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Dyskusja
o funduszach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach zorgani-
zował spotkanie dla mieszkańców Gminy 
Miedziana Góra.

 Zastępca prezesa Funduszu Marek Gos rozmawiał 
z mieszkańcami o odnawialnych źródłach energii i efek-
tywności energetycznej. Przedstawił m.in. mechanizm 
wsparcia, jakiego udziela się sektorowi publicznemu, 
mieszkaniowemu oraz przedsiębiorcom w kwestii rozwo-

ju zrównoważonej energii w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Celem projektu jest wspieranie działań, które wpisują 
się w  realizowanie pakietu klimatyczno-energetycznego 
obowiązującego w Unii Europejskiej, a także uświadomie-
nie mieszkańców o znaczeniu gospodarki niskoemisyjnej 
i pomoc Gminom podczas jej wdrażania. ■

Ciosowa, części Ćmińska Kościelnego i w Tumlinie-Pod-
grodziu – zdradził Zdzisław Wrzałka. Natomiast jeszcze 
na początku tego roku wójt podpisał umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sie-
ci kanalizacyjnej w  sołectwach Bobrza, Porzecze, Przyj-
mo, części Ćmińska Kościelnego i  Ćmińska Rządowego. 
W tych samych sołectwach – poza Porzeczem – przebu-
dowie i rozbudowie ulegną sieci wodociągowe. Zakończe-
nie tych prac wójt przewiduje na październik przyszłego 
roku. Dzięki dotychczasowym inwestycjom prawie cała 
Miedziana Góra, Kostomłoty Pierwsze i Drugie są już ska-
nalizowane. Tego typu przedsięwzięcia wymagają nie tyl-
ko ogromnych nakładów finansowych, stanowią również 
bardzo ważny czynnik polepszający jakość życia miesz-
kańców. Z  tego powodu wójt wyraził nadzieję, że prace, 
choć uciążliwe, przebiegną sprawnie i bez żadnych pośli-
zgów. ■

Od redakcji
Już 4 września odbędzie się kolejna, piąta edycja święta 
Pieroga Świętokrzyskiego. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia ruin zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy 
w których to w malowniczej scenerii będziemy mogli 
kosztować tych pysznych specyjałów. A mamy nadzieję, 
że i w tym roku zostaniemy zaskoczeni nowymi sma-
kami. Wszystkim z turystyczną zacinką polecamy rajd 
pieszy „Śladami naszych przodków hutników”, który 
zakończy się właśnie na Święcie Pieroga. Drodzy miesz-
kańcy zaproście na tą imprezę swoich bliskich, przyja-
ciół i znajomych, w szczególności tych którzy, mieszkają 
poza naszą Gminą.

Kanalizacja
do przodu

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsco-
wości Tumlin-Wykień to jedno z prioryte-
towych zadań w gminie Miedziana Góra. 
Właśnie ruszyły roboty związane z długo 
wyczekiwaną inwestycją.

 Na ulicy Spacerowej wbiciem łopat roboty zainaugu-
rowali samorządowcy na czele z wójtem gminy Zdzisła-
wem Wrzałką i  przewodniczącym Rady Gminy Bogusła-
wem Sobczykiem oraz przedstawiciele wykonawcy - firma 
OMEGA Zakład Sieci WOD-KAN z  Rudy Śląskiej. Reali-
zacja tego przedsięwzięcia już wkrótce umożliwi wielu 
mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej, 
której całkowita długość wyniesie 13312 metrów. Kana-
lizacja pojawi się w ulicach Żytniej, Jasnej, Dobrej, Spa-
cerowej, Radosnej, Słodkiej i Uroczej w Tumlinie-Wykniu 
oraz ulicy Bukowej i części ulic Kamiennej i Tumlińskiej 
w Miedzianej Górze. Finalnie ma powstać jedenaście ki-
lometrów kanalizacji grawitacyjnej, dwa kilometry kana-
łu tłocznego, dwie duże przepompownie ścieków i  pięć 
pomniejszych, przydomowych. Zakończenie budowy jest 
planowane na czerwiec przyszłego roku, a  jej koszt ma 
wynieść blisko 3 miliony złotych. To duża kwota, dlatego 
Gmina stara się o  dofinansowanie z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Wielką korzyścią tej przebudowy jest aspekt ekologicz-
ny, czyli zapobieganie wydobywaniu się nieprzyjemnego 
zapachu, na którego wyjątkową uciążliwość skarżyli się 
okoliczni mieszkańcy. Ponadto teren zostanie uzbrojony, 
co przełoży się na wzrost wartości działek budowlanych 
i ich atrakcyjności dla potencjalnych kupców. – Ogłosili-
śmy także przetarg na budowę kanalizacji w sołectwach 

Marek Gos odpowiada na pytania uczestników spotkania
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Rekonstrukcja
wyjścia AK-owców 

W Kaplicy Przemienienia Pańskiego od-
była się rekonstrukcja mszy polowej i wy-
marszu II Batalionu 4. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej.

 Gdy w  1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, 
poszczególne grupy partyzanckie w  Górach Świętokrzy-
skich zaczęły formować się w  większe ugrupowania. 5 
sierpnia pod dowództwem majora Józefa Włodarczyka 
„Wyrwy” utworzył się 4. Pułk Legionów Armii Krajowej, 
który szybko miał wyruszyć w stronę walczącej Warsza-

