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	 Od	początku	2015	roku	Samorządowy	Ośrodek	Zdro-
wia	w Miedzianej	Górze	działa	na	podstawie	dwóch	umów	
z Narodowym	Funduszem	Zdrowia.	Dotyczą	one	udziela-
nia	świadczeń	z zakresu	podstawowej	opieki	zdrowotnej	
przez	lekarza	i pielęgniarki	POZ	oraz	pielęgniarkę	szkol-
ną,	a także	udzielania	świadczeń	opieki	zdrowotnej.	Nale-
ży	do	nich	opieka	specjalistyczna,	w skład	której	wchodzą	
położnictwo,	ginekologia	i pobranie	materiałów	do	prze-
siewowego	badania	cytologicznego.

	 Rada	Społeczna	wypowiedziała	się	pozytywnie	na	te-
mat	 połączenia	 ośrodków	 zdrowia.	 Zmniejszy	 to	 koszty	
ich	działalności,	dzięki	czemu	poszerzy	się	oferta	specja-
listycznych	usług	dla	pacjentów.	W planach	znajduje	się	
m.in.	rehabilitacja,	której	do	tej	pory	nie	oferowano.	De-
cyzję	w tej	sprawie	podejmie	Rada	Gminy.
	 Działalność	 Samorządowego	 Ośrodka	 Zdrowia	
w Ćmińsku	w  2014	 roku	 podsumowała	 z  kolei	 pełniąca	
obowiązki	 kierownika	 Maria	 Stępniewska.	 Pracownicy	
ośrodka	w zeszłym	roku	udzielili	w sumie	prawie	9,5	ty-
siąca	porad,	z czego	ponad	8,5	tysiąca	zapewnili	lekarze	
poradni	ogólnej,	a 811	–	poradni	pediatrycznej.	Lekarze	
odbyli	 także	 64	wizyty	 domowe.	 Pielęgniarki	 natomiast	
przeprowadziły	 1214	 zabiegów	 leczniczych,	 1366	 zabie-
gów	 diagnostycznych,	 885	 zabiegów	 profilaktycznych	
i 707	w środowisku.	Dochody	ośrodka	były	niemalże	rów-
ne	jego	wydatkom.
	 Ćmiński	Samorządowy	Ośrodek	Zdrowia	w  tym	roku	
udziela	 świadczeń	 w  ramach	 podstawowej	 opieki	 zdro-
wotnej	 na	 podstawie	 umowy	 z Narodowym	Funduszem	
Zdrowia.	 W  skład	 tych	 świadczeń	 wchodzą	 obowiązki	
pełnione	przez	lekarza	POZ,	pielęgniarki	POZ	oraz	pielę-
gniarki	szkolnej.	W Ćmińsku	podobnie	jak	w Miedzianej	
Górze	 Rada	 Samorządowego	 Ośrodka	 Zdrowia	 przyjęła	
uchwałę	w  sprawie	wyrażenia	opinii	o połączeniu	dzia-
łających	w gminie	publicznych	zakładów	opieki	zdrowot-
nej.
	 Kwietniowe	 spotkanie	 Rad	 Społecznych	 Samorządo-
wych	Ośrodków	Zdrowia	odbyło	się	pierwszy	raz	od	czasu	
rozpoczęcia	kadencji	nowego	samorządu	Gminy	Miedzia-
na	Góra.	■

Od redakcji
Dzieje	się.	Ostatnie	tygodnie	i dni	obfitowały	
w premierowe	wydarzenia,	począwszy	od	pierwszych	
obchodów	Dnia	Flagi,	zapoczątkowania	cyklicznej	akcji	
podarowania	drzewek	rodzicom	nowo	narodzonych	
mieszkańców	Gminy,	a kończąc	na	wystawie	
lokalnych	artystów	zorganizowanej	przez	panie	
z Gminnej	Biblioteki	Publicznej.	Kolejny	raz	przez	
Gminę	przebiegli	„Twardziele	Świętokrzyscy”,	po	
raz	pierwszy	odwiedzili	nas	na	zlocie	Camperowcy.	
Goście	byli	zachwyceni	urokami	naszej	okolicy,	a my	
w tym	numerze	zapraszamy	wszystkich	do	odkrycia	
niezwykle	urokliwego	zakątka	naszej	Gminy	jakim	jest	
niewątpliwie	rezerwat	Sufraganiec.

Nadchodzące	dni	zapowiadają	się	niezwykle	
aktywnie	i rodzinnie,	czeka	na	nas	mnóstwo	atrakcji.	
Rozpoczynające	się	26	maja	Dni	Sportu	będą	preludium	
do	piknikowego	weekendu,	sobotniego	na	terenie
Szkoły	w Tumlinie	oraz	niedzielnego	Plusikowego
w Kostomłotach	Drugich.	Nikt	nie	powinien	się	nudzić.
I pamiętajcie,	sport	to	zdrowie.	■

Zmiany w służbie 
zdrowia

W Urzędzie Gminy spotkały się Rady 
Społeczne Samorządowych Ośrodków 
Zdrowia z Miedzianej Góry i Ćmińska. 
Ich przedstawiciele podsumowali 
zeszłoroczną działalność placówek 
i omówili plany na 2015 rok. 

	 Przedstawiciele	 i  członkowie	 ośrodków	 zdrowia	
w Miedzianej	Górze	i w Ćmińsku	wzięli	udział	w spotka-
niach	podsumowujących	funkcjonowanie	lokalnej	opieki	
zdrowotnej.	Oprócz	szczegółowych	raportów	za	zeszły	rok	
wspólnie	zastanowili	się,	w jaki	sposób	można	usprawnić	
ich	pracę.
	 Kierownik	 Samorządowego	Ośrodka	Zdrowia	w Mie-
dzianej	Górze	Piotr	Foltyn	przedstawił	ogólny	bilans	za	
zeszły	 rok.	 Lekarze	 ośrodka	 udzielili	 prawie	 20,5	 tysią-
ca	porad	i złożyli	125	wizyt	domowych.	Z usług	poradni	
ogólnej	pacjenci	skorzystali	blisko	15,5	tysiąca	razy,	z po-
radni	ginekologicznej	–	1,5	tysiąca	razy,	a z poradni	dzie-
cięcej	–	prawie	3,5	tysiąca	razy.	Różnica	między	przycho-
dami	ośrodka	i jego	kosztami	wyniosła	14	tysięcy	złotych.	
Kwota	ta	w całości	zostanie	przeznaczona	na	zwiększenie	
funduszu	zakładu.

Pierwsze spotkanie Rad Społecznych w tej kadencji samorządu
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Patriotyczna 
majówka

Uroczyste akademie z udziałem uczniów 
z miejscowych szkół, zapoczątkowały 
gminne obchody Dnia Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Święta Narodowego 3 
Maja.

	 W sobotę,	2	maja,	po	mszy	świętej	w kościele	św.	An-
drzeja	Boboli	w Kostomłotach,	na	placu	przed	Urzędem	
Gminy	 rozpoczęły	 się	 uroczystości	 z  udziałem	miejsco-
wych	 władz,	 a  także	 przybyłych	 gości.	 Wójt	 Zdzisław	
Wrzałka	po	wygłoszonym	przemówieniu,	wraz	ze	swoim	
zastępcą	 Jarosławem	 Wałkiem,	 rozdali	 zgromadzonym	
chorągiewki	w narodowych	barwach.	Pani	Teresa	Lewan-
dowska,	 nauczycielka	 z  Zespołu	 Szkół	 w  Kostomłotach	
Drugich	przygotowała	 konkurs	wiedzy	 o fladze,	 hymnie	
i barwach	narodowych.	Wykazali	się	w nim	młodzi	miesz-
kańcy	Gminy.	Uroczystość	uświetniły	występy	Koła	Go-
spodyń	Wiejskich	„Macierzanka”.	 Zespół	 śpiewał	 pieśni	
oraz	 recytował	 patriotyczne	wiersze.	Warto	wspomnieć,	
że	były	to		pierwsze	oficjalne	obchody	Dnia	Flagi	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	w Gminie.

