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Mapa zagrożeń
Policja razem z mieszkańcami powiatu kie-
leckiego tworzy mapę zagrożeń. Konsultacje 
społeczne już się rozpoczęły. Za nami pierw-
sze spotkanie z funcjonariuszami Policji.

     / czytaj str. 2

Pomoc potrzebującym
Kilkadziesiąt ton żywności i udział w warsz-
tatach ekonomicznych i kulinarnych – tak 
w największym skrócie można opisać pomoc 
udzieloną potrzebującym mieszkańcom.  

     / czytaj str. 3

Otwarcie świetlicy
W Szkole Podstawowej w Porzeczu otworzono 
nową świetlicę. Korzystać z niej będą mogli 
wszyscy mieszkańcy wsi – zarówno ci młodzi, 
jak i ci starsi.
     / czytaj str. 4

Strzelecka brygada
Związek Strzelecki Kielce im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego powołał do życia strzelecki 
obwód nr 3. Obejmuje on całą Gminę Mie-
dziana Góra. Zapisy już ruszyły!
     / czytaj str. 6

Pamięci Żołnierzy
Za nami obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce odbywa-
ły się uroczystości upamiętniające naszych 
bohaterów. Gmina Miedziana Góra również 
wzięła udział w tym święcie.

     / czytaj str. 6

Morsy z Ćmińska
Z natury lubimy ciepło – żeby było sucho, 
nigdzie nie zawiewało i nie mroziło żadnej 
części ciała. Oni wykorzystują zimno i się har-
tują. Mówimy o nich „morsy”, i rzeczywiście – 
mają w sobie coś z tych arktycznych zwierząt. 

     / czytaj str. 9



Od redakcji
Już od kilku lat 1 marca obchodzimy święto pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych. Cieszy fakt, że z roku na 
rok obchody są te coraz bardziej uroczyste. Jednak 
historia żołnierzy często nie jest napisana do końca. 
Do dziś nie są znane losy pochówku ogromnej rzeszy 
zamordowanych przez NKWD i UB. Powinniśmy o nich 
pamiętać i tę pamięć przekazywać i przypominać, że 
to właśnie oni oddali życie za naszą wolność. Bądźmy 
dumni ze swoich bohaterów.

Życzymy wszystkim, aby zbliżające się Święta Wielkiej 
Nocy przyniosły nam nadzieję, pokój i miłość.

Tworzymy
mapę zagrożeń

Policja razem z mieszkańcami powiatu 
kieleckiego tworzy mapę zagrożeń. Kon-
sultacje społeczne już się zaczęły. Za nami 
pierwsze spotkanie. 

 Gmina Miedziana Góra znajduje się w zasięgu Komi-
sariatu Policji w Strawczynie. Z tego powodu strawczyń-
ski komendant Jarosław Płowiec poprowadził spotkanie 
z mieszkańcami Gminy, wśród których znaleźli się rów-
nież przedstawiciele władz samorządowych, szkół i  soł-
tysi. Policjant zaprezentował dane dotyczące lokalnych 
przestępstw i  wykroczeń. Na podstawie tych zestawień 

ma powstać część mapy zagrożeń dla powiatu kieleckie-
go. Komendant Płowiec zachęcał mieszkańców Gminy 
Miedziana Góra do zgłaszania własnych pomysłów na in-
formacje, które należałoby zawrzeć na takiej mapie – czyli 
co mogłoby się przydać lokalnej społeczności, skąd takie 
wiadomości pozyskać i  jakim sposobem je przekazywać. 

Spotkanie mieszkańców i władz Gminy z przedstawicielami Policji

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei 
i miłości. Radosnego 
wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny oraz wsród 
przyjaciół dla mieszkańców 
i gości Gminy Miedziana 
Góra życzą

Zdzisław Wrzałka
Wójt Gminy

Bogusław Sobczyk
Przewodniczący Rady Gminy
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Zebrani zasugerowali komendantowi uwzględnienie kil-
ku wyjątkowo niebezpiecznych miejsc, które warto objąć 
szczególną obserwacją. Wójt Zdzisław Wrzałka podzięko-
wał strawczyńskiej Policji za zorganizowanie spotkania 
i zapewnił o chęci współpracy. Zapowiedział również, że 
kolejne spotkania związane z tworzeniem mapy zagrożeń 
powinny odbywać się w poszczególnych sołectwach, któ-
re leżą w obrębie Gminy Miedziana Góra.
 W  ciągu minionych pięciu lat w  powiecie kieleckim 
i  w  samych Kielcach popełniono blisko 10 tysięcy róż-
nych przestępstw. Od 2012 roku ta liczba maleje, nie-
mniej w 2015 roku aż 122 zabronione czyny miały miejsce 
na terenie naszej Gminy. Z  tego powodu pod względem 
bezpieczeństwa Gmina Miedziana Góra znajduje się 
gdzieś w połowie klasyfikacji gmin w powiecie kieleckim. 
Zmniejszyła się również liczba wykroczeń – w 2014 roku 
wynosiła ona 822, a w 2015 roku już 701. W ciągu ostat-
nich lat skrócił się także czas oczekiwania na Policję od 
momentu jej wezwania – od mniej więcej 15,5 do 13,5 mi-
nuty. ■

Pomoc
potrzebującym

Kilkadziesiąt ton żywności i udział 
w warsztatach ekonomicznych i kulinar-
nych – tak w największym skrócie można 
opisać pomoc, której najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom Gminy Miedziana 
Góra udzieliły lokalne stowarzyszenia.

