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nieczność zamontowania sygnalizacji świetlnej w okolicy 
szkoły. Wójt obiecał rozmowy w tej sprawie z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
 Radni przyjęli nowe uchwały, w  tym aktualizację bu-
dżetu. Wprowadzony zostanie program opieki nad bez-
domnymi zwierzętami i zapobiegający ich bezdomności. 
Zgłoszenia o  zwierzętach, co do których istnieje przy-
puszczenie bezdomności, przyjmuje Urząd Gminy oraz 
Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast po godzinach 
ich pracy i w dni wolne od pracy i  święta można dzwo-
nić pod numer tel. 883-777-808. Zmieniony został termin 
dotyczący wniosków o  realizację zadania publicznego 
w  ramach inicjatywy lokalnej. Radni na mocy uchwały 
wyrazili także zgodę na nabycie działki w  miejscowości 
Tumlin-Wykień – zostanie ona przeznaczona pod teren 
budowy przepompowni ścieków. Duże zmiany zaszły 
w Radach Społecznych przy Samorządowych Ośrodkach 
Zdrowia w Miedzianej Górze i w Ćmińsku. Rady te pełnią 
rolę organu społecznej kontroli w procesie wykonywania 
świadczeń zdrowotnych. W  związku z  upływem ich ka-
dencji wybrano nowych członków rad, którym przewod-
niczy Zdzisław Wrzałka.

 
 Przyjęto także uchwałę o przystąpieniu Gminy do re-
alizacji projektu umożliwiającego aktywizację osób bez-
robotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecz-
nej i  będących w  wieku aktywności zawodowej. Dzięki 
temu Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 96.269,78 
zł przy wkładzie własnym 11.294,22 zł. Co więcej, Gmi-
na Miedziana Góra przystąpiła do porozumienia mię-
dzygminnego w  ramach działania Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Umożliwi jej to realizację wspólnych 
przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i  Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Poprawiono jeszcze uchwałę w sprawie zarzą-
dzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa.
 Radni zatwierdzili plany pracy poszczególnych komisji. 
Wójt Wrzałka w ramach zapytań wypowiedział się o zmo-
dernizowaniu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miedzianej Górze oraz o planach powołania 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. ■

Od redakcji
Wiosna przywędrowała do nas na dobre, niedługo 
majówka. Okoliczności te sprzyjają aktywnemu 
spędzaniu czasu, samemu, z przyjaciómi czy rodziną. 
Zachęcamy do odkrywania uroków naszej gminy, 
których niewątpliwie jest sporo, a ostatnie doniesienia 
ze świata nauki dowodzą, że jeszcze dużo może być 
odkryte. Możliwości jest wiele: od popularnych rowerów 
przez piesze wycieczki i na równie popularnym nordic 
walking kończąc. W tym może pomóc niedawno oddana 
do użytku trasa, która swój początek ma przy wyciągu 
narciarskim w Tumlinie. Inspiracją niech będzie relacja 
z wycieczki zorganizowanej z okazji pierwszego dnia 
wiosny.

Nadchodzące dni to także sprawdzian nas jako 
obywateli. Nie zapomnijmy w pierwszych dniach maja 
zamanifestować swojej polskości wywieszając flagi,
a 10 maja oddając głos na swojego kandydata 
w wyborach prezydenckich. Długo czekaliśmy na 
taką możliwość, a jak już ją mamy, nie chcemy z niej 
korzystać. Warto to zmienić choćby z szacunku dla 
poległych za naszą wolność. ■

Radni podjęli
nowe uchwały

Budowy chodników, audyt oświetlenia 
ulicznego, wzmocnienie bezpieczeństwa 
– to tylko niektóre ze spraw omawianych 
na ostatniej sesji Rady Gminy.

 V sesja Rady Gminy zaczęła się od sprawozdania wój-
ta Zdzisława Wrzałki. Od 28 marca zostały uruchomione 
dodatkowe weekendowe kursy autobusu linii nr 32. Dzię-
ki rozmowom ze Starostwem Powiatowym jeszcze w tym 
roku planowana jest budowa chodników w  Porzeczu na 
odcinku od szkoły do granicy Gminy w  kierunku Buga-
ja oraz przy ulicy Starowiejskiej w Kostomłotach Pierw-
szych. W  celu zwiększenia bezpieczeństwa podpisana 
została umowa z Komendą Miejską w Kielcach na pełnie-
nie służby w godzinach ponadnormatywnych. Wójt roz-
mawiał także o likwidacji uciążliwości ze strony kopalni 
firmy Hochel w Kostomłotach Drugich. – Prezes zobowią-
zał się do zmniejszenia zapylenia i  zraszania kruszywa 
– zapewnił. Ponadto podpisano umowę ze ŚCiTT, które 
przeprowadzi audyt oświetlenia ulicznego niezbędny do 
modernizacji oświetlenia w całej Gminie.
 Na sesji pojawiły się przedstawicielki Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Ćmińsku. Panie podniosły ko-

Na sesji Rady Gminy radni bez niespodzianki przyjęli wszystkie uchwały
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Niezwykłe odkrycie
Polscy geolodzy dokonali kolejnego 
przełomowego odkrycia w rejonie Gór 
Świętokrzyskich. W pobliżu Kostomłotów 
Pierwszych znajdują się ślady 
najstarszych ukorzenionych roślin.

 Tak jak człowiek dziś panuje na Ziemi, tak kiedyś jego 
miejsce zajmowały rośliny. Moment, w którym zaczęły się 
rozszerzać na lądzie, stanowi jeden z największych prze-
łomów w  historii naszej planety. Równie wielkim prze-
łomem, tyle że w światowej nauce, jest odkrycie śladów 
pierwszych złożonych systemów korzeniowych. Dokonali 
go dr Piotr Szrek, dr Sylwester Salwa (Państwowy Insty-
tut Geologiczny) i dr Grzegorz Niedźwiedzki (Uniwersytet 
w Uppsala, Szwecja). Nie dalej jak pięć lat temu ci sami 
naukowcy odkryli ślady najstarszego na świecie czworo-
nożnego stworzenia, czyli tetrapoda. Informację o  tym 
podawały czołowe czasopisma naukowe z okładką popu-
larnego „Nature” na czele. O  pierwszych systemach ko-