	 Następnego	 dnia	 z  okazji	 święta	 upamiętniające-
go	 rocznicę	 uchwalenia	 Konstytucji	 3	Maja	 świętowano	
przed	budynkiem	Zespołu	Szkół	w Kostomłotach	Drugich.	
Przemawiając,	wójt	Zdzisław	Wrzałka	przypomniał	histo-
rię	 i okoliczności	uchwalenia	Ustawy	Rządowej	z dnia	3	
maja	 i późniejsze	dramatyczne	dzieje	ojczyzny.	Ucznio-
wie	z Zespołu	Szkół	w Kostomłotach	Drugich	przedstawili	
przygotowany	wraz	z nauczycielami	program	składający	
się	z patriotycznych	pieśni	i wierszy.	Gospodynie	z „Ma-
cierzanki”	zaprezentowały	repertuar	związany	z pierwszą	
nowoczesną	 europejską	 konstytucją.	 	Na	 koniec,	 przed-
stawiciele	władz	Gminy,	a także	delegacje	reprezentujące	
Zespół	Szkół	oraz	Koło	Gospodyń	Wiejskich	złożyli	wień-
ce	pod	obeliskiem	poświęconym	mieszkańcom	Gminy	po-
ległym	w czasie	I wojny	światowej.	■

Wystawa z duszą
W remizie OSP w Miedzianej Górze od-
była się uroczysta wystawa „Artystyczna 
dusza mieszkańców Miedzianej Góry”.

	 Wernisaż	wystawy	zorganizowanej	przez	Gminną	Bi-
bliotekę	Publiczną	w Miedzianej	Górze	odwiedziły	tłumy	
mieszkańców	Gminy,	 a  także	 sąsiedzi	 i  goście	 z  innych	
województw.	 Takiego	 powodzenia	 nie	 spodziewały	 się	
nawet	organizatorki	wystawy.
	 Ci,	którzy	pojawili	się	w remizie	OSP	w ostatni	week-
end	kwietnia,	mogli	podziwiać	najróżniejsze	prace	mie-
dzianogórskich	artystów:	obrazy	olejne,	haftowane	i wy-
szywane,	malowidła	na	szkle,	drewniane	rzeźby,	ręcznie	
robione	kartki	pocztowe,	biżuterię,	szydełkowane	serwe-
ty,	obrusy	haftowane	i wyszywane,	a także	kwiaty	z bibuły.	
Wystawiono	prace	m.in.	Józefy	Buckiej,	Leona	Pietraszka,	
Krzysztofa	 Proboszcza	 Bożeny	 Wieczorek	 i  wykonane	
przez	Koło	Gospodyń	Wiejskich	Macierzanka.	

	 –	Cieszę	się,	że	 ta	wspaniała	wystawa	mogła	się	od-
być	–	powiedział	jeden	z gości,	wójt	Zdzisław	Wrzałka.	–	
Wiem,	ile	pracy	panie	z biblioteki	włożyły,	by	tak	pięknie	
i na	wysokim	poziomie	zaprezentować	prace	naszych	ar-
tystów	–	dodał.	
	 Wystawione	prace	docenił	także	przewodnik	Czesław	
Naporowski,	czyli	Zbój	Madej.	Szczególnie	przypadła	mu	
do	 gustu	 twórczość	 Leona	Pietraszka,	malarza,	 rzeźbia-
rza	i rękodzielnika	–	Bardzo	lubię	jego	obrazy,	sam	jestem	
właścicielem	tego	największego,	prezentowanego	na	wy-
stawie	–	przyznał	Zbój	Madej.	–	Jest	znakomitym	twórcą	
–	pochwalił	artystę.	
	 Wśród	 odwiedzających	 pojawili	 się	 różni	 goście.	 Na	
zaproszenie	Józefy	Buckiej	w Miedzianej	Górze	pojawiła	
się	pani	Bogusława	z odległego	Szczecina.	–	Po	raz	pierw-
szy	jestem	na	takiej	wystawie	–	kameralnej,	ale	mającej	
w sobie	wielki	czar	–	zachwycała	się	szczecinianka.	
	 Zainteresowanie	wystawą,	wysoki	poziom	i różnorod-
ność	prac	oraz	pochlebne	opinie	sprawiły,	że	organizator-
ki	przewidują	już	kolejne	tego	typu	inicjatywy.	■

Wystawę licznie odwidzili także goście z sąsiednich gmin
m. in.  Zdzisław Grosicki - Przewodniczący Rady Gminy Piekoszów

Narodowe Święto 3 Maja zostało ustanowiowione  w 1919 roku
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Wybory
prezydenckie

10 maja mieszkańcy Gminy wrzucili do 
urn karty z oddanymi głosami. I tura wy-
borów prezydenckich za nami.

	 W  drugi	 weekend	 majowy	 odbyła	 się	 zaskakująca	
I  tura	wyborów	Prezydenta	RP.	W sześciu	komisjach	na	
terenie	Gminy	Miedziana	Góra	łączna	frekwencja	głosu-
jących	wynosiła	dokładnie	54.04%.	Spośród	8816	upraw-
nionych	obywateli	głos	oddało	4764,	z czego	46	nieważ-

nych.	 Poza	 Kostomłotami	
Drugimi,	 w  których	 zwycię-
stwo	 odniósł	 Adam	 Jarubas,	
mieszkańcy	 oddali	 najwięcej	
głosów	 na	 Andrzeja	 Dudę.	
Gdyby	II	turę	odzwierciedlały	
wybory	w Gminie	Miedziana	
Góra,	 to	 przeciwnikiem	 An-
drzeja	Dudy	w  II	 turze	byłby	
Paweł	Kukiz.	
	 Poszczególni	 kandy-
daci	 otrzymali:	 Andrzej	
Duda	–	33.93%,	Paweł	Kukiz	
–	 20.67%,	 Adam	 Jarubas	 –	
20.33%,	Bronisław	Komorow-

ski	–	17.47%,	 Janusz	Korwin-Mikke	–	3.71%,	Magdalena	
Ogórek	–	1.27%,	Janusz	Palikot	–	0.93%,	Grzegorz	Braun	
–	0.72%,	Marian	Kowalski	–	0.49%,	 Jacek	Wilk	–	0.32%,	
Paweł	Tanajno	–	0.17z%.	II	tura	wyborów	już	24	maja.	■

Drzewka dla 
młodych rodziców

Władze Gminy Miedziana Góra wręczyły 
młodym rodzicom sadzonki drzewek.

