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Nowe uchwały
Rada Gminy ma już za sobą kwietniową sesję.
Radni podjęli 13 uchwał oraz przedstawili 
sprawozdania z działalności poszczególnych 
komisji. Przyjęte zostały również plany pracy 
komisji na 2016 rok. 

     / czytaj str. 2

Cudna Miedziana Góra
Na torze Kielce w Miedzianej Górze rozpoczął 
się cykl imprez promocyjnych pod nazwą 
„Świętokrzyskie, jakie cudne”, podczas któ-
rych zaprezentuje się kilka gmin należących 
do województwa świętokrzyskiego.    

     / czytaj str. 3

Rada Pożytku Publicznego
Zadaniami nowego organu konsultacyjno-
-doradczego będzie m.in. opiniowanie pro-
jektów strategii rozwoju Gminy, projektów 
uchwał związanych z zadaniami publicznymi 
oraz ze współpracą z organizacjami pozarzą-
dowymi z terenu Gminy.
     / czytaj str. 4

Mamy mądrą młodzież
Wysokimi osiągnięciami naszej młodzieży 
możemy się wszędzie chwalić. Uczniowie 
Gimnazjum w Kostomłotach Drugich i Szko-
ły Podstawowej w Ćmińsku zajęli czołowe 
miejsca w kilku ważnych konkursach przed-
miotowych.
     / czytaj str. 7

W sam raz na majówkę
Robi się coraz cieplej. Drzewa lada chwila 
buchną soczystą zielenią i aż będzie ciągnęło, 
żeby gdzieś wyjść, coś zobaczyć, poprzeby-
wać na świeżym powietrzu. Na terenie Gminy 
Miedziana Góra jest kilka miejsc, które z po-
wodzeniem można odwiedzić w czasie zbliża-
jącego się weekendu majowego.

     / czytaj str. 9
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Funkcjonalnego i  Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Miedzianej Górze oraz w naradzie rocznej 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu 
ostatnich dni wójt w imieniu Gminy podpisał też umowy 
z organizacjami pozarządowymi, które wygrały konkursy 
na wykonywanie zadań Gminy dotyczących spraw spo-
łecznych, kultury i sportu.
 Po wystąpieniu wójta przyszedł czas na zajęcie się 
uchwałami. Radni uchwalili więc zmiany w  budżecie 
Gminy i  w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 
Trzecia uchwała zmieniła nieco zasady rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych i  gimnazjów. Na pod-
stawie kolejnej uchwały nadano nazwę ulicy Barwnej 
w  Tumlinie-Wykniu. Następne dwie uchwały dotyczyły 
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlega-
jącego inwentaryzacji oraz wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie działek w Kostomłotach Pierwszych przy 
ulicy Marmurowej. Radni przyjęli też uchwały w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy w 2016 roku, a także w sprawie regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków. Zmieniona została 
uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Miedziana Góra. Z kolei na pod-
stawie innej uchwały Święto Gminy od tego roku będzie 
się odbywało w  przedostatnią niedzielę czerwca. Radni 
powołali też Komisję Statutową, która zajmie się opraco-
waniem zmian w Statucie Gminy i w statutach sołectw. 
Ostatnie przyjęte uchwały odnoszą się do opracowania 
programu rewitalizacji Gminy Miedziana Góra oraz do 
wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Miedzianej Górze. 

 Na koniec komendant gminny OSP Ireneusz Żak po-
prosił o  wsparcie w  konkursie ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski w Kielcach na przekazanie ciężkich wozów 
bojowych dla strażaków. Rada usłyszała też sprawozdania 
za zeszły rok z przebiegu współpracy Gminy z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego, z  pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze oraz ze 
wszystkich komisji Rady. ■

Od redakcji
Pomoc często nic nie kosztuje, trzeba tylko wyciągnąć 
rękę. Czasem jednak to nie wystarczy, potrzebne jest 
wsparcie finansowe. Tosia ma 2,5 roku i jest mieszkanką 
naszej Gminy. Cierpi na stwardnienie guzowate. To rzad-
ka choroba uwarunkowana genetycznie, którą lekarze 
wykryli u niej w trzecim dniu po urodzeniu. Dziewczynka 
ma guzy w mózgu, które powodują padaczkę. Niestety 
leczenie i rehabilitacja w kraju nie przynoszą skutków. 
Jedynym ratunkiem jest operacja mózgu, której podjęliby 
się lekarze z niemieckiej kliniki. Jedyna przeszkoda to 
koszt, który wynosi 200 tys. zł. Dlatego wraz z rodzicami 
prosimy o wsparcie, liczy się każda złotówka. Niezbędne 
informacje zamieszczamy w dziale ogłoszeń.

Nowe uchwały
i wiele spotkań

Rada Gminy ma już za sobą kwietnio-
wą sesję. Wystąpienie wójta i przyjęcie 
uchwał poprzedził apel ojca 2,5-letniej 
Antoniny, Rafała Baruchy. 