wy. Wyjście pułku poprzedziła msza polowa odprawio-
na w Kostomłotach Pierwszych na Górze Jana w pobliżu 
Kaplicy Przemienienia. Niestety pułk nie zdążył dotrzeć 
do stolicy – pod koniec sierpnia został rozwiązany. Powo-
jenne losy żołnierzy to często spotykana historia prześla-
dowań przez komunistyczne władze, śmierci lub ucieczki 
za granicę. W dniu 72. rocznicy mszy polowej i wymarszu 
wojsk na północ na Górze Jana odbyło się spotkanie, pod-
czas którego mieszkańcy Gminy Miedziana Góra wspo-
minali te wydarzenia. W homilii ksiądz doktor pułkownik 
Marek Wesołowski nawiązał do tamtych walk, mówiąc, iż 
nawet jeśli poniesie się klęskę militarną, pod żadnym po-
zorem nie można się poddawać, trzeba natomiast walczyć 
o  niepodległość. W  podobnym tonie wypowiedział się 
też wójt Zdzisław Wrzałka, podkreślając, jak ważna jest 
pamięć o  tych wydarzeniach i  ludziach, którzy przelali 
krew za wolność swojego kraju. Po mszy członkowie Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Historycznych JODŁA złożyli 
hołd polskim bohaterom, oddając salwę honorową. Zgro-
madzeni mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z rekon-
struktorami o historii i o wojnie. Natomiast jeszcze przed 
odprawieniem mszy Dionizy Krawczyński z  JODŁY opo-
wiadał zgromadzonym ciekawostki o  polskiej kawalerii 
z okresu drugiej wojny światowej. Chętni mogli również 
przyjrzeć się z bliska „wojskowym” koniom. ■

Dionizy Krawczyński prezentuje mundury żołnierzy z II wojny światowej

Jubileusz
200-lecia

Kaplica Przemienienia Pańskiego 
w Kostomłotach Pierwszych przeżywała 
w tym roku swoje 200-lecie. Ta rocznica 
zbiegła się z obchodami 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Z tej okazji na Górze Jana 
odbyły się uroczystości odpustowe.

 Jubileusz 200-lecia kaplicy sprawił, że na kostomłoc-
kim wzniesieniu pojawił się tłum wiernych z przedstawi-
cielami władz świeckich i kościelnych na czele. Na mszę 
zawitali również pielgrzymi z przewodzącym im księdzem 
Rafałem Kułagą, zmierzający z Ostrowca Świętokrzyskie-
go w  kierunku Częstochowy i  Jasnej Góry. Wśród gości 
można było wypatrzeć wójta Zdzisława Wrzałkę, prze-
wodniczącego Rady Gminy Bogusława Sobczyka oraz sta-
rostę kieleckiego Michała Godowskiego. Mszę koncele-
brował były proboszcz parafii w Kostomłotach, a obecnie 
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Kie-
leckiej ksiądz doktor Mirosław Cisowski razem z konsul-
torem Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
ojcem doktorem habilitowanym Szczepanem Praśkiewi-
czem. Odczytany został specjalny list od głowy Kościoła 
katolickiego. W liście tym papież Franciszek ogarnął mo-

dlitwą osoby uczestniczące w  uroczystościach odpusto-
wych i dziękował w zaangażowanie w odbudowę kaplicy, 
przesyłając jednocześnie apostolskie błogosławieństwo. 
W trakcie nabożeństwa duchowni poświęcili obraz Jezu-
sa Miłosiernego, mechanizm odsłaniający figurę Matki 
Boskiej, tablicę informacyjną z  zawartą historią kaplicy 
oraz tablicę upamiętniającą obie rocznice. Ojciec Praś-
kiewicz w homilii przypomniał m.in. działalność księdza 
Cisowskiego, który razem z mieszkańcami Kostomłotów 
Pierwszych poświęcił wiele czasu i włożył mnóstwo pracy 
w odnowienie kaplicy. 
 W 1816 roku tutejszy wójt Mikołaj Żak zarządził bu-
dowę jednonawowej kaplicy, która miała stanąć na Górze 

Kazanie podczas mszy wygłosił ojciec Szczepan Praśkiewicz
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Jana. Jako materiał na budulec wybrano czerwony i biały 
piaskowiec. Dzięki pieniądzom zebranym przez Groma-
dę Kostomłocką niebawem na wzgórzu stanęła niewielka, 
półkolista świątynia z malutką zakrystią. W środku usta-
wiono drewniany ołtarz przedstawiający Matkę Boską 
z  Dzieciątkiem, który z  kolei przesłania ruchomy obraz 
ilustrujący scenę Przemienienia Pańskiego na Górze Ta-
bor. Przez długi czas kaplica stanowiła jedno z głównych 
miejsc religijnych spotkań mieszkańców Kostomłotów 
i okolic, aż do momentu wzniesienia własnego kościoła. 
Jednak na okres zaborów wierni stracili do niej prawo, na-
tomiast przez kilkadziesiąt lat Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej nieużywany budynek niszczał. Wreszcie w 1986 
roku została tak poważnie zniszczona, że mieszkańcy, 
w tym Małgorzata i Stanisław Syskowie – postanowili ją 
odnowić. Do mniej więcej 2004 roku kaplica znów nisz-
czała. Już wtedy proboszczem parafii w Kostomłotach był 
ksiądz Cisowski i  to na jego zlecenie wykonano eksper-
tyzę techniczną budynku. Szybko okazało się, że kolejny 
remont świątyni jest niezbędny. Dość szybko, bo jeszcze 

w tym samym roku wśród parafian zawiązał się Komitet 
Odbudowy Kaplicy. Przewodniczącym Komitetu został 
Marian Korczyński, a  jako motto wspólnej pracy obra-
no słowa śp. biskupa Jana Chrapka: Idź przez życie, aby 
ślady twoich stóp przetrwały. I rzeczywiście – to, co roz-
począł ksiądz Cisowski i wierni, trwa nadal. Od tamtego 
czasu Komitet został przemianowany na Stowarzyszenie 
Rozwoju Sołectwa Kostomłoty Pierwsze Przemienienie. 
Parafianie dbają o  kaplicę, systematycznie odnawiają te 
jej części, które potrzebują poprawek, i  sprawują pieczę 
nad otoczeniem budynku. Od 2004 roku na zlecenie Ko-
mitetu zrekonstruowano krzyż z 1852 roku i naprawiono 
krzyż procesyjny i  ogrodzenie przy krzyżu. Specjaliści 
doprowadzili prąd i zajęli się montażem instalacji elek-
trycznej w środku świątyni. Przeprowadzono też poważ-
niejsze i większe prace – wymieniono dach, okna i drzwi, 
z  zewnętrznej strony otynkowano budynek, pojawił się 
dzwon, uporządkowano teren i wykonano wszelkie robo-
ty ziemne wokół kaplicy. Jedną z istotniejszych czynności 
było jednak odnowienie głównego ołtarza i rekonstrukcja 