 Spektrum Możliwości uczestniczyło w Programie Ope-
racyjnym „Pomoc Żywnościowa”. Organizatorem akcji 
była Małgorzata Popiel oraz sołtysi miejscowości Bobrza, 
Ciosowa, Porzecze, Przyjmo, Ćmińsk Kościelny, Ćmińsk 
Rządowy. Dzięki nim żywność trafiła do około 360 osób. 
W  paczkach znalazły się podstawowe produkty żywno-
ściowe. Członkowie Spektrum Możliwości zorganizowa-
li też wykłady i warsztaty dotyczące zdrowego żywienia 
i  przygotowania posiłków oraz z  zakresu wzmacniania 
samodzielności i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Szczególną pomoc stowarzyszeniu okazał sołtys Cioso-
wej Zdzisław Moćko, który przewiózł aż 30 ton żywności 
z Kieleckiego Banku Żywności. Proboszcz parafii w Ćmiń-
sku ksiądz Janusz Marzec udostępnił natomiast miejsce, 
w  którym rozporządzano zwiezionym pożywieniem. We 
wszystkich działaniach pomagali też sołtysi Bożena Mo-
drzejewska, Agnieszka Saladra, Jan Picheta, Jan Raczyński 
i Czesław Drogosz.
 Takiej samej pomocy udzieliło Stowarzyszenie Prze-
mienienie wraz z przewodniczącym Rady Gminy Bogusła-
wem Sobczykiem, radnymi Marianem Korczyńskim, Ra-

Wójt wyróżniony
Zdzisław Wrzałka, wójt Gminy Miedziana 
Góra, otrzymał wyróżnienie za współpracę 
z wojskiem.

 Wojskowa uroczystość przyznawania wyróżnień od-
była się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicz-
nym w Podzamczu. Pułkownik Wiesław Święchowicz, szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, wręczył 
naszemu wójtowi pamiątkowy grawerton. Wyróżnienie 
jest podziękowaniem za owocną współpracę w czasie re-

alizacji różnych działań z zakresu bezpieczeństwa kraju. 
Oprócz reprezentanta Gminy Miedziana Góra takie same 
dowody uznania otrzymali jeszcze burmistrz Stąporkowa 
Dorota Łukomska oraz wójt Gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski. Wyróżnionym dziękował też wicewojewoda 
świętokrzyski Andrzej Bętkowski. ■

Spotkanie było także okazją do podsumowania współpracy z samorządami

fałem Micigolskim, Sławomirem Koziełem i  Damianem 
Sławskim oraz sołtysami Wiesławem Tokarem, Markiem 
Sochą i  Radą Sołecką. Wspólnie zorganizowali warszta-
ty ekonomiczne i  kulinarne dla beneficjentów Progra-
mu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa”. W  zajęciach 
uczestniczyło prawie 30 osób. Prowadząca Katarzyna Kos-
sek-Markowska z Kieleckiego Banku Żywności doradzała, 
jak gospodarować domowym budżetem i jak wykorzystać 
w kuchni otrzymane produkty z „Pomocy Żywnościowej”. 
W  lutym Przemienienie rozdało ponad pięć ton żywno-
ści. W przekazywaniu paczek wzięli udział radni i sołtysi, 
a także wolontariusze ze Stowarzyszenia Nadzieja Rodzi-
nie. Całą akcję rozdawania żywności przez Przemienienie 
dokumentuje i rozlicza Jerzy Wójcik.
 Działaniami związanymi z pomocą żywnościową zaj-
muje się też Stowarzyszenie Plusik. Jego członkowie roz-
dają plony rolne, na które Rosja nałożyła embargo. Na 
tym rozwiązaniu zyskują wszyscy zainteresowani. I  tu 
pomagają nasi radni gminni i sołtysi. ■
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Nowe miejsce
spotkań

W Szkole Podstawowej w Porzeczu otwo-
rzono nową świetlicę. Korzystać z niej 
będą mogli wszyscy mieszkańcy wsi – za-
równo ci młodzi, jak i ci starsi.

 Na otwarciu świetlicy pojawiło się sporo gminnych 
osobistości. Zaszczyt zdjęcia szarfy z szyldu nowej świe-
tlicy przypadł wójtowi Gminy Miedziana Góra Zdzisławo-
wi Wrzałce, przewodniczącemu Rady Gminy Bogusławowi 
Sobczykowi i prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Wsi Porzecze Przyszłość Ryszardowi Kasprzykowi. Oprócz 
nich wśród gości znaleźli się wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Marek Podsiadło i  Dariusz Siwek, radni Marian 
Korczyński, Rafał Micigolski i Marcin Karczewski, sołtys 
Porzecza Czesław Drogosz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Porzeczu Marek Woś, dyrektor Zespołu Szkół w Ćmiń-
sku Krzysztof Wójcikowski, Jan Szustak z gminnej Rady 
Seniorów, Adam Głogowski, kierownik Centrum Sportu, 
Turystyki i  Rekreacji w  Miedzianej Górze, oraz Leszek 
Michalski z Urzędu Gminy. Uroczyście zdejmujący szarfę 
dziękowali tym, którzy przyczynili się do otwarcia świe-
tlicy. Bogusław Sobczyk przypomniał, że budowa świetli-
cy była możliwa m.in. dzięki wpisaniu pomysłu do Pro-
gramu Odnowy Wsi. Pomieszczenie zostało wyposażone 
w  krzesła, stoły, telewizor, tablety, które sfinansowano 
z  funduszu sołeckiego Porzecza. Głównym celem ist-
nienia świetlicy jest umożliwienie integracji wszystkim 
mieszkańcom Porzecza bez względu na wiek. – Szczegól-
nie zależy mi na dzieciach i seniorach – przyznał Ryszard 
Kasprzyk, który pełni też funkcję przewodniczącego Rady 
Seniorów w naszej Gminie. W ofercie świetlicy znajdą się 
zajęcia z języka angielskiego, obsługi komputera i ręko-
dzieła ludowego oraz nordic walking. Opiekunem świe-
tlicy jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Porzecze 
Przyszłość, a  z  jego pomieszczeń będzie można korzy-
stać od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00 
i w soboty od 14.00 do 22.00. ■

Otwarcie świetlicy było wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Porzecza

Konkurs
rozstrzygnięty 

Zakończył się samorządowy konkurs ofert 
na wsparcie Gminy w wykonywaniu zadań 
publicznych. Poszczególnym organizacjom 
pozarządowym zostały przyznane środki 
na realizowanie tych obowiązków.