	 Na	placu	przed	Urzędem	
Gminy	trzy	rodziny	zosta-
ły	obdarowane	 sadzonka-
mi.	 –	 Jestem	 niezmiernie	
szczęśliwy,	 że	mogę	 Pań-
stwu	wręczyć	 te	 drzewka.	
Niech	 będą	 symbolem	
rozwoju	 waszych	 dzieci	
i jednocześnie	naszej	ma-
łej	 ojczyzny	–	 powiedział	
wójt	Zdzisław	Wrzałka.
	 Państwo	 Gonciarzowie	
z Ćmińska,	 rodzice	małe-

go	Filipa,	wybrali	klon	czerwonolistny,	podobnie	jak	ro-
dzice	drugiego	Filipa,	państwo	 Juszczykowie	 z Tumlina.	
Rodzice	 Janka,	 Justyna	 i  Sebastian	 Świerczyńscy	 z Mie-
dzianej	Góry,	zdecydowali	się	zaś	na	migdałowiec.
	 Oprócz	 drzewek	 rodziny	 dostały	 listy	 gratulacyjne	
od	 wójta	 oraz	 grzechotki	 od Anny	 Sochy,	 inspektor	 ds.	
ochrony	przyrody	i rolnictwa.	To	pierwszy	raz,	gdy	rodzi-
ce	z okazji	powicia	potomków	dostają	od	władz	samorzą-
dowych	taki	podarek.	■

Nagrodzeni rodzice z pociechami

Pod względem frekwencji Gmina 
na tle innych była w czołówce

Czytali na trawie
Prawie 40 osób wzięło udział w „Czytaniu 
na trawie”, czyli spotkaniu z poezją.  

	 Z	 okazji	Dnia	Bibliotekarza	 i	 Tygodnia	Bibliotek	 tuż	
przy	remizie	OSP	w	Bobrzy	miłośnicy	poezji	mieli	okazję	
przeczytać	ulubione	utwory.	Pojawiły	się	rodzime	akcen-
ty	w	postaci	poezji	lokalnych	twórców.	Zebrani	goście	za-
prezenetowali	poezję	kunsztowną	i	poważną	oraz	tę	dow-
cipną,	 humorystyczną.	Wójt	 Zdzisław	Wrzałka	 podszedł	
do	sprawy	ambitnie,	czytając	fragmenty	wierszy	z	tomiku	
Brzechwa dla dorosłych.	
	 Spotkanie	zorganizowane	przez	panie	z	Gminnej	Bi-
blioteki	Publicznej	w	Miedzianej	Górze	 trwało	prawie	4	
godziny.	Uświetniły	je	członkinie	Zespołu	Ludowego	„Bo-
brzanki”	 oraz	 sponsorzy	 Grzegorz	 Toporek	 i	 Sławomir	
Wieczorek,	którzy	wspólnie	zadbali	o	kulinarną	oprawę.	
Uczestnicy	mogli	 też	wziąć	udział	w	konkursie	 i	wygrać	
nagrody	książkowe.	■

Zawody wędkarskie
1 maja o poranku, w cieniu potężnego 
muru oporowego nad Bobrzą odbyły się 
zawody zorganizowane przez Koło Węd-
karskie Fundament. 

	 Zawody	o Puchar	wójta	Gmin	Miedziana	
Góra,	 wygrał	 pan	 Andrzej	 Jedynak.	 Zdo-
bywcą	 drugiego	 miejsca	 został	 Dariusz	
Łaszcz,	a na	trzecim	prezes	Koła,	pan	Sta-
nisław	Naporowski.	Nagrodami	 były	 pro-
fesjonalne	akcesoria	wędkarskie.	Pojawiły	
się	też	nagrody	pocieszenia	i poczęstunek	
ufundowany	przez	ubojnię	drobiu	z Przyj-
ma.	Gratulacje	zwycięzcom	złożył	zastęp-
ca	wójta	Jarosław	Wałek.
 Fundament	 już	 od	 ponad	 7	 lat	 opiekuje	
się	 tutejszym	 zbiornikiem,	 zarybiając	 go,	
porządkujc	 teren	 i  organizując	 zawody.	
Następne	zmagania	planowane	są	dla	naj-
młodzych	z okazji	Dnia	Dziecka.	■

Zwycięzca za-
wodów wyłowił 
największą rybę
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oświata

W skrócie
Wójt	 Gminy	 Miedziana	 Góra	 Zdzisław	Wrzałka	 spotkał	
się	 z  naukowcami	 Piotrem	 Szrekiem,	 Sylwestrem	Salwą	
i  Grzegorzem	 Niedźwiedzkim.	 Badacze	 odkryli	 niedaw-
no	w okolicach	Kostomłotów	ślady	pierwszych	na	Ziemi	
systemów	 korzeniowych	 roślin.	 W  związku	 z  tym	 wójt	
Zdzisław	Wrzałka	zaproponował	 im	współpracę	polega-
jącą	na	wsparciu	badań	i promocji	Gminy.	Naukowcy	bo-
wiem	nadal	opracowują	dokładną	charakterystykę	roślin,	
badając	ich	możliwe	parametry	i otoczenie.	Jednocześnie	
opowiadają	uczniom	na	lekcjach	o znaleziskach	i o histo-
rii	Ziemi.	Współpraca	może	przyciągnąć	do	Gminy	tury-
stów	–	a bazy	agroturystyczna	i gastronomiczna	tylko	na	
to	czekają.	■

100	tysięcy	osób	wzięło	udział	w VII	Ogólnopolskiej	Piel-
grzymce	Strażaków	na	Jasną	Górę.	Gminę	Miedziana	Góra	
reprezentowało	50	druhów	z OSP	w Bobrzy,	Ćmińsku,	Ko-
stomłotach	Drugich	i Miedzianej	Górze.	■ 

Skończył	 się	 remont	 pętli	 przy	 ul.	 Podmiejskiej	 w  Ko-
stomłotach	 Pierwszych.	 Pierwsze	 autobusy	 linii	 nr	 32	
przejechały	 już	po	nowej	asfaltowej	nawierzchni,	dzięki	
której	poprawił	się	komfort	jazdy.	Wójt	Zdzisław	Wrzałka	
przyznał,	że	to	mieszkańcy	zasygnalizowali	potrzebę	od-
nowienia	pętli.	■

23	kwietnia	mieszkańcy	Miedzianej	Góry	mogli	 spotkać	
się	 z przedstawicielem	firmy	Polska	Społka	Gazownicza	
odpowiedzialnej	za	gazyfikację	gminy.	Omówiona	została	
budowa	dotychczasowej	linii	gazowej	i plany	jej	poszerze-
nia	na	ul.	Tumlińskiej	od	ul.	Zagórskiej	w stronę	Tumlina.	
Niektórzy	 mieszkańcy	 tego	 odcinka	 ulicy	 wypełnili	 już	
ankiety	gazyfikacyjne.	Pozostali	nadal	mogą	je	wypełnić	
i  odesłać	 firmie	 gazowniczej.	 Informacje	 dotyczące	 wy-
pełniania	ankiet	można	uzyskać	u sołtysa	bądz	w Urzę-
dzie	Gminy.	Ankiety	stanowią	jedynie	informację	o zapo-
trzebowaniu	na	taką	inwestycję	w danym	miejscu.	■

Na	obchodach	Dnia	Strażaka,	wójt	Zdzisław	Wrzałka	po-
dziękował	 druhom	 za	 ich	 ofiarną	 służbę	 dla	mieszkań-
ców	gminy.	Po	uroczystościach	odbyło	się	spotkanie	OSP	
w Kostomłotach	Drugich,	 podczas	 którego	wójt	wręczył	
dwóm	ochotnikom	wyróżnienia	za	wzorową	służbę.	Dru-
howie	z OSP	w Bobrzy	i Ćmińsku	świętowali	Międzynaro-
dowy	Dzień	Strażaka	w swojej	parafii.	■

7–9	 maja	 minęły	 pod	 znakiem	 programu	 „Dni	 otwarte	
funduszy	 europejskich”,	 akcji	 promującej	 projekty	 dofi-
nansowane	ze	środków	unijnych.	Z tej	okazji	m.in.	w Ze-
spole	Szkół	w Kostomłotach	Drugich	odbyła	się	pokazowa	
lekcja	gry	w szachy	oraz	udostępniona	została	strefa	za-
baw	dla	najmłodszych	uczniów.	■

Cała Gmina
czyta dzieciom

Podopieczni zerówek przy Szkole Podsta-
wowej w Kostomłotach Drugich po raz 
kolejny mieli okazję posłuchać, jak doro-
śli czytają im bajki i opowiadania.

