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Sesja Rady Gminy
Przebudowa drogi w Kostomłotach Pierw-
szych coraz bardziej realna. Gmina i powiat 
oczekują na zatwierdzenie przez wojewodę 
listy przyszłorocznych inwestycji. Potem 
rozpocznie się procedura przetargowa.  
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Inwestycje w pigułce
Mijający rok obfitował w inwestycje.
Co się zmieniło na terenie Gminy w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy?   
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Krew darem życia
Gmina Miedziana Góra została wyróżnio-
na przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy 
PCK oraz Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach za 
wspieranie akcji krwiodawstwa.
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Kiermasz świąteczny
W pierwszy weekend grudnia mieszkańcy 
Gminy i entuzjaści rękodzieła mieli okazję 
podziwiać ręcznie robione ozdoby.
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Kreatywny Mózg
Moc niezwykłych naukowych atrakcji dla 
najmłodszych przygotowało Stowarzy-
szenie Plusik. Przyszli młodzi wynalazcy 
uczestniczyli m.in. w warsztatach chemicz-
nych, fizycznych i z robotyki.
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Barbara od górników
Górnictwo to nie tylko węgiel i nie tylko 
Śląsk. W Gminie Miedziana Góra kultywuje 
się stare, zapomniane tradycje.  
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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy! Zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia mają w naszym kraju bogatą tradycję, 
tradycję chrześcijańską. Pamiętajmy o tym, że bieganie
po centrach handlowych i robienie zakupów często 
na kredyt nie jest tradycją. Dawanie prezentów to na 
pewno miły zwyczaj, ale nie najważniejszy. Pamiętajmy 
że to święta rodzinne, w których ważna jest wzajemna 
miłość, pokój i pojednanie. Dlatego życzmy sobie świąt 
prawdziwych. A jakie powinny one być? Niechaj nam 
w tym pomoże wiersz autorstwa pani Józefy Buckiej. 
Do siego roku!

Świętokrzyska Szopka

W naszej Puszczy Jodłowej
W Górach Świętokrzyskich
Nucą Aniołowie
Oznajmiając wszystkim

Że tam w lesie na polanie
Wielkie cuda – zadziwienie
Rodzi się Boże Dziecię – Wielkie Panię
Niesie dla świata zbawienie

Biegnie zając z sareneczką
I wiewiórka z przepióreczką
I dostojny piękny jeleń
Tylko ludzi coś niewiele

Pewnie znowu nie czuwali
W trudach życia – zabiegania
Znowu serca zaniedbali
Gubiąc drogę do swojego Pana

Nie zwlekajcie ani chwili
Śpieszcie się do Pana
Czy to w szopie, czy w świątyni
Wszędzie Jego Chwała

A do Boga jedna droga wiedzie
To jest droga pojednania
Czyś bogaty, czy też w biedzie
Miej w sobie siłę wybaczania

Wszystkim mieszkańcom i gościom Gminy 
Miedziana Góra z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
radości, rodzinnej atmosfery w gronie 
najbliższych i przyjaciół. Niech nadzieja 
i spokój zagoszczą w sercu każdego z Nas, 
niech nadchodzący Nowy Rok wypełniony 
będzie samymi radosnymi chwilami 
i przyniesie realizację wszystkich planów.

Zdzisław Wrzałka Bogusław Sobczyk
Wójt Gminy  Przewodniczący Rady Gminy

Pełnych spokoju i radości Świąt Bożego 
Narodzenia, niech zrozumienie oraz serdeczna 
współpraca budują naszą Małą Ojczyznę. 
Wszystkiego dobrego w Nowym 2016 Roku 
mieszkańcom Gminy Miedziana Góra życzy

Robert Kaszuba
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Wszystkim mieszkańcom Gminy życzę 
zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego 
ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech 
to będzie czas zadumy i odpoczynku od 
codziennego zabiegania. Nowy Rok zaś niech 
przyniesie pomyślność i spełnienie w życiu 
osobistym i zawodowym.

Zdzisław Zapała
Radny Rady Powiatu

Wszystkim naszym seniorom, przyjaciołom, 
osobom życzliwym aktywności Klubu składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku!

Miedzianogórski Klub Seniora

_____________________________________

Urząd Gminy przekazuje serdeczne
podziękowania dla Zbigniewa Góździa
za podarowaną choinkę oraz 
dla Rafała Sadzy za jej dostarczenie
na plac przed Urzędem Gminy.
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bezpieczniejsza droga. Po sesji radny Kaszuba przyznał, 
że inwestycja w przebudowę z punktu widzenia współpra-
cy Gminy i powiatu jest wielce istotna. Wymagała przede 
wszystkim wcześniejszego określenia kwot, które oba sa-
morządy będą mogły wydać na ten cel. W przypadku Gmi-
ny mowa o 1,8 miliona złotych. – Samorządy dogadały się 
w kwestii współudziału, a dzięki większej kwocie zaofero-
wanej przez Gminę możemy się starać o znaczne dofinan-
sowanie z budżetu państwa – powiedział radny. Aktualnie 
samorządy oczekują na zatwierdzenie przez wojewodę 
listy przyszłorocznych inwestycji, po czym będą mogły 
rozpocząć procedurę przetargową. Dzięki przebudowie 
pojawi się m.in. chodnik, który umożliwi mieszkańcom 
bezpieczne poruszanie się wzdłuż ulicy. Robert Kaszuba 
przypomniał także o bezpłatnej pomocy prawnej, z której 
będzie można skorzystać w starostwie od 1 stycznia 2016 
roku. Wśród osób upoważnionych do jej pobierania znaj-
dą się ci, którym przyznano świadczenie z pomocy spo-
łecznej, posiadają Kartę Dużej Rodziny, są kombatantami 
lub weteranami, mają mniej niż 26 lat lub powyżej 65 lat 
bądź ucierpieli w  wyniku klęski żywiołowej, katastro-
fy naturalnej lub awarii technicznej. Pomoc prawna ma 
polegać na udzielaniu informacji o stanie prawnym oraz 
o prawach i obowiązkach danej osoby, wskazaniu sposobu 
rozwiązania konkretnego problemu prawnego, wskazów-
kach odnośnie do sporządzenia pism dotyczących sytu-
acji prawnej (bez pism procesowych) oraz na napisaniu 
projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie 
adwokata z urzędu.  
 Radny Kaszuba podziękował Gminie Miedziana Góra 
za wsparcie. – Współpraca przełożyła się na możliwość 
przebudowania ulicy Podmiejskiej. Gdyby nie zaangażo-
wanie radnych gminnych, nic by z tego nie było – powie-
dział przedstawiciel powiatu. ■

