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Obrady Rady Gminy
Przebudowa drogi w Kostomłotach Pierw-
szych była tematem sesji zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym. Po burzliwych obradach 
radni przyznali dotację na jej budowę. 
     / czytaj str. 2

Papież wciąż pamiętany
W połowie października w kilku miejsco-
wościach naszej Gminy odbyły się uroczy-
ste obchody 37. rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na papieża.    

     / czytaj str. 3

Święto Niepodległości
Przez 123 lata Polska nie istniała na ma-
pach świata. 11 listopada tego roku minęła 
97. rocznica, od kiedy nasz kraj odzyskał 
niepodległość.
     / czytaj str. 4

Przeciw wykluczeniu
Aż 30 rodzin zamieszkujących Gminę Mie-
dziana Góra i trzy szkoły znajdujące się na 
jej terenie zostały obdarowane komputera-
mi z dostępem do Internetu.
     / czytaj str. 4

Ćmińsk w czołówce
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ćmiń-
sku przystąpiły do Salonu Kreatywnych 
Szkół i Placówek czyli grona najbardziej 
elitarnych szkół w regionie.   

     / czytaj str. 7

Przewodnik spod Piekiełka
O turystyce pieszej, lokalnej historii i naj-
piękniejszych zakątkach Gminy Miedziana 
Góra może opowiedzieć tylko on – Czesław 
Naporowski. 
     / czytaj str. 8
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łę intencyjną dla Zarządu Powiatowego, która zabezpie-
czy środki finansowe będące wkładem Gminy w 2016 roku 
na to zadanie, dzięki zabezpieczeniu pieniędzy z Gminy 
i z Powiatu będzie można ubiegać się o dofinansowanie 
z  tzw. schetynówki. Czyli krajowych środków finanso-
wych przeznaczonych na ogólnopolski Program Roz-
woju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
Lata 2016–2017. Radni nie byli w tej sprawie jednogłośni, 
ostatecznie po ożywionej dyskusji i głosowaniu uchwałę 
przyjęli. Dzięki dziewięciu przychylnym głosom w  Ko-
stomłotach Pierwszych rozpocznie się w przyszłym roku 
przebudowa drogi. 
 Nieco spokojniej przebiegła następna sesja, która od-
była się 5 listopada. Już na samym początku wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła odzna-
czenia najbardziej zasłużonym osobom. Srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymali Krystyna Zapała i Gabriel Gierada, brąz 
zaś powędrował do Stanisława Banasia, Czesława Dro-
gosza, Zygmunta Radka i Wiesława Tokara. Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę wojewoda wręczyła Marii Bartoń 
i Zdzisławowi Zapale, natomiast Brązowy Medal za Dłu-
goletnią Służbę – Marioli Jarubas. W ten sposób wojewo-
da chciała docenić dobrą, rzetelną pracę na rzecz regionu.
 Kolejnym punktem było sprawozdanie wójta Zdzisła-
wa Wrzałki ze swojej działalności od ostatniej regular-
nej sesji. Wójt pojawił się na spotkaniu Rady Społecznej 
przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Gó-
rze, dyskutował na temat funduszu sołeckiego podczas 
wiejskich zebrań w  Ćmińsku Kościelnym i  w  Tumlinie. 
Wziął również udział w spotkaniu zaaranżowanym przez 

wojewodę świętokrzyskiego dotyczącego wspomniane-
go wcześniej Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na Lata 2016–2017. Podpisane 
zostały liczne umowy: na remonty dróg, ławek na placu 
zabaw obok Urzędu Gminy oraz wiat przystankowych, 

Od redakcji
Można marzyć o bogactwie i sławie, ale jak wiemy 
pieniądze szczęścia, nie dają a sława z czasem mija. 
Jest jednak coś co daje więcej szczęścia. To pasja. 
Właśnie ona nakręca nas pozytywne do życia i jest 
spełnieniem odwiecznej potrzeby wolności. Dostar-
cza nowych doznań, pomaga w samotności, właśnie 
przez nią stajemy się atrakcyjniejsi dla innych. Pasja 
może w końcu pomóc nam w realizacji naszych ma-
rzeń, nawet tych materialnych, Bardzo łatwo może 
się zamienić w naszą pracę, pasjonującą pracę.
Dlatego życzymy wszystkim, aby odnaleźli swoją 
pasję, która na pewno przyniesie dużo szczęścia, tak 
jak ma to miejsce w przypadku naszego rozmówcy.

Obrady
Rady Gminy
W trybie nadzwyczajnym została zwo-
łana sesja Rady Gminy Miedziana Góra. 
28 października radni musieli szybko 
zadecydować, czy przeznaczą 1,8 miliona 
złotych na przebudowę drogi w Kostom-
łotach Pierwszych. 

 Sekretarzem obrad został tym razem radny Piotr Ro-
gula. Sprawa, dla której pilnie zwołano posiedzenie, nie 
była łatwa. Chodziło o  przekazanie 1,8 miliona złotych 
na przebudowę drogi powiatowej w Kostomłotach Pierw-
szych. Aby to uczynić, radni musieli przegłosować uchwa-

