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Obrady Rady Gminy
Na listopadowej sesji radni wprowadzili 
ważne zmiany – podjęli decyzję o przyjęciu 
nowego statutu i programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.  

     / czytaj str. 2

Kopalniany problem
Kopalnie działające przy ul. Bugajskiej już 
od dawna uprzykrzają życie okolicznym 
mieszkańcom kurzem i hukiem, jednak 
ostatni wypadek z udziałem dzieci zmobi-
lizował do szerszej interwencji w mediach.  

     / czytaj str. 3

Inwestycje drogowe
Zima za pasem, trudne warunki na drogach 
przed nami. Sprawdziliśmy, na jakim eta-
pie znajdują się prace drogowe w Gminie.

     / czytaj str. 4

Złote gody
Szesnaście par zamieszkujących naszą 
Gminę przeżyło ze sobą 50 lat. Jubilaci 
hucznie obchodzili swoje złote gody.
     / czytaj str. 6

Święto Niepodległości
11 listopada jest doniosłym dniem w pol-
skim kalendarzu. Dlatego też w tym dniu 
w całej Gminie uroczyście obchodziliśmy 
98. rocznicę odzyskania niepodległości. 

     / czytaj str. 7

Turniej szachowy
W szachowych potyczkach na Międzysz-
kolnym Gminnym Turnieju Szachowym 
w Szkole Podstawowej w Porzeczu współ-
zawodniczylo ponad 40 uczniów z terenu 
naszej Gminy.
     / czytaj str. 9
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zostaną wdrożone przez samorządowców i  trzeci sektor 
oraz sfinansowane z budżetu Gminy. To także podstawa 
dla przyszłego ogłaszania konkursów dla organizacji po-
zarządowych.
 W  czasie spotkania radni standardowo przyjęli też 
pakiet uchwał, w tym: w sprawie zmian w tegorocznym 
budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na 
lata 2016–2029; w sprawie wprowadzenia stawki opłaty 
prolongacyjnej z  tytułu rozłożenia na raty lub odrocze-
nia terminu płatności podatków oraz zaległości podat-
kowych, które są jednocześnie dochodem Gminy. Stawka 
prolongacyjna będzie taka sama jak obniżona stawka od-
setek za zwłokę. Radni obniżyli również stawkę podatku 
od nieruchomości dla gruntów pod wodami powierzch-
niowymi z 4,5 zł od 1 hektara do 4 zł. Pojawiły się zmiany 
w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nierucho-
mości, przyjęto także uchwały o udzieleniu pomocy rze-
czowej powiatowi kieleckiemu w  formie wykonania do-
kumentacji dotyczącej budowy chodników przy drogach 
powiatowych w  Kostomłotach Drugich (ulica Laskowa), 

Miedzianej Górze (ulice Herby i Łazy) i w Ćmińsku. Łącz-
nie na pomoc finansową województwu i powiatowi w bu-
dżecie Gminy zabezpieczono ponad 134 tysiące złotych. 
Dzięki zabiegom mieszkańców Kostomłotów Pierwszych 
radni zdecydowali o postawieniu dodatkowego przystan-
ku autobusowego u zbiegu ulic Działkowej i Marmurowej. 
W najbliższym czasie odbędzie się także konkurs na sta-
nowisko kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia 
w Ćmińsku. Radni nie wyrazili natomiast zgody na nieod-
płatne nabycie przez Gminę działek na poszerzenie drogi 
w Kostomłotach Drugich. W tym celu niebawem zostaną 
jednak przygotowane jednolite zasady przejmowania 
przez Gminę prywatnych działek.
 Listopadowa sesja minęła także pod znakiem omó-
wienia działalności Komisariatu Policji w  Strawczynie 
przeciw zjawiskom patogennym. Dzielnicowa Anna Kra-
jewska opowiedziała o programach Dzielnicowy bliżej nas 
oraz Mapy bezpieczeństwa. Radni podziękowali policjan-
tom za uspokojenie ruchu na ulicy Maciejówka i zaapelo-
wali o częstsze spotkania z mieszkańcami Gminy. ■

Od redakcji
Według statystyk policyjnych jesień to najbardziej 
niebezpieczna pora roku na drogach. Zmiana czasu 
i krótszy dzień powodują, że często poruszamy 
się już w godzinach popołudniowych po zmroku. 
Większość pieszych, zarówno dorosłych, jak i dzieci 
wyznaje zasadę – skoro widzę jadący pojazd, to 
kierowca tego pojazdu też musi mnie widzieć. 
Nic bardziej mylnego. Pieszy często „wtapia się” 
w otoczenie. Dlatego pamiętajmy o zakładaniu 
odblasków. W szczególności przypominajmy o tym 
dzieciom i dbajmy o to, by je nosiły. Ważne jest 
także zachowanie zasady ograniczonego zaufania 
w stosunku do kierowców. 

