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Nagroda za dokonania
Działania naszej Gminy na rzecz seniorów 
zostały docenione w XII Plebiscycie EURO-
-GMINA województwa świętokrzyskiego. 
Gmina Miedziana Góra otrzymała nagrodę 
za dokonania w polityce senioralnej.
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Termomodernizacja
Wójt Zdzisław Wrzałka podpisał z mar-
szałkiem województwa świętokrzyskiego 
preumowę na termomodernizację grzewczą 
budynków użyteczności publicznej.  
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Dekada z patronem
Gimnazjum w Kostomłotach Drugich ob-
chodziło w tym roku 10-lecie nadania 
imienia. Dyrektor placówki Piotr Kwiecień 
przybliżył długą i ciekawą historię całego 
kostomłockiego Zespołu Szkół.
     / czytaj str. 3

Najważniejsze – pamiętać
Na szlaku Wilka – pod tym hasłem odbyło 
się coroczne widowisko historyczne przy 
torze samochodowym w Miedzianej Górze 
upamiętniające wojenne wydarzenia. 
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Finał Erasmusa
Zagraniczni uczestnicy projektu Try walking 
in my shoes z Hiszpanii, Czech, Słowenii 
i Turcji gościli w Ćmińsku w ramach ostat-
niego etapu programu Erasmus+. 
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Mistrzowie bilarda
W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich 
odbyły się bilardowe Wojewódzkie Mistrzo-
stwa w Grze Parami. W zawodach z sukce-
sem wystartowali nasi uczniowie.
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wodniczącego pełni Ryszard Kasprzyk. Rada nie tylko 
integruje seniorów poprzez zajęcia sportowe i kulturalne 

czy wspólne wycieczki, ale także stawia na łączenie po-
koleń. Nasi seniorzy mają do przekazania wiele cennych 
doświadczeń i  umiejętności, którymi chętnie dzielą się 
z młodszymi. ■

Od redakcji
Dlaczego warto pomagać? Bo dobro powraca, 
nawet ze zdwojoną siłą. Pomoc dla Tosi zatacza 
coraz większe kręgi. Wójt, radni, sołtysi, lokalne 
stowarzyszenia i mieszkańcy pomagają w zdobyciu 
pieniędzy na kosztowną operację. Te działania 
napawają dumą. Cieszy fakt, że chcemy i potrafimy 
pomagać. Przez to świat, w którym żyjemy, staje się 
bardziej ludzki. Do zdobycia pozostała już niewielka 
kwota, dlatego w imieniu rodziców małej Antoniny 
prosimy o dalszą pomoc. Nawet najmniejsza kwota 
przybliży dziewczynkę do normalnego życia.

Polityka społecz-
na najlepsza

Działania naszej Gminy na rzecz senio-
rów zostały docenione. Organizatorzy XII 
Plebiscytu EURO-GMINA 2015/2016 woje-
wództwa świętokrzyskiego przyznali Gmi-
nie Miedziana Góra Nagrodę Specjalną za 
dokonania w polityce senioralnej. 

 Gala plebiscytu odbyła się w  Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. Wśród nagrodzonych w różnych ka-
tegoriach znalazła się Gmina Miedziana Góra, którą jury 
doceniło za działalność wśród osób po 60. roku życia. 
Jak podkreślono, na szczególną uwagę zasłużyła pomoc 
Gminy w  integrowaniu seniorów i  wykorzystanie ich 
możliwości w rozwijaniu lokalnej społeczności. Nagrodę 
odebrała sekretarz Gminy Mirosława Duda. Nasza przed-
stawicielka nie kryła dumy, przyznając jednocześnie, że 
działalność Rady Seniorów to dzieło nie jednej, a  wielu 
osób. – Powołanie Rady Seniorów było strzałem w dzie-
siątkę – powiedziała sekretarz. – To ukłon w kierunku tej 
grupy społecznej, która z racji zakończenia pracy zawo-
dowej i z racji wieku może kontynuować swoje pasje i za-
interesowania poprzez uczestnictwo w życiu społeczno-
-gospodarczym – podkreśliła.
 Podczas plebiscytu wybrano także laureatów w  ka-
tegoriach najlepszego powiatu, najlepszego burmistrza 
i  najlepszego miasta. Kapituła wyróżniła również dzia-
łalność w  dziedzinach gospodarki, rolnictwa i  edukacji. 
Patronat honorowy nad imprezą objęli wojewoda święto-
krzyski Agata Wojtyszek i marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas.
 Przypomnijmy – Rada Seniorów Gminy Miedziana 
Góra została powołana w połowie 2015 roku i jest w wo-
jewódzkiej awangardzie tego typu grup. Funkcję prze-

Rodzina 500+ 
- urzędnicy służyli 
pomocą

Rodzice, którzy starają się o dodatek 
finansowy w ramach programu Rodzina 
500+, mogli skorzystać z informacji i po-
rad udzielanych przez pracowników Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Okazją do spotkania z  kieleckimi urzędnikami była 
ich wizyta w  Miedzianej Górze. Punkt konsultacyjny 
ulokowano przed Urzędem Gminy, gdzie przychodzili 
miedzianogórscy rodzice, a  gościnnie pojawili się także 
wójt Zdzisław Wrzałka i  kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Grażyna Maniak. Jak wyjaśnił jeden 
z konsultantów, Bartłomiej Cedro, część rodziców, którzy 
mieli jasne sytuacje, złożyła odpowiednie dokumenty już 
w kwietniu. – Teraz podchodzą ludzie, którzy mają skom-
plikowane sytuacje. Staramy się je rozwiązywać – powie-
dział urzędnik. Do takich sytuacji zaliczył m.in. kwestie 
związane z  rozwodami i alimentami. Najbardziej zawiłe 
polegają jednak na tym, że któryś z rodziców pracuje za 
granicą i  stamtąd pobiera już świadczenie podobne do 
oferowanego w ramach programu Rodzina 500+ i nie chce 
go stracić. Bartłomiej Cedro podkreślił również, iż razem 
z  pojawieniem się pomysłu o  programie powstało dużo 
mitów i nieprawdziwych informacji, które później powta-

Mirosława Duda odbiera nagrodę z rąk starosty Michała Godowskiego
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Dekada z wyjątko-
wym patronem 

Gimnazjum w Kostomłotach Drugich 
obchodziło w tym roku 10-lecie nadania 
imienia. Dyrektor placówki Piotr Kwiecień 
przybliżył długą i ciekawą historię całego 
kostomłockiego Zespołu Szkół.

 Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą w  Ko-
ściele pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich. 
Następnie w  szkolnej sali teatralnej uczniowie przed-
stawili prezentacje multimedialne o  dziejach placówki 
i o swoim patronie Janie Pawle II, a także wiersze, piosen-
ki. Beata Gawęcka-Ajchel ze Świętokrzyskiego Kurato-

rium Oświaty odczytała list kuratora oświaty Kazimierza 
Mądzika. Przemawiał też wójt Zdzisław Wrzałka, który 
przypomniał młodzieży, że ich patron z pewnością czuwa 
nad nimi i ma oko na „swój” obiekt. Mijająca 10. rocznica 
nadania imienia Gimnazjum w Kostomłotach sprawia, że 
chętnie przypominane są początki całego Zespołu Szkół. 
A te sięgają daleko wstecz, bo do XIX wieku.
 W  tych czasach szkolnictwo nie było rzeczą po-
wszechną. Dzieci i młodzież spotykały się z nauczycielami 
w izbach wynajmowanych od miejscowej ludności, a ów-
czesna edukacja nie była tak rozległa. Uczniowie przede 
wszystkim uczyli się czytać i poznawali katechizm. Sytu-
acja zmieniła się po I wojnie światowej – szkolne izdebki 
zastąpiły dwie małe szkoły umiejscowione w Kostomło-
tach Drugich i  Miedzianej Górze. Już w  roku szkolnym 
1922/1923 szkółki się połączyły, dzięki czemu powstała 
trzyklasowa Szkoła Powszechna. W  następnych latach 
zmieniał się system i klas przybywało – najpierw było ich 
siedem, a później osiem. Trwało to do 1999 roku i pamięt-
nej reformy edukacyjnej. Wówczas skrócił się okres nauki 
w  szkołach podstawowych do sześciu lat, a  w  szkołach 
ponadgimnazjalnych – o  rok. Na nowo powołano inny 
typ szkoły – gimnazjum. Przy Szkole Podstawowej w Ko-
stomłotach Drugich utworzono trzyletnie Gimnazjum. 
Jak przyznał dyrektor Kwiecień, operacja otwarcia drugiej 

rzały media. Zadaniem urzędników jest rozwiewać wszel-
kie wynikające z tego wątpliwości. 
 Spotkania pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z rodzicami wpisują się w kampanię in-
formacyjną dotyczącą ogólnopolskiego programu Rodzi-
na 500+. Jej celem jest dotarcie z materiałami instrukcyj-
nymi do wszystkich Gmin. Inicjatorką tej akcji w naszym 
województwie jest wojewoda świętokrzyski Agata Wojty-
szek.
 Prorodzinny program cieszy się ogromnym powodze-
niem. Już w miesiąc po wejściu w życie stosownej ustawy 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Ra-
falska podała, że wpłynęły ok. 2 miliony wniosków i wy-
płacono blisko 127 milionów złotych. ■

Uczniowie grają fragment sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”

Zaczynamy termo-
modernizację

Wójt Zdzisław Wrzałka podpisał z mar-
szałkiem województwa świętokrzyskiego 
preumowę na modernizację grzewczą bu-
dynków użyteczności publicznej.

 Wójt razem z  przedstawicielami gmin Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego sygnowali umowy w  ramach 
projektu Efektywność energetyczna w sektorze publicznym. 
Gmina Miedziana Góra otrzyma ponad 7,5 miliona zło-
tych dzięki udziałowi w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–

2020. Za te środki sfinansuje termomodernizację szkół 
i ośrodka zdrowia w Kostomłotach Drugich oraz placówek 
oświatowy. Dodatkowym punktem projektu są inwestycje 
w  odnawialne źródła energii, dlatego Gmina podejmie 
się wymiany instalacji elektrycznych i  oświetlenia we-
wnętrznego na energooszczędne oraz wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania i systemu wentylacji i klimatyza-
cji. ■

Marszałek Adam Jarubas i wójt Zdzisław Wrzałka podpisują preumowę
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szkoły nastręczała nieco trudności. Dyrektor musiał za-
decydować o  podziale budynku dla Szkoły Podstawowej 
i  dla Gimnazjum, przystosować pomieszczenia, zakupić 
potrzebny sprzęt, opracować statut, zrekrutować uczniów 
oraz zatrudnić nowy personel.
 Pierwszy rocznik gimnazjalistów liczył 83 osoby, 
które uczyło 16 nauczycieli. Trzy klasy zajmowały pię-
tro szkolnego budynku, kuchnię i  świetlicę na parterze 
oraz korzystały z  sali komputerowej przeznaczonej dla 
uczniów podstawówki. Ruszyło aż osiem kół przedmioto-
wych, a dzięki pomocy Gminy gimnazjaliści zaczęli rów-
nocześnie naukę drugiego języka obcego – niemieckiego. 
W kolejnym roku szkolnym liczba uczniów prawie się po-
dwoiła i  utworzono siedem klas. Oznaczało to koniecz-

