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Majowa sesja Rady Gminy
Jak co miesiąc w Urzędzie Gminy odbyła się 
sesja Rady Gminy Miedziana Góra. Poza zwy-
kłymi obradami radni usłyszeli sprawozdanie 
z kilkuletniej działalności gminnych jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej.

     / czytaj str. 2

Kanalizacja w rozbudowie
Wójt Zdzisław Wrzałka sygnował umowę 
o nadzór inwestorski oraz wykonawstwo bu-
dowy kanalizacji na terenie Tumlina-Wyknia 
i Miedzianej Góry.     

     / czytaj str. 3

Witaj, majowa jutrzenko!
Na początku miesiąca mieszkańcy Gminy 
Miedziana Góra świętowali uroczystości 
związane ze Świętem Flagi, Świętem Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
     / czytaj str. 3

Dzień Strażaków
4 maja strażacy z całej Polski obchodzi-
li Dzień Świętego Floriana, patrona Straży 
Pożarnej. Święto celebrowano także w kościo-
łach na terenie naszej Gminy.
     / czytaj str. 4

Mistrzowie z Porzecza
Tenisiści stołowi z klubu LUKS Radość 
w Porzeczu zdobyli aż 31 pucharów podczas 
Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego 
w Tenisie Stołowym w Sandomierzu.
     / czytaj str. 7

Tylko dla twardzieli
Wieczorem 30 kwietnia ruszył dwunasty 
Unijny Maraton Twardziel Świętokrzyski. 
Jeden z odcinków wyścigu wiódł przez 
ponad 13 kilometrów przez naszą Gminę.

     / czytaj str. 8
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Górze oraz z Komendą Miejską Policji w Kielcach na do-
finansowanie służb ponadnormatywnych. Wójt podpisał 
także umowę ze Stowarzyszeniem Spektrum Możliwo-
ści na zadanie Kulturalnie i  sportowo w Miedzianej Górze 
oraz pierwszy raz w tym roku wręczył rodzicom drzewka 
z okazji narodzin dzieci.
 Po tym obszernym sprawozdaniu radni przeszli do 
głosowania nad uchwałami. Przyjęli uchwały o wniesie-
niu wkładu 53 tysięcy złotych na podwyższenie kapitału 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze oraz 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok i w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016–2029. 
Dzięki kolejnej uchwale w Tumlinie-Podgrodziu pojawi-
ła się nazwa dla ulicy Ciepłej. Następna uchwała wiąże 
się z zakupem nieruchomości pod budowę gminnej dro-
gi publicznej. Radni przyznali nagrody i wyróżnienia za 
osiągnięcia sportowe czterem szachistom z naszej Gmi-
ny. Przedostatnia uchwała dotyczy zmiany w treści regu-
laminu utrzymania czystości w Gminie. Wedle jej zapisu 
popiół ma być odbierany bezpośrednio z nieruchomości. 
Radni powołali także Gminny Zespół ds. Programu Rewi-
talizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023.
 Dyskutowano na temat uchwały mającej przekształ-
cić przedszkole w Porzeczu w jednostkę budżetową Gmi-
ny i utworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny od 1 września 
2016 roku. Decyzję o przekształceniu przesunięto na ko-
lejny rok, ponieważ wprowadzenie jej w życie w tym by-
łoby problematyczne dla przedszkola, rodziców tegorocz-
nych przedszkolaków i samych najmłodszych.
 Sprawozdanie z działalności jednostek OSP wygłosił 
komendant gminny Ireneusz Żak. Do czterech jednostek 
w Gminie należy łącznie 76 przeszkolonych druhów, a 12 
kolejnych czeka na zdobycie kwalifikacji. W ciągu pięciu 
lat straż pożarna wyjeżdżała ponad 840 razy do pożarów 
i różnego rodzaju wypadków.
 Sesję zakończył pracownik firmy ECON, który przed-
stawił projekty sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej dla 
kilku miedzianogórskich sołectw. ■

Od redakcji
Wiosna to czas, w którym po zimowej bezczynności bu-
dzimy się do życia. To dobry moment, aby zacząć realizo-
wać noworoczne postanowienia, szczególnie te zwią-
zane z naszą kondycją. A okazji na zrzucenie zbędnych 
kilogramów w najbliższym czasie zapowiada się cała 
masa, m.in. kolejna edycja Biegu o tytuł Górala Świę-
tokrzyskiego czy cały szereg wydarzeń organizowanych 
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Sportu. W czerwcu 
odbędzie się również biegowa impreza charytatywna, na 
której będą zbierane pieniądze dla 2,5-letniej mieszkan-
ki naszej Gminy, Tosi. Dziewczynka wymaga przejścia 
kosztowej operacji poza granicami Polski. Serdecznie za-
praszamy do udziału w tej imprezie. Śledźcie na bieżąco 
stronę internetową Urzędu Gminy – tam umieszczane są 
najświeższe informacje.

Nowe uchwały,
kolejne umowy

Jak co miesiąc w Urzędzie Gminy odby-
ła się sesja Rady Gminy Miedziana Góra. 
Poza zwykłymi obradami radni usłyszeli 
sprawozdanie z kilkuletniej działalności 
gminnych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

 Przewodniczący Bogusław Sobczyk tradycyjnie otwo-
rzył spotkanie. Pierwszym punktem sesji było wręczenie 
Danucie i  Bogumiłowi Głuszkom z  Przyjma medali Za 
zasługi dla obronności kraju. Nagrody państwu Głuszkom 
przekazał Wojskowy Komendant Uzupełnień podpułkow-
nik Mirosław Smerdzyński. Następnie głos przejął wójt 
Zdzisław Wrzałka, który przeszedł do raportowania swo-
jej działalności. W ciągu ostatniego miesiąca wójt odbył 
wiele spotkań i  uczestniczył w  różnego rodzaju uroczy-
stościach. Pojawił się m.in. na posiedzeniu Rady Społecz-
nej SOZ w Ćmińsku, na Europejskim Kongresie Samorzą-
dów w Krakowie, na zebraniu sołeckim w Tumlinie i na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Miedzianej Górze. Wziął również udział w zebra-
niu przedstawicieli Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
w  sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
oraz w  spotkaniu z  członkiem zarządu powiatu kielec-
kiego Józefem Szczepańczykiem w sprawie prac na ulicy 
Podmiejskiej, która wchodzi w skład dróg powiatowych. 
Wiele spotkań wójta zakończyło się podpisaniem umów –
na przewóz dzieci na basen, na roboty drogowe i na utrzy-
manie dróg, o  nadzór inwestorski nad budową systemu 
kanalizacji sanitarnej w  Tumlinie-Wykniu i  Miedzianej 

Na sesji gościł dyrektor Szkoły Podstawowej w Porzeczu Marek Woś 
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Kanalizacja
w rozbudowie

Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra w naj-
bliższym czasie mogą się spodziewać 
rozszerzenia sieci kanalizacyjnej. Rozpo-
częcie budowy nowych odcinków zbliża 
się wielkimi krokami.