Gmina z nowym 
statutem 

Na początku listopada w Urzędzie 
Gminy odbyła się kolejna sesja. 
Radni wprowadzili ważne zmiany – 
podjęli decyzję o przyjęciu nowego 
statutu i programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

 Po otwarciu spotkania wójt Zdzisław Wrzałka przy-
stąpił do sprawozdania z działalności od poprzedniej se-
sji. W tym czasie sygnował kilka umów, m.in. na wykona-
nie dokumentacji projektowej placu zabaw w Miedzianej 
Górze oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę chodnika wzdłuż ulicy Staszica w  Bobrzy, na 
instalację oświetlenia drogowego w  Przyjmie, Ciosowej, 
Miedzianej Górze i Tumlinie-Wykniu, a także na podział 
geodezyjny działki pod budowę placu zabaw w Ciosowej.
 Najistotniejszym punktem sesji było przyjęcie nowe-
go statutu. W jego poprzedniej wersji uchwalonej w 2007 
roku należało uzupełnić braki i wprowadzić modyfikacje 
wynikające ze zmian w prawie. Konsultacje w tej sprawie 
trwały już od maja tego roku. Nowy statut określa więc 
ustrój panujący w Gminie, tryb pracy jej organów, zasady 
udostępniania mieszkańcom dokumentów dotyczących 
zadań publicznych, a także formy tworzenia klubów rad-
nych. Obok statutu radni uchwalili również Roczny pro-
gram współpracy Gminy Miedziana Góra z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 r. Treść programu 
została stworzona we współpracy ze stowarzyszeniami 
funkcjonującymi na terenie Gminy. Jak wskazał pracow-
nik Urzędu Gminy Dominik Słoń, to plan działań, które 

Na sesji gościła dzielnicowa Anna Krajewska z Komisariatu w Strawczynie
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Kopalniany
problem

Koniec października, droga wojewódzka 
w Kostomłotach Drugich. Kierowca auto-
karu przewożącego 56 uczniów z Łopusz-
na i ich opiekunów lawiruje na błotnistej 
drodze. Nie udaje się przejechać, pojazd 
uderza w tył samochodu ciężarowego.

 Na miejsce natychmiast przyjeżdżają policjanci, stra-
żacy i  karetka. Poszkodowanych jest w  sumie dziewięć 
osób. Obrażenia są na szczęście niegroźne, ale osoby te 
należy przewieźć do szpitala 
i dokładniej zbadać. Z resztą 
młodzieży rozmawia psy-
cholog strażacki, dyrekcja 
szkoły zapowiada rozmowę 
z  pedagogiem szkolnym na 
najbliższych zajęciach. Oby-
ło się bez poważnych obra-
żeń i ofiar śmiertelnych. Na 
jak długo?
 Inna sytuacja. Samo-
chód osobowy jadący tą 
samą drogą usiłuje ominąć 
śliskie błoto i kałuże. Korzy-
sta z  chwili, gdy z  naprze-
ciwka nic nie nadjeżdża, i… 
jedzie pod prąd. Kiedy z da-
leka dostrzega samochód, 
zjeżdża na swój pas, by po 
chwili znów pojawić się po lewej stronie drogi. Niebez-
pieczne, ale na pewno bezpieczniejsze od jazdy po błotnej 
ślizgawce.
 Takie obrazki w  pobliżu kopalni Laskowa, która na-
leży do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, 
i kopalni Kostomłoty zdarzają się często. Wjeżdża się do 
nich i wyjeżdża bezpośrednio ze wspomnianej drogi wo-
jewódzkiej nr 748. Jak wygląda wyjazd ciężarówek? Wiozą 
ciężki ładunek, kruszywo często wysypuje się na jezdnię. 
Mamy już jesień z jej nieprzyjemną aurą, za chwilę przyj-
dzie zima, potem wiosna i roztopy. W takich warunkach 
pogodowych do kół ciężarówek przyczepia się mnóstwo 
błota, które zostaje na jezdni. Wystarczy kilka kursów ta-
kich ciężkich samochodów, aby w miejscu wyjazdu zrobi-
ła się błotna kałuża i ślizgawka. Przy obecnym natężeniu 
ruchu stanowi to już nie tylko problem w poruszaniu aut, 
ale i ogromne niebezpieczeństwo. Najlepiej o tym świad-
czy wypadek z końca października. Podobnie rzecz ma się 
z kopalnią Kostomłoty. Okoliczni mieszkańcy skarżą się 
nie tylko na zabrudzoną jezdnię, ale również na ogrom-
ny huk i zapylenie. Interwencje w tej sprawie podjęli wójt 

Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka i  radny Rafał 
Micigolski. Wójt skierował pismo – nie pierwsze – do pre-
zesów Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych 
i Kopalni Kostomłoty, w którym zaapelował o utrzymanie 
dróg w czystości, do czego kopalnie już wielokrotnie się 
zobowiązywały. Samorząd zwracał się także do Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o usuwanie błota 
i innych zanieczyszczeń naniesionych na asfalt. Pracow-
nicy ŚZDW faktycznie drogę oczyszczają, ale efekt widać 
do momentu przejazdu kolejnych ciężarówek. Zastępca 
dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Dariusz Wró-
bel przyznał, że urzędnicy wiele razy interweniowali 
w tej sprawie – spotykali się z przedstawicielami kopalni 
i zgłaszali problem policji. Kończyło się na wypisywaniu 
mandatów za brudne koła w granicach 200–500 złotych. 

Sami mieszkańcy alarmowali też lokalne i ogólnopolskie 
media, o problemie było głośno w prasie, radiu i telewi-
zji. Skutek? Dyrektor kopalni zapowiedział wybudowa-
nie myjki do samochodów ciężarowych i  wybetonowa-
nie wyjazdu. Tymczasem wyjazd… przeniósł się w  inne 
miejsce, w  pobliżu ulicy Górnej. Razem z  ciężarówkami 
naniosło się błoto, więc pojawiła się kolejna kałuża z nie-
bezpieczną ślizgawką. Ulica Górna to droga gminna, po-
siada nawierzchnię zdecydowanie nieprzystosowaną do 
obciążenia ciężkimi pojazdami. Wójt zażądał od właści-
cieli kopalni usunięcia zanieczyszczeń i zaprzestania ko-
rzystania z wyjazdu przy ulicy Górnej. Co oni na to? Nie 
widzą problemu. Mieszkańcy i samorząd oczekują na wy-
budowanie betonowego wyjazdu i zainstalowanie myjek, 
dzięki czemu może poprawi się bezpieczeństwo i komfort 
jazdy drogą nr 748. Pytanie, jak długo trzeba czekać na 
wywiązanie się z  tych zobowiązań przez właścicieli ko-
palni? Do następnej kolizji? A może dopiero śmiertelna 
ofiara wypadku przemówi komuś do rozsądku? Oby nie. ■

Na spotkanie z kieleckimi mediami przybyli mieszkańcy Gminy,
przedstawiciele samorządu, policji oraz kopalni
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Inwestycje
drogowe

Zima lubi zaskakiwać kierowców, 
ale można się do niej przygotować. 
Temu służą m.in. skutecznie wyko-
nane prace drogowe.
 

