru Szkoły Podsta-
wowej w  Kostomłotach Drugich. Piotr zdobył I  miejsce, 
a  poczet III w  rozegranym niedawno w  Kielcach Mię-
dzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych. ■

Pod koniec maja w Zagnańsku odbył się wojewódzki finał 
Świętokrzyskiej Ligi Badmintona Szkół Podstawowych. 
Ćmińszczanki w składzie Aleksandra Salwa, Amelia Sala-
dra, Milena Kochel i Julia Reczyńska zajęły I miejsce. Do-
datkowo Aleksandra Salwa zajęła II miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej. ■

Gimnazjum w Kostomłotach Drugich obchodziło 9 rocz-
nicę nadania imienia Karola Wojtyły – Papieża Polaka. Na 
uroczystości pojawili się przedstawiciele władz gminnych 
i powiatowych. Uczniowie zaprezentowali program arty-
styczny, w  którym przedstawili najważniejsze momenty 
z życia papieża. W szkolnej bibliotece powstał kącik po-
święcony pamięci patrona. ■

W  Zespole Szkół w  Kostomłotach Drugich uczniowie 
urządzili żartobliwą akademię z  okazji Dnia Samorzą-
dowca. Młodzi aktorzy m.in. pod okiem przedstawicieli 
władz i  urzędników zaprezentowali fragmenty komedii 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Juliana Tuwima. ■

Aleksandra Radlica z Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Ćmińsku zajęła II miejsce w Polsce w konkursie na naj-
piękniejszy list dla Ziemi. Stało się tak dzięki internau-
tom, którzy oddali swoje głosy między innymi na Olę. ■

W Szkole Podstawowej w Porzeczu z okazji Dnia Dziec-
ka dla uczniów zorganizowano festyn. Jedną z głównych 
atrakcji były rozgrywki sportowe z  dyrektorem szko-
ły Markiem Wosiem oraz drużyną nauczycieli. Wszyscy 
uczestnicy festynu otrzymali słodkie upominki ufundo-
wane przez sołtysa Porzecza Czesława Drogosza. ■

Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej im. 4 Puł-
ku Piechoty Legionów AK w Kostomłotach Drugich wzięli 
udział w  XIII Międzyklasowym Konkursie Wiedzy o  Pa-
tronie Szkoły. W  konkursie udział wzięły dwuosobowe 
zespoły z każdej klasy. Zwyciężyli Adelajda Kundera i Da-
wid Orłowski z klasy V B. Nagrody wręczyli wójt Zdzisław 
Wrzałka, przewodniczący Bogusław Sobczyk i  dyrektor 
Piotr Kwiecień. ■

Bilardowa liga
Kostomłoty Drugie stają się coraz 
ważniejszym punktem na bilardowej 
mapie regionu. Po raz kolejny odbywają 
się w nich zawody wojewódzkie.

 Kostomłocka sekcja bilardowa jest jedną z większych 
tego typu grup w  województwie. Jej młodzi zawodnicy 
uczestniczyli do tej pory m.in. w międzynarodowym tur-
nieju w  Kownie organizowanym przez European Billard 
Council i wielu innych lokanych zawodach. W  zeszłym 
roku w ramach akcji „Bilard Sportem Wszystkich – Pol-
ska Gra w Bilard” kostomłocka szkoła gościła wicemistrza 
świata w  pool billard Karola Skowerskiego oraz mistrza 
Polski w trikach bilardowych Ziemowita Janaszka. W tym 
roku wybierają się na Mistrzostwach Polski UKS w Toma-
szowie Mazowieckim.