 Ostatnio wójt Zdzisław Wrzałka sygnował umowę 
o nadzór inwestorski nad budową kanalizacji na terenie 
Tumlina-Wyknia i Miedzianej Góry, opiewającą na ponad 
60 tysięcy złotych. Tym zadaniem zajmie się Specjali-
styczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA–PRO-

JEKT z  Piotrkowic w  Gminie Chmielnik. Druga umowa 
podpisana przez wójta dotyczy wykonawstwa tej budowy. 
Zajmie się nim firma OMEGA Zakład Sieci Wodno-Ka-
nalizacyjnych Jarosław Irzyk z  Rudy Śląskiej. Całkowity 
koszt realizacji wyniesie ponad 3 miliony złotych brut-
to. Budowa w Tumlinie-Wykniu obejmie ulice Dobrą, Ja-
sną, Radosną, Słodką, Spacerową, Uroczą i Żytnią, z kolei 
w  Miedzianej Górze – Bukową i  części ulic Kamiennej 
i Tumlińskiej. Budowa sieci kanalizacyjnej w niedalekiej 
przyszłości czeka też Bobrzę, Porzecze, Przyjmo oraz 
części Ćmińska Kościelnego i  Ćmińska Rządowego, na-
tomiast na przebudowę i poszerzenie sieci wodociągowej 
zanosi się w Bobrzy, Ćmińsku Rządowym, Ćmińsku Ko-
ścielnym i Przyjmie. Dla tych inwestycji w styczniu wójt 
podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projekto-
wej. W tym samym czasie Gmina zawarła ugodę z firmą 
ECON, którą Sąd Rejonowy w  Kielcach zobowiązał do 
wydania dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych 
dla Ciosowej, Tumlina-Podgrodzia, części Tumlina-Wy-
knia oraz ćmińskich ulic Wykień, Wyrowce, Podgród oraz 
ulic przyległych do nich. Gmina posiadała już pozwolenie 
na tę budowę, ale musiała otrzymać stosowną dokumen-
tację projektową. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg 
na realizację tego zadania. ■

Witaj, majowa 
jutrzenko!

Na początku miesiąca mieszkańcy Gminy 
Miedziana Góra świętowali uroczysto-
ści związane ze Świętem Flagi, Świętem 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
oraz z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

 Celebrowanie świąt narodowych rozpoczęło się 
w szkołach w Kostomłotach Drugich, w Ćmińsku i w Po-
rzeczu. Ćmińscy uczniowie podczas akademii przedsta-
wili okoliczności powstania i  uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Młoda widownia mogła się dowiedzieć, że aby 
przyjąć ten ważny dokument, polscy patrioci zarządzili 
otoczenie miejsca obrad Sejmu – Zamku Królewskiego 
– przez wojsko. Chodziło o  to, aby poplecznicy carskiej 
Rosji nie mogli im przeszkodzić. Ponadto stronnictwo pa-
triotyczne wykorzystało odpowiedni moment i uchwali-
ło akt pod nieobecność większości przeciwników zmian. 
Konstytucja 3 Maja miała bardzo nowoczesny charakter, 

ponieważ usystematyzowała ustrój państwa, uporządko-
wała sprawy związane z  sukcesją tronu, znacznie ogra-
niczyła władzę magnaterii i  zniosła liberum veto. Był to 
pierwszy w  Europie i  drugi na świecie tego typu doku-
ment. Opowiadając o polskiej historii, uczniowie z Ćmiń-
ska podkreślili, że działania marszałka Józefa Piłsudskie-
go po 123 latach zaborów były bezpośrednią kontynuacją 
poczynań patriotów z  końca XVIII wieku. Szkolni akto-
rzy wyrecytowali wiersze i zaśpiewali piosenki związane 
z naszą pierwszą Konstytucją, w tym popularną pieśń Wi-
taj, majowa jutrzenko. Dyrektor Zespołu Szkół w Ćmińsku 
Krzysztof Wójcikowski serdecznie dziękował wszystkim 
uczniom i  nauczycielom zaangażowanym w  zorganizo-
wanie obchodów narodowych świąt. Z  kolei uczniowie 
Zespołu Szkół w  Kostomłotach Drugich podczas swojej 
akademii zaśpiewali polski hymn Mazurek Dąbrowskie-

Obchody Święta 3 Maja przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

Pod koniec kwietnia wójt podpisał umowę z firmą PROSTA–PROJEKT
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W służbie pożytku 
publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego 
w Miedzianej Górze odbyła swoje drugie 
spotkanie. Członkowie debatowali nad 
tym, jak wesprzeć trzeci sektor w Gminie.