ność zajęcia kolejnego piętra i zatrudnienia dodatkowych 
pracowników. W drugim roku działalności kostomłockie 
Gimnazjum posiadało już własną bibliotekę, pracownię 
komputerową i szkolnego pedagoga. Obie szkoły wzboga-
ciły się również o salę gimnastyczną.
 W 2001 roku, gdy w Gimnazjum był już komplet klas, 
liczba uczniów wzrosła do 234. Od tamtego momentu nie 
ulega znacznym zmianom, podobnie jak liczba nauczy-
cieli, których jest obecnie 22. Gimnazjaliści mają w szkole 
osobne skrzydło z nowym sekretariatem i kuchnią, a od 
2006 roku patronuje im Karol Wojtyła – Papież Polak.
 1 września 2007 roku w  Kostomłotach Drugich po-
wstał Zespół Szkół. W jego skład wchodzą dziś Publiczne 
Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty 
Legionów AK i  Gimnazjum im. Karola Wojtyły – Papie-
ża Polaka. W kolejnych latach placówce przybyły strzel-
nica sportowa, sala bilardowa i  sala teatralna. Ucznio-
wie spędzają czas nie tylko na nauce. Zabawa podczas 
Święta Wiosny i coroczne zimowiska to już obowiązkowe 
punkty w  szkolnym kalendarzu. Dzieci i  młodzież biorą 
udział w  akcjach charytatywnych, turniejach przedmio-
towych i sportowych. Szkoła może się poszczycić m.in. 22 
laureatami i  37 finalistami konkursów przedmiotowych 
w stopniu wojewódzkim oraz zwycięstwami w zawodach 
bilardowych. Sama również takie konkursy organizuje.
 Obecnie do Zespołu Szkół w  Kostomłotach Drugich 
uczęszcza łącznie 800 uczniów i przedszkolaków. W pla-
cówce pracuje blisko 100 osób, w tym 77 nauczycieli. ■

Uroczyste ślubowanie gimnazjalistów w październiku 2015 roku

Miedziana Góra
w telewizji!

Ekipa regionalnej stacji telewizyjnej na-
kręciła film o najciekawszych miejscach 
naszej Gminy.

 Członkowie ekipy na początku maja tego roku na-
kręcili materiały o naszym rejonie. Odcinek programu 
Turystyczna jazda wyemitowały pod koniec maja stacje 
TVP3 Kraków i ogólnopolska TVP3. Drugą część odcin-
kapoświęcono właśnie Gminie Miedziana Góra. Dzięki 
takiej promocji więcej osób z kraju może się dowiedzieć, 
jakie cuda kryje ta ziemia i że warto je zobaczyć. Najczę-
ściej goszczą u nas mieszkańcy Małopolski, dlatego też 
krakowska stacja wyemitowała odcinek kilka razy. Film 
powstał dzięki współpracy Gminy Miedziana Góra z firmą 
MediaNet-TV Productions, można go zobaczyć na stronie 
internetowej Gminy. ■

W deszczu przez 
dorzecze Bobrzy

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy 
po raz kolejny zorganizowała rajd pieszy, 
w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób.

 Trasa wiodła z ruin Zakładu Wielkopiecowego w Bo-
brzy przez Kobylaki, Lasy Kołomańskie, Światełek, Lasy 
Dąbrówka, Ćmińsk, Kanał Bobrzański i  zakończyła się 
w punkcie startu. Na mecie uczestnicy ogrzewali się przy 
ognisku i piekli kiełbaski. Dla najmłodszych prezes Koła 

Wędkarskiego Fundament Stanisław Naporowski przygo-
tował lekcję łowienia ryb. Nauka nie poszła w las – dzie-
ci złowiły płotkę, którą później z powrotem wpuściły do 
wody. Mimo deszczu towarzyszącemu wycieczkowiczom 
LGD Dorzecze Bobrzy zapowiedziała już następny rajd. ■

Rajd poprowadził przewodnik Czesław Naporowski
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Dzieci miały
swoje święto

Mieszkańcy Gminy obchodzili Dzień 
Dziecka. Z tej okazji w poszczególnych 
miejscowościach odbyły się imprezy wy-
pełnione atrakcjami.

 W Porzeczu festyn zorganizowało Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Porzecze Przyszłość i tamtejsza Szko-
ła Podstawowa. Impreza miała pokoleniowy charakter 
– dzieci zaprosiły swoje babcie i  dziadków, by wspólnie 
uczcić ten dzień. Najmłodsi występowali na scenie i bra-

li udział w zabawach sportowych, dorośli zaś spotkali się 
z seniorami i wysłuchali występu lokalnego zespołu.
 W  Kostomłotach Pierwszych, na boisku klubu Wol-
na Strefa odbył się festyn Rodzina – Twój przyjazny świat, 
na który przyszły całe rodziny. Dzieci mogły poskakać 
w dmuchanym zamku, zjeść festynowe smakołyki, konku-
rować w zawodach sportowych i malować twarze. Na sce-
nie wystąpiły wokalistki Weronika Kundera, Adela Kun-
dera i Olga Anioł oraz zespół taneczny WS Costa. Swoje 
pięć minut miały też śpiewająca Małgorzata Siemieniec 
i zespół ludowy Macierzanka. Na koniec zaprezentowali 
się karatecy z sekcji Stowarzyszenia Przemienienie. Festy-
nowi towarzyszyła wystawa prac artystycznych.
 W Kostomłotach Drugich również odbyła się impreza, 
którą przy tamtejszym Zespole Szkół zorganizowało Sto-
warzyszenie Plusik i parafia pw. św. Andrzeja Boboli. I tu 
na piknik pod hasłem Dzień z Rodziną przyszły całe rodzi-
ny. Goście próbowali domowych wypieków i przysmaków 
z  grilla, a  najmłodsi mogli pozjeżdżać z  dmuchanej śli-
zgawki i obejrzeć bajkę muzyczną Kot w butach.
 W  Ćmińsku natomiast atrakcje dla dzieci zorgani-
zowała Rada Sołecka Ćmińska Rządowego i  członkowie 
Grupy Aktywny Ćmińsk. Najmłodsi bili rekord w puszcza-
niu baniek, tańczyli zumbę, malowali twarze i brali udział 
w konkursach, a na koniec obejrzeli spektakl o współcze-
snym Kopciuszku. Dochód z imprez w Kostomłotach Dru-
gich i w Ćmińsku przekazano na operację chorej Tosi. ■

Najważniejsze – 
pamiętać

Na szlaku Wilka – pod tym hasłem odbyło 
się coroczne widowisko historyczne przy 
torze samochodowym w Miedzianej Górze.

