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937
tylu uczniów miedzianogórskich szkół rozpocznie 
w tym miesiącu wakacje. Dobiega końca pierwszy 
rok szkolny po wprowadzeniu reformy oświaty, 

w wyniku której zlikwidowano gimnazja 
i utworzono ośmioklasowe podstawówki. Mury 
dwóch gminnych gimnazjów – w Kostomłotach 

Drugich i Ćmińsku opuści w tym roku 
106 trzecioklasistów, pozostanie jeszcze ostatni 

rocznik, czyli 106 uczniów. Natomiast po raz 
pierwszy świadectwa odbiorą w tym miesiącu 

uczniowie klas siódmych, których w trzech 
szkołach jest 113. Za rok będą oni pierwszym, 

historycznym rocznikiem, który ukończy 
zreformowaną szkołę podstawową.
Wakacje rozpoczną się 23 czerwca
i potrwają do 31 sierpnia 2018 r.
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LICZBA MIESIĄCASzanowni	Mieszkańcy!

	 Obywatele	współdecydujący	 o	 swoich	 lokalnych	 sprawach	 –	 taka	 jest	 główna	
idea	funduszu	sołeckiego,	któremu	sporo	uwagi	poświęcamy	w	czerwcowym	wy-
daniu	naszego	miesięcznika.	Trwa	bowiem	realizacja	 tegorocznych	zadań,	a	spo-
łeczności	 lokalne	naszych	sołectw	przygotowują	się	 już	do	dyskusji	o	 tym,	na	co	
przeznaczyć	pieniądze	w	2019	r.	
	 Dlaczego	fundusz	sołecki	ma	tak	ogromne	znaczenie?	Sądzę,	że	powodów	jest	
kilka.	 Po	 pierwsze	 –	 angażuje	 mieszkańców	 we	 współzarządzanie	 publicznymi	
środkami,	po	drugie	zaś	–	uczy	szacunku	dla	wspólnych	decyzji,	bowiem	ustale-
nia	o	przeznaczeniu	pieniędzy	z	 funduszu	sołeckiego	zapadają	na	otwartych	dla	
wszystkich	mieszkańców	zebraniach	wiejskich.	Nie	do	przecenienia	jest	także	fakt,	
iż	dzięki	pieniądzom	z	funduszu	sołeckiego	realizuje	się	wiele	ważnych	zadań	za-
równo	z	zakresu	infrastruktury,	jak	i	kultury	czy	sportu.	Pragnę	podziękować	wszyst-
kim	tym,	którzy	włączają	się	aktywnie	w	konstruowanie,	a	potem	realizację	zadań	
z	funduszu	sołeckiego.	To	doskonała	lekcja	samorządności	i	współodpowiedzialno-
ści	za	naszą	małą	ojczyznę.	
	 Już	w	 lipcu	przekażemy	sołtysom	 informacje	o	wysokości	przypadającego	 ich	
sołectwom	funduszu	na	2019	r.,	zaś	do	końca	września	podczas	zebrań	wiejskich	
mieszkańcy	przyjmą	wnioski,	które	zawierać	będą	konkretne	przedsięwzięcia	prze-
widziane	do	realizacji	w	danym	sołectwie.	Życzę,	by	były	to	trafione	i	służące	rozwo-
jowi	sołectw	decyzje.	
	 W	czerwcowym	wydaniu	„Głosu	Miedzianej	Góry”	znajdziecie	Państwo	także	in-
formacje	na	temat	ważnych	wydarzeń	z	życia	naszej	gminy,	m.in.	kanalizacji,	reali-
zowanych	projektach	edukacyjnych	czy	inicjatywach	kulturalno-sportowych.	Zaglą-
damy	również		do	Miedzianej	Góry	z	okresu	I	wojny	światowej,	by	prześledzić	losy	
budowy	przez	Austriaków	szybów	górniczych.	Gościmy	u	Wandy	Toporek	–	szefowej	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	„Macierzanka”,	która	tłumaczy,	dlaczego	warto	pamiętać	
o	swoich	korzeniach.
	 „Macierzanki”,	podobnie	jak	i	wielu	innych	wykonawców,	już	wkrótce,	bo	w	nie-
dzielę,	17	czerwca,	wystąpią	podczas	naszej	corocznej	imprezy	„Miedzianogórska	
Gmina”,	na	którą	bardzo	serdecznie	zapraszam!

	 	 	 	 		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

Budowa placów zabaw, doposażenie 
strażaków-ochotników i przedszkoli, uzu-
pełnianie oświetlenia ulicznego – to 
tylko część zadań, które w  tym roku re-
alizowane są w  gminie Miedziana Góra 
w ramach funduszu sołeckiego.

	 299	 tys.	675	zł	 –	 tyle	w	 tym	roku	wynosi	 fun-
dusz	 sołecki	 w	 gminie	 Miedziana	 Góra.	 To	 wię-
cej	niż	w	latach	ubiegłych.	–	Pieniądze	te	zostały	
podzielone	na	dziesięć	naszych	sołectw,	które	re-
alizować	będą	łącznie	26	zadań	–	mówi	Zdzisław	
Wrzałka,	 wójt	 gminy	Miedziana	 Góra.	 Podkreśla	
on,	 że	 każde	 zadanie,	 które	 ostatecznie	 znalazło	
się	na	 liście	musi	służyć	poprawie	warunków	ży-
cia	mieszkańców	i	być	zadaniem	własnym	gminy,	
wpisującym	się	w	strategię	jej	rozwoju.	W	prakty-
ce	oznacza	to,	że	z	pieniędzy	funduszu	sołeckiego	

można	np.	sfinansować	zadania	 inwestycyjne	ta-
kie	jak	budowa	placów	zabaw,	naprawa	zniszczo-
nego	chodnika	czy	remont	przystanka	autobuso-
wego.	Można	 również	 kupić	 zabawki	 dla	 przed-
szkolaków	 lub	 zorganizować	 imprezy	 sportowe	
i	kulturalne.	
	 -	 Fundusz	 sołecki	 to	 pieniądze	 mieszkańców.	
Decyzja	 o	 tym,	 na	 co	 je	 wydać,	 należy	 tylko	 do	
nich,	ich	zdanie	jest	wiążące	i	nikt	ich	w	jej	podję-
ciu	podczas	zebrania	wiejskiego	nie	może	zastą-
pić	–	podkreśla	wójt	Wrzałka.
	 Na	 co	 więc	 w	 tym	 roku	 zostaną	 wydane	 pie-
niądze	 z	 funduszu	 sołeckiego?	 Największą	 kwo-
tę,	bo	35	tys.	zł,	zarezerwowano	na	dokończenie	
adaptacji	 poddasza	 w	 budynku	 Centrum	 Kultu-
ralno-Sportowego	 w	 Kostomłotach	 Pierwszych.	
Mieszkańcy	 tego	 sołectwa	 zdecydowali	 się	 tylko	
na	jedno,	ale	za	to	duże	zadanie,	dzięki	któremu	
społeczność	 lokalna	zyska	dodatkową	przestrzeń	
w	 budynku	 przy	 ul.	 Podmiejskiej.	 Podobnie	 so-
łectwa	Bobrza	i	Ciosowa	wybrały	jedno	przedsię-

funduszu	sołeckiego,	czyli	prawie	13	tys.	zł,	prze-
znaczyć	na	podział	gruntów	umożliwiający	wyty-
czenie	drogi	na	działkach	niepodzielonych	przez	
właścicieli.	Ale	nie	zapomnieli	także	o	imprezach	
kulturalnych	 integrujących	 społeczność	 lokalną,	
podobnie	 jak	 i	mieszkańcy	Ćmińska	Rządowego.	
W	 Tumlinie	 Wykniu	 ważnym	 przedsięwzięciem	
jest	 modernizacja	 kuchni	 w	 świetlicy,	 na	 którą	
przeznaczono	13	tys.	785	zł.	
	 Wszystkie	 zaplanowane	 zadania	muszą	 zostać	
zrealizowane	 do	 końca	 tego	 roku,	 tymczasem	
trwają	 już	 przymiarki	 do	 przyszłorocznego	 fun-
duszu	sołeckiego.	W	lipcu	do	sołtysów	trafi	infor-
macja	o	wysokości	przypadającego	ich	sołectwom	
funduszu	na	2019	r.,	zaś	do	końca	września	pod-
czas	 zebrań	 wiejskich	 mieszkańcy	 będą	 musie-
li	przyjąć	wnioski	o	przyznanie	środków	z	fundu-
szu	 sołeckiego,	 które	powinny	 zawierać	 konkret-
ne	przedsięwzięcia	przewidziane	do	realizacji.	
	 –	Po	uchwaleniu	przez	zebrania	wiejskie	wnio-
sków	o	przyznanie	środków	z	 funduszu	sołeckie-
go	w	2019	r.	nastąpi	ich	ocena.	Te,	które	spełnia-
ją	wymogi	ustawy	o	 funduszu	 sołeckim,	 zostaną	
uwzględnione	w	przyszłorocznym		budżecie	–	do-
daje	wójt	Zdzisław	Wrzałka.	
	 Nikt	nie	ma	wątpliwości,	 że	 istnienie	 funduszu	
sołeckiego	pobudza	aktywność	społeczności	lokal-
nych	i	przyczynia	się	do	ożywionych	dyskusji	o	naj-
pilniejszych	potrzebach	mieszkańców.	Co	najistot-
niejsze	–	na	dyskusjach	się	nie	kończy,	bowiem	od-
danie	 konkretnych	 pieniędzy	 do	 dyspozycji	 spo-
łeczności	lokalnych	pozwala	zrealizować	wiele	cen-
nych	inicjatyw,	które	poprawiają	ich	jakość	życia,	in-
tegrują,	a	przede	wszystkim	dają	im	poczucie	tego,	
że	w	sposób	bezpośredni	mogą	decydować	o	zada-
niach	realizowanych	w	ich	wsi.	■