obrazu Matki Boskiej z  Dzieciątkiem. W  sierpniu 2007 
roku świeżo odrestaurowana kaplica została ponownie 
poświęcona. Członkowie Komitetu nie spoczęli jednak 
na laurach, mając w głowach świadomość, że jeśli kaplica 
ma dalej istnieć i być użytkowana, to trzeba o nią dbać na 
bieżąco. Dlatego też w kolejnych latach wykonano takie 
prace jak wyprostowanie bramy wejściowej, wyczyszcze-
nie i pomalowanie ogrodzenia i obróbka blacharska w ca-
łej kaplicy. Co jakiś czas słychać też o  skoszeniu trawy, 
przyciętych gałęziach i  zasadzonych nowych drzewach 
w pobliżu obiektu.
 Obecnie ze świątyni codziennie o godzinie 12.00 roz-
brzmiewa dzwon na Anioł Pański, a w okresie od maja do 
października księża odprawiają tu nabożeństwa fatim-
skie, msze intencjonalne i  okolicznościowe uroczysto-
ści. W niedzielę i święta w tych miesiącach turyści mogą 
zwiedzać kaplicę. Romantycznie położona, góruje nad 
okolicą. Rozpościera się z niej przepiękny widok na Kielce 
i pobliskie miejscowości oraz na Wzgórza Tumlińskie, Pa-
smo Oblęgorskie i „siostrę” Kaplicy Przemienienia – Ka-

plicę Świętej Barbary. Nieopodal mieści się zaś nieczynny 
kamieniołom Mogiłki, z którego jeszcze ok. 20 lat temu 
wydobywano wapień. Temu miejscu nie można odmówić 
ducha.
 Dlatego też uroczystości obchodów 200-lecia istnie-
nia kaplicy były tak ważne zarówno dla parafian, jak i dla 
przedstawicieli władz i Kościoła. Kaplica spełnia bowiem 
ważną rolę nie tylko religijną, ale i historyczną z powodu 
długiego wieku oraz społeczną ze względu na integrację 
mieszkańców. O randze jubileuszu świadczyć także może 
honorowy patronat sprawowany przez wójta Gminy Mie-
dziana Góra Zdzisława Wrzałkę oraz przewodniczące-
go Rady Gminy Bogusława Sobczyka. Za pracę włożoną 
w odnowienie i opiekę nad kaplicą dziękował mieszkań-
com ojciec Praśkiewicz: – Dzięki zebranym funduszom 
i  bezinteresownej pracy parafian kaplica została odno-
wiona, przemieniona. Stała się perełką! – mówił z  za-
chwytem duchowny. – Chwała wam za to! – nie szczędził 
słów uznania. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 200. 
rocznica istnienia kaplicy zbiegła się z obchodami 1050. 
rocznicy Chrztu Polski i Rokiem Miłosierdzia. ■

W uroczystości uczestniczyli także pielgrzymi z Ostrowca Świętokrzyskiego



5

Lato z biblioteką
Wakacyjne wyjazdy najmłodszych zazwy-
czaj trwają dwa tygodnie. A odkrywanie 
nieznanych krain jest wbrew pozorom 
możliwe bez przerwy. Pozostaje dużo wol-
nego czasu, który można przeznaczyć na 
inny, równie ciekawy typ podróżowania. 

 Odkrywanie świata i  przeżywanie niecodziennych 
przygód warto rozpocząć od odwiedzin Gminnej Biblio-

teki Publicznej w  Miedzianej Górze. Zachęcają do tego 
pracujące w niej bibliotekarki, Anna Socha, Dorota Kun-

Na dzieci w bibliotece czekały gry i zabawy a także zajęcia plastyczne 

Podmiejska
w przebudowie

Trwa remont ulicy Podmiejskiej w Ko-
stomłotach Pierwszych. Przewidywany 
koniec budowy nastąpi w listopadzie.

 Miejsce prac drogowych odwiedził wójt Zdzisław 
Wrzałka razem z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mar-
kiem Podsiadło oraz kierownikiem Referatu Inwestycji, 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wojciechem 
Płazą. Panowie rozmawiali z Danielem Korusem z wyko-
nującej inwestycję firmy SKANSKA. Drogowcy mają poło-
żyć na drodze nową nawierzchnię, ujednolicić szerokość 
jezdni, wybudować chodnik, uzupełnić pobocza i oznako-
wanie oraz przebudować pętlę autobusową. Koszt remon-
tu wyniesie ok. 3 465 000 zł. Połowa tej kwoty pochodzi 
z dofinansowania rządowego, 830 000 zł wyłożył powiat, 
natomiast sama Gmina wyda 900 000 zł. ■

Ulica Podmiejska jest jedną z najdłuższych dróg w gminie Miedziana Góra

Po maturze
do wojska?

Młodzież z miedzianogórskiego oddziału 
Związku Strzeleckiego spotkała się z ma-
jorem Mirosławem Wąchockim z kielec-
kiej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

 Spotkanie odbyło się w  Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Miedzianej Górze. Jak przyznał komendant 
Związku Leszek Michalski, zostało ono zorganizowane po 
to, aby młodzież dowiedziała się od właściwej osoby, na 
czym polega służba wojskowa, co się z nią wiąże i jakie daje 
później możliwości. Major Wąchocki przedstawił mło-