	 Że	 czytanie	 jest	 potrzebne,	 nie	 trzeba	 nikogo	 prze-
konywać.	O  tym	natomiast,	 że	wspólne	 czytanie	 rozwi-
ja	 horyzonty,	 systematycznie	 przekonują	 się	 najmłodsi	
uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w Kostmołotach	Drugich	
oraz	ich	goście.	W ramach	wspólnych	spotkań	dorośli	za-
szczepiają	w dzieciach	potrzebę	i chęć	czytania,	one	nato-
miast	mają	okazję	porozmawiać	na	niecodzienne	tematy	
z ekspertami	z	różnych	dziedzin.
	 Podczas	 ostatniego	 spotkania	 z  zerówkowiczami	
książkę	czytał	na	głos	wójt	Zdzisław	Wrzałka.	Spotkanie	
minęło	 nie	 tylko	 pod	 znakiem	 czytania,	 ale	 i  wymiany	
spostrzeżeń	na	temat	mijającego	czasu,	rodziny	i pracy.	
	 Tylko	w tym	roku	
w ramach	akcji	„Cała	
Polska	 czyta	 dzie-
ciom”	 uczniowie	
szkoły	 w  Kostomło-
tach	Drugich	spotka-
li	 się	 z  policjantami,	
druhami	 z  Ochotni-
czej	 Straży	 Pożarnej	
w Miedzianej	 Górze,	
pielęgniarką	 szkolną	
i projektantką	mody.	
Najmłodsi	mogli	po-
słuchać	strażaków	czytających	m.in.	książeczkę	Jak Woj-
tek został strażakiem.	 Czytaniu	 towarzyszył	 pokaz	pom-
powania	wody	i piany	gaśniczej,	oglądanie	wnętrza	wozu	
bojowego	oraz	przymierzanie	kasków	strażackich.	
	 –	 Jestem	 bardzo	 zadowolona	 z  realizacji	 tej	 akcji	 –	
przyznaje	prowodyrka	projektu,	Elżbieta	Pierzak.	–	Cieka-
wi	goście	najpierw	pokazują	i opowiadają	o swojej	pracy,	
by	później	zachęcać	uczniów	do	czytania.	Dzieci	słuchają,	
a potem	rozmawiają	o książkach.	To	procentuje	–	dodaje.	
Najważniejsze	w całej	akcji	są	jej	efekty	widoczne	wśród	
dzieci	ze	starszych	roczników.	Elżbieta	Pierzak	wskazuje,	
że	czytelnictwo	wśród	nich	rośnie,	co	zachęca	do	konty-
nuowania	pracy	nad	projektem.	Stąd	spotkania	zaplano-
wane	są	już	do	końca	tego	roku	i na	kolejne	lata.
	 Anna	Cedro,	koordynator	projektu,	oraz	Elżbieta	Pie-
rzak	zgadzają	 się	 co	do	 tego,	że	 radykalne	ograniczenie	
dzieciom	 dostępu	 do	 mediów	 wizualnych	 i  codzienne	
czytanie	zdecydowanie	bardziej	rozwija	wyobraźnię	naj-
młodszych.	Dodatkowo,	jeśli	to	rodzice	czytają	dzieciom,	
pogłębia	się	między	nimi	więź.	■

Codzienne czytanie uczy rozumiec innych, 
pobudza wyobrażnie i rozwija uczucia
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Akademia Korony
12 kwietnia w Miedzianej Górze 
rozpoczęto II edycję Ligi Akademii 
Piłkarskiej Korony Kielce.

	 Impreza	 na	 stadionie	 w	 Kostmłotach	 Drugich	 przy-
ciągnęła	blisko	1000	osób	w	 różnym	wieku.	W	meczach	
rozegranych	między	rocznikami	2003–2008	wzięli	udział	
chłopcy	i	dziewczynki.	Rodzice	najmłodszych	koroniarzy	
mieli	zaś	okazję	zagrać	mecze	pokazowe	z	byłymi	zawod-
nikami	 Korony	 Kielce	 i	 trenerami	 Akademii	 Piłkarskiej	
Korona	Kielce.	
	 Zespoły	 turniejowe	 rozegrały	minimum	3	 spotkania.	
Oprócz	Miedzianej	Góry	mecze	odbywają	się	w	Chmielni-
ku,	Pierzchnicy,	Strawczynie	i	w	Kielcach.	
	 –	 Ten	 stadion	 jest	 dla	 mieszkańców	 naszej	 Gminy.	
Chcę,	byście	go	Państwo	wykorzystywali	jak	najczęściej;	
by	dzieci	mogły	rozwijać	swoje	umiejętności	i	w	niedale-
kiej	przyszłości	zasiliły	nasze	lokalne	zespoły	lub	trafiły	
do	Ekstraklasy,	na	przykład	do	Korony	Kielce	–	powiedział	
wójt	 Zdzisław	Wrzałka,	 który	 objął	 honorowy	 patronat	

nad	 rozgrywkami.	Organizatorzy	 zadbali,	 aby	 czas	mię-
dzy	meczami	był	wypełniony	atrakcjami.	Dzieci	korzysta-
ły	z dmuchanej	zjeżdżalni	i	trampoliny,	dorośli	grillowali,	
integrowano	 się	 także	 podczas	wspólnych	 gier	 i	 zabaw.	
Największą	popularnością	cieszyła	się	gra	Bumper	Balls,	
czyli	piłka	nożna	w	kulach,	w	której	sił	próbowali	wszyscy	
bez	względu	na	wiek.
	 Wśród	 gości	 zaproszonych	 na	 otwarcie	 Ligi	 pojawili	
się	m.in.	zastępca	wójta	Gminy	Miedziana	Góra	Jarosław	
Wałek	i	przewodniczący	Rady	Gminy	Bogusław	Sobczyk.	
Na	stadion	zawitał	też	wójt	Gminy	Piekoszów,	Zbigniew	
Piątek.	Wójt	Wrzałka	otrzymał	tytuł	przyjaciela	Akademii	
i	pamiątkową	koszulkę	ze	swoim	nazwiskiem.
	 W	 Lidze	 APKK	 zagrali	 także	 piłkarze	 z	 roczników	
2001–2002.	Ich	spotkanie	obyło	się	pod	koniec	kwietnia	
w	Miedzianej	 Górze.	Akademia	 Piłkarska	 Korony	Kielce	
działa	 zaledwie	od	zeszłego	 roku,	 jednak	 swoje	filie	ma	
już	w	20	świętokrzyskich	gminach.	Trenuje	w	niej	ponad	
900	młodych	zawodników.	■