 Przewodniczący Rady Marek Podsiadło otworzył ze-
branie, którego głównym tematem była działalność or-
ganizacji pozarządowych związanych z Gminą Miedziana 
Góra. Dominik Słoń, reprezentant Urzędu Gminy współ-
pracujący z  organizacjami trzeciego sektora, podał, iż 
w naszym rejonie czynnie działa 15-20 różnych fundacji 
i  stowarzyszeń z  30 zarejestrowanych. Na rzecz Gminy 
pracują również organizacje spoza jej okręgu. Co roku 
wszystkie one w drodze otwartego konkursu ofert otrzy-
mują dotacje na swoją działalność. W porównaniu z ze-
szłym rokiem kwota wsparcia zmniejszyła się o 70 tysięcy 

złotych – z 300 tysięcy spadła do 230 tysięcy. Pośredni-
kiem części przeznaczonej na sport, w  tym dla klubów 
Gród Ćmińsk i Wicher Miedziana Góra, będzie w tym roku 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Radni rozmawiali 
o problemach organizacji należących do trzeciego sekto-
ra. Według Krystyny Zapały ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci i  Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Plu-
sik to głównie skomplikowane rozliczenia działalności 
pomocowej, natomiast Eliza Żelazna ze Stowarzyszenia 
Przeciwdziałającego Patologiom Społecznym Zdrowy 
Tumlin zwróciła uwagę na koszty obsługi finansowej. 
Z  kolei przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk 
i kierownik CSTiR Adam Głogowski wymienili pozytyw-
ne przykłady działania organizacji trzeciego sektora, 
z których śmiało można brać przykład. Na koniec Marek 
Podsiadło i wiceprzewodniczący Sylwester Dudek ze Sto-
warzyszenia Wspólny Cel wspomnieli o konieczności zor-
ganizowania spotkania członków Rady z przedstawiciela-
mi gminnych fundacji i  stowarzyszeń. Tematem takiego 
spotkania miałoby być bliższe zapoznanie się ze specyfiką 
działalności i potrzebami trzeciego sektora w Gminie. ■

go i  zaprezentowali taniec narodowy. Najpóźniej naro-
dowe święta celebrowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Porzeczu. W akademii przedstawili dzieje Sejmu Czte-
roletniego z  lat 1787–1791 oraz zaśpiewali takie pieśni 
jak Warszawianka, Zgoda Sejmu i przede wszystkim peł-
ną wersję hymnu polskiego. Pojawił się też współczesny 
akcent – piosenka Kocham Cię, Polsko! z programu o tym 
samym tytule.
 Ale nie tylko szkoły świętowały. W  kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich proboszcz pa-
rafii ksiądz Marek Kwiecień odprawił uroczystą mszę, 
podczas której na wstępie podkreślił, że święto Najświęt-
szej Maryi Panny jest ściśle powiązane z  uchwaleniem 
Konstytucji 3 Maja. Wygłaszający kazanie ksiądz Julian 

Bednarek wskazał, na czym te koneksje polegają. – Dzi-
siejsza uroczystość ma początek 1 kwietnia 1655 roku. Był 
to czas potopu szwedzkiego, gdy część polskiej szlachty 
poprosiła szwedzkiego króla Gustawa o pomoc w zdoby-
ciu większej władzy w kraju. Polski król z kolei zwrócił się 
do Maryi, dzięki której w takich sytuacjach naród wycho-
dził na prostą. Podobnie było ponad 120 lat później, gdy 
osłabiona Rzeczpospolita była już po pierwszym rozbio-
rze. Wtedy doszły do głosu środowiska, które znowu my-
ślały tylko o sobie, o swoich własnych interesach. – mówił 
ksiądz Bednarek. Duchowny przypomniał, że już w kon-
stytucyjnej preambule widnieje zwrot do Boga. Z okazji 
tylu ważnych świąt na mszy zaśpiewały zespół Macie-
rzanka i  chór parafialny. Po nabożeństwie wierni razem 
z władzami Gminy i pocztami sztandarowymi przeszli na 
plac pod kostomłocką szkołą. Tu wójt Zdzisław Wrzałka 
razem z radnymi rozdawał mieszkańcom małe biało-czer-
wone flagi nawiązujące do Święta Flagi z 2 maja. Wszyscy 
zgromadzeni wspólnie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskie-
go, a  wójt przypomniał historię uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Następnie członkowie Macierzanki i  uczennica 
kostomłockiej szkoły Adelajda Kundera dali popis swo-
ich wokalnych umiejętności, a  po ich występach repre-
zentanci władz Gminy, szkół i mieszkańcy złożyli kwiaty 
i  zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą odzyskanie 
niepodległości przez Polskę w 1918 roku. ■

Drugie oficjalne spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Porzeczu
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w  Kostomłotach Drugich. Po remoncie strażakom będą 
służyć nowe szafki na ubrania i sprzęt służbowy, zainsta-
lowano też prysznice. W obchodach Dnia Strażaka wzięli 

udział m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, przewodniczący Rady 
Gminy Bogusław Sobczyk, prezes Zarządu Gminnego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Miedzianej Górze Zdzi-
sław Zapała, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ko-
stomłotach Drugich Stanisław Syska i proboszcz tutejszej 
parafii ksiądz Marek Kwiecień. ■

Porządki na wzgó-
rzu św. Jana

Dzięki mieszkańcom Kostomłotów Pierw-
szych odmieniło się otoczenie kaplicy 
Przemienienia Pańskiego na Górze Jana.

 Mieszkańcy Kostomłotów Pierwszych razem z  mło-
dzieżą ze Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie wysprzątali 
teren wokół świątyni. Ochotnicy zagrabili liście, wycięli 
samosiejki i uprzątnęli wnętrze kaplicy. W pobliżu kilka 
osób zasadziło drzewa podarowane przez Nadleśnictwo 
Stąporków – pięć jodeł z okazji 1050. rocznicy Chrztu Pol-

ski i dwa dęby na 200. rocznicę wzniesienia kostomłockiej 
kaplicy. W pracach brali udział m.in. radny gminny Ma-
rian Korczyński i proboszcz kostomłockiej parafii, ksiądz 
Marek Kwiecień. Odwiedzanie świątyni będzie możliwe 
od maja do października w niedziele i święta. ■

Do porządkowania chętnie włączyli się także najmłodsi mieszkańcy

Będą rosły
z dziećmi

Z okazji narodzin swoich pociech kolejni 
rodzice otrzymali z rąk wójta Zdzisława 
Wrzałki pamiątkowe drzewka.