dym słuchaczom zasady służby przygotowawczej, model 
kształcenia kandydatów i stawiane wymagania. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziły słowa o korzyściach, które 
wynikają ze służby przygotowawczej w wojsku. Choć jest 
to ochotnicza forma służby wojskowej i szkoli się w niej 
osoby na potrzeby Narodowych Sił Rezerwy, to może sta-
nowić również początek zawodowej służby wojskowej. Ci, 
którzy są zainteresowani zaciągnięciem do rezerwy, mu-
szą mieć skończone 18 lat i polskie obywatelstwo, uregu-
lowany stosunek do służby wojskowej, nie być karanymi 
sądownie i  posiadać określone cechy. Tym, których za-
ciekawił temat zawodowej służby wojskowej, gość z WKU 
opowiedział też, jak wygląda nabór do niej i jakie kierunki 
studiów oferują uczelnie wojskowe. Obecny na spotkaniu 
wójt Zdzisław Wrzałka nie ukrywał, że takie prelekcje 
o pracy w wojsku powinny odbyć się również w szkołach. 
Po wypowiedziach naszej młodzieży można sądzić, że 
służba w rezerwie cieszy się w jej gronie niemałym zain-
teresowaniem. Aktualnie chętni mogą zgłosić się na trze-
ci turnus służby przygotowawczej, który będzie trwał od 
6 września do 23 grudnia tego roku. Rekrutacja odbywa 
się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach przy 
ul. Wesołej 29. Szczegółów można dowiedzieć się również 
ze strony internetowej www.kielce.wku.mil.pl lub telefo-
nicznie pod numerem 261 174 712 lub 261 174 713. ■
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dera i Dominika Zapała, które pilnie śledzą pojawiające 
się książkowe nowości i  wsłuchują w  głosy czytelników. 
Biblioteka nie leniuchuje. Na zakup nowych książek uda-
ło jej się pozyskać 13 tysięcy złotych od Gminy oraz 4,7 
tysiąca złotych z programu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Dzięki temu w  pierwszym półro-
czu na półkach miedzianogórskiej placówki przybyły 452 
nowe pozycje – i to nie koniec. Co lubią tutejsi czytelnicy? 
To głównie kryminały, biografie, książki obyczajowe i po-
dróżnicze. Dużą popularnością cieszy się proza Katarzyny 
Bondy, Katarzyny Puzyńskiej i  Katarzyny Michalak. Na 
liście tegorocznych hitów wakacyjnych znalazły się Gra 
o tron George’a R. R. Martina, literatura obyczajowa Karo-
liny Wilczyńskiej i powieści historyczne Elżbiety Chere-

zińskiej. Coraz więcej czytelników sięga po książki pisane 
przez polskich autorów. Najwierniejszą grupą osób ko-
rzystających z zasobów biblioteki są seniorzy, którzy wy-
pożyczają najwięcej książek. Bibliotekarki przyznały, że 
zagląda do nich stosunkowo mało dzieci. Starają się więc 
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych po-
przez prowadzenie zajęć wakacyjnych, w tym konkursów 
i zabaw. Organizują czas wolny tak aby mali podopieczni 
spędzili go miło i w ciekawy sposób. Dzieci zapoznają się 
z bohaterami bajek, rysują je, wykonują figurki z plaste-
liny i modeliny, co nie tylko rozwija ich wyobraźnię, ale 
i  zdolności manualne. Takie zajęcia odbywały się do 11 
sierpnia i brało w nich udział blisko 30 dzieci w wieku od 
5 do 11 lat. Mali podopieczni z entuzjazmem wykonywali 
różnego rodzaju prace artystyczne, wśród których znalazł 
się miś panda, kartka z wakacji i ulubiona postać z bajki. 
Dzięki zorganizowanym grom i zabawom ruchowym nie 
zabrakło również aktywności fizycznej. Najwięcej emo-
cji wzbudziło jednak przedstawienie Królewny Śnieżki, 
w którym dzieci odegrały główne role. Na pamiątkę waka-
cji z biblioteką wszyscy milusińscy otrzymali w prezencje 
książki. Ostatniego dnia zajęć odbyło się jeszcze spotka-
nie z państwem Zalewskimi z Lublina, którzy umiejętnie 
połączyli muzykę z literaturą i tym samym zakończyli let-
nie zajęcia w bibliotece. ■

Wyłoniono 
zwycięzców 
Stopklatki

Zakończył się konkurs fotograficzny 
Stopklatka – dziedzictwo naszych przod-
ków. Jury po burzliwych obradach uho-
norowało zdobywców trzech pierwszych 
miejsc oraz wyróżniło kilka osób.

 Od czego zaczyna się pasja fotograficzna? Może to być 
prezent w  postaci aparatu, tak jak to było w  przypadku 
zwyciężczyni konkursu, Joanny Słoń. Zdobyte pierwsze 
miejsce to kolejny impuls popychający ją ku fotografii: – 
Planuję, by przeznaczyć nagrodę na profesjonalny kurs 
fotograficzny – powiedziała triumfatorka. Fotografowie 

z Gminy Miedziana Góra mieli bojowe zadanie – znaleźć 
i dotrzeć do najciekawszych miejsc w Gminie i wykonać 
ich fotografię albo w niecodzienny sposób, albo w wyjąt-
kowych okolicznościach. Miało być to coś, co zachwyci, 
zaintryguje, przyciągnie oko. Łącznie wpłynęły zdjęcia 14 
autorów przedstawiające m.in. ruiny Zakładu Wielkopie-
cowego w Bobrzy czy licznie występujące w Gminie ka-
pliczki i obiektów sakralnych, nie zabrakło również zdjęć 
nieczynnych już a  jakże malowniczych kamieniołomów. 
Pojawiły się także zdjęcia sprzed lat, pokazujące miejsca 
które dziś wyglądają już inaczej. Niektórzy spróbowali też 
ukazać przyrodę w szczególnym momencie lub docierali 
do trudno dostępnych i nieznanych miejsc, a jest ich spo-
ro w naszej Gminie . – Przyznam, że jestem pod wraże-
niem tych fotografii – powiedział wójt Zdzisław Wrzałka. 
– Wiele miejsc zostało uwiecznionych w niezwykle ory-
ginalny sposób i odkrytych na nowo – dodał z uznaniem. 