rzeniowych, które umożliwiły roślinom opanowanie lądu, 
naukowcy napisali doniosły artykuł. Został on przedsta-
wiony na konferencji w estońskim Tartu i opublikowany 
w „Estońskiej Gazecie Nauk o Ziemi”, a jego treść wzbu-
dziła niemałe zainteresowanie.
 – Rośliny, do których należały te korzenie, porastały 
obszary przybrzeżne, jeziorzyska lub wynurzone płycizny 
– zdradza dr Szrek. – Prawdopodobnie było to w pobli-
żu ujścia rzeki do morza – dorzuca. Warto tu wspomnieć, 
że osady skalne, na których znaleziono ślady, mają oko-
ło 410 milionów lat. W tym czasie Kostomłoty Pierwsze 
znajdowały się w  okolicy głębokiej rzeki wpadającej do 
morza. Dziś aż trudno w to uwierzyć. 
 Uczeni aktualnie składają wniosek o  grant, który po-
zwoli im sfinansować dalsze badania na tym terenie. 
Niebawem naukowcy podadzą dokładne dane miejsca, 
w którym dokonano odkrycia. To nie koniec – jak rokują 
naukowcy, w tym miejscu można odkryć jeszcze dużo rze-
czy związanych z okresem dewonu. ■

Strażackie
podsumowania

W marcu odbyły się spotkania sprawoz-
dawcze Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie Gminy. 

 W  spotkaniach uczestniczyli prezesi zarządów OSP, 
prezes Zarządu Powiatowego OSP oraz komendant gmin-
ny Ireneusz Żak, prezes Zarządu Gminnego OSP w Mie-
dzianej Górze Zdzisław Zapała, wójt Zdzisław Wrzałka 
wraz z wicewójtem Jarosławem Wałkiem, a także sołtysi 
i druhowie.
 Wszystkie cztery jednostki wyjeżdżały w 2014 roku na 
akcje łącznie ponad 140 razy. W Miedzianej Górze zarzą-
dowi udzielono absolutorium i  przegłosowano uchwały, 
i  tak jak w  trzech pozostałych jednostkach, omówiono 
bieżące sprawy. Poruszono tematy przyjęcia nowych stra-
żaków, przeszkolenia obecnych oraz zakupu umundu-
rowania czy  wozu strażackiego. Przy wsparciu środków 

unijnych z  puli LGD „Dorzecze Bobrzy” strażacy z  OSP 
Miedziana Góra i  Kostomłotów Drugich wyremontowali 
swoje świetlice, w  Ćmińsku natomiast odnowiono salę, 
położono nowe podłogi i zainstalowano bramę garażową. 
Konieczne są kolejne remonty. Uczestniczący we wszyst-
kich spotkaniach wójt Zdzisław Wrzałka obiecał wsparcie 
w tych działaniach.
 Strażacy cały czas uczestniczą w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach, zabezpieczają imprezy plenerowe, edukują 
młodzież w szkołach i dbają o swoje jednostki. Przezna-
czone dotąd środki na szkolenia są zatem właściwie wy-
korzystywane, dlatego Gmina będzie starała się o zapew-
nienie ich ciągłości. – Na szkolenia pojedzie nie mniej 
druhów, niż było to w poprzednich latach. Nie możemy 
dopuścić, by powstała luka pokoleniowa – zapowiedział 
w Ćmińsku Zdzisław Wrzałka. Również wicewójt Jarosław 
Wałek podziela zdanie, że zasilenie straży świeżą krwią 
jest koniecznością. Zebrani goście podziękowali straża-
kom za pełną oddania służbę i społeczne działania. ■

Prace terenowe były przeprowadzone już w 2013 rokuSpotkanie sprawozdawcze OSP w Kostomłotach Drugich
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Kolorowe warsztaty
W siedzibie Plusika dzieci i dorośli wła-
snoręcznie tworzyli ozdoby świąteczne.

 21 marca w  siedzibie Plusika odbyły sie I  Kolorowe 
Warsztaty Ozdób Wielkanocnych oraz Kiermasz Wiel-
kanocny. Na zajęcia zgłosiło się 60 osób w różnym wie-
ku. Zamysłem warsztatów było własnoręczne zrobienie 
ozdób wielkanocnych i  spędzenie popołudnia w  miłym, 

rodzinnym gronie. 
Dzięki pani Józefie 
Buckiej uczestnicy 
mogli nauczyć się 
robienia palm wiel-
kanocnych, a  także 
usłyszeć o  jej pasji 
i  przygodzie z  wień-
cem dożynkowym. 
W tym czasie pani Jo-
anna Skrzypiec pod-
powiadała, jak zrobić 
koszyk świąteczny, 

i  wyjaśniała, czym jest jej hobby, scraping. Z  kolei pani 
Katarzyna Skowron-Jeziorska pokazała swoje prace i ob-
jaśniła, jak wykonać piękna pisankę. Na koniec wszyscy 
najmłodsi uczestnicy dostali niespodziankę. Wykonane 
dzieła zaś każdy uczestnik mógł zabrać do domu. Wśród 
rodziców największą popularnością cieszyły się palmy 
wielkanocne, natomiast dzieciom najbardziej spodobały 
się pisanki i koszyczki. ■

Wyróżnienie
dla Plusika

Przedstawicielki Plusika zostały na-
grodzone w Ministerstwie Gospodarki 
w Warszawie. 

 20 marca podczas konferencji „Być Kobietą. Innowacje, 
Przedsiębiorczość, Biznes” w Warszawie w Ministerstwie 
Gospodarki prezes stowarzyszenia Krystyna Zapała zo-
stała uhonorowana z  okazji 25-lecia polskiej transfor-
macji za aktywne propagowanie idei i  ducha przedsię-
biorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej 
gospodarki. Zarówno pani prezes, jak i Sylwia Bętkowska 
oraz Anna Zapała-Śledź zostały wyróżnione za działal-
ność społeczną oraz zasługi na rzecz rozwoju regionu. 
„Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane – powierz to 
mężczyźnie. Jeśli chcesz by zostało zrobione – powierz to 
kobiecie ” – takim cytatem Margaret Thatcher podsumo-
wane zostało ich wyróżnienie. ■