 Jak dotąd pracownicy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej podcięli gałęzie i krzewy, wykosili trawy rosnące 
przy drogach gminnych oraz wyczyścili rowy i pobocza. 
– Muszą one być drożne, by nie doszło do zastoju wody, 
co w  konsekwencji może grozić podtopieniem – wyja-
śnił Sylwester Dudek, prezes Zakładu. Czyszczenie od-
bywa się na bieżąco, zwłaszcza w miejscach zgłaszanych 
przez mieszkańców. W  ulicach Świętojańskiej i  Skałka 

w  Kostomłotach Pierwszych, Jana Pawła II w  Ćmińsku 
i  w  Porzeczu drogowcy uzupełnili ubytki. Dzięki temu 
nawierzchnia zagęści się i  wyrówna, a  ulica stanie się 
wygodniejsza i  bezpieczniejsza. W  Przyjmie zaś, dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 
drogowcy położyli nową nawierzchnię na ulicy Północnej 
oraz na odcinku między ulicą Ogrodową a drogą krajową 
numer 74. Nadal trwają prace na ulicy Podmiejskiej w Ko-
stomłotach Pierwszych, których koniec planowany jest na 
grudzień tego roku. ■

Skuteczniejsi 
strażacy

Projekt ćmińskich strażaków na zakup 
ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego 
został wyróżniony i otrzyma ogromne 
wsparcie finansowe ze środków unijnych.

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku we 
współpracy z Gminą Miedziana Góra napisała projekt na 
zakup ciężkiego wozu, który posłuży w czasie akcji gaśni-
czych oraz w  zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych 
lub w  ich usuwaniu. A  tego właśnie dotyczył konkurs 
ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 
Ćmińska OSP ze swoim pomysłem znalazła się w gronie 
zwycięzców. Nagrodą jest dofinansowanie projektu ze 
środków unijnych w  75%, pozostałe 25% ma pochodzić 
ze środków własnych. Zakup wozu opiewa na 1 milion 
11 tysięcy złotych, przy czym dofinansowanie wyniesie 
ponad 758 tysięcy złotych. Uroczyste podpisanie umów 
ze wszystkimi laureatami odbyło się 19 października 
w  Filharmonii Świętokrzyskiej w  Kielcach. Poza wozem 
nasi strażacy zakupią nowe wyposażenie, co z pewnością 
zwiększy ich skuteczność podczas akcji. ■

Przygotowania
do rewitalizacji

Mieszkańcy Gminy oraz przedstawicie-
le samorządu, organizacji pozarządo-
wych i instytucji spotkali się, by wspól-
nie omówić plan rewitalizacji.

 Uczestnicy zastanawiali się, jak zminimalizować ne-
gatywne zjawiska, m.in. patologie społeczne, ubóstwo czy 
bezrobocie. Określono, że największe zagęszczenie tego 

Wspólna analiza fiszek z propozycjami działań rewitalizacyjnych 

Wójt z kierownikem Wojciechem Płazą wizytują prace na ul. Północnej

typu problemów występuje w Miedzianej Górze, Ciosowej 
i w Bobrzy, zatem te miejsca obejmie rewitalizacja. Przy-
gotowaniem Programu rewitalizacji Gminy Miedziana Góra 
na lata 2016-2034 zajmuje się Referat Funduszy Struktu-
ralnych i Rozwoju Gminy, i to właśnie do niego trafiło 20 
fiszek z propozycjami działań. Uczestnicy spotkań wspól-
nie analizowali je i  sprawdzali, jak np. przedsięwzięcia 
dotyczące tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku oraz 
lepszy dostęp do oferty kulturalno-edukacyjnej mogą 
wpłynąć na jakość życia w  rewitalizowanych obszarach. 
Planowane są kolejne spotkania z mieszkańcami. ■
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nia będzie zapobieganie bólom kręgosłupa. Przewidywa-
ny jest także kurs tańca dla seniorów. Przewodniczący 
Rady Ryszard Kasprzyk zapowiedział warsztaty kulinar-
ne i wsparcie dla osób samotnych i schorowanych. Do tej 
pory Rada zainicjowała imprezy w łączącej pokolenia for-
mule wnuk-senior. Odbywały się wydarzenia kulturalne, 
cykliczne spotkania i zajęcia w Klubie Seniora, wdrożono 
program bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Ryszard 
Kasprzyk wyraził nadzieję, że seniorzy zaangażują się tak-
że w takie imprezy jak Święto Pieroga Świętokrzyskiego, 
gminne dożynki czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. W planach jest ściślejsza współpraca Rady Seniorów 

ze stowarzyszeniami działającymi w  Gminie Miedziana 
Góra, m.in. z Wolną Strefą w Kostomłotach Pierwszych, 
Aktywnym Ćmińskiem i Zdrowym Tumlinem. ■

Kanalizacja
- następny etap

Kolejne podpisane umowy przybli-
żają nas do rozbudowy sieci kanali-
zacji na terenie Gminy.