 Organizatorami widowiska były Gmina Miedziana 
Góra oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 
Jodła z  Kielc. Doświadczonym członkom Jodły pomaga-
li młodzi uczniowie ze Szkolnej Grupy rekonstrukcyj-
nej, która działa przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. 
Juliusza Słowackiego w  Kielcach, oraz zaprzyjaźnieni 
rekonstruktorzy z  Radomia. Na miejsce rekonstrukcji 
nieprzypadkowo wybrano jak zwykle okolicę pomnika 
upamiętniającego śmierć Zbigniewa Kruszelnickiego 
„Wilka” i jego towarzyszy. Wśród trzech epizodów z okre-
su II wojny światowej historycy przedstawili m.in. walkę 
partyzanckiego oddziału Armii Krajowej dowodzonego 
przez „Wilka” pod Łopusznem w maju 1944 roku. Oprócz 
tego znamiennego zdarzenia mieszkańcy Gminy Mie-
dziana Góra mogli zobaczyć, jak wyglądała walka oddzia-
łu majora Henryka Dobrzańskiego, legendarnego „Huba-
la”, z Niemcami we wsi Cisownik w dzisiejszym powiecie 
koneckim w listopadzie 1939 roku, oraz atak oddziału wy-
odrębnionego z 2. Pułku Piechoty Legionów AK na żoł-
nierzy niemieckich w Dziebałtowie w sierpniu 1944 roku. 
Historycy zajmujący się rekonstrukcjami wcielili się więc 
w role polskich partyzantów oraz Niemców. Zdarzyło się 

kilkukrotnie, że huk zainscenizowanego wybuchu grana-
tu wystraszył zgromadzoną publiczność. Nad wszystkim 
czuwali jednak doświadczeni saperzy, a  wojenne sceny 
stale komentował Dionizy Krawczyński z SRH Jodła, który 
podkreślił parę razy, jak ważna jest pamięć o  wydarze-
niach sprzed lat. Inscenizacja zakończyła się uroczystym 
złożeniem kwiatów przez wójta Zdzisława Wrzałkę, de-
legację senatora Krzysztofa Słonia i  troje dzieci z grupy 
rekonstrukcyjnej. Publiczność wysłuchała także hymnu 
narodowego i uczciła pamięć o polskich żołnierzach mi-
nutą ciszy. ■

Pokaz młodych karateków trenujacyh w Wolnej Strefie

Młodzi rekonstruktorzy z kieleckiego liceum im. Juliusza Słowackiego
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Wspólnie dla Tosi
Zgoda buduje, a w tłumie siła. Jeśli zaś 
tłum zgodnie pomaga w dobrej sprawie, to 
można zdziałać cuda. Takim przypadkiem 
jest pomoc mieszkańców Gminy dla Anto-
si Baruchy.

 2,5-letnia Antosia Barucha choruje na stwardnienie 
guzowate i padaczkę lekooporną. Jej leczenie w Polsce nie 
dało żadnych rezultatów. Okazało się, że pomoc jest moż-
liwa w Niemczech, jednak operacja kosztuje aż 50 tysięcy 
euro. Rodzice dziewczynki razem z rodziną i przyjaciółmi 
zaczęli organizować zbiórkę pieniędzy.
 Z  okazji Dnia Dziecka w  kilku miejscowościach 
urządzono festyny i  pikniki. W  Kostomłotach Drugich 
i w Ćmińsku połączono to święto ze zbieraniem środków 
na operację Antosi. W Kostomłotach organizatorzy sprze-
dawali domowe wypieki i  słodycze, dekoracje zrobione 
w  Klubie Seniora czy grillowane smakołyki serwowane 
przez Akcję Katolicką. Dochód ze sprzedaży oraz z sym-
bolicznych opłat za zabawę na dmuchanej ślizgawce 
Stowarzyszenie Plusik i  parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
przekazały na operację Antosi. Do organizacji imprezy 
włączyła się też Agnieszka Grątkiewicz, właścicielka Nie-
publicznego Punktu Przedszkolnego Dolina Krasnolud-
ków, do którego uczęszcza Tosia. Pani Agnieszka wyreży-
serowała bajkę muzyczną Kot w butach.
 Podobną pomoc zorganizowali w Ćmińsku wójt Zdzi-
sław Wrzałka, radni gminni, sołtysi, Stowarzyszenie Ak-
tywny Ćmińsk i  ćmińska jednostka OSP. Odwiedzający 
festyn również mogli kupić domowe wypieki i  ręcznie 

robione przez szkolną młodzież dekoracje. O  oprawę 
muzyczną zadbał zespół Bobrzanki oraz trio muzyczne 
Justyny, Marka i Arka. Publiczność entuzjastycznie zare-
agowała na przedstawienie Aktywny Kopciuszek w wyko-
naniu amatorskiej trupy aktorskiej z Aktywnego Ćmińska. 
Atrakcją okazały się także zawody biegowe – ich uczestni-
cy w zamian za startowy numerek wpłacali symboliczne 
kwoty, które popłynęły na operacyjne konto Tosi. ■

Turniej Sołectw na imprezie charytatywnej w Ćmińsku

Nasze zespoły na 
jarmarkach

Do historii przeszły XI Jarmark Święto-
krzyski na Świętym Krzyżu i XI Świętokrzy-
ski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni.