 Uczniowski Klub Sportowy w  Kostomłotach Drugich 
wznowił działalność w 2012 roku. Prezes Polskiego Związ-
ku Bilardowego Grzegorz Kędzierski powiedział wtedy, że 
z Kostomłotami związani są jedni z najlepszych bilardzi-
stów na świecie, Katarzyna Wesołowska i  wspomniany 
Karol Skowerski. Reaktywacja klubu nastąpiła za sprawą 
starań obecnego trenera Marka Karlikowskiego, który po-
zyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gmi-
ny. Klub wyposażono wówczas w stoły bilardowe i sprzęt. 
Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu Zespół Szkół w Ko-
stomłotach Drugich stał się organizatorem Mistrzostw 
Drużynowych w Bilardzie oraz zawodów Świętokrzyskiej 
Bilardowej Ligi Młodzieżowej, której zwycięzcy startują 
w Mistrzostwach Polski Juniorów.
 W maju w ramach VII Europejskiego Tygodnia Spor-
tu dla Wszystkich odbyły się II Wojewódzkie Mistrzostwa 
w  Pool Billard w  Parach. Do Kostomłotów zjechało 19 
drużyn z  10 uczniowskich klubów sportowych z  woje-
wództwa. Ich zmaganiom przyglądali się Grzegorz Kę-
dzierski, kierownik Wydziału Sportu i  Rekreacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach Leszek Wnętrzak, dyrektor 
ZS w  Kostomłotach Drugich Piotr Kwiecień oraz sekre-
tarz Gminy Miedziana Góra Leszek Michalski. Zwyciężyli 
zawodnicy UKS Wiślica, natomiast kostomłocka ekipa – 
Eryk Opara, Miłosz Słoń, Jakub Żelazny i Piotr Janas – za-
jęli 9 miejsce. ■

Bilard ma długą historię rozciągającą się od jego powstania w XV wieku
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W skrócie
W konkursie drużynowym Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego Juniorów w Starachowicach szachiści 
LUKKS Miedziana Góra zajęli II miejsce, natomiast 
indywidualne mistrzostwo województwa zdobyła Gabriela 
Duda. Z kolei w Nowinach podczas XIII Międzynarodowego 
Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-
Nowiny I miejsce w grupie do 12 lat zdobył dziewięcioletni 
Piotr Paździerz, a na VI miejscu uplasował się Maciej 
Moćko. Podczas Drużynowych Mistrzostw w szachach 
szybkich w Ostrowcu Świętokrzyskim w kategorii 
juniorów zawodnicy LUKKS zajęli VI miejsce. ■

Po 28 kolejce ligi okręgowej Wicher spadł na 8 miejsce. 
W  meczu z  Piastem Stopnica udało się ustrzelić trzy 
bramki, a  rozgrywkę z  Orlętami Kielce zakończyć 
remisem. ■

Tydzień sportu
Ponad 4,5 tysiąca osób z Gminy 
Miedziana Góra oraz innych części 
województwa wzięło udział w 115 
imprezach podczas VII Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

 Zeszłoroczne zmagania przyciągnęły prawie 3,3 tysią-
ca uczestników. Z  roku na rok impreza cieszy się coraz 
większym powodzeniem. Różnorodność dyscyplin – siat-
kówka, piła ręczna i  wiele innych – przyciąga mnóstwo 
chętnych do wystartowania w zawodach. Najpopularniej-
sze jednak w tym roku okazały się kolarstwo i biegi.

 Sportowcy dobrze czujący się na rowerze i  w  biegu 
mogli wziąć udział w II Międzygminnych Mistrzostwach 
w Kolarstwie Górskim i Biegu Przełajowym o puchar Zdo-
bywcy Góry Grodowej. Zmaganiom patronowały Gmina 
Miedziana Góra, Gmina Zagnańsk, Zagnańskie Stowarzy-
szenie Rowerowe „Pod Bartkiem” i Amatorski Klub Spor-
towy „Zagnańsk biega”. Wśród kolarzy najlepsi okazali 
się Kasia Sobczyk i Bartosz Gamoński. W biegach nato-
miast triumfy święcili Magdalena Wójtowicz oraz Łukasz 
Chrzęszczyk. Dla najwytrzymalszych zawodników przy-
gotowano nowość – duathlon, który łączy obie konku-
rencje. Tu najlepszą sprawnością i kondycją wykazali się 
Magdalena Wójtowicz i Łukasz Suchenia.
 Także LUKKS Miedziana Góra i  Zespół Szkół w  Ko-
stomłotach Drugich obchodziły sportowy tydzień. Pod 
okiem miedzianogórskiego prekursora szachów Euge-
niusza Tylkowskiego można było szkolić się i  odbywać 
treningi. Najzagorzalsi fani szachów z terenu Gminy oraz 
z  Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i  Warszawy wzięli 
zaś udział w  I Turnieju Szachowym im. Józefa Mazgaja. 
Turniej rozpoczął się minutą ciszy dla uczczenia pamięci 
patrona, który w czasie II wojny światowej kierował szko-
łą i  zasłużył się dla Gminy swoją bohaterską postawą. 
Uczestnicy turnieju mogli posilić się kanapkami, napoja-
mi oraz słodkimi wypiekami z cukierni państwa Sobczy-
ków. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez Gminę Miedziana Góra. ■

Aktywność fizyczna wzmacnia nasze zdrowie i poprawia samopoczucie

Gród w okręgówce
Dwie drużyny piłkarskie z Gminy Mie-
dziana Góra zagrają w okręgowych roz-
grywkach.