Odznaczeni medalami nadanymi przez prezydenta RP
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podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kielcach. Autobus długo stał na pla-
cu przed ćmińską świątynią. Do dzielenia się tą ratują-
cym darem życie zachęcali członkowie grupy „Aktywny 
Ćmińsk”. Wspólnie zebrano 4,5 litra krwi. W samym ko-
ściele natomiast odbyła się uroczysta msza, którą konce-

lebrowali wikariusz generalny Diecezji Kieleckiej ksiądz 
Dariusz Gącik oraz proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy 
ksiądz Janusz Marzec. Po nabożeństwie odbył się kon-
cert chóru Adoramus działającego przy parafii pw. Ducha 
Świętego w Kielcach. Pieśni śpiewane przez chórzystów 
uświetnili soliści – sopranistki Marzena Trzebińska i Re-
nata Maciejewska oraz saksofonista Michał Trzebiński 
i tenor i organista Paweł Łukowiec. 
 16 października Miedziana Góra nie pozostawała 
w  tyle. I  tu w  Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie, podczas którego wspominano postać Jana 
Pawła II. Dyrektor biblioteki Anna Socha przybliżyła kilka 
faktów z życia papieża, natomiast po niej przyszła kolej 
na występ kapeli folkowej Góralska Hora. Jej członkowie 
przez godzinę grali pieśni kojarzone z pielgrzymkami Jana 
Pawła II do Polski, zarówno te religijne, jak i świeckie. Nie 
zabrakło więc takich nut jak W moim ogródeczku czy O Ty 
nasza Jasnogórska Pani. Górale wzbudzili w zebranej pu-
bliczności najwięcej entuzjazmu dzięki zagraniu znanych 
i lubianych przyśpiewek – Hej, bystra woda!, W murowanej 
piwnicy i Góralu, czy ci nie żal?. Podczas finału koncertu 
wszyscy wspólnie zaśpiewali Barkę. ■

Jan Paweł II
wciąż pamiętany
W połowie października odbyły się uro-
czyste obchody 37. rocznicy wyboru Ka-
rola Wojtyły na papieża. W kilku miej-
scowościach naszej Gminy pokazano, że 
pamięć o Janie Pawle II jest wciąż żywa.

 
 Gdy 16 października 1978 roku wybrano na papieża 
Polaka Karola Wojtyłę, nikt nie miał wątpliwości, że dzie-
je się rzecz wyjątkowa. Cały jego pontyfikat, który trwał 
ponad 20 lat, okazał się jednak jeszcze bardziej nadzwy-
czajny. 
 Aby upamiętnić tzw. Dzień Papieski, mieszkańcy 
Gminy Miedziana Góra jak co roku uczestniczyli w  zor-
ganizowanych z  tej okazji uroczystościach. Najbardziej 
zobowiązani do upamiętnienia wydarzenia z  1978 roku 
poczuli się uczniowie Gimnazjum im. Karola Wojtyły – 
Papieża Polaka w Kostomłotach Drugich. W pełnej powagi 
prezentacji słowno-muzycznej wspominali najważniejsze 
momenty z życia Jana Pawła II oraz jego najbardziej za-
padające w  serce słowa. Wszyscy, którzy pojawili się na 
obchodach dnia patrona szkoły – w  tym wójt Zdzisław 
Wrzałka, dyrektor Piotr Kwiecień i wicedyrektor Grażyna 
Wierzchowska,  a także sami uczniowie – wysłuchali ulu-
bionej pieśni papieża, Barki, i  innych utworów kojarzo-
nych z jego pontyfikatem i wizytami w ojczyźnie. 
 W Ćmińsku odbyło się święto podwójne. 16 paździer-
nika uczczono nie tylko Dzień Papieski, ale również 357. 
rocznicę konsekracji kościoła. Z  tej podwójnej okazji 
parafianie mogli oddawać krew w specjalnym autobusie 

Chór Adoramus z parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach

Folk Kapela Góralska Hora po raz kolejny zagrała w Miedzianej Górze

na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól 
w Bobrzy oraz budowy chodnika w Porzeczu, na montaż 
oświetlenia ulicznego, na dowóz dzieci na zajęcia sporto-
we oraz na uzupełnienie ubytków ulic znajdujących się na 
terenie Gminy. 
 Radni przyjęli też uchwały dotyczące m.in. Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z  organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, 
zmian w budżecie Gminy i wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015-2029. Ustalone 
zostały stawki podatkowe na następny rok – podatki rolny 
i  leśny pozostaną takie same, natomiast zmianie uległy 
stawki podatku od nieruchomości, od środków transpor-
towych i opłaty targowej. Radni podjęli decyzję o zakupie 
działek w Miedzianej Górze i Kostomłotach Drugich pod 
budowę placów zabaw, a  także o przekształceniu Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. ■
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Komputery 
w prezencie
Aż 30 rodzin zamieszkujących Gminę 
Miedziana Góra i trzy szkoły znajdujące 
się na jej terenie zostały obdarowane 
komputerami z dostępem do Internetu.

 Komputery trafiły nieodpłatnie do 30 domów i do 3 
szkół dzięki projektowi „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”, który sta-
nowi część Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka 2007-2013. Projekt ten trwał od października 2013 
roku do tegorocznego października. Rodziny i szkoły zna-
lazły się w gronie obdarowanych szczęśliwców w wyniku 
rekrutacji. Oprócz komputerów z wgranym oprogramo-
waniem rodziny otrzymały urządzenia wielofunkcyjne. 
Zorganizowano im także przeszkolenie z obsługi nowego 
sprzętu. Do trzech szkół trafiły zaś łącznie 24 nowe ze-
stawy komputerowe. Dodatkowo wójt Gminy Miedziana 

Góra Zdzisław Wrzałka i kierownik Referatu Funduszy 
Strukturalnych i Rozwoju Gminy Mariola Jarubas wręczyli 
dzieciom i młodzieży przydatne prezenty. Były to pleca-
ki wypełnione zeszytami, piórnikami z przyborami oraz 
pendrive’ami i odblaskowymi opaskami. 
 Celem wyposażenia rodzin i szkół w nowe kompute-
ry było zmniejszenie liczby osób zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym i wyrównanie szans w dostępie do sprzętu 
komputerowego. Obdarowane rodziny i uczniowie będą 
mogli nauczyć się biegłej obsługi sprzętu wykorzystywa-
nego we współczesnym świecie w prawie każdym zawo-
dzie. Autorzy projektu przewidują również, że zmniejszy 
się liczba patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, 
które dzięki posiadaniu komputerów znajdą sobie po-
żyteczne i ciekawsze zajęcia. Ponadto praca na sprzęcie 
komputerowym pozwoli zdobyć nowe umiejętności lub 
poprawić te już posiadane. Kosz projektu wyniósł blisko 
300 tysięcy złotych, przy czym 85% tej kwoty pochodzi ze 
środków europejskich, a 15% z budżetu państwa. ■

Komputery na pewno pomogą w nauce najmłodszym 

Święto
Niepodległości
Przez 123 lata Polska nie istniała w po-
lityce i na mapach świata jako odrębne 
państwo. 11 listopada tego roku minęła 
97. rocznica, od kiedy nasz kraj odzyskał 
niepodległość.

 Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra upamiętnili 97. 
rocznicę odzyskania niepodległości. W kilku miejscowo-
ściach odbyły się uroczystości, w których udział wzięli też 
przedstawiciele lokalnych władz. W kościele pw. św. An-
drzeja Boboli w Kostomłotach Drugich odprawiono mszę 
za Ojczyznę. Parafianie wspólnie odśpiewali pełną wersję 
Mazurka Dąbrowskiego, po czym prezes KGW Macierzan-
ka Wanda Toporek przeczytała wiersz Marcina Wolskiego 
Niepodległość. Proboszcz parafii ksiądz Marek Kwiecień 
wspomniał w homilii o znaczeniu ojczystej ziemi i przy-
wiązaniu do niej. Religijne pieśni odśpiewali członkowie 
chóru parafialnego i KGW Macierzanka. Po mszy władze 
Gminy i mieszkańcy zebrali się przy tablicy pamiątkowej 
obok Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, gdzie zło-
żyli biało-czerwony wieniec. 
 W kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Ćmińsku 
również odbyła się msza za Ojczyznę. Młodzież z 10. Dru-
żyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów przyniosła Ogień 
Niepodległości odpalony z Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Ten sam ogień rozpalono w Kostiuchnów-
ce na Wołyniu, w miejscu grobów Polaków poległych w 
walce z Rosjanami w 1916 roku. Proboszcz parafii ksiądz 
Janusz Marzec przypomniał w homilii o darze wolności, 
którą możemy się cieszyć dzięki naszym żołnierzom. I tu-
taj po mszy pod kościołem odczytano Apel Poległych, zło-
żono wieńce pod tablicą pamiątkową i odśpiewano pieśni 
patriotyczne. – Dziś na szczęście patriotyzm to nie walka 
z karabinem w ręku, a uczestnictwo w takich uroczysto-
ściach, solidna praca i wywieszenie biało-czerwonej flagi 
– podkreślił wójt Wrzałka.
 W bobrzańskiej remizie OSP zebrali się mieszkańcy, 
harcerze i członkowie zespołu Bobrzanki. Wspólnie śpie-
wali pieśni patriotyczne, w czym wtórowali im przedsta-
wiciele władz Gminy. ■

Złożenie wieńców przy tablicy pamiątkowej w Ćminsku

“Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Seniorzy w teatrze
Stowarzyszenie „Spektrum Możliwości” 
aktywizuje seniorów z Gminy Miedziana 
Góra a jego działania cieszą są dużą po-
pularnością. Wyjazd do teatru przerósł 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

 
 W październiku Stowarzyszenie „Spektrum Możliwo-
ści” ogłosiło wyjazd do teatru dla seniorów. – Planowali-
śmy zebrać 60 osób, a zgłosiło się 90. Nie spodziewaliśmy 
się aż takiego zainteresowania – nie krył zadowolenia 
prezes Stowarzyszenia Piotr Popiel. Na spektakl Mężczy-
zna wart zachodu do kieleckiego Teatru im. S. Żeromskie-
go pojechała ostatecznie grupa 84 osób, w tym członkowie 
zespołów Macierzanka, Tumlinianie i Bobrzanki. Oprócz 
wyjazdu Stowarzyszenie zorganizowało dla seniorów 
warsztaty florystyczne i konkurs, w którym zwycięskie 
grupy otrzymają po 1000 zł i przygotują własne warsztaty, 
imprezy integracyjne oraz akcje międzypokoleniowe. ■

Obrady seniorów
W klubie „Wolna Strefa” spotkali się 
członkowie Rady Seniorów. Posiedzenie 
podzielono na dwie części.

 W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Kostomłotów 
Pierwszych, wójt Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Marek Podsiadło i radny Marian Korczyński. 
W  pierwszej części wystąpił Jerzy Pyrek, pełnomocnik 
marszałka województwa świętokrzyskiego ds. seniorów. 
Omówił on zadania Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz 
Świętokrzyskiego Sejmiku Seniorów. Udzielił też porad 
przydatnych dla każdej gminnej rady seniorów. – To co-
raz prężniejsza i  liczniejsza grupa ludzi. Pojawiło się 
już w ekonomii pojęcie „srebrnej gospodarki” opisującej 
usługi i towary oferowane konkretnie osobom po sześć-
dziesiątce – przyznał Jerzy Pyrek. Druga część spotkania 
minęła pod znakiem występu byłej chórzystki Filhar-
monii Świętokrzyskiej Małgorzaty Siemieniec, odczytu 
wierszy Józefy Buckiej oraz poczęstunku przygotowanego 
przez działaczy „Wolnej Strefy”. ■

Warsztaty wykonywania wieńców na groby z okazji Wszystkich Świętych
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Uczyli się
rękodzieła
Barwne ozdoby i dekoracje kwiatowe, 
szydełkowane serwety i wyszywane na 
kanwach obrazy – to efekt warsztatów 
rękodzielniczych, które zorganizowało 
Stowarzyszenie „Wspólny Cel”.

