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Szanowni	Mieszkańcy!
	 Współdziałanie	 i  partnerstwo	–	 to	 słowa	 klucze	 do	 sukcesu	
wielu	przedsięwzięć	realizowanych	przez	samorządy.	Tak	jest	rów-
nież	w przypadku	gminy	Miedziana	Góra,	która	stawia	na	współ-
pracę	z samorządami	wszystkich	szczebli	oraz	organizacjami	poza-
rządowymi.	Jestem	przekonany,	że	wspólnymi	siłami	łatwiej	osiąga	
się	zamierzone	cele	i rozwiązuje	problemy.	
	 Bez	wątpienia	 samorząd	 jest	najbliższym	partnerem	organi-
zacji	pozarządowych	i to	nie	tylko	dlatego,	że	działają	one	w okre-
ślonej	lokalnej	przestrzeni,	ale	przede	wszystkim	poprzez	wspólno-
tę	celu,	 jakim	 jest	działanie	na	rzecz	mieszkańców.	Prężnie	dzia-
łające	stowarzyszenia	są	wielką	wartością	naszej	społeczności	lo-
kalnej.	Inicjują	one	szereg	wydarzeń,	wspierają	osoby	potrzebują-
ce,	tworząc	niepowtarzalne	poczucie	wspólnoty.	O tym,	jak	wspa-
niale	działają	w Miedzianej	Górze	organizacje	pozarządowe,	prze-
konujemy	się	niemalże	każdego	dnia.	Dobrym	tego	przykładem	są	
tegoroczne	ferie,	na	czas	których	stowarzyszenia	przygotowały	dla	
uczniów	ciekawą	ofertę	spędzenia	wolnego	czasu.	Dzieciaki	mogły	
wziąć	udział	w kilkudziesięciu	wydarzeniach,	począwszy	od	 zajęć	
sportowych,	przez	działania	artystyczne,	po	szusowanie	na	stoku	
narciarskim	czy	wyjazdy	do	kina	lub	na	basen.	
	 Współdziałanie	 i  partnerstwo.	 Jeszcze	 raz	 wracam	 do	 słów,	
które	 definiują	 istotę	 naszych	 działań	 służących	 rozwojowi	 gmi-
ny.	Na	każdym	kroku	przekonujemy	się,	że	partnerstwo	samorzą-
dów	 w  realizacji	 przedsięwzięć	 przynosi	 znakomite	 efekty.	 Wy-
starczy	wspomnieć	o wspólnych	inwestycjach	drogowych	czy	pro-
jekcie	 instalacji	 urządzeń	 odnawialnych	 źródeł	 energii,	 na	 który	
wraz	z gminami	Zagnańsk	i Sitkówka-Nowiny	będziemy	starać	się	
o unijne	dofinansowanie.	
	 W sprawach	istotnych	dla	mieszkańców	zawsze	warto	dogady-
wać	się	i działać	wspólnie.	I o tym	właśnie	piszemy	w lutowym	nu-
merze	naszego	miesięcznika.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

Seniorzy aktywizują się! 	 –	W każdy	wtorek	w godz.	od	17.00	
do	19.00	w klubie	„Wolna	Strefa”	propo-
nujemy	zajęcia	skierowane		do	seniorów,	
w których	uczestniczy	także	młodzież.	Są	
to	 zajęcia	 plastyczne,	 nauka	 języka	 an-
gielskiego,	 spotkania	 filmowe	 oraz	 ku-

linarne	 –	 wylicza	 Ewa	 Lasia,	 kierownik	
klubu.	–	Na	wiosnę	ruszą	zajęcia	z nordic	
walking.	
	 Co	 warte	 podkreślenia	 –	 seniorzy	
z  klubów	 w Miedzianej	 Górze	 oraz	 Ko-
stomłotach	 Pierwszych	 planują	 wspól-
ne	 przedsięwzięcia.	 8	 lutego	 w  „Wol-

nej	Strefie”	wystąpił	zespół	„Bobrzanki”	
oraz	panie	z Klubu	Seniora	w Miedzianej	
Górze.	 Odbyła	 się	 także	 poprowadzona	
przez	przedstawiciela	Komisariatu	Poli-
cji	w Strawczynie	prelekcja	na	temat	nie-
bezpieczeństw,	 jakie	 czyhają	 na	 osoby	
starsze.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Jeden wieczór wystarczył Józefie 
Buckiej, by stworzyć spektakl „Choć-
ta kobiety!”. Panie z  Klubu Seniora 
w mig nauczyły się tekstu i już moż-
na było zaprezentować się przed 
publicznością.

	 Trema?	 Owszem	 była,	 ale	 był	 rów-
nież	zapał	 i chęć	zaprezentowania	swo-
ich	artystycznych	umiejętności.	Spektakl	
„Choćta	 kobiety!”	 w  wykonaniu	 grupy	
teatralnej	z Klubu	Seniora	w Miedzianej	
Górze	 miał	 swoją	 premierę	 21	 stycznia	
podczas	 przygotowanej	 przez	 Gminną	
Bibliotekę	Publiczną	uroczystości	z oka-
zji	Dnia	Babci	i Dnia	Dziadka.
	 Płyną	 latka	 płyną,	 nikto	 nie	 zaprze-
czy,	 że	 się	 starzejemy,	 tako	 kolej	 rzeczy… 
–	śpiewały	panie,	zachęcając	do	udziału	
w spotkaniach	Klubu	Seniora.	
	 –	W tym	krótkim	spektaklu	chciałam	
z  jednej	 strony	 zareklamować	 działania	
naszych	seniorów,	z drugiej	zaś	wrócić	do	
czasów,	gdy	kobiety	spotykały	się,	wspól-
nie	śpiewały,	 rozmawiały	–	mówi	Józefa	
Bucka,	autorka	widowiska.		–	 Chciałam	
zatrzymać	te	chwile	i te	tradycje	z życia	

wsi,	które	gdzieś	bezpowrotnie	umykają.
	 Józefa	 Bucka	 dodaje,	 że	 członkinie	
Klubu	 Seniora	 tak	 zapaliły	 się	 do	 wy-
stępów,	 że	 wkrótce	 powstanie	 kolejne	
przedstawienie	opowiadające	o codzien-
nym	 życiu,	 jego	 radosnych	 i  smutnych	
momentach.	–	Mam	w swoim	archiwum	
tyle	 wierszy	 i  tyle	 piosenek,	 że	 starczy	
nam	na	niejedno	widowisko	–	uśmiecha	

się	pani	Józefa.	Ale	by	móc	twórczo	pra-
cować	seniorki	z Miedzianej	Góry	poszu-
kują	 osoby	 grającej	 na	 akordeonie.	Nie-
koniecznie	musi	ona	
posiadać	 własny	 in-
strument,	 wystarczy	
zapał	 do	 pracy	 nad	
przygotowaniem	 re-
pertuaru	 muzyczne-
go.	
	 Spektakl	 „Choć-
ta	kobiety!”	to	jedno	
z  pierwszych	 przed-
sięwzięć	 powstałe-
go	w styczniu	w Mie-
dzianej	 Górze	 Klu-
bu	 Seniora.	 –	 Plany	
są	bardzo	 ambitne	–	
począwszy	 od	 zajęć	
artystycznych	 i  kulturalnych,	 przez	 ak-
tywność	fizyczną,	po	pomoc	osobom	sa-
motnym.	Seniorzy	chcą	kultywować	gwa-
rę,	ludowe	tradycje	i zachować	dziedzic-
two	mieszkańców	naszej	gminy	–	wylicza	
opiekunka	Klubu	Seniora	Dorota	Kunde-
ra	z Gminnej	Biblioteki	Publicznej.	

	 Przypominamy,	 że	
Klub	 Seniora	 w  Mie-
dzianej	 Górze	 czyn-
ny	 jest	 w  każdy	 czwar-
tek	w  godz.	 15.00-18.00	
oraz	w soboty	–	w godz.	
10.00-14.00.	
	 Z  aktywizacji	 środo-
wiska	 seniorów	 cieszy	
się	wójt	Miedzianej	Gó-
ry	Zdzisław	Wrzałka.
	 –	 Członkowie	 klubu	
mają	 bardzo	 dużo	 po-
mysłów	 na	 integrację	
lokalnego	 środowiska,	
rozwijanie	 zaintereso-
wań	i wspólne	spędzanie	

wolnego	czasu,	a my	jako	gmina	będzie-
my	ich	w tych	przedsięwzięciach	wspie-
rać	–	podkreśla.	
	 Sporo	 dzieje	 się	 również	 w  Klubie	
Seniora	 w  Kostomłotach	 Pierwszych,	
wokół	 którego	 zgromadziło	 się	 już	 kil-
kanaście	 osób.	 Działalności	 tego	 klubu	
przyświeca	 piękna	 idea	 tworzenia	 mię-
dzypokoleniowych	więzi.