_________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

wzięcie.	 Pierwsze	 –	 wyko-
nanie	 projektu	 pod	 budo-
wę	mostu	przy	ul.	Kaczmar-
ka	 (22	 tys.	 413	 zł),	 drugie	
–	 przygotowanie	 projektu	
i	budowa	placu	zabaw	 i	 si-
łowni	(21	tys.	639	zł).	W	in-
nych	sołectwach	realizowa-
nych	 jest	 po	 kilka	 działań.	
Z	 funduszu	 sołeckiego	 do-
posażone	 zostaną	 jednost-
ki	OSP	w	Ćmińsku,	Kostom-
łotach	Drugich	i	Miedzianej	
Górze,	 budowane	 jest	 tak-
że	oświetlenie	uliczne	 (uli-
ce:	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Ćmiń-
sku	 Kościelnym,	 Topolowa	 w	 Kostomłotach	 Dru-

gich,	 Malachitowa	
i	 Bukowa	 w	 Mie-
dzianej	 Górze	 oraz	
w	Tumlinie	Wykniu	
i	Przyjmie).	
	 Również	 z	 fun-
duszu	 sołeckie-
go	 dofinansowa-
na	 została	 w	 tym	
roku	 budowa	 pla-
ców	zabaw	przy	uli-
cach	 Laskowej	 (10	
tys.	 zł)	 oraz	 Pod-
gród	 (15	 tys.	 zł),	
a	 na	 plac	 w	 Ćmiń-
sku	 Kościelnym	 za-
rezerwowano	 pie-

niądze	na	zakup	sprzętu	i	roślin.	Na	podziale	fun-
duszu	soleckiego	zyskają	także	najmłodsi	miesz-
kańcy	 gminy	 -	 młodzież	 z	 Ćmińska	 Kościelnego	

otrzyma	 sprzęt	 sportowy,	 nowe	 zabawki,	 pomo-
ce	 edukacyjne	 dostaną	 również	 przedszkolaki.	
Mieszkańcy	Porzecza	zdecydowali	się	sporą	część	

Przy ul. Spacerowej z funduszu sołeckiego zbudowano układ 
pomiarowy i uziemienie dla oświetlenia ulicznego 

Społeczność decyduje

Z funduszu sołeckiego Ćmińska Rządowego współfinansowano
w tym roku festyn w Dzień Dziecka

Fundusz sołecki to zagwarantowa-
ne w budżecie gminy pieniądze 
dla sołectw na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warun-
ków życia mieszkańców. Wydatki 
poniesione w ramach funduszu so-
łeckiego są częściowo refundowa-
ne (w wysokości od 20 do 40 proc.) 
z budżetu państwa w formie dotacji 
celowej. Skala refundacji zależy od 
zamożności gminy. 
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AKTUALNOŚCI

Nowa umowa, nowe zasady

Stawki dopłat dla mieszkańców za zbio-
rowe odprowadzanie ścieków ustalili 
radni podczas sesji, która odbyła się 
7 czerwca.

	 Radni	uchwalili	dopłatę	 -	0,71	zł	netto	dla	od-
biorców	 usługi	 za	 zbiorowe	 odprowadzanie	 ście-
ków	 systemem	 grawitacyjnym.	 Natomiast	 za	 od-
prowadzanie	ścieków	systemem	ciśnieniowym	do-
płata	wynosić	będzie	0,95	zł	netto.	Stawki	obowią-
zywać	będą	do	6	czerwca	2019	r.	Warto	podkreślić,	
że	na	terenie	gminy	część	nieruchomości	wyposa-
żona	jest	w	przydomowe	pompownie	ścieków,	któ-
re	-	by	mogły	działać	–	muszą	mieć	podłączoną	sza-
fę	sterowniczą	do	sieci	energetycznej,	Dlatego	też	
rekompensując	 mieszkańcom	 zwiększone	 koszty	
za	energię	radni	zróżnicowali	dopłaty	dla	osób	ko-
rzystających	z	kanalizacji	ciśnieniowej.	
	 Podczas	sesji	przyjęto	także	zmiany	w	tegorocz-
nym	budżecie	 	oraz	wieloletniej	prognozie	finan-
sowej,	 udzielono	 pomocy	 finansowej	 wojewódz-

łeckiej	 Ciosowej	 –	 Mateusz	 Guzy,	 który	 wniosko-
wał	o	dodatkowe	lampy	na	skrzyżowaniu	ulic	Her-
by	 i	 Ławęczna.	Wójt	 Zdzisław	Wrzałka	poinformo-
wał,	że	oświetlenie	zostanie	zamontowane		jeszcze	
w	 tym	 roku.	Przewodniczący	Rady	Gminy	 –	Bogu-
sław	Sobczyk	poinformował,	że	sesja	absolutoryjna	
odbędzie	się	28	czerwca.	■	(nieb.)

Mieszkańcy ulic Ławęczna, Ślefarnia, Cicha 
i  Leśna w  Ciosowej oraz Pirytowa w  Mie-
dzianej Górze mogą się już podłączać do 
sieci kanalizacyjnej.

	 Zakończyła	się	realizacja	kolejnego	zadania	w	ra-
mach	IV	etapu	budowy	systemu	kanalizacji	sanitar-
nej	w	Gminie	Miedziana	Góra.	W	ramach	zadania	
2	wybudowano	dwie	przepompownie	sieciowe,	ka-
nał	grawitacyjny	o	długości	5483	m	i	kanał	ciśnie-
niowy	 	długości	1712	m.	Mieszkańcy	ulic	Ławęcz-
na,	Ślefarnia,	Cicha	i	Leśna	w	Ciosowej	oraz	Piryto-
wa	w	Miedzianej	Górze	mogą	 się	 już	wystąpić	do	
Zakładu	Gospodarki	Komunalnej		w	Miedzianej	Gó-

rze	o	wydanie	warunków	technicznych	na	podłącze-
nie	do	kanalizacji.	Jest	to	konieczne	do	opracowa-
nia	projektu	przyłącza.	
	 Jednocześnie	przypominamy,	że	opłata	za	1	m³	
ścieków	po	podłączeniu	do	kanalizacji	wynosić	bę-
dzie	4,63	zł,	natomiast	w	przypadku	szamba	–	20	zł.	
Jak	podkreśla	wójt	gminy	Miedziana	Góra	–	Zdzi-
sław	Wrzałka	 –	 po	 uruchomieniu	 pompowni	 przy	
ulicach	 Leśniej	 i	Wyrowce	 do	 systemu	 kanalizacji	
zostanie	włączona	część	tej	ostatniej	ulicy,	a	w	pla-
nach	jest	ul.	Wykień.	
	 Zadanie	 2	 zostało	 zrealizowane	w	 ramach	 pro-
jektu	pn.	 „Budowa	 systemu	kanalizacji	 sanitarnej	

w	gminie	Miedziana	Góra	-	ETAP	IV	oraz	rozbudo-
wa	 oczyszczalni	 ścieków	w	 Kostomłotach	 Drugich	
–	 Etap	 II”	 z	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjne-
go	Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-
2020.	■	(nieb.)

twu	 świętokrzyskiemu	
w	wysokości	 45	 tys.	 zł	
na	 opracowanie	 doku-
mentacji	 budowy	 cią-
gu	 pieszo-rowerowe-
go	 przy	 drodze	 woje-
wódzkiej	nr	750.	Radni	
przyjęli	 także	 uchwałę	
ustalającą	 maksymal-
ną	 liczbę	 zezwoleń	 na	
sprzedaż	 napojów	 al-
koholowych	 przezna-
czonych	 do	 spożycia	
poza	 miejscem	 sprze-
daży	(łącznie	–	150)	oraz	w	miejscu	sprzedaży	(łącz-
nie	50).	Jednogłośnie	przystali	na	utworzenie	no-
wego	przystanka	na	 terenie	parkingu	przy	 szkole	
w	Ćmińsku,	zaakceptowali	również	zmiany	w	miej-
scowym	planie	zagospodarowania	przestrzennego	
sołectw	Ciosowa	i	Tumlin.	
	 W	 sesji	 uczestniczył	 przedstawiciel	 Rady	 So-

Można się już podłączać

Z sesji Rady Gminy

Pompownia ścieków przy ul. Cichej w Ciosowej

Nie raz, ale dwa razy w miesiącu odbierane 
będą latem od mieszkańców odpady zmie-
szane i bio. Zasada ta zacznie obowiązywać 
od lipca tego roku.