 Wójt Zdzisław Wrzałka podpisał dwie umowy związa-
ne z rozbudową kanalizacji. Przedmiotem pierwszej jest 
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sanitarnej 
tłocznej, siedmiu przepompowni ścieków ze sterowaniem 
i  instalacja agregatu prądotwórczego. Za to zadanie bę-

dzie odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Budowlane MO-
DUŁ z  Gorlic, które w  przetargu zaoferowało najlepsze 
warunki wykonania usługi. Druga umowa – na nadzór 
inwestorski – powiązała Gminę Miedziana Góra z Zakła-
dem Obsługi Inwestycji EKO INWEST. Według planu sieć 
kanalizacyjna poszerzy się o takie miejscowości jak Cio-
sowa, Ćmińsk, Tumlin-Podgród, część Tumlina-Wyknia 
i Miedzianej Góry. W sumie gorlicka firma zainstaluje na 
terenie naszej Gminy około 26 kilometrów rur. Inwestycja 
wyniesie prawie 9,5 miliona złotych i potrwa do końca lu-
tego 2019 roku, natomiast nadzór inwestorski firmy EKO 
INWEST będzie wykonywany dwa miesiące dłużej. ■

Zjazd sołtysów
Do Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach zjechali soł-
tysi ze swoimi burmistrzami i wójtami 
z całego powiatu kieleckiego.

 Celem spotkania było omówienie dotychczasowej 
działalności i postępów w unowocześnianiu sołectw oraz 
podziękowanie za ciężką pracę. Prawie 250 sołtysów wy-
słuchało wykładów dotyczących polityki senioralnej, tur-
nusów rehabilitacyjnych i turystyki uzdrowiskowej w Bu-
sku-Zdroju. Rozmawiano także o możliwościach wsparcia 
dla rolników oraz o rynku pracy, wypadkach w rolnictwie, 
ubezpieczeniach rolniczych, gospodarowaniu finansami 
i zmianach. w zakresie bezpieczeństwa. Na koniec wszy-
scy wypełnili test z  zakresu bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek uhonorował pracowników zarządu Stowa-
rzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. W tym gronie zna-
lazł się m.in. prezes Feliks Januchta pochodzący z Mie-
dzianej Góry. ■

Zdzisław Wrzałka podpisuje umowę z przedstawicielem konsorcjum

Rok z seniorami
Gminna Rada Seniorów obchodziła nie-
dawno pierwszą rocznicę założenia. 
Spotkanie było doskonałą okazją do pod-
sumowania dotychczasowych działań 
i planów na następny rok.

 Goście posiedzenia, wśród których znaleźli się przed-
stawiciele samorządu z  wójtem na czele, mieli dobre 
wiadomości. Od 1 grudnia ruszają spotkania z seniorami 
dotyczące dbania o zdrowie. Tematem pierwszego zebra-

Spotkanie uświetnił żywiołowy i pełen pasji występ zespołu Pasjonata
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Złote gody
50 lat – tyle czasu wspólnie przeżyło 
szesnaście par zamieszkujących Gmi-
nę Miedziana Góra. Jubilaci hucznie 
obchodzili swoje złote gody.

 Miłość jest bardzo ważna, ale tylko wtedy, gdy podpie-
rają ją wzajemny szacunek i życzliwość. Prawdopodobnie 
to dzięki nim kilkanaście par zdołało dotrwać do 50. rocz-
nicy ślubu. W niedzielę, 23 października, w kościele pod 
wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w  Kostomłotach 
Drugich ksiądz proboszcz Marek Kwiecień odprawił mszę 
za szesnaście długoletnich małżeństw. W  czasie nabo-
żeństwa duchowny odczytał list gratulacyjny napisany do 
małżonków przez biskupa diecezji kieleckiej księdza Jana 

Piotrowskiego. Pary miały także okazję odnowić przysię-
gę złożoną pół wieku temu. Po mszy odbyło się spotka-
nie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu sędziwym 
małżeństwom gratulacje złożyli kolejno wicewojewoda 
świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wójt Zdzisław Wrzałka, 
przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk, europo-
seł Bogdan Wenta, senator Krzysztof Słoń oraz marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Dodatko-
wo wicewojewoda wręczył jubilatom Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej, natomiast z rąk marszałka małżeństwa 
odebrały listy gratulacyjne. Eurodeputowany i były trener 
kadry w  piłce ręcznej Bogdan Wenta z  kolei ufundował 
dla każdej pary pamiątkowe grawertony. Gratulacji i ży-
czeń było mnóstwo, ale spotkanie byłoby niepełne, gdyby 
zabrakło na nim muzyki. O oprawę zadbał więc dziecię-
cy Zespół Pieśni i Tańca Kostomłoty oraz zespół Macie-
rzanka, który wykonał dedykowane jubilatom piosenki. 
Najważniejszym punktem całego spotkania były jednak 
wspomnienia i  opowieści małżonków – o  tym, jak się 
poznali, jak wyglądały pierwsze lata ich małżeństw, jak 
zmieniły ich narodziny dzieci i wnuków, a nawet prawnu-
ków. ■

Jubileusz złotych godów uroczyście świętowało szesnaście par

Szachy dla
najmłodszych

Zarażanie pasjami i wpajanie pewnych 
zasad najlepiej zacząć już w najmłodszych 
latach. Wiadomo, że kilkulatki, które 
wcześnie rozpoczynają swoją sportową 
drogę, mogą osiągnąć lepsze wyniki.