 Drzewko dla szczęśliwych rodziców to upominek, któ-
ry od dłuższego czasu dostają rodzice nowo narodzonych 
dzieci z naszej Gminy. Pierwsze tegoroczne rozdanie mia-
ło miejsce w kwietniu. Tym razem sadzonki powędrowały 
do rodziców pięciu chłopców i jednej dziewczynki. Razem 
z Zuzią i Kacprem z Ćmińska będą rosły klon czerwony 

i  migdałek. W  Kostomłotach Drugich, z  których pocho-
dzą Jakub i Mikołaj, wyrosną klon biały i klon czerwony. 
Rodzice Nikodema z Bobrzy dostali migdałek, natomiast 
rodzice Marcela z Porzecza – świerk srebrny. Oprócz drze-
wek do rodziców trafiły też listy gratulacyjne i pamiątko-
we upominki. Kolejne rozdanie prezentów odbędzie się 
w tym miesiącu. ■

Tym razem w znakomitej większości wśród dzieci znaleźli się chłopcy

Dzień Strażaka
4 maja strażacy z całej Polski obchodzili 
Dzień Świętego Floriana, patrona Straży 
Pożarnej. Święto celebrowano także w ko-
ściołach na terenie naszej Gminy.

 Ponieważ Dzień Strażaka i  Świętego Floriana przy-
pada po rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Świę-
cie Flagi w  kostomłockim kościele uczczono go właśnie 
3 maja podczas wspólnej mszy. Strażacy poprowadzili 
pochód z  kościoła na plac przed Zespołem Szkół w  Ko-
stomłotach Drugich, na którym dumnie reprezentował 
ich pododdział reprezentacyjny i  poczty sztandarowe. 
Tu także zapalili świece i złożyli wieńce pod tablicą upa-
miętniającą bohaterów narodowych. 4 maja oddano zaś 
do użytku odnowione pomieszczenie socjalne w remizie 

Strażacy i ich goście przed remizą w Kostomłotach Drugich
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aktualności

W skrócie
Na comiesięcznym posiedzeniu Rada Seniorów przyjęła 
jednogłośnie dokument dotyczący zasad przyznawania 
odznaki Aktywny Senior. Wyróżnienia będą wręczane pod-
czas Święta Gminy lub innych uroczystości. Kapituła co 
roku będzie przyznawała trzy takie wyróżnienia. Seniorzy 
planują także wystawić własne stoisko podczas Święta 
Gminy Miedzianogórska Gmina 2016. Członkowie omówili 
także udział w najbliższych wydarzeniach oraz zaplano-
wali wspólne wyjazdy do Wilna pod koniec czerwca oraz 
Lwowa w sierpniu. ■

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w  rajdzie rowerowym 
zorganizowanym przez Radę Seniorów Gminy Miedziana 
Góra. Nie uczestniczyli w nim wyłącznie seniorzy. Wśród 
uczestników rajdu znaleźli się, m.in. Zdzisław Wrzałka, 
wójt gminy Miedziana Góra, Sylwester Dudek, prezes Za-
kładu Gospodarki Komunalnej, i jak zwykle mocna grupa 
Aktywny Ćmińsk. Trasa rajdu wiodła spod Urzędu Gminy 
przez Herby, Ławęczną, Ciosowę, Wyrowce, Kobylaki aż 
pod Mur Oporowy, gdzie zorganizowano ognisko. ■

Reprezantanci Aktywnego Ćmińska wzięli udział w wyści-
gu rowerowym Bike Orient, który odbył się w Strawczynie. 
Zadaniem rowerzystów było pokonanie w jak najkrótszym 
czasie wyznaczonej trasy i odnalezienie w terenie punk-
tów kontrolnych ze specjalnymi perforatorami. Przedsta-
wiciele Aktywnego Ćmińska odnaleźli na trasie wszystkie 
z  planowanych punktów kontrolnych, pokonując ponad 
65 kilometrów w 4 godziny 17 minut. Dzięki takiemu wy-
czynowi znaleźli się w pierwszej dwudziestce wyścigu. ■

Piotr Paździerz z  LUKKS Miedziana Góra zajął czwarte 
miejsce w  bardzo silnie obsadzonym IV Turnieju Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej w  Katowicach. Świetny wynik 
osiągnął również  Marcin Różalski. W swojej grupie zajął 
10. miejsce. Piotr Paździerz i Marcin Różalski byli także 
najlepsi spośród wszystkich zawodników z województwa 
świętokrzyskiego. ■

Po 25. kolejce świętokrzyskiej ligi okręgowej Gród Ćmińsk 
zajmuje siódme miejsce, Wicher Miedziana Góra jest na-
tomiast na 10 pozycji tabeli. W poprzedniej kolejce Gród 
Ćmińsk pokonał na wyjeździe Koprzywiankę Koprzyw-
nica 7:0. Wyjazdowe zwycięstwo było najwyższym wy-
nikiem 24. kolejki Okręgówki (wraz z zespołem Polanie, 
który pokonał Zieleń również 7:0). Niestety nie udało się 
powiększyć dorobku punktowego w  Starachowicach. To 
gospodarze okazali się skuteczniejsi i  wygrali 2:0. Dru-
żyna Wichru w 25. kolejce wygrała z Koprzywianką 4:0. 
Miedzianogórzanie odnieśli zwycięstwo także w meczu ze 
Spartą Dwikozy 1:0, a wcześniej bezbramkowo zremiso-
wali z Piastem Stopnica. ■

Rajd oldtimerów
Z miedzianogórskiego toru wyścigowego 
wystartował VI Międzynarodowy Święto-
krzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych.

 Do Miedzianej Góry pod koniec kwietnia zjechało 
kilkadziesiąt sprawnych samochodów, których data pro-
dukcji nie mogła być młodsza niż 1980 rok. Pojawiły się 
stare modele takich marek jak Mercedes, Opel, Porsche, 
Volkswagen, Saab, Alfa Romeo, Škoda, a także perły PRL-
-u, czyli Fiaty 125 i  126. Najstarszym obecnym autem 
okazał się francuski Rosengart z  1938 roku. Szczególną 
atrakcję otwarcia rajdu stanowił przejazd z prędkością 35 

kilometrów na godzinę. Impreza zakończyła się w Sielpi 
w powiecie koneckim. Jak przyznali uczestnicy i publicz-
ność przyglądająca się przejazdowi, otwarcie rajdu było 
bardzo udane i doskonale promowało naszą Gminę. ■

Oprócz oldtimerów można było zobaczyć młodsze auta, tzw. youngtimery

Remontują ulice
Choć tegoroczna zima nie była sroga, 
to temperatura oscylująca wokół zera 
dała się we znaki naszym drogom. 
Ruszyły pierwsze remonty. 