W skrócie
Zakończył	się	powiatowy	etap	Ogólnopolskiego	Turnieju	
Wiedzy	Pożarniczej	„Młodzież	zapobiega	pożarom”.	Na-
szą	Gminę	reprezentował	Jan	Rybak	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	w Porzeczu,	który	znalazł	się	w pierwszej	dziesiątce	
najlepszych	uczniów.	–	Janek	był	jednym	z najmłodszych	
uczestników	turnieju,	więc	miejsce	w pierwszej	dziesiąt-
ce	należy	uznać	za	sukces	i dobre	przetarcie	przed	przy-
szłym	rokiem	–podsumował	ucznia	jego	opiekun	Dariusz	
Kurpiński.	■

128	 gimnazjalistów	 ze	 szkół	 w  Kostomłotach	 Drugich	
i Ćmińsku	podeszło	do	egzaminu	gimnazjalnego.	W obu	
szkołach	 łącznie	 czterech	 uczniów	 zostało	 zwolnionych	
z niektórych	części	egzaminu	z  racji	zwycięstw	w olim-
piadach	 przedmiotowych.	 Wyniki	 zostaną	 ogłoszone	
w drugiej	połowie	czerwca.	■

Zakończył	 się	 Konkurs	 Wiedzy	 o  Unii	 Europejskiej	 dla	
uczniów	 szkół	 podstawowych	 i  gimnazjów	 Miedziana	
Góra	2015,	któremu	honorowo	patronował	poseł	do	Par-
lamentu	 Europejskiego	 Bogdan	 Wenta.	 Zwyciężyli	 ex	
aequo	Natalia	Lis	z SP	w Kostomłotach	Drugich	 i Niko-
dem	Samiec	z SP	w Porzeczu	oraz	Patrycja	Czekaj	z gim-
nazjum	w Kostomłotach	Drugich.	■

Uczniowie	 klas	 IV–VI	 Szkoły	 Podstawowej	 w  Porzeczu	
zwiedzili	 Wojewódzką	 Bibliotekę	 Publiczną	 w  Kielcach	
i  obejrzeli	 przedstawienie	 teatralne	 „Pan	 Twardowski”	
w Wojewódzkim	Domu	Kultury.	Wycieczkę	zorganizowali	
nauczyciele	ze	szkoły	w Porzeczu.	■

Angelika	 Suchenia	 z  Gimnazjum	w  Ćmińsku	 oraz	Wik-
toria	 Głuszek	 i  Kinga	 Rogula	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w Ćmińsku	 zostały	 laureatkami	XX	Diecezjalnego	Kon-
kursu	Biblijnego.	W finale	wzięło	udział	94	uczniów	z die-
cezji	kieleckiej.	■

Uczniowie	 klas	 IV-VI	 Szkoły	 Podstawowej	 w  Ćmińsku	
wraz	z opiekunami	wybrali	się	na	rajd	pieszy	wokół	Ćmiń-
ska.	Podczas	wycieczki	odwiedzili	najważniejsze	miejsca	
związane	z ochroną	przyrody	oraz	zbierali	śmieci.	Z ko-
lei	uczniowie	młodszych	klas	posprzątali	okolice	 szkoły	
i ruin	Zakładu	Wielkopiecowego	w Bobrzy.	■

Uczniowie	z Gminy	Miedziana	Góra	wzięli	udział	w co-
rocznym	Dniu	Ziemi.	W szkole	Podstawowej	w Porzeczu	
uczniowie	starszych	klas	obejrzeli	film.	W Zespole	Szkół	
w Kostomłotach	Drugich	z tej	okazji		odbyła	się	akademia	
dotycząca	problemów	ochrony	przyrody	 i odnawialnych	
źródeł	 energii.	 Zorganizowany	 został	 również	 konkurs	
wiedzy	 przyrodniczej.	 Oprócz	 tego	 uczniowie	 sprzątali	
teren	wokół	swoich	szkół	oraz	najbliższej	okolicy.	■

Gra w reprezentacji Polski to główne marzenie młodych piłkarzy
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W skrócie
W  Porzeczu	 odbyły	 się	 Gminne	 Igrzyska	 Młodzieży	
Szkolnej	 w  Drużynowych	 Biegach	 Przełajowych.	
W  zawodach	 wzięło	 udział	 52	 zawodników	 ze	 szkół	
podstawowych	w Kostomłotach	Drugich	i Porzeczu.	■

Znakomicie	 spisali	 się	 zawodnicy	 LUKKS	 Miedziana	
Góra	 w  Turnieju	 Szachowym	 o  Puchar	 Marszałka	
Województwa	Świętokrzyskiego	w ramach	VI	Grand	Prix	
Gór	Świętokrzyskich.	W kategorii	do	lat	10	II	miejsce	zajął	
Piotr	Paździerz,	V	miejsce	–	Maciej	Moćko,	a tuż	za	nim	
uplasowała	się	Katarzyna	Karyś.	Oprócz	nich	w turnieju	
wzięło	udział	 jeszcze	12	 zawodników	LUKKS	Miedziana	
Góra.	 Rozgrywki	 odbyły	 się	 w  Regionalnym	 Centrum	
Naukowo-Technologicznym	 w  Podzamczu	 Chęcińskim.	
Poza	grą	uczestnicy	turnieju	mogli	zobaczyć	laboratoria	
i  interaktywne	 eksponaty	 w  Centrum	 Nauki	 Leonardo	
da	 Vinci.	 W  zawodach	 wzięli	 udział	 najlepsi	 szachiści	
z  województwa	 świętokrzyskiego	 i  innych	 województw	
południowej	Polski.	■

Zawodnicy	 LUKKS	 Miedziana	 Góra	 święcili	 triumfy	
również	 w  Ostrowcu	 Świętokrzyskim	 i  w  Kielcach	
podczas	 Drużynowych	 Mistrzostwach	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 w  Szachach.	 Zajęli	 tam	 pierwsze	
miejsce	 w  kategorii	młodzików	 i  awansowali	 do	 III	 ligi	
szachowej.	Dużą	niespodziankę	sprawili	juniorzy,	którzy	
w swojej	kategorii	zajęli	wysokie	trzecie	miejsce.	■

Czworo	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w Porzeczu	wzięło	
udział	 w  zgrupowaniu	 wojewódzkiej	 kadry	 juniorów	
w  tenisie	 stołowym	 w  Kielcach.	 W  grupie	 wybrańców	
znaleźli	się	Magdalena	Ciosek,	Igor	Gała,	Łukasz	Stępień	
i Nikodem	Samiec.	–	Powołanie	jest	dużym	wyróżnieniem	
i podsumowaniem	osiągnięć	sportowych	uczniów	–	uważa	
Marek	Woś,	dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w Porzeczu.	■

Świetnie	spisuje	się	drużyna	Grodu	Ćmińsk.	Po	serii	wy-
granych	meczy	 i  jednym	 remisie	 z  Piaskowianką	 Piaski	
zajmuje	pierwsze	miejsce	w tabeli	rozgrywek	A klasy.	■

Wicher	 Miedziana	 Góra	 po	 23	 kolejce	 klasy	 okręgowej	
wskoczył	 na	 6	 miejsce.	 Wspólnie	 z  Zenitem	 Chmielnik	
i GKS	Sitkówka-Nowiny	mają	na	koncie	po	36	punktów.	■

Tego, że coraz więcej dzieci unika lekcji wychowania 
fi zycznego, nie trzeba nikomu udowadniać, podobnie 
jak tego, że rośnie liczba dzieci z nadwagą. Zespół Szkół 
w Kostomłotach Drugich wziął więc sprawy w swoje ręce 
i przystąpił do programu „MultiSport”.