Laureaci konkursu fotograficznego z wójtem Zdzisławem Wrzałką

Kretywne zakończenie lata z biblioteką dla najmłodszych
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Konkurs przyczynił się do innego spojrzenia na tereny 
naszej Gminy nie tylko przez samych uczestników, ale 

i  oglądających wystawę mieszkańców i  gości odwiedza-
jących naszą Gminę. Nadesłane prace można podziwiać 
na placu przed Urzędem Gminy, gdzie po pierwszej serii 
zwycięskich fotografii pojawiły się kolejne wyróżnione 
zdjęcia. Jury przyznało pierwszą nagrodę dla Joanny Słoń 
na podium stanęli również: Anna Papros, zdobywczy-
ni drugiego miejsca i Julia Piątek - trzeciego. Natomiast 
wyróżnienia otrzymali Dawid Jarubas, Nina Wójcik, Olga 
Anioł, Agata Nogaj i Zuzanna Kozieł. Suma nagród w kon-
kursie wyniosła ponad 1,5 tysiąca złotych. Organizatorzy 
myślą o  kolejnej edycji i  zapraszają wszytkich do foto-
grafowania i odkrywania na nowo naszej pięknej Gminy 
z aparatem w ręku. ■

 Projekt „Miedzianogórskie spotkania – dziedzic-
two kulturowe i  przyrodnicze gminy Miedziana Góra” 
współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpracy z  nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej, umowa nr 36/
SPPW/I/2016/SiK z 28.04.2016 r. ■

Zdjęcie ruin Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy, jedno z serii 
laureatki pierwszego miejsca w konkursie, Joanny Słoń

Droga do kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze autorstwa 
Anny Papros, zdobywczyni drugiego miejsca w konkursie

Wakacje trwają
Jest jeszcze kilka miejsc na mapie naszej 
Gminy, gdzie można ciekawie spędzić 
ostatnie dni wakacji.

 W świetlicy w Porzeczu dzieci i młodzież biorą udział 
w różnych zajęciach. We wtorki odbywają się zabawy re-
kreacyjne, w środy podopieczni poznają sztukę, w czwart-
ki grają w  planszówki i  w  tenisa stołowego, w  piątki 
wspólnie czytają książki i oglądają filmy, soboty zaś prze-
znaczają na gry i zabawy. W czwartki zdarzały się też wy-
cieczki rowerowe, m.in. do rezerwatu przyrody Barania 
Góra i  do Muzeum Henryka Sienkiewicza w  Oblęgorku. 
W planach są spotkania dla mieszkańców na nordic wal-
king i fitness, a także nauka angielskiego. Świetlica dzia-
ła od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00, 
a w soboty od 9.00 do 15.00.
 W każdy wtorek i czwartek w Centrum Sportu, Tury-
styki i Rekreacji pan Eugeniusz Tylkowski prowadzi zaję-
cia szachowe dla dzieci i młodzieży. Dzięki kształtowaniu 
charakteru, ćwiczeniu wyobraźni i  pamięci wzrokowej 
oraz rozwijaniu intelektu gra cieszy się sporą popularno-
ścią wśród młodych osób.
 Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk było organizato-
rem półkolonii w  ramach projektu Aktywni, kreatywni 
2016, który finansowo wsparła Gmina Miedziana Góra. 46 
dzieci jeździło na nartach (!), uczestniczyło w zajęciach 
sportowych, odwiedziło warszawskie zoo i  oceanarium 
w  Zagnańsku. W  Kielcach natomiast dzieci zajrzały do 
Manufaktury Słodyczy i do Muzeum Zabawek i Zabawy. ■

Bezpłatne
porady prawne

Z darmowej pomocy prawnika korzysta 
wielu mieszkańców Gminy. Z jakimi pro-
blemami się borykają?

 – Mamy do czynienia z  zagadnieniami związanymi 
z  prawem rodzinnym, np. alimentami, rozwodami, se-
paracją czy sporami sąsiedzkimi, a  także ze sprawami 
związanymi z  emeryturami – mówi radca prawny Piotr 
Świerczyński. Natomiast wójt Zdzisław Wrzałka przy-
znaje, że z  porad prawnika korzystają najczęściej osoby 
bezrobotne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków, do-
tknięte przemocą w rodzinie i zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Najbliższy dyżur radcy prawnego odbędzie 
się we wtorek 30 sierpnia w godzinach od 15.45 do 18.45, 
z kolei od września dyżury będą się odbywały co tydzień 
we wtorki o tej samej porze. ■
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Mozambijczycy – 
rozśpiewani 
i kolorowi

Główne uroczystości podczas Światowych 
Dni Młodzieży odbywały się w Krakowie 
i w Brzegach koło Wieliczki. Ale jednym 
z ciekawszych zjawisk było goszczenie 
młodzieży z zagranicy przez rodziny we 
wszystkich diecezjach w Polsce.

 Ideą Światowych Dni Młodzieży są spotkania mło-
dych ludzi z  całego świata, wspólna modlitwa i  udział 
w uroczystościach, na których gości również papież. Do 
każdej polskiej diecezji w lipcu zjeżdżały grupy młodzie-
ży różnych narodowości. Zaszczyt ugoszczenia obcokra-
jowców przypadł także mieszkańcom Gminy Miedziana 
Góra, a dokładniej z parafii pod wezwaniem świętego An-

drzeja Boboli w Kostomłotach. To tu 17 lipca zjawiła się 
16-osobowa grupa z Mozambiku. Już od pierwszej chwili 
gościom i ich opiekunom przyszło zmierzyć się z nie lada 
wyzwaniem – pokonaniem bariery językowej. Językiem 
urzędowym w  Mozambiku jest portugalski, a  nie wszy-
scy Mozambijczycy znali angielski na tyle, aby się nim 
swobodnie posługiwać. Szybko jednak okazało się, że 
najlepszy sposób na przekazywanie sobie wiadomości to 
uśmiechy i pokazywanie dłońmi, o co chodzi… i problem 
zmniejszył się do minimum.
 Powitanie gości z  Mozambiku odbyło się w  remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kostomłotach Drugich. 
Tu młodzież razem z polskimi wolontariuszami i księżmi 
zjadła obiad, po czym udała się do domów goszczących 
ich rodzin. Po południu Mozambijczycy i parafianie wzięli 
udział we mszy świętej prowadzonej po portugalsku. Cały 
następny tydzień minął uczestnikom Światowych Dni 
Młodzieży aktywnie. Każdego dnia brali udział w mszach 
świętych – zarówno w  Kostomłotach, jak i  w  Kielcach 
w sąsiedniej parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Ob-