 Drogowcy rozpoczęli prace remontowe na ulicach 
o  tłuczniowej nawierzchni oraz drogach gruntowych. 
Dzięki temu po naprawach w  Kostomłotach Pierwszych 
polepszył się stan ulic Tęczowej i  Stadionowej, w  Ko-
stomłotach Drugich – ulic Gajowej i Panoramicznej, zaś 
w  Miedzianej Górze – ulic Kamiennej, Skalistej i  Sło-
necznej. W Ćmińsku poprawioną drogą mogą cieszyć się 
mieszkańcy ulic Sosnowej i Wodnej, z kolei w Tumlinie-
-Podgrodziu została ulepszona ulica równoległa do uli-
cy Lirycznej. W  planach drogowcy mają także remonty 
cząstkowe i  powierzchniowe ulic asfaltowych w  Bobrzy, 
Ćmińsku, Kostomłotów Pierwszych i Drugich, Miedzianej 
Górze, Przyjmie i Porzeczu. Koszty naprawy nawierzchni 
mają wynieść 100 tysięcy złotych. ■
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oświata

Mistrzowie
z Porzecza

Tenisiści stołowi z klubu LUKS Radość 
w Porzeczu zdobyli aż 31 pucharów pod-
czas ostatnich rozgrywek.
 

 Młodzi porzeczanie mają się czym chwalić 14 zawod-
ników reprezentowało klub z Porzecza na Mistrzostwach 
Województwa Świętokrzyskiego w  Tenisie Stołowym 
w Sandomierzu. Nasi tenisiści zdobyli medale we wszyst-

kich czterech kategoriach – żacy, młodzicy, kadeci i junio-
rzy - grając zarówno solo, jak i w rozgrywkach deblowych 
i drużynowych. Złoto zdobyli Magdalena Ciosek, Łukasz 
Stępień i Szymon Ciosek. Wśród innych medalistów zna-
leźli się również Wiktor Żelazny, Krzysztof Zapała, Niko-
dem Samiec, Maja Samiec, Klaudia Znojek, Tomasz Gu-
muła, Wiktoria Tlaga i Igor Gała. Nazwiska tych samych 
zawodników powtarzały się podczas wręczania medali za 
grę w deblach i w drużynie. ■

Dzień Ziemi
Uczniowie szkół z naszej Gminy uczestni-
czyli w obchodach Światowego Dnia Zie-
mi. Tym razem nie ograniczyli się tylko do 
sprzątania najbliższej okolicy.

 Zdecydowanie oryginalnym pomysłem na obchody 
Dnia Ziemi mogą się poszczycić uczniowie Gimnazjum 
w Kostomłotach Drugich. Młodzież zainscenizowała pro-
test pod „budynkiem” Agencji Ochrony Środowiska. Pro-
testanci przypomnieli, że kurz, sadza, siarka, freony czy 
dwutlenek węgla zanieczyszczają środowisko i powodują 

u nich problemy zdrowotne. By zademonstrować, jak dzia-
łają, pokazano film o powstawaniu tzw. efektu cieplarnia-
nego, czyli zjawiska, które polega na zatrzymywaniu na 
powierzchni Ziemi zbyt dużej ilości ciepła słonecznego. 
W  drugiej części przedstawienia dziennikarka nadawała 
relację „na żywo” z miejsca protestu, ujawniając, jak wiele 
wysiłku wkładają uczniowie w ochronę środowiska. Dzień 
Ziemi w kostomłockiej szkole okazał się też dobrą datą do 
podsumowania akcji zbierania zużytych baterii, zakrętek 
i makulatury. Triumfy święciła klasa III C. Za pomysłowe 
obchody Dnia Ziemi młodzieży dziękował nie tylko dy-
rektor Piotr Kwiecień, ale też wójt Zdzisław Wrzałka.
 W Szkole Podstawowej w Ćmińsku natomiast ucznio-
wie klas IV–VI w ramach Dnia Ziemi uczestniczyli w raj-
dzie pieszym, którego metą były ruiny Zakładu Wielko-
piecowego w Bobrzy. Na miejscu dzieci otrzymały worki 
na śmieci od Bożeny Modrzejewskiej, radnej Gminy Mie-
dziana Góra, i wysprzątały okolicę.
 Z  kolei w  Szkole Podstawowej w  Porzeczu ucznio-
wie wysłuchali apelu nauczycieli o dbanie o środowisko. 
Najmłodsze dzieci pod opieką wychowawców ruszyły na 
sprzątanie śmieci, zaś ich starsi koledzy pod okiem na-
uczycielki przyrody Jolanty Bętkowskiej i szkolnego kon-
serwatora sadzili drzewa i krzewy na placu przy szkole. 
We wszystkich tych czynnościach uczniom z Porzecza po-
magał przewodniczący Rady Seniorów Gminy Miedziana 
Góra Ryszard Kasprzyk. ■

Obcody Dnia Ziemi przez uczniów Gmniazjum z Kostomłotów Drugich

Rosną młodzi
strażacy

Gmina Miedziana Góra miała swoich 
reprezentantów w eliminacjach konkursu 
wiedzy pożarniczej. 

 Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom odbyły 
się w  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach. Nasi przedstawiciele, Bartłomiej Tokar z Gim-
nazjum w  Kostomłotach Drugich i  Jan Rybak ze Szkoły 
Podstawowej w  Porzeczu, walczyli do ostatniego tchu. 
Bartkowi udało się wywalczyć III miejsce w grupie gim-
nazjalistów, natomiast Jankowi zabrakło jednego punktu, 
aby stanąć na podium w kategorii szkół podstawowych. 
W przerwie między zmaganiami uczestnicy obejrzeli po-
kaz sprzętu strażackiego. Chłopców przygotowali nauczy-
ciele – odpowiednio Rafał Wiórek i Dariusz Kurpiński. ■

Młodzi tenisiści trenują pod okiem nauczyciela Stanisałwa Cioska



głos miedzianej góry8

sport

Tylko dla 
twardzieli

Wieczorem 30 kwietnia ruszył dwunasty 
Unijny Maraton Twardziel Świętokrzyski. 
Wzięło w nim udział prawie 350 osób z ca-
łej Polski. Jeden z odcinków wyścigu wiódł 
przez ponad 13 kilometrów przez Gminę 
Miedziana Góra.