	 Nowa	umowa	na	odbiór	i	zagospodarowanie	od-
padów	komunalnych	zawarta	z		PHU	„Zieliński”	zo-
stała	podpisana	na	okres	od	1	 lipca	2018	r.	do	30	

kwietnia	 2020	 r.	 Stawki	 pozostają	 bez	 zmian,	 no-
wością	jest,	że	w	miesiącach	letnich	–	czerwcu,	lip-
cu	i	sierpniu	(z	wyłączeniem	czerwca	2018	r.)	odpa-
dy	zmieszane	(niesegregowane)	oraz	ulegające	bio-
degradacji	 odbierane	 będą	 dwa	 razy	 w	miesiącu.	
Szczegółowy	harmonogram	odbioru	odpadów	do-
stępny	jest	na	naszej	stronie	internetowej.

	 Zbiórka	 odpadów	 wielkogabarytowych,	 zuży-
tych	 sprzętów	 domowych	 oraz	 zużytego	 sprzę-
tu	RTV	i	AGD	odbędzie	się	w	październiku	2018	r.	
po	 zgłoszeniu	 telefonicznym	na	numer	 telefonu: 
41	353-50-27	lub	osobiście	w	siedzibie	firmy	PHU	
„Zieliński”	do	19	października	2018	r.	Odpady	nie-
zgłoszone	nie	będą	odebrane.	■
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aktualności

Dla maluchów cji	 „Drzewko	 dla	 szczęśliwych	 rodziców”,	 prosimy	
o	kontakt	z	Anną	Sochą	z	Urzędu	Gminy	w	Miedzia-
nej	Górze	–	pokój	numer	9.	Informacje	na	temat	ak-
cji	udzielane	są	pod	numerem	telefonu	41	303	16	
26	w.	41.	■	(nieb.)

na	Góra	Zdzisław	Wrzałka,	który	jako	jeden	z	pierw-
szych	testował	rozłożone	na	szkolnym	placu	ścież-
ki,	będzie	ono	 służyć	uczniom	ze	wszystkich	mie-
dzianogórskich	 szkół.	 –	 Z	pewnością	 łatwiej	uczyć	
zasad	bezpieczeństwa,	gdy	ma	się	do	dyspozycji	ta-
kie	mobilne	miasteczko,	niż	przekazywać	tylko	teo-
retyczną	wiedzę	–	podkreśla.	
	 Warto	dodać,	że	w	ramach	projektu	„Rozwój	in-
frastruktury	edukacyjnej	wraz	z	wyposażeniem	na	
terenie	 Gminy	 Miedziana	 Góra”	 dla	 miedziano-
górskich	 szkół	 zakupiono	 już	 wiele	 pomocy	 na-
ukowych,	 m.in.	 modele	 narządów	 wewnętrznych	
człowieka,	wkrótce	do	szkół	 trafi	sprzęty	sportowy	
(m.in.	materace	gimnastyczne,	piłki,	kozły	 i	skrzy-
nie,	stoły	do	tenisa,	rakietki)	oraz	pomoce	edukacyj-
ne	do	zajęć	z	języka	polskiego,	biologii,	fizyki	oraz	
muzyki.	Dzięki		projektowi	wyremontowane	zosta-
ną	 także	 łazienki	 szkolne,	 szatnie	 sportowe	 i	 sala	
gimnastyczna.	 Pracownie	 informatyczne	 zostaną	
wyposażone	w	nowe	komputery,	a	sale	przedmio-
towe	w	nowe	meble	szkolne.	Jednym	z	zadań	uję-

tych	w	projekcie	jest	także	remont	boiska	szkolne-
go	asfaltowego,	 które	uzyska	 status	wielofunkcyj-
nego,	tj.	będzie	służyło	do	gry	w	kosza,	piłkę	ręcz-
ną,	siatkową	i	jako	kort	tenisowy,	a	boisko	trawiaste	
wyposażone	zostanie	w	nowe	piłkochwyty.	
Projekt	 realizowany	 będzie	 do	 końca	 tego	 roku,	
a	jego	całkowita	wartość	to	969	tys.	zł,	w	tym	unij-
ne	dofinansowanie	–	726	tys.	zł.

Uczą się jak bezpiecznie przechodzić przez 
ulicę, co oznacza sygnalizacja świetlna 
przy przejeździe kolejowym, sprawdzają 
też swoje umiejętności jazdy na rowerze. 
A wszystko to za sprawą mobilnego mia-
steczka ruchu drogowego.

	 –	To	forma	znakomitej	zabawy,	ale	i	nauki	–	mówi	
Piotr	Kwiecień,	dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Kostomło-
tach	Drugich.	–	Zaprosiliśmy	uczniów	z	naszej	pod-
stawówki	na	zajęcia,	podczas	których	uczą	się	zasad	
bezpiecznego	poruszania	się	po	drodze.	Miastecz-
ko	 zostanie	 także	 wykorzystane	 podczas	 egzami-
nów	na	kartę	rowerową.
	 Mobilne	 miasteczko	 ruchu	 drogowego	 zostało	
zakupione	w	 ramach	projektu	 „Rozwój	 infrastruk-
tury	edukacyjnej	wraz	z	wyposażeniem	na	terenie	
Gminy	Miedziana	Góra”	współfinansowanego	z	Re-
gionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020	w	ramach	
Działania	 7.4	 „Rozwój	 infrastruktury	 edukacyjnej	
i	szkoleniowej”.	Jak	podkreśla	wójt	gminy	Miedzia-

Szesnaścioro maluchów urodzonych 
w  2017 i  2018 r. uroczyście powitali-
śmy wśród mieszkańców gminy Mie-
dziana Góra.

	 Po	raz	pierwszy	w	tym	roku	wójt	gminy	Miedzia-
na	Góra	Zdzisław	Wrzałka	 zaprosił	 rodziców	milu-
sińskich	 na	 spotkanie,	 podczas	 którego	wręczono	

im	drzewka	upamiętniające	narodziny	ich	pociech.	
9	maja	na	placu	przed	Urzędem	Gminy	w	Miedzia-
nej	Górze	powitaliśmy	dziesięciu	chłopców	i	sześć	
dziewczynek.	
	 –	 Życzę	wam,	 by	wasze	 pociechy	 rosły	 zdrowo,	
by	 były	 dla	was	wielką	 radością	 i	 dumą	 –	 powie-

dział	Zdzisław	Wrzałka.	–	Niech	wręczone	przez	nas	
drzewka	będą	pamiątką	ich	narodzin	i	niech	rosną	
wraz	z	najmłodszymi	mieszkańcami.
	 Jakie	ozdoby	do	swoich	ogrodów	wybrali	szczę-
śliwi	 rodzice?	 Największą	 popularnością	 cieszyły	
się	magnolie,	 nie	 zabrakło	 także	 klonów	 czerwo-
nych,	perukowców,	wiśni,	morwy	czy	tui	i	dębów.	

Drzewka	dla	szczęśliwych	rodziców	zostały	wrę-
czone	 już	 po	 raz	 szesnasty,	 a	 przez	 cały	 okres	
trwania	 akcji	 rodzicom	 podarowanych	 zostało	
105	sadzonek.
	 Kolejna	 uroczystość	 wręczenia	 drzewek	 odbę-
dzie	 się	 27	 czerwca	 o	 godz.	 12.	 Rodziców,	 któ-
rzy	 chcieliby	 otrzymać	 sadzonki	 w	 ramach	 ak-

Uwaga! Szlaban zamknięty!