 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze 
przez niemalże wszystkie weekendy października odby-
wały się cykliczne warsztaty z rękodzieła. Zorganizowa-
ne dla grupy 30 chętnych osób w różnym wieku zajęcia 

prowadziły artystki ludowe z Miedzianej Góry, Wanda 
Toporek i Janina Pękowska. Grupy dzielono odpowied-
nio na te, które zajmowały się w danych dniach szydeł-
kowaniem, wyszywaniem i robieniem kwiatów z krepiny. 
Warsztatom towarzyszyły ciekawe wyjazdy m.in. na mie-
dzianogórski tor wyścigowy i do Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni, gdzie odbyły się dodatkowe warsztaty z wyro-
bu tradycyjnego garncarstwa ludowego.
Dzięki warsztatom wykorzystującym elementy lokalnej 
kultury Stowarzyszenie „Wspólny Cel” chce wypromować 
Gminę Miedziana Góra. Wspólne warsztaty posłużyły 
również integracji i zaangażowaniu mieszkańców Gminy 
w jej życie. Większość z nich była zachwycona takim spo-
sobem spędzenia wolnego czasu. – Uczestnikom bardzo 
podobały się zajęcia. Dotarły do mnie głosy, że zamie-
rzają kontynuować rękodzielnictwo we własnym zakre-
sie – powiedziała Agnieszka Wołowiec ze Stowarzyszenia 
„Wspólny Cel”. Jest też wielce prawdopodobne, że w przy-
szłości warsztaty odbędą się ponownie. 
Zajęcia rękodzielnicze zakończą się oficjalnym spotka-
niem podsumowującym. Organizatorzy zamierzają roz-
dać promocyjne foldery fotograficzne oraz pokazać film 
dokumentujący przebieg warsztatów. Na początku grud-
nia odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy, podczas 
którego odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć małe 
dzieła folkowej sztuki stworzone przez uczestników za-
jęć. ■

Wykonane ozdoby już niebawem będzie można kupić na kiermaszu
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Z wizytą w Turcji
Uczniowie z Zespołu Szkół w Ćmińsku 
wrócili z kolejnej wyprawy. Tym 
razem w ramach programu Erasmus+ 
odwiedzili Turcję. 

 Ostatni tydzień października grupa uczniów z Ćmiń-
ska spędziła nie w szkolnych ławach, ale zwiedzając Tur-
cję i poznając jej kulturę. Mimo obaw ten muzułmański 
kraj zachwycił zarówno opiekunki, Małgorzatę Lasek 
i  Katarzynę Łukasik, jak i  samych uczniów. Goszczące 
polską młodzież tureckie rodziny okazały się niezwykle 
gościnne i  życzliwe. Ćmińszczanie w  czasie tej podróży 
zwiedzili stolicę Turcji, Stambuł, i docelowe miasto, czyli 
Azdavay. Mogli zobaczyć wnętrza meczetów oraz spróbo-
wać egzotycznej tureckiej kuchni, w tym salapu, naparu 
ze sproszkowanych bulw storczyka męskiego, i baklawy, 
ciastek z ciasta francuskiego, orzechów i miodu. Ważnymi 
punktami okazały się spotkania z uczniami innych zagra-
nicznych szkół, władzami i mieszkańcami miasta oraz od-
wiedziny tureckich targów. Program wyprawy był napięty 
i  męczący, ale pozwolił lepiej zaznajomić się z  kulturą 
Turcji. Wiosną młodzi ćmińszczanie wyruszą poznawać 
kolejny kraj partnerski, Hiszpanię. ■

Ślubowanie
Uczniowie klas pierwszych w Szkołach 
Podstawowych w Ćmińsku i w Porzeczu 
wzięli udział w uroczystym ślubowaniu 
i pasowaniu.

 W  obu szkołach uroczystości ślubowania pierwsza-
ków i  oficjalnego pasowania ich na uczniów poprzedzi-
ły akademie i  występy artystyczne. Wśród publiczności 
znaleźli się nie tylko dumni rodzice, ale także nauczyciele 
i uczniowie klas II i III. Ćmińską podstawówkę odwiedził 
również proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy, ksiądz Ja-
nusz Marzec. Po ślubowaniu dyrektorzy w obu szkołach, 
Krzysztof Wójcikowski i  Marek Woś, pasowali najmłod-
sze dzieci na uczniów. Uroczystościom towarzyszyły pa-
miątkowe zdjęcia oraz poczęstunek przygotowany przez 
mamy pierwszoklasistów. ■

W przyszłym roku uczestnicy Erasmusa zawitają do Ćmińska
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W skrócie
Pięć kolejnych rodzin otrzymało drzewka z okazji naro-
dzin dzieci w  ramach akcji „Drzewko dla szczęśliwych 
rodziców”. Na świat przyszły cztery dziewczynki i  je-
den chłopiec, którzy mieszkają kolejno w Kostomłotach 
Pierwszych, Kostomłotach Drugich i  w  Miedzianej Gó-
rze. Nowi mieszkańcy Gminy będą rośli razem z klonami 
czerwonymi i migdałkami. Do drzewka dołączone zostały 
upominki – grzechotki i listy gratulacyjne zapakowane do 
ekologicznej torby. – Wiem, że jest już jesień i te sadzon-
ki nie są już tak efektowne, jak jeszcze miesiąc temu, ale 
spokojnie można je posadzić. Tylko migdałki należy za-
bezpieczyć przed niższymi temperaturami – przestrzegał 
obdarowanych rodziców wójt. ■

Na ulicy Źródłowej w  Miedzianej Górze, tuż obok toru 
wyścigowego drogowcy położyli nową nawierzchnię. 
Dzięki temu mieszkańcy Gminy, pracownicy Lasów Pań-
stwowych i strażacy będą mieli lepszy dojazd do lasu i do 
znajdującej się tam składnicy drewna. Z pewnością ułatwi 
to też dotarcie do takich atrakcji turystycznych jak źró-
dełko, trasy narciarskie i szczyt Góry Kamień. Ponad 150 
metrów nowej nawierzchni to inwestycja finansowana 
przez Gminę i przez Lasy Państwowe. ■

W remizie OSP w Miedzianej Górze odbyło się Głośne 
czytanie wierszy. Dzięki inicjatywie Gminnej Biblioteki 
Publicznej na spotkaniu zjawiło się siedemdziesięcioro 
uczniów z zerówek ze Szkoły Podstawowej w Kostomło-
tach Drugich. Dzieci miały okazję wysłuchać wierszy lo-
kalnej artystki Józefy Buckiej czytanych przez samą au-
torkę, a także zadać jej pytania. Ponadto wójt Zdzisław 
Wrzałka i dyrektor Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Miedziana Góra Adam Głogowski czytali utwory Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. ■