Dzięki Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Sporty Zespołowe w wo-
jewództwie ruszy już druga edycja projekt „MultiSport”. Udział weźmie 
w niej blisko 450 dzieci z 22 gmin.

Dziecko z nadwagą = otyły dorosły
Na podstawie niedawnych badań Najwyższej Izby Kontroli stwierdzono, 
że liczba uczniów niebiorących udziału w zajęciach wychowania fi zycz-
nego w szkołach podstawowych, gimnazjach i  szkołach ponadgimna-
zjalnych stale się zwiększa. A dziecko z nadwagą to w przyszłości najczę-
ściej otyły dorosły z poważnymi problemami zdrowotnymi. Aby temu 
zaradzić, Ministerstwo Turystyki i  Sportu we współpracy z  Instytutem 
Sportu opracowało i wdrożyło projekt „Multi Sport” z myślą o uczniach 
klas IV-VI. Działa on w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” i jest 
fi nansowany m.in. ze środków MSiT, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i samorządów gminnych. 

Duża popularność wśród dzieci
Projekt „MultiSport” ruszył w  2014 roku w  14 województwach i  od 
razu zaczął cieszyć się ogromną popularnością i uznaniem. Stworzono 
wówczas 58 grup składających się z 17 tysięcy dzieci. Grupy spotykały 
się trzy razy w  tygodniu i  poznawały różne dyscypliny sportowe. We-
dług prognoz w tym roku liczba uczniów chętnych do wzięcia udziału 
w zajęciach wzrośnie do 20 tysięcy. Dużym atutem projektu jest fakt, iż 
koordynuje go Instytut Sportu. Placówka badawcza stale współpracuje 
z wybitnymi polskimi sportowcami, wspierając ich rozwój i zapewniając 
optymalne warunki przygotowań do igrzysk olimpijskich. Oprócz tego 
sprawuje nadzór nad systemem sportu młodzieżowego i prowadzi Aka-
demię Trenerską, upowszechniając sport wśród młodzieży i  rozwijając 
kadry szkoleniowe.

Można spróbować różnych dyscyplin
Ideą projektu jest zapoznanie dzieci z  różnymi dyscyplinami sportu, 
tak aby mogły spróbować i wybrać tę dyscyplinę, która będzie im naj-
bardziej odpowiadała. W  trzech blokach tematycznych zawarte będą 
elementy: lekkiej atletyki, gimnastyki, sportów walki, gier i  zabaw 
ruchowych, sportów zespołowych, sportów sezonowych oraz sportów 
charakterystycznych dla danego regionu. Bezpłatne zajęcia odbędą się 
poza lekcjami na różnych obiektach sportowych. Ich forma ma być na 
tyle nowoczesna i atrakcyjna, aby przyciągnąć i zachęcić dzieci do aktyw-
ności fi zycznej. Nad uczniami biorącymi udział w zajęciach pieczę będą 
sprawowali nauczyciele i wykwalifi kowani trenerzy. Tym bardziej cieszy 
więc, że Zespół Szkól w Kostomłotach Drugich przystąpił do projektu.

program 
aktywnści 
sportowej 
dla dzieci 
z klas 4-6

2 6  m a j a  –  1  c z e r w c a    z a p r a s z a m y    n a 
VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Szczegółowy harmonogram imprez 
dostępny jest na stronie internetowej 
www.miedziana-gora.pl
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Twardziel 
Świętkrzyski

Na głównej trasie wystartowało 146 osób, 
na metę dotarło 116. Maksymalnie 22 
godziny na pokonanie 100 kilometrów. 
Wszystko po to, by zostać Twardzielem 
Świętokrzyskim.

 
	 Ból,	 pot	 i  zmęczenie	 to-
warzyszyły	 tym	 osobom,	
które	wzięły	udział	w eks-
tremalnym	 marszobiegu	
z  Gołoszyc	 do	 Strawczyn-
ka.	Dla	mniej	zaawansowa-
nych	została	przygotowana	
krótsza	 trasa,	 tzw.	 Unijna	
50-tka,	 z  tą	 samą	 metą,	
ale	startująca	z Ameliówki.	
Z myślą	 o  grupach	 zorga-
nizowanych	 opracowano	
zaś	18-kilometrowy	spacer	
z  przewodnikiem	 z  Ob-
lęgorka	 do	 Strawczynka.	
W  sumie	w  całej	 imprezie	
wzięło	udział	278	osób.
	 Historia	 „Twardziela	
Świętokrzyskiego”	 sięga	
maja	2004	roku,	kiedy	Pol-
ska	przystąpiła	do	Unii	Eu-
ropejskiej.	 Klub	 Turystów	
Pieszych	 PTTK	 „Przygo-
da”	z Kielc	uczcił	 ten	 fakt	

przejściem	całego	czerwonego	szlaku	 turystycznego	 im.	
E.	Massalskiego	w trzech	odcinkach.	Wtedy	właśnie	po-
mysłodawcom	„Twardziela”	przyszła	do	głowy	myśl,	aby	
co	roku	organizować	ogólnopolską	imprezę.
	 Uczestnicy	 tegorocznego	„Twardziela”	meldowali	 się	
w wyznaczonych	godzinach	w dwóch	punktach	–	w prze-
ciwnym	wypadku	zostaliby	zdyskwalifikowani.	Rajd	miał	
się	 odbyć	bez	względu	na	pogodę	–	 ta	na	 szczęście	 do-
pisała.	 Na	 odcinku	 biegnącym	 przez	 Gminę	 Miedziana	
Góra	 uczestnicy	 musieli	 pojawić	 się	 kolejno	 na	 górach	
Grodowej,	Wykieńskiej,	Kamień	i Ciosowa.	–	Ten	odcinek	
należał	 do	wyjątkowo	uroczych	–	mówi	 jeden	 z  uczest-
ników,	kielczanin	Tomasz	Siudak.	–	Kolor	skał	w kamie-
niołomach	i zazieleniony	liściasty	las	robiły	na	tyle	duże	
wrażenie,	że	nie	tylko	my,	ale	też	uczestnicy	marszu	po-
chodzący	spoza	regionu	nieraz	przystawali,	żeby	się	temu	
wszystkiemu	przyjrzeć	–	wspomina.
	 Zwycięzcą	 został	 pochodzący	 z  Krosna	 Paweł	 Zima,	
który	 pokonał	 całą	 trasę	w  11,5	 godziny.	Następny,	 XII	
rajd	twardzielów	już	w przyszłym	roku.	■

Zlot Camperów
Miedziana Góra gościła miłośników kara-
waningu z całego kraju. W ostatni wie-
czór kwietnia na miedzianogórskim torze 
zaparkowało około siedemdziesięciu 
samochodów kampingowych. 