 Jarmark na Świętym Krzyżu zorganizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach rozpoczął się uroczystą 
procesją z relikwiami Krzyża Świętego oraz mszą w klasz-
tornym kościele. Po nabożeństwie na jarmarcznej scenie 
wystąpili laureaci XII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo-

łów Artystycznych Wsi Polskiej, a  także przedstawiciele 
gmin powiatu kieleckiego. Gminę Miedziana Góra repre-
zentował zespół Macierzanka, który nie tylko zaśpiewał, 
ale i  poprowadził nasze stoisko z  lokalnymi frykasami. 
Macierzance towarzyszył Dominik Słoń z miedzianogór-
skiego Urzędu Gminy, który dzielnie wybijał specjalnym 
młotem miedziane trzygroszówki i  opowiadał turystom 
ciekawe historie o naszej ziemi. Wybijania monet spróbo-
wał też wójt Zdzisław Wrzałka. Własnoręcznie stworzone 
miedziaki wręczył jednemu z  dzieci zatrzymujących się 
przy gminnym stoisku.
 Z  kolei w  Muzeum Wsi Kieleckiej w  Tokarni odbył 
się jarmark agroturystyczny, podczas którego promo-
wały się gminy z całego województwa świętokrzyskiego. 
Na tej imprezie Gminę Miedziana Góra reprezentował 
zespół Bobrzanki. Panie udzielające się w  Bobrzankach 
razem z 47 innymi zespołami wzięły udział w konkursie 
kulinarnym. Jako potrawę konkursową do oceny jury wy-
stawiły parzybrodę – gęstą zupę z kapusty, boczku, mar-
chwi i ziemniaków. Oprócz tego turyści zatrzymujący się 
przy bogato udekorowanym stoisku naszej Gminy mogli 
spróbować wybornych gołąbków w  sosie pomidorowym 
i  chleba ze smalcem. Słodką propozycję stanowiły zaś 
oponki, które razem z pierogami są najsłynniejszymi da-
niami Bobrzanek. Drugi konkurs zorganizowany podczas 
jarmarku w Tokarni dotyczył zabawek ludowych. Wystar-
tował w nim członek Bobrzanek, Zygmunt Wiśniewski. ■

Wybijanie miedzianych monet wzbudzało duże zainteresowanie
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Szóstoklasiści
odetchnęli

Mamy wyniki sprawdzianu szóstoklasi-
stów. Uczniowie z Gminy Miedziana Góra 
okazali się najlepsi w powiecie kieleckim.
 

 Szóstoklasiści na początku kwietnia pisali spraw-
dziany z  języka polskiego i  matematyki oraz z  języka 
angielskiego. Nasi uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki 
w sprawdzianie z języka polskiego i z matematyki, nato-
miast z  języka angielskiego są drudzy w powiecie. Szó-
stoklasiści z  Ćmińska zdobyli średnio 73,45% punktów 
z języka polskiego i matematyki, a z języka angielskiego – 
średnio 76,5%. W Kostomłotach Drugich uczniowie zdo-
byli z kolei odpowiednio średnio 66,4% oraz 74,9%, nato-
miast w Porzeczu – 61,5% i 67%. Wyniki nie mają wpływu 
na przyjęcie do gimnazjum z  wyjątkiem wyboru szkoły 
spoza rejonu. ■

W skrócie
W Ćmińsku w kościele pw. św. Trójcy miał miejsce kon-
cert kameralny, na którym wystąpił Świętokrzyski Kwin-
tet Blaszany. Zespół działa na co dzień przy Filharmonii 
Świętokrzyskiej w  Kielcach. Wśród utworów granych na 
dwie trąbki, waltornię, puzon i tubę znalazły się kompo-
zycje J. S. Bacha, G. F. Haendla czy G. Verdiego oraz znane 
melodie muzyki popularnej. Pomysłodawcą koncertu był 
wójt Zdzisław Wrzałka, a organizatorem – Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie MUZYKA. ■

W parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Dru-
gich w  połowie maja odbył się odpust. Świętowanie za-
częła Suma Odpustowa odprawiona przez księdza pro-
boszcza Marka Kwietnia oraz księdza kanonika Tadeusza 
Pytla, dziekana Dekanatu Kielce-Południe i  proboszcza 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w  Kielcach. Goszczący 
w kostomłockiej parafii duchowny poświęcił tablicę upa-
miętniającą 1050. rocznicę Chrztu Polski. Tego samego 
dnia gimnazjaliści przyjęli z rąk biskupa kieleckiego Jana 
Piotrowskiego sakrament bierzmowania. ■

Z inicjatywy Bożeny Modrzejewskiej, radnej Gminy Mie-
dziana Góra i sołtys Ćmińska Kościelnego, przy ćmińskim 
kościele pojawiło się więcej drzew. Okoliczni mieszkań-
cy, członkowie rady sołeckiej i najstarsi uczniowie tam-
tejszego gimnazjum zasadzili wokół świątyni aż 200 sa-
dzonek akacji ozdobnych, metasekwoi, głogów, jarzębin 

i  lip. Zakup tych drzewek był możliwy dzięki środkom 
pozyskanym z funduszu sołeckiego i z funduszu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. ■ 

W  Gminie przybywa dzieci i  drzewek. Wójt Zdzisław 
Wrzałka obdarował kolejnych rodziców nowo narodzo-
nych maluchów sadzonkami. Tym razem wśród czworga 
dzieci pojawiła się tylko jedna dziewczynka. Klony czer-
wone powędrowały do rodziców Szymka z  Miedzianej 
Góry, Wojtka i Lenki z Kostomłotów Drugich, natomiast 
migdałek wyrośnie przy domu Oskara z  Kostomłotów 
Pierwszych. ■

Patron uczczony
W Szkole Podstawowej w Kostomłotach 
Drugich odbyły się występy uczniów. Mło-
dzież uczciła swojego patrona. 