Wybory do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy odbyły 
się bez zakłóceń. Do urn poszło 53,07% uprawnionych 
mieszkańców. 42% oddało swoje głosy na reprezentantów 
partii Prawo i Sprawiedliwość, 15,5% na Platformę Oby-
watelską, 11,3 % na Komitet Wyborczy Kukiz’15, 7,1% na 
Nowoczesną Ryszarda Petru, a 6,6% na PSL. ■

Rozpoczął się program „Senior–Wnuk”. 23 października 
w Szkole Podstawowej w Porzeczu myśliwy i jednocześnie 
członek Rady Seniorów Jan Szustak we współpracy z dy-
rekcją placówki poprowadził międzypokoleniową impre-
zę. Zebrani goście mogli obejrzeć filmy przyrodnicze i po-
słuchać, co ciekawego o lesie ma do powiedzenia członek 
koła łowieckiego. Następnie uczniowie razem ze swoimi 
dziadkami uczyli się, jak zrobić profesjonalne karmniki 
dla ptaków. Ukoronowaniem spotkania był grill, pieczenie 
kiełbasek i ziemniaków. ■
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W skrócie
W  Skarżysku-Kamiennej odbyły się I  Międzynarodowe 
Zawody Karate Kyokushin. Spośród 10 naszych zawod-
ników z sekcji karate w Ćmińsku i Kostomłotach Pierw-
szych aż 8 przywiozło medale. Złoto zdobyli Piotr Mróz, 
Filip Zygała, Katarzyna Jaśkowska i Krzysztof Janus; sre-
bro otrzymali Piotr Jaśkowski i Andrzej Dudek, natomiast 
dwa brązowe medale zgarnęli Julia Kumor i Paweł Mróz. ■

Piotr Paździerz z LUKKS Miedziana Góra zajął II miejsce 
na Igrzyskach Szkolnych – Pierwszym Kroku do Mistrzo-
stwa w Drzonkowie pod Zieloną Górą. W klasyfikacji ge-
neralnej chłopiec znalazł się na XII miejscu. Z kolei Pa-
weł Bartkiewicz zajął I  miejsce w  Turnieju Szachowym 
o  Puchar Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni 
i Usług Komunalnych w Kielcach. ■

13. kolejka Klasy Okręgowej okazała się szczęśliwa dla 
naszych klubów. Wicher Miedziana Góra rozegrał u siebie 
mecz z Zenitem Chmielnik i wygrał 2:1, awansując tym 
samym na 12. miejsce w  tabeli. Gród Ćmińsk zwyciężył 
z Orlętami Kielce 2:0 i zajmuje 5. miejsce w tabeli. ■

Ćmińsk w czołówce
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Ćmińsku weszły do grona najbardziej 
elitarnych szkół w regionie. To nagroda 
za wyniki uczniów i dobre zarządzanie 
placówką. 

 Zespół Szkół w  Ćmińsku uczestniczył w  spotkaniu 
Salonu Kreatywnych Szkół i  Placówek, które odbyło się 
w  Końskich. To organizacja powołana przez Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty, dzięki której dyrektorzy 
najlepszych szkół w  województwie mogą wymieniać się 
doświadczeniem i przekazywać sobie wzajemnie wiedzę. 
Wielką zaletą istnienia Salonu jest integracja dyrektorów 
tych placówek. W spotkaniach uczestniczą bowiem praw-
dziwi eksperci i specjaliści. Jest to więc doskonała okazja 
do zdobycia dodatkowej wiedzy z  zakresu zarządzania 
placówką oświatową. Dodatkowo dyrektorzy mogą pod-
patrzeć praktyczne rozwiązania i  pomysły zastosowane 
przez inne szkoły, a  także wziąć udział w wydarzeniach 
organizowanych przez Salon. W związku z tym organiza-
cja zamierza stworzyć bazę i upowszechnić „Dobre prak-
tyki”, z których skorzystają następne szkoły pretendujące 
do przyjęcia do tego elitarnego grona. 
 Aby zostać członkiem Salonu Kreatywnych Szkół 
i Placówek, w wyniku zewnętrznej ewaluacji ćmiński Ze-
spół Szkół musiał otrzymać ocenę „A”, wykazać wysokie 
noty ze sprawdzianów i egzaminów oraz mieć wśród swo-
ich uczniów laureatów i finalistów olimpiad przedmioto-
wych. Członkostwo w Salonie to ogromny sukces nauczy-
cieli, uczniów i ich rodziców. ■

W skrócie
Policjant Piotr Bazak czytał uczniom Szkoły Podstawowej 
w Kostomłotach Drugich w ramach akcji Cała Polska czyta 
dzieciom. Gość opowiedział im o swojej pracy i przybliżył 
kwestie bezpieczeństwa przed nadchodzącą zimą. ■

Najmłodsi wychowankowie Przedszkola w  Porzeczu zo-
stali pasowani na przedszkolaków. Po przejściu przez 
bramkę udekorowaną balonami maluchy otrzymały upo-
minki i życzenia. ■

Grupa uczniów klas III z SP w Kostomłotach Drugich za-
jęła II miejsce w  Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Przy-
rodniczej organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody. 
Uczniowie musieli wykazać wiedzę i kondycję fizyczną. ■

Starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Porzeczu odwie-
dzili Institute of Design Kielce, gdzie wzięli udział w lek-
cji designu przybliżającej warsztat pracy projektanta. ■

Mistrzowie
w Pool Bilardzie
W Zespole Szkół w Kostomłotach Dru-
gich odbyły się II Drużynowe Mistrzo-
stwa Województwa Świętokrzyskiego 
w Pool Bilardzie.