 Sesję jak zwykle otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Bogusław Sobczyk. W  comiesięcznym spotkaniu 
uczestniczyli m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, radny powia-
towy Zdzisław Zapała i  pracownicy Urzędu Gminy oraz 
kilku mieszkańców. Zanim wójt przystąpił do wygłosze-
nia sprawozdania ze swojej działalności od czasu ostat-
niej sesji, głos zabrał Rafał Barucha. Jego córka, 2,5-let-
nia Antosia cierpi na stwardnienie guzowate i padaczkę 
lekooporną. Jej jedyną szansą na powrót do zdrowia jest 
kosztowna operacja w Niemczech. Z tego powodu pan Ba-
rucha zwrócił się do radnych i do mieszkańców o pomoc 
i przekazywanie 1% podatku fundacji Avalon, pod której 
opieką znajduje się dziewczynka. 
 Po tym poruszającym apelu wójt Wrzałka rozpoczął 
swoje miesięczne sprawozdanie. Od ostatniej sesji poja-
wił się na szeregu spotkań: w  Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim w sprawie programu Rodzina 500+, z woje-
wodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek w sprawie budowy 
drogi S-74, z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej 
w sprawie omówienia planu budowy sieci gazowej w na-
szej Gminie, w  spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Miedzianej Górze, Ko-
stomłotach Drugich, Bobrzy i Ćmińsku oraz w spotkaniu 
odnoszącym się do grupowego zakupu gazu. Wójt Wrzałka 
wziął także udział w konsultacjach społecznych zorgani-
zowanych przez Komisariat Policji w Strawczynie, w po-
siedzeniach Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru 

Podczas kwietniowej sesji radni podjęli 13 uchwał
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Najcudniejsza 
Miedziana Góra

Na torze wyścigowym Kielce w Miedzianej 
Górze rozpoczął się cykl imprez promo-
cyjnych pod nazwą „Świętokrzyskie, jakie 
cudne”, podczas których zaprezentuje się 
kilka gmin należących do województwa 
świętokrzyskiego. Gminie Miedziana Góra 
przypadł pierwszy występ w kolejce.

 Wójt Zdzisław Wrzałka czynił honory gospodarza im-
prezy i otworzył prezentację naszej Gminy. Zachwalając 
walory miedzianogórskiej ziemi, przypomniał publicz-
ności o  jej najpiękniejszych i  najciekawszych miejscach 
– malowniczo położonych ruinach Zakładu Wielkopieco-
wego w Bobrzy, nieczynnych kamieniołomach, pięknych 
trasach turystycznych, w tym fragmencie szlaku rowero-
wego Green Velo oraz torze wyścigowym, na którym na 
marginesie odbywało się całe wydarzenie. Tu również 
będą miały miejsce kolejne imprezy promujące region 

świętokrzyski. Wójt Wrzałka opowiedział o  kultywowa-
nych tradycjach patriotycznych i  ludowych, wspomniał 
o  ważnych wydarzeniach z  historii Gminy i  zaprosił do 
odwiedzenia naszych stron. Po nim na scenę wszedł ze-
spół ludowy Bobrzanki, który wie, jak przyciągnąć uwa-
gę. Publiczność i goście pobliskiej giełdy samochodowej 
usłyszeli w jego wykonaniu kilka pieśni regionalnych. Po 
Bobrzankach scenę opanowały podopieczne pani Teresy 
Ciszek z Zespołu Szkół w Ćmińsku – zespół wokalny Kro-
pelki razem z solistkami Dianą Stolarczyk i Patrycją Żak 
oraz tańcząca Julią Reczyńską. Gdy zakończył się występ 
ćmińskiej młodzieży, prowadzący imprezę konferansjer 
Wit Chamera zaprosił kilka osób z grona publiczności do 
udziału w  konkursie wiedzy o  Gminie Miedziana Góra. 
Nikt nie był przegrany, uczestnicy otrzymali nagrody 
w  postaci gadżetów związanych z  Gminą. Dwoje zwy-

Zespół Candela z Tumlina zaprezentował świetny pokaz salsy

Podsumowanie 
prac komisji

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy człon-
kowie poszczególnych komisji zdali spra-
wozdania z działalności w zeszłym roku. 
Radni przedstawili też plany na bieżący 
rok.

 W Radzie Gminy mamy cztery komisje stałe. Każda 
z nich jest odpowiedzialna za konkretną działkę. Komisja 
Rewizyjna kontroluje wójta oraz gminne jednostki orga-
nizacyjne i pomocnicze – czy ich działalność jest legalna 
i zgodna ze stanem faktycznym oraz czy właściwie i rze-
telnie gospodarują mieniem i  finansami Gminy. Do tej 
pory Komisja Rewizyjna przeprowadziła m.in. kontrolę 
poboru opłaty targowej na giełdzie handlowej w Miedzia-
nej Górze. Nie zakończyła natomiast windykacji podat-
ków i  innych opłat gminnych oraz nie sprawdziła stanu 
dróg w Gminie i infrastruktury technicznej ważnej w roz-
woju budownictwa mieszkaniowego w  Gminie. Z  tego 
drugiego zadania Komisja planuje wywiązać się w  naj-
bliższym czasie. Członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty 
i  Spraw Społecznych w  ubiegłym roku zapoznali się ze 
stanem ośrodków zdrowia w Gminie i opiniowali uchwałę 
dotyczącą połączenia Samodzielnych Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Miedzianej Górze. W czerwcu 
skontrolowali asortyment sklepików szkolnych i  stan 
stołówek. Zapoznali się też z projektem uchwały powo-
łującej Radę Seniorów. W październiku zaś Komisja opi-
niowała uchwałę dotyczącą przekształcenia Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w  spółkę prawa han-
dlowego. W  planach znajduje się kontrola stanu boisk, 
szkolnych łazienek i sprzętu sportowego oraz tras rowe-
rowych, przegląd świetlic, placów zabaw i zapoznanie się 
z działalnością ośrodków zdrowia.
 Praca Komisji Budżetu, Rolnictwa i  Promocji Gmi-
ny w dużej mierze polegała na współpracy z innymi Ko-
misjami. W  jej gestii leżało zajmowanie się budżetem 
Gminy, sprawozdaniem z  jego wykonania w  2014 roku, 
a  także analiza projektów uchwał przyjmowanych pod-
czas sesji. W tym roku Komisja ta zamierza zająć się m.in. 
sytuacją rolnictwa w  Gminie, opracowaniem budżetu 
na następny rok i  informacji na temat ściągalności po-
datków i  opłat, a  także analizą sprawozdań związanych 
z finansami Gminy. Wśród zeszłorocznych zadań Komi-
sji Inwestycji i Rozwoju Gminy znajdował się audyt dróg 
gminnych i  podjęcie dyskusji dotyczącej remontu ulicy 
Szkolnej w  Kostomłotach Drugich. W  tym roku palącą 
sprawą dla Komisji jest objazd dróg gminnych i przegląd 
wykonanych remontów. Wymienione tu zadania z 2015 
roku i plany na ten rok to tylko krótki wycinek ze spra-
wozdań poszczególnych komisji. ■
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Ruszyła Rada Po-
żytku Publicznego

Podczas pierwszego spotkania Gminnej 
Rady Pożytku Publicznego w Miedzia-
nej Górze jej członkowie wybrali zarząd 
i ustalili regulamin.