Sesja Rady Gminy
Ostatnia sesja Rady Gminy Miedziana 
Góra minęła wyjątkowo szybko i sprawnie. 
Radni podjęli pięć uchwał, z czego jedna 
dotycząca przebudowy ulicy Podmiejskiej 
stanowi bardzo ważny punkt w unowocze-
śnieniu gminnej i powiatowej infrastruk-
tury. 

 Sesję otworzył jak zwykle przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogusław Sobczyk. Punktem całego spotkania było 
przyjęcie pięciu uchwał. Pierwsza z nich dotyczy zakupu 
działki w  Tumlinie-Podgrodziu, dzięki czemu przyszli 
właściciele wykupywanych w  tej okolicy gruntów będą 
mieć swobodny dostęp do drogi publicznej. Druga uchwa-
ła odnosi się do drobnej zmiany we wcześniej przyjętej 
uchwale o  przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania 
Dorzecze Bobrzy. Zmiana ta polegać ma na możliwości 
reprezentowania Gminy w LGD przez osobę upoważnio-
ną przez wójta. Również treść trzeciej uchwały traktuje 
o niewielkiej zmianie w uchwale o likwidacji Zakładu Go-
spodarki Komunalnej – chodzi o zastąpienie w tytule słów 
z siedzibą w Miedzianej Górze na z siedzibą w Kostomłotach 
Drugich. Przedostatnia uchwała – o  największej wadze 
wśród teraz przyjętych – dotyczy dokładnego określenia 
przyszłorocznych terminów wydawania wkładu własne-
go Gminy na remont ulicy Podmiejskiej w Kostomłotach 
Pierwszych. Za sprawą piątej uchwały radni zaakcepto-
wali stawki opłaty targowej w 2016 roku. 
 Wszyscy zebrani, w tym również sołtysi z Gminy Mie-
dziana Góra, debatowali nad aktualnymi sprawami i pro-
blemami. Na sesji pojawili się także goście. Wśród nich 
znalazł się radny powiatowy Robert Kaszuba, który razem 

ze Zdzisławem Zapałą zasiada w Komisji Dróg, Komuni-
kacji i  Budownictwa podlegającej Radzie Powiatu. Obaj 
radni są gorącymi orędownikami przebudowy ulicy Pod-
miejskiej w Kostomłotach Pierwszych. Ulica ta należy do 
grupy dróg powiatu kieleckiego – i niestety nie jest to naj-

Robert Kaszuba wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Inwestycje
w pigułce

Są często niewidoczne. Korzystamy z nich 
na co dzień, lecz gdy ich nie ma, codzien-
ne życie jest bardzo utrudnione. Inwesty-
cje i zmiany – to one sprawiają, że Gmina 
wygląda lepiej i lepiej się w niej żyje.

 Mijający rok obfitował w inwestycje. Niektóre z nich 
dofinansowała Unia Europejska, niektóre powiat, jeszcze 
inne Lasy Państwowe czy odpowiedni resort. Każdą z nich 
jednak zainicjowała Gmina. Co się zmieniło na jej terenie 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
 Pojawiły się chodniki w szczególnie niebezpiecznych 
miejscach. Najważniejsza tego typu inwestycja to chod-
nik przy ulicy Starowiejskiej w Kostomłotach Pierwszych. 
Jego początek znajduje się przy ulicy Świętego Jana, a ko-
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niec przy ulicy Podmiejskiej. Drugi ciąg chodnikowy wy-
budowano w  Porzeczu na odcinku od Szkoły Podstawo-
wej przy drodze powiatowej nr 0286T do granicy Gminy 
Miedziana Góra z Gminą Strawczyn. Pojawienie się tych 
chodników znacznie zwiększyło bezpieczeństwo pie-
szych, zwłaszcza najmłodszych. 
 Na wielu ulicach drogowcy położyli nową nawierzch-
nię lub uzupełnili jej braki, wyprofilowali pobocza i ure-
gulowali przydrożne rowy. Tak stało się w przypadku ulic 
Jasnej i Radosnej w Tumlinie-Wykniu, części ulicy Parko-
wej w Ćmińsku, ulic Szkolnej i Urzędniczej w Kostomło-
tach Drugich oraz ulicy Kamiennej w Miedzianej Górze. 