 Do szkół w  Kostomłotach Drugich i  w  Porzeczu od 
kilku tygodni rodzice przyprowadzają swoje pięcioletnie 
pociechy na zajęcia z  szachów. Prowadzi je entuzjasta 
i  propagator szachów w  naszej Gminie, pan Eugeniusz 
Tylkowski. Skąd pomysł na treningi wśród najmłodszych? 
To z  jednej strony eksperyment, a  z  drugiej chęć przy-
gotowania kolejnego pokolenia szachistów – zwłaszcza 
że w  tej dyscyplinie mamy już tradycje i  duże sukcesy. 
45-minutowa lekcja rozpoczyna się od przypomnienia 
umiejętności nabytych na poprzednich zajęciach. Dzieci 
stoją pod planszą zawieszoną na ścianie i  na niej prze-
suwają figury. Pan Eugeniusz nie mówi wprost, co zrobić, 

ale podpowiedziami nakłania swoich uczniów do samo-
dzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Każdy ruch 
może zakończyć się porażką lub sukcesem. Mali szachiści 
w  mig łapią reguły gry, a  ponieważ warsztaty odbywają 
się na zasadzie nauki poprzez zabawę, czas szybko mija. 
Niektórzy wręcz nie mogą doczekać się kolejnych zajęć. 
– Szachy rozwijają wyobraźnię, uczą logicznego i  stra-
tegicznego myślenia – mówi pan Eugeniusz i dodaje, że 
w grupie swoich najmłodszych uczniów dostrzega talen-
ty. Ale talent to nie wszystko, przestrzega. – 80% sukcesu 
to praca – podkreśla. A praca to także systematyczność. 
Jednak patrząc na entuzjazm maluchów przybijających 
na koniec zajęć piątkę panu Eugeniuszowi, można mieć 
nadzieję, że będą regularnie ćwiczyć i  z  czasem zaczną 
osiągać sukcesy. – Najważniejsze, by nie zaczęły się nu-
dzić – mówi kostomłocka nauczycielka Anna Ślusarczyk. 
Dla niej spotkania pięciolatków stały się okazją do wła-
snych treningów. Na szachy nigdy nie jest za późno. ■

Przedszkolaki bardzo szybko przyswajają reguły gry w szachy
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W skrócie
Piłkarze Śląska Wrocław trenowali na stadionie w Cen-
trum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze. 
Drużyna Ekstraklasy zatrzymała się w naszej okolicy, 
by rozgrzać się przed meczem z Koroną Kielce. Mariusz 
Rumak, trener śląskich piłkarzy, chwalił sportową in-
frastrukturę. – Macie doskonałe warunki do rozwijania 
sportowych pasji, szczególnie najmłodszych zawodników 
– powiedział. ■

W połowie października zespół Macierzanka wybrał się 
na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Grupa miała oka-
zję zobaczyć renesansową architekturę oraz wysłuchać 

koncertu na najstarszych w Polsce organach kościelnych. 
Gdy przyszła pora na zwiedzanie Rynku, przy popularnej 
studni uczestnicy wycieczki spontanicznie dali koncert 
regionalnych przyśpiewek. Promocja Gminy udała się 
wyśmienicie, a Macierzankowicze już zapowiedzieli, że to 
nie ostatni taki koncert połączony z podróżowaniem. ■

Klub Seniora w Miedzianej Górze zaprasza na cyklicz-
ne zajęcia. Starsi mieszkańcy naszej Gminy mogą wziąć 
udział w warsztatach komputerowych, szachowych, na-
uczyć rękodzieła artystycznego i odbyć kurs fotograficz-
ny. Koordynatorka klubu Małgorzata Suliga zachęca do 
wspólnych wyjazdów – ostatnio był to spektakl teatral-
ny Bodo w Kieleckim Centrum Kultury, w planach jest 
koncert Maćka Maleńczuka i spektakl ZUS, czyli Zalot-
ny Uśmiech Słonia. Seniorzy zwiedzili także Jaskinię Raj, 
Centrum Leonarda da Vinci w Podzamczu i ruiny zamku 
w Chęcinach. ■

Zakończyła się akcja inwentaryzacji dzików w Polsce. – 
Jeśli okaże się, że jest ich za dużo, ta liczba będzie redu-
kowana – powiedziała rzeczniczka Lasów Państwowych 
Anna Malinowska. W liczeniu populacji tego zwierzęcia 
wzięło udział około 35 tysięcy osób. Również w Gminie 
obliczaliśmy, ile mamy dzików. Na wyniki rachunków 
trzeba jednak jeszcze poczekać. ■

Koncert zespołu Macierzanka na kazimierskim rynku

Ważna data
– 11 listopada

Dzień Niepodległości jest doniosłym świę-
tem w polskim kalendarzu. Dlatego też 
w całej Gminie uroczyście obchodzono 98. 
rocznicę odzyskania niepodległego kraju.

 W czwartek, 10 listopada, szkoły w całej Gminie przy-
pomniały o okolicznościach towarzyszących 11 listopada 
1918 roku. Uczniowie z kostomłockiej placówki przedsta-
wili najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w cią-
gu 123 lat zaborów, pokazali też obrazek współczesno-
ści. Młodzież przyznała, że program przedstawienia był 
przygotowany z  myślą o  dawnych Polakach. Obecny na 
uroczystościach wójt Zdzisław Wrzałka również nawiązał 
do tej myśli, podkreślając, że bardzo ważna jest pamięć 
o  ludziach, którzy każdego dnia udowadniali, że warto 
być wiernym Polsce, posługując się na co dzień językiem 
polskim. W szkole przeprowadzono także sondę i zadano 
uczniom pytanie, czym jest dla nich ojczyzna. Uczniowie 
mówili, że m.in. to dla nich naród, który pomaga sobie 
nawzajem, kraj ich dzieciństwa. W  Porzeczu młodzież 
zorganizowała koncert pieśni patriotycznych. Podobny 
koncert odbył się również w Zespole Szkół w Ćmińsku.
 11 listopada w  Gminie odbyły się natomiast msze 
święte, podczas których modlono się za ojczyznę. W Ko-
stomłotach Drugich po nabożeństwie uroczysty poczet 
sztandarowy razem z przedstawicielami samorządu prze-
szedł na plac Zespołu Szkół i złożył kwiaty pod tablicą pa-