 Otwarcie imprezy miało miejsce w  Wyższej Szkole 
Ekonomii, Prawa i  Nauk Medycznych w  Kielcach, gdzie 
zawodnicy odebrali akredytacje. Prawdziwe zmagania za-
częły się jednak wieczorem 30 kwietnia i potrwały do na-
stępnego dnia. W maratonie liczącym blisko 100 kilome-
trów z Gołoszyc do Strawczynka wystartowały 154 osoby. 
34 z nich ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować 
z marszobiegu. Choć noc była wyjątkowo zimna i mglista, 
to ze zwycięskich statuetek cieszyło się 120 osób, wśród 
których znalazł się nasz reprezentant, Sebastian Fert 
z  Grupy Aktywny Ćmińsk. Wystartowało też sporo osób 
spoza województwa świętokrzyskiego, w tym katowicza-
nin Marcin Stawowski. – Rodzina pochodzi z  tej ziemi, 
więc ciągnie mnie tu sentyment – przyznał przybysz ze 
Śląska. – W Twardzielu startuję pierwszy raz. Moje przy-
gotowania do maratonu trwały sześć miesięcy i polegały 
na bieganiu po 10 kilometrów co drugi dzień i 20-30 ki-
lometrów w weekendy – powiedział katowiczanin. Na ok. 
80. kilometrze trasy, w Tumlinie, uczestnicy wkraczali na 
teren naszej Gminy. W punkcie kontrolnym pod Ciosową 

pieczątki przybijał sołtys Miedzianej Góry Wiesław Tokar. 
Nasza Gmina zadbała też o porcję mocy dla zawodników 
– w przerwie mogli posilić się energetycznymi batonami, 
jabłkami i napić się wody. Drugą trasę, Unijną 50-tkę li-
czącą 50 kilometrów z Ameliówki do Strawczynka poko-
nało 68 z 72 osób. Na 18-kilometrowy Spacer z Przewodni-
kiem z Oblęgorka do Strawczynka udało się natomiast 95 
osób. Zakończenie zmagań odbyło się w Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku. Tu wręczono 
zwycięzcom pamiątkowe statuetki, medale i nagrody. ■

Uczestnicy tuż przed wejściem na szczyt góry Ciosowa 365 m n.p.m.

Jak dobrze
przeżyć życie?

„Oby przyszło ci żyć w ciekawych cza-
sach”, brzmi porzekadło. Są tacy, którzy 
żyjąc zwyczajnie, mieli okazję być świad-
kami ciekawych zdarzeń. Wśród nich jest 
pewna starsza pani zamieszkująca na 
terenie Gminy Miedziana Góra. 

 Pani nazywa się Helena Polańska. Mimo podeszłe-
go wieku wciąż pozostaje towarzyska i komunikatywna. 
Podczas rozmów wspomina swoją młodość, która przypa-
dła na okres drugiej wojny światowej i czasy powojenne. 
Należy do pokolenia, które za chwilę na dobre odejdzie do 
historii. Pewnie właśnie dlatego ma tak dużo ciekawych 
rzeczy do powiedzenia. 

Sielskie dwudziestolecie 
 – W 1919 roku ruszyło nauczanie na wsi – opowiada 
pani Helena. – Po wojnie okazało się, że pozostało sporo 
dobrze wykształconych, samotnych kobiet. Były wdowa-
mi po żołnierzach i najczęściej wywodziły się ze szlachec-
kich domów. Pani Helena wnioskuje, że to one tworzyły 
rdzeń międzywojennego, wiejskiego szkolnictwa. Na-
uczycielki umiały nie tylko przekazać wiedzę, ale i wpo-
ić uczniom, czym jest patriotyzm i  szlachetność. – Nie 
mówię: „szlachectwo”, ale „szlachetność” – podkreśla. Za 
chwilę tłumaczy, że szlachetność wynikała z dobrego ser-
ca i przestrzegania zasad, a szlachectwo świadczyło tylko 
o dobrym urodzeniu. – Te panie wychowały nas dobrze, 
ale szczęście skończyło się w 1939 roku – wspomina star-
sza pani. 

Wojenne trudy i przyjaźnie
 Tereny dzisiejszej Gminy Miedziana Góra od dawna 
nie należały do żyznych i  dawały słabe plony, ale z  na-
staniem wojny na tych ziemiach nastała ogromna bieda. 
Zboża było niewiele, latem wiele upraw usychało. Pani 
Helena przypomina sobie przypadek rodziny, która z gło-
du z  własnej woli, a  nie z  przymusu zaciągnęła się do 
pracy u Niemców, byle tylko móc zarobić i utrzymać się. 
– Mój mąż poszedł do pracy na torfowiska w okolicy Bu-
gaju – potwierdza pani Helena. Podczas wojny pogoda nie 
sprzyjała takiej pracy. Latem było mokro, zimą wyjątkowo 
mroźno. Mężczyźni wydobywający torf zamiast porząd-
nych gumiaków mieli nędzne drewniaki. Z tego powodu 
mąż pani Heleny odchorował wojnę, cierpiąc na bolesny 
reumatyzm przez blisko 30 lat. 
 Nasza rozmówczyni wspomina postać słynnego księ-
dza Przyłęckiego, z którym łączyła ją i jej brata, również 
księdza, serdeczna przyjaźń. – Ksiądz Przyłęcki przed 
pójściem do seminarium studiował medycynę. To, co zo-
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baczył podczas rewolucji na Krymie, zapewne sprawiło, 
że rzucił studia – domyśla się pani Helena. Po ukończeniu 
seminarium dość szybko trafił na tereny dzisiejszej Gmi-
ny Miedziana Góra. Wojenna bieda kuła go w oczy, więc co 
mógł, oddawał wiernym. Starsza pani wspomina, że część 
zboża, które ksiądz dostawał podczas wizyt po kolędzie, 
oddawał najbiedniejszym. Leczył miejscowych, a jako że 
nie było leków, uczył, jak pomagać sobie wszechobecnymi 
ziołami. Oprócz tego miał kontakt z partyzantką. Po woj-
nie jego działalność stała się solą w oku komunistycznych 
władz. Długo był prześladowany. Po prawie 40 latach pro-
wadzenia parafii, gdy na plebanię przybył młody wikary 
Petryka, księdza Przyłęckiego w niezbyt dobrej atmosfe-
rze przeniesiono do parafii w Gorzkowie koło Kazimierzy 
Wielkiej.