Seniorki z Miedzianej Góry zadebiutowały spektaklem "Choćta kobiety"

Seniorki z Kostomłotów Pierwszych uczą się języka angielskiego

W  gminie Miedziana Góra miesz-
ka 2100 osób powyżej 60. roku 
życia. To do nich skierowana jest 
oferta klubów seniora, to również 
z  myślą o  tej grupie wiekowej po 
raz pierwszy w  tym sezonie zorga-
nizowano akcję bezpłatnych szcze-
pień przeciwko grupie. Skorzystało 
z nich 150 osób. 31 sierpnia 2015 
r. została powołana Rada Seniorów 
Gminy Miedziana Góry, która jest 
organem konsultacyjnym, dorad-
czym i inicjatywnym, współpracują-
cym z władzami gminy.
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AKTUALNOŚCI

O drogach i szkołach sku	–	 z  Przyjma,	 Bobrzy	 (numery	 1-38)	
i  Ćmińska.	 Gimnazjum	w  Kostomłotach	
Drugich	obejmie	uczniów	z miejscowości	
Kostomłoty	 Pierwsze,	 Kostomłoty	 Dru-
gie	oraz	Miedziana	Góra.	Obwód	gimna-
zjum	w Ćmińsku	stanowić	będą	–	Porze-

cze,	Bobrza,	Ciosowa,	Ćmińsk	i Przyjmo.
	 Uchwała	określa	warunki	przekształ-
cenia	Zespołu	Szkół	w Ćmińsku	w 	Szko-
łę	Podstawową,	która	zacznie	działać	od	
1	września	tego	roku.	Natomiast	w przy-
padku	placówki	w Kostomłotach	Drugich	
pozostanie	 dotychczasowa	 nazwa	 czy-
li	Zespół	Szkół.	Ośmioletnia	Szkoła	Pod-
stawowa	zacznie	tam	działać	1	września,	
zaś	gimnazjum	zakończy	pracę	31	sierp-
nia	2019	r.	
	 –	 Kwestie	 dostosowania	 sieci	 szkół	
do	 nowego	 ustroju	 omawiano	 podczas	
posiedzenia	komisji	Rady	Gminy,	odbyło	
się	 także	 spotkanie	 z  dyrektorami	 szkół	
–	podkreślił	przewodniczący	Rady	Bogu-
sław		Sobczyk.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Dobra wiadomość

Zielone światło dla wspólnych inwe-
stycji drogowych gminy z powiatem 
kieleckim dali radni Miedzianej Góry 
podczas styczniowej sesji.

	 Trzy	 uchwały	 dotyczące	 planowa-
nych	 przedsięwzięć	 drogowych	 gminy	
oraz	 powiatu	 kieleckiego	 przegłosowa-
li	 radni	 podczas	 sesji,	 która	 odbyła	 się 
26	 stycznia.	 Pierwsza	 z  uchwał	 dotyczy	
wykonania	 przez	 gminę	 dokumentacji	
technicznej	 projektu	 chodnika	 wzdłuż	
drogi	 powiatowej	 przebiegającej	 przez	
ulice	 –	 Laskowa,	 Herby,	 Łazy	 i  Wykień.	
Koszt	tego	projektu	to	265	tys.	zł.	Gmina	
planuje	także	udzielić	powiatowi	pomo-
cy	finansowej	w wysokości	475	tys.	zł	na	
przebudowę		drogi	powiatowej	w Porze-

czu	wraz	z budową	chodnika	i remontem	
mostu.	 Jak	 poinformował	 radny	 powia-
towy	–	Zdzisław	Zapała	–	kosztorys	ca-

Sygnalizacja świetlna powstanie 
na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza 
w Ćmińsku z drogą krajową. Stara-
nia społeczności lokalnej zostały 
uwieńczone sukcesem.

	 –	Od	trzech	lat	staraliśmy	się	o za-
montowanie	świateł	na	tym	skrzyżowa-
niu.	 Zbieraliśmy	 podpisy,	 wysyłaliśmy	
pisma,	bo	miejsce	jest	naprawdę	niebez-
pieczne.	 Zginęły	 tam	 trzy	 osoby,	 było	
wiele	potrąceń,	a przecież	w pobliżu	jest	
szkoła	–	mówi	radna	gminna	i sołtyska	
Ćmińska	 Kościelnego	 Bożena	 Modrze-

	 Sygnalizacja	 na	 skrzyżowaniu	 uli-
cy	Sienkiewicza	i drogi	krajowej	ma	być	
gotowa	do	końca	sierpnia	tego	roku,	tak	
aby	od	1	września	dzieciaki	mogły	bez-
piecznie	tamtędy	chodzić	do	szkoły.	Sy-
gnalizatory	zostaną	zamontowane	z bo-
ku	jezdni	i na	wysięgnikach,	przewidzia-
no	sygnał	ciągły	zielony	na	drodze	głów-
nej,	natomiast	na	wlotach	podporządko-
wanych	 zostaną	 zamontowane	 światła	
na	 życzenie.	 Łącznie	 z  sygnałem	 zielo-
nym	dla	pieszych	 zainstalowany	 zosta-
nie	 sygnał	 akustyczny	 i wibracyjny.	 In-
stalacja	 świateł	 przez	 GDDKiA	 będzie	
kosztować	156	tys.	zł.	■ (nieb.)

łego	zadania	zamyka	się	w kwocie	1	mln	
890	tys.	zł.	Istnieje	możliwość	pozyskania	
na	ten	cel	pieniędzy	z rezerwy	subwencji	
ogólnej.	
	 Radni	 jednogłośnie	 przy-
jęli	 także	 uchwałę	 o  udzie-
leniu	 powiatowi	 kieleckie-
mu	pomocy	finansowej	w wy-
sokości	270	tys.	zł	na	budowę	
chodnika	od	Przyjma	do	ulicy	
Staszica	 (100	tys.	zł),	przebu-
dowę	chodników	w Tumlinie-
-Podgrodzie	(50	tys.	zł)	i przy	
ul.	 Tumlińskiej	 w  Miedzianej	
Górze	(120	tys.	zł).	
	 Radni	 przyjęli	 również	 uchwałę	
w  sprawie	 	 projektu	 dostosowania	 sie-

ci	 szkół	 podstawowych	
i  gimnazjów	 do	 nowego	
ustroju	 szkolnego	 wpro-
wadzonego	 ustawą	 Pra-
wo	 oświatowe.	 Uchwa-
ła	 ustala	 plan	 sieci	 szkół	
publicznych	 oraz	 grani-
ce	 obwodów	 od	 1	 wrze-
śnia	 2017	 r.	 do	 31	 sierp-
nia	2019	r.	SP	w Kostom-
łotach	 Drugich	 obejmie	
uczniów	 z  Kostomłotów	
Pierwszych,	Kostomłotów	
Drugich	 oraz	 Miedzianej	

Góry.	Do	podstawówki	w Porzeczu	trafią	
uczniowie	z Porzecza,	Ciosowej	i Bobrzy 
(od	numeru	39),	 zaś	do	 szkoły	w Ćmiń-

jewska.	–	Generalna	Dyrekcja	Dróg	Kra-
jowych	 i Autostrad	nie	widziała	 jednak	
potrzeby	instalacji	świateł.	Tym	bardziej	
cieszy	nas,	że	w końcu	zmieniła	zdanie.
	 Wójt	 Miedzianej	 Góry	 Zdzisław	
Wrzałka	podkreśla,	że	gmina,	chcąc	wes-
przeć	 mieszkańców	 w  ich	 staraniach	
o  poprawę	 bezpieczeństwa,	 prowadzi-
ła	 rozmowy	 z  GDDKiA.	 –	 To	 jest	 nasz	
wspólny	 sukces	 –	 zarówno	 samorządu,	
jak	 i  mieszkańców	 Ćmińska	 Kościelne-
go	i Ćmińska	Rządowego,	którzy	z takim	
uporem	walczyli	o te	światła	-	mówi.	

Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk otwiera sesję

Radni przyjęli uchwały dotyczące inwestycji drogowych
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Roztańczeni, rozśpiewani ...
Zawirowały kolorowe spódnice, 
a  piękne, świętokrzyskie strofy po-
szybowały aż  pod sufit. Dzieciaki 
z Zespołu Pieśni i Tańca „Kostomło-
ty”, jak zawsze podczas próby, dawa-
ły z siebie wszystko.