 W spotkaniu oprócz samych członków Rady uczestni-
czyli wójt Zdzisław Wrzałka, przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogusław Sobczyk, przewodniczący Rady Seniorów 
Ryszard Kasprzyk i pracownik Urzędu Gminy Miedziana 
Góra Dominik Słoń. Wójt dokonał uroczystego otwar-
cia spotkania, a następnie wspólnie z przewodniczącym 
Rady Gminy wręczył nominacje członkom Rady Pożytku 
Publicznego. W jej skład jako przedstawiciele organizacji 
pozarządowych wchodzą Krystyna Zapała ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci i  Przeciwdziałania Patologiom 
Społecznym Plusik, Eliza Żelazna ze Stowarzyszenia Prze-
ciwdziałającego Patologiom Społecznym Zdrowy Tumlin, 

Sylwester Dudek ze Stowarzyszenia Wspólny Cel i Ryszard 
Pięta z Koła Gospodyń Wiejskich Macierzanka. Role peł-
nomocników Rady Gminy w Radzie Pożytku Publicznego 
pełnią radni Marek Podsiadło i Dariusz Siwek, zaś Wójta 
Gminy Miedziana Góra reprezentują pracownicy Urzędu 
Gminy Mariola Jarubas i Leszek Michalski. W tajnym gło-
sowaniu na przewodniczącego Rady wybrano Marka Pod-
siadłę, na wiceprzewodniczącego – Sylwestra Dudka, zaś 
urząd sekretarza przypadł Leszkowi Michalskiemu. Rada 
ustaliła regulamin i termin następnego spotkania, które 
odbędzie się w  połowie kwietnia. Wówczas członkowie 
Rady wyznaczą plan swojej działalności.
Przypomnijmy – w  zeszłym roku na wniosek organiza-
cji pozarządowych Radę Pożytku Publicznego powołała 
Rada Gminy Miedziana Góra. Zadaniami nowego organu 
konsultacyjno-doradczego jest opiniowanie projektów 
strategii rozwoju Gminy, projektów uchwał i aktów prawa 
miejscowego związanych z  zadaniami publicznymi oraz 
ze współpracą z  organizacjami pozarządowymi, a  także 
opiniowanie spraw związanych z  samym funkcjonowa-
niem tych organizacji. ■

cięzców dostało natomiast atrakcyjne nagrody o wartości 
100 zł każda. Po konkursie Wit Chamera zapowiedział 
występ tancerek z tumlińskiej grupy Candela. Dziewczę-
ta dały doskonały popis tanecznych umiejętności, a  ich 
salsa porwała do tańca niejednego. Prezentacja Gminy 
Miedziana Góra byłaby jednak niepełna, gdyby wśród 
tutejszych artystów nie pojawił się zespół Macierzanka 

przynależący do Koła Gospodyń Wiejskich z Miedzianej 
Góry. Muzycy wykonali kilka ludowych piosenek, podob-
nie jak młode pieśniarki z  Zespołu Pieśni i  Tańca Ko-
stomłoty pod wodzą Eweliny Wołowiec, które wystąpiły 
tuż po Macierzance. Ostatnią reprezentantką Gminy była 
właścicielka genialnego głosu, energiczna wokalistka 
Weronika Kundera. Imprezę zamknął kabaretowy występ 
Bronisława Opałki, czyli słynnej Genowefy Pigwy z  Na-
pierstkowa.
 Po Gminie Miedziana Góra swoje imprezy promocyj-
ne będą miały gminy Sobków, Łoniów, Ożarów, Bieliny 
i Bałtów. Wszystkie wydarzenia odbędą się na miedziano-
górskim torze wyścigowym do końca maja. ■

Pierwsze głosowanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Członkowie Aktywnego Ćmińska zachęcali do uprawiania nordic walkingu

Aktywni seniorzy
Za nami kolejna sesja Rady Seniorów 
Gminy Miedziana Góra. Jej członkowie 
rozmawiali o profilaktyce zdrowotnej i za-
jęciach rekreacyjnych dla osób powyżej 
60. roku życia.

 Spotkanie odbyło się w miedzianogórskim Klubie Se-
niora. Wśród uczestników znaleźli się m.in. wójt Zdzisław 
Wrzałka i  wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Pod-
siadło. Rada Seniorów rozmawiała o konieczności szcze-
pień osób powyżej 60. roku życia przeciwko najczęściej 
pojawiającym się chorobom. Radni-seniorzy omówili 
również tę sprawę z  władzami Gminy. Z  kwestii nieco 
przyjemniejszych – seniorzy zaplanowali na 7 maja rajd 
rowerowy. Trasa ma być dostosowana do możliwości 
wszystkich uczestników i  będzie przebiegała przez naj-
piękniejsze zakątki naszej Gminy i gmin sąsiednich. ■
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Spotkanie z pisarką
W miedzianogórskie strony zawitała pi-
sarka Monika Sawicka. Autorka powieści 
odwiedziła Szkołę Podstawową w Kostom-
łotach Drugich i Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną.