 Największą kwotę – po 25 tys. zł – otrzymały klu-
by sportowe GLKS Wicher Miedziana Góra i  GKS Gród 
Ćmińsk na prowadzenie zajęć piłkarskich oraz Stowa-
rzyszenie Nadzieja Rodzinie na program „Wolna Strefa 
w  Kostomłotach naszym drugim domem”. Kwotę po 10 
tys. zł otrzymały: zespół OSP Bobrzanki na podtrzymy-
wanie tradycji ludowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci i  Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Plusik na 
projekt „Plusikowe Zacisze 2016” oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich Macierzanka na całoroczną organizację imprez 
o  folklorystycznych. Znaczne 13 tys. zł otrzymało też 
Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecz-
nym Zdrowy Tumlin na zadanie „Świetlica w  Tumlinie 
miejscem rozwijania zainteresowań i  uzdolnień dzieci 
i młodzieży poprzez pobudzanie aktywności poznawczej 
i emocjonalnej”. W przedziale powyżej 10 tys. zł zmieści-
ło się jeszcze Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach z jego rekonstruk-
cją bitwy oddziału Dionizego Czachowskiego pod Bobrzą 
z 1863 roku. Pieniądze na realizację zadań poniżej 10 tys. 
zł otrzymało razem 14 instytucji. Łącznie na działania 
z zakresu promocji kultury, zdrowia i sportu przeznaczo-
no 180 tys. zł. ■

Mamy nową Radę
Wójt Zdzisław Wrzałka powołał zapowia-
daną wcześniej Gminną Radę Działalności 
Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze.

 Celem istnienia takiej rady jest wyrażanie opinii i do-
radzanie władzom Gminy. W skład Rady weszły osoby na-
leżące do organizacji pozarządowych, Rady Gminy Mie-
dziana Góra i  przedstawiciele Wójta Gminy Miedziana 
Góra, w  tym: Ryszard Pięta z Koła Gospodyń Wiejskich 
Macierzanka, Krystyna Zapała ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 
Plusik, Sylwester Dudek ze Stowarzyszenia Wspólny Cel, 
Eliza Żelazna ze Stowarzyszenia Przeciwdziałającego 
Patologiom Społecznym Zdrowy Tumlin oraz Marek Pod-
siadło, Dariusz Siwek, Mariola Jarubas i  Leszek Michal-
ski. Członkowie rady oficjalnie rozpoczęli działalność już 
w dniu podjęcia zarządzenia, czyli 24 lutego. ■
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Seniorzy będą 
świętować

Rada Seniorów po raz kolejny spotkała się 
w swojej siedzibie i obradowała na temat 
spraw dotyczących najstarszych mieszkań-
ców Gminy.

 Zanim seniorzy przystąpili do omawiania bieżących 
spraw, uczcili Dzień Kobiet. Róże i  życzenia od wójta 
Zdzisława Wrzałki, wiceprzewodniczącego Rady Gmi-
ny Marka Podsiadły i  przewodniczącego Rady Seniorów 
Ryszarda Kasprzyka otrzymały wszystkie panie związane 
z Radą oraz Klubem Seniora. Następnie zebrani przeszli 
do sprawozdań i  planów na najbliższy czas. Pani Józefa 
Bucka zreferowała przebieg posiedzenia Wojewódzkiej 
Społecznej Rady Seniorów, którego uczestnicy rozmawia-
li o działalności Domu Dziennego Pobytu w Starachowi-
cach. Instytucja ruszyła dzięki programowi rządowemu 
„Senior-Wigor”, a  wójt Zdzisław Wrzałka i  przewodni-
czący Ryszard Kasprzyk mieli okazję z bliska przyjrzeć się 
jej funkcjonowaniu na początku lutego. Wiedza zdobyta 
w czasie tych wyjazdów znajdzie odbicie w przygotowa-
niu ciekawych i  wartościowych propozycji dla seniorów 
z  terenu Gminy Miedziana Góra. Pan Romuald Wójcic-
ki opowiedział o  osiągnięciach Drużyny Klubu Senio-
ra w  Turniejach Piłki Siatkowej Mężczyzn. Na każdych 
z trzykrotnie rozegranych zawodów starsi panowie zajęli 
trzecie miejsce. Rada Seniorów omówiła programy, które 
pomogą finansować aktywność osób powyżej 60. roku ży-
cia, a także warunki konieczne do stworzenia kół seniora 

w wybranych miejscowościach w rejonie Gminy. Ich po-
wołanie przewodniczący Ryszard Kasprzyk przewidział 
jeszcze na okres przedświąteczny. Rada Seniorów orga-
nizuje też imprezy i wyjazdy: w połowie marca seniorzy 
pojechali do kieleckiego kina „Helios” na seans polskiego 
filmu Planeta singli. Z kolei 1 czerwca w Porzeczu ma się 
odbyć uroczysty Dzień Dziecka, który będzie celebrowa-
ny przez dzieci wspólnie z  ich dziadkami, natomiast na 
1 października wyznaczono Dzień Seniorów. ■

Spotkania Rady Seniorów odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca

Dla naszych pań
Panie z całej Gminy jak co roku święto-
wały swój dzień. Szczególny prezent dla 
kobiet przyszykowała Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz męska część mieszkańców 
Ćmińska. 

 Na marcowym spotkaniu w remizie OSP w Miedzianej 
Górze przeważającą część publiczności stanowiły panie. 
W tłumie można było jednak wypatrzyć wójta Zdzisława 
Wrzałkę, przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sob-
czyka i  innych znamienitych gości. Niespodzianką przy-
gotowaną przez miedzianogórskie bibliotekarki okazało 
się spotkanie z panią Izabellą Frączyk, pisarką i twórczy-
nią literatury kobiecej, autorkę takich powieści jak m.in. 
Pokręcone losy Klary czy Kobiety z odzysku. Publiczność 