	 Sala	 gimnastyczna	 Zespołu	 Szkół	
w  Kostomłotach	 Drugich.	 Ostatni	 szlif,	
dziewczynki	poprawiają	wstążki	w gorse-
tach,	sznurują	buty.	Wyprostowane,	z za-
plecionymi	 warkoczami,	 uśmiechnięte.	
Widać,	że	rozpiera	je	energia.	W tej	żeń-
skiej	 grupie	 jest	 dwóch	 chłopców	–	Ma-
teusz	Drogosz	i 	Oliwier	Wójcik.	Wysokie	
buty,	czarne	spodnie,	białe	koszule	z ka-
mizelkami,	 czapki	 i  czerwone	 pasy.	 Do-
stojnie	 prezentują	 się	 w  tym	 ludowym,	
świętokrzyskim	stroju.	Co	ich	przyciągnę-
ło	do	zespołu	„Kostomłoty”?	–	Jestem	tu	
z przyjaciółmi!	–	odpowiada	Mateusz.	
	 Dziewczynki	potwierdzają	 jego	 sło-
wa,	 bowiem	 też	 czują,	 że	 ich	 wspólne	
muzykowanie	 to	 coś	 więcej	 niż	 taniec	
i śpiew.	Jak	mówią	Martyna	Misztal	i Ma-
ja	Klamka	-	to	wspaniały	sposób	na	spę-
dzanie	wolnego	 czasu	 i możliwość	pre-
zentacji	swoich	uzdolnień.	
	 Idea	 utworzenia	 w  gminie	 Mie-
dziana	 Góra	 zespołu	 ludowego	 zrodzi-
ła	 się	na	początku	ubiegłego	 roku.	-	To	

140 ankiet uczestnictwa w  projek-
cie dofinansowania instalacji Od-
nawialnych Źródeł Energii złożyli 
mieszkańcy gminy Miedziana Góra. 
W  lutym wszystkich zainteresowa-
nych projektem odwiedzi inspekcja, 
która oceni możliwość założenia 
ekologicznych instalacji.

	 Gmina	Miedziana	Góra	stara	się	po-
zyskać	 zewnętrzne	 środki	 finansowe	
na	 instalację	 na	 obiektach	 prywatnych	
ogniw	 fotowoltaicznych	 służących	 do	
produkcji	energii	elektrycznej	ze słońca,	
kolektorów	słonecznych	oraz	pomp	cie-
pła.
	 -	Instalacja	takich	urządzeń	pozwo-

Wtedy	czują,	że	próby,	pod-
czas	 których	 powtarzają	
w kółko	te	same	frazy	i kro-

ki,	mają	sens.	Ostatnio	zaśpiewały	kolę-
dy	 podczas	 przedświątecznego	 koncer-
tu	w szkole.	–	Pani	Ewelina	przekonywa-

ła	nas,	że	będzie	fajnie	i jest	–	zapewnia	
Zuzia	Zawada.		
	 –  	 Jestem	bardzo	 dumny	 z  naszych	
uczniów	 –	 mówi	 wójt	 gminy	 Miedzia-
na	 Góra	 Zdzisław	 Wrzałka.	 –	 Występy	
zespołu	 „Kostomłoty”	 stanowią	 pięk-
ną	 oprawę	 naszych	 imprez.	 Zapraszam	
wszystkich	 chętnych	 do	 dołączenia	 do	
zespołu.		■ 

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

niczna,	która	oceni	możliwość	montażu	
instalacji	OZE.
	 –	 Kolejny	 etap	 to	 przygotowanie	
i  złożenie	 wniosku	 o  dofinansowanie	
projektu	 w  ramach	 Regionalnego	 Pro-
gramu	 Operacyjnego,	 działania	Wytwa-

rzanie	 i  dystrybucja	 energii	 pochodzącej	
ze	 źródeł	 odnawialnych.	 Termin	 naboru	
wniosków	 to	 drugi	 kwartał	 tego	 roku	–	
dodaje	Zdzisław	Wrzałka.	–	Wniosek	bę-
dziemy	składać	wspólnie	z gminami	Za-
gnańsk	i Sitkówka	-	Nowiny.	■ (nieb.)

był	pomysł	wójta	Zdzisława	Wrzałki.	Po-
czątkowo	byłam	bardzo	 sceptyczna,	bo-
wiem	w Miedzianej	Górze	nie	ma	trady-
cji	 związanych	 z  muzy-
ką	 ludową	 –	 mówi	 pro-
wadząca	 Zespół	 Pie-
śni	 i  Tańca	 „Kostomło-
ty”	 Ewelina	 Wołowiec.	
Na	co	dzień	jest	nauczy-
cielem	muzyki	 i  wycho-
wania	 fizycznego	 w  Ze-
spole	 Szkół	 w  Kostom-
łotach	Drugich,	gra	rów-
nież	na	gitarze	w zespole	
Arianie	i rockowej	grupie	
Da’Men.	 Wyzwanie	 jed-
nak	podjęła	i w marcu	2015	
r.	 Zespół	 Pieśni	 i  Tańca	
„Kostomłoty”	 rozpoczął	
swoją	działalność.
	 –	 Wcześniej	 były	 długie	 godziny	
zbierania	materiału,	 szukania	 utworów,	
podkładów	muzycznych	i uczenia	dzieci	
gwary	–	wspomina.	
	 Zespół	ćwiczy	dwa	razy	w tygodniu.	
Dzieci	 szlifują	 swoje	 wokalne	 umiejęt-
ności	oraz	układy	choreograficzne.	Mło-
dzi	artyści	mówią	o tym,	jaką	wielką	fraj-
dę	 sprawiają	 im	występy	 przed	publicz-
nością	 i  oklaski,	 którymi	 są	 nagradzane.	

li	 mieszkańcom	 na	 znaczne	 obniżenie	
rachunków	za	prąd	 i  ciepło	przy	 jedno-
czesnej	ochronie	środowiska.	To	niezwy-
kle	istotne	w sytuacji,	gdy	prawie	każde-
go	dnia	słyszymy	o 	przekraczanych	nor-
mach	 smogu	–	mówi	 wójt	 gminy	 Zdzi-
sław	Wrzałka.
	 Zainteresowanie	 udziałem	 w  pro-
jekcie	 jest	 spore	 –	 ankiety	 złożyło	 140	
mieszkańców	 gminy,	 największym	 zain-
teresowaniem	cieszy	się	fotowoltaika	,	na	
drugim	 miejscu	 są	 solary,	 zaś	 najmniej	
chętnych	 jest	 na	 zamontowanie	 pomp	
ciepła.	
	 W lutym	wszystkie	osoby,	które	zło-
żyły	 ankiety	 odwiedzi	 inspekcja	 tech-

Zespół wystąpił podczas uroczystości Złotych Godów

Radni przyjęli uchwały dotyczące inwestycji drogowych

Wszelkie pytania dotyczące stro-
ny technicznej przedsięwzię-
cia można kierować pod numer 
tel. 579  075 113 lub mailowo: 
biuro@doekogroup.pl

Zadbają o środowisko
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tała	 się	 w  historię	 dzieła,	 które	 zamie-
rzała	 wyhaftować.	 Musiała	 uruchomić	
wyobraźnię,	by	w czarno-białą	litografię	
tchnąć	barwę.	Wybrała	jesienną	tonację.	
Haft	 powstaje	 w  rekordowym	 tempie,	

bowiem	pracę	nad	nim	artystka	zaczęła	
w grudniu,	a dzieło	już	jest	na	ukończe-
niu.	
	 Danuta	Sadko	mówi,	 że	 to,	 co	 two-
rzy,	wychodzi	z jej	serca	i pasji.	Do	nicze-
go	nie	chce	się	zmuszać,	niczego	nie	ro-
bi	na	siłę,	haftuje,	wyplata	koszyki	i bawi	
się	bibułką,	bo	sprawia	 jej	 to	wielką	ra-
dość.	Artystka	myśli	 o uwiecznieniu	 ja-

kiegoś	 urokliwego	 zakątka	 gminy	 Mie-
dziana	 Góra,	 bowiem	–	 jak	 podkreśla	–	
kolejnym	 krokiem	 w  jej	 twórczym	 roz-
woju	powinien	być	haft	 powstały	 z wy-
obraźni,	a nie	wzorowany	na	jakimś	zna-
nym	 obrazie.	 Czy	 to	 będą	 pozostałości	
Zakładu	 Wielkopiecowego	 w  Bobrzy? 
	 –	Do	 tego	miejsca	mam	szczególny	
sentyment	–	mówi	pani	Danuta.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

- Bawię się nitkami, przekładam je, 
komponuję – mówi Danuta Sadko, 
mieszkanka Kobylaków. I wciąż sta-
wia przed sobą artystyczne wyzwa-
nia. I wciąż szuka nowych, twórczych 
natchnień.