	 Turystów	pierwszego	zlotu	„Camperami	na	Szlak	Przy-
gody”	przywitali	mieszkańcy	i	władze	Gminy.	–	Cieszę	się,	
że	wybraliście	naszą	Gminę.	To	zakątek	Polski	z pięknymi	
krajobrazami,	znajdujący	się	w urokliwym	miejscu.	Mam	
nadzieję,	że	spędzicie	tutaj	wspaniały	czas	i długo	go	bę-
dziecie	wspominali.	Życzę	Wam	wielu	przyjemnych	wra-
żeń	i miłego	pobytu	–	powiedział	wójt	Zdzisław	Wrzałka,	
zapraszając	gości	na	pyszną	grochówkę.	Nie	obyło	się	bez	
muzyki	na	żywo.	Uczestnikom	spotkania	czas	umilały	wy-
stępy	lokalnych	zespołów.
	 Takie	spotkania	bywają	znakomitą	okazją	do	wymiany	
doświadczeń		i	cennych	informacji	na	temat	tras	czy	cie-
kawych	miejsc	wartych	 odwiedzenia.	Na	miedzianogór-
skim	torze	obok	najnowocześniejszych	kamperów	stanęły	
również	 stare,	 wysłużone,	 ale	wciąż	 sprawne	 i	 zadbane	
maszyny.	 Ich	właściciele	przywiązują	 się	 do	nich.	Prze-
chadzając	się	między	pojazdami,	można	było	przyjrzeć	się	
zdobiącym	je	kolorowym	naklejkom	–	trofeom	zdobywa-
nym	przez	 lata	w	 różnych	miejscach	na	 świecie.	Goście	
chętnie	 udostępniali	 swoje	 pojazdy	 tym,	 którzy	 chcieli	
przekonać	się,	jak	to	jest	podróżować	i	mieszkać	w	„domu	
na	 kołach”.	 Zaproszeniu	 nie	mógł	 się	 oprzeć	 sam	 Zbój	
Madej,	 który	 z	 zazdrością	 podziwiał	 wygodne	 leżanki,	
przeklinając	cicho	swoje	słynne	łoże.
	 Organizatorzy,	 Fundacja	 Szlak	 Przygody	 oraz	 klub	
miłośników	 turystyki	 kamperowej	 CamperTeam	 Górale	
Świętokrzyscy	 zorganizowali	 wiele	 atrakcji	 dla	 uczest-
ników	zlotu.	W	pierwszy	majowy		poranek	podzieleni	na	
cztery	grupy	wyruszyli	 różnymi	trasami	w	dalszą	drogę,	
aby	poznawać	uroki	naszego	regionu.	Następne	wieczory	
spędzą	w	Kurozwękach	i	w	Bałtowie,	a	po	drodze	odwie-
dzą	m.in.	Oblęgorek,	Chmielnik	i	Sandomierz.	■

Podczas 11 edycji maratonu pogoda 
nie rozpieszczała uczestników

Na tor wyścigowy dotarło około 150 pasjonatów camperów
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turystyka

Sufraganiec
Niedaleko Kostomłotów, w Leśnictwie 
Gruchawka mieści się rezerwat „Sufra-
ganiec”. Jeśli w pobliżu biegnie ruchliwa 
międzynarodowa trasa E 77, to „Sufra-
ganiec” pozostaje oazą ciszy i spokoju. 
Niemożliwe?

	 Zanim	 z	 Kostomłotów	 Pierwszych	 dotrzemy	 do	 re-
zerwatu,	 trzeba	 się	mieć	mocno	 na	 baczności.	 Oznako-
wanie	 żółtej	 ścieżki	 spacerowej	 czasem	 się	 „chowa”,	 a	
my	kilka	razy	się	cofamy	i	skręcamy	wreszcie	tam,	gdzie	
trzeba.	Dotarcie	do	celu	wyprawy	nagradza	jednak	nasze	
błądzenie.	W	 rezerwacie	otacza	nas	 spokój	 i	udziela	 się	
aura	tajemniczości.	–	Tu	jest	trochę	jak	nad	Złodziejskim	
Potokiem	w	Bieszczadach	–	mówię	do	mojego	brata,	nie-
doszłego	leśnika.	Potwierdza	oczarowanie.	Widział	dużo	
leśnych	zakątków,	ale	ten	robi	na	nim	ogromne	wrażenie.	
Od	szerokiej	ścieżki	schodzą	mniejsze	w	kierunku	rzeki.	
Przez	dziki,	zarośnięty	jar	nieśmiało	przelewają	się	wody	
Sufragańczyka,	który	zasila	nurt	Sufragańca.	Popołudnio-
we	światło	słoneczne	przebija	przez	korony	drzew,	ale	na	
dnie	jaru	jest	ciemno.	Nie	słychać	niczego	poza	delikat-
nym	szumem	liści	i	płynącej	wody.	
	 Mijamy	 paśnik	 z	 pozostawionym	 sianem.	 Przycho-
dzące	tu	zimą	sarny	mogą	liczyć	na	podkarmianie	przez	
Związek	Łowiecki.	Dzieciaki	z	pewnością	by	ucieszył	taki	
widok.	Przez	 jakiś	czas	 idziemy	w	pobliżu	 rzeki,	przeci-
nając	 ją	 przez	 kładkę	 i	 w	 końcu	 oddalając	 się	w	 stronę	
kieleckiej	Dąbrowy.	 Im	dalej	od	rezerwatu,	 tym	bardziej	
„przygodowa”	 ścieżka.	 Usiłuję	 przeskoczyć	 błoto	 rozje-
chane	przez	motorowery	i	zostawiam	w	nim	lewego	buta.	
Moi	towarzysze	mają	ubaw.	Mimo	zmęczenia	robimy	pla-
ny	na	następny	weekend	–	musimy	tu	wrócić.	■

Rajd Bobra
Już po raz szósty miłośnicy wędrówek 
spotkali się na „Rajdzie Bobra” organi-
zowanym przez Lokalną Grupę Działania 
Dorzecze Bobrzy.

	 Turystów	przez	lasy	i knieje	miedzianogórskich	wzgórz	
poprowadził	przewodnik	świętokrzyski,	pan	Czesław	Na-
porowski,	a miał	pod	swoją	opieką	grupę	blisko	50	osób.	
Uczestnicy	 wycieczki	 mieli	 okazję	 wysłuchać	 licznych	
ciekawostek	przyrodniczych,	a także	zapoznać	się	z histo-
rią	regionu.	Wędrówka	miała	swój	początek	przy	Hotelu	
Stodółka,	 skąd	 turyści	 udali	 się	 stronę	 Ciosowej,	 a  na-
stępnie	do	kamieniołomu	Wykień.	Po	drodze	dowiedzieli	
się,	skąd	wypływa	krystalicznie	czysta	woda	bijąca	z mi-

janych	 źródełek	 i	 zwiedzili	
pozostałości	 po	 najstarszej	
w  kraju	 i  jedynej	 w  regionie	
ziemnej	 skoczni	 narciarskiej.	
Mieli	 okazję	podziwiać	 także	
widoki	 na	 górę	 Grodową	 ze	
szczytu	 stoku	 narciarskiego	
na	 zboczu	Góry	Wykieńskiej.	
Natępnie	pomaszerowali	nie-
dawno	wytyczonym	szlakiem	
do	nordic	walkingu.
	 Młodsi	turyści,	uczyli	się	
też	 rozpoznawać	napotykane	
rośliny.	 Z  zainteresowaniem	
słuchali	opowieści	o zwycza-
jach	dzikich	zwierząt	i	dowie-
dzieli	 się,	 że	powalone	przez	
wichurę	drzewa	wraz	z	korze-
niami	 pozostawiaja	 po	 sobie	
tzw.	wyrkot,	 a miejsca,	 gdzie	
dziki	 urządzają	 swoje	 błotne	
kąpiele,	to	babrzyska.