W skrócie
Wójt Zdzisław Wrzałka spotkał się z mieszkańcami Ćmiń-
ska Kościelnego w Zespole Szkół w Ćmińsku. Rozmawiano 
o  miejscowej budowie kanalizacji, remontach dróg, po-
prawie bezpieczeństwa i jakości usług. Spotkanie zorga-
nizowała Małgorzata Żelazko ze Stowarzyszenia „Czysta 
Wieś”, oprócz wójta wzięli w nim udział wicewójt Jarosław 
Wałek, radni gminni Bożena Modrzejewska i  Kazimierz 
Raczyński oraz mieszkańcy. Wójt przyznał, że tego typu 
spotkania są dla niego doskonałą okazją do przybliżenia 
mu problemów osób zamieszkałych na terenie Gminy. ■

Na spotkaniu w budynku OSP w Bobrzy Stanisław Banaś, 
założyciel Zespołu Ludowego Bobrzanki, mówił o  pla-
nach nagrania płyty z  muzyką ludową lub z  kolędami 
oraz wymiany niektórych instrumentów i  sprzętu tech-
nicznego. – Państwa działalność, jak i działalność wszyst-
kich zespołów ludowych w Gminie Miedziana Góra, jest 
bardzo ważna dla jej promocji – przyznał biorący udział 
w spotkaniu wójt Zdzisław Wrzałka. W najbliższym czasie 
Bobrzanki wystąpią m.in. na festynie gminnym oraz na 
Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu. ■

Uroczyste poświęcenie palm w  Niedzielę Palmową od-
było się w  Kościele w  Kostomłotach. Wierni wysłuchali 
fragmentu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Na 
pamiątkę tego wydarzenia i u nas pojawił się „osiołek”, 
na którym w  procesji z  palmami wokół kościoła poje-
chał ksiądz Tomasz. Zgromadzeni wierni głośno śpiewa-
li wspólnie z parafialnymi scholami, a po mszy odbył się 
konkurs na najładniejszą palmę. Oprócz tego każdy, kto 
miał palmę, otrzymał nagrodę. ■

Z okazji pierwszego dnia wiosny Stowarzyszenie Przeciw-
działające Patologiom Społecznym „Zdrowy Tumlin” zor-
ganizowało rajd pieszy. Trasa miała swój początek przy 
Świetlicy Wiejskiej w Tumlinie, biegła przez Źródło Gro-
dowe i Górę Grodową. Wycieczka zakończyła się topie-
niem marzanny, poczęstunkiem przy ognisku i  opowie-
ściami przewodnika. Udział w rajdzie wzięło 56 osób. ■

To już kolejne warsztaty Plusika 
pobudzające kreatywność dzieci

Rozpoczęły się prace nad programem rozwoju kultury w na-
szej Gminie. Projekt będzie dotyczył dostępności kultury dla 
mieszkańców, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania 
kulturą, a  także instrumentów wspierania rozwoju kultury. 
Specjalnie powołany zespół będzie rozpatrywał cele i kierun-
ki rozwoju oraz ewentualne rozwiązania wdrażane w Gminie. 
Aby oferta kulturalna była lepiej dopasowana do potrzeb 
mieszkańców, już teraz zachęcamy do wypełnienia całkowicie 
anonimowej ankiety dostępnej w  Internecie pod adresem: 
www.goo.gl/SwYC0V. Wyniki ankiet będą miały realny 
wpływ na obranie kierunku rozwoju oferty kulturalnej.
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oświata

Asy ortografii
Mistrzowie języka polskiego już w pod-
stawówce wiedzą, jak napisać zdanie: 
„Grzegorz Gżegżółka półleżąc, pół spał, 
pół czuwał”.

 Kilkanaścioro uczniów gimnazjów i  szkół podstawo-
wych z Gminy Miedziana Góra zmierzyło się z ortograficz-
nymi trudnościami w trakcie Gminnego Finału Konkursu 
Ortograficznego im. Agnieszki Cedro. Wśród młodszych 
uczniów zwyciężył czwartoklasista Piotr Bucki, a  tuż za 
nim uplasowały się Ida Modras i Paulina Wesołowska – 
wszyscy uczęszczają do Szkoły Podstawowej w  Kostom-
łotach Drugich. Na poziomie gimnazjum nie miała sobie 
równych Magdalena Ludwinek z Gimnazjum w Kostomło-
tach Drugich. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio 
Patrycja Walasek i Jakub Romanek z Gimnazjum w Ćmiń-
sku. Wójt Zdzisław Wrzałka oraz dyrektor Zespołu Szkół 
w Kostomłotach Drugich nagrodzili zwycięzców i pogra-
tulowali im niebywałej wiedzy i pracowitości. Podzięko-
wali również nauczycielkom, które przygotowały uczniów 
do zmagań z  językiem polskim. Gminny Finał Konkursu 
Ortograficznego im. Agnieszki Cedro odbył się w ramach 
Tygodnia Kultury Języka Polskiego. ■

Ćmińsk w Słowenii
Dzięki zwycięstwu Szkoły Podstawowej 
w Ćmińsku w konkursie wniosków zło-
żonych do Narodowej Agencji Erasmus+ 
dziewięcioro jej uczniów z opiekunami 
gościło w Słowenii.

 Try walking in my shoes, czyli „Spróbuj postawić się 
na moim miejscu”. Pod takim hasłem uczniowie pięciu 
szkół z  Hiszpanii, Czech, Słowenii, Turcji i  Polski spę-
dzili sześć dni w  miejscowości Šmarjeta na wschodzie 
Słowenii. Celem ich wyjazdu było wzbudzenie zaintere-
sowania dzieci światem wartości i kształtowanie postawy 
otwartej na inne kultury. Spotkanie pozwoliło także prze-
łamać uprzedzenia i  stereotypu i  okazało się doskonałą 
okazją do przełamania barier językowych. Zagraniczny 
pobyt rozpoczął się zwiedzaniem szkoły i uczestnictwem 
w warsztatach. Uczniowie wykonali koszulki z logo pro-
jektu Erasmus+ oraz okolicznościowe serduszka, mogli 
także zrobić ciasteczka i spróbować swoich sił na ściance 
wspinaczkowej. Punktem dnia było spotkanie z  burmi-
strzem Šmarjety i przedstawienie swoich regionów.