	 Końcówka	stycznia.	Śnieg	zbity	w lo-
dowe	bryły	przypomina,	że	zima	nie	po-
wiedziała	 jeszcze	 ostatniego	 słowa.	
A w domu	pani	Danuty	w Kobylakach	za-
kwitły	malwy.	Wystrzeliły	w górę	i cieszą	
oczy	 feerią	barw.	Artystka	uśmiecha	 się	
do	swoich	bibułkowych	kwiatów.	Taki	to	
już	przywilej	twórcy,	że	może	swobodnie	
przestawiać	 pory	 roku	 i  wyczarowywać	
swoje	światy.

Najpierw była wiklina
	 Siadamy	przy	kominku.	Ciepło	przy-
jemnie	wypełnia	całe	pomieszczenie.	Pa-
ni	Danuta	widząc,	 jak	 rozglądam	 się	 po	
zawieszonych	na	ścianach	obrazach	i bi-
belotach	 ozdabiających	 wszystkie	 kąty,	

zapewnia:	–	W tym	pokoju,	poza	telewi-
zorem,	nie	ma	nic	 kupionego.	Wszystko	
wykonałam	albo	ja,	albo	mój	mąż.
	 Artystyczna	 natura	 sprawia,	 że	 pa-
ni	Danuta	poszukuje	wciąż	nowych	środ-
ków	wyrazu.	Siedemnaście	 lat	 temu	za-
interesowała	 się	 wikliną,	 podejrzała,	

jak	 pracuje	 się	 z  tym	 materiałem	 i  sa-
ma	spróbowała	wypleść	pierwsze	koszy-
ki.	Okazało	się,	że	przynosi	jej	to	radość	
i ogromną	satysfakcję,	a ludzie	zachwy-
cają	się	jej	pracami.
	 –	Wiklinę	zbieram	
sama,	wybieram	odpo-
wiednie	 gałęzie,	 a  po-
tem	 od	 razu	 biorę	 się	
za	 wyplatanie	 –	 za-
pewnia.

Dobrać kolor i odcień
	 Wielką	 pasją	 pa-
ni	 Danuty	 są	 też	 ha-
ftowane	 obrazy	 oraz	
bibułkowe	 kwiaty.	 Na	
ścianach	 w  jej	 do-
mu	 wiszą	 pieczoło-
wicie	 haftowane	 por-
trety,	pejzaże	 i  	histo-
ryczne	obrazy	uwieczniające	najważniej-
sze	daty	z dziejów	Polski.	Kopia	„Bogu-
rodzicy”	Józefa	Brandta,	„Poranek	w so-
snowym	 lesie”	 Iwana	Szyszkina,	„Irysy”	
Vincenta	van	Gogha,	„Matka	Boska	Czę-
stochowska”,	 „Studnia”	 Malczewskiego,	
portrety	 członków	 rodziny…	Te	wszyst-
kie	prace	wymagają	wielkiej	pieczołowi-
tości,	pracowitości	i cierpliwości.	By	zo-
brazować	ogrom	pracy	wystarczy	powie-
dzieć,	że	od	momentu,	kiedy	pani	Danu-
ta	zajmuje	się	haftem,	wykonała	500	tys.	
krzyżyków.
	 –	Na	duży	haft	trzeba	poświęcić	kil-
ka	miesięcy	–	mówi.	Ważne	jest	takie	do-
bieranie	kolorów	i ich	odcieni,	by	przej-
ścia	 barw	 były	 jak	 najbardziej	 natural-
ne	 i zbliżone	do	malarskiego	oryginału.	
I  rzeczywiście,	 gdy	 na	 haftowane	 prace	
pani	Danuty	 spojrzy	 się	 z  pewnej	 odle-
głości,	trudno	uwierzyć,	że	nie	jest	to	na-
łożona	pędzlem	farba.	Ale	na	tym	polega	
sztuka	haftowania	obrazów.

Z serca i z pasji
	 Artystkę	 zastajemy	 przy	 pracy	 nad		
kopią	 litografii	 Napoleona	 Ordy	 przed-
stawiającą	 Święty	Krzyż.	Przed	przystą-
pieniem	 do	 pracy	 Danuta	 Sadko	 zebra-
ła	 wszystkie	 informacje	 na	 temat	 XIX-
-wiecznego	 rysownika,	 dokładnie	wczy-

Tak powstawał portret teściowej Danuty Sadko

Danuta Sadko pracuje nad widokiem Świętego Krzyża

Obrazy z tysiącami krzyżyków

Danuta Sadko była uczestnicz-
ką  warsztatów zorganizowanych 
w ramach projektu „Miedzianogór-
skie spotkania – dziedzictwo kul-
turowe i  przyrodnicze Gminy Mie-
dziana Góra”. Trwający od kwietnia 
do września 2016 r. projekt ujaw-
nił wiele artystycznych talentów 
mieszkańców naszej gminy.
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W skrócieAktywni zimą
Morsują,  bębnią, chodzą z kijkami, wędrują po najpiękniej-
szych zakątkach – członkowie stowarzyszenia „Aktywny 
Ćmińsk” zimą nie zwalniają tempa.

	 Blisko	30kilometrową	trasę	przeszli	uczestnicy	niedawnego	
rajdu	z Tumlina	do	Krajna	zorganizowanego	przez	stowarzysze-
nie	„Aktywny	Ćmińsk”.	–	To	była	piękna,	nieco	wymagająca	trasa	
–	mówi	Sebastian	Fert,	prezes	stowarzyszenia.	–	Niespodziewa-
nie	na	starcie	rajdu	stawił	się	wójt	naszej	gminy	Zdzisław	Wrzał-
ka,	który	wraz	z całą	grupą	dziarsko	przemierzał	kolejne	kilome-
try,	zostawiając	za	sobą	zimowe	zaspy	i strome	podejścia.

	 Piechurom	towarzyszyła	piękna,	słoneczna	pogoda,	a zapie-
rające	dech	w piersiach	widoki	warte	były	kilkugodzinnego	mar-
szu.	Ale	na	tym	aktywność	ćmińskiego	stowarzyszenia	nie	koń-
czy	się.	We	wtorki	„aktywni”	zapraszają	na	warsztaty	gry	na	afry-
kańskich	bębnach,	które	nie	tylko	wyrabiają	poczucie	rytmu,	ale	
i odstresowują	oraz	wspomagają	pracę	mózgu.	Aktywny	Ćmińsk	
proponuje	także	akcję	„Odchudzanie	z kijami”,	w ramach	której	
dwa	razy	w tygodniu	–	w środy	i piątki	o godz.	18.00	 odbywa-
ją	się	treningi	nordic	walking.	A na	odważnych	i zahartowanych	
czeka	morsowanie	w każdy	czwartek	i niedzielę.	■ (nieb.)

Badania społeczne i ankietowe przeprowadzi na terenie 
gminy Miedziana Góra Wojewódzki Urząd Statystyczny.

	 Badania	ankietowe	na	stałe	wpisane	są	do	Programu	Badań	
Statystycznych	Statystyki	Publicznej.	Jak	informuje	Wojewódz-
ki	Urząd	Statystyczny	w Kielcach	do	badań	społecznych	i rolni-
czych	zostaną	losowo  	wybrane	gospodarstwa	domowe	i rolne	
z województwa	świętokrzyskiego,	w tym	również	z	gminy	Mie-
dziana	Góra.
	 Przeprowadzone	w  tym	 roku	badania	gospodarstw	domo-
wych	 dotyczyć	 będą	m.in.	 budżetów	 gospodarstw	 domowych,	
aktywności	 ekonomicznej	 ludności  i	 ochrony	 zdrowia.	 Nato-
miast	statystyczne	badania	rolnicze	określą	m.in.	wysokość	plo-
nów.