Ważną inwestycją był remont 150-metrowego odcinka 
ulicy Źródłowej w Miedzianej Górze. Droga ta prowadzi 
do leśnej składnicy drewna, więc często korzystali z niej 
pracownicy Lasów Państwowych, a także strażacy w na-
głych przypadkach i  turyści. Dla kilku ulic w  Ćmińsku, 
Miedzianej Górze i  Kostomłotach Drugich wykonano 
operaty wodno-prawne. Na placu przed Urzędem Gmi-
ny i  w  jego najbliższej okolicy został zmodernizowany 
system monitoringowy. W  tym miejscu warto również 
wspomnieć o zarezerwowaniu 1,8 miliona złotych na mo-
dernizację drogi powiatowej w Kostomłotach Pierwszych. 
Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków krajo-
wych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na Lata 2016–2017.
 Polepszył się transport i  komunikacja. Przy ulicy 
Podmiejskiej w Kostomłotach Pierwszych drogowcy wy-
remontowali pętlę autobusową i położyli asfalt. Stanęło 
kilkanaście nowych wiat przystankowych. Trasa auto-
busów nr 9 wydłużyła się i  prowadzi teraz m.in. przez 
Przyjmo, Kobylaki i Wyrębę a na linii nr 32 uruchomiono 
dodatkowe kursy w sobotę i w niedzielę. Wzdłuż najbar-
dziej ruchliwych ulic w Kostomłotach Pierwszych i Dru-
gich, w Ćmińsku, w Bobrzy, Tumlinie-Wykniu, Miedzianej 
Górze, Przyjmie i  Ciosowej postawiono łącznie 70 lamp 
drogowych. W niektórych z tych miejsc zostały zamonto-
wane nowe linie zasilające. 
 Dzięki współpracy władz Gminy z LGD Dorzecze Bo-
brzy i  bezinteresownemu gestowi państwa Celiny i  Ze-
nona Synowców w  Światełku powstał nowy plac zabaw 
dla dzieci. W miedzianogórskim SOZ-ie natomiast zaczął 
funkcjonować nowy oddział rehabilitacyjny. ■

Krew darem życia
20 litrów – tyle swojej krwi oddali miesz-
kańcy Gminy Miedziana Góra w trakcie 
letniej akcji Krew darem życia. Ten cał-
kiem wysoki wynik doczekał się wyróżnie-
nia, które przyznały Gminie Świętokrzyski 
Oddział Okręgowy PCK oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach.

 Przyznanie nagród i  wyróżnień odbyło się w  Woje-
wódzkim Domu Kultury w  Kielcach podczas Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa. Odznaczenia państwowe i resor-
towe m.in. dla honorowych dawców krwi i przyjaciół całej 
inicjatywy wręczali wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba. Wyróżnienia otrzymali także przedstawi-
ciele szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie wzię-
li udział w akcji Młoda krew ratuje życie. 

 W  Gminie Miedziana Góra idea honorowego odda-
wania krwi była popularyzowana podczas wszystkich 
większych imprez promocyjnych, np. w trakcie Miedzia-
nogórskiej Gminy 2015, Święta Pieroga Świętokrzyskie-
go i  wydarzeń organizowanych przez grupę Aktywny 
Ćmińsk. Wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy bezinte-
resownie oddali swoją krew, oficjalnie podziękował Jerzy 
Stalmasiński, dyrektor Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. Wyróżnienia w imieniu wój-
ta odebrał inspektor ds. kultury i  promocji w  Urzędzie 
Gminy w Miedzianej Górze Dominik Słoń. – Organizowa-
liśmy, organizujemy i dalej będziemy organizowali akcje 
krwiodawstwa, w które chętnie włączają się mieszkańcy 
naszej Gminy – zapewnił nasz przedstawiciel.
 Współpraca RCKiK ze świętokrzyskimi gminami za-
pewnia rocznie kilkaset litrów krwi. W tym roku w ca-
łym województwie zebrano jej 13 tysięcy litrów. W czasie 
gminnych imprez mieszkańcy mogą oddawać krew w tzw. 
krwiobusach.To najcenniejszy prezent, jaki człowiek jest 
w stanie podarować drugiej osobie. ■

Dzień Papieski w Ćmińsku był dobrą okazją do oddania krwi

Prace drogowe na ul. Żródłowej w sołectwie Miedziana Góra
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Kreatywny mózg
22 listopada w Zespole Szkół w Kostom-
łotach Drugich odbył się festyn Kreatywny 
Mózg. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas.

 Głównym inicjatorem festynu było Stowarzyszenie 
Plusik. W organizowaniu zabawy pomagała dyrekcja ko-
stomłockiej szkoły oraz członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kostomłotach Drugich. Wśród gości odwiedza-
jących stoiska pojawili się m.in. marszałek Adam Jarubas, 
wójt Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka i  dyrek-
tor Zespołu Szkół w  Kostomłotach Drugich Piotr Kwie-
cień. Organizatorzy przygotowali na sali gimnastycznej 

różnorodne atrakcje. Wszyscy mogli podziwiać występy 
tancerzy oraz wystawę prac fotograficznych i  plastycz-
nych młodych artystów. Na mamy przyszłych naukowców 
czekały darmowe zabiegi kosmetyczne, zaś ich pociechy 
mogły spróbować swoich sił przy stoiskach tematycznych 
i na specjalnych zajęciach. Dzieci brały udział w warsz-
tatach dotyczących interesujących substancji Kreatyw-
na nauka – pomysłowy człowiek. Ci, którzy zatrzymali się 
przy stoisku Oddziału ds. Innowacji w  Departamencie 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, mogli 
zagrać w gry logiczne i  rozwijające wyobraźnię – Rado-
sne Sześciany, Tangram, Pentomino i Wieżę. Przy stoisku 
Robotechnic dzieciaki miały okazję samodzielnie skon-
struować i zaprogramować robota z klocków Lego. Gdzie 
indziej prezentowano most Leonarda i owady w plexi, od-
bywały się też warsztaty chemiczne, fizyczne i z użyciem 
mikroskopów. Obecne były także koła naukowe, a wśród 
nich pani Marlena Jarząb, która ze swoimi podopiecznymi 
robiła doświadczenia odsłaniające kuchenne tajemnice. 
Pojawili się szachiści z  LUKKS Miedziana Góra. Zawod-
nicy zachęcali gości do sprawdzenia swoich możliwości 
i wspólnej gry. ■

Pierwsza edycja festynu cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Kiermasz 
świąteczny

Coraz modniejsza idea urządzania kier-
maszów bożonarodzeniowych zawitała 
do Miedzianej Góry. W pierwszy weekend 
grudnia mieszkańcy Gminy i entuzjaści 
rękodzieła ludowego mieli okazję podzi-
wiać i kupować świąteczne ozdoby.