 Kolejne dni minęły pod znakiem poznawania lokalnej 
kultury oraz zwiedzania. Ostatni dzień uczniowie spę-
dzili z rodzinami goszczącymi, biorąc udział w codzien-
nym słoweńskim życiu. Ich wyjazd wraz z  opiekunkami 
Pauliną Koźbiał i Agnieszką Salachą był jednym z  kilku 
zaplanowanych spotkań w partnerskich szkołach w Euro-
pie. Szkoła Podstawowa w Ćmińsku jest koordynatorem 
tej akcji, która zakończy się w Ćmińsku zjazdem uczniów 
ze wszystkich krajów. Projekty zakładające spotkania 
uczniów pochodzących z  różnych krajów uczą nie tyl-
ko wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i  otwartości, ale 
przede wszystkim pozwalają przełamać bariery językowe. 
W  naszym wypadku stanowi dodatkowo świetny środek 
promocji Gminy za granicą. Warto więc brać w nich udział 
i je wspierać. ■

Witaj Wiosno!
Uczniowie z Gminy Miedziana Góra przy-
witali wiosnę.

 Barwnym korowodem uczniów szkoły podstawowej 
w Kostomłotach Drugich zaczął się pierwszy dzień wiosny. 
Starsi koledzy z  gimnazjum wzięli udział w  konkursach 
na najładniejszą marzannę i najlepiej przebraną klasę. – 
Pamiętam, gdy sam byłem w waszym wieku – wspomniał 
odwiedzający uczniów wójt Zdzisław Wrzałka. – My rów-
nież robiliśmy marzannę i przeganialiśmy zimę. To pięk-
ne wspomnienia, których nigdy nie zapomnę – powiedział 
wójt. Najlepsze zespoły otrzymały od wójta słodkie upo-
minki. W Zespole Szkół w Ćmińsku uczniowie przygoto-
wali piosenki i tańce o nadejściu wiosny oraz zaprezento-
wali stroje m.in. Pani Wiosny, karateki czy pirata. I tutaj 
odbył się konkurs na najpiękniejszą marzannę. Nagrody 
i  gratulacje na ręce zwycięzców składał wójt Zdzisław 
Wrzałka, który również odwiedził szkołę w Ćmińsku. Z ko-
lei w Szkole Podstawowej w Porzeczu każda klasa ubrała 
się w stroje w jednym, wybranym kolorze i przedstawiła 
program artystyczny. Aby nieco się wyróżnić, dzieci zro-
biły marzanny i  wybrały spośród nich trzy najbrzydsze. 
W towarzystwie wójta kukły spalono i wrzucono do rzeki, 
by popłynęły do Bałtyku i nie pozwoliły wrócić zimie. ■

Pamiątkowe zdjęcie uczestniów programu Erasmus+
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oświata

Bogdan Wenta
Eurodeputowany, były zawodnik i  trener 
reprezentacji Polski w  piłce ręcznej Bog-
dan Wenta spotkał się z uczniami Zespołu 
Szkół w Kostomłotach Drugich.

 Sportowca i  polityka uroczyście przywitał wójt Zdzi-
sław Wrzałka, dzięki któremu spotkanie doszło do skutku. 
– Jest mi niezmiernie miło, że przyjął pan nasze zapro-
szenie. Szczególnie że jako europoseł ma pan na co dzień 
wiele obowiązków. Zapewne uczniowie będą mieli masę 
ciekawych pytań – powiedział na wstępie wójt.
 Bogdan Wenta opowiedział więc o  najważniejszym 
meczu w swoim życiu, o sportowej karierze oraz o tęsk-
nocie za piłką ręczną. Uczniowie pytali o  aktualną pra-
cę w Parlamencie Europejskim i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. Były selekcjoner reprezentacji w  tej kwestii 
pozostaje autorytetem, ponieważ okiełznanie stresu to 
sztuka ważna zarówno w sporcie, jak i w polityce. Pora-
dził uczniom, aby nie pozwolili zapanować zdenerwowa-
niu nad sobą i potraktowali popełnione błędy jako naukę 
na przyszłość.
 Eurodeputowany opowiedział ponadto o  początkach 
swojej gry w piłkę ręczną. Był to raczej wybór nauczycieli 
w szkole, w której uczył się były piłkarz. Bogdan Wenta 
przyznał, że z perspektywy czasu raczej by tego wyboru 
nie zmienił. Uczniowie pytali o języki, którymi posługuje 
się europoseł w życiu zawodowym. – Używam języka an-
gielskiego, który jest pod-
stawowym wśród języków 
urzędowych Unii Europej-
skiej. Staram się jak najczę-
ściej mówić po polsku, bo 
to również język admini-
stracyjny. Czasami używam 
też języka hiszpańskiego 
i niemieckiego – przyznał.
 Na prośbę nauczycie-
li Bogdan Wenta udzielił 
rad młodym sportowcom, 
powiedział, że w  dążeniu 
do celu bardzo ważna jest 
cierpliwość. Zasugerował, 
aby nie zapominać o  na-
uce, która w  razie kontuzji 
i  przerwania sportowej ka-
riery pozostaje najlepszą 
alternatywą. Europoseł 
wspomniał jeszcze o swoim 
stosunku do zespołu VIVE Kielce, z którym nadal pozo-
staje w bliskich relacjach i któremu wiernie kibicuje.
 Po spotkaniu Bogdan Wenta poświęcił czas na pozowa-
nie do wspólnych zdjęć z uczniami szkoły. ■

Bogdan Wenta chętnie pozował do
zdjęć z uczniami szkoły

W skrócie
Julia Reczyńska, Piotr Gołąb, Cezary Moskal i  Martyna 
Rolecka ze Szkoły Podstawowej w  Ćmińsku zwyciężyli 
w XXIV edycji konkursu „Ekologia, my i region, w którym 
żyjemy”. Szkoła otrzymała nagrody za łączną kwotę oko-
ło 1000 zł, natomiast każdy z uczniów dostał odtwarzacz 
MP4, plecak i książki. ■

Piotr Rysiński, Natalia Pytel, Mateusz Budzowski 
z  Gimnazjum w  Kostomłotach Drugich zakwalifikowali 
się do „Regionalnego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych województwa 
świętokrzyskiego”. ■

Z okazji Tygodnia Kultury Języka Polskiego w Gimnazjum 
w  Kostomłotach odbył się konkurs „Kwiaty Polszczy-
zny”. Przedstawiciele poszczególnych klas w  trzyosobo-
wych grupach rozwiązywali test sprawdzający ich wie-
dzę i umiejętności językowe. Zwycięzcy otrzymali tytuły 
„Kwiatów Polszczyzny” i symboliczne kwiaty. ■