 � Bezpłatne	 porady	 prawne	 udzielane	 są	 w  siedzibie	 Gmin-
nego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w  Miedzianej	 Górze,	 p.	 308	
w każdy	wtorek	w godz.	15.45–18.45.	Pomoc	prawna	udzielana	
jest	 osobom uzależnionym	od	alkoholu	 i narkotyków,	 zagrożo-
nym	wykluczeniem	społecznym,	bezrobotnym,	bezdomnym,	do-
tkniętym	przemocą	w rodzinie	oraz	tym,	którzy	ze	względu	na	sy-
tuację	materialną	nie	mają	możliwości	uzyskania	profesjonalnej	
porady	prawnej.	Radca	prawny	prosi	tych,	którzy	pragną	skorzy-
stać	z jego	pomocy	o zabranie	ze sobą	wszystkich	dokumentów,	
które	mają	istotne	znaczenie	dla	poruszanej	przez	nich	sprawy.

 � Starosta	kielecki	wydał	16	stycznia	2017	 r.	postanowienie	
znak:	GN-I.6620.5.10.2016.DG	uzupełniające	decyzję	z 29	listo-
pada	2016	r.	znak:	GN-I.6620.5.10.2016.DG	ustalającą,	że	nie-
ruchomość	oznaczona	w ewidencji	gruntów	gm.	Miedziana	Gó-
ra	obr.	Kostomłoty	I jako	działki	numer:	58/1,	58/2,	702/5,	702/6,	
702/24,	 725/2,	 241	 o  łącznej	 pow.	 0,9907	 ha	 oraz	 obr.	 II	 jako	
działki	nr:	833,	835/1,	1261/1,	1261/2,	1511,	2234	o łącznej	pow.	
1,7427	ha	 stanowi	mienie	 gminne,	w  zakresie	 rozstrzygnięcia	
w ten	sposób,	że:	ustalił,	że	nieruchomość	oznaczona	w ewiden-
cji	gruntów	gm.	Miedziana	Góra	obr.	Kostomłoty	 I  jako	dział-
ki:	nr	740,	802/1	i 802/2	o łącznej	pow.	0,1700	ha	stanowi	mie-
nie	gminne.	Decyzja	została	udostępniona	20	stycznia	2017	 r.	
do	publicznego	wglądu	na	tablicy	ogłoszeń	oraz	w BIP	Urzędu	
Gminy	w Miedzianej	Górze.

 � W ramach	programu	”ZORZA	–	czyste	powietrze	nad	świę-
tokrzyskim”	właściciele	lub	użytkownicy	domów	mieszkalnych	
mogą	uzyskać	wsparcie	finansowe	w formie	25	proc.	dotacji	do	
wymiany	kotłów	lub	pieców	na	nowoczesne	o wyższej	sprawno-
ści,	a także	podłączenia	do	sieci	gazowej	lub	ciepłowniczej.	Mak-
symalna	kwota	dotacji	nie	może	przekroczyć	3000	zł	w przypad-
ku	kotłów	na	paliwo	stałe	klasy	4,	oraz	4 000	zł	–	dla	pozostałych	
zadań.	Szczegółowe	informacje	dostępne	są	na	stronie	interne-
towej	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i Gospo-
darki	Wodnej	w Kielcach:	http://www.wfos.com.pl	w zakładce	–	
Ograniczenie	niskiej	emisji	–	OZE.

 � O  sześć	 zestawów	 komputerowych	 przekazanych	 przez	
Świętokrzyski	 Oddział	 Regionalny	 Agencji	 Restrukturyza-
cji	 i Modernizacji	 Rolnictwa	wzbogaciła	 się	 Szkoła	Podstawo-
wa	w Porzeczu.	Komputery	umożliwią	rozwój	uczniów	w zakre-
sie	wiedzy	informatycznej,	jak	również	z pozostałych	przedmio-
tów	nauczanych	w szkole.	–	Komputery,	mimo	 iż	używane,	 są	
w bardzo	dobrym	 stanie	 i  na	pewno	niejednokrotnie	przysłu-
żą	się	dzieciom	z naszej	gminy	–	mówi	radny	Damian	Sławski.	

 � Wszystkie	dzieci	w wieku	do	5	lat,	które	u ubiegłym	roku	zo-
stały	zapisane	do	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w Miedzianej	Gó-
rze,	proszone	są	o odbiór	nagród	książkowych	oraz	dyplomów	Ma-
łego	Czytelnika.	Nagrody	można	odbierać	od	16	lutego.	GBP	za-
chęca	wszystkich	mieszkańców	do	zapisywania	się	do	placówki.

Uczestnicy rajdu z Tumlina do Krajna przeszli 30-kilometrową trasę

Statystycznie ...
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Wydarzyło 
się w lutym

1 lutego 1945 r.
	–	odbyło	się	pierwsze	zebranie	Gminnej	
Rady	 Narodowej,	 której	 przewodniczą-
cym	został	Antoni	Detka,	zastępcą	–	An-
toni	Toporek.	Na	stanowisko	wójta	powo-
łano	 Stanisława	 Ludwikowskiego,	 pod-
wójciego	–	Stanisława	Borowca,	sekreta-
rzem	gminy	został	Stefan	Siwek.

18 lutego 1945 r.
–	 podczas	 zebrania	 wiejskiego	 wybra-
no	 gromadzkie	 komisje	 kontyngentowe	
i  gminną	 komisję	 do	 spraw	 reformy.	Na	
gminę	 nałożono	 kontyngent	w wysoko-
ści	1300	q	żyta,	40	q	 jęczmienia,	2600	q	
ziemniaków,	 1	 q	 prosa,	 250	 sianosłomy,	
5	q	rzepaku,	0,5	q	lnu,	10	g	łubinu,	20	q	
żywca	wieprzowego,	150	q	bydła.	

20 lutego 1898 r.
-	 w  Bobrzy	 urodził	 się	 	 Henryk	 Chyb	–	
działacz	Polskiej	Organizacji	Wojskowej,	
uczestnik	wojny	z bolszewikami	w 1920	r.,	
wójt	 Samsonowa,	 poseł	 na	 Sejm	 w  la-
tach	 	 1935–1938	z  listy	BBWR,	żołnierz 
II	 wojny	 światowej.	 Po	 wojnie	 opuścił	
Kielecczyznę	i osiadł	w Jaworze.	

24 lutego 1964 r.
–	proboszczem	parafii	w Ćmińsku	został		
ks.	Józef	Budziosz.

na	podstawie	wydawnictwa	„W Miedziano-
górskiej	 Gminie”	 Eugeniusza	 Kosika	 i  Ry-
szarda	A.	Żelaznego.

fakt	odkrycie	głazów	ze	śladami	korzeni	
roślin	 sprzed	410	mln	 lat	 	–	mówi	wójt	
gminy	Zdzisław	Wrzałka.	
	 Geolodzy	 podkreślają,	 że	 tereny	
gminy	Miedziana	Góra	to	raj	dla	badaczy.	
	 –	 Wkrótce	 rozpoczynamy	 badania	
nad	 	 złożami	 występującymi	 na	 górze	
Kaplicznej	–	 zapowiada	 dyr.	 Salwa.	 Kto	
wie,	 jakie	 tajemnice	 odkryją	 naukowcy	
i czym	znów	nas	zaskoczą.	■
___________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Już znakomity geolog Jan Czarnocki 
przeczesywał okolice Kostomłotów 
Pierwszych, które od zawsze stano-
wiły raj dla naukowców. Nie zauwa-
żył jednak tego, co sto lat później 
kazało badaczom na nowo odpo-
wiedzieć na pytanie – jak wyglądała 
ewolucja życia na ziemi?

	 Sylwester	Salwa	–	dyrektor	Państwo-
wego	Instytutu	Geologicznego	w Kielcach	
wyjmuje	 z  przepastnej	 szafy	 kanciasty	
głaz.	Charakterystyczne	rude	żyłki	prze-

cinają	 nieregularnie	 jego	 powierzchnię.	
Głaz	 jest	 prawdziwą	 perełką,	 a  miesz-
kańcy	 Kostomłotów	 Pierwszych	–	 gdzie	
został	odnaleziony	–	mogą	szczycić	 się,	
że	 to	w  ich	miejscowości	 odkryto	 ślady	
jednego	 z  najważniejszych	 etapów	 roz-
woju	Ziemi.

Dwa metry wysokości
	 Jaki	 to	moment?	Trzeba	 cofnąć	 się,	
bagatela,	 do	 wczesnego	 dewonu,	 czy-
li	 410	milionów	 lat	wstecz.	Wówczas	 to	
Ziemia	 została	 opanowana	 przez	 rośli-
ny.	Odkrycie	w Kostomłotach	Pierwszych	
dowodzi	więc,	że	znacznie	wcześniej,	niż	
przypuszczano,	był	 tu	 ląd.	Głaz	 jest	bo-
wiem	 najstarszym	 na	 świecie	 śladem	
złożonego	 systemu	 korzeniowego	 rośli-
ny,	która	porastała	obszary	przybrzeżne	
lub	bagna.	Nie	zachowały	się	części	nad-
ziemne	rośliny,	ale	prawdopodobnie	była	
ona	sporych	rozmiarów,	mogła	mieć	po-
nad	dwa	metry	wysokości.