Dzieci uczą się bezpiecznego poruszania się po drodze

Szczęśliwi rodzice najmłodszych mieszkańców

W  majowej edycji akcji drzewka otrzy-
mali Państwo: Anna Dudek – Plech i Pan 
Bartłomiej Plech – rodzice Leon, Małgo-
rzata i Michał Skalscy – rodzice Weroni-
ki, Iga i Paweł Nowakowscy- rodzice Kac-
pra, Marta i Robert Kołodziej – rodzice 
Maksymiliana, Anna i Rafał Wilczkow-
scy – rodzice Oskara, Jolanta i Sylwester 
Cedro – rodzice Nadii, Agnieszka i Ernest 
Wieczorkiewiczowie – rodzice Grze-
gorza, Anna i Piotr Lisowscy – rodzice 
Mikołaja, Amelia i Krzysztof  Poloczek – 
rodzice Poli, Kamila i Krystian Sochowie 
– rodzice Marii, Marta i Emil Rutkowscy 
– rodzice Borysa, Sylwia i Przemysław 
Gąsiorowie – rodzice Filipa Krzysztofa, 
Natalia i Damian Foks – rodzice Wiktorii, 
Wioletta i Mateusz Piotrowscy – rodzice 
Natalii, Monika i Łukasz Reczyńscy – ro-
dzice Bartłomieja, Natalia i Mateusz Go-
sowie – rodzice Mikołaja.
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cięstwo	podczas	 I	 Święta	 Pieroga	 Świętokrzyskie-
go.	 Panie	 z	 koła	 są	 autorkami	 potrawy	 o	 nazwie	
kluska	miedzianogórska,	czyli	ciasta	faszerowane-
go	ziemniakami,	grzybami	oraz	kapustą	i	gotowa-
nego	w	ściereczce.	To	właśnie	„Macierzanki”	są	au-
torkami	zimiocorza,	czyli	babki	ziemniaczanej	pie-
czonej	na	ruszcie	 i	pęczoków,	które	przygotowuje	
się	z	kaszy	pęczak,	ziół,	boczku	i	ciasta,	a	smaży	na	
oleju	jak	racuchy.

Pani politolog
		 Pani	Wanda	 z	 zawodu	 jest	 pielęgniarką	 –	 pra-
cuje	 w	 Świętokrzyskim	 Centrum	 Onkologii.	 Ale	
oprócz	studiów	pielęgniarskich	ukończyła	także	po-
litologię	na	Uniwersytecie	Jana	Kochanowskiego.
	 –	Pracy	nie	zamierzam	zmieniać	–	uśmiecha	się	
szefowa	 KGW	 „Macierzanka”.	 –	 Ale	 chciałam	 do-
wiedzieć	 się	 czegoś	więcej	o	mechanizmach,	któ-
re	rządzą	społeczeństwami	i	ludzką	naturą.	Stąd	ta-

ki	a	nie	inny	kierunek	studiów,	dzięki	którym	uda-
ło	mi	się	spojrzeć	na	człowieka	w	sposób	całościo-
wy	–	jako	połączenie	duszy,	umysłu	i	ciała.	
	 Co	jest	jej	największą	radością	i	dumą?	Oczywi-
ście	dzieci	 –	Aleksandra	 i	Grzegorz,	 a	 od	niedaw-
na	 –	 wnuczek	 Krzesimir.	 –	 Dzieci	 to	 wielki	 skarb,	
ale	 i	 ogromna	 odpowiedzialność.	 Zawsze	 uważa-
łam,	że	małemu	człowiekowi	należy	się	szacunek,	
a	trud	wychowania	to	jedno	z	najważniejszych	za-
dań	–	dodaje	pani	Wanda.	
	 Szefowej	„Macierzanek”	nigdy	nie	opuszcza	wi-
gor,	 w	 jej	 głowie	wciąż	 rodzą	 się	 nowe	 pomysły,	
wciąż	 stawia	 przed	 sobą	 wyzwania.	 –	 Postanowi-
łam,	że	gdy	przejdę	na	emeryturę,	to	zacznę	malo-
wać	obrazy	–	mówi	Wanda	Toporek.	Znając	jej	kon-
sekwencję	w	działaniu,	nie	mamy	wątpliwości,	że	
zamierzenie	to	zrealizuje.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

- Człowiek nie powinien zapominać, skąd 
pochodzi – mówi Wanda Toporek, prezes 
KGW „Macierzanka”, laureatka tegorocz-
nego wyróżnienia „Miedziar”.

	 Z	wykształcenia	–	pielęgniarka	i	politolog,	z	za-
miłowania	 –	 regionalistka,	artystka,	propagatorka	
kultury	ludowej	i	niestrudzona	miłośniczka	swojej	
małej	ojczyzny.

Pradziadek wraca z wojny
	 –	Urodziłam	 się	 tu,	 stąd	pochodzą	moi	dziado-
wie	i	pradziadowie	–	mówi	o	Kostomłotach	Pierw-
szych	Wanda	Toporek.	–	Gdyby	tak	dokładnie	rozej-
rzeć	się,	to	80	proc.	mieszkańców	wsi	to	jakaś	moja	
bliższa	lub	dalsza	rodzina.	Ta	świadomość	wspólno-
ty	dodaje	sił	i	sprawia,	że	mam	poczucie	przynależ-
ności	do	konkretnego	miejsca.	A	to	bardzo	ważne.	
Pani	Wanda	przywołuje	postać	swojego	pradziad-
ka,	którego	rodziców	w	XIX	wieku	zabrała	epidemia	

cholery.	Przygarnęła	go	mieszkająca	w	Niewachlo-
wie,	 ciotka.	Gdy	w	1904	 r.	wybuchła	wojna	 rosyj-
sko-japońska,	przywdział	mundur	i	ruszył	na	front,	
a	w	nagrodę	za	bohaterstwo	otrzymał	na	własność	
ziemię	w	Kostomłotach.	I	tak	wrócił	do	swoich	ro-
dzinnych	korzeni.	Kolejne	pokolenia	budowały	tu	
swoje	 życie,	wtapiały	 się	w	 lokalny	 krajobraz.	Oj-

ciec	Wandy	Toporek	Zygmunt	Ciosek,	był	znanym	
społecznikiem,	 grał	 na	 akordeonie,	 śpiewał,	 tań-
czył,	przygotowywał	przedstawienia	teatralne.
	 –	W	naszym	domu	zawsze	było	gwarno,	tata	po-
trafił	jednoczyć	ludzi	wokół	siebie,	był	duszą	spo-
łeczności	 Kostomłotów	 Pierwszych	 –	 wspomina	
szefowa	 „Macierzanek”.	 –	 Zresztą	 czasy	były	wów-
czas	 zupełnie	 inne	 –	 ludzie	 spotykali	 się	 po	 do-
mach	 przy	 okazji	 darcia	 pierza	 czy	 innych	wspól-
nych	zajęć.

Zalewajka i pierogi
	 	Klimat	tej	wspólnoty	Wanda	Toporek	pragnie	ze	
wszech	miar	ocalić,	bowiem	jak	mówi	–	w	grupie	
jest	 siła,	 czego	 niewątpliwym	wyrazem	 jest	 KGW	
„Macierzanka”,	z	którym	związana	jest	od	momen-
tu	jego	powstania,	czyli	od	dwunastu	lat.	Od	ośmiu	
–	 jest	 jego	 prezeską,	 inicjatorką	 wielu	 przedsię-
wzięć,	których	cel	jest	jeden	–	uchronienie	od	zapo-

mnienia	naszej	wielowiekowej	tra-
dycji.	 –	 Ludzie,	 którzy	nie	 szanują	
historii,	nie	mają	przyszłości	–	mó-
wi	 z	wielkim	przekonaniem	Wan-
da	Toporek	 i	niestrudzenie	propa-
guje	wraz	z	pozostałymi	członkami	
koła	 ludową	 twórczość,	 dziedzic-
two	kulinarne	i	obyczaje.	Członko-
wie	koła	uczestniczą	we	wszystkich	

wydarzeniach,	które	odbywają	się	na	terenie	gmi-
ny.	Pięknym	śpiewem	czy	 recytacją	przypominają	
o	naszych	korzeniach,	biorą	udział	w	przeglądach	
i	konkursach.	
	 –	Trzy	razy	zajmowaliśmy	pierwsze	miejsce	pod-
czas		konkursu	„Nasze	Kulinarne	Dziedzictwo”,	zwy-
ciężaliśmy	 także	w	Konkursie	na	Najsmaczniejszą	
Tradycyjną	 Potrawę	 Powiatu	 Kieleckiego	 oraz	 na	
najlepszą	 zalewajkę	 –	 wylicza	 pani	 Wanda.	 KGW	
„Macierzanka”	ma	również	na	swoim	koncie	zwy-

Wanda Toporek wraz z członkami KGW promowała gminę w Kazimierzu nad Wisłą

Wanda Toporek wraz z wójtem Z. Wrzałką 
i przewodniczącym RG - B. Sobczykiem
podczas jubileuszu KGW „Macierzanka”

Wspólnota dodaje sił
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Siódme w Polsce!

li	tętnicy	płucnej,	co	w	konsekwencji	zaburza	nor-
malne	odprowadzanie	krwi	z	serca	do	płuc.	Zmia-
ny	te	utrudniają	utlenowanie	krwi	w	płucach	i	pro-
wadzą	do	epizodów	sinicy,	które	są	objawem	nie-
doboru	tlenu.	Dla	dziewczynki	nawet	zwykły	katar	
może	 być	 bardzo	 niebezpieczny	 i	 dlatego	 od	 ra-
zu	trzeba	podać	antybiotyk.	Kornelia	nie	może	się	
męczyć,	każdy	większy	wysiłek	fizyczny	sprawia,	że	
robi	się	szara.	Ale	uśmiech	rzadko	schodzi	z	jej	twa-
rzy,	bowiem	rodzice	i	starsza	siostra	–	Patrycja	dba-
ją	o	to,	by	dwulatka,	mimo	ciężkiej	choroby,	miała	
normalne,	radosne	dzieciństwo.
	 Przeprowadzenie	operacji,	która	usunęłaby	wa-
dę	serca	Kornelii,	okazało	się	w	Polsce	niemożliwe.	