 Uczniowski Klub Sportowy Kostomłoty Drugie w skła-
dzie: Miłosz Słoń, Jakub Żelazny, Eryk Opara i  Przemy-
sław Gałecki zwyciężył w mistrzostwach. Duma rozpiera-
ła prezesa klubu Marka Karlikowskiego. – Teraz widać, że 
lata ciężkiej pracy przyniosły oczekiwane efekty – mówił 
z  zadowoleniem. Zawody oficjalnie otworzył wójt Zdzi-
sław Wrzałka, który wspólnie z  kierownikiem Centrum 
Sportu, Turystyki i  Rekreacji Miedziana Góra Adamem 
Głogowskim i dyrektorem kostomłockiego Zespołu Szkół 
Piotrem Kwietniem rozbił bile. ■
W imprezie wzięło udział 11 zespołów z województwa świętokrzyskiego
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głos miedzianej góry

Czy zdarzyły się Panu jakieś barwne historie pod-
czas wycieczek, które Pan prowadził?

Miałem raz taką wycieczkę pielgrzymkową połączoną ze 
zwiedzaniem kielecczyzny. Bardzo dobrane towarzystwo. 
Codziennie przez trzy dni odprawialiśmy msze polowe, 
poranną i wieczorną. Pełniłem funkcję ministranta, zbie-
rałem tacę. Starałem się, żeby tylko szeleściło. Po mszy 
na widok zebranej ofiary ksiądz proboszcz powiedział: 
„Taka mała grupa, a taka duża taca. Chodź do mnie na 
kościel nego!”. Po nabożeństwie spotykaliśmy się na 
wieczornej herbatce z prądem, było wyjątkowo wesoło. 
W autokarze z kolei, na samym końcu była cicha karcz-
ma. Każdy miał prawo przyjść do karczmy, ale musiał 
przynieść nalewkę pieczołowicie trzymaną na najlepszą 
okazję. Jak przyszło kilka osób, to wycieczka nabierała 
wyrazu.

Udziela się Pan również w Gminie.
Od początku bardzo mi zależało, żeby ożywić naszą Gmi-

Przewodnik
spod Piekiełka
Jeśli Gmina Miedziana Góra, to tu-
rystyka. Jeśli turystyka, to przyda się 
przewodnik. A jeśli przewodnik, to ... . 
Z Czesławem Naporowskim rozmawia-
my o turystyce na terenie Gminy i woje-
wództwa.

Jak to się stało, że zajął się Pan turystyką?
Turystyka była moją pasją od zawsze. Uwielbiałem 
wyjeżdżać i zwiedzać, może nie od razu bardzo daleko, 
ale po naszej krainie świętokrzyskiej na pewno. Praw-
dziwa przygoda z turystyką pieszą w świętokrzyskim 
zaczęła się od tego, że zapisałem się do Klubu Turystów 
Pieszych „Przygoda”. Tam jako uczestnik przez kilka 
lat wędrowałem po wszystkich gminach województwa 
świętokrzyskiego. Co niedzielę wychodziliśmy razem 
z przewodnikiem. Byliśmy w Bodzentynie, Skarżysku, 
Suchedniowie, w okolicach Strawczyna, na Ponidziu, na 
ziemi pińczowskiej, jędrzejowskiej, buskiej czy staszow-
skiej. Jechaliśmy autokarem do celu i stamtąd przemie-
rzaliśmy różne trasy. Najdłuższa, jaką przeszedłem, to 29 
kilometrów pieszo.

Co to była za trasa?
To wypad w okolice Suchedniowa, lasy sieradowickie, 
skąd wróciliśmy piechotą prawie że do Kielc. Trasa bie-
gła głównie przez dukty polne i leśne, bo jest taka zasa-
da, żeby chodzić jak najmniej po utwardzanych drogach.

A jeżeli fragment szlaku biegnie wzdłuż ulicy?
Jeśli ścieżka jest oznakowana, to podążamy za znakami. 
Przewodnik jednak musi wiedzieć, jak poprowadzić trasę 
tak, aby chodzić po duktach. A wracając do mojego prze-
wodnictwa – długo wędrowałem z „Przygodą”, aż ukoń-
czyłem kurs przewodnicki. W 2007 roku zdałem egzamin 
państwowy i otrzymałem legitymację przewodnicką, 
kóra uprawnia mnie do prowadzenia wycieczek. Wstąpi-
łem też do Koła Przewodników Świętokrzyskich „Bartek”. 
To był nowy rozdział w mojej turystycznej pasji. Zają-
łem się przewodnictwem zawodowo, podczas pierwszej 
wycieczki po Górach Świętokrzyskich prowadziłem 
grupę z Lublina. W ogóle przed każdym wyjazdem trzeba 
się przygotować, poznać wszystkie zabytki, trasy, histo-
rię i umieć o tym wszystkim opowiedzieć. Oczywiście 
inaczej opowiada się dzieciom, bardziej na wesoło, żeby 
ich nie zanudzić. Ale zdarzają się i grupy wymagające – 
muszę znać dokładne daty, większe zmiany historyczne 
w danym mieście, jego dzieje. I również nie mogę ich 
zanudzić. Jak się za dużo powie, to nikt nie słucha. Musi 
być krótko i z lekkim akcentem humorystycznym.

Czesław Naporowski przy kopcu, relikcie drogownictwa w Ćmińsku
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nę. Staram się sprowadzić tu jak najwięcej mieszkańców 
Kielc i okolic. Poprowadziłem już naprawdę sporo rajdów 
pieszych po lokalnych ścieżkach. Założyłem klub tury-
styczny „Gwarek”, który ma swoją zakładkę na stronie 
internetowej Gminy. Warunkiem udziału w naszych 
wycieczkach są dobre buty i chęć do chodzenia. Warto 
namówić kogoś i wspólnie wziąć udział w takiej wy-
cieczce. Udało mi się zachęcić członków „Przygody” do 
tego, żeby odwiedzali częściej ziemię miedzianogórską. 
Zorganizowałem Pieczonki Jesienne, powitanie wiosny 
z topieniem Marzanny. Zapraszam amatorów turystyki 
pieszej ze Starachowic, z Buska, z Końskich. Czasem, 
gdy znajdzie się sponsor, w zamian za reklamę mamy 
poczęstunek. Przypomniałem także tradycje górniecze, 
przebrany w galowy mundur górniczy opowiadałem 
o nich dzieciom i młodzieży w szkołach.