 
–	Nie	morze,	ale	ląd	–	akcentuje	dyr.	Sal-
wa	i wraca	pamięcią	do	2013	r.,	kiedy	to	
wraz	z naukowcami	–	Piotrem	Szrekiem	
z Państwowego	Instytutu	Geologicznego	
oraz	 Grzegorzem	 Niedźwieckim	 z  Uni-
wersytetu	 w  Uppsali	 w  Szwecji	 natrafi-
li	w lesie	w Kostomłotach	Pierwszych	na	
dużych	rozmiarów	blok	skalny	o objęto-
ści	około	1,5	m³.	Zaintrygowały	ich	nie-
regularne	żyłki	i kanaliki	rozchodzące	się	
po	powierzchni	głazu,	które	okazały	się	
śladami	korzeni.	 	To	odkrycie	było	rów-

nie	doniosłe,	jak	odnale-
zienie	śladów	tetrapoda.

Morze, ciepły piasek…
	 Ale	 zostawmy	 tetra-
poda	 i wróćmy	do	 roślin	
w  Kostomłotach	 Pierw-
szych.	 Ślady	 ich	 korzeni	
wyryte	 w  skale	 pozwoli-
ły	 naukowcom	 odpowie-
dzieć	 na	 pytania	 –	 jak	
wyglądała	ewolucja	życia	
na	Ziemi	i w jakim	środo-
wisku	 się	 ona	 odbywała.	
Rośliny,	 które	 na	 głazie	
zostawiły	 ślady	 swoich	
korzeni,	 już	 dawno	 wy-

szły	z wody	i rozwijały	się	w środowisku	
lądowym,	 przybrzeżnym,	 najprawdopo-
dobniej	w pobliżu	ujścia	rzeki	do	morza.	
Ich	 rozwinięty	 system	 korzeniowy	 po-
zwalał	im	na	czerpanie	z gleby	niezbęd-
nych	składników.	
	 A co	możemy	powiedzieć	o terenach	
dzisiejszych	 Kostomłotów	 Pierwszych	
sprzed	410	milionów	lat?	–	Na	pewno	kli-
mat	był	ciepły	–	mówi	Sylwester	Salwa.	
Przebiegało	 tędy	 koryto	 dość	 rozległej	
rzeki,	w pobliżu	znajdowało	się	jej	ujście	
do	morza.	Teren	początkowo	był	płaski,	
znacznie	 później	 zaczął	 się	 wypiętrzać.	
Było	wręcz	bajkowo,	by	nie	rzecz	rajsko,	
i  tylko	 chciałoby	 się	 westchnąć	–	 jakże	
wspaniale	 byłoby	 dziś	 żyć	 w  takim	 kli-
macie	i w takim	otoczeniu.	Morze,	gorą-
cy	piasek	pod	stopami,	ciepły	wiaterek…	
	 –	Jak	widać	Miedziana	Góra	skrywa	
niezwykłe	 geologiczne	 tajemnie.	 To	 dla	
nas	powód	do	dumy,	ale	i wielkie	wyzwa-
nie,	by	dobrze	promocyjnie	wykorzystać	

Sylwester Salwa prezentuje głaz z Kostomłotów Pierwszych

Nie morze, lecz ląd ...
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Za życiem

Dla warsztatów w Belnie
9700 zł przekazała Miedziana Góra 
na zakup samochodu dla Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w  Belnie. 
Z  auta korzystać będą mieszkańcy 
naszej gminy.

	 Ośmiu	 mieszkańców	 gminy	 Mie-
dziana	Góra	uczestniczy	w zajęciach	or-
ganizowanych	 przez	 Warsztaty	 Tera-
pii	 Zajęciowej	w  Belnie,	 które	 prowadzi	
stowarzyszenie	 „Braterskie	 Serca”.	 Każ-
dego	 dnia	 dowożeni	 są	 oni	 do	 placów-
ki,	gdzie	mogą	rozwijać	swoje	pasje	pla-
styczne,	teatralne	czy	kulinarne.	Na	po-
trzeby	podopiecznych	WTZ	został	zaku-
piony	 22-osobowy	 samochód,	 którego	
koszt	zamknął	się	w kwocie	240	tys.	zł.	
	 –	 Większość	 tej	 sumy	 pochodziła	
z dofinansowania	z Państwowego	Fundu-
szu	 Rehabilitacji	 Osób	 Niepełnospraw-
nych,	 natomiast	 dzięki	 wsparciu	 z  bu-
dżetów	gmin	Miedziana	Góra,	Zagnańsk	
i Łączna	mogliśmy	zapewnić	wkład	wła-
sny	–	mówi	Katarzyna	Drogosz,	p.o.	kie-
rownika	WTZ	w Belnie.
	 Gmina	Miedziana	Góra	na	zakup	sa-

Jednorazowe świadczenie w  wy-
sokości 4000 zł przysługuje od 
1 stycznia z  tytułu urodzenia się 
żywego dziecka z ciężkim i nieod-
wracalnym upośledzeniem albo 
nieuleczalną chorobą zagrażającą 
życiu.

	 Ruszył	 program	 „Za	 życiem”.	 Jed-
norazowe	 świadczenie	 przysługuje	 bez	
względu	na	osiągane	dochody.	–	Wnio-
sek	 o  wypłatę	 świadczenia	 należy	 zło-
żyć	w terminie	12	miesięcy	od	dnia	na-
rodzin	dziecka,	przy	czym	mogło	się	ono	
urodzić	w 2016	 r.	 czyli	 przed	wejściem	
ustawy	w życie	–	mówi	Grażyna	Maniak,	
kierownik	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	w Miedzianej	Górze.	
	 Podstawowym	 warunkiem	 otrzy-
mania	 świadczenia	 jest	 posiadanie	
przez	 dziecko	 zaświadczenia	 lekar-
skiego,	potwierdzającego	ciężkie	i nie-
odwracalne	 upośledzenia	 albo	 nieule-

kowe	 przygotowane	 przez	 uczestników	
warsztatów	 pod	 kierownictwem	 Joanny	
Boszczyk	 –	 terapeutki	 z  pracowni	 arty-
styczno-teatralnej.	 Pyszny	 poczęstunek	
przygotowali	 podopieczni	 pracowni	 go-
spodarstwa	domowego	i ogrodnictwa.
	 –	Nowe	auto	będzie	służyć	nam	nie	
tylko	do	przewozu	podopiecznych	na	za-
jęcia,	ale	i organizacji	wycieczek	czy	wy-

jazdów	na	imprezy	kulturalne	i sportowe	
–	dodaje	Katarzyna	Drogosz.	■	(nieb.)

mochodu	przekazała	ze	swojego	budże-
tu	 9	 700	 zł.	–	Czuję	 ogromną	 satysfak-
cję,	 że	mogliśmy	wesprzeć	WTZ	w Bel-
nie	–	mówi	wójt	gminy	Miedziana	Góra	
Zdzisław	Wrzałka.	–	Ta	placówka	prowa-
dzi	 wspaniałą	 pracę	 z  osobami	 niepeł-
nosprawnymi,	 pozwala	
im	wyjść	z izolacji,	twór-
czo	spędzać	czas,	rozwi-
jać	 swoje	zdolności,	na-
wiązywać	 przyjaźnie.	
Każda	wizyta	w warszta-
tach	dostarcza	mi	wielu	
wzruszeń	i napełnia	po-
zytywną	energią.
	 Przekazanie	 samo-
chodu	 było	 doskona-
łą	 okazją	 do	 zaprezen-
towania	 programu	 arty-
stycznego	oraz	wspólne-
go	 kolędowania,	 w  któ-
rym	 wzięli	 udział	 rów-
nież	 mieszkańcy	 naszej	 gminy.	 Podczas	
spotkania,	 które	 odbyło	 się	 19	 stycznia,	
goście	 oklaskiwali	 przedstawienie	 jaseł-

czalną	 chorobę	 zagrażającą	 życiu,	 któ-
re	powstały	w prenatalnym	okresie	roz-
woju	 dziecka	 lub	 w  czasie	 porodu.	 Za-
świadczenie	 powinno	 być	 wystawione	
przez	 lekarza,	z którym	Narodowy	Fun-
dusz	Zdrowia	 zawarł	 umowę	o  udziela-
nie	 świadczeń	 opieki	 zdrowotnej,	 albo	

który	jest	zatrudniony	lub	wykonuje	za-
wód	 w  przychodni,	 z  którą	 NFZ	 zawarł	
umowę	 o  udzielanie	 świadczeń	 opieki	