 Trwające trzy dni wydarzenie odbyło się w  remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Miedzianej Górze. Na 
kiermaszu zjawili się m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, radni 
gminni i sołtysi. Uroczystego otwarcia dokonała Anna So-
cha, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 Celem kiermaszu było wystawienie ozdób świątecz-
nych i  przedmiotów użytkowych związanych z  Bożym 
Narodzeniem. Na stoiskach pojawiły się więc kolorowe 
bombki, bukiety kwiatów, wszelkiego rodzaju stroiki, 
choinki zrobione z różnych materiałów, bałwanki i wie-
le innych. Rękodzieła wystawiali lokalni twórcy ludowi, 
w  tym m.in. zasłużona artystka pani Józefa Bucka czy 
9-letnia Karolinka. Warto przypomnieć, że dziewczynka 
rozpoczęła przygodę z rzemiosłem artystycznym w czasie 
niedawnych warsztatów zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Wspólny Cel.

 O  muzyczną oprawę imprezy zadbały dwa zespoły. 
Podczas otwarcia wystąpił Dziecięcy Zespół Pieśni i Tań-
ca prowadzony przez Ewelinę Wołowiec, nauczycielkę 
muzyki i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 
w  Kostomłotach Drugich. Młodzież zaśpiewała kolędy 
i  bożonarodzeniowe piosenki, dzięki czemu wprawiła 
przybyłych w świąteczny nastrój. W podobnym klimacie 
odbył się również występ zespołu Bobrzanki. 
 To pierwsze tego typu przedsięwzięcie zainicjowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedzianej Górze. 
Dyrektor placówki Anna Socha wyraziła nadzieję, że kier-
masz będzie kontynuowany w następnych latach. ■

Powrót do rzemiosła widać w każdych dziedzinach życia, także sztuce 
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Jabłka dla
mieszkańców

Stowarzyszenie Plusik bierze udział w roz-
dawaniu plonów rolnych. Korzystają na 
tym sami obdarowani, jak i rolnicy.

 Stowarzyszenie podpisało umowę z Agencją Restruk-
turyzacji Rolnictwa. Na tej podstawie bierze udział w dys-
trybucji owoców i warzyw, których nie udało się sprzedać 
polskim rolnikom. Zapotrzebowanie na jabłka, gruszki, 
cebulę, marchew oraz kapustę zgłaszają miasta, gminy 
i parafie. Rolnicy, od których pochodzą rozdawane płody 
rolne, mogą się starać o  finansowe rekompensaty. Sto-
warzyszenie Plusik rozdysponowało do tej pory 100 ton 
jabłek. Prezes organizacji Krystyna Zapała przyznaje, że 
z ofertą zgłaszają się do niej rolnicy z całej Polski, nie-
mniej w pierwszej kolejności brani są pod uwagę ci z na-
szego regionu. Z tej formy pomocy skorzystały już takie 
miejscowości jak Piekoszów, Wolica czy Zajączków. ■

Bezpieczna droga
W Porzeczu powstaje nowy chodnik. Na 
razie drogowcy działają w najbliższej oko-
licy Szkoły Podstawowej.

 Tuż przy szkole pojawiła się już kostka brukowa, 
natomiast za budynkiem pracownicy drogowi pogłębi-
li pobocza i  przygotowują się do następnych prac. Ciąg 
chodnikowy ma powstać na drodze powiatowej na odcin-
ku między szkołą a granicą naszej Gminy z Gminą Straw-
czyn. To wspólna inwestycja Gminy i powiatu kieleckiego. 
Niedawno z  podobnego zadania oba samorządy wywią-
zały się poprzez budowę chodnika przy ulicy Starowiej-
skiej w  Kostomłotach Pierwszych. – Inwestycja jest po-
dyktowana m.in. zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
Szkoły Podstawowej. Już niedługo będzie im łatwiej do-
trzeć na lekcje – powiedział wójt Zdzisław Wrzałka. ■

Mikołajki
Dzieci mieszkające na terenie Gminy mia-
ły okazję spotkać się 6 grudnia w Ćmińsku 
i w Bobrzy ze św. Mikołajem. 

 
 Z  inicjatywy Grupy Aktywny Ćmińsk, Ochotniczej 
Straży Pożarnej i  Rady Sołeckiej Ćmińska Rządowego 
w  remizie zorganizowano wieczór mikołajkowy. W  spo-
tkaniu uczestniczyli wójt Zdzisław Wrzałka oraz prezes 
ćmińskiej OSP Ireneusz Żak. Dzieci wraz z  rodzicami 
własnoręcznie robiły ozdoby, którymi później dekoro-
wały choinkę. Oczywiście najmłodsi otrzymali prezenty 
od świętego Mikołaja. Impreza miała również charakter 
dobroczynny – podczas kiermaszu świątecznych ozdób 
i wypieków zbierano pieniądze na leczenie ciężko chore-
go 7-letniego Olka. W Bobrzy spotkanie ze świętym Miko-
łajem zorganizował naczelnik OSP Stanisław Banaś i jego 
przyjaciele. I tu dzieci dostały prezenty oraz mogły zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z brodatym. Gość z Laponii nie 
zapomniał odwiedzić także uczniów naszych szkół. ■
Spotkanie ze św. Mikołajem w remizie OSP w Ćmińsku

Spotkania
społeczników

8 listopada odbyła się sesja Rady Seniorów 
Gminy Miedziana Góra i spotkanie przed-
stawicieli lokalnych organizacji pozarzą-
dowych. 