miała okazję wysłuchać historii pisarki i zadać jej pytania. 
Spotkaniu towarzyszył poczęstunek przygotowany przez 
bibliotekarki, a wójt i przewodniczący Rady Gminy złożyli 
paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. 
 W szkołach w Kostomłotach Drugich i w Porzeczu też 
uczczono ten wyjątkowy dzień. Uczniowie przygotowali 
kabaretowe występy obrazujące stosunki damsko-męskie 
od prehistorii do współczesności. Żeby dopełnić komiczną 
atmosferę, wicedyrektorki kostomłockiej szkoły wygłosiły 
zabawne cytaty opiewające wspólne życie kobiet i  męż-
czyzn. Po występie przedstawiciele władz samorządowych 
wręczyli kwiaty paniom oraz złożyli wszystkim reprezen-
tantkom płci pięknej życzenia.
 W  Ćmińsku natomiast panowie zorganizowali dla 
najaktywniejszych społecznie ćmińszczanek koncert so-
pranistki Marzeny Trzebińskiej i barytonisty Andrzeja Za-
gdańskiego. Wśród gości tego spotkania znaleźli się wójt 
Zdzisław Wrzałka oraz zastępca dyrektora Departamen-
tu Infrastruktury w  kieleckim Urzędzie Marszałkowskim 
Wojciech Płusa. Również z myślą o paniach Grupa Aktyw-
ny Ćmińsk zaprosiła licencjonowanego instruktora Pol-
skiego Stowarzyszenia Nordic Walking Marcina Kosibę, 
który przeprowadził fachowe zajęcie z tej dyscypliny. ■

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu
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„Nie giń Polsko,
ja za Ciebie zginę...”

Za nami obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce 
odbywały się uroczystości upamiętniają-
ce naszych bohaterów. Gmina Miedziana 
Góra również wzięła udział w tym święcie.

 Na kieleckiej ziemi
 Wójt Zdzisław Wrzałka jako nasz reprezentant gościł 
na wojewódzkich obchodach 74. rocznicy przekształcenia 
Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które rozpoczę-
ły się mszą świętą w kieleckiej katedrze. Po nabożeństwie 
pod pomnikiem AK wciągnięto na maszt biało-czerwoną 

flagę i  wysłuchano Mazurka Dąbrowskiego. Przemawia-
ła naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 
w  Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita. Kierująca kielec-
ką jednostką IPN podkreśliła, jak wielką niezwykłością 
w  skali Europy było powstanie Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, które łączyło obywateli pochodzących z  róż-
nych grup społecznych i politycznych. Ostatnie wystąpie-
nie stanowił odczyt Apelu Pamięci. Ku chwale bohaterów 
narodowych żołnierze Wojska Polskiego oddali salwy 
honorowe, natomiast zebrani pod pomnikiem przedsta-
wiciele władz i mieszkańcy Kielc wyrazili swoją wdzięcz-
ność obecnym kombatantom poprzez oklaski na stojąco. 
Obchody zamknęło złożenie wieńców i  zapalenie świec 
pod pomnikiem AK-owców. Wśród wiązanek widniała 
również ta przywieziona przez wójta Zdzisława Wrzałkę. 
 Podobnie przebiegły w Kielcach obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasz wójt uczest-
niczył w  mszy w  Bazylice Katedralnej oraz uroczysto-
ściach pod pomnikiem AK. Odczytano list od prezydenta 
Andrzeja Dudy, a o losach Wyklętych mówiły Dorota Ko-
czwańska-Kalita z  IPN i  wojewoda świętokrzyski Aga-
ta Wojtyszek. Na cześć żołnierzy również oddano salwy 
honorowe, złożono wieńce i zapalono znicze pod pomni-
kiem. I  tym razem wójt Wrzałka w  imieniu całej Gminy 

Uroczystości przed pomnikiem Armii Krajowej w Kielcach

Strzelecka brygada
Związek Strzelecki Kielce im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego powołał do życia 
strzelecki obwód nr 3. Obejmuje on całą 
Gminę Miedziana Góra. Zapisy już ruszy-
ły!

 W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich odbyło się 
spotkanie, które poprowadził komendant główny kielec-
kiego Związku Strzeleckiego, inspektor Jerzy Gruszczyń-
ski. Zgromadzeni gimnazjaliści i  inni zainteresowani, 
którzy zjechali z  całej Gminy, mieli okazję dowiedzieć 
się, że Związek Strzelecki to nie tylko strzelanie, ale i cały 
etos oraz odpowiedzialność związane z władaniem bro-
nią palną. Komendant opowiedział m.in. o korzeniach or-
ganizacji, która podtrzymuje tradycje Pierwszej Kompa-
nii Kadrowej stworzonej przez Józefa Piłsudskiego i nadal 

kultywuje takie wartości jak honor, odwaga, poświęcenie 
i patriotyzm. Bogata historia sprawia, że organizacja ma 
od dawna ustanowione prawo strzeleckie oraz statut od-
powiedni dla każdego z poszczególnych związków. Nieba-
wem kielecka jednostka stanie się częścią obrony teryto-
rialnej i rozpocznie współpracę z wojskiem. 
 W Gminie Miedziana Góra z kolei powstał obwód nr 
3 Związku Strzeleckiego Kielce, którym dowodzi pracu-
jący w Urzędzie Gminy Leszek Michalski. Z tego powodu 
komendant Gruszczyński i wójt Zdzisław Wrzałka zachę-
cali młodzież do zapisów do organizacji. Obaj podkreślili, 
że działalność w  Związku jest wielką frajdą i  doskonale 
przygotowuje do pracy w  służbach mundurowych, służ-
bie publicznej oraz do życia w  państwie obywatelskim. 
Z  członkostwem wiążą się regularne ćwiczenia, szkole-
nia i  wyjazdy na strzelnicę. Młodzi adepci strzelectwa 
otrzymują części umundurowania. Oczekuje się od nich 
także braku konfliktu z prawem, uczciwości, uczynności 
– i przede wszystkim dobrych chęci. Ci, którzy chcą dołą-
czyć do Związku, mogą zgłosić się do komendanta Leszka 
Michalskiego lub do sekretariatu Zespołu Szkół w  Ko-
stomłotach Drugich. ■

Prezentacja ekwipunku i umundurowania
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agentowi bezpieki udało się ich wytropić i  podstępem 
zabić, uprzednio udając ich przyjaciela. Janusz Żubryd 
jeszcze długo po śmierci rodziców był prześladowany 
i dopiero po adopcji przez krewnych i zmianie nazwiska 
mógł zacząć w miarę normalne życie. Jego historia warta 
jest wspomnienia, ponieważ Janusz Niemiec zapisał się 
w  historii powojennej Polski jako najmłodszy więzień 
polityczny. Oprawca jego rodziców nigdy zaś nie docze-
kał oskarżenia i odbycia kary za popełnione morderstwo 
– nawet po procesie w latach 90. zeszłego wieku. Za or-
ganizację spotkania w ćmińskim kościele odpowiedzialni 
byli ksiądz Janusz Marzec, Fundacja Odzyskajmy Naszą 
Historię, Grupa Rekonstrukcji Historycznych im. Stanisła-
wa Grabdy „Bema” oraz Związek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Koło w Chmielniku.