lubieńca na Niewachlowie i na stadionie Kolporter Arena. 
Tę ostatnią mszę koncelebrował biskup Jan Piotrowski 
i  pojawili się na niej wszyscy pielgrzymi z  diecezji kie-
leckiej. Oprócz duchowych doznań w  planie pobytu za-
granicznych gości uwzględniono także wycieczki połą-
czone ze zwiedzaniem i  poznawaniem lokalnej kultury. 
Mozambijczycy pojechali w  poniedziałek do Warszawy, 
gdzie odwiedzili archikatedrę świętego Jana i Plac Zam-
kowy, z  którego mogli podziwiać Zamek Królewski, Ko-
lumnę Zygmunta i  dobrze widoczny Stadion Narodowy. 
We wtorek młodzież udała się na rajd po Gminie. Pierw-
szym punktem zwiedzania był tym razem Urząd Gminy, 
gdzie gości przywitali pracownicy urzędu oraz sekretarz 
Gminy Miedziana Góra Mirosława Duda. Mozambijczycy 
z ciekawością oglądali siedzibę naszego samorządu, a po 
symbolicznym poczęstunku wyruszyli pod kaplicę świę-
tej Barbary w  Miedzianej Górze i  pod kaplicę Przemie-
nienia Pańskiego. Po drodze słuchali historii związanych 
z obiema kaplicami i z lokalnymi tradycjami górniczymi, 
a  o  śladach górnictwa mogli się przekonać, podziwiając 
nieczynną już kopalnię w Kostomłotach. Po tym spacerze 
czekał na nich kolejny poczęstunek – tym razem w klubie 
Wolna Strefa w Kostomłotach Pierwszych – i rozegranie 
meczu piłki nożnej Gospodarze kontra Goście. Po obie-
dzie w remizie OSP w Kostomłotach Drugich Mozambij-
czycy spędzili wieczór w sąsiedniej, kieleckiej parafii. Na-
stępnego dnia młodzież z Mozambiku spędziła poranek 
na wspólnych modlitwach, a  przed południem zawitała 
do przedszkola Dolina Krasnoludków. Tutejsi wychowan-
kowie uczyli Afrykańczyków swoich tańców i śpiewali im 
polskie piosenki. Po tej wizycie goście odwiedzili świetli-

cę w  Tumlinie, gdzie mieli okazję spróbować lokalnych 
specjałów i pośpiewać wspólnie z mieszkańcami wsi. Aby 
jednak lepiej poznać to, co w lokalnej kulturze najlepsze, 
mozambijka młodzież odwiedziła też piekarnię w Kozło-
wie. Tu każdy po kolei mógł skosztować świeżego, jeszcze 
ciepłego chleba, oraz zobaczyć na żywo, jak się go wyra-
bia. Czwartek minął gościom na wyprawie do Wiślicy na 
Diecezjalne Spotkanie Młodzieży z  Gośćmi z  zagranicy, 
na którym pojawił się także biskup Jan Piotrowski. Z ko-
lei w  piątek Mozambijczycy brali udział we wspólnych 

Na gości atrakcje czekały także w szkole w Kostomłotach Drugich

Pielgrzymi z Afryki z gościnną wizytą w Urzędzie Gminy  w Miedzanej Górze
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modlitwach, przedstawiali pantomimy, a także pomagali 
w sprzątaniu kościoła i malowaniu krzeseł w sali kateche-
tycznej w Kostomłotach Drugich. Sobotę poświęcono na 
zwiedzanie Kielc i tamtejszych obiektów sakralnych oraz 
na mszę na stadionie natomiast niedzielę w dużej mierze 
Mozambijczycy spędzali ze „swoimi” rodzinami.
 W tym intensywnym tygodniu niedziela była tak na-
prawdę jedynym dniem, podczas którego Afrykańczycy 
mogli spokojnie spędzić kilka godzin w goszczących ich 
domach. Była to najlepsza okazja do zaprezentowania 
tego, co w  Polsce najlepsze – gościnności. Mozambij-
czycy znów mieli okazję spróbować lokalnych potraw 
i  sprawdzić, jak w  Polsce spędza się czas wolny. Dopie-
ro wieczorem spotkali się w  jednym miejscu i  pojechali 
do Kielc na koncert uwielbienia na Kadzielni. I byłby to 
być może kolejny zwykły punkt tej niezwykłej wypraw na 

inny kontynent, gdyby nie fakt, że Mozambijczycy spo-
śród wszystkich sugerowanych grup obcokrajowców jako 
jedyni zostali zaproszeni do występu na koncercie. Na 
kieleckiej scenie nasi goście zaśpiewali dwie piosenki, 
wzbudzając ogromny entuzjazm w  wielonarodowej pu-
bliczności. Koncert zakończył się późno w nocy, a już na-
stępnego dnia trzeba było wcześnie wstać i wyruszyć na 
główne uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie i Brzegach.
 W organizacji czasu dla Mozambijczyków brał udział 
nie tylko ks. Tomasz i wolontariusze z Parafialnego Cen-
trum ŚDM, ale również Gmina Miedziana Góra, pra-
cownicy świetlic i  mieszkańcy. Goszczenie zagranicznej 
młodzieży było doskonałą lekcją tolerancji, otwartości 
i cierpliwości, gdy trudno było się dogadać, oraz pogody 
ducha. Była także darem, bo dzięki poznaniu ludzi z tak 
egzotycznej części świata, jaką jest południowo-wschod-
nia Afryka, mieszkańcy Gminy mieli okazję zetknąć się 
z czymś odległym i jednocześnie bliskim dzięki wspólnie 
wyznawanej wierze. Mozambijczycy wyróżniali się na tle 
innych grup swoją muzykalnością i  modlitwą poprzez 
taniec i śpiew, które wszędzie im towarzyszyły. Z chęcią 
próbowali polskich przysmaków i byli ciekawi naszej kul-
tury, a  życzliwością i  uśmiechem szybko zjednali sobie 
serca parafian i – w szczególności – wolontariuszy. ■

Śpiew i taniec królowały w świetlicy środowiskowej w Tumlinie

26 sierpnia, godz. 17.00
POŻEGNANIE WAKACJI Z PLUSIKIEM
TEREN PRZY ŚWIETLICY PLUSIK (STARA PLEBANIA)

W programie: pokaz Człowiek NieZwykła Istota, 
warszaty Pachnidełka, animacje dla dzieci, 
ognisko oraz MINI FESTIWAL KOLORÓW z watą 
cukrową i loteriadą.