 Gród Ćmińsk po meczu z Samsonem z wynikiem 3:2 
zapewnił sobie powrót do okręgówki. 24. kolejkę rozegra-
ną z  Partyzantem Wodzisław ćmińszczanie również za-
kończyli zwycięstwem 3:1. W  23. kolejce zaś całkowicie 
zdeklasowali Nidę Sobków, strzelając jej aż 6 goli. Ostatni 
mecz w  sezonie z  Sokołem Rykoszyn zakończył się re-
misem 1:1. Bramkę strzelił Mateusz Kokosza, któremu 
w klasyfikacji grupy I A klasy przypada tytuł najlepszego 
strzelca. Powrót Grodu do okręgówki to nie tylko zasługa 
ciężkiej pracy młodych piłkarzy, ale również ich trenera 
Mariusza Arczewskiego. – Jest wspaniałym człowiekiem, 
skonsolidował zespół i dzięki temu wszyscy zostali w klu-
bie – potwierdził prezes Grodu Ćmińsk Jarosław Głuszek. 
Teraz drużyna szykuje się na jedną z najciekawszych po-
tyczek – derby, które zagra z Wichrem Miedziana Góra. ■
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chwilę później, ale zdobycznym samochodem, którym już 
wszyscy razem pojadą w okolice Daleszyc. 
 Na wzgórze w Miedzianej Górze, tam, gdzie dziś mie-
ści się tor wyścigowy, czterech partyzantów dociera wo-
zem zaprzęgniętym w konie. Zwierzęta świśnięte batem 
szybko uciekają w stronę swojego domu. Chłopcy zacza-
jają się na niemiecką ciężarówkę. Są ubrani w mundury 
okupantów, dlatego gestapowcy niczego nie podejrze-
wają. „Wilk” stoi na środku drogi, „Czarny” kryje mu tył, 
a „Długi” i „Babinicz” zostają po bokach. Już słychać cię-
żarówkę. „Wilk” prawą ręką pewnym ruchem wskazuje 
kierowcy, gdzie ma stanąć. Auto się zatrzymuje. „Długi” 
i „Babinicz” podchodzą do niego i  wyciągają kierowców 
z samochodu. Już do nich celują, gdy z budy ciężarówki 
wyskakują niemieccy żołnierze. Rozprostowanie kości? 
A  może coś podejrzewają? Partyzanci stoją pod ścianą. 
„Wilk” błyskawicznie odwraca role i krzyczy po niemiec-
ku do pozostałych towarzyszy: „Koledzy, cofać się, to są 
polscy bandyci!”. Niemcy śmieją się, podchodzą, chcą 
wyjaśnić pomyłkę. Polacy nie mają chwili do stracenia. 
Odwracają się i  uciekają. „Babinicz” w  biegu potyka się 
i upada. „Wilk” ustawia się i w jego obronie wystrzela se-
rię w kierunku gestapo. 
 „Do tyłu! Do tyłu!”, krzyczy do towarzyszy – i nagle zo-
staje postrzelony. Jedna kula, druga, trzecia… Przed ocza-
mi robi się ciemno. „Czarny” rzuca się na pomoc dowód-
cy. Kula dosięga także i  jego. Śmiertelnie raniony, pada. 
To samo spotyka „Długiego”. Dostaje aż 9 kul, jednak nie 
ginie na miejscu. Na wpół żywy przeczołguje się w krzaki 
i mdleje. Później po strzelaninie znajdują go gestapowcy 
– i dobijają. Jedynie „Babiniczowi” udaje się zbiec i dzięki 
jego relacji wiadomo, co wydarzyło się na wzgórzu. 
 Jeszcze tego samego dnia ciała polskich partyzantów 
zostają wywiezione do Kielc i wyrzucone pod murem przy 

placu żandarmerii na Plantach. Dzień po potyczce w Mie-
dzianej Górze zwłoki mają być przewiezione na Pakosz 
i wrzucone do płytkiego, wspólnego dołu. Dopiero wiosną 
następnego roku dzięki staraniom ojca „Wilka” i pomocy 
byłych partyzantów ciała chłopców zostają ekshumowa-
ne. Na Starym Cmentarzu odbywa się pogrzeb. Tym ra-
zem każdy z  trzech śmiałków ma swój grób i pochówek 
z należnym szacunkiem. ■