 Monika Sawicka podczas wizyty w  naszej Gminie 
miała dwa zadania. Pierwszym z  nich było przeprowa-
dzenie warsztatów literacko-plastycznych dla uczniów 
IV klasy  kostomłockiej podstawówki. Dzieci pod opie-
ką nauczycielki plastyki i  techniki Lucyny Gębskiej oraz 
szkolnej bibliotekarki Elżbiety Pierzak przystąpiły do 
tworzenia mini-książeczek o swoich marzeniach. Monika 
Sawicka przez blisko półtorej godziny opowiadała swojej 
młodej publiczności, z  jakich części składa się książka 

i  jaką powinna mieć formę, aby wydała się czytelnikom 
ciekawa. Dzięki owocnej pracy czwartoklasistów powsta-
ły broszury barwnie przedstawiające ich marzenia i plany 
na przyszłość. Książeczki zostaną zarchiwizowane w bi-
bliotece i pokazane ponownie za kilka lat.
 Po przeprowadzeniu warsztatów pisarka wzięła udział 
w spotkaniu autorskim, które odbyło się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w  Miedzianej Górze. Dyrektor pla-
cówki Anna Socha pokrótce opowiedziała zgromadzonym 
mieszkańcom, o  czym pisze pani Sawicka. Jej powieści 
dotykają głównie problemów społecznych i  rodzinnych 
zwykłych rodzin z przełomu XX i XXI wieku. W jej twór-
czości można spotkać się z przemocą, uzależnieniem od 
alkoholu, utratą dziecka i  innymi traumatycznymi prze-
życiami. Autorka opowiedziała o swoich książkach, m.in. 
Kruchości porcelany, Serwantce, Mimo wszystko, 7 kolorach 
tęczy, Demi-sec czy Szeptem. Ale Monika Sawicka nie tyl-
ko opowiadała o sobie – interesowało ją, jakie marzenia 
mają osoby z widowni, chętnie podpytywała je to, czym 
dla nich jest miłość. 
 Takie spotkanie autorskie nie jest pierwszym zorga-
nizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Wcze-
śniej mieszkańcy mieli okazję spotkać się z pisarką Iza-
bellą Frączyk. ■

Przed Wielkanocą
Przeżywanie Świąt Wielkanocnych to nie 
tylko modlitwa i wspominanie Śmierci 
i Zmartwychwstania Pańskiego. To także 
kultywowanie najpiękniejszych tradycji 
i… wymyślanie nowych.

 Lokalne społeczności z Gminy Miedziana Góra spo-
tykały się przed Wielkanocą, aby wspólnie przygotować 
się do świąt. Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich Macie-
rzanka własnoręcznie zrobiły okazałe palmy do poświę-
cenia w  Niedzielę Palmową. Kunszt wykonania docenił 
wójt Zdzisław Wrzałka oraz wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Marek Podsiadło. Z  kolei w  klubie Wolna Stre-
fa w  Kostomłotach Pierwszych chętni w  każdym wieku 
wzięli udział w warsztatach artystycznych, podczas któ-
rych powstały palmy, koszyki wiklinowe i jajka ozdabia-
ne tasiemkami i metodą decoupage. I tu pojawił się pan 
Marek Podsiadło, a  także radny Marian Korczyński, Jan 
Biber z Rady Seniorów i sołtys Kostomłotów Pierwszych 
Marek Socha. Zajęcia odbyły się dzięki inicjatywie Rady 
Seniorów. Z  podobnym pomysłem wyszło Stowarzysze-
nie Spektrum Możliwości, które na ponad tydzień przed 
Niedzielą Palmową zaprosiło mieszkańców Gminy do 
wspólnego tworzenia ozdób wielkanocnych w  siedzibie 
OSP w  Miedzianej Górze. Warto zaznaczyć, że w  zaję-
ciach uczestniczyło ponad 50 osób w wieku od 5 do 80 lat. 
Wspólne przygotowania do świąt prowadziła także Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze. Tu wszyscy 
uczniowie z Gminy mogli wziąć udział w konkursie wiel-
kanocnym na najładniejszy stroik lub ozdobę wykonane 
dowolną techniką. Ponieważ zgłoszone prace były równie 
ładne, nagrody rozlosowano wśród uczestników i  wrę-

czono szczęśliwcom: Zuzannie Zawadzie, Aleksandrze 
Kozieł, Amelii Korbie i Karolinie Czekaj. Nie próżnowali 
też uczniowie z Porzecza, którzy przedstawili misterium 
wielkopostne, oraz grupa Aktywny Ćmińsk odpowiedzial-
na za przygotowanie Drogi Krzyżowej ze scenami z życia 
Współczesnego Człowieka. ■

Monika Sawicka poprowadziła warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów

Uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Spektrum Możliwości
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W skrócie
Chester Gruba, Polak mieszkający w Kanadzie i działacz 
charytatywny gościł niedawno u wójta Zdzisława Wrzał-
ki. Polonus jest żywo zainteresowany wsparciem mło-
dzieży ze szczególnym uwzględnieniem szachistów. Do 
tej pory Chester Gruba przysłał młodym mieszkańcom 
Gminy kanadyjskie pamiątki i kolekcjonerską monetę dla 
pana Eugeniusza Tylkowskiego. Owocem ostatniej wizyty 
były m.in. upominki dla naszych szachistów. ■

Zakończyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. 
Organizatorzy przeprowadzili konkurs w dwóch katego-
riach – dla uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów. 
W młodszej kategorii triumfy święcił Jan Rybak ze Szko-
ły Podstawowej w Porzeczu, zaś wśród starszej młodzie-
ży najlepszy okazał się Bartłomiej Tokar z  Gimnazjum 
w  Kostomłotach Drugich. W  eliminacjach uczestniczyło 
kilkunastu uczniów. Wszyscy otrzymali nagrody z  rąk 
wójta Gminy Miedziana Góra Zdzisława Wrzałki i prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku Ireneusza Żaka. 
Dwaj zwycięzcy wezmą udział w etapie powiatowym. ■