Rodzina	 rozpoczęła	więc	poszukiwania	 zagranicz-
nej	 lecznicy,	 która	 podjęłaby	 się	 tego	 wyzwania. 
–	Po	długich	tygodniach	oczekiwań	otrzymaliśmy	
informację,	że	jest	lekarz,	który	może	wykonać	jed-
norazowy	 zabieg	 ratujący	 życie	 naszej	 kruszyn-
ki.	Prof.	Carotti	ze	szpitala	Dzieciątka	Jezus	w	Rzy-
mie	to	specjalista	od	skomplikowanych	wad	serca	
–	mówi	 Sylwia	Molenda.	Dodaje,	 że	w	przetarciu	
ścieżki	do	specjalisty	bardzo	pomogła	im	tłumacz-
ka	Eliza	Głogowska.	
 

Operacja	musi	być	wykonana	przed	ukończeniem	
przez	dziecko	dwóch	lat.	Zostało	więc	niewiele	cza-
su,	bo	Kornelia	ma	rok	i	dziewięć	miesięcy.	Koszt	
operacji	–	165	tys.	zł	przekracza	możliwości	rodzi-
ny,	która	zwraca	się	do	wszystkich	ludzi	dobrej	wo-
li	z	prośbą	o	wsparcie	leczenia	dziewczynki.	Tylko	
operacja	w	rzymskiej	klinice	daje	szansę	na	to,	by	
Kornelia	–	tak	jak	inne	dzieci	–	mogła	swobodnie	
oddychać,	bawić	się	i	cieszyć	życiem.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Kornelia Molenda z Kostomłotów Pierw-
szych – nasza dzielna wojowniczka z bar-
dzo chorym serduszkiem - została zakwa-
lifikowana do operacji w rzymskiej klinice. 
Na przeprowadzenie skomplikowanego 
zabiegu potrzeba 165 tys. zł.

	 O	Kornelii	Molendzie	po	raz	pierwszy	pisaliśmy	
na	łamach	naszej	gazety	w	ubiegłym	roku.	O	tym,	
że	dziewczynka	ma	poważną	wadę	 serca,	 rodzice	
dowiedzieli	 się,	 gdy	 jej	 mama	 była	 w	 dwudzie-
stym	 tygodniu	 ciąży.	 –	 U	 córeczki	 zdiagnozowa-
no	tetralogię	Fallota	oraz	zwężenie	zastawki	pnia	
płucnego.	To	był	dla	nas	cios,	z	którym	trudno	by-
ło	się	oswoić,	tym	bardziej,	że	rokowania	były	bar-
dzo	złe.	Kornelia	miała	nie	żyć,	na	szczęście	okaza-
ło	się,	że	wadzie	serca	nie	towarzyszą	żadne	wady	
genetyczne	–	mówi	Sylwia	Molenda.
 

Dziewczynka	urodziła	 się	w	Centrum	Matki	 Polki	
w	 Łodzi	 11	 sierpnia	 2016	 r.	 Jej	 choroba	 charak-
teryzuje	 się	m.in.	 zwężeniem	pnia	płucnego	 czy-

Klaudia Znojek i Maria Zarychta ze Szko-
ły Podstawowej w  Porzeczu najlepsze 
w województwie w tenisie stołowym!

	 Świetnie	spisali	się	uczniowie	SP	w	Porzeczu	na	
Igrzyskach	Młodzieży	Szkolnej	Dzieci	w	Drużyno-
wym	Tenisie	Stołowym.	Zawody	odbyły	się	w	Ka-
zimierzy	Wielkiej,	a	do	finału	zakwalifikowały	się	
trzy	drużyny	z	Porzecza.	W	rozgrywkach	finałowych	
I	miejsce	i	 tytuł	Mistrzyń	Województwa	w	Druży-
nowym	 Tenisie	 Stołowym	 Dziewcząt	 zajęła	 dru-
żyna	Porzecze	 I	w	 składzie	Klaudia	 Znojek	 i	Ma-
ria	Zarychta.	Drugie	miejsce	dla	drużyny	Porzecze 
II	w	składzie	Maja	Samiec	i	Aleksandra	Kozieł.	
	 Dobrze	wypadli	także	chłopcy	–	drużyna,	w	któ-

Ratujmy serce Kornelii! 

Sylwia Molenda z małą Kornelią

rej	grali	bracia	Tomasz	i	Adam	Gumuła	oraz	Wiktor	
Zapała,	zajęła	trzecie	miejsce,	zdobywając	brązowe	
medale.	
	 Ale	 to	 nie	 koniec	 sukcesów	 uczniów	 z	 Porze-
cza	 –	 podczas	 odbywających	 się	 pod	 koniec	 ma-
ja	w	Rawie	Mazowieckiej	Mistrzostw	Polski	Szkol-
nego	 Związku	 Sportowego	 Szkół	 Podstawowych	
w	Tenisie	Stołowym	Dziewcząt	drużyna	w	składzie	
Klaudia	Znojek	i	Magdalena	Ciosek	zajęła	wysokie	
siódme	miejsce	w	Polsce!	
	 Trenerem	 i	 opiekunem	 naszych	 zawodniczek	
jest	 Stanisław	 Ciosek,	 nauczyciel	 wychowania	 fi-
zycznego	w	Szkole	Podstawowej	w	Porzeczu.	■

Młodzi tenisiści z Porzecza

Społeczność gminy Miedziana Góra 
również włącza się w akcję pomocy 
Kornelii Molendzie. Stowarzyszenie 
Plusik rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na 
rzecz małej mieszkanki Kostomłotów 
Pierwszych. Pieniądze będą zbierane 
m.in. podczas naszej imprezy „Miedzia-
nogórska Gmina”, która odbędzie się 
17 czerwca. Pieniądze można również 
wpłacać na konto charytatywne Stowa-
rzyszenia Plusik:
40 8493 0004 0020 0333 4394 0005 
z dopiskiem: Ratujmy serce Kornelii!

Wszystkim, chcącym wspomóc leczenie 
Kornelii Molendy, podajemy numer 
konta, na które można kierować wpłaty:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radzi-
wiłłowej ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 
Warszawa
Nr konta na wpłaty złotowe: 
PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w euro:
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW 
koniecznie z dopiskiem: 
Molenda Kornelia
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Dlaczego Austriacy z  tak wielką energią 
przystąpili do budowy nowych szybów 
górniczych w  Miedzianej Górze? Do cze-
go potrzebna im była miedź? Ile surowca 
udało im się wydobyć?

	 Burzliwa	i	zmienna	jest	historia	kopalni	rud	że-
laza	w	Miedzianej	Górze.	Kolejne	rozbiory	położy-
ły	kres	marzeniom	o	górniczej	potędze	–	 jak	 czy-
tamy	 w	 publikacji	 „Działalność	 kopalni	 miedzia-
nogórskich	w	latach	1915-1922”	Pawła	Króla	i	Ja-
na	Urbana.	Wydobycie	rud	żelaza	odbywało	się	tu	
jeszcze	w	latach	60.	XIX	w.,	ale	zawalające	się	wyro-
biska	kopalni	były	już	w	tym	czasie	niedostępne.	
Kolejny	 rozdział	 w	 działalności	 kopalni	 otworzyli	
Austriacy,	którzy	podczas	I	wojny	światowej	odczu-
wali	dotkliwy	brak	miedzi	na	cele	przemysłu	zbro-
jeniowego.	 Gdy	 tylko	 zajęli	 tereny	 Kielecczyzny,	
ich	oczy	zwróciły	się	w	kierunku	Miedzianej	Góry.
	 Austriacy	dysponowali	pochodzącą	 z	okresu	 III	
rozbioru	Polski	dokumentacją	kopalni	 i	mieli	na-
dzieję,	że	natrafią	na	pokaźne	złoża		–	mówi	regio-
nalista	Ryszard	A.	Żelazny.
	 Austriacy	rozpoczęli	prace	w	1915	r.	i	prowadzili	
je	aż	do	zakończenia	I	wojny	światowej.	W	tym	cza-