miątkową. Głos zabrał m.in. wójt, który mówił o formach 
współczesnego patriotyzmu, czyli przede wszystkim cięż-
kiej, uczciwej pracy i zaangażowaniu w sprawy lokalnych 
społeczności. W  Ćmińsku z  kolei podczas mszy świętej 
harcerze przekazali Ogień Niepodległości przyniesiony 
z  Kostiuchnówki na Wołyniu. Po nabożeństwie wierni 
zgromadzili się pod obeliskiem poświęconym powstań-
com styczniowym, gdzie złożyli wieniec i wysłuchali ape-
lu poległych. ■

Apel Poległych na placu Trzech Krzyży w Ćmińsku z udziałem harcerzy
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oświata

w Kościele Katolickim aż do momentu wyboru na papie-
ża i rozpoczęcia pontyfikatu. O odegraniu ogromnej roli 
w  odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę powiedział 
z  kolei wójt Zdzisław Wrzałka, który przypomniał rów-
nież, jak ważny był dla Polaków dzień wyboru Polaka na 
papieża.
 22 października w Porzeczu odbył się natomiast Kon-
kurs Poetycki O  Złoty Laur św. Jana Pawła II. Jak pod-

kreślano, deklamacja poezji była podziękowaniem Bogu 
za pontyfikat papieża-Polaka i  formą świętowania 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. W poetyckich zmaganiach wzięło 
udział 120 uczniów z  całego województwa świętokrzy-
skiego. W kategoriach recytacja i twórczość własna starto-
wali uczniowie klas I–III oraz IV–VI szkół podstawowych, 
a także gimnazjaliści. Wśród uczniów naszej Gminy naj-
lepsze wyniki osiągnęli Maciej Drogosz ze szkoły w Po-
rzeczu, Natalia Jonkisz i  Łukasz Cieplicki z  kostomłoc-
kiego gimnazjum. Patronat nad konkursem objęli m.in. 
prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz 
przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych. ■

Podstawówka
ślubowała

Uczniowie pierwszych klas szkoły 
podstawowej w naszej Gminie mają 
już za sobą uroczyste ślubowanie. 

 
 W  Kostomłotach Drugich ślubowanie odbyło się 20 
października. 44 najmłodszych uczniów przyrzekało być 
dobrymi Polakami i kolegami, dbając o dobro swojej klasy 
i szkoły. Dzieci pod okiem wychowawczyń Elżbiety Bilskiej 
i  Małgorzaty Zapały przygotowały program artystyczny, 
który uświetnił całą imprezę. Podobnie swoje ślubowanie 
obchodziły pierwszaki w Zespole Szkół w Ćmińsku i Po-
rzecu. We wszystkich placówkach podczas uroczystości 
pojawił się wójt Zdzisław Wrzałka, który wręczył uczniom 
upominki i życzył owocnych lat nauki. ■

Konkurs odbywał się w kategoriach recytacji oraz twórczości własnej

Dzień papieski
Z okazji Dnia Papieskiego dzieci i mło-
dzież z naszej Gminy wspominały postać 
świętego Jana Pawła II. W Porzeczu odbył 
się konkurs pod patronatem Prezydenta.

 W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich uczniowie 
zorganizowali przedstawienie – opowieść o  życiu zmar-
łego przed 11 laty papieża-Polaka. Publiczność mogła 
obejrzeć archiwalne zdjęcia i filmy o Karolu Wojtyle oraz 
posłuchać o jego dzieciństwie i młodości w Wadowicach, 
studiach w  Krakowie, wojnie i  nauce w  tajnym semina-
rium. Okazało się, że Karol Wojtyła jako młodzieniec czy-
tał i pisał poezję nierzadko dotykającą kwestii religijnych, 
oddawał się też lekturze religijnych i filozoficznych ksiąg. 
Kostomłocka młodzież prześledziła jego ścieżki w Waty-
kanie – od czasu sprawowania coraz wyższych urzędów 

Nauczyciele 
świętowali

W całej Polsce celebrowano święto 
nauczania. Uroczystości nie ominę-
ły miedzianogórskich szkół.
 

 Gminne szkoły obchodziły Dzień Edukacji Narodowej, 
czyli popularny Dzień Nauczyciela. Ich uczniowie przygo-
towali dla swoich belfrów programy artystyczne, pojawili 
się też absolwenci, którzy wspominali miedzianogórską 
edukację. Z tej okazji w Kostomłotach goście uroczysto-
ści mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i filmy o szkołach 
sprzed kilkudziesięciu lat. W Porzeczu przed gronem pe-
dagogicznym zadebiutował uczniowski zespół Porzeczki, 

a w Ćmińsku zastanawiano się nad fenomenem belfrow-
skiego autorytetu. Życzenia nauczycielom i pracownikom 
oświaty składał wójt Zdzisław Wrzałka oraz inni przed-
stawiciele samorządu. ■

Obchody dnia Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Porzeczu
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sport

Co słychać
w okręgówce?

Nienajlepiej wiedzie się naszym druży-
nom w rozgrywkach ligi okręgowej. 