Przed Wielkanocą wolontariusze Szkolnego Koła Caritas 
działającego przy Szkole Podstawowej w  Porzeczu po-
magali zbierać żywność. Młodzi pomocnicy wzięli udział 
w  akcji organizowanej przez Kielecki Bank Żywności 

i Caritas Diecezji Kieleckiej i zbierali jedzenie w sklepie 
przy ulicy Jarzębinowej w Kielcach. Opiekunem pięciorga 
uczniów był Dariusz Kurpiński. ■

W  poszczególnych jednostkach Ochotniczej Straży Po-
żarnej strażacy wybrali nowe zarządy. Bobrzę będzie re-
prezentować Rafał Banaś, Ćmińsk – Ireneusz Żak, preze-
sem OSP w Kostomłotach Drugich został Stanisław Syska, 
zaś w Miedzianej Górze – Łukasz Ślefarski. W zarządzie 
ćmińskiej OSP znalazły się dwie panie, sekretarz Mag-
dalena Żak i  skarbnik Anna Odej, natomiast w Kostom-
łotach Drugich funkcja skarbnika przypadła Małgorzacie 
Toporek. ■

Na targach
W weekend 8–10 kwietnia w Kielcach od-
były się Targi Turystyki Wiejskiej i Agro-
turystyki Agrotravel.

 Gmina Miedziana Góra prezentowała się na kieleckich 
targach na stoisku Lokalnej Grupy Działania Dorzecze 
Bobrzy oraz Stowarzyszenia Wspólny Cel. Na amatorów 
swojskiego jedzenia czekały pyszne niespodzianki. Ape-
tyczne kulinaria przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu Dorzecza Bobrzy. W pobliżu kręcił się znany nam 
doskonale Zbój Madej, a na stoisku czekał na gości m.in. 
Dominik Słoń z Urzędu Gminy Miedziana Góra. Ci, którzy 

zatrzymali się przy Dorzeczu Bobrzy, mogli zapoznać się 
także z ulotkami i gadżetami promującymi naszą Gminę. 
Ambasadorami na kulturalnej scenie były z kolei zespół 
Koła Gospodyń Wiejskich Macierzanka i Bobrzanki. ■

Stoisko Dorzecza Bobrzy było pełne swojskich smakołyków

Wolontariusze zebrali blisko 750 kg żywności dla potrzebujących

Ku pamięci
Papieża-Polaka

Mieszkańcy sołectwa Kostomłoty Pierw-
sze uczcili pamięć zmarłego przed 11 laty 
papieża Jana Pawła II.

 
 Uroczystości rozpoczęły się przy kaplicy Przemienie-
nia Pańskiego w Kostomłotach. Tu w godzinie śmierci 
Ojca Świętego, czyli o 21.37, przy dźwięku bijącego dzwo-
nu rozpalono ognisko, a wierni mogli rozpocząć cichą 
modlitwę. Następnie uroczystość przeniosła się do wnę-
trza kaplicy stojącej na wzgórzu, gdzie zebrani odmówi-
li koronkę do Miłosierdzia Bożego i litanię do Świętego 
Jana Pawła II. Usłyszeć można było też wiele religijnych 
pieśni, m.in. słynną Barkę. Takie spotkania stały się już 
tradycją. Tegoroczny wieczór w kaplicy Przemienienia 
Pańskiego upamiętniający postać słynnego Papieża-Po-
laka zorganizował radny Marian Korczyński, a o oprawę 
muzyczną zadbał Ryszard Pięta. ■
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Mamy mądrą 
młodzież

Wysokimi osiągnięciami naszej młodzieży 
możemy się wszędzie chwalić. Ucznio-
wie Gimnazjum w Kostomłotach Drugich 
i Szkoły Podstawowej w Ćmińsku zajęli 
czołowe miejsca w kilku ważnych konkur-
sach przedmiotowych.

 Dzięki ciężkiej pracy i talentom troje kostomłockich 
gimnazjalistów zostało finalistami konkursów wojewódz-
kich. Patrycja Czekaj znalazła się w finale Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego, Miłosz Słoń – w  finale Woje-

wódzkiego Konkursu Matematycznego, a  Piotr Rysiński 
– w finale Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Za 
sukcesem tej trójki stoją ich nauczycielki – Ilona Wiewiór, 
Elżbieta Żak i  Iwona Benewiat-Słoń. W  kostomłockiej 
szkole nauczyciele zorganizowali natomiast Tydzień Kul-
tury Języka Polskiego. Z tej okazji odbyły się m.in. Szkol-
ny Konkurs Ortograficzny oraz Międzyszkolny Konkurs 
Językowy Potyczki Językowe. Najlepszą znajomością pol-
skiej ortografii wykazała się Agata Bętkowska, natomiast 
z  trudnościami językowymi doskonale poradziły sobie 
klasy II c i III b.
 Świetne wyniki uzyskała także grupa uczniów z ćmiń-
skiej podstawówki z opiekunem Grzegorzem Szlefarskim, 
która wzięła udział w  XXV edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Ekologia, my i region, w którym żyjemy. W pierwszym 
etapie uczestnicy musieli przygotować pracę konkursową 
w  formie prezentacji multimedialnej, plakatu lub filmu. 
Nasi uczniowie nakręcili zatem film o  Suchedniowsko-
-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym… i wygrali pierwszy 
etap. W  drugiej części należało rozwiązać test z  wiedzy 
o  ekologii i  ochronie przyrody z  naciskiem na wiedzę 
o  organizatorach konkursu, Świętokrzyskich i  Nadni-
dziańskich Parkach Krajobrazowych. I  tu ćmińszczanie 
okazali się najlepsi. W nagrodę za świetne wyniki dostali 
sprzęt turystyczny i elektroniczny. Konkursowi patrono-
wały Lasy Państwowe, Kuratorium Oświaty w  Kielcach 
i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. ■

Laureaci konkursów przedmiotowych ze swoimi nauczycielkami

Konkurs
ortograficzny

W ramach Tygodnia Kultury Języka Pol-
skiego w Zespole Szkół w Kostomłotach 
Drugich odbył się Gminny Finał Konkursu 
Ortograficznego im. Agnieszki Cedro.