Jak być szczęśliwym?
 Pod koniec wojny, gdy wojska sowieckie biły się 
z Niemcami w okolicy Miedzianej Góry, pani Helena ro-
dziła w  domu pierwsze dziecko. – Bardzo się bałam, że 
spalą nam drewniany dom – opowiada z drżeniem w gło-
sie. Poradziła sobie jednak dzielnie. Gdy walki ustały, pani 
Helena całkowicie poświęciła się wychowywaniu dzieci 
i  prowadzeniu gospodarstwa. – Mąż pracował jako ma-
gazynier, więc zarabiał mało – zauważa. Wspólnie jednak 
udało im się wyjść na prostą. – Pracowałam też w Urzę-
dzie Gminy i w Pomocy Społecznej. Pomagałam ludziom 
jak umiałam – podkreśla kobieta. Na emeryturę odeszła, 
gdy tylko przyznano rolnikom prawo do świadczeń. – 
Miałam dobrego męża, który ze mną wszystko przeżył. 
Cieszę się, że teraz jeszcze widzę i, Bogu dzięki, mogę czy-
tać – śmieje się, pokazując czytaną teraz książkę. Jaka jest 
jej recepta na szczęśliwe życie? Czytać książki, pracować 
i być dobrym człowiekiem. ■

Największa pasją pani Heleny jest czytanie ksiązek

Głosuj na Miedzianą Górę!
Od 5 maja wszyscy chętni mogą przyczynić się 
do zwycięstwa Gminy Miedziana Góra w  konkur-
sie Podwórko NIVEA, w  którym główną nagrodą 
jest wybudowanie atrakcyjnego placu zabaw. 

Nasza Gmina zakwalifikowała się do konkursu 
organizowanego przez znaną markę kosmetycz-
ną NIVEA. Taki plac ma zawierać mnóstwo atrak-
cyjnych przyrządów dla dzieci w różnym wieku.
Według obietnicy organizatora w  skład placu 
zabaw mają wejść: multizestaw wspinaczkowy, 
zjeżdżalnia z    tunelem, piaskownica z  daszkiem, 
huśtawka-ważka, dwuosobowy kiwak, skakanki, 
gra w  klasy, podwójna tradycyjna huśtawka, ka-
ruzela, huśtawka-bocianie gniazdo.
 
KAŻDY MIESZKANIEC i   osoba chętna do wspar-
cia mogą CODZIENNIE oddać JEDEN GŁOS za po-
średnictwem strony:

www.nivea.pl/podworko2016
Na stronie należy podać adres miejsca, w   któ-
rym miałby powstać plac zabaw, czyli ul. Herby 
94A w  Miedzianej Górze. Organizator zapewnia 
wybudowanie placu zabaw w    łącznie 40 Zwy-
cięskich Lokalizacjach.

Zagłosujmy dla dobra i  uciechy 
wszystkich naszych dzieci!
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ogłoszenia

Konkurs fotograficzny
„Stopklatka - Dziedzictwo Naszych Przodków”

Gmina Miedziana Góra zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców do wzięcia udziału w  konkursie 
fotograficznym „STOPKLATKA - DZIEDZICTWO NASZYCH 
PRZODKÓW”. Konkurs fotograficzny realizowany jest 
w ramach projektu „Miedzianogórskie spotkania - dzie-
dzictwo kulturowe i  przyrodnicze Gminy Miedziana 
Góra” współfinansowanego przez Szwajcarię w  ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Cel i tematyka konkursu:
1. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz
 przyrodniczego Gminy Miedziana Góra.
2. Zastosowanie nowoczesnych technik wyrazu
 artystycznego w promocji spuścizny kulturowej
 i historycznej Gminy, popularyzującej lokalne zasoby
 historyczno-przyrodnicze.
3. Propagowanie sztuki fotografowania jako jednej
 z form artystycznego wyrazu, rozwijanie wrażliwości 
 artystycznej i wyobraźni twórczej, znajdowanie
 magicznych miejsc Gminy Miedziana Góra, promocja
 regionu.

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2016 r.

W konkursie przewidziano następujące nagrody głów-
ne: I miejsce – 600 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 400 
zł. Dodatkowo przewidziano pięć wyróżnień – nagród 
rzeczowych o wartości ok. 250 zł każda.

Regulamin konkursu fotograficznego do pobrania na 
stronie www.miedziana-gora.pl

Osobą do kontaktu jest:
Maria Bartoń – Referat Funduszy Strukturalnych i Roz-
woju Gminy tel. 41 303 16 26 wew. 33;  
e-mail: maria.barton@miedziana-gora.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Miedzianogórskie spotkania
- dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
Gminy Miedziana Góra

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Gmina Miedziana Góra pod-
pisała z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsię-
biorczości Rolnej umowę o dotację projektu „Miedziano-
górskie spotkania - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
Gminy Miedziana Góra” (umowa nr 36/SPPW/I/2016/
SiK).
Projekt realizowany jest w  ramach programu „Góry 
Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowane-
go przez Szwajcarię w  ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej.
Celem projektu „Miedzianogórskie spotkania - dziedzic-
two kulturowe i  przyrodnicze Gminy Miedziana Góra” 
jest ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowe-
go oraz przyrodniczego Gminy Miedziana Góra poprzez 
działania wspierające przekaz tradycyjnych kompetencji 
kulturowych oraz racjonalne wykorzystanie natural-
nych warunków ukształtowania terenu i  zabytkowego 
unikalnego obiektu posiadającego wyjątkową wartość 
historyczną (pozostałości Zakładu Wielkopiecowego 
w Bobrzy). Realizacja powyższego celu przyczyni się do 
rozwoju lokalnego oraz do poszerzenia oferty turystycz-
nej Gminy oraz regionu świętokrzyskiego.

Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki szeroko pojętej 
animacji kulturowej i społecznej wykorzystującej poniż-
sze zadania:
1. konkurs fotograficzny „Stopklatka – dziedzictwo
 naszych przodków”,
2. rajd pieszy „Drogami naszych przodków hutników”,
3. spotkania z lokalną kulturą (cykl 8 spotakń),
4. prezentacja lokalnej kultury, tradycji i rękodzieła
 artystycznego.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 54 
960,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 46 716,00 
zł oraz wkład własny 8 244,00 zł. 

Kontakt:
Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy
Gabriel Pak, tel.303-16-26 wew. 33,
gabriel.pak@miedziana-gora.pl
Maria Bartoń, tel.303-16-26 wew. 33,
maria.barton@miedziana-gora.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

T E L E F O N Y  A L A R M O W E
Komisariatu Policji w Strawczynie

41 349 36 97, 723 192 231
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15 maja br. mija termin płatności II raty 
podatku oraz opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (płatność bez wcze-
śniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną 
deklaracją).
Urząd Gminy prosi o  uregulowanie należności. 
Informujemy, że po upływie terminu płatności 
będziemy wystawiać upomnienia, których koszt 
od 1 lutego 2014 roku wynosi 11,60 zł. Wszel-
kie informacje mogą Państwo uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w  pokoju nr 14 lub pod numerem 
41 303 16 26 wew. 37.

Wandalom
mówimy 

STOP!
Z  podatków, które płacimy, finansowane są m.in. re-
monty dróg czy nowe przystanki autobusowe. Im więcej 
zniszczonych wiat, tym więcej naszych pieniędzy pójdzie 
na ich odnawianie. W  zeszłym roku gmina Miedziana 
Góra wymieniła 12 najbardziej zniszczonych na nowe. Te 
nowo postawione szybko doczekały się oznaczenia przez 
naszych gminnych wandali. Przystanki na skrzyżowaniu 
ulic Łódzkiej i Górniczej w Miedzianej Górze oraz na uli-
cy Wykień w Ćmińsku „szczycą się” teraz powybijanymi 
szybami, natomiast przystanek przy pętli na ulicy Świę-
tokrzyskiej w  Ćmińsku chuligani przyozdobili marnej 
jakości sprayowymi malunkami. Koszty napraw wyniosą 
kilka tysięcy złotych, które z  powodzeniem można by 
wydać np. na opiekę zdrowotną czy pomoc najuboższym 
mieszkańcom. Niestety, to wśród nas są wandale, i nie-
stety, to my zapłacimy za to, co niszczą. Zgłaszajmy więc 
na policję nie tylko już wyrządzone szkody, ale też dewa-
stacje, których jesteśmy w danym momencie świadkami. 
Inaczej przyjdzie nam płacić za nie z własnej kiesy.

Urząd Gminy przypomina, że 20 czerwca mija 
termin zgłaszania adresów nieruchomości, 
z których w czerwcu br. mają zostać odebrane 
odpady wielkogabarytowe (wszelkiego ro-
dzaju meble), opony lub zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Prosimy o zgłoszenia 
telefoniczne bezpośrednio do firmy Zieliński 
z Rakowa pod numerem 41 353 50 27.
Informację o dokładnym terminie odbioru otrzy-
mają Państwo w trakcie zgłoszenia do firmy. Od-
pady należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 
7.00 przed posesjami, tak aby nie przeszkadzały 
w ruchu pieszym i kołowym. 

Dla dawców krwi z  naszej Gminy w  Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Kiel-
cach założono specjalną grupę Honorowych Daw-
ców Krwi Gmina Miedziana Góra. Dawcy, którzy 
chcą wziąć udział w  corocznej akcji Krew Darem 
Życia, mogą zapisać się do tej grupy i oddać krew 
od 17 maja do 16 czerwca. Wystarczy podczas re-
jestracji podać hasło Gmina Miedziana Góra lub 
przypisany tej grupie numer – 399. Dawcy zostaną 
uhonorowani w  czasie imprezy Miedzianogórska 
Gmina 2016, która odbędzie się już 19 czerwca 
na stadionie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Kostomłotach Drugich.

29 maja godz. 15.00
FESTYN PARAFIALNY DZIEŃ Z RODZINĄ
Teren Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich

19 czerwca godz. 15.00
FESTYN MIEDZIANOGÓRSKA GMINA 2016
Stadion przy ul. Stadionowej 3 w Kostomłotach Drugich

5 czerwca godz. 16.00
INSCENIZACJA HISTORYCZNA NA SZLAKU WILKA
Pomnik Żołnierzy AK przy Torze Kielce w Miedzianaj Górze

19 czerwca godz. 15.00
BIEG O TYTUŁ GÓRALA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Start i meta przy placu zabaw w Ćmińsku przy ul. Światełek

5 czerwca godz. 13.00
BIEGAMY POMAGAMY - BIEG DLA TOSI
Plac zabaw przy kościele parafialnym w Ćmińsku



Cześć wszystkim!
Mam na imię Antosia i od pierwszych dni mojego życia zdiagnozowano u mnie stwardnienie guzowate 
oraz padaczkę lekooporną. Mimo, że od samego początku jestem pod stałą opieką lekarzy wszystkie 
metody leczenia, dostępne w Polsce, okazały się nieskuteczne. Potrzebuję natychmiastowej operacji, 
usunięcia guzków w głowie, które powodują częste ataki padaczki, co stanowi zagrożenie dla mojego 
życia. Na jej realizację jest potrzebne 200 tys. zł. Mimo wszelkich starań ze strony moich rodziców, 
nie są oni w stanie samodzielnie uzbierać tak dużej kwoty. Zabieg w Niemczech to moja ostatnia 
nadzieja, dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich ludzi dobrego serca!

Jeśli chcesz przekazać mi darowiznę, wpłatę przekaż na konto fundacji AVALON:
numer konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001, tytuł przelwu: Barucha, 3408

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