 Uczniowie pamiętają
 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych miały miejsce również w  Zespole Szkół w  Ko-
stomłotach Drugich. Podczas otwarcia uroczystości dy-

rektor szkoły Piotr Kwiecień przekonywał młodych ludzi 
o  potrzebie odnawiania historii o  osobach działających 
w  polskim podziemiu w  czasie wojny i  w  okresie PRL. 
Uczniowie zaprezentowali swoim kolegom i zgromadzo-
nym gościom program artystyczny, w  którym zawarli 
życiorysy Żołnierzy Wyklętych i  piosenki o  ich dokona-
niach. W szkolnych uroczystościach wziął udział Leszek 
Bukowski, główny specjalista z kieleckiej delegatury In-
stytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiciel IPN-u zapro-
sił wszystkich zebranych do obejrzenia fragmentu filmu 
dokumentalnego Kwatera Ł opowiadającego o ekshuma-
cjach z  miejsca, w  którym władze komunistyczne cho-
wały zamordowanych w  tajemnicy działaczy podziemia. 
Na koniec wójt Zdzisław Wrzałka podziękował uczniom 
i nauczycielom za ciężką pracę nad programem upamięt-
niającym działalność polskich patriotów oraz Leszkowi 
Bukowskiemu za gościnne wystąpienie. Z inicjatywy pro-
boszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach 
Drugich księdza Marka Kwietnia spotkanie zakończyło się 
modlitwą za spokój dusz polskich żołnierzy walczących 
o niepodległość w czasie wojny i tuż po niej. ■

złożył wiązankę. Naszym gminnym akcentem w Kielcach 
był także udział biegaczy Grupy Aktywny Ćmińsk w impre-
zie Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 Msza za Ojczyznę
 Bardzo ważną uroczystością związaną z  obchoda-
mi Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była 
msza w kościele pw. Świętej Trójcy w Ćmińsku. Nabożeń-
stwo za Ojczyznę poprowadzili proboszcz parafii Węgrzyn 
w diecezji radomskiej ksiądz Wojciech Dobczyński, pro-
boszcz parafii garnizonowej w  Kielcach ksiądz podpuł-
kownik Witold Mach oraz proboszcz ćmińskiej parafii 
ksiądz Janusz Marzec. Pod samym ołtarzem umieszczono 
pamiątkowe fotografie polskich żołnierzy zamordowa-
nych po wojnie przez NKWD i kolaborujące z nimi służby. 
Na zdjęciach znaleźli się więc m.in. Zygmunt Szendzie-
larz „Łupaszka”, Józef Kuraś „Ogień”, Hieronim Dekutow-
ski „Zapora”, Józef Franczak „Lalek”, Łukasz Ciepliński 
„Pług” i  Danuta Siedzikówna „Inka”. Po mszy przema-
wiali senator Krzysztof Słoń oraz wójt Zdzisław Wezałka. 
Obaj podkreślali, jak ważne jest dbanie o to, aby pamięć 
o Żołnierzach Niezłomnych nie zaginęła. Przedstawicie-
le władz zachęcili wiernych do pozostania i wysłuchania 
programu artystycznego – opowieści o życiu postaci, któ-
re przedstawiono na fotografiach pod ołtarzem przepla-
tanych piosenkami i wierszami o Wyklętych. 

 Najmłodszy więzień
 Spotkanie zakończyło się wstrząsającym wystąpie-
niem Janusza Niemca, biologicznego syna Antoniego i Ja-
niny Żubrydów. Pan Niemiec opowiedział historię ojca, 
który na terenie dzisiejszego Podkarpacia w czasie woj-
ny i tuż po niej ratował ludzi m.in. z rąk NKWD i Urzędu 
Bezpieczeństwa. Antoni Żubryd wykorzystywał pełnioną 
przez siebie w UB podwójną funkcję, jednak po pewnym 
czasie został zdemaskowany i  razem z  żoną zmuszony 
do ucieczki do lasu. Jego syn, wówczas czteroletni, w ra-

mach szantażu razem z babcią wylądował w więzieniach 
w Sanoku i w Rzeszowie. Antoni Żubryd razem z żoną byli 
jednak nieugięci i nie wychodzili z ukrycia. Dopiero Je-
rzemu Voulinowi, byłemu żołnierzowi AK i późniejszemu 

Gimnazjaliści z Kostomłotów Drugich przypominają życiorysy AK-owców

Janusz Niemiec opowiada wstrząsającą historię swojego dzieciństwa
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oświata

Będzie złoto?
Gimnazjaliści z Kostomłotów Drugich 
wzięli udział w Maratonie Matematycz-
nym dla Gimnazjalistów organizowanym 
przez VI Liceum Ogólnokształcące im. 
Juliusza Słowackiego w Kielcach.