 W  zakończonym w  czerwcu sezonie ćminska druży-
na uplasowała się na 6. miejscu tabeli, Wicher zaś na 12. 
W obecnej rundzie po 15 kolejce Wicher Miedziana Góra 
znajduje się na ostanim miejscu w  tabeli, drużyna nie 

Szachowe zmaga-
nia w Porzeczu

W Porzeczu odbył się Międzysz-
kolny Gminny Turniej Szachowy. 
Wzięło w nim udział 40 uczniów 
ze wszystkich szkół w Gminie. 

 W  szachowych potyczkach w  Szkole Podstawowej 
w Porzeczu współzawodniczyli uczniowie ze szkół w Ko-
stomłotach Drugich, Ćmińsku, Porzeczu i Tumlinie. Z sa-
mego Porzecza, jak przyznał dyrektor tamtejszej placów-
ki Marek Woś, w rozgrywkach wystartowało 14 uczniów. 
Zawodnicy stanęli w szranki w trzech kategoriach wieko-
wych – do lat 8, do lat 10 i  do lat 11. Zmagania trwały 
około czterech godzin. Wyłonili się wreszcie zwycięzcy 
– wśród najmłodszych na podium stanęli kolejno Maciej 
Piłat, Adam Stelmaszczyk i Maja Tomaszewska; w grupie 
środkowej najlepsi okazali się Filip Błach, Kacper Stache-
ra i Adam Słoń. W kategorii do lat 11 prym wiedli Maciej 

Moćko, Przemysław Stępień i Łukasz Stępień. Zwycięzcy 
dostali w nagrodę pamiątkowe puchary, medale i dyplo-
my, które ufundował wójt Gminy Miedziana Góra Zdzi-
sław Wrzałka i  Centrum Sportu, Turystyki i  Rekreacji 
z kierownikiem Adamem Głogowskim na czele. ■

Szachy w naszej Gminie cieszą się coraz większą popularnością

Dziewczyny
-piłkarki

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich 
przez chwilę stał się stolicą powiatu 
kieleckiego w piłce nożnej dziewcząt.

 Wszystko to za sprawą Mistrzostw Powiatowych 
w Piłce Nożnej Dziewcząt, które odbyły się na sali gim-
nastycznej w kostomłockiej szkole. W zawodach uczest-
niczyły piłkarki ze szkół podstawowych w Świętej Kata-
rzynie, Łopusznie, Kostomłotach Drugich, Zagnańsku, 

Niedźwiedziu, Sukowie i Chęcinach. Rozgrywki polegały 
na zmaganiach pięcioosobowych drużyn w  dwóch gru-
pach, natomiast każdy pojedynczy mecz trwał 10 minut. 
Przyglądając się piłkarkom, prezes Powiatowego Szkolne-
go Związku Sportowego w  Kielcach Jerzy Malec stwier-
dził, że dziewczęta są ambitniejsze od chłopców i  grają 
równie ciekawe mecze. Mistrzostwa zwyciężyła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie. Tuż za nią uplaso-
wały się piłkarki ze Świętej Katarzyny oraz z Niedźwie-
dzia. Te trzy drużyny powalczą jeszcze w półfinale woje-
wódzkim o ostatni etap – finał wojewódzki. ■

Trenerka piłkarek Beata Filipowicz daje ostatnie sugestie przed meczem

wygrała żadengo meczu. Nieco lepiej wygląda sytuacja 
Grodu Ćmińsk. Reprezentacja Ćmińska pięć razy remiso-
wała: z Grodem Wiślica, z GKS Rudki, z Zenitem Chmiel-
nik, z Klimontowianką Klimontów i  z Lechią Strawczyn 
W ostatni weekend pokonała drużynę z pierwszego miej-
sca w  tabeli, Kamienną Brody, 1:0. W  październiku na-
stąpiła zmiana na stanowisku trenera. Dotychczasowego 
szkoleniowca Mariusza Arczewskiego zastąpił Artur Ja-
godziński. Do zakończenia sezonu pozostało piętnaście 
meczy, straty Wichru wydają się nie do odrobienia. Praw-
dopodobnie drużyna będzie musiała się pożegnać z okrę-
gówką. Dużo lepiej wygląda sytuacja Grodu Ćminsk, choć 
jest na przedostatnim miejscu ma na swoim koncie 11 
punktów. ■
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ogłoszenia

 Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza Partnerów 
rewitalizacji (mieszkańców Gminy, instytucje, orga-
nizacje pozarządowe) na spotkanie informacyjno-
-warsztatowe związane z opracowaniem Programu 
Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-
2023, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 
roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Miedzianej Górze.
 Spotkanie będzie miało na celu prezentację głów-
nych założeń dokumentu, w tym prezentację listy 
planowanych podstawowych projektów rewitalizacyj-
nych oraz pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewi-
talizacyjnych.
 Dodatkowo w dniu 8 grudnia 2016 roku o godzinie 
14.00 zapraszamy mieszkańców obszaru rewitalizacji 
(sołectwa Miedziana Góra, Ciosowa, Bobrza) na spo-
tkanie informacyjno-warsztatowe prezentujące go-
towy program rewitalizacji, w tym główne założenia 
dokumentu. Spotkanie odbędzie się w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