Wójt Zdzisław Wrzała otrzymał od podopiecznych WTZ pięknego anioła

zdrowotnej	i posiadającego	specjalizację	
II	stopnia	lub	tytuł	specjalisty	w dziedzi-
nie:	położnictwa	i ginekologii,	perinato-
logii	lub	neonatologii.
	 –	 Świadczenie	 przysługiwać	 bę-
dzie	 tylko	w  sytuacji,	 gdy	matka	 dziec-
ka	 pozostawała	 pod	 opieką	 medyczną	
nie	później	niż	od	10	tygodnia	ciąży	do	
dnia	porodu.	Fakt	ten	należy	potwierdzić	
odpowiednim	 zaświadczeniem	 lekar-
skim	 lub	zaświadczeniem	wystawionym	
przez	położną	–	dodaje	Grażyna	Maniak. 
–	 Świadczenie	 nie	 przysługuje,	 jeśli	
dziecko	 umieszczono	 w  placówce	 za-
pewniającej	 całodobowe	utrzymanie	 al-
bo	w pieczy	zastępczej.	
	 Z wnioskiem	o  jednorazowe	 świad-
czenie	 może	 wystąpić	 matka,	 ojciec,	
a  także	 opiekun	 prawny	 albo	 opiekun	
faktyczny	 dziecka.	 Wniosek	 (którego	
wzór	można	pobrać	ze	strony	interneto-
wej:	 www.gopsmgora.pl)	 należy	 złożyć	
w  Gminnym	 Ośrodku	 Pomocy	 Społecz-
nej	w Miedzianej	Górze	–	ul.	Urzędnicza	
11a,	pokój	306.	■	(nieb.)

W  przypadku, gdy osoba upraw-
niona do świadczenia lub członek 
rodziny przebywa w   państwie, 
w którym mają zastosowanie prze-
pisy o  koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego (w  kra-
ju UE, EOG lub Szwajcarii) i nie jest 
to wyjazd turystyczny lub związa-
ny z nauką wniosek zostanie prze-
kazany marszałkowi województwa 
w  celu ustalenia, czy świadczenie 
nie jest już pobierane za granicą. 
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Z Miedzianej Góry
do Zagnańska

służy	mieszkańcom	obu	gmin.
	 —	 Mamy	 350	 uczniów,	 z  czego	 40	
proc.	 stanowią	 dzieci,	 które	 mieszka-
ją	w gminie	Miedziana	Góra	–	mówi	dyr.	
Domagała.	■ (nieb.)

To już formalnie przyklepane - Tum-
liń-Wykień i Tumlin-Podgród znala-
zły się w obwodzie szkolnym placów-
ki w Tumlinie w gminie Zagnańsk.

	 –	 To	 porozumienie	 to	 wyjście	 na-
przeciw	oczekiwaniom	mieszkańców	na-
szych	 dwóch	 miejscowości	 –	 Tumlin-
-Wykień	i Tumlin-Podgród.	Od	lat	dzieci	
z tych	wsi	uczęszczają	do	szkoły	w Tum-
linie,	bowiem	mają	tam	po	prostu	bliżej,	
ich	droga	do	szkoły	 jest	bezpieczniejsza	
–	 mówi	 wójt	 Miedzianej	 Góry	 Zdzisław	
Wrzałka,	który	wraz	z wójtem	Zagnańska	

Do 28 lutego przyjmujemy zgłosze-
nia do uczestnictwa w  Zespole do 
spraw rewitalizacji gminy Miedzia-
na Góra.

	 Po	przyjęciu	przez	 radnych	Progra-
mu	 Rewitalizacji	 Gminy	 Miedziana	 Gó-
ra	na	 lata	 2016–2023	 kolejnym	etapem	
prac	 jest	 powołanie	 Zespołu	 do	 spraw	
rewitalizacji,	 w  skład	 którego	 oprócz	
przedstawicieli	mieszkańców,	organiza-
cji	pozarządowych	oraz	przedsiębiorstw	
wejdą	reprezentanci	Rady	Gminy,	Urzę-
du	Gminy	oraz	gminnych	 jednostek	or-
ganizacyjnych.	

Firma P.H-U. „Zieliński” z  Rakowa 
w  marcu przeprowadzi zbiórkę od-
padów wielkogabarytowych, opon 
oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego.

	 Odpady	 te	 będą	 odbierane	 bezpo-
średnio	sprzed	nieruchomości	zamiesz-
kałych.	Mieszkańcy	proszeni	 są	o  zgło-
szenie	 adresów	 nieruchomości,	 z  któ-
rych	 mają	 zostać	 one	 odebrane	 w  ter-
minie	do	20	marca	2017	r.	do	firmy	P.H-
-U  „Zieliński”	 pod	 numer	 telefonu: 
41	 353	 50	 27.	 Informację	 o  dokładnym	
terminie	 odbioru	 mieszkańcy	 gminy	

szą	być	prowadzone	w sposób	zaplano-
wany,	 skoordynowany,	 komplementar-
ny,	oraz	co	bardzo	ważne,	we	współpra-
cy	z lokalną	społecznością.
Na	 zgłoszenia	 czekamy	 do	 28	 lutego.	
Chętni	 do	 udziału	 w  pracach	 zespo-
łu	 proszeni	 są	 o  wypełnienie	 formula-
rza	 dostępnego	 na	 stronie	 interneto-
wej:	 www.miedziana-gora.pl	 w  zakład-
ce	Program	Rewitalizacji	 i dostarczenie	
go	pocztą	lub	osobiście	do	Urzędu	Gmi-
ny,	ewentualnie	pocztą	elektroniczną	na	
adres:	gabriel.pak@miedziana-gora.pl	

________________________________________________

Gabriel	Pak

Szczepanem	 Skorup-
skim	podpisali	porozu-
mienie	 w  tej	 sprawie.	
Dzięki	 niemu	 formal-
nie	 dwie	miejscowości	
z gminy	Miedziana	Gó-
ra	zostały	włączone	do	
obwodu	 szkoły	 leżącej	
na	terenie	gminy	Zagnańsk.
	 Zadowolenia	nie	kryli	wójt	Zagnań-
ska	 Szczepan	 Skorupski	 oraz	 dyrek-
tor	szkoły	w Tumlinie	Barbara	Domaga-
ła,	którzy	podkreślili,	że	taka	współpraca	

–	Do	głównych	zadań	zespołu	będzie	na-
leżała	 koordynacja	 wdrażania	 poszcze-
gólnych	 projektów	 oraz	 gromadzenie	
informacji	niezbędnych	do	monitoringu	
i  ewaluacji	 dokumentu.	Wszystkich	 za-
interesowanych	 aktywnym	 włączeniem	
się	w jego	prace	zapraszam	do	zgłasza-
nia	swoich	kandydatur	–	mówi	Zdzisław	
Wrzałka,	 wójt	 gminy	 Miedziana	 Góra.	
Przypomnijmy,	 że	 rewitalizacja	 to	wie-
loletni	proces	przemian	służący	wypro-
wadzeniu	 określonych	 obszarów	 gminy	
ze	stanu	kryzysowego.	Działania	służące	
wspieraniu	 procesów	 rewitalizacji	 mu-

otrzymają	w trakcie	zgłoszenia	do	firmy.	
	 Podczas	 zbiórki	 będzie	 można	 od-
dać	 odpady	 wielkogabarytowe	 (wszel-
kiego	 rodzaju	meble),	 	 elektroodpady	
(np.	pralki,	kuchenki,	lodówki,	odkurza-
cze,	 suszarki	 do	włosów,	 żelazka,	 kom-
putery,	 laptopy,	 drukarki,	 faksy,	 telewi-
zory,	 kamery,	 lampy,	 świetlówki,	 wier-
tarki,	piły,	maszyny	do	szycia	 itp.)	oraz	
opony	(uwaga:	duże	opony	od	samocho-
dów	ciężarowych	i ciągników	rolniczych	
należy	pociąć	przynajmniej	na	3	części).

________________________________________________

Alicja	Szlufik

Porozumienie podpisali wójtowie gmin Miedziana Góra i Zagnańsk

Czekamy na zgłoszenia!

• odpady należy wystawiać w dniu 
odbioru do godz. 7.00 przed po-
sesjami w sposób niepowodujący 
zakłócenia w ruchu pieszym i ko-
łowym.