 
 Młodzież pod opieką matematyczki Elżbiety Żak już 
po raz kolejny uczestniczyła w  maratonie. Troje przed-
stawicieli kostomłockiej szkoły musiało rozwiązać zestaw 
100 zadań, których treść napisano po angielsku. Potrzeb-
ne były zatem dobra znajomość tego języka i rozległa wie-
dza z matematyki. Maraton stanowi próbkę nauki w klasie 

przygotowującej do międzynarodowej matury. Kielecki 
„Słowak” jest bowiem jedyną szkołą w  województwie, 
która prowadzi taką klasę. Wyniki konkursu organizato-
rzy ogłoszą 17 marca. ■

Uczniowie Gimnazjum w Kostomłotach Drugich biorący udział w konkursie

Wśród książek
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mie-
dzianej Górze odbyły się spotkania dla 
uczniów zerówki i klas I-III Szkoły Podsta-
wowej w Kostomłotach Drugich. 

 Pierwsze spotkanie dotyczyło ogłoszenia wyników 
konkursu polegającego na stworzeniu wymyślnego pre-
zentu z okazji Walentynek. Zwyciężyli m.in. Kaja Janaszek, 
Jakub Nogaj i Maksymilian Nogaj oraz Laura Wierzbicka, 
którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki i słodycze. 
Po ogłoszeniu wyników uczniowie aż trzech klas podsta-
wówki zwiedzali bibliotekę. Zachętą do czytania okazało 
się także kolejne spotkanie z cyklu Cała Polska czyta dzie-
ciom. Inicjatorkami takich spotkań są pracujące w Zespo-
le Szkół w Kostomłotach Drugich bibliotekarka Elżbieta 
Pierzak oraz Anna Cedro, nauczycielka nauczania począt-
kowego. Bajki zerówkowiczom czytała fryzjerka Patrycja 
Gębska, która później opowiedziała o  swoim zawodzie 
i cierpliwie odpowiadała na pytania dzieci. ■

Szach-mat
Szachiści z LUKKS Miedziana Góra wrócili 
z nagrodami z kolejnych zawodów. Przed 
nimi Mistrzostwa Polski.
 

 Zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa 
w Szachach Klasycznych w Starachowicach i w Kielcach. 
W zawodach wzięły udział trzy drużyny. Najlepiej spisali 
się juniorzy, którzy w kategorii open zagrali z seniorami 
i zajęli II miejsce. Druga grupa juniorów zagrała z kole-
gami z tej samej kategorii wiekowej i zdobyła V miejsce. 
Podobnie nasi seniorzy, którzy w  swojej grupie również 
uplasowali się na V miejscu. Kolejne zawody – Mistrzo-
stwa Polski Juniorów – odbędą się niebawem w Jastrzę-
biej Górze. Na reprezentantów Miedzianej Góry wybrano 
Katarzynę Karyś i Piotra Paździerza. ■

Tenisiści triumfują
W Kielcach odbył się III Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Świętokrzyskiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 
Wzięli w nim udział zawodnicy LUKS 
Radość Porzecze. 

 Młodzi tenisiści zagrali w kategoriach żaków, młodzi-
ków i  kadetów. W  pierwszej grupie najlepiej spisała się 
Magdalena Ciosek, która stanęła na I  miejscu. III miej-
sce na podium należało zaś do Mai Samiec. W kategorii 

młodzików świetne wyniki uzyskali Magdalena Ciosek 
z II miejscem, Wiktoria Tlaga z III miejscem oraz Łukasz 
Stępień z  II pozycją. Wśród kadetów zatriumfował Szy-
mon Ciosek, stając na najwyższym miejscu podium. Tuż 
za nim znaleźli się Krzysztof Zapała i Nikodem Samiec.
 Z kolei w Szkole Podstawowej w Porzeczu pan Stani-
sław Ciosek, nauczyciel wychowania fizycznego, zorga-
nizował Turniej Tenisa Stołowego Zimowe Granie. Z  14 
zawodników, którzy wzięli udział w  trzech kategoriach 
rozgrywek, najlepsi okazali się Magdalena Ciosek i dwu-
krotnie Łukasz Stępień. ■

Młodzi tenisiści trenują pod okiem nauczyciela Stanisałwa Cioska
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Morsy z Ćmińska
Z natury lubimy ciepło – żeby było sucho, 
nigdzie nie zawiewało i nie mroziło 
żadnej części ciała. Oni wykorzystują 
zimno i się hartują. Mówimy o nich 
„morsy”, i rzeczywiście – mają w sobie coś 
z tych arktycznych zwierząt. 

 W  tym roku lokalne morsy już kilkukrotnie brały 
udział w kąpielach w różnych zbiornikach. Ostatnio ką-
pali się na początku marca nad Umrem w  Gminie Za-
gnańsk. Wcześniej, 14 lutego, uczcili Walentynki, kąpiąc 
się w wodach zalewu w Strawczynie. Morsują na różnych 
zbiornikach, najczęściej w Strawczynie, promując tą ak-

tywność w  różnych środowiskach. Przed każdą kąpielą 
morsy muszą się porządnie rozgrzać. Po kilku minutach 
zanurzania prawie całego ciała wychodzą, szybko się wy-
cierają i… mają np. ognisko. Tak właśnie było w marcu. 
Redakcji Głosu Miedzianej Góry udało się porozmawiać 
z morsami i założycielami Grupy Aktywny Ćmińsk, Rena-
tą i Sebastianem Fertami.

 Jak się zaczęło Wasze morsowanie?
 R.: Przypadkowo. W sobotę na naszych cotygodnio-
wych spotkaniach nordic walking pojawiła się pani ze 
Strawczyna i powiedziała: „Słuchajcie, kiedyś musicie się 
do nas wybrać na morsowanie”. I  trochę o  tym opowie-
działa. Następnego dnia pojechaliśmy, żeby to zobaczyć. 
Podczas pierwszej wyprawy poglądowej do Strawczyna, 
w dzień Finału WOŚP, trzy osoby z marszu zdecydowały 
się na wejście do wody bez przygotowania. W kolejnym 
tygodniu pojechaliśmy większa grupą i  następne osoby 
zdecydowały się wejść. W sumie za drugim razem morso-
wało już 20 osób. Z tygodnia na tydzień przybywało chęt-
nych. 