sie	 udało	 im	 się	 odrestaurować	 szyb	 „Stanisław”	
oraz	wykonać	na	terenie	dawnej	kopalni	miedzia-
nogórskiej	dwa	nowe	-	Szyb	Austriacki	I	w	północ-
no-wschodniej	 części	 złoża	 oraz	 Szyb	Austriacki	 II,	
położony	na	południe	od	szybu	„Stanisław”.	
	 Austriacy	 zbudowali	 również	 szyb	 w	 Kostomło-
tach,	który	miał	głębokość	21	m	i	drążony	był	w	wa-
pieniach	dewońskich.	Niestety,	w	wyniku	dopływu	
wody	został	zaniechany	i	dziś	trudno	wskazać	miej-
sce	jego	lokalizacji.	Natomiast	koło	wsi	Laskowa	od-
restaurowali	 dawny	 staszicowski	 szyb	 z	 dolomito-
wym	wyrobiskiem	o	głębokości	24	m,	w	którym	na-
potkano	na	duże	złoża	malachitu.	Nie	miały	one	jed-
nak	znaczenia	przemysłowego	i	Austriacy	przestali	
się	nim	interesować.	
	 -	Na	obszarze	 kopalni	w	Miedzianej	Górze	Au-
striacy	 prowadzili	 prace	 górnicze	 przez	 trzy	 lata.	
Szacuje	się,	że	pozyskali	w	tym	czasie	1425	ton	ru-
dy	miedzi.	Biorąc	po	uwagę	wielkość	szybów,	nie	
jest	 to	oszałamiająca	liczba.	Złoża	były	 już	na	wy-
czerpaniu	–	podkreśla	Paweł	Król	z	Muzeum	Naro-
dowego	w	Kielcach.	
	 Przy	 okazji	 bytności	 Austriaków	 w	 Miedzianej	
Górze	 pojawiają	 się	 informację,	 że	 tereny	 te	 od-

wiedził	w	1916	r.	Karol	I	Habsburg	–	ostatni	wład-
ca	cesarsko-królewskich	Austro-Węgier	i	błogosła-
wiony	kościoła	katolickiego.	Nie	ma	jednak	co	do	
tego	stuprocentowej	pewności,	niektórzy	badacze	
sugerują,	że	zawiatał	on,	ale	do	położonej	nieopo-
dal	Chęcin	Miedzianki.	
	 Jak	dodaje	Paweł	Król	 –	 to	 nie	 koniec	 penetra-
cji	 terenów	 gminy	Miedziana	 Góra	 –	 na	 początku	
lat	50.	Rosjanie	szukali	tu	uranu.	–	Na	całej	długości	
obecnej	ulicy	Łódzkiej	od	strony	północnej	wykona-
li	osiem	odwiertów,	ale	ostatecznie	złoża	nie	wzbu-
dziły	ich	zainteresowania	–	dodaje	badacz.	■	(nieb.)

Kontynuujemy w naszym miesięczniku cykl wspomnień — prezentujemy archi-
walne fotografie ze zbiorów mieszkańców gminy. Jeśli chcecie się Państwo podzielić 
swoimi wspomnieniami, prosimy o dostarczenie fotografii z dokładnym ich opisem, 
osobiście lub drogą mailową: agata.niebudek@miedziana-gora.pl

Tym razem zdjęcie z 21 maja 1978 r. z archiwum Krzysztofa Proboszcza, na którym 
utrwalone zostały uroczystości z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miedzianej Górze. Na fotografii druhowie z jednostki i goście biorący udział 
w uroczystości na trybunie honorowej. Uroczystość odbywała się w Domu Strażaka.

Na starej fotografii

Austriacy w kopalni

Czy wiecie, że...

…26 czerwca 1977 r. oddano do użytku Tor Kielce 
w Miedzianej Górze, którego długość trasy wyno-
siła wówczas 3000 m. Przy budowie pętli wyko-
rzystano „starą” drogę i nowowybudowany odci-
nek trasy Kielce – Łódź, który poprowadzono przez 
obniżenie między Górą Ciosową a Górą Kamień. 
Dodatkowo w 1978 r. wybudowano po północ-
nej stronie Góry Ciosowej pętlę nizinną, w którą 
wkomponowano później tor kartingowy. Pomy-
słodawcą budowy toru był długoletni prezes Au-
tomobilklubu Kieleckiego Włodzimierz Wójcikie-
wicz. Tor został zaprojektowany przez Józefa Mar-
cinkowskiego.

np.	„W	miedzianogórskiej	gminie”	R.	A.	Żelaznego	i	E.	Kosika

Reprodukcja pocztówki  przedstawiająca
zabudowania  Szybu Austriackiego II
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dziana	Góra	 –	 Zdzisław	Wrzałka.	 –	W	 ramach	Uni-
wersytetu	Trzeciego	Wieku	seniorom	oferujemy	ca-
ły	wachlarz	 zajęć	 zarówno	 poprawiających	 kondy-
cję,	jak	i	poszerzających	wiedzę	ogólną.	

	 W	 ramach	 uniwersytetu	 zaplanowano	 również	
cykl	wykładów	dotyczących	m.in.	profilaktyki,	 zio-
łolecznictwa,	 prawa	 czy	 najnowszej	 historii	 regio-
nu.	Seniorzy	dowiedzą	się,	jak	dbać	o	własne	zdro-
wie,	 na	 co	 zwracać	 uwagę	 w	 komponowaniu	 co-

sowaniem	i	wyzwalały	emocje	nie	mniejsze	od	tych,	
które	towarzyszyły	współzawodnictwu	dorosłych.	
	 Pierwsza	 konkurencja	w	 ramach	 ROLL	 &	 RUN	 –	
Sztafeta	Biegowa	w	Dwójkach	odbyła	się	już	w	piąt-
kowy	 wieczór,	 18	maja,	 zaś	 od	 samego	 sobotnie-
go	 ranka,	 19	maja,	 na	 uczestników	 czekały	 kolej-

ne	sportowe	atrakcje.	81	zawodników	z	całej	Polski	
stanęło	na	start	I	Świętokrzyskiej	Strzały	Biegowej.	
10-kilometrowa	 trasa	wiodła	przez	urokliwe	zakąt-
ki	gminy	Miedziana	Góra	(m.in.	Porzecze	i	Bobrzę),	
a	 jednym	 z	 uczestników	 „Strzały”	 był	 wójt	 gminy	
Miedziana	Góra	Zdzisław	Wrzałka,	który	ostatecznie	
zajął	trzecią	lokatę	w	swojej	kategorii.
	 Ale	 najmocniejszym	 punktem	 dwudniowej	 im-
prezy	 był	 I	Międzynarodowy	Maraton	 na	 Rolkach,	
który	zdominowała	silna	ekipa	klubu	Legia	Warsza-
wa	Masters.	Szli	zwartą,	pewną	siebie	ławą	–	wprost	
po	 zwycięstwo.	 A	 po	 zakończeniu	 ponad	 42-kilo-
metrowego	maratonu	chwalili	organizację	marato-
nu	 i	miedzianogórski	 tor.	 –	Na	pewno	wrócimy	 tu	
za	rok,	bo	po	torze	jeździ	się	znakomicie	–	chwalili	

Strzałem w dziesiątkę okazała się majowa 
impreza ROLL & RUN, która odbyła się na 
Torze Kielce w Miedzianej Górze. – Nasza 
gmina ma szansę stać się stolicą rolek – 
mówi wójt Zdzisław Wrzałka.

	 Biegacze,	pasjonaci	sportu,	dzieciaki,	ale	przede	
wszystkim	rolkarze	z	całej	Polski	stanęli	na	start	kon-
kurencji	zorganizowanych	w	ramach	pierwszej	edy-
cji	 GRAND	 PRIX	 ROLL	 &	 RUN	 –	 MIEDZIANA	 GÓRA	
2018.	–	Pomysł	na	imprezę	zrodził	się	na	początku	
tego	roku,	a	główny	nacisk	położyliśmy	na	współza-

wodnictwo	rolkarzy,	bowiem	aż	się	prosi,	by	wykorzy-
stać	do	tego	celu	warunki,	 jakie	stwarza	tor	w	Mie-
dzianej	Górze.	Spotkaliśmy	się	z	ogromną	przychyl-
nością	kierownictwa	obiektu	i	mogliśmy	zabierać	się	
do	pracy	–	mówi	wójt	Zdzisław	Wrzałka,	który	pod-
kreśla,	że	jednym	z	ważnych	aspektów	była	także	po-
pularyzacja	 sportu	 wśród	 najmłodszych	 mieszkań-
ców	gminy.	Stąd	pomysł	na	organizację	konkuren-
cji	dla	dzieci,	które	cieszyły	się	ogromnym	zaintere-

Chodzą z kijkami, uczą się tańczyć, po-
znają tajniki teatru i komputerów, mie-
rzą się z  językiem angielskim… Słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Miedzianej Góry aktywnie uczestniczą 
we wszystkich zajęciach.