 Starsi uczniowie kostomłockiej podstawówki przygo-
towali program artystyczny z pieśniami patriotycznymi. 
Wszystkie utwory wiązały się z czasem II wojny świato-
wej i  działalnością ich patrona, 4. Pułk Piechoty Legio-
nów AK. Można było posłuchać takich piosenek jak Szare 
Szeregi, Szara piechota, Serce w plecaku, Ułani, ułani i Sie-
kiera, motyka – oraz obowiązkowo hymnu szkoły. Po tych 
prezentacjach wręczono nagrody dla zwycięzców XIV 
Międzyklasowego Konkursu Wiedzy o  Patronie Szkoły, 

konkursu Mistrz Rachunków i konkursu na europejską bu-
dowlę z klocków Lego. Na wydarzeniu gościli przedstawi-
ciele samorządu, wójt Zdzisław Wrzałka, przewodniczący 
Rady Gminy Bogusław Sobczyk i radny Gminny Rafał Mi-
cigolski. ■

Przedstawienie przygotowowali starsi uczniowie podstawówki

Młodzi mieszkańcy sołectwa chętnie pomagali przy sadzeniu drzew
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 Program gali finałowej międzynarodowego projektu 
był wypełniony po brzegi. Reprezentanci zagranicznych 
grup przedstawiali swoje występy, przy czym występ 
ćmińszczan należał chyba do najdłuższych. Publiczność 
miała okazję podziwiać symbole ziemi świętokrzyskiej, 
w tym naszą czarownicę, oraz różne polskie tańce i pio-
senki. Grupa turecka zachęcała do skosztowania naro-
dowych przysmaków, a  ich nauczyciel zademonstrował 
tradycyjny turecki taniec, podobnie jak Hiszpanie, którzy 
zatańczyli taniec ludowy z kijkami. – Były to dwa lata spo-
tkań, doskonała okazja do wymiany doświadczeń, spraw-
dzenia jak wygląda szkoła w innych krajach. Nawet pod-
czas dzisiejszych prezentacji można było zobaczyć wiele 
ciekawych rzeczy – zauważył gość gali, świętokrzyski ku-
rator oświaty Kazimierz Mądzik. Entuzjazm wobec efek-
tów dwuletniego projektu przejawiał też wójt Zdzisław 
Wrzałka. – Dzięki takim programom jak Erasmus mamy 
możliwość goszczenia przedstawicieli innych państw. 

Poznajecie wzajemnie swoje 
tradycje i  obyczaje, co bardzo 
wzmacnia w  was, uczniowie, 
chęć do dalszego poznawania 
świata. Istotne jest to, byśmy 
poznawali innych ludzi z  róż-
nych części Europy – mówił 
wójt. Tym słowom przysłu-
chiwali się nie tylko między-
narodowi goście, ale również 
zaproszeni na galę uczniowie, 
ich rodzice, nauczyciele, pra-
cownicy Urzędu Gminy, księża, 
dyrektorzy pobliskich szkół, 
radni gminni oraz dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicz-
nego i  Strategii Kuratorium 
Oświaty w  Kielcach Zbigniew 

Wojciechowski. Po oficjalnej części spotkania odbyła się 
dyskoteka dla uczniów i ich kolegów z zagranicy.
 Kolejny dzień pobytu obcokrajowców minął pod zna-
kiem wycieczki objazdowej. Goście zwiedzili Muzeum 
Wsi Polskiej w Tokarni, ruiny zamku w Chęcinach i huty 
w Samsonowie, a także zobaczyli dąb Bartek w Zagnań-
sku. Ostatni dzień w  pełni spędzony w  Polsce poświę-
cono na integrację z polskimi rodzinami. To tzw. family 
day, gdy obcokrajowcy mogli poznać codzienne życie, 
rodzinne zwyczaje Polaków i sposoby spędzania wolnego 
czasu. W tym czasie zagraniczni nauczyciele wybrali się 
na kolejną wycieczkę – pojawili się na Świętym Krzyżu, 
gdzie odwiedzili klasztor księży oblatów i muzeum Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego, byli też w Nowej Słupi 
i w Kielcach.
 4 czerwca był ostatnim dniem pobytu Hiszpanów, 
Turków, Słoweńców i  Czechów w  Ćmińsku. Oficjalnie 
przygoda z projektem się zakończyła, jednak nawiązane 
znajomości mają szansę przetrwać dłużej. ■

Finał europej-
skiej przygody

Zagraniczni uczestnicy projektu Try wal-
king in my shoes z czterech państw gościli 
w Ćmińsku na ostatnim spotkaniu w ra-
mach programu Erasmus+. To ostatnia 
tego typu wizyta, dlatego Polacy razem 
z gośćmi podsumowali w Ćmińsku swoje 
dwuletnie doświadczenia z wyjazdów.

 Uczniowie z partnerskich szkół w Słowenii, Czechach, 
Turcji i Hiszpanii zjechali do rodzin z Gminy Miedziana 
Góra 29 maja. Ich pobyt w Polsce zaczął się od zwiedzania 
Warszawy i Krakowa, ale to wokół Miedzianej Góry mieli 
zobaczyć najwięcej. Polscy partnerzy, czyli Zespół Szkół 

w Ćmińsku, zapewnili im wycieczki do najpiękniejszych 
miejsc w  Gminie. Goście zobaczyli ruiny Zakładu Wiel-
kopiecowego w Bobrzy i zwiedzili kościół pw. św. Trójcy 
Świętej w Ćmińsku. Ciekawostką jest, że grupa Turków po 
raz pierwszy w życiu była w środku kościoła katolickiego. 
Poza wyjazdami dla wszystkich uczestników zorganizo-
wano zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne i biologicz-
ne, które odbyły się w  szkole w  Ćmińsku. Najważniej-
szym punktem spotkania była gala na sali gimnastycznej 
w ćmińskim Zespole Szkół. Dyrektor placówki Krzysztof 
Wójcikowski wyjaśnił wszystkim zebranym uczestni-
kom, że projekt Try walking in my shoes miał za zadanie 
przybliżyć młodzieży i nauczycielom kulturę, język i tra-
dycję poszczególnych państw. Ten cel zdecydowanie zo-
stał osiągnięty, ponieważ Hiszpanie, Polacy, Turcy, Cze-
si i Słoweńcy nie tylko mieli okazję spotkać się podczas 
wzajemnych wizyt, ale i  poznać bliżej swoje obyczaje 
i przekonać się, że „inny” nie znaczy „gorszy”. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników przed szkołą w Ćmińsku
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Mamy bilardo-
wych mistrzów

W Zespole Szkół w Kostomłotach Dru-
gich odbyły się bilardowe Wojewódzkie 
Mistrzostwa w Grze Parami. W zawodach 
wystartowali nasi uczniowie.