 Podczas zebrania Rady Seniorów jej członkowie 
podsumowali ostatni miesiąc. Oferta Klubu Seniora po-
szerzyła się m.in. o wykłady o zdrowiu i porady prawne. 
Ustalono też termin spotkania z Wojewódzką Społeczną 
Radą Seniorów. W obradach uczestniczyli wójt Zdzisław 

Wrzałka i wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Pod-
siadło. Wójt spotkał się również z przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. 
Rozmowy dotyczyły powołania Gminnej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze oraz aktual-
nych i przyszłorocznych zadań społeczników. ■

Spotkanie podsumuwujące działalność Rady Seniorów
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oświata

W skrócie
Stowarzyszenie Przemienienie z Kostomłotów Pierwszych 
i Arkadiusz Cieplak przekazali żywność najbardziej po-
trzebującym. Dzięki hojności dobrych ludzi rozdyspono-
wano ponad 3,5 tony jedzenia. ■

12 grudnia w siedzibie OSP w Miedzianej Górze odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Dorzecze Bobrzy. Uchwalono zmiany w statucie 
i wybrano nowe organy decyzyjne Stowarzyszenia. Preze-
sem Zarządu został ponownie Jarosław Wałek. ■ 

Dzięki LUKKS Miedziana Góra klubowi szachiści i  nie-
zrzeszeni amatorzy szachów mogli uczestniczyć w  za-
jęciach z  rosyjską trenerką Tatianą Dudnik oraz Euge-
niuszem Tylkowskim, szachową legendą Gminy. Zajęcia 
odbywały się w  Centrum Sportu, Turystyki i  Rekreacji 
w Miedzianej Górze. ■

Drzewka dla szczęśliwych rodziców z rąk wójta Zdzisława 
Wrzałki otrzymali rodzice Adrianny z Kostomłotów Dru-
gich, Zosi z  Ćmińska i  Damiana z  Bobrzy. Do sadzonek 
klonu czerwonego i migdałka jak zwykle dołączono grze-
chotki i listy gratulacyjne. ■

Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Porzeczu 
uczestniczyli w programie Antymina. Popularni raperzy 
prowadzący zajęcia uczulili młodzież na zagrożenia, któ-
re wynikają z zażywania alkoholu, narkotyków i innych 
używek. ■

Akcja Pluszowy Miś organizowana przez redakcję Echa Dnia 
dotarła do Porzecza. W Szkole Podstawowej uczniowie 
zbierali zabawki, książki i słodycze dla małych pacjentów 
szpitali i dla dzieci z placówek wychowawczych. ■

Uczniowie II klasy ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach 
Drugich uczestniczyli w lekcji bibliotekarstwa w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze. Dzieci poznały 
księgozbiór i zasady wypożyczania książek. Spotkanie za-
kończyło się poczęstunkiem, a wychowawczyni otrzymała 
w prezencie książkę z baśniami H. Ch. Andersena. ■

25 listopada uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Ko-
stomłotach Drugich obchodzili Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Razem z  opiekunami w  sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w  Miedzianej Górze pojawiła się grupa 
dzieci. Każde z  nich przyniosło ulubionego pluszaka, 
którego pokrótce musiało przedstawić. Dorota Kundera 
z  Gminnej Biblioteki Publicznej przypomniała historię 
pluszowego misia, a dyrektor placówki Anna Socha prze-
czytała dzieciom bajkę. Wszyscy milusińscy dostali upo-
minki i słodycze. ■

Za zasługi
w rozwoju sportu

Pod koniec listopada w Wojewódzkim 
Domu Kultury odbyło się podsumowanie 
współzawodnictwa uczniów szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych gimnazjów 
w roku szkolnym 2014/2015. Imprezę zor-
ganizował Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Kielcach. 

 Na uroczystym podsumowaniu pojawili się działa-
cze i prezesi związków z całego regionu, przedstawiciele 
władz samorządowych i  oświatowych, dyrektorzy szkół 
i nauczyciele. Prezes WSZS Alicja Stradomska na wstępie 
podziękowała wszystkim zebranym za popularyzowanie 
sportu wśród młodych i podsumowała działalność Związ-
ku. Podkreśliła przy tym, jak wielką rolę w promowaniu 
aktywności fizycznej w szkołach odegrali marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i  Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk. Dzięki 
współpracy władz i Związku pojawiło się więcej boisk ze 
sztuczną nawierzchnią i  hal sportowych, zwiększyły się 
ogólne możliwości uprawiania sportu. Podczas gali wrę-
czone zostały nagrody za współzawodnictwo sportowe 
szkół z naszego regionu. Wśród wyróżnionych za zasłu-
gi w rozwoju sportu dzieci i młodzieży szkolnej w woje-
wództwie świętokrzyskim znalazł się Piotr Kwiecień peł-
niący funkcję dyrektora Zespołu Szkół w  Kostomłotach 
Drugich. ■

Wielcy Miniatur
Paulina Korba i Łukasz Fijałkowski 
z Gimnazjum w Kostomłotach Drugich 
zostali wyróżnieni podczas Przeglądu 
Teatralnego w Piekoszowie. 

 
Przegląd Miniatury Sceniczne zorganizowała piekoszow-
ska Biblioteka Centrum Kultury. Jury w składzie: Iwona 
Kukulska, prezes Stowarzyszenia RAZEM w Piekoszowie, 
Barbara Głowala, instruktor-plastyk z BCK, oraz Hubert 
Guza, instruktor teatralny z Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach wybrało najbardziej charyzmatycznych 
młodych aktorów. Paulina Korba z monologiem Herme-
negilda Kociubińska K. I. Gałczyńskiego zajęła II miejsce, 
z kolei Łukasz Fijałkowski za monolog Z notatnika ner-
wowca J. Tuwima otrzymał zaszczytny tytuł Najlepszej 
Osobowości Teatralnej przeglądu. Uczniów przygotowały 
nauczycielki Agnieszka Kałuża i Agnieszka Ślusarczyk. ■
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sport

Półmetek 
okręgówki

Gród Ćmińsk i Wicher Miedziana Góra 
zdobyły w ostatnich meczach komplet 
punktów. Dzięki temu na półmetku roz-
grywek zapewniły sobie bardzo dobre 
miejsca w ogólnej klasyfikacji.