 W finale znalazło się kilkanaścioro dzieci uczących 
się w szkołach naszej Gminy. Organizatorzy podzielili 
konkurs na dwie kategorie – szkoły podstawowe i gimna-
zja. Wśród młodszych uczniów pierwsze miejsce ex aequo 
wywalczyli Milena Cieślak i Piotr Bucki, zeszłoroczny 
zwycięzca w swojej grupie wiekowej. Wśród gimnazjali-

stów zaś najlepiej spisała się Zuzanna Łaszcz. Nagrody 
dla uczestników i zwycięzców, a także dyplomy dla na-
uczycieli, którzy przygotowali dzieci i młodzież do kon-
kursu, wręczyli wójt Zdzisław Wrzałka oraz Piotr Kwie-
cień, dyrektor kostomłockiego Zespołu Szkół. ■

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu

Zgodnie z naturą
W Zespole Szkół w Ćmińsku zakończył się 
trwający dwa lata program Zgodnie z natu-
rą koordynowany przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. 

 Uczniowie klas VI i ich młodsi koledzy w ciągu ostat-
nich dwóch lat prowadzili ogród dla pszczół oraz nakrę-
cili spot reklamujący naszą Gminę. Dzięki pomocy na-
uczycieli Grzegorza Szlefarskiego i Bożeny Korczyńskiej 
młodzi ludzie prowadzili też akcje informacyjne na temat 
wpływu wypalania traw na jakość przyrody oraz pozna-
nia i pomocy pszczołom. W urządzeniu ogrodu pomogli 
Adam Szlefarski, sołtys Bobrzy Jan Picheta i leśniczy An-
drzej Huk oraz firmy Kopaliny Mineralne i Kieleckie Ko-
palnie Surowców Mineralnych. Mimo oficjalnego zakoń-
czenia projektu uczniowie nadal będą działać na rzecz 
pszczół. ■
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W skrócie
Drużyna tenisistów stołowych ze Szkoły Podstawowej 
w  Porzeczu zwyciężyła w  półfinale wojewódzkim Świę-
tokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stoło-
wym. Pierwsze miejsce należało zarówno do grupy dziew-
cząt, jak i do grupy chłopców. Nad młodymi tenisistami 
z Porzecza pieczę sprawuje trener Stanisław Ciosek. Za-
wody odbyły się w Kielcach. ■

Katarzyna Karyś i  Piotr Paździerz z  LUKKS Miedziana 
Góra odnieśli zwycięstwo w  swoich kategoriach wieko-
wych podczas Międzynarodowego Turnieju o Puchar Dy-
rektora Galerii Echo w Kielcach. Poza tą dwójką inni za-
wodnicy z miedzianogórskiego klubu również sięgnęli po 
wysokie miejsca. Inicjatorami turnieju były Świętokrzyski 
Związek Szachowy oraz nasz Klub Szachowy LUKKS Mie-
dziana Góra. Organizatorzy zaprosili również gości z za-
granicy – mistrzów szachowych z Ukrainy. ■

Wiosenne derby
Zaczęła się wiosenna runda piłkarskiej 
Klasy Okręgowej, podczas której Gród 
Ćmińsk i Wicher Miedziana Góra rozegra-
ły ze sobą derby. 

 Pierwszy mecz w tej rundzie Gród Ćmińsk zagrał ze 
Spartą Dwikozy, a Wicher Miedziana Góra z GKS Nowi-
ny. Rozgrywki zakończyły się wynikami odpowiednio 
3:1 i 2:6, przez co Gród zajął wówczas 5. miejsce, a Wi-
cher utrzymał się na 10. miejscu. Ważny mecz dla obu 

naszych drużyn stanowiły derby, które odbyły w Wielką 
Sobotę. Rozgrywki nie poprawiły jednak sytuacji żadnej 
z grup ze względu na wyrównany wynik, 1:1. Gola dla 
Ćmińska strzelił Mateusz Wieczorek, zaś dla Miedzianej 
Góry – Damian Piwowarczyk. W rozgrywkach 19. kolejki 
Gród zremisował bezbramkowo z Granatem Skarżysko-
-Kamienna, a Wicher wygrał z Orliczem Suchedniów 4-0. 
Ćmińska drużyna zajmuje 6 miejsce w tabeli, miedziano-
górzanie są na 10. miejscu. Do końca sezonu pozostało do 
rozegrania jedenaście meczów. ■

W rundzie jesiennej derby wygrał Gród Ćmińsk, pokonując Wicher 4:0

Hiszpańska 
przygoda

Siedmioro uczniów razem z dwoma na-
uczycielkami i dyrektorem Zespołu Szkół 
w Ćmińsku przez tydzień bawiło w Hisz-
panii w ramach programu Erasmus+.