 Wojewódzkie rozgrywki odbyły się w ramach VIII Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu. Wzięło w nich udział szes-
naście bilardowych par, które zjechały do kostomłockiej 
szkoły z  całego województwa świętokrzyskiego. Gminę 
Miedziana Góra reprezentowały dwa tandemy z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego działającego przy Zespole Szkół 

w Kostomłotach Drugich. W zawodach wzięli udział Jakub 
Żelazny i Miłosz Słoń oraz Izabela Jońska i Wiktor Jagieł-
ło. Pierwszej parze po zaciętej walce z  faworytami  po-
chodzącymi z Przyłogów udało się zdobyć I miejsce i tytuł 
mistrzów województwa, natomiast druga para zajęła XIII 
miejsce. ■

Młodymi bilardzistami z kostomłockiej szkoły opiekuje się Marek Karlikowski

Rozegrali partie
Młodzi szachiści z całej Gminy wzięli 
udział w II Turnieju Szachowym im. Józefa 
Mazgaja w Kostomłotach Drugich.

 Organizatorem zawodów był kostomłocki Zespół 
Szkół wspierany przez Gminę Miedziana Góra, która 
ufundowała puchary, nagrody rzeczowe i poczęstunek dla 
wszystkich zawodników. Przed otwarciem imprezy przed-
stawiciele Gminy i klubu LUKKS Miedziana Góra złożyli 
kwiaty pod tablicą pamiątkową Józefa Mazgaja, kierow-
nika szkoły zamordowanego podczas II wojny światowej. 
Jego pamięć uczczono minutą ciszy. W  zawodach wzię-
li udział szachiści w  różnych grupach wiekowych. Naj-
wyższe pozycje zdobyli Maria Grudzień, Piotr Paździerz, 
Aleksander Józefik i  Adam Choina. Specjalne nagrody 
i  wyróżnienia otrzymali najlepsi zawodnicy i  działacze 
szachowi z miedzianogórskiego okręgu. ■

W skrócie
Gimnazjum w  Kostomłotach Drugich obchodziło Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Członkowie Koła Teatralnego 
Maska przygotowali program Kabaretowy zawrót głowy. 
Na obchodach pojawili się wójt, przewodniczący i wice-
przewodniczący Rady Gminy, radni gminni i  powiatowi 
oraz pracownicy Urzędu Gminy i  jednostek organizacyj-
nych samorządu. Młodzież przedstawiła spektakl Romeo 
i Julia, ale ze spontanicznym udziałem osób z widowni, co 
wywołało komiczny efekt. Poza przedstawieniem młodzi 
aktorzy zaprezentowali popularne skecze z telewizyjnych 
programów kabaretowych. ■

Kinga Rogula i Aleksandra Głuszek ze Szkoły Podstawo-
wej w  Ćmińsku zostały laureatkami XXI Diecezjalnego 
Konkursu Biblijnego. Tylko 25 ze 130 osób zakwalifikowa-
nych do finału może się pochwalić tym tytułem. Uczen-
nice przygotowała katechetka Anna Lewczuk. Ogromnym 
sukcesem jest też X miejsce w  finale Ogólnopolskiego 
Konkursu Ekologicznego dla klas IV–VI, wywalczone 
przez Martynę Rolecką z tej samej szkoły. Dziewczynkę, 
która wyróżniła się w gronie 80 finalistów z całej Polski, 
przygotował nauczyciel przyrody Grzegorz Szlefarski. ■

Uczniowie dwóch klas II ze Szkoły Podstawowej w  Ko-
stomłotach Drugich spotkali się z piłkarką ręczną Martą 
Rosińską. Liderka zespołu KSS Kielce przeczytała na głos 
książkę Zebra Zanzibar Felicji Law w  ramach akcji Cała 
Polska czyta dzieciom. Historia zebry stała się punktem 

wyjścia do dyskusji o spełnianiu marzeń. Spotkanie zor-
ganizowały szkolna bibliotekarka Elżbieta Pierzak i  na-
uczycielka nauczania początkowego Anna Cedro z Zespo-
łu Szkół w Kostomłotach Drugich. ■

Z  uczniami klas I–III Szkoły Podstawowej w  Kostomło-
tach Drugich spotkał się Tom Justyniarski, autor ich no-
wej lektury szkolnej Psie troski, czyli o  wielkiej przyjaźni 
na cztery łapy i dwa serca. Podczas rozmowy z pisarzem 
dzieci dowiedziały się, co można, a czego nie wolno ro-
bić czworonogom i jak je zrozumieć. Na koniec spotkania 
uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. ■

Marta Rosińska, liderka i rozgrywająca drużyny KSS Kielce czyta dzieciom
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W skrócie
Zawodnicy LUKKS Miedziana Góra wrócili z  medalami 
z półfinałów szachowych Mistrzostw Polski w Spale. Na 
I miejscach na podium w swoich kategoriach stanęli Ka-
tarzyna Karyś i Piotr Paździerz, II miejsca zajęli Jakub Ka-
ryś i Maciej Moćko, natomiast na III miejscach w swoich 
grupach wiekowych uplasowali się Gabriela Duda i Paweł 
Kupis. Niebawem będą znane także wyniki najstarszej 
grupy chłopców do lat 18, w której udział w  rywalizacji 
wzięli Bartosz Gołuch i Mateusz Górecki. ■