Rajd	 Bobra	 to	 impreza	 adresowana	 głównie	 do	 miesz-
kańców	pobliskich	gmin,	lecz	biorą	w niej	udział	turyści	
z całego	województwa.	Przyciągają	ich	atrakcje	turystycz-
ne,	w które	obfituje	region,	i ciepła,	rodzinna	atmosfera.	
Trasa	nie	 jest	 zbyt	długa	 i  forsowna	–	poradzi	 sobie	na	
niej	zarówno	dziadek	jak	i wnuczek.	Warto	odnotować,	że	
najmłodszy	uczestnik	tegorocznego	rajdu	liczył	sobie	rok	
i pięć	miesięcy	i bardzo	dzielnie,	choć	na	ramionach	taty,	
zniósł	trudy	wędrówki	przez	miedzianogórskie	ostępy.	
	 Rajd	 zakończył	 się	 w  altance	 udostępnionej	 przez	
właścicieli	 Hotelu	 Stodółka	 w  Ćmińsku,	 którym	
organizatorzy	 rajdu	pragną	serdecznie	podziękować.	Na	
uczestników	 rajdu	 czekały	 kiełbaski	 pieczone	 na	 ogniu	
i  napoje	 przygotowane	 przez	 organizatorów	 wyprawy,	
a  także	 nagrody	 za	 udział	 w  konkursie	 wiedzy	 o  LGD	
Dorzcze Bobrzy.	■

Jeżeli ktoś jeszcze nie był w Sufragańcu, musi to jak najszybciej zmienić
W rajdzie uczestniczyła spora 
grupa dzieci i młodzieży
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Stowarzyszenie Plusik informuje 
o zapisach na półkolonie 2015 r. 

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12  lat. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.  Ponieważ 
z doświadczenia wiemy, jak duże jest 
zapotrzebowanie, w tym roku przewidu-
jemy 4 turnusy (po dwa tygodnie każdy). 
W programie zapewniamy atrakcje, tj. 
basen, wycieczkę do Bałtowa, wyjazd do 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci, wi-
zytę w profesjonalnej szkole tańca. Poza 
tym na dzieci czeka wiele innych atrakcji 
jak np. warsztaty fotografi czne, robotyka, 
scraping, gry i zabawy.  Gwarantujemy 
fachową opiekę oraz wyżywienie. Pro-
jekt współfi nansowany z budżetu Gminy 
Miedziana Góra. Więcej informacji pod 
numerem telefonu: 889 338 766.

R E K L A M A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje 
o  zmianie siedziby, od maja funkcjonuje w  bu-
dynku przy ul. Urzędniczej 11 A na 2 piętrze (nad 
marketem Carrefour Express).

wraz
z Parafią św. Andrzeja Boboli

w Kostomłotach Drugich

zaprasza na
P i k n i k  R o d z i n n y

Dzień z rodziną
31.05.2015, w godz. 16.00- 19.00

teren przy Zespole Szkół
w Kostomłotach Drugich 

 W programie 
Turniej rodzinny o godz. 17.00

(rejestracja pod numerem telefonu 509 940 880)

sesja fotograficzna w godz. 16.00 - 17.00
Gry i zabawy, Ognisko oraz grill

Występy i Dmuchańce
Stoisko Parafialnego Centrum

Światowych Dni Młodzieży

Zdrowiejmy razem 2015
Piknik Rodzinny w  Tumlinie

30 maja 
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola

i  Gimnazjum im. Janusza Korczaka w  Tumlinie

W programie:
Zawody w  kolarstwie górskim

oraz biegi przełajowe 
,,Zdobywca Góry Grodowej”

Gry i  zabawy sportowe, Strzelnica
Warsztaty profilaktyczne
pod kierunkiem sanepidu

Pokazy artystyczne uczniów z Tumlina
Występ orkiestry

Pokaz sprzętu strażackiego i  policyjnego
Konkursy plastyczne i  fotograficzne

Kino letnie

Organizatorzy:
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i  Gimnazjum

im. Janusza Korczaka w Tumlinie,
GOPS Zagnańsk, GOSiR Zagnańsk, Gmina Zagnańsk,
Gmina Miedziana Góra, Zagnańskie Stowarzyszenie

Rowerowe ,,Pod Bartkiem”, Amatorski Klub Sportowy
,,Zagnańsk Biega”, Towarzystwo Przyjaciół Tumlina”,

Sołectwo Tumlin.
Patronat medialny: „Gazeta Zagnańska”,

„Głos Miedzianej Góry”
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Kalendarium
21 maja
Obchody 50 lecia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Miedzianej Górze.___________________________________

28 maja
Mistrzostwa Województwa w Parach Bilardowych.___________________________________

30 maja
Noc z Gminną Biblioteką w Miedzianej Górze.___________________________________

31 maja godz. 9.00
I Turniej Szachowy im. Józefa Mazgaja.
Zespoł Szkół w Kostomłotach Drugich___________________________________

7 czerwca godz. 16.00
Inscenizacja historyczna „Dwie historie”.
Pomnik Żołnierzy AK przy Torze Kielce___________________________________

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

Łukasz Sokołowski, Magdalena Wach, Michał Walczak
tel. 506 479 927, redakcja@glosmiedzianejgory.pl

trójca: pracownia grafi czna / trojca.org

Drukarnia TERCET Kielce, nakład: 1200 szt.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo
do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

wydawca

redakcja

skład

druk

Zapraszamy na nową stronę Urzędu Gminy.
Znajdziecie Państwo na niej codziennie aktuali-
zowane informacje z życia Gminy, zapowiedzi 
wydarzeń, informacje o samorządzie i wiele 
innych niezbędnych informacji.
Serdecznie zapraszamy do codziennych odwiedzin

www.miedziana-gora.pl                                  

W PROGRAMIE:
Interaktywne występy sceniczne:

„W 7 dni dookoła bajek”, „Jędrek Jeżyk”
Amimacje dla dzieci i dorosłych prowadzone 

przez profesjonalnych aktorów
Występ Gminnej Orkiestry Dętej

Pokazy grup tanecznych z terenu Gminy
Konkursy z nagrodami
Warsztaty ceramiczne

Wesołe miasteczko
Turnieje sportowe dla amatorów

Wstęp na pływalnię: 2 godziny w cenie 1

Tego dnia odbędzie się również akcja

KREW DAREM ŻYCIA
Centrum Sportowo-

Rekreacyjne OLIMPIC
Strawczynek, ul. Turystyczna 6

_________ × _________

Szczegółowy harmonogram na
www.olipicstrawczyn.pl

13 CZERWCA
Stowarzyszenie Plusik przy współpracy ze Stowarzyszenie Plusik przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Kielcach serdecznie Starostwem Powiatowym w Kielcach serdecznie 
zaprasza młodzież, osoby niepełnosprawne, zaprasza młodzież, osoby niepełnosprawne, 
seniorów, rodziny na bezpłatną wycieczkę:seniorów, rodziny na bezpłatną wycieczkę:

ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGOŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO
Więcej informacji oraz zapisy podWięcej informacji oraz zapisy pod
numerem telefonu 501 481 453. 

SPPS Zdrowy Tumlin zaprasza do Świetlicy 
w Tumlinie na zajęcia taneczne, bilard, tenis 
stołowy, zajęcia plastyczne, a także na czynne 
codziennie: plac zabaw i siłownie plenerową.
Informacje pod nr tel.: 796 295 368