 Zaległy mecz Grodu Ćmińsk ze Starem Starachowice 
wzbudzał ogromne emocje jeszcze przed rozpoczęciem 
zmagań. Star zajmuje wyższe miejsce w  tabeli, zatem 
spodziewano się trudnej piłkarskiej potyczki. Szczęśliwie 
dla Grodu, a pechowo dla Staru jeden ze starachowiczan 
strzelił gola do własnej bramki. Piłkarze Staru mogli jesz-
cze odwrócić losy meczu w 88. minucie po rzucie wolnym, 
jednak piłkę z  samej linii bramkowej w  ostatniej chwili 

wybił ćmiński bramkarz Krzysztof Krumplewski. Dzię-
ki jego fenomenalnej akcji Gród przejął inicjatywę, co 
skrzętnie wykorzystał Artur Kuliński, strzelając drugiego 
gola. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Ćmińska. – Nie 
mogę odmówić nikomu serducha i  woli walki. Podczas 
tego spotkania wreszcie dopisało nam szczęście – cieszył 
się trener Grodu Mariusz Arczewski.
 Jeszcze bardziej emocjonującym spotkaniem okazał 
się mecz rozegrany między Wichrem Miedziana Góra 
a notowaną wyżej Wisłą Nowy Korczyn. Zawodnicy Wi-
chru mają za sobą niełatwy okres – wielu z nich uległo 
kontuzjom i dopiero po rekonwalescencji mogli wrócić do 
gry. Te trudności przełożyły się na wyniki – Wicher długo 
znajdował się w grupie spadkowej. Tym bardziej obawia-
no się meczu z  Wisłą Nowy Korczyn. W  miedzianogór-
skiej drużynie jednak już od kilku meczy dało się zauwa-
żyć coraz lepsze zgranie. Owocem dobrej współpracy było 
więc zwycięstwo Wichru nad Wisłą 4:3.
 Gród zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli z 26 punkta-
mi, a Wicher z 17 punktami plasuje się na 10. pozycji. Za-
wodników obu drużyn czeka teraz odpoczynek, a po nim 
wzmożone treningi na hali i w terenie. ■

Gród Ćmińsk w meczu ze Starem Starachowice zwyciężył 2:0

Szachowe igrzyska
W Kostomłotach Drugich po raz kolej-
ny odbyła się najlepsza szkolna impreza 
sportowa w województwie świętokrzy-
skim. Młodzi szachiści z LUKKS Miedziana 
Góra znów zdobyli nagrody.

 Najlepszą szkolną imprezą sportową w  regionie na-
zwano zeszłoroczne Świętokrzyskie Igrzyska Młodzież 
Szkolnej – Finał Wojewódzki w  Turnieju Szachowym. 
I w tym roku śmiało można uznać kostomłockie zawody 
szachowe za udane. Wzięło w  nich udział aż 170 osób, 
z  czego 21 zawodników należy do klubu LUKKS Mie-
dziana Góra. Inaczej niż zwykle wystartowali oni w dru-
żynach poszczególnych szkół. Troje szachistów, których 
łączy miedzianogórski klub, zdobyło miejsca medalowe. 
Wśród nich znaleźli się Gabriela Wardecka, zdobywczy-
ni III miejsca w kategorii dziewcząt z rocznika 2003–04, 
Piotr Paździerz, zwycięzca w kategorii chłopców z rocz-
nika 2005–06, oraz Maciej Moćko, który uplasował się 
w  tej samej kategorii na III miejscu. Dwoje pierwszych 
zawodników to uczniowie Zespołu Szkół Katolickich Die-
cezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki. Reprezentanci 
tej szkoły zajęli I miejsce w kategorii drużynowej. Z kolei 
Maciej Moćko wystartował w turnieju jako przedstawiciel 
Szkoły Podstawowej w Kostomłotach Drugich. Obecna na 
zawodach prezes LUKKS Miedziana Góra Agnieszka Ta-
tar-Paździerz z dumą podkreślała, że szachy rozwijają jej 
podopiecznych na wielu płaszczyznach i przekładają się 
na dobre wyniki w nauce. Wśród wręczających sportowe 
trofea znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Gminy Bo-

gusław Sobczyk, wiceprzewodniczący Marek Podsiadło, 
radny gminny Wiesław Tokar, Agnieszka Tatar-Paździerz, 
wiceprezes klubu Katarzyna Moćko oraz gminny popula-
ryzator szachów Eugeniusz Tylkowski. Dzięki wsparciu 
Gminy uczestnicy zawodów mieli zapewniony poczęstu-
nek przygotowany przez pana Sławomira Wieczorka i cu-
kiernię państwa Sobczyków. ■

Szachiści  LUKKS-a mogą te igrzyska zaliczyć do bardzo udanych
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tradycja

więcej w 1830 roku niewielka świątynia została spalona. 
Mieszkańcy szybko ją odbudowali, ale tym razem budy-
nek był murowany, a nie drewniany. Z kolei w 1863 roku 
z inicjatywy Kacpra Żelaznego kaplica została przebudo-
wana i wyremontowano jej gontowy dach, który następ-
nie w okresie międzywojennym wymieniono na cynowy . 
W trakcie I wojny światowej budynek służył Austriakom 
za magazyn do przechowywania materiałów wybucho-
wych. Podczas II wojny światowej natomiast odbywały się 
tu majówki, różańce, Gorzkie Żale i nabożeństwa z okazji 
pierwszych piątków miesiąca. W czasach bardziej współ-
czesnych w  kaplicy celebruje się msze święte tylko dwa 
razy do roku – wiosną, w maju, przed poświęceniem pól, 
oraz właśnie w grudniu, w dniu świętej Barbary, patronki 
górników i samej kaplicy.