Krajowa mapa
zagrożeń
bezpieczeństwa

 Trwają prace nad interaktywną Krajową Mapą Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Udział w nich może wziąć każdy, kto zaobserwował 
niebezpieczeństwo w  danym miejscu. Na mapie Polski podanej 
na stronie Policji anonimowo zgłoszono już mnóstwo takich punk-
tów. W  obrębie Gminy Miedziana Góra użytkownicy zaznaczyli 
m.in. ulicę Laskową w  Kostomłotach Drugich, ulicę Maciejówka 
w Kostomłotach Pierwszych, kilka punktów zagrożenia w Miedzia-
nej Górze, w tym ulicę Urzędniczą, gdzie zauważono spożywanie 
alkoholu, czy ulicę Kamienną, gdzie zgłoszono poruszanie się qu-
adami po terenach leśnych. Lista jest jednak otwarta, mieszkań-
cy Gminy Miedziana Góra nadal mogą anonimowo rejestrować 
swoje spostrzeżenia, tym bardziej że Policja traktuje je naprawdę 
poważnie. Jak podkreślił minister Mariusz Błaszczak, zaznaczanie 
takich miejsc ma zachęcić ludzi do reagowania, gdy widzą ewen-
tualnie zagrożenie.
 Rozpoczęcie stosowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa poprzedziły liczne konsultacje społeczne. Odbyło się 
około 12 tysięcy spotkań, w  których uczestniczyło 217 tysięcy 

osób. W Miedzianej Górze takie spotkanie również miało miejsce, 
a prowadzili je funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Strawczy-
nie. Ponadto w lipcu wprowadzono pilotażowe wersje mapy, aby 
sprawdzić jej działanie i  nanieść poprawki. Skuteczność mapy 
mogą potwierdzić akcje m.in. zatrzymania dilerów narkotykowych, 
osób poszukiwanych i  zwyczajnych chuliganów – chociaż najczę-
ściej zgłaszane zagrożenia to raczej drobne uciążliwości. 
 Ogółem w województwie świętokrzyskim pojawiło się kilka-
set niebezpiecznych miejsc. Jeśli chcemy wziąć udział w tworzeniu 
mapy, warto odwiedzić stronę internetową Policji (policja.pl) i klik-
nąć w zakładkę Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Wyświetli 
się krótki opis i mapa. W jej lewym dolnym rogu należy kliknąć na 
czerwony punkt, zaznaczyć miejsce zagrożenia i krótko je opisać. 
Pamiętajmy jednak, że jeśli widzimy poważny wypadek, nie wa-
hajmy się dzwonić pod numery alarmowe 997 lub 112. ■

Mapa zagrożeń jest dostępna w internecie pod adresem www.policja.pl

NABORY WNIOSKÓW
W LGD DORZECZE BOBRZY
 W związku z wdrażaniem lokalnej strategii 
rozwoju Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy 
w dniach 14.11-13.12.2016 r. prowadzi nabór wnio-
sków na rozwijanie działalności gospodarczej dla 
istniejących mikro i małych przedsiębiorstw z terenu 
LGD. Poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów 
kwalifikowanych oraz max. 300 000 zł na jednego 
beneficjenta. W ramach przyznania pomocy mu-
szą powstać nowe miejsca pracy. Wzory wniosków 
oraz konieczne dokumenty znajdują się na stronie  
www.dorzeczebobrzy.eu
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem 
LGD pod nr 41 303 22 44.
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Akcja szczepień
wciąż trwa!                     
 Przypomnijmy, że na początku października ruszy-
ła akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Miedziana Góra, którzy ukończyli 
60 lat. Seniorzy to ta grupa wiekowa, która często ma 
obniżoną odporność, w związku z czym jest najbardziej 
narażona na zachorowania i powikłania pogrypowe. 
Na ten cel z budżetu Gminy przekazano 5 tys. zł.
 Z  bezpłatnych szczepień skorzystało już 122 miesz-
kańców Gminy w Ośrodku Zdrowia w Kostomłotach 
Drugich zaszczepiły się 93 osoby, zaś w placówce 
w Ćmińsku 29.
  Zachęcamy seniorów, którzy jeszcze nie skorzysta-
li z naszej akcji, do zaszczepienia się przeciw grypie.
Szczepienia są prowadzone w dwóch samorządowych 
ośrodkach zdrowia – w Kostomłotach Drugich oraz 
Ćmińsku, w godzinach ich pracy. Przy zgłoszeniu się na 
szczepienie należy przedstawić ważny dokument toż-
samości.

Uwaga przedsiębiorco
nie daj się oszukać!
  Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że 
rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Na ryn-
ku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przed-
siębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych 
przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upo-
ważnia do wykonywania działalności gospodarczej na 
terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny 
czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich 
danych takim firmom, a także wniesienie ewentual-
nych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Wydawca  Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
 tel. 41 303 16 01, e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl
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Klub	Seniora	Gminy	Miedziana	Góra	prowa-
dzi	zajęcia	cykliczne,	w	których	mogą	uczest-
niczyć	wszyscy	chętni	Seniorzy	przy	wcześniej-
szym	zapisaniu	się	u	osoby	kierującej	klubem.

Zajęcia w Klubie Seniora
Wtorek
14.00 - 16.00 Porady kosmetyczne

Środa
11.00 - 12.00 Zajęcia fotograficzne
15.00 - 17.00 Zajęcia z dziećmi

Czwartek
9.30 - 10.30 Porady prawne 

Piątek 
11.30 - 12.30 Szachy
14.00 - 15.30 Kurs komputerowy
16.00 - 17.30 Zajęcia z dziećmi

Sobota
9.00 - 12.00 Zajęcia kulinarne
12.00 - 16.00 Rękodzieło 

Ponadto	 Klub	 Seniora	 oferuje	 wiele	 innych	
atrakcji	 w	 tym	wyjazdy	 do	 kina,	 teatru,	wy-
cieczki krajoznawcze, rajdy rowerowe itp. 
Wszelkie	 informacje	można	 uzyskać	 pod	 nu-
merem tel. 575 801 500
                                                                                                                                     

serdecznie zapraszamy do klubu seniora
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