	 Pracowicie	wygląda	 tydzień	miedzianogórskich	
seniorów,	którzy	biorą	udział	w	zajęciach	Uniwersy-
tetu	Trzeciego	Wieku.	Język	angielski,	warsztaty	ta-
neczne	i	teatralne,	gimnastyka	rehabilitacyjna	oraz	
nordic	walking	i	zajęcia	informatyczne.	Od	połowy	
czerwca	ruszyły	również	zajęcia	na	basenie	w	Straw-
czynie,	seniorzy	mają	już	za	sobą	wyjście	do	Teatru	
im.	S.	 Żeromskiego	na	 spektakl	 „Prędko,	prędko”,	
na	początku	wakacji	odwiedzą	również	kino.	
	 –	 Cieszę	 się,	 że	 zainteresowanie	 zajęciami	 jest	
tak	duże	i	że	dzięki	nim	integrujemy	i	pobudzamy	
aktywność	mieszkańców	–	mówi	wójt	gminy	Mie-

W teatrze i na sali gimnastycznej

Grupa seniorów wyrusza na zajęcia z nordic walking

dziennej	 diety,	 jak	 uniknąć	 pułapek	 stawianych	
przez	nieuczciwych	sprzedawców	i	jak	nie	paść	ofia-
rą	oszustw	„na	wnuczka”.	Jesienią	w	 ramach	UTW	
seniorzy	pojadą	na	wycieczkę	do	Warszawy,	gdzie	
odwiedzą	m.in.	Zamek	Królewski.	■	(nieb.)

uczestnicy	maratonu.
	 Wójt	Wrzałka	nie	ma	wątpliwości,	że	pochwały	są	
potwierdzeniem	tego,	że	impreza	powinna	na	stałe	
wpisać	się	w	sportowy	kalendarz	gminy.	–	Zawody	
na	rolkach	mogą	stać	się	znakiem	rozpoznawczym	
i	 wyróżnikiem	 dla	 naszej	 gminy.	 Nigdzie	 w	woje-
wództwie	 świętokrzyskim	nie	ma	 tak	 znakomitych	
warunków	 do	 uprawiania	 tego	 sportu	 jak	 u	 nas	 -	
mówi.	

	 Głównym	 patronem	 GRAND	 PRIX	 ROLL	 &	 RUN	
było	 Ministerstwo	 Sportu	 i	 Turystyki,	 Wojewoda	
Świętokrzyski	i	Polski	Związek	Wrotkarski,	nad	prze-
biegiem	imprezy	czuwały	nasze	lokalne	siły	-	Stowa-
rzyszenie	Aktywny	Ćmińsk,	OSP	Ćmińsk,	 Centrum	
Sportu,	 Turystyki	 i	 Rekreacji	 w	 Miedzianej	 Górze	
oraz	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Miedzianej	
Górze.	Współorganizatorami	wydarzenia	byli	stowa-
rzyszenie	Świętokrzyski	Biegacz	oraz	Sławomir	Mły-
narczyk.	■	(nieb.)

Projekt	jest	realizowany	i	finansowany	w	ramach	pro-
gramu	Ministerstwa	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	Wyższego	
pn.	„Wsparcie	Uniwersytetów	Trzeciego	Wieku”.

Rolkowy strzał w dziesiątkę
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Już w niedzielę, 17 czerwca wielkie świę-
to naszej społeczności lokalnej – coroczny 
festyn „Miedzianogórska Gmina”.

	 To	 będzie	 niedziela	 pełna	 niezapomnianych	
wrażeń	 i	 dobrej	 zabawy.	 Tym	 razem	 spotykamy	
się	na	placu	przed	Urzędem	Gminy	w	Miedzianej	
Górze,	gdzie	na	uczestników	czeka	wiele	atrakcji	–	
m.in.	występ	grupy	disco	polo	„Bayer	Full”.
	 Podczas	 całodziennej	 imprezy	 przewidziano	
wiele	atrakcji	dla	wszystkich	grup	wiekowych	dzie-
ciaki	mogą	liczyć	na	ciekawe	animacje,	będzie	rów-
nież	wesołe	miasteczko,	a	wszyscy	spragnieni	pysz-
nego	 jadła	będą	mogli	m.in.	 skosztować	 regional-
nych	 specjałów.	 Nie	 zabraknie	 także	 naszych	mie-
dzianogórskich	artystów,	m.in.	KGW	„Macierzanka”,	
zespołów	 „Bobrzanki”	 i	 „Belfersing”,	 a	 także	 grup	
dziecięcych	 i	młodzieżowych.	Wspólną	 zabawę	 za-
kończy	potańcówka	„pod	gwiazdami”,	która	potrwa	
aż	 do	 północy.	 Tym,	 którym	 wrażeń	 będzie	 mało,	
proponujemy	pokaz	sztucznych	ogni.	Podobnie	jak	
i	 w	 ubiegłych	 latach,	 imprezie	 towarzyszyć	 będzie	
akcja	honorowego	oddawania	krwi,	wręczymy	także	
nagrody	wyróżniającym	się	swoją	działalnością	spo-
łeczną	mieszkańców	naszej	gminy.	
	 Pamiętajmy	 –	 spotykamy	 się	 w	 niedzielę, 
17	 czerwca,	 już	 od	 godz.	 13	dla	 uczestników	 im-
prezy	grać	będzie	muzyka	mechaniczna,	a	o	godz. 
15	rozpoczną	się	występy	lokalnych	artystów.	Wy-
stęp	gwiazdy,	czyli	zespołu	disco	polo	„Bayer	Full”	
zaplanowany	został	na	godz.	20.30,	a	poprzedzi	go	
recital	grupy	„Fair	Play	Cover	Band”	grającej	znane	
polskie	i	zagraniczne	hity.	
	 –	 Bardzo	 gorąco,	 zapraszam	 wszystkich	 miesz-
kańców	gminy	i	gości	do	wspólnego	świętowania	
–	 mówi	 wójt	 Miedzianej	 Góry	 Zdzisław	 Wrzałka. 
–	Spędźmy	ten	dzień	wspólnie	przy	dobrej	muzy-
ce.	Szczególnie	cieszę	się,	że	na	scenie	zaprezentu-
ją	się	nasi	lokalni	artyści.	■	(nieb.)

Niedziela z muzyką

Ostatni dzwonek zabrzmi 22 czerwca. 
Czas na wakacje. Ciekawą ofertę spę-
dzenia wolnego czasu przygotowano 
dla dzieci z gminy Miedziana Góra.

	 Do	 akcji	 letniej	 przygotowuje	 się	 klub	 „Wolna	
Strefa”	 w	 Kostomłotach	 Pierwszych.	 –	 Zapraszamy	
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	od	10	do	16,	zaś	
w	soboty	od	godz.	10	do	14	na	ciekawe	zajęcia	–	re-
kreacyjne,	sportowe,	wycieczki,	wyjazdy	na	basen	do	
Strawczyna	i	do	stadniny	koni	w	Dyminach	–	mówi	

	 Ciekawą	 ofertę	 na	 czas	 wakacji	 przygotowało	
Stowarzyszenie	Aktywny	Ćmińsk.	Od	poniedziałku	
do	piątku	czynna	będzie	Pracownia	Orange,	w	niej	
poza	dostępnością	do	 stanowisk	komputerowych,	
konsoli	 gier	 i	 kącika	 zabaw	 działać	 będzie	 Klub	
Planszówek,	Kącik	Wędrującej	Książki,	dzieciaki	bę-
dą	mogły	 także	wziąć	udział	w	warsztatach	 tema-
tycznych.	 Pracownia	Orange	 czynna	 będzie	w	 po-
niedziałki	i	środy	od	godz.	14	do	19,	zaś	we	wtorki,	
czwartki	i	piątki	–	od	godz.	10	do	15.	
	 O	wszystkich	wakacyjnych	propozycjach	będzie-
my	 informować	 na	 naszej	 stronie	 interentowej	
(www.miedziana-gora.pl)	oraz	profilu	fb.	■	(nieb.)

Ewa	Lasia,	kierownik	klubu.	–	5–osobowa		grupa	na-
szych	podopiecznych	wyjedzie	w	tym	roku	na	obóz	
do	 Chłapowa.	 Jak	 podkreśla	 Ewa	 Lasia,	 wakacyj-
ne	zajęcia	w	Wolnej	Strefie	każdego	roku	cieszą	się	
ogromnym	 zainteresowaniem.	 Dziennie	 do	 klubu	
zagląda	ok.	30	dzieci	w	wieku	od	siedmiu	do	19	lat.	
	 Przez	całe	lato	czynna	będzie	świetlica	w	Tumli-
nie.	–	Planujemy	m.in.	turnieje	sportowe,	gry	i	za-
bawy,	wycieczki,	a	na	zakończenie	wakacji	tradycyj-
nie	zorganizowany	zostanie	festyn	-	mówi	Urszula	
Struż,	sołtys	Tumlina.	