 Skąd wiedzieli, że morsujecie?
 R.: Prowadzimy profil na Facebooku Aktywny Ćmińsk 

Morsowanie w zalewie Umer w gmine Zagnańsk

i tam zamieszczamy fotorelacje i wrażenia z każdej „im-
prezy”. Tak docieramy do ludzi i  zapowiadamy nadcho-
dzące wydarzenia.
 S.: Grupa rozrosła się do ponad 30 morsów z Ćmiń-
ska. Niektórych tak wciągnęło, że nie przepuszczą żadnej 
okazji. W Strawczynie morsują trzy razy w tygodniu, od 
nas zawsze ktoś jest.

 Jak powinno się przygotować do morsowania?
 R.: Są różne szkoły. Niektórzy twierdzą, że dobrze 
stopniowo przyzwyczajać organizm do „szoku”, zalecają 
zimne prysznice, kąpiele wczesną jesienią. Inni uważają, 
że takie prysznice mogą zniechęcić, że wystarczy sam za-
pał i nastawienie psychiczne, a przed bezpośrednim wej-
ściem do wody intensywna rozgrzewka. Chodzi o to, żeby 
pobudzić ciało do pracy, wprowadzić serce w inny rytm, 

przyspieszyć tętno, aby wejście do wody nie okazało się 
szokiem dla organizmu.

 Jaki jest przedział wieku?
 R.: Najmłodsza Janka ma 6 lat. Mamy też morsów 
w wieku 60+. Grupa liczy około 30 osób.

 Co poza satysfakcją daje morsowanie?
 R.: Hartuje ciało, podnosi odporność organizmu na 
różnego rodzaju choroby. Dzięki przyzwyczajeniu organi-
zmu do niskiej temperatury łatwiej się odnaleźć w skraj-
nych warunkach. Paradoksalnie morsowanie jest zalecane 
osobom, które lubią ciepło. Dzięki temu są mniej podatne 
na zimno, mniej je odczuwają. Jeżeli chodzi o panie, dzię-
ki morsowaniu można spalić nawet 1000 kalorii i zmniej-
szyć cellulit. Sprawdziliśmy osobiście.

 Prowadzicie także inne aktywne działania?
 S.: Uprawiamy nordic walking, chcemy zacząć treno-
wać power walking, czyli bardzo szybki marsz połączony 
z energiczną pracą rąk. Biegamy, do tej pory zorganizo-
waliśmy dwa biegi O  Puchar Górala Świętokrzyskiego. 
Planujemy też plenerowe kursy taneczne. Chodzimy, 
chcielibyśmy raz w miesiącu robić trasy po około 50 kilo-
metrów, promując turystykę pieszą. ■
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Uwaga, Azbest!
Tak jak w poprzednich latach, w ramach „Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzia-
na Góra na lata 2014–2032” Gmina prowadzi nabór wnio-
sków o  dofinansowanie kosztów demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Jednocześnie informujemy, że wnioski można składać do 
31 marca 2016 r. w  Urzędzie Gminy w  Miedzianej Górze. 
Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w po-
koju nr 9 i na stronie internetowej w zakładce Wnioski do 
pobrania.

Urząd Gminy stara się o  pozyskanie dotacji na demontaż, 
transport i  unieszkodliwienie odpadów zawierających 
azbest. Bardzo ważne jest więc, by osoby, które zadekla-
rują wymianę pokrycia dachowego, były do niej odpo-
wiednio przygotowane. Na 30 dni przed planowaną datą 
rozpoczęcia robót powinny zgłosić się w Starostwie Powia-
towym w Wydziale Budownictwa (Kielce, ul. Wrzosowa 44, 
poziom 0). Program trwa do 31 października tego roku, 
co oznacza, że najpóźniejszym terminem wymiany pokrycia 
dachowego będzie październik.
Z dofinansowania w 2015 r. skorzystało 58 właścicieli nie-
ruchomości, w tym sześciu przy demontażu pokrycia dacho-
wego. Od pozostałych zaś odebrano zalegające na ich pose-
sjach odpady, które zawierały azbest.
Łącznie od roku 2007 z terenu Gminy Miedziana Góra w ra-
mach programu usunięto 891,8 tony odpadów, tj. 18 mb 
rur azbestowo-cementowych i 81,5 tys. m2 eternitu. Odpady 
zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebez-
piecznych w Dobrowie, w Gminie Tuczępy w naszym woje-
wództwie.

Służąca komunikacji technologia światłowodowa zawi-
tała do Gminy Miedziana Góra. Mieszkańcy mogą zastą-
pić stos kabli i anteny satelitarne jednym lekkim przewo-
dem światłowodowy o  możliwościach, które ogranicza 
jedynie dostępna jednak bezustannie rozwijająca się 
technologia.

Telefon, telewizja, Internet – aktualnie istnieje niewie-
le domów, w  których brakuje tych środków przekazu, 
niewielu z  Nas potrafi sobie również wyobrazić życie 
bez nich. Zespół specjalistów ne-trix.com już od 12 lat 
instaluje Internet w  prywatnych domach, firmach i  sie-
dzibach jednostek samorządowych takich jak szkoły czy 
świetlice. Firma działa na terenie gmin Miedziana Góra, 
Zagnańsk, Strawczyn i  Piekoszów. W  łączeniu ze świa-

tem pomaga także osobom zamieszkałym w  zachodniej 
części Kielc. Obecnie firma realizuje wraz z  partnerami 
na terenie naszej gminy inwestycję o  nazwie „Świetla-
na przyszłość”. Zakłada ona wykorzystanie technologii 
światłowodowej dla dostarczenia odbiorcom szeregu 
multimedialnych usług. Dostęp do Internetu z prędkością 
nawet do 10 000 Mbit/s, telefonia stacjonarna z niespo-
tykaną jakością dźwięku czy telewizja w jakości Full HD 
z kanałami Premium, a w tym roku również 4K to tylko 
podstawowy pakiet usług oferowanych początkowo 
mieszkańcom Naszej gminy.

Osoby zainteresowane podłączeniem się w pierwszej ko-
lejności do budowanej sieci światłowodowej mogą skon-
taktować się z   Biurem Obsługi Klienta ne-trix.com pod 
numerem telefonu 41 345 71 15 lub na stronie interneto-
wej www.ne-trix.com.