A co można zaproponować turyście, który widział 
już mur oporowy w Bobrzy i wszystkie kamienio-
łomy w Gminie?

Mieszkańcy i duża część turystów zapomniała o ogrom-
nej hydrobudowie, która tu się niegdyś odbywała. Mam 
na myśli wielki kanał bobrzański. Między Wykniem 
a Bobrzą były kiedyś rozlewiska rzeczne. Od muru 
oporowego, blisko Porzecza wykopano w latach 20. XIX 
wieku kanał, w który wpuszczono stare koryto rzeki. 
Co jeszcze? Sama Miedziana Góra, w której mieściła się 
pierwsza kopalnia miedzi. Do tej pory są tam leje po za-
padniętych szybach. Mamy też ciekawe budowle w pobli-
żu muru oporowego – stary młyn wybudowany niegdyś 
przez braci Płazińskich, dziś przerobiony na mały hotel. 
W podziemiach są resztki napędów, ale turbina jest 
już rozebrana. Idąc wzdłuż rzeki pod prąd, znajdziemy 
miejsca, w którym stały niegdyś tartaki rodzin Teleckich 
na Kobylakach i Szwedów w pobliżu Światełka. Poza tym 
wydaje mi się, że świetnym pomysłem byłoby promowa-
nie Gminy poprzez historię. Naszą lokalną perełką było 
górnictwo i hutnictwo. Zapomnieliśmy o świętowaniu 
Barbórki, chociaż w herbie mamy gwarka. Mniej pieroga, 
więcej historii.

Ocalił Pan od zapomnienia kilka ważnych miejsc?
Pewne miejsca trzeba uwidocznić i tak je zorganizować, 
aby przypomnieć je młodszemu pokoleniu. Miejsce, 
gdzie stał pierwszy na ziemiach Królestwa Polskiego 
piec hutniczy, znajduje się pomiędzy wsiami Wyrowce 
i Bobrza. Ten piec po 33 latach rozebrano i przeniesiono 
do Samsonowa. Zgłosiłem się z wnioskiem do poprzed-
niego wójta i zamówiliśmy duży kamień upamiętniający 
ten pierwszy wielki piec. Co ciekawe, jeszcze w latach 50. 
zeszłego stulecia rolnicy wykopywali z ziemi wielkie gła-
zy, które stanowiły jego część. Żużel i resztki węgla leżą 
tam do dziś. Druga rzecz – od niepamiętnych czasów 
na skrzyżowaniu dróg do Samsonowa, Kielc i Piotrkowa 
istniał kopiec. Nie ma żadnej wzmianki, na jaką okolicz-

ność został usypany. Wiadomo tylko, że po powstaniu 
styczniowym miejscowa ludność zbierała się na tym 
kopcu i śpiewała pieśni religijne. Podczas przebudowy 
drogi do Piotrkowa kopiec rozepchano, nie było go przez 
38 lat. Krążyły nawet legendy, że w kopcu mogą znajdo-
wać się jakieś skarby. W pamięci mieszkańców jednak 
pozostał, nawet mówiono: „Idę na kopiec” lub „Chmura 
idzie od kopca”. Kiedyś spotkałam pewnego pasjonata, 
też przewodnika, który pracował w Regionalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, spokojnie zebrałem doku-
mentację i przekonałem go, że ten kopiec znów musi 
stanąć. Podczas czyszczenia rowów na Przyjmie podje-
chały wywrotki, wytyczyliśmy krąg i usypaliśmy kopiec 
o wysokości 2,5 metra i średnicy 8,5 metra. Możliwe, że 
był to kopiec graniczny, taki relikt drogownictwa, jakiś 
kurhan lub inne ważne miejsce dla Słowian.

Dzięki Panu przypomniano sobie także o Źródle 
Grodowym.

Tak. Źródło Grodowe jest zupełnie naturalnym tworem. 
Dawniej pełniło rolę stoku pralnego. Rodziny wywoziły 
w powozach balie i robiły wielkie pranie, ponieważ ze 
źródła bije czysta źródlana woda. Zależało mi, żeby to 
miejsce upamiętnić. Wystąpiłem do Parków Krajobra-
zowych o nadanie mu statusu pomnika przyrody nie-
ożywionej. Udało się. Lasy Państwowe użyczyły miejsca, 
wybudowały altanę turystyczną i postawiły tablice 
informacyjne.

A gdyby Pan musiał wymienić jedną rzecz, która 
świadczy o bogactwie Gminy, to co by to było?

Nasze kamieniołomy piaskowca. Pełniły one kiedyś 
ważną funkcję dla polskiego przemysłu hutniczego. Ro-
biono tu bardzo odporne cegiełki do wymurówek pieców 
hutniczych. Słynęliśmy z tego. Przez cały rok wykuwało 
się tutaj według szablonu malutkie wycinki koła. Furami 
zwoziło się to na stacje kolejowe, a później cegiełki je-
chały w Polskę. Do Częstochowy, do Skarżyska-Kamien-
nej, na Śląsk, do Nowej Huty w Krakowie, do Staracho-
wic, do Końskich. Wyprodukowaliśmy ich miliony.

Panie Czesławie, a skąd się wziął Zbój Madej?
Zaczęło się od tego, że na Dzień Dziecka w Skarżysku-
-Kamiennej miałem opowiedzieć dzieciom legendy 
o zbójach. Poczytałem trochę i pomyślałem, że trzeba 
będzie się ucharakteryzować. Pociąłem stary kożuch, 
zrobiłem z niego kapudrak i getry, kupiłem peruki, 
maczugę, podmalowałem się, założyłem stare buty – 
i wybrałem się. Pierwszy raz na scenie z mikrofonem, 1,5 
tysiąca ludzi – okazało się, że dobrze się czuję na scenie. 
I tak zostało.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby szlak 
szczęśliwie Pana prowadził!