W  szkołach w  naszej Gminie rozpoczyna się konkurs 
wiedzy o Unii Europejskiej. Jego organizatorami są wójt 
Zdzisław Wrzałka oraz dyrektorzy szkół w Kostomłotach 
Drugich, Ćmińsku i  Porzeczu. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Bogdan Wenta, poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Nagrody otrzyma trzech uczniów ze szkół 
podstawowych i trzech uczniów z gimnazjów. ■

Julia Reczyńska i  Piotr Gołąb z  Zespołu Szkół w  Ćmiń-
sku zostali laureatami Konkursu Matematyczno-Przy-
rodniczego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach. Julia Stefańska z tej samej szkoły została fi-
nalistką wspomnianego konkursu. Zwycięstwo umożliwia 
wybór dowolnego gimnazjum w województwie i zwalnia 
z pierwszej części sprawdzianu po klasie VI. ■

Jan Rybak ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu i Wiktor Że-
lazny z Gimnazjum w Ćmińsku zwyciężyli w eliminacjach 
gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Obaj chłopcy awansowali do eliminacji powiatowych. ■

Paulina Korba, Magdalena Syska i  Katarzyna Zapiór 
z Gimnazjum w Kostomłotach Drugich stanęły na podium 
VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego, który odbył się w Zespole 
Szkół w Nowinach. ■

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Porzeczu zbie-
rali żywność, która przed Świętami Wielkanocnymi zo-
stała przekazana najbardziej potrzebującym. Uczniowie 
włączyli się również w akcję „Kluczowa Pomoc”, z której 
dochód trafił do osób chorych i niepełnosprawnych. ■
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Cel – pal!
W Kostomłotach Drugich entuzjaści broni 
pneumatycznej mogli wziąć udział w tur-
nieju strzeleckim.

 – Przemawiając w  imieniu wójta Zdzisława Wrzałki, 
chciałbym przypomnieć, że Żołnierze Wyklęci, którym 
oddajemy dziś hołd, mieli zostać zapomniani – takimi sło-
wami otworzył turniej strzelecki wicewójt Jarosław Wałek. 
– Tak się jednak nie stało. Staramy się przypominać ich 
życiorysy i  chlubną postawę w  obliczu zagrożenia utra-
ty niepodległości Polski – powiedział. Zawody poświę-
cone pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Zespole 
Szkół w Kostomłotach Drugich i wzięło w nich udział 84 
uczniów podstawówki i gimnazjum. Wśród najmłodszych 

zwyciężyli Natalia 
Lis i  Miłosz Wilk, 
natomiast w  gim-
nazjum triumfy 
święcili Weronika 
Ciosek i  Patryk 
Cieplicki.
 Parę dni później 
odbyła się dru-
ga część turnieju, 
w  której udział 
mogli wziąć star-
si miłośnicy broni 

pneumatycznej. Najlepszym celem odznaczyli się Daria 
Żak i Michał Mróz. – Turniej stał na wysokim poziomie. 
Wśród kobiet różnice punktowe były minimalne – powie-
dział Dariusz Żak, sędzia zawodów. – Zażarta walka sto-
czyła się o drugie miejsce. O ostatecznej kolejności zawa-
żył jeden punkt – dodał.
 Zarówno młodsi, jak i  starsi laureaci zostali uhono-
rowani pucharami, medalami i  upominkami ufundowa-
nymi przez Urząd Gminy w  Miedzianej Górze i  Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Uczest-
nicy obu części turnieju strzelali pod okiem instruktorów 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Kaliber Ko-
stomłoty..■

W skrócie
Tenisiści stołowi ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu zaję-
li I miejsce w finale wojewódzkim IX Memoriału Andrze-
ja Grubby 2015 w  Bilczy. W  meczu finałowym Porzecze 
pokonało gospodarzy 3:1. Wśród porzeczniańskich re-
prezentantów znaleźli się Nikodem Samiec, Łukasz Stę-
pień i  Magdalena Ciosek. Ich trenerem jest nauczyciel 
wychowania fizycznego Stanisław Ciosek. Dzięki temu 
zwycięstwu Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu 
zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego Memoriału 
Andrzeja Grubby 2015, który odbędzie się w Sopocie. ■

Drużyna szachistów LUKKS Miedziana Góra wzięła udział 
w Międzynarodowym Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej. Najlepsze wyniki osiągnęli Piotr Paździerz, Maciej 
Moćko i Bartosz Gołuch. Razem z nimi w zawodach wy-
startowali również Katarzyna Karyś, Wiktor Chrabąszcz 
i Wiktor Makówka. ■

Doskonale spisali się zawodnicy LUKKS Miedziana Góra 
w  Drużynowych Mistrzostwach Województwa Święto-
krzyskiego w  Szachach. Po pierwszej rundzie zmagań 
w Ostrowcu Świętokrzyskim w kategorii młodzików zajęli 
I miejsce, dzięki czemu awansowali do III ligi szachowej. 
Juniorzy z kolei uplasowali się na wysokim 3. miejscu. – 
Potwierdziliśmy, że jesteśmy czołówką województwa – 
podsumowała mistrzostwa Katarzyna Moćko, wiceprezes 
LUKKS Miedziana Góra. ■

Pod koniec marca reprezentacja Gimnazjum w Ćmińsku 
uczestniczyła w Półfinale Wojewódzkim Tenisa Stołowe-
go w Bodzentynie. Po trudnym, ale udanym turnieju dru-
żyna z  Ćmińska w  składzie: Wiktor Gonciarz, Krzysztof 
Zapała oraz Wiktor Żelazny zajęła I  miejsce i  uzyskała 
awans do Finału Wojewódzkiego. ■

Po 19 kolejce w rozgrywkach piłki nożnej klasy okręgowej 
Wicher Miedziana Góra zajmuje 9 miejsce w tabeli i ma 
na koncie 26 punktów. Mecze ze Stalą Kunów, Starem Sta-
rachowicami i Politechniką Świętokrzyską zakończyły się 
remisami odpowiednio 0:0, 1:1 i 0:0. 20 kolejka wypada 
19 kwietnia, wówczas Wicher powalczy z Nidzianką Bie-
liny. ■