 I  w  tym roku 4 grudnia odbyło się tu nabożeństwo 
w  intencji górników. Wzięli w  nim udział wójt Gminy 
Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka, radny gminny Ma-
rian Korczyński oraz pracownicy kopalni Laskowa. Mszę 
poprowadzili ksiądz Marek Kwiecień, proboszcz parafii 
pw. świętego Andrzeja Boboli w  Kostomłotach Drugich, 
oraz ksiądz Kazimierz Idzik, dziekan dekanatu Zagnańsk. 
Księża przypomnieli męczeńskie życie świętej Barbary 
z Nikomedii oraz czasy prześladowań chrześcijan, w  ja-
kich przyszło żyć patronce kaplicy. Również na placu pod 
Urzędem Gminy w Miedzianej Górze odbyło się spotka-
nie barbórkowe, które poprowadził Czesław Naporow-
ski. Znany przewodnik tym razem przywdział tradycyjny 
górniczy strój i opowiadał uczniom kostomłockiej Szkoły 
Podstawowej o historii górnictwa na terenie Gminy. Dzie-
ci i młodzież dowiedziały się, jak ubierali się pierwsi gór-
nicy, i z jakich elementów składa się nasz herb. Tu warto 
wspomnieć, że na jednej jego połowie widnieje gwarek, 
który stoi na skale i z wzniesionym kilofem wyłupuje ze 
ściany rudę miedzi. Na koniec spotkania wszyscy zgodnie 
z tradycją otrzymali od Czesława Naporowskiego i wójta 
Zdzisława Wrzałki słodkie upominki. ■

Barbara
od górników

Górnictwo kojarzy się z wydobywaniem 
węgla kamiennego. Oczyma wyobraźni 
widzimy więc tłumy górników i wszystkie 
urządzenia charakterystyczne dla krajo-
brazu śląskich kopalni. Ale górnictwo to 
nie tylko węgiel i nie tylko Śląsk. W Gmi-
nie Miedziana Góra odświeżają się stare, 
zapomniane tradycje.

 W polskiej kulturze jednym z barwniej obchodzonych 
świąt niepaństwowych od wielu lat była Barbórka, czy-
li Dzień Świętej Barbary. Wypada on 4 grudnia i zawsze 
celebruje się go hucznie wszędzie tam, gdzie przetrwały 
tradycje górnicze. Śląsk jest polskim zagłębiem kopalnia-
nym i  tam świętowanie Barbórki jest niemalże koniecz-
nością, niemniej i w ziemi świętokrzyskiej – mekce geo-
logów – istniało jeszcze niedawno dużo kopalni. Wiele 
złóż albo się skończyło, albo zwyczajnie zaprzestano ich 
wydobywania ze względu na nierentowność. Gmina Mie-
dziana Góra przez ponad 300 lat była miedzianym i żela-
znym zagłębiem. Zjeżdżali tu ludzie z kraju i z zagranicy, 
wszyscy chętni do pracy w górnictwie. I choć dziś na tere-
nie Gminy działają tylko trzy kopalnie odkrywkowe, to ci, 
którzy znają historię tej ziemi, wiedzą, jakie tradycje się 
tu przechowały. 
 Co roku 4 grudnia w kaplicy świętej Barbary na Gó-
rze Buchcinej niedaleko drogi Kielce-Końskie odbywa 
się uroczysta msza święta. W  czasie jej trwania zebrani 
wierni oddają hołd górnikom i  pracownikom miedzia-
nogórskich kopalni. Sama kaplica ma długą i bogatą hi-
storię oraz niejasne początki. Niejasne, ponieważ trudno 
określić, w którym roku powstała i kto był jej fundatorem. 
Wzniesiono ją prawdopodobnie albo pod koniec XVIII, 
albo na początku XIX wieku. Źródła wskazują, że pierwszy 
budynek zbudowano z drewna i pokryto gontem. Na pew-
no istniał już w latach największej świetności Miedzianej 
Góry, tj. po 1820 roku. Znajdowała się tu wówczas ko-
palnia „Zygmunt” i funkcjonował szpital górniczy. Mniej 