Spawanie włókien światłowodowych przez techników ne-trix.com
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Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
serdecznie zapraszama wszystkich  

mieszkańców Gminy na otwarcie wystawy 

Czas mierzony
szwajcarskim  

zegarem
15 kwietnia, godz. 18.00

1 kwietnia ruszają zapisy do rządowego programu Rodzina 500 plus. 
Wyjaśniamy, kto może starać się o to świadczenie i jakie musi spełnić 
warunki. 

Nowe świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Rodzice 
lub opiekunowie mogą je otrzymywać do dnia ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia. Jego wysokość wynosi 500,00 zł miesięcznie 
na dziecko. Kryterium uprawniającym do pobierania świadczenia na 
pierwsze lub jedyne dziecko jest dochód na osobę w rodzinie poniżej 
800,00 zł netto, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnospraw-
nością kryterium to wynosi 1200,00 zł netto. Na drugie i kolejne 
dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodziny, w których rodzice są 
w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozosta-
jący w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzio-
nych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę 
nad dzieckiem. Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają 
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno 
wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze 
dziecko będzie zależało od kryterium dochodowego, a na pozostałe 
dzieci bez względu na dochód. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzina pobiera za 
granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa 
w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, 
tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka woje-
wództwa w Polsce. Ten zaś przekaże informacje do właściwej gminy.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze w pok. 306, a także 
do pobrania ze strony internetowej www.gopsmgora.pl.

Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie 
GOPS w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, pok. 306 od ponie-
działku do czwartku w godzinach 8.00–14.00.

Wniosek razem z załącznikami będzie można złożyć także drogą elek-
troniczną za pomocą systemu dostępnego na stronie https://wnioski.
mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłko-
wy (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.) mogą 
być składane od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. GOPS wyda decyzję 
w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju 
czy czerwcu 2016 r., GOPS wyda decyzję o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego, począwszy od 1 kwietnia 2016 r., i wypłaci wyrów-
nanie od tego dnia. Wnioski złożone po 1 lipca będą realizowane na 
bieżąco bez wyrównania.

W związku z tym prosimy mieszkańców Gminy Miedziana Góra o roz-
łożenie w czasie (od 1 kwietnia do 1 lipca) składania wniosków, aby 
uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składa-
niem wniosków przez dużą liczbę osób.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje miesz-
kańców Gminy Miedziana Góra, że prowadzone są 
prace związane z wymianą wodomierzy, które utraci-
ły ważność legalizacji. W związku z powyższym zwra-
camy się z  prośbą o  udostępnianie pomieszczeń, 
w których jest zainstalowany wodomierz w celu jego 
wymiany przez pracowników Zakładu.

Gminna Biblioteka Publiczna
zaprasza na spotkanie autorskie z 

Moniką Sawicką
6 kwietnia o godzinie 16.30
Remiza strażacka w Miedzianej Górze     

Urodziło się Państwu dziecko?
Uczcĳcie to, sadząc dla niego drzewko.
Akcja dotyczy mieszkańców Gminy
Miedziana Góra, którzy już zareje-
strowali w urzędzie swoje dziecko.
Rodziców chętnych do otrzymania drzewka na szczęście
zapraszamy do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.
Wszelkie informacje otrzymacie Państwo u Pani Anny Sochy w pok. nr 9



Rewolucja w leczeniu
W  schorzeniach i  infekcjach leczenie zawsze musi po-
legać na wyszukaniu przyczyny, postawieniu diagnozy 
i podjęciu najlepszej terapii. Niestety, pierwszy krok, czy-
li odkrycie podłoża problemów, często sprawia najwięk-
szy kłopot.

Bywa, że choroba jest wynikiem działania grzybów, 
bakterii, wirusów i  pasożytów, które sieją spustoszenie 
w organizmie. Według doniesień WHO, czyli Światowej 
Organizacji Zdrowia, co druga osoba na świecie jest nosi-
cielem Helicobacter pylori – bakterii odpowiedzialnej za 
wrzody, a nawet nowotwór żołądka. W gabinecie Medical 
Vita dzięki badaniom diagnostycznym tę bakterię można 
stosunkowo łatwo usunąć już we wczesnym stadium.

Męczy Cię uporczywy kaszel? Nie zwlekaj z  badaniami, 
bo być może w  Twoim ciele zamieszkała glista ludzka. 
A to nie jedyny pasożyt, który lubi takie „mieszkanie” – są 
jeszcze lamblia, tasiemiec, owsiki, wszy itp. Zbyt długie 
zwlekanie z ich usunięciem przyczynia się do wielu cho-
rób i w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet 
do śmierci.

W gabinecie Medical Vita specjaliści walczą również z ob-
jawami alergii – zmianami na skórze, częstym kichaniem, 
łzawieniem itd..

Nasi Pacjenci mówią
Pan Paweł, lat 40: Na brzuchu zauważyłem wysypkę. 
Zgłosiłem się do gabinetu Medical Vita i wykryto obecność 
grzybów, bakterii i wirusów. Za to sprawcą tych widocznych 
objawów okazał się wirus Herpes simplex. Po sześciu wizy-
tach przyczyna została usunięta, a wysypka zniknęła.

przed terapią            po terapii

Pan Marian, lat 60: Do gabinetu trafiłem z rozpozna-
nym perlakiem ucha środkowego. Dwukrotnie poddawa-
łem się operacji jego usunięcia, niestety bezskutecznie. 
Choroba postępowała, zacząłem cierpieć m.in. na częścio-
wy zanik słuchu. W kwietniu zeszłego roku wykonano ko-
lejną operację usunięcia perlaka. Przed wizytą kontrolną 
w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wyznaczoną 
na luty br, odbyłem siedem wizyt w  gabinecie Medical 
Vita. Na wizycie kontrolnej lekarz stwierdził, że perlaka już 
nie ma. Kolejna operacja czyszczenia ucha nie jest potrzeb-
na.Obecnie oczekuję na operację rekonstrukcji słuchu.

Zapraszamy do gabinetu
Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 11a
tel. 570 141 131
www.medicalvita.pl