Gród Ćmińsk rozpoczął rundę rewanżową sezonu 
2014/2015 bezbramkowym remisem ze Zrywem Skro-
niów. Ćmińszczanie na początku stworzyli sobie kilka do-
godnych sytuacji, jednak brak skuteczności wywołał też 
brak gola. Druga połowa była już bardziej wyrównana, ale 
i tu nikomu nie udało się strzelić bramki. Następna roz-
grywka z Piaskowiankami Piaski zakończyła się remisem. 
Aktualnie Gród Ćmińsk zajmuje 3. miejsce w tabeli, tra-
cąc 2 punkty do lidera. ■

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem

W  dniach od 26 maja do 1 czerwca odbędzie się VII edycja 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Gmina Mie-
dziana Góra bierze udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy 
w  tym czasie wszystkie organizacje, stowarzyszenia, grupy 
nieformalne i osoby indywidualne do organizowania i brania 
udziału w imprezach o charakterze sportowym i rekreacyjnym 
na terenie naszej Gminy.
Zainteresowanych organizacją i udziałem w imprezach zapra-
szamy do kontaktu z panem Dominikiem Słoniem pod nr tel. 
41 303 11 01 lub e-mail: dominik.slon@miedziana-gora.pl



turystyka

LGD Dorzecze
Bobrzy promuje!

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy” pojawili się na targach 
Agrotravel w Kielcach.

 W  dniach 10–12 kwietnia w  Targach Kielce odbyły 
się targi Agrotravel poświęcone promocji agroturystyki 
w  Polsce. Wystawy odwiedziły rzesze ludzi, zatem LGD 
„Dorzecze Bobrzy” miała dzięki temu okazję, by pokazać 
szerszej publiczności swoje walory. Stanowisko składające 
się z kilku podgrup należących do współpracujących gmin 
przykuwało wzrok, a to za sprawą dość pokaźnej imitacji 
tetrapoda. Nie dziwi więc, że frekwencja zatrzymujących 
się na chwilę osób była spora. Dla odwiedzających stano-
wisko LGD przygotowała drobne upominki – m.in. opa-
ski rowerowe, stojaki pod telefon oraz przewodniki tury-
styczne i  rowerowe. – Do głównych atrakcji związanych 
z dorzeczem Bobrzy należy umiejscowienie na jej terenie 
Szlaku Przygody – przyznała Elżbieta Szymkiewicz, ko-
ordynator ds. PROW w LGD „Dorzecze Bobrzy”. W skład 
Szlaku wchodzi większość zabytków oraz miejsc rozrywki 
gmin Miedziana Góra, Zagnańsk, Mniów, Strawczyn i Pie-
koszów. Miłośników motoryzacji przemierzających szlak 
z pewnością ucieszy odwiedzenie Toru Samochodowego 
w Miedzianej Górze. Ale nie tylko samo LGD „Dorzecze 
Bobrzy” promowało Gminę. Zespoły Bobrzanki, Wierna 
Rzeka oraz Żurawinki zaprezentowały folklor od strony 
kulturalnej, natomiast panie z  Kół Gospodyń zadbały 
o wyjątkową oprawę kulinarną. 
 Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” istnieje 
od końca 2005 roku. Jej celem jest rozwój terenów wiej-
skich, współpraca międzyregionalna i  międzynarodowa 
oraz aktywizacja mieszkańców wymienionych gmin. Na 
ich terenach znajdują się także liczne gospodarstwa agro-
turystyczne mieszczące się w pobliżu Szlaku Przygody, co 
dopełnia bazę noclegową rejonu. Pozostaje więc ruszyć 
w drogę i przeżywać przygody w dorzeczu Bobrzy. ■

Słowiań-
ską trady-
cją

Niedzielny poranek. 
Godzina niezbyt wcze-
sna, więc grupa jest 
wyspana i wypoczęta. 
Słońce usiłuje wychy-
nąć zza chmur i roz-
grzać nas, choć słabo mu to idzie. Ale to 
już ostatnie podrygi zimy. Dziś nad Bo-
brzą uroczyście powiemy jej: „Pa pa!”.

tekst: Magdalena Wach zdjęcia: Łukasz Sokołowski                                  

 W  pociągu z  Kielc jedzie kompania w  niepospolitym 
towarzystwie słomianej baby w  kwiecistej kiecy. Baba 
wzbudza zaciekawienie i  entuzjazm wśród nielicznych 
pasażerów, bo podobno coraz mniej na świecie takich 
„prawdziwych bab”. I o tę jedną też będzie mniej po tym, 
jak popłynie z nurtem rzeki.
 Na stacji kolejowej w Tumlinie witamy członków Klu-
bu Turystyki Aktywnej „Przygoda” z Kielc. Dziś po oko-
licy oprowadzi nas miedzianogórski przewodnik Czesław 
Naporowski zwany Zbójem Madejem. Madej nie dzierży 
w  dłoniach żadnej maczugi na wzór swojego pierwo-
wzoru, ale sztandar z napisem „Gmina Miedziana Góra”. 
Okiem znawców wspólnie zerkamy niepewnie na niebo. 
„Poprószy? Będzie deszcz? A może słońce?”, kotłuje się 
w głowach większości z nas. W nocy i o świcie mieliśmy 
próbkę iście marcowej pogody z przymrozkiem włącznie. 
Ale na nas nie ma mocnych – ruszamy w drogę!
 Pierwszy punkt to góra Grodowa. Gdy zmierzamy w jej 
kierunku, nasz zbój opowiada o historii herbu Miedzia-
nej Góry i zawartych w nich symbolach. O, niech nikt nie 
myśli, że herb to zbitka przypadkowych rysunków! Trzy 
korony nawiązują do kapituły biskupów krakowskich, 
niebieskie fale zaś symbolizują nurt Bobrzy i Sufragańca, 
a insygnia królewskie odwołują się do wizyty króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego w 1787 roku. A gwarek to 
gwarek, jego w tej okolicy nikomu nie trzeba przedstawiać. 
Obrana ścieżka na górę Grodową biegnie najpierw przez 
nielubiany przez turystów asfalt. Stąd radość jest ogrom-
na, gdy wchodzimy na łąki. Już po chwili przedzieramy 
się przez leśne chaszcze i  docieramy do starej skoczni 
narciarskiej. Schodzimy zboczem ze wzgórza, na którym 
znajduje się nieczynny obiekt, i drepczemy dalej w stro-
nę Grodowej. Im bliżej, tym bardziej udziela nam się ta-
jemnicza aura tego miejsca. W jego pobliżu archeolodzy 
znaleźli ślady osadnictwa starszego od pobliskich Kielc. 
Nie dziwi więc, że w pradawnych czasach razem z Łyścem 