• do odpadów wielkogabaryto-
wych nie zalicza się: wszelkiego 
rodzaju odpadów budowlanych 
i  remontowych oraz części samo-
chodowych (np. zderzaków, sie-
dzeń samochodowych). 

• odpady niezgłoszone nie zostaną 
odebrane.

Odbiorą odpady wielkogabarytowe
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turystyka

Zapraszamy,
czyli będzie 
się działo ...

Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 zaprasza	
na	walentynki,	 które	 odbędą	 się	14 lu-
tego w remizie	OSP	w Miedzianej	Górze.	
W programie	–	wieczorek	poetycki,	spo-
tkanie	 przy	muzyce,	 kawie	 i  ciasteczku.	
Początek	–	godz.	17.00.

Drużynowe	 Mistrzostwa	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 (III	 Liga	 -	 Eliminacje)	
odbędą	się	w Zespole	Szkół	w Kostomło-
tach	Drugich	18 i 19 lutego	oraz	25 i 26 
marca.	Każdego	dnia		zostaną	rozegrane	
dwie	rundy	–	o godz.	10.00	i 14..00	Klub	
LUKKS	 Miedziana	 Góra	 reprezentować	
będą	trzy	drużyny	po	cztery	osoby,		w tym	
pierwsza	do	lat	10	i dwie	do	lat	18.

Stowarzyszenie	 „Aktywny	 Ćmińsk”	 za-
prasza	19 lutego o  godz.	 14.30	 na	 bo-
isko	 Grodu	 Ćmińsk	 na	 bieg	 w  bikini.	
A  wszystko	 po	 to,	 by	 wesprzeć	 chorą	
Magdalenę	 i  jej	 niepełnosprawnego	 sy-
na.	 Zawodniczki	 proszone	 są	 o  stawie-
nie	się	w bikini,	z hawajskimi	atrybutami	
i w wygodnych	butach.	Panom	proponu-
jemy	bieg	w krawacie!	

Zespół	„Bobrzanki”	 zaprasza	23 lutego 
na	godz.	17.00	do	remizy	OSP	w Bobrzy	
na	tłusty	czwartek.	Będzie	można	skosz-
tować	 pyszności	 –	 pączków,	 faworków	
i różyczek	przygotowanych	przez	znako-
mite	kucharki,	a także	spędzić	czas	przy	
dobrej	muzyce.	

Tłusty	czwartek	świętować	będzie	Gmin-
na	 Biblioteka	 Publiczna	 w  Miedzianej	
Górze.	23 lutego	o godz.	17.30	zaprasza-
my	na	spotkanie	w remizie	OSP	w Mie-
dzianej	 Górze,	 podczas	 którego	 nie	 za-
braknie	 strawy	 dla	 ciała	 i  ducha,	 m.in.	
występów	 artystycznych,	 konkursów	
oraz	degustacji	pączków.	(nieb.)

To stąd, jak głosi legenda, w czasie 
potopu szwedzkiego Polacy strze-
lali do wroga z … kaszy. To tu całe 
wieki wcześniej Słowianie odda-
wali cześć pogańskim bogom.

	 Rezerwat	 archeologiczno	 -	 geo-
logiczny	 „Góra	 Grodowa”	 w  Tumlinie	
w połowie	stycznia	tego	roku	został	wpi-
sany	 do	 rejestru	 zabytków	 wojewódz-
twa	świętokrzyskiego	jako	obiekt	leżący	
na	styku	dwóch	gmin	–	Miedzianej	Góry	
oraz	 Zagnańska.	 To	
korekta	wobec	wpisu	
z sierpnia	1986	r.	
	 Kamienne	 Kręgi	
–	bo	taką	nazwę	nosi	
to	niezwykłe	miejsce	
–	 to	 prehistoryczne	
sanktuarium	 kultu	
pogańskiego	 w  for-
mie	 trzech	 współ-
środkowych	 kręgów,	
usypanych	 z  luź-
nych	skał	piaskowca.	
Owe	wały,	dziś	prak-
tycznie	niewidoczne,	
pochodzą	 z VII–VIII	w.	Według	 niektó-
rych	badaczy	dwa	wieki	później	istniał	tu	
wczesnośredniowieczny	 gród	 obronny,	
w którym	okoliczni	mieszkańcy	chronili	
się	przed	najazdami	 tatarskimi.	Kolejne	
chwile	 trwogi	 i  tryumfu	 Góra	 Grodowa	
przeżyła	w połowie	XVII	w.	podczas	po-
topu	szwedzkiego.	To	tu	dzielnie	broni-
ły	się	wojska	polskie	przed	nacierającymi	
Szwedami.	 Legenda	 głosi,	 że	 gdy	 Pola-
kom	zabrakło	już	amunicji,	zaczęli	strze-
lać	do	wroga	z …	kaszy,	a Szwedzi	miast	
wyśmiać	 tak	 nikczemną	 amunicję,	 od-
stąpili	od	oblężenia	góry.	Dlaczego?	Po-
noć	doszli	do	wniosku,	że	skoro	Polakom	
nie	szkoda	kaszy,	to	pewnie	mają	w bród	
jedzenia	i jeszcze	długo	będą	się	bronić.	
	 W centrum	Kamiennych	Kręgów	na	
kilkunastometrowym	 filarze	 skalnym		
znajduje	się		murowana	kaplica	pw.	Prze-
mienienia	Pańskiego	wzniesiona	w 1850	r.	
przez	 Aleksandra	 Iberszera.	 Wcześniej	
w  tym	miejscu	 stała	 drewniana	 świąty-
nia,	którą	okoliczni	mieszkańcy	wznieśli	

Teren rezerwatu słynie z czerwonego piaskowca tumlińskiego

Spacerkiem
do Kamiennych Kręgów

w podzięce	Panu	Bogu	za	pomoc	i ocale-
nie	w czasie	potopu	szwedzkiego.	Znaj-
dował	 się	 tu	 obraz	 Przemienienia	 Pań-
skiego,	 który	 przeniesiono	 do	 kościoła	
w pobliskim	Tumlinie.	
	 Największą	 atrakcją	 rezerwatu	 są	
tzw.	wychodnie	geologiczne	dolnotriaso-
wych	 piaskowców,	 czyli	 miejsca,	 w  któ-
rych	 skały	 wychodzą	 na	 powierzchnię	
ziemi.	Można	je	podziwiać	w starych	wy-
robiskach	 i  czynnym	 wciąż	 kamienio-

łomie	 Tumlin-Gród.	 To	 tu	 wydobywa-
ny	jest	charakterystyczny	czerwonobru-
natny	 piaskowiec	 tumliński.	 Jak	 podaje	
portal	Świat	kamienia	–	czerwona	barwa	
piaskowca	pochodzi	od	związków	żelaza	
powlekających	 ziarna	 kwarcu	 i  rozpro-
szonych	w spoiwie.	Historia	eksploatacji	
piaskowców	 tumlińskich	ma	 ponad	 700	
lat.	 Wyroby	 z  tego	 materiału	 stosowa-
ne	były	w architekturze	romańskiej	i go-
tyckiej	Kielecczyzny.	Przykłady	zastoso-
wania	piaskowca	tumlińskiego	w formie	
okładzin	można	znaleźć	w warszawskiej	
dzielnicy	Ochota,	 oblicowano	 nim	 rów-
nież	 gmach	Ministerstwa	 Spraw	 Zagra-
nicznych.	
	 Ale	 wróćmy	 jeszcze	 na	 chwilę	 na	
Górę	 Grodową.	 Wciągamy	 mocno	 po-
wietrze	w płuca	i wspinamy	się	na	wyso-
kość	395	metrów.	Warto,	bowiem	tajem-
niczość	i nastrojowość	tego	miejsca	jest	
wyjątkowa.	Docenili	 to	filmowcy,	którzy	
w 2000	r.	kręcili	tu	zdjęcia	do	„Wiedźmi-
na”.	■	(nieb.)



Ferie 2017
czyli sport, zabawa

i kreatywna twórczość

Wyjazd dzieci na  lodowisko zorganizowało CSTiR

Stok w Tumlinie zapełnił się narciarzami

Bal karnawałowy zorganizowany przez stowarzyszenie „Plusik”

„Zdrowy Tumlin” zaprosił dzieci na zajęcia artystyczne

Najmłodsze dzieciaki z „Plusika” uczyły się jazdy na nartach

Szaleństwo na sankach? To propozycja „Zdrowego Tumlina”

Młodzież z Wolnej Strefy odpoczywała na łonie natury