Już od kilku lat Czesław Naporowski przypomina mieszkańcom o Barbórce

Górnicy z kopalni Laskowa na uroczystej mszy w Kaplicy św. Barbary
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Wyłudzają pieniądze!
 Oszuści mamią przez telefon lub przychodzą 
osobiście do domów. Manipulują rozmową i wy-
łudzają informacje i pieniądze. Albo nakłonią do 
podpisania niekorzystnej umowy. A za wszystko 
się płaci. 
 Przez telefon mówią, że są wnuczkiem lub in-
nym krewnym. Umieją wykorzystać informacje 
i uwiarygodnić siebie i swoją prośbę. A proszą tyl-
ko o finansową pomoc i dyskrecję. Cała sprawa ma 
być zachowana w tajemnicy, bo boją się przyznać 
przed rodziną, że nie mają pieniędzy. 
 W książce telefonicznej wybierają osoby z imio-
nami charakterystycznymi dla seniorów. Mają kil-
ka sprawdzonych scenariuszy, np. mężczyzna, rze-
komy krewny, informuje, że spowodował wypadek 
samochodowy i natychmiast musi zapłacić jego 
ofierze, żeby nie mieć później problemów na poli-
cji i w sądzie. Może też prosić o pieniądze na spłatę 
długu u przyjaciela, który akurat szybko potrzebu-
je środków. Rzadziej fałszywy krewny motywuje 
prośbę koniecznością pilnej inwestycji. Twierdzi, 
że jest właśnie u maklera i żeby nie stracić swo-
ich pieniędzy, musi zainwestować większą kwotę. 
Albo akurat dopina u notariusza korzystną trans-
akcję i brakuje mu środków na jej zakończenie. 
Najrzadziej dzwoni kobieta, która gra porwaną 
wnuczkę bądź córkę. Pozoruje torturowanie, pła-
cze i błaga o pomoc, czyli okup. Czasem też „krew-
ny”-oszust nie mówi o celu, na który potrzebne są 
mu pieniądze. Zawsze natomiast podkreśla, żeby 
zachować całą sprawę w tajemnicy przed rodziną, 
i solennie obiecuje szybki zwrot długu.
 Pieniądze mają być podane przez osobę, która 
do oszukiwanego rozmówcy zgłosi się osobiście. 
To przyjaciel „krewnego”-oszusta, makler gieł-
dowy, pracownik banku lub ktoś inny, kto mógł-
by wzbudzić zaufanie. Podczas odbioru pieniędzy 
umożliwia ponowną rozmowę telefoniczną z rze-
komym krewnym. To ma jeszcze bardziej uwiary-
godnić całą sytuację. Oszuści czasem proszą też 
o przelewy przez Pocztę Polską lub placówki We-
stern Union. 
 Akwizytorzy pojawiają się coraz rzadziej, ale to 
nie znaczy, że nie ma ich w ogóle. Z reguły nama-
wiają na zmianę operatora telefonu lub dostawcy 
energii. Podpisane nowe umowy może i gwarantu-
ją niskie rachunki, ale opiewają na ogromne kwo-
ty-kary np. za zerwanie umowy.
 Ofiarami wyłudzeń najczęściej padają osoby 
starsze. Jak się zabezpieczyć? Nie oddawać ni-
komu nieznajomemu pieniędzy i kosztowności, 
całą sprawę najlepiej zgłosić na policję. I przede 
wszystkim nie dać się nabrać i zaufać zdrowemu 
rozsądkowi.

ODBIÓR ODPADÓW
KOMUNALNYCH W 2016 ROKU

Urząd Gminy w  Miedzianej Górze informuje, że do 
końca sierpnia 2016 r. odpady komunalne z nierucho-
mości zamieszkałych odbierać będzie Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński 
z siedzibą w Rakowie przy ulicy Klasztornej 27a.
Od 1 stycznia 2016 r. odpady ulegające biodegrada-
cji zbierane selektywnie w workach będą odbierane 
oddzielnym pojazdem w terminie zbiórki odpadów 
zmieszanych. Harmonogramy odbioru odpadów do-
starczane są przez przedsiębiorcę podczas grudnio-
wych odbiorów. Ponadto harmonogram można pobrać 
w Urzędzie Gminy w pok. 9 lub ze strony internetowej 
Gminy (zakładka Gospodarka Odpadami > Harmono-
gramy odbioru odpadów). 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu RTV i AGD odbędzie się w czerwcu 2016 r. 
po zgłoszeniu telefonicznym na nr 41 353 50 27 lub 
osobiście w siedzibie firmy do dnia 20.06.16 r. (uwaga: 
odpady niezgłoszone nie będą odebrane).
  Szanowni mieszkańcy, pamiętajmy też że:
-  worki na odpady segregowane należy wystawiać,
 jeżeli są co najmniej w połowie wypełnione
 odpadami,
- kartony po sokach lub mleku, butelki typu PET oraz
 inne odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
 należy zgnieść przed wrzuceniem do worka,
- worki i pojemniki powinny być wystawione przed
 posesję do godziny 7:00.
Uwagi dotyczące funkcjonowania systemu można 
zgłaszać bezpośrednio do firmy P.H-U. „Zieliński” pod 
nr telefonu: 41 353 50 27 lub na adres mailowy:               
liderbus@wp.pl.

Bicie, czas z tym skończyć.

Kiedyś to się dzieci biło, 
ale to był błąd.
Strach to nie jest sposób 
na wychowanie.

www.brpd.gov.plKampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka.



11

ogłoszenia

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 objęte zostaną 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, archeologicznymi.

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

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
tel. 41 303 16 26, sekretariat@miedziana-gora.pl

Łukasz Sokołowski, Magdalena Wach, Michał Walczak
tel. 506 479 927, redakcja@glosmiedzianejgory.pl 

trójca: pracownia graficzna / trojca.org

Drukarnia TERCET, nakład: 1300 szt.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo
do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

wydawca

redakcja

skład

druk

Klub Seniora zaprasza 
wszystkich Seniorów (60+)
od wtorku do soboty w godz. 11.00 - 18.00
Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 11a

Wtorek w godz. 16.00 - 18.00
Kurs podstawowy języka angielskiego

Środa w godz. 16.00 - 18.00
Kurs podstawowy obsługi komputera

Czwartek w godz. 14.00 - 16.00
Bezpłatne porady prawne

Sobota w godz. 11.00 - 15.00
Zajęcia z rękodzieła artystycznego

W każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 14.00 - 15.00
Pogadanki na temat zdrowia

Informacje pod numerem tel. 575 801 500
_______________________________________________________________________________

W niedziele i środy w sali gimnastycznej 
w Porzeczu można rozwijać swoją tęży-
znę fizyczną poprzez ćwiczenia ruchowe.

Informacje pod numerem tel. 509 683 401



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA

KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
TAURON WYDOBYCIE S.A.

Kielce, ul. Kolberga 2
tel. 41 368 34 24, tel./fax 41 345 32 91, 41 335 84 09
nowekkielce@tlen.pl   
www.fhu-nowek.pl

DOBRY I TANI WĘGIEL

NOWEK sp.j.

Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwego Nowego Roku
dla swoich obecnych i nowych Klientów
¿ycz¹ w³aœciciele 

Edyta i Tomasz ¯elaźni