Zakończył się sezon ligi okręgowej. W  ostatnim meczu 
30. kolejki Gród Ćmińsk wygrał z Piastem Stopnica 3:0, 
dzięki bramkom Kamila Frączyka w 44. i 74. minucie po 

rzucie karnym i Mateusza Kokoszy w 65. minucie. Ćmiń-
ska drużyna pożegnała sezon na VII miejscu w tabeli z 47 
punktami. Wicher Miedziana Góra uplasował się na XII 
miejscu z dorobkiem 37 punktów. Ostatni mecz zremiso-
wał 4:4 z Wisłą Nowy Korczyn. Awans do VI ligi wywal-
czyła Moravia Morawica z dorobkiem 73 punktów. ■

Tenisiści stołowi święcili triumfy na dwóch turniejach. 
W Bilczy w ramach Ligi Szkolnej Tenisa Stołowego odbył 
się Turniej Masters. Najlepsi okazali się Magdalena Cio-
sek ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu i Wiktor Gonciarz 
z Gimnazjum w Ćmińsku. W klasyfikacji szkół podstawo-
wych drużyna szkoły z Porzecza zajęła III miejsce w swo-
jej kategorii, a Gimnazjum w Ćmińsku zdobyło IV pozycję. 
Z  kolei w  Kazimierzy Wielkiej zawodnicy LUKS Radość 
Porzecze wzięli udział w  Mistrzostwach Województwa 
Świętokrzyskiego LZS. Na I  miejscach uplasowali się 
Klaudia Znojek i Łukasz Stępień. Dzięki tym i innym wy-
nikom drużyna otrzymała puchar za zajęcie II miejsca 
w klasyfikacji klubów. ■

W Strawczynie odbył się finał Sztafetowych Biegów Roz-
stawnych w  ramach Świętokrzyskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Porzeczu zajęła V miejsce z czasem 1’2,59. ■

W 28. kolejce Gród Ćmińsk pokonał Orlęta Kielce 2:0

Harmonogram warsztatów/spotkań z lokal-
ną kulturą w ramach projektu „Miedziano-
górskie spotkania – dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze Gminy Miedziana Góra”.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy harmonogram warsztatów 
spotkań z lokalną kulturą w ramach projektu „Mie-
dzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe 
i  przyrodnicze Gminy Miedziana Góra” współfinan-
sowanego przez Szwajcarię w  ramach Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, umowa nr 36/
SPPW/I/2016/SiK z dnia 28.04.2016.
 

Lp. Osoba
prowadząca

Przedmiot 
warsztatów

Data Godziny 
zajęć

Miejsce 
spotkania

1 Zofia Biber
robótki 
ręczne na 
drutach

25.06 11.00-
14.00
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2 Katarzyna Wieczorek malowanie 
na szkle 05.07 16.00-

19.00

3 Józefa Bucka
wicie wieńca 
dożynko-
wego

12.07 16.00-
19.00

4 Monika Synowiec

robótki 
ręczne
z wikliny 
papierowej

23.07 11.00-
14.00

5 Cecylia Zapała
robótki 
ręczne
z bibułkarsta

05.08 16.00-
19.00

6 Maria Fornalska
robótki 
ręczne z haf-
ciarstwa

12.08 16.00-
19.00

7 Danuta Machul

robótki 
ręczne
z szydełko-
wania

26.08 16.00-
19.00

8 Danuta Sadko

robótki 
ręczne
z wikliniar-
stwa

09.09 16.00-
19.00

W  bezpłatnych warsztatach mogą wziąć udział 
wszystkie chętne osoby. Zapewniamy bezpłatne ma-
teriały warsztatowe oraz poczęstunek.
W  przypadku pytań uprzejmie prosimy o  kontakt 
z  Biurem Projektu tj.: Urząd Gminy w  Miedzianej 
Górze, ul. Urzędnicza18, 26-085 Miedziana Góra, 
nr tel. 41 303-16-26 w. 33.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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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
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Bezpłatna
p o m o c 
prawna

Od 1 kwietnia 2016 roku w  siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Miedzianej Górze 
świadczone są bezpłatne porady prawne. Z doradz-
twa można skorzystać co tydzień w piątki, w godzi-
nach 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

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o. dzia-
łając w  imieniu Gminy Miedziana Góra, 
zaprasza do udziału w postępowaniu pro-
wadzonym w celu wynajmu pomieszcze-
nia użytkowego o pow. 54 m2, znajdujące-
go się w podpiwniczeniu Ośrodka Zdrowia 
w Ćmińsku przy ulicy S. Staszica 10, z prze-
znaczeniem na działalność handlową lub 
magazynową w  okresie od 01.08.2016 r. 
do 31.07.2019 r.
Materiały konkursowe można pobrać ze 
strony www.miedziana-gora.pl lub otrzy-
mać w  siedzibie spółki w  Kostomłotach 
Drugich przy ulicy Ks. J. Przyłęckiego 1/2.

Podziękowanie
Organizatorzy festynu sportowo-profi-
laktycznego Rodzina – Twój Przyjazny 
Świat, który odbył się 28 maja na boisku 
sportowym przy klubie Wolna Strefa 
w Kostomłotach Pierwszych, chcieli złożyć 
podziękowania wszystkim sponsorom 
tej imprezy: Annie Rozmus i Andrzejowi 
Durlikowi, Państwu Zapałom z  cukier-
ni „Andżelina”, Grzegorzowi Toporkowi, 
Ryszardowi Pięcie, Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Kostomłotach Drugich oraz Księ-
dzu Proboszczowi z  parafii św. Andrzeja 
Boboli w Kostomłotach Drugich. Serdecz-
ne podziękowania także kierujemy do 
artystów: Moniki Synak, Danuty Sadko, 
Józefy Buckiej, Andrzeja Radka i  Marka 
Stefaniaka za wystawę swoich prac, ze-
społu Macierzanka, solistek, klubu kara-
te ze Stowarzyszenia Przemienienie oraz 
wszystkich uczestników biorących udział 
w festynie.
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