 Młodzież pod wodzą nauczycielek Pauliny Koźbiał 
i Agnieszki Salachy oraz dyrektora Krzysztofa Wójcikow-
skiego zawitała w hiszpańskiej Barcelonie 13 marca i tu 
spędziła dwa dni. Grupa miała okazję zwiedzić miasto, 
w  tym obejrzeć stadion piłkarski drużyny FC Barcelona 
oraz projekty Antonio Gaudiego Casa Mila i Sagrada Fa-
milia. Następnym punktem wyprawy była podróż do le-
żącej na północy Katalonii miejscowości Sort. Uczniowie 
zamieszkali w hiszpańskich domach i zaczęli poznawanie 
tutejszej kultury od kuchni. W  szkole prowadzącej wy-
mianę odbyły się warsztaty plastyczne i prezentacje za-
granicznych szkół. Pojawili się przedstawiciele Słowenii, 
Czech, Turcji oraz z Sort i z Ćmińska. Według zapewnień 
opiekunów polska grupa wypadła najlepiej – ciekawie 
opowiadała o województwie świętokrzyskim, pięknie za-
śpiewała i zatańczyła. Na następny dzień pobytu organi-
zatorzy zaplanowali wycieczkę w góry. Po drodze goście 
odwiedzili wioskę, której mieszkańcy hodują mnóstwo 
kóz i owiec oraz prowadzą rodzinną fabrykę sera. Kolejny 
dzień minął pod znakiem warsztatów – uczniowie ma-
lowali torby, piekli ciasta, robili szkatułki oraz uczyli się 
tańca ludowego, by na koniec podziwiać występ zespołu 

folklorystycznego i zatańczyć wspólnie z innymi gośćmi. 
Ostatni pełny dzień przeznaczono na bliższe poznanie 
rodzin goszczących młodzież, a w przypadku nauczycieli 
– na wycieczkę w wysokie partie gór. Wieczorem przyszła 
kolej na wspólną pożegnalną kolację. 
 To był ostatni wyjazd ćmińskiej grupy w ramach pro-
jektu Try walk in my shoes z programu Erasmus +. Ucznio-
wie odwiedzili Słowenię, Czechy, Turcję i teraz Hiszpanię. 
Pod koniec maja młodzież z tych krajów złoży w Ćmińsku 
rewizytę. ■

Grupowe zdjęcie uczestników programu Erasmus+ w Barcelonie
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doskonale kontrastują lekkie, smukłe brzozy. Drzewa 
wyrosły tam, gdzie znalazło się troszkę lepszego podło-
ża. Przy lepszej pogodzie mamy tu grę kolorów – zielone 
liście, biała kora brzóz, czerwony piaskowiec i… błękitne 
niebo. Czy potrzeba czegoś więcej? Majestatyczne skały 
można obejrzeć zarówno z dołu, jak i z góry, idąc wzdłuż 
czerwonego szlaku.
 Nieczynny kamieniołom numer trzy leży z  kolei 
w  okolicy Kostomłotów Drugich. Nazywa się „Mogiłki” 
i jeszcze 20 lat temu ludzie wydobywali z niego wapień. 
Z czasem kopalnię zamknięto, a wielki dół zarósł trawą 
i  krzakami. W  kilku miejscach odsłaniają się skały, na 
przykładzie fantazyjnych fałdów pokazując siłę, z  jaką 
pracuje wnętrze ziemi. Ze szczytu kamieniołomu widać 
Kielce, Miedzianą Górę, Wzgórza Tumlińskie i  Pasmo 
Oblęgorskie. Jakby tego było mało, na szczycie Góry Jana, 
z której można podziwiać ogrom kamieniołomu, stoi sta-
ra kaplica Przemienienia Pańskiego. Niewielka, samotna 
budowla dopełnia romantycznego uroku tego miejsca.

 Ale i  tak chyba najciekawszym miejscem w  całej 
Gminie są pozostałości muru oporowego w Bobrzy, który 
miał zapobiegać osuwaniu się skarpy. A  na skarpie zaś 
leżą ruiny pierwszego na ziemiach polskich wielkiego 
pieca hutniczego. W dole zaś, pod skarpą zlokalizowano 
zbiornik wodny. Miejsce jest tak malownicze, że często 
odbywają się tu lokalne imprezy gminne.
 Ale dość romantyzmu. Dla osób żądnych wrażeń 
znajdzie się miejsce wręcz kultowe w  skali kraju – tor 
wyścigowy w Miedzianej Górze. Można tu nie tylko zo-
baczyć szybkie, ścigające się samochody, ale też je usły-
szeć, i to z daleka. Również tutaj od ponad 30 lat odbywa 
się jedna z największych w Polsce giełda samochodowa. 
Jak widać, w Gminie Miedziana Góra trudno się nudzić 
i zawsze znajdzie się miejsce godne odwiedzenia. ■

W sam raz
na majówkę

Robi się coraz cieplej. Drzewa lada chwi-
la buchną soczystą zielenią i aż będzie 
ciągnęło, żeby gdzieś wyjść, coś zobaczyć, 
poprzebywać na świeżym powietrzu. Na 
terenie Gminy Miedziana Góra jest kilka 
miejsc, które z powodzeniem można od-
wiedzić w czasie zbliżającego się weeken-
du majowego.