LGD Dorzecze Bobrzy wraz z wójtem zaprasza na Szlak Przygody



9

podróżnik miedzianogórski

i  Górą Dobrzeszowską 
Grodowa pełniła rolę 
miejsca kultu słowiań-
skiego. Zachowane 
fragmenty wałów kul-
towych są coraz mniej 
widoczne z powodu po-
wstałej na zboczu ko-
palni piaskowca. Z dru-
giej strony wzgórza 
również jest kopalnia – 
ta działa do dziś. Daw-
niej mieścił się tu Gród 

– osada dająca schronie-
nie okolicznej ludności 

na czas najazdów tatarskich. Ale dość o słowiańszczyźnie. 
Dziś na szczycie Grodowej, w środku kamienno-ziemnego 
kręgu stoi kaplica. Mieszkańcy, chcąc podziękować Bogu 
za pomoc i ocalenie od Tatarów w 1240 roku i Szwedów 
w  1656 roku, wystawili tu niewielki drewniany budy-
nek. W  środku umieszczono obraz Przemienienia Pań-
skiego z II połowy XVIII wieku, który teraz znajduje się 
w tumlińskim kościele. W 1850 roku za sprawą Aleksan-
dra Iberszera drewnianą kapliczkę zastąpiła murowana. 
Niewielka, zamknięta na cztery spusty budowla na planie 
sześcioboku przechowuje dziś w środku skromny ołtarzyk 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak widać, Grodowa nadal 
jest miejscem kultu – zmieniła się tylko religia.
 Kolejnym miejscem na naszej liście jest Źródło Grodo-
we. W sąsiadującej wiacie robimy krótki popas. Siadamy 
przy drewnianych stołach i  słuchamy historii, według 
której w  czasie potopu szwedzkiego Grodowa przecho-
dziła oblężenie. Nad źródłem mieścił się wtedy obóz na-
jeźdźców. Oprócz tego mieszkańcy czerpali stąd przez 
długi czas wodę. Dalsza droga prowadzi przez Ćmińsk. 
Tu mijamy kamienny kościół będący wyrazem bogactwa 
miedzianogórskiej ziemi. Zbudowana z  piaskowca i  ce-
gieł późnorenesansowa świątynia była systematycznie 
wzbogacana. Świadczą o tym dobudowana część w stylu 
neogotyckim, neobarokowy ołtarz główny czy nieuży-
wane dziś organy z początku XX wieku. Kościół posiada 
mnóstwo wspaniałych zdobień powstałych na przestrzeni 
stuleci, dlatego może stanowić nie lada gratkę dla histo-
ryków sztuki. W jego najbliższym sąsiedztwie mieści się 
jeszcze dzwonnica, stary cmentarz i  lipy będące pomni-

kami przyrody. Warto czasem tu przyjść poza mszą, żeby 
posiedzieć w ciszy i pomyśleć.
 Docieramy wreszcie do muru oporowego Zakładu 
Wielkopiecowego w  Bobrzy. Dziś to już ruiny, ale mają 
za sobą ciekawą historię. Ogromny piec postawiony tu-
taj w XVII wieku był pierwszym takim tworem w Polsce. 
W 1824 roku niedaleko niego, tuż przy wysokiej skarpie, 
powstał nowy Zakład Wielkopiecowy otoczony ogrom-
nym murem. Wymiary zapory były naprawdę imponu-
jące: pół kilometra długości, 5 metrów szerokości, wy-
sokość dochodząca nawet do 15 metrów. Zakład należał 
do większego przedsięwzięcia sygnowanego nazwiskiem 
Stanisława Staszica, a jego początkową działalność prze-
rwał wybuch powstania listopadowego. Wówczas mur stał 
się miejscem strategicznym dla wojsk – zarówno rosyj-
skich, jak i polskich. Dziś jest pamiątką tamtych czasów 
i pomnikiem lokalnych tradycji hutniczych. 
 W Bobrzy czeka na nas grupa rowerzystów ze Święto-
krzyskiego Klubu Turystyki Kolarzy PTTK Kigari Kielce. 
Wspólnie ucinamy sobie odpoczynek, racząc się poczę-
stunkiem i  ciepłem ogniska. Ale to nie koniec. Przystę-
pujemy do prastarego zwyczaju topienia marzanny, która 
uosabnia słowiańską boginię zimy i  śmierci. Wójt Gmi-
ny Miedziana Góra przechwyca od nas kukłę odzianą 
w kwiecistą sukienkę i wrzuca ją uroczyście do wody. 
 Teraz wiosna już na dobre może rozgościć się w  na-
szych gościnnych progach. ■

Oprócz Polaków obrzęd topienia marzanny obchodzą także Czesi i Słowacy

Pamiątkowe zdjęcie przy imponującym murze oporowym

Od 1994 roku Góra Grodowa wraz 
z nieczynnym kamieniołomem objęta
jest ochroną rezerwatową
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Twój głos
jest ważny!

Czas na aktywność w Gminie Miedziana Góra
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Miedzianej Górze informuje 
o przystąpieniu do kolejnej edycji projektu systemowego „Czas na ak-
tywność w Gminie Miedziana Góra” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII. Promocja integracji spo-
łecznej, Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

Od 2009 roku, gdy rozpoczął się projekt, objęto wsparciem 77 osób z te-
renu Gminy Miedziana Góra. Większość znalazła później zatrudnienie.

Beneficjenci wcześniejszych projektów skorzystali dotąd z  doradztwa 
zawodowego, konsultacji indywidualnych i grupowych z psychologiem, 
a także otrzymali wsparcie finansowe. Każdy z nich podniósł kwalifika-
cje społeczne i   zawodowe oraz zwiększył motywację i  umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy. Na warsztatach doradztwa zawodowe-
go uczestnicy nauczyli się sporządzać dokumenty aplikacyjne, z  kolei 
udział w warsztatach psychologicznych wzmocnił ich poczucie własnej 
wartości i  zaowocował umiejętnością radzenia sobie z  problemami, 
konfliktami i stresem. 