Również dziękuję!
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Fundacja Świętokrzyska Społeczność

realizuje projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi

krajami członkowskimi Unii Europejskiej:

„PUNKT BALTICBIKE - ROWERKI CZEKAJĄ - WSPARCIE 
ZASOBÓW KRAJOBRAZOWO-PRZYRODNICZEGO 
GMIN MIEDZIANA GÓRA I ZAGNAŃSK POPRZEZ 

PROMOCJĘ NOWEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO ORAZ 
ORGANIZACJĘ CYKLU WYCIECZEK ROWEROWYCH”

Głównym celem projektu jest promocja zasobów 
krajobrazowo-przyrodniczych, a także atrakcji 

najciekawszych miejsc gmin z powiatu kieleckiego 
(Miedziana Góra, Zagnańsk) poprzez utworzenie nowego 

szlaku rowerowego.

Całkowita wartość projektu:  14 205,26 CHF

Termin realizacji: lipiec 2015 r. – styczeń 2016 r.

Wsparciem objętych zostanie 182 osoby, tj. mieszkańcy, 
nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenów gmin 

Miedziana Góra, Zagnańsk, którzy zapoznają się z nowym 
szlakiem rowerowym oraz atrakcjami turystycznymi, 
kulturowymi, lokalnymi zasobami przyrodniczymi, 

historycznymi, archeologicznym.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Załóż odblask!
Wystarczy już jeden odblask – na ręce, na 
nodze, przy torebce lub plecaku. Jest tyle 
wzorów, że każdy znajdzie coś dla siebie.
A widoczność na drodze może uratować 
życie.

30 metrów – tyle wynosi odległość, z któ-
rej kierowca może dostrzec pieszego bez 
odblasku na nieoświetlonej drodze. Przy 
rozpędzonym samochodzie to czasem 
stanowczo za mało, żeby zahamować i nie 
spowodować wypadku. Gdy pieszy nie 
będzie w porę dostrzeżony, o wypadek 
naprawdę nietrudno. Odblask pozwala na 
„bycie widzialnym” już z odległości 150 
metrów. To dużo i wystarczy, żeby kierow-
ca mógł bezpiecznie zwolnić. 

Już od ponad roku panuje obowiązek 
noszenia odblasków. Ale to nie musi być 
przykra powinność, która wynika jedy-
nie z obecnych przepisów. Odblaski mają 
różne wzory i można je przyczepiać gdzie 
dusza zapragnie. Byleby były widoczne. 
A oferta jest szeroka – od przywieszek 
po naklejki i zwijane paski z zabawnymi 
nadrukami dla dzieci. Mogą też stanowić 
praktyczny gadżet promocyjny. Każdy 
znajdzie coś dla siebie, a poziom widocz-
ności i bezpieczeństwa na drodze zdecydo-
wanie się zwiększy. Warto nosić odblaski, 
bo to mała rzecz, a może uratować życie.

Spektrum Możliwości zaprasza senio-
rów na wyjazd do teatru lub filharmonii. 
Zainteresowani mogą zapisywać się pod 
numerem telefonu 884 986 600.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze   
zaprasza wszystkich chętnych do  
wystawienia i sprzedaży swoich dzieł   
na Kiermaszu Bożonarodzeniowym,   
który odbędzie się w dniach:  
4 grudnia w godz.  16.00 - 19.00 
5 grudnia w godz.  12.00 - 19.00 
6 grudnia w godz. 09.00 - 19.00 
oraz wszystkich chętnych do 
zakupu upominku na gwiazdkę. 

HIPOTEKA PRZYMUSOWA
WOBEC DŁUŻNIKÓW PODATKOWYCH

Wójt jest zobowiązany do skutecznego poboru na-
leżnego podatku poprzez zgodne z prawem działa-
nia, do których należy także hipoteka przymusowa. 
Wygasa ona wyłącznie po uregulowaniu zaległości. 
Jest to jedyny sposób zabezpieczenia należności po-
datkowych przed upływem okresu przedawnienia 
podatku.
Wobec powyższego dłużnikom posiadającym wielo-
letnie zaległości podatkowe, w  przypadku których 
postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, Gmi-
na będzie zobowiązana do zabezpieczania tychże 
zaległości poprzez ustanowienie hipoteki przymu-
sowej na majątku dłużnika.

W  związku z  korektą systemu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych informujemy, że od paź-
dziernika 2015 r. odpady z metali (np. puszki alumi-
niowe, puszki po konserwach, drobne odpady z me-
tali) należy zbierać „u źródła” w workach w kolorze 
żółtym razem z odpadami z tworzyw sztucznych i od-
padami wielomateriałowymi.
Odpady te będą odbierane przez przedsiębiorcę 
bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych, 
a  nie jak do tej pory z  Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

Klub Seniora zaprasza 
od wtorku do soboty w godz. 11.00 – 18.00
Budynek Carrefour, 2 piętro pokój 34
Wtorek w godz. 16.00 - 18.00
kurs podstawowy języka angielskiego
(zgłoszenia pod numerem tel. 575 801 500)
Środa w godz. 16.00 - 18.00
kurs podstawowy obsługi komputera
(zgłoszenia pod numerem tel.  504 259 395)
Sobota w godz. 11.00 - 15.00
zajęcia z rękodzieła artystycznego
(zgłoszenia pod numerem tel. 575 801 500)

W  niedziele, środy i czwartki w  sali gimnastycznej 
w Porzeczu można rozwijać swoją tężyznę fizyczną po-
przez ćwiczenia ruchowe. Informacje tel. 509 683 401 Festyn Kreatywny Mózg

22 listopada 2015 w godzinach 16.00-18.00
Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
W programie: warsztaty laboratoryjne i naukowe, robotyka,
 gry logiczne, animacje dla dzieci

Stowarzyszenie Plusik
zaprasza dzieci i młodzież na
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