 Najpiękniejsze są oczywiście kamieniołomy. Niektóre 
czynne, niektóre już nie. Te, w których dawno zaprzesta-
no prac, aż kuszą, żeby do nich zajrzeć i dotknąć czerwo-
nego piaskowca. Pierwsza nieczynna kopalnia znajduje 
się pod górą Grodową w Tumlinie. Prowadzi do niej nie-

co kręta, piaszczysta ścieżka. Gdy wreszcie nogi poniosą 
w odpowiednim kierunku, staniemy przed wysoką, gład-
ką ścianą piaskowca przerywaną długimi, wąskimi rysa-
mi. Stąd mało kto zamierza się wspinać po ścianie, dalsza 
droga prowadzi więc ścieżką znajdującą się obok. A ścież-
ka zahacza o  chrześcijańską kapliczkę. Podkreślamy – 
chrześcijańską, bo co bardziej wytrawni turyści i lokalni 
mieszkańcy wiedzą, że to miejsce pamięta czasy słowiań-
skie. Dawniej oddawano w  nim cześć bóstwom pogań-
skim. Parę kroków dalej, po drugiej stronie góry Grodowej 
oczom ukazuje się kolejne miejsce wydobycia piaskowca 
– tym razem czynne. Można je podziwiać jedynie z góry, 
ale to chyba i tak najlepsza pozycja do obserwacji. 
 Nieczynny kamieniołom numer dwa znajduje się 
w  Ciosowej. Z  potęgą wyciosanych kamiennych bloków 

Nieczynny kamieniołom Mogiłki w Kosztomłotach Drugich
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12 unijny maraton pieszy
Wybierz trasę na swoje możliwości
twardziel świętokrzyski
Dzienno-nocny marsz na dystansie 100 km

unijna 50-ka 
Marsz na dystansie 50 km

spacer z przewodnikiem
Marsz z Oblęgorka do Strawczynka ok. 18 km

info: www.twardziel.swietokrzyski.eu

Mam na imię Antonina, mam 2,5 roku. Od pierw-
szych dni mojego życia rozpoznano u mnie stward-
nienie guzowate (choroba Bourneville’a-Pringle’a), 
czego skutkiem jest opóźnienie psychoruchowe 
oraz padaczka lekooporna. Jestem pod stałą opie-
ką lekarzy: kardiologa, neurologa, neurochirurga, 
gastrologa oraz okulisty z Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. Zostałam poddana nowej terapii lecze-
nia, która jest szansą na mój szybszy rozwój, lepsze 
życie. Miesięczny jej koszt wynosi ok. 3 tyś. zł i nie 
jest refundowany przez NFZ. Oprócz tego jestem kla-
syfikowana pod skomplikowaną operację usunięcia 
guzków w mojej głowie mającą na celu wyciszenie 
wyładowań padaczkowych. Każdego dnia potrzebu-
ję ciągłej rehabilitacji, przez co koszt mojego mie-
sięcznego leczenia wynosi ok. 5 tyś. zł. Moi rodzice 
mimo starań nie są w stanie uzbierać tak dużej kwo-
ty każdego miesiąca, dlatego w  imieniu własnym 
i  rodziców zwracam się do wszystkich Ludzi Dobrej 
Woli z prośbą o przekazanie dla mnie 1% podatku 
oraz darowizn na moje leczenie i rehabilitację.

Jeżeli chcesz przekazać mi darowiznę, wpłatę przekaż na:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Odbiorca: Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Tytuł przelewu: Barucha, 3408
________

Możesz również przekazać mi swój 1% podatku
KRS: 0000270809, informacje szczegółowe: Barucha, 3408
________

Możesz także wysłać SMS o treści POMOC 3408
pod numer 75 165 (koszt wiadomości to 6,15 zł brutto)
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ogłoszenia

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
tel. 41 303 16 01, sekretariat@miedziana-gora.pl

Łukasz Sokołowski, Magdalena Wach
tel. 506 479 927, e-mail: 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

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje 
mieszkańców Gminy Miedziana Góra, że pro-
wadzone są prace związane z  wymianą wodo-
mierzy, które utraciły ważność legalizacji.
 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 
o  udostępnianie pomieszczeń, w  których jest 
zainstalowany wodomierz, w celu jego wymia-
ny przez pracowników Zakładu.

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Miedzianej 
Górze na okres 21 dni tj. od 25 marca 2016 r. 
do 14 kwietnia 2016 r. został wywieszony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 
na czas oznaczony do 3 lat. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w  tut. 
Urzędzie - Referat Inwestycji, Gospodarki Prze-
strzennej, Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Nieruchomościami w pokóju nr 6, telefon 
41 303 16 26 wew. 30

Bezpłatna
p o m o c 
prawna

Od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej  w  Miedzianej Górze świad-
czone są bezpłatne porady prawne. Z doradztwa 
można skorzystać co tydzień w piątki, w godzinach 
od 12.45 do 15.45.
Prawnik udzieli pomocy osobom zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym, bezrobotnym, bezdom-
nym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków, 
osobom dotkniętym przemocą w  rodzinie oraz in-
nym osobom, które ze względu na sytuację mate-
rialną nie mają mozliwości uzyskania pełnoprawnej 
porady prawnej.
Celem uzyskania satyfakcjonującej porady prawnej 
na spotkanie należy przynieść wszystkie posiadane 
dokumenty związane ze sprawą.
Przykładowo, można zgłaszać się po porady z zakre-
su prawa rodzinnego, karnego, cywilnego (w  tym 
spadkowego), prawa pracy i  ubezpieczeń społecz-
nych (emerytury, renty), ochrony praw konsumenta, 
prawa administracyjnego (w  tym z zakresu ustawy 
o pomocy społecznej).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Urzędnicza 11 A, tel. 41 303 19 70

Wójt Gminy Miedziana Góra podaje do publicz-
nej wiadomości informację o przystąpieniu do 
opracowania Programu Rewitalizacji Gminy 
Miedziana Góra na lata 2016-2023. Na podsta-
wie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz.U. 2015 poz. 1515 z  późn. zm.) przy-
stąpienie  do opracowania w/w  dokumentu 
nastąpiło Uchwałą Nr XVI/132/16 Rady Gminy 
Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r.
Podstawowym celem opracowania Programu 
Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 
2016-2023 jest m.in. wyznaczenie obszaru 
rewitalizacji, ustalenie hierarchii potrzeb dzia-
łań rewitalizacyjnych, właściwy dobór narzędzi 
oraz interwencji do potrzeb i uwarunkowań da-
nego obszaru.