Dzięki indywidualnym planom działania opracowanym z doradcą zawo-
dowym uczestnicy dokształcali się m.in. na stanowiska kucharza z orga-
nizacją przyjęć okolicznościowych i obsługą kas fiskalnych, kosmetyczki 
ze stylizacją paznokci, sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych z i bez prawa 
jazdy kat. B, fryzjera, ogrodnika terenów zielonych, a także w kierunkach 
związanych z gastronomią i obsługą przyjęć, modułem barmana i  ob-
sługą kas fiskalnych, księgowością wspomaganą komputerem i innych.

Tegoroczny projekt obejmie sześć osób korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Miedzianej Górze. Skierowany jest do 
mieszkańców Gminy Miedziana Góra w wieku aktywności zawodowej, 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bądź biernych zawodowo, o ni-
skich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, 
w  tym indywidualnego i  grupowego doradztwa zawodowego oraz ze 
spotkań z psychologiem w podobnej formie, a także z kursów zawodo-
wych umożliwiających podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności 
zawodowych. Ponadto wszyscy uczestnicy w ramach projektu systemo-
wego otrzymają wsparcie finansowe.

2 maja
wywieśmy flagi!
Długi weekend majowy to aż trzy święta 
państwowe. Jedno z nich, Dzień Flagi RP, coraz 
częściej celebrujemy, symbolicznie wywieszając 
przed naszymi domami polską flagę.

Dwa paski materiału – jeden biały, drugi 
czerwony. Niby niewiele, ale symbolika tych 
dwóch barw jest przeogromna. Historia polskiej 
biało-czerwonej flagi sięga średniowiecza i jest 
burzliwa na równi z historią samego kraju. 
Jej kolory umownie uznano za narodowe po 
przyjęciu Konstytucji 3 Maja, natomiast prawnie 
ich kwestię uregulowano w 1831 roku.

Wymownym wydarzeniem związanym z naszym 
państwowym symbolem było wywieszenie przez 
Polaków biało-czerwonej flagi na Kolumnie 
Zwycięstwa w podbitym Berlinie. Miało to 
miejsce dokładnie 2 maja 1945 roku. Od 2002 
roku dzień ten jest Dniem Polonii i Polaków za 
Granicą, a od 2004 roku – również Dniem Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto upamiętniać wydarzenie z 1945 roku 
i jednocześnie okazywać szacunek dla flagi 
jako jednego z symboli Polski. Polacy na 
emigracji nauczyli się doceniać takie znaki – 
i tego możemy się z pewnością od nich uczyć. 
Wywieśmy więc flagi przed naszymi domami 
i pokażmy, że jesteśmy dumni z historii naszego 
kraju.

Zapraszamy na 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
7–10 maja na placu przed Urzędem Gminy.

W ich trakcie zaczerpniecie Państwo
informacje o projektach zrealizowanych
przy udziale środków z Unii Europejskiej
na terenie naszej Gminy.
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Kalendarium
24 - 26 kwietnia
Wystawa i kiermasz prac artystów z Gminy.
Remiza OSP Miedziana Góra___________________________________

30 kwietnia godz. 19.00
Zlot Caravaningowy. Tor Kielce___________________________________

15 maja
XXII Grand Prix Fiat Auto Poland. Tor Kielce___________________________________

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
tel. 41 303 16 26, sekretariat@miedziana-gora.pl

Łukasz Sokołowski, Magdalena Wach, Michał Walczak
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Śmieciom won!
Wyobraźmy sobie, że połowa wyrzu-
canych przez nas w ciągu tygodnia 
śmieci zostaje na podwórku. Albo lepiej 
– w domu, np. w sypialni lub w kuchni. 
Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach 
nie zostawia zaśmieconego domostwa. 
Systematycznie porządkujemy miejsce 
zamieszkania, żeby nie utonąć w rze-
czach. Bo prawda jest taka, że im więcej 
kupujemy, tym większą liczbą rzeczy 
się otaczamy. Mniejsza o to, czy są nam 
potrzebne. Niektórzy mają jednak dziw-
ny zwyczaj wyrzucania śmieci, gdzie 
popadnie. Krajobraz upstrzony pustymi 
butelkami lub puszkami w trawie czy 
worki ze starymi ubraniami i złom w lesie 
to codzienny widok. „Można je zostawić, 
przecież nikt nie widzi” – czyli tok myśle-
nia rodem z poprzedniej epoki. Walające 
się po przydrożnych rowach i okolicz-
nych lasach śmieci trzeba usunąć. Ktoś 
je wyrzucił, ale my możemy je sprzątnąć. 
Jeśli się za to zabierzemy, Gmina zapewni 
kontener. Korony nam z głów nie spadną, 
a wynagrodzeniem będzie po prostu ład-
niejsza nasza przestrzeń publiczna.
Na pewno warto.

3 0  k w i e t n i a  -  1  m a j a

11 unijny maraton pieszy
Wybierz trasę na swoje możliwości
twardziel świętokrzyski
Dzienno-nocny marsz na dystansie 100 km

unijna 50-ka 
Marsz na dystansie 50 km

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

info: www.twardziel.swietokrzyski.eu

R E K L A M A

Nielegalne wysypisko  w okolicy  Wyknia

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

15 maja mija termin płatności 2 raty za śmieci i podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. W związku z tym, 
prosimy o terminowe uregulowanie należnych zobowiązań. 
Po upływie terminu płatności będą wystawiane upomnienia.



Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 11a/301
(budynek sklepu Carrefour, 2 piętro)

tel. 506 049 319, 534 251 722
 e-mail: wega.biuro@poczta.fm

/ KOMPLEKSOWA OBSŁUGA RACHUNKOWO-
   KSIĘGOWA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW
Księga przychodów i rozchodów
Pełna księgowość (księgi rachunkowe)
Ryczałt 
Ewidencja VAT

/ OBSŁUGA KADR I PŁAC
Sporządzanie list płac
Pełna obsługa ZUS
Sporządzanie akt osobowych
Sporządzanie deklaracji PFRON

/ INDYWIDUALNE ROZLICZENIA
Roliczenia roczne PIT
Zwrot VAT za materiały budowlane VZM-1