Niech żyją wakacje!
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Śladami oddziałów partyzanckich i ich 
bohaterskich potyczek wędrowali wi-
dzowie widowiska „Na szlaku Wilka”, 
które odbyło się 3 czerwca na bło-
niach obok pomnika upamiętniającego 
śmierć porucznika Zbigniewa Kruszel-
nickiego. Przed nami kolejna lekcja 
historii – 1 lipca przez Bobrzę przejdzie 
front I wojny światowej.

	 Tradycyjnie	 już	 w	 rocznicę	 śmierci	 porucznika	
Zbigniewa	Kruszelnickiego	 „Wilka”	w	Miedzianej	
Górze	odbyło	się	widowisko	historyczne	ukazujące	
nie	tylko	epizody	z	życia	tego	niezłomnego	party-
zanta,	ale	i	wydarzenia	z		II	wojny	światowej.	Insce-
nizację	przygotowało	Stowarzyszenie	Rekonstruk-
cji	 Historycznych	 „Jodła”.	 W	 tym	 roku	 motywem	
przewodnim	 widowiska	 była	 kawaleria.	 Podczas	

14 nowych wiat przystankowych pojawi-
ło się na terenie gminy Miedziana Góra.

	 –	 Każdego	 roku,	 w	 miarę	 możliwości	 finanso-
wych,	staramy	się	wymieniać	stare,	blaszane	i	ma-
ło	 estetyczne	wiaty	przystankowe	na	nowe,	prze-
szklone	 –	 mówi	 wójt	 Miedzianej	 Góry	 Zdzisław	
Wrzałka.	
	 Umowa	z	firmą	„Sopel”	zakładała	montaż	po	jed-

nej	wiacie	na	przystankach	przy	ulicach:	Podmiej-
skiej,	Kościelnej,	Bugajskiej,	Wyręba,	Kobylaki	oraz	
Sienkiewicza.	Cztery	wiaty	pojawiły	się	w	Bobrzy,	
dwie	przy	drodze	krajowej	74	w	okolicach	ul.	Wy-
rowce	oraz	dwie	przy	ul.	Światełek.	Koszt	montażu	
wiat	to	58	tys.	zł.	Podbudowę	pod	nowe	przystanki	
z	kostki	brukowej	wraz	z	przepustami	wykonał	Za-
kład	Gospodarki	Komunalnej	w	Miedzianej	Górze.	 
■	(nieb.)

Na frontach obu wojen
inscenizacji	 publiczność	 obejrzała	 m.in.	 rekon-
strukcje	epizodów	z	partyzanckich	potyczek	Huba-
la	i	oddziału	partyzanckiego	„Allana”	pod	Koński-
mi	oraz	dramatyczną	zasadzkę	Niemców	na	żołnie-
rzy	 z	 oddziału	 „Wybranieckich”	 pod	 Daleszycami	
z	początku	czerwca	1944	r.	Niezwykle	sugestywnie	
został	odtworzony	epizod	śmierci	„Żbika”.	
	 –	Widowiska	„Na	szlaku	Wilka”	to	wspaniała	lek-
cja	 historii	 przypominająca	 ważne	 wojenne	 wy-
darzenia.	 To	 także	 moment,	 w	 którym	 w	 sposób	
szczególny	 pamiętamy	 o	 poruczniku	 Kruszelnic-
kim,	który	zginął	5	czerwca	1944	r.	w	Miedzianej	
Górze	–	mówi	wójt	gminy	Miedziana	Góra	Zdzisław	
Wrzałka,	który	w	imieniu	społeczności	gminy	wraz	
z	radnymi	Wiesławem	Tokarem	i	Rafałem	Micigol-
skim	złożył	kwiaty	pod	pomnikiem	partyzanta.
Przed	nami	kolejne	wydarzenie	–	1	lipca	zaprasza-

my	do	Bobrzy	na	 rekonstrukcję	wydarzeń	 z	okre-
su	I	wojny	światowej	w	wykonaniu	Stowarzyszenia	
Rekonstrukcji	Historycznej	4	Pułku	Piechoty	Legio-
nów	 Kielce.	 Będzie	można	m.in.	 obejrzeć	 ostrzał	

artyleryjski	 oraz	 atak	 piechoty,	 a	 także	 zapoznać	
się	z	elementami	uzbrojenia	żołnierzy	walczących	
na	frontach	I	wojny	światowej.	■	(nieb.)

Motywem przewodnim widowiska była kawaleria

Wójt  Zdzisław  Wrzałka i radny Marcin Karczewski
przy wiacie obok remizy w Bobrzy

Milusińscy – ci mali i  nieco starsi – 
świętowali Dzień Dziecka. W  gminie 
Miedziana Góra było wiele śmiechu, 
zabawy i  serdecznych życzeń.

	 Obchody	 Dnia	 Dziecka	 zapoczątkował	 „Festi-
wal	Kolorów”,	który	w	połowie	maja	odbył	się	na	

Dla dzieciaków
placu	przed	Urzędem	Gminy.	Było	barwnie	i	gło-
śno,	Studium	Instrumentów	Etnicznych	zachęca-
ło	 do	 wspólnego	 muzykowania,	 a	 na	 zakończe-
nie	 odbył	 się	 pokaz	 filmowy.	 To	 samo	 miejsce	
w	 ostatnią	 niedzielę	 maja	 opanował	 „Magiczny	
Plac	Zabaw”,	który	zorganizowało	Stowarzyszenie	
Spektrum	Możliwości.	 Uczestnicy	 festynu	mogli	
poznać	tajniki	rzeźby	nieprofesjonalnej,	które	od-
kryli	artyści	Tadeusz	i	Barbara	Buczyńscy	z	„Zacza-
rowanej	 galerii”.	Wiele	 aktywności	 przygotowali	
dla	dzieci	nauczyciele	z	przedszkola	„Dolina	Kra-
snoludków”.	 Wspaniała	 atmosfera	 towarzyszyła	
również	 festynowi	 zorganizowanemu	 w	 świetli-
cy	wiejskiej	w	Tumlinie,	gdzie	jedną	z	atrakcji	był	
pokaz	sprzętu	strażackiego.	
	 Moc	 atrakcji	 przygotowano	 z	 okazji	 Dnia	
Dziecka	podczas	 festynu	w	klubie	 „Wolna	Stre-
fa”	w	Kostomłotach	Pierwszych.	Malowanie	twa-
rzy	 i	 figurek	 gipsowych,	 ozdabianie	 toreb	 lnia-

nych,	 tatuaże	 wodne,	 zawody	 sportowe,	 kon-
kursy	z	nagrodami,	gry	i	zabawy	dla	dzieci,		po-
częstunek	lodami,	wspólne	grillowanie	–	to	tyl-
ko	część	atrakcji.	W	organizację	festynu	włączy-
ły	się	stowarzyszenia	-	Nadzieja	Rodzinie,	„Prze-
mienienie”	i	„Raj”,	a	także	seniorki	z	klubu	„Od-
Nova”.	 Piękna	 pogoda	 i	 znakomite	 humory	 to-
warzyszyły	 również	 uczestnikom	 niedzielnego	
festynu	 „Dzień	 Dziecka	 z	 Franklinem”	 zorgani-
zowanego	 przez	 Radę	 Sołecką	 Ćmińska	 Rządo-
wego	oraz	Stowarzyszenie	Aktywny	Ćmińsk.	Im-
preza	odbyła	się	na	placu	zabaw	przy	ul.	Świate-
łek	i	zgromadziła	tłumy	dzieciaków,	które	weso-
ło	i	aktywnie	mogły	spędzić	czerwcowe	niedziel-
ne	popołudnie.	
	 –	Wszystkim	dzieciom	z	okazji	ich	święta	życzę	
samych	pogodnych	dni,	udanych	wakacji	i	wspa-
niałych	ocen	na	świadectwach	–	mówił	wójt	Mie-
dzianej	Góry	Zdzisław	Wrzałka.	■	(nieb.)Tak bawiły się dzieci podczas festynu w Porzeczu

Nowe wiaty



Wydarzyło się...

Festiwal kolorów na placu przed Urzędem Gminy

Dzień Matki i Dziecka z świetlicy w Tumlinie

 Aktywny Dzień Dziecka w Ćmińsku

Młodzież z gimnazjum w Kostomłotach Drugich

zaprosiła samorządowców na spektakl

Seniorzy z klubu „Złote Lata” na Jarmarku Świętokrzyskim

Magiczny Plac Zabaw

Wesoło i kolorowo w Wolnej Strefie w Kostomłotach Pierwszych

Wójt Zdzisław  Wrzałka testuje mobilne miasteczko ruchu drogowego