4 WRZEŚNIA, godz. 15.00
V ŚWIĘTO PIEROGA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RUINY ZAKŁADU WIELKOPIECOWEGO W BOBRZY
godz. 17.00 Powitanie gości honorowych
  i wręczenie nagrody ZŁOTEGO PIEROGA

godz. 19.10 Rozstrzygnięcie akcji KREW DAREM ŻYCIA

godz. 19.25 Zabawa z zespołem POZYTYWNIE NAKRĘCENI

godz. 20.50 Dyskoteka / godz. 22.00 Zakończenie

27 SIERPNIA, godz. 18.00
DZIEŃ SĄSIADA
GÓRA ŚW. JANA PRZY KAPLICY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

W programie: Biesiada przy grillu, animacje dla 
dzieci oraz Letnie Kino Plenerowe.

Prosimy o zabranie ze sobą kocyków, leżaków, 
smakołyków na grilla i szwedzki stół.

Kalendarium wydarzeń

4 WRZEŚNIA, godz. 10.15
GMINA MIEDZIANA GÓRA ZAPRASZA NA RAJD PIESZY

ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW HUTNIKÓW
Ziórka o godz. 10.00 przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze

Trasa: Miedziana Góra > Ciosowa > Bobrza (ok. 8 km), dodatko-
wo zwiedzanie pozostałości Zakładu Wielkopiecowego w Bo-
brzy > zakończenie rajdu o godz. 16.00.

Rajd poprowadzi: Grzegorz Szlefarski - przewodnik PTTK

UCZESTNICTWO W RAJDZIE, OBSŁUGA PRZEWODNICKA
ORAZ GORĄCY POCZĘSTUNEK SĄ NIEODPŁATNE.

Zgłoszeń udziału w rajdzie można dokonywać pod numerem 
telefonu 41 303-16-26 wew. 33, lub e-mailem: maria.barton@
miedziana-gora.pl oraz gabriel.pak@miedziana-gora.pl 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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Skoś to, co zagraża!
 Mało kto zdaje sobie sprawę z poważnych za-
grożeń, jakie niesie zaniedbywanie działek. Po-
mijając już marną estetykę takiej nieruchomo-
ści, w wysokich trawach lęgnie się coraz więcej 
szkodników – owadów, ślimaków, a w ostatnich 
czasach jadowitych żmij. Jakby tego było mało, 
zarośnięta posesja zwiększa ryzyko pożarowe. 
Z tych powodów bardzo ważne jest systema-
tyczne koszenie chwastów przynajmniej raz 
w roku, maksymalnie do 30 lipca. Taki zabieg 
obowiązuje wszystkich właścicieli, posiadaczy, 
zarządców, użytkowników wieczystych i dzier-
żawców gruntów. Ponadto koszenia nie wolno 
pod żadnym pozorem zastępować wypalaniem 
traw. Pamiętajmy, że zaniedbana działka szyb-
ko staje się utrapieniem także dla sąsiadów, a ci 
w związku z tym mogą wystąpić z roszczeniami 
cywilno-prawnymi do właściciela bądź posiada-
cza zapuszczonej działki.

Informacja o otrzymaniu
dotacji z WFOŚiGW w Kielcach
 Urząd Gminy informuje, że Gmina Miedzia-
na Góra otrzymała dofinansowanie z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację 
„Programu edukacyjnego dotyczącego działań 
proekologicznych na terenie gminy Miedziana 
Góra na 2016 rok” w kwocie 8 000,00 zł (umowa 
dotacji nr 228/16 z dnia 14 lipca 2016 r.). Otrzy-
mane środki zostaną przeznaczone na zakup 
nagród dla laureatów konkursów międzyszkol-
nych pn. „EKO-postać” i na najciekawszy „List 
dla Ziemi”.
 Podejmowane działania edukacyjne mają na 
celu pogłębianie wiedzy na temat metod ochro-
ny środowiska, jak również likwidowanie szko-
dliwych zachowań wśród mieszkańców,  takich 
jak spalanie odpadów w  piecach domowych, 
porzucanie odpadów na „dzikich wysypiskach” 
oraz utrwalenie dobrych nawyków w codzien-
nym zachowaniu np. oszczędzania energii, se-
gregacji odpadów, dbałości o czystość otoczenia 
i poszanowania przyrody.

Gospodarka odpadami
	 	Urząd	Gminy	w Miedzianej	Górze	informuje,	że	w okre-
sie	od	01.09.2016	r.	do	30.06.2018	r.	odpady	komunalne	
z  nieruchomości	 zamieszkałych	 odbierać	 będzie	 Przed-
siębiorstwo	 Handlowo	 -	 Usługowe	 „Zieliński”	 z  siedzibą	
w Rakowie	ul.	Klasztorna	27A	w ramach	umowy	zawartej	
z Gminą	w dniu	8	lipca	2016	r.	
 W celu dostosowania gminnego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi do obowiązujących przepisów oraz 
zapewnienia mieszkańcom lepszych możliwości pozbywa-
nia się niektórych frakcji odpadów wytwarzanych w gospo-
darstwach domowych, korekcie ulega system selektywnej 
zbiórki odpadów. Od	1	września	br.	wprowadzone	zostaną	
następujące	zmiany:	

 » popiół	będzie	gromadzony	w workach	w kolorze	szarym	
i odbierany	bezpośrednio	z nieruchomości	w terminach	
odbioru	odpadów	zbieranych	w sposób	selektywny,

 » w Punkcie	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych		
(PSZOK)	w Kostomłotach	Drugich	ul.	Ekologiczna	będą	
przyjmowane	w ramach	opłaty	uiszczanej	na	rzecz	Gmi-
ny	dodatkowo	odpady	wielkogabarytowe,	zużyty	sprzęt	
elektryczny	 i  elektroniczny	 oraz	 odpady	 budowlane	
i rozbiórkowe	stanowiące	odpady	komunalne.