Pamięci
partyzantów

Miedzianogórskie lasy skrywają wiele 
tajemnic. O niektórych napomykają 
nieliczne dokumenty, inne popadają 
w zapomnienie. Wśród tych drugich 
przetrwało kilka historii, których słucha 
się do dziś z zapartym tchem.

tekst: Magdalena Wach     zdjęcia: Michał Walczak

 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” 
we współpracy z Gminą Miedziana Góra jak co roku orga-
nizuje widowiska, które w mniejszym lub większym stop-
niu wiążą się z historią regionu. W tym roku członkowie 
stowarzyszenia przedstawili sceny zdobycia posterunku 
policji granatowej w Niewachlowie oraz śmierci Jana Piw-
nika „Ponurego”. Widowisko miało miejsce obok pomni-
ka upamiętniającego śmierć Zbigniewa Kruszelnickiego, 
pseudonim „Wilk” oraz jego towarzyszy broni przy torze 
wyścigowym w Miedzianej Górze.
 Z „Wilkiem” wiąże się jeszcze ciekawsza historia. 
 Zbigniew Kruszelnicki urodził się w 1922 roku w Gru-
dziądzu, gdzie mieszka z  rodzicami do wybuchu wojny. 
W  1939 roku zdaje maturę. Jest młody, doskonale wła-
da językami obcymi. Dorastanie w  bliskim sąsiedztwie 
Niemców sprawia, że świetnie zna ich zwyczaje i zacho-
wania. W  1942 roku kończy tajną Szkołę Podchorążych 
i zalicza prawie połowę studiów politechnicznych na wy-
dziale mechanicznym. Jesienią 1943 roku zostaje skiero-
wany do oddziału ppor. Józefa Mikołajczyka „Marcina”. 
Po jego śmierci „Wilk” obejmuje 
dowództwo w oddziale. Ma 22 lata.
 Na początku czerwca 1944 roku 
jego grupa znalazła się w  święto-
krzyskich lasach. „Wilkowi” poma-
gają Maciek Jeziorowski „Długi”, 
Witek Sobierajski „Czarny” i  „Ba-
binicz”. Po przeprowadzeniu akcji 
na Czerwonej Górze ich oddział 
rusza przez lasy małogoskie do Lu-
dyni, a później przez Oblęgorek do 
wsi Widomej. Tu ugoszczeni przez 
przyjaciół partyzanci robią przerwę. 
„Wilk” z  kolegami jednak szybko 
muszą ruszać. Otrzymali bowiem 
rozkaz, który odszyfrować mogą dopiero w Kostomłotach. 
Na miejscu okazuje się, że cały oddział musi udać się do 
daleszyckich lasów i  nawiązać kontakt z  grupą Mariana 
Sołtysiaka „Barabasza”, aby wykonać kolejne zadanie. 
„Wilk” podejmuje decyzję – postanawia wrócić z  „Dłu-
gim”, „Czarnym” i  „Babiniczem” do swojego oddziału 

AK-owcy.
Inscenizacja wydarzeń
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Statystyki 
są ważne

Urząd Statystyczny w Kielcach po raz 
kolejny będzie promował udział w sta-
tystycznych badaniach ankietowych na 
terenie województwa świętokrzyskiego. 
Najważniejszym celem tych badań jest 
zebranie opinii losowo wybranych człon-
ków gospodarstw domowych i rolnych. 
Mają one dać pełny i rzetelny obraz warun-
ków życia ludności i stanu rolnictwa w na-
szym województwie. Dlatego też bardzo 
istotne dla badań jest chęć mieszkańców 
województwa do udzielenia wyczerpują-
cych i szczegółowych informacji. Wśród 
tematów ankiet znajdą się te dotyczące 
warunków życia, sposobów i motywów dla 
przemieszczania się i podróżowania oraz 
cen towarów rolnych, konsumpcyjnych 
i niekonsumpcyjnych. Szczególnie ważne 
będą ankiety odnoszące się do rolnictwa, 
w tym do hodowli zwierząt, produkcji 
zbóż i innych plonów, a także koniunktury 
w rolnictwie. Podsumowane wyniki badań 
pozwolą porównać poziom życia w Polsce 
z innymi krajami Unii Europejskiej.

Badania już trwają i są prowadzone przez 
ankieterów posiadających legitymacje 
służbowe i upoważnienia do przeprowadze-
nia badań. Niektóre z ankiet są wypełniane 
przez ankieterów podczas bezpośredniego 
spotkania lub wywiadu telefonicznego, 
w innych udział jest możliwy za pośred-
nictwem Internetu. W razie wątpliwości 
tożsamość ankieterów można potwierdzić 
w Urzędzie Statystycznym w Kielcach 
pod numerem 41 249 96 38 w godzinach 
od 7.30 do 15.00. Zebrane w trakcie badań 
informacje są poufne i chronione tajemnicą 
statystyczną. Ponadto mogą być wykorzy-
stywane wyłącznie przez służby statystyki 
publicznej. 

Zachęcamy zatem mieszkańców Gminy 
Miedziana Góra, którzy zostaną wytypowa-
ni do wzięcia udziału w badaniach, do po-
mocy i udzielania wnikliwych odpowiedzi.

Program imprezy

Patronat
medialny:

Serdecznie zapraszamy do włączenia się
w  akcję krwiodastwa Krew darem życia, 
która odbywać się będzie w  godzinach
13.00-18.00 w  Ośrodku Zdrowia.

Wśród honorowych dawców rozlosowane 
zostaną atrakcyjne nagrody.

Prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste

14.00  / Rozpoczęcie imprezy
14.20  / Występ zespołu Bobrzanki
14.40  / Konkurs plastyczny dla dzieci
       o puchar Wójta Gminy
15.00  / Występ zespołu Macierzanki
15.20  / Wesoła Gromadka – animacja sceniczna
15.50  / Tańce Indiańskie - wsytęp
16.15  / Występ zespołu Tumlinianie
16.25  / Pokazy karate
16.40  / Występ talentów gminnych
17.00  / Oficjalne rozpoczęcie imprezy
       wręczenie nagrody LGD
       i nagrody Gwarek
17.30  / Tańce Indiańskie - występ
17.50  / Cyrk na kółkach - sztuczki Kapelusznika
18.20  / Ogłoszenie wyniku konkursu
18.45  / Zespół coverowy
19.45  / Gwiazda wieczoru CASANOVA
21.00  / Zabawa przy muzyce prezentowanej
       przez DJ-a z pokazem laserowym
24.00  / Zakończenie imprezy
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MIAŁ i EKO GROSZEK
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MIAŁ i EKO GROSZEK
S K Ł A D O W A N E  N A  H A L I

SKŁAD WĘGLA

Gmina Miedziana Góra 
otrzymała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach na realizację 
„Programu edukacyjnego dotyczącego 
działań proekologicznych, w tym selek-
tywnej zbiórki surowców wtórnych i zago-
spodarowania odpadów na terenie Gminy 
Miedziana Góra na 2015 rok” w kwocie
9 000,00 zł (umowa dotacji nr 64/15 
z dnia 21 maja 2015 r.). Otrzymane środki 
zostaną przeznaczone na zakup nagród 
dla laureatów międzyszkolnych konkur-
sów pn. „Coś z niczego” i na najciekaw-
szy „List dla Ziemi”. Podejmowane działa-
nia edukacyjne mają na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej, pogłębienie 
wiedzy o możliwościach wykorzystania 
odpadów oraz ograniczenie ilości wytwa-
rzanych odpadów opakowaniowych.

Dział Sprzedaży: Busko-Zdrój, Wełecz 178
tel./fax: 41 378 23 13, tel. 41 378 20 68
e-mail: buskowianka@ubz.pl
www.buskowianka.com 
www.facebook.com/buskowianka

Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych
od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
tel. 41 312 48 30, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl             www.facebook.com/ubzpl



Miedziana Góra, ul. Rudna 2, tel. 510 565 639, 608 425 905

W cenie czesnego: język angielski, rytmika, religia (dla zainteresowanych),
zajęcia teatralne, gimnastyka korekcyjna, plac zabaw, koncerty filharmonii, spacery, wycieczki.

Dodatkowo dla dzieci w grupie terapeutycznej w zależności od potrzeb:
zajęcia z pedagogiem, zajęcia z logopedą, opieka psychologa, terapia SI, rehabilitacja.

do naszego przedszkola zapraszamy
wszystkie dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat 

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE 
dla dzieci 5-letnich 

 GRUPA TERAPEUTYCZNA
dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Tworzymy grupę mieszaną max 24 – osobową
z podziałem na czas zajęć dydaktycznych
dostosowanych do wieku dziecka.