 Pozostałe zasady systemu nie ulegają zmianie. Odpady 
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
będą również, jak do tej pory, odbierane w systemie obwoź-
nych zbiórek organizowanych dwa razy w roku. Najbliższa 
zbiórka odbędzie się w listopadzie, zgłoszeń należy doko-
nywać bezpośrednio do firmy PHU „Zieliński” w terminie do	
21.11.2016	r. pod nr tel.  41 353 50 27. 
 Harmonogramy odbioru odpadów oraz worki w kolorze 
szarym do gromadzenia popiołu dostarczane są przez przed-
siębiorcę podczas sierpniowych odbiorów. Harmonogram 
można również pobrać w Urzędzie Gminy w pok. 22 lub ze 
strony internetowej gminy (zakładka Samorząd>Gospodarka 
Odpadami>Harmonogramy odbioru odpadów).

Szanowni	mieszkańcy,	pamiętajmy	też	że:
-  worki na odpady segregowane należy wystawiać,
 jeżeli są co najmniej w połowie wypełnione odpadami,
- kartony po sokach lub mleku, butelki typu PET oraz
 inne odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
 należy zgnieść przed wrzuceniem do worka,
- worki i pojemniki powinny być wystawione przed
 posesję do godziny 7:00,
- odpady oddawane do PSZOK-u muszą być posegregowane,
 a ich dowóz odbywa się we własnym zakresie.
 Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami 
w gminie Miedziana Góra są dostępne na stronie interneto-
wej www.miedziana-gora.pl w zakładce Samorząd>Gospo-
darka odpadami, natomiast uwagi dotyczące funkcjonowania 
systemu można zgłaszać bezpośrednio do firmy P.H-U. „Zie-
liński” pod nr telefonu: 41 353 50 27 lub mailowo na adres 
liderbus@wp.pl
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	 Wójt	Gminy	Miedziana	Góra	zaprasza	do	udziału	w	konsulta-
cjach	społecznych	dokumentu:	Diagnoza na potrzeby wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie Gminy Miedziana Góra.
 Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miedziana Góra. 
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 
uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zde-
gradowanego i obszaru rewitalizacji.
 Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od	
dnia	08.08.2016 r.	do	dnia	07.09.2016	r. w następujących for-
mach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elek-

tronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 
Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: gabriel.pak@mie-

dziana-gora.pl wpisując w tytule „Konsultacje społecz-
ne – diagnoza rewitalizacja”.

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Mie-
dziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, 
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne  – diagnoza rewi-
talizacja”.

c. bezpośrednio do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Mie-
dziana Góra w godzinach pracy Urzędu.

2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu 
Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, w pokoju 
nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

 Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwi-
skiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym 
(za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej ter-
minu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Miedziana Góra.
	 Dokumenty	 do	 zapoznania	 się	 i	 pobrania	 na	 stronie 
www.miedziana-gora.pl
1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowane-

go i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedziana Góra.
2. Formularz zgłaszania uwag.

                                          

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.
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„Miedzianogórskie spotkania
 – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
Gminy Miedziana Góra”.

	 Szanowni	Państwo,	poniżej	zamieszczamy	harmo-
nogram	warsztatów	spotkań	z  lokalną	kulturą	w ra-
mach	projektu	„Miedzianogórskie	 spotkania	 –	dzie-
dzictwo	kulturowe	 i  przyrodnicze	Gminy	Miedziana	
Góra”	 współfinansowanego	 przez	 Szwajcarię	 w  ra-
mach	 Szwajcarsko-Polskiego	 Programu	 Współpracy	
z nowymi	krajami	członkowskimi	Unii	Europejskiej,	
umowa	nr	36/SPPW/I/2016/SiK	z dnia	28.04.2016.

Przedmiot warsz-
tatów

Osoba
prowadząca

Data Godziny 
zajęć

Miejsce 
spotkania

Szydełkowanie Danuta Machul 26.08 16.00-
19.00

Św
ie

tli
ca

 O
SP

 
w 

M
ie

dz
ia

ne
j G

ór
ze

, 
ul

. U
rz

ęd
ni

cz
a 

10

Wiklina papierowa Monika Synowiec 03.09 11.00-
14.00

Wiklina tradycyjna Danuta Sadko 09.09 16.00-
19.00

Tkactwo Krystyna Zapała 13.09 16.00-
19.00

Hafciarstwo Maria Fornalska 17.09 16.00-
19.00

	 Dodatkowo	 wszystkich	 zainteresowanych	 zapra-
szamy	na	warsztaty	z gwary	świętokrzyskiej.	Warsz-
taty	będą	realizowane	w miesiącu	sierpniu	2016	r.,	
w każdy	wtorek	miesiąca	w godzinach	17.00	–	19.00.	
Poniżej	harmonogram	wraz	z tematyką	konkretnych	
zajęć.

Tematyka spotkania Data Miejsce 
spotkania

Ćwiczenia wymowy gwarowej:
– wymowa spółgłosek: -sz, -ż, -cz, -dż,
– samogłoski na początku wyrazu

23 sierpnia
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Godki świętokrzyskie jako rodzaj rozrywki 
w życiu społeczności wiejskiej i źródło wiedzy 
o wsi, okolicach i regionie.

30 sierpnia

 Warsztaty	 poprowadzi	 Pani	 Ewa	 Siudajewska	
–	 laureatka	 licznych	 przeglądów	 i	 konkursów	
folklorystycznych.	
	 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 ra-
mach	szwajcarskiego	programu	współpracy	z nowy-
mi	krajami	członkowskimi	Unii	Europejskiej.
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