
Miedzianogórska Gmina
Dobra zabawa, koncerty, konkursy 
z atrakcyjnymi	nagrodami,	uhonorowanie	
najaktywniejszych	mieszkańców	oraz	
kosztowanie	regionalnych	przysmaków.	
Tak	w skrócie	można	opisać	festyn,	który	
odbył	się	w pierwszy	wakacyjny	weekend.	
Imprezie	dodatkowo	towarzyszyło	
honorowe	oddawanie	krwi	i	Turniej	
Szachowy	o Puchar	Wójta.
     / czytaj str. 2

Radni jeszcze obradowali
Początek	wakacji	oznacza	odpoczynek	
dla	uczniów	–	ale	nie	dla	członków	Rady	
Gminy	Miedziana	Góra.
     / czytaj str. 4

Gwarek dla banku
Stowarzyszenie	Forum	Inicjatyw	Gospo-
darczych	po	raz	piąty	przyznało	nagrodę	
Gwarka Miedzianogórskiego.
     / czytaj str. 5

Klasyka w kościele
Mieszkańcy	Gminy	mieli	okazję	
wysłuchać	w	kościele	pw.	św.	Andrzeja	
Boboli	koncertu	kameralnego	Muzyka 
dla wszystkich.
     / czytaj str. 5

Turniej Sołtysów
W Wąchocku,	stolicy	kawałów	nie	zabrakło	
reprezentacji	z	naszej	Gminy,	która	dziel-
nie	brała	udział	w	licznych	konkurencjach.
     / czytaj str. 6

Czerwonym szklakiem
Przez	Gminę	Miedziana	Góra	przebiega	
najważniejszy	szlak	Gór	Świętokrzyskich.	
Postanowiliśmy	się	zmierzyć	z	czerwonym	
paskiem	i	pomarańczowym	gwarkiem.

     / czytaj str. 9
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Miedzianogórska
Gmina 2015

Gmina Miedziana Góra jak co roku ob-
chodziła swoje święto. Wspólna zabawa 
na festynie sprzyjała integracji.

	 Festyn	„Miedzianogórska	Gmina	2015”	miał	głównie	
zachęcić	 do	 integracji,	 ale	 stał	 się	 również	 doskonałą	
okazją	do	uczczenia	osób	zasłużonych	dla	Gminy	oraz	do	
bliższego	zapoznania	się	z twórczością	mieszkańców.	De-
cyzją	ministra	obrony	narodowej	za	zasługi	dla	obronno-
ści	kraju	srebrne	medale	otrzymali	państwo	Cecylia	i Ta-
deusz	Ślusarczykowie	oraz	Helena	i Tadeusz	Zarychtowie.	
Podczas	festynu	odznaczenia	zostały	wręczone	za	wycho-
wanie	co	najmniej	trzech	synów,	którzy	pełnią	wzorową	
służbę	w Wojsku	Polskim.	Poza	tym	za	szczególny	wkład	
w życie	społeczności	gminnej	dwie	statuetki	„Miedziara”	
dostały	się	w ręce	księdza	doktora	Mirosława	Cisowskie-
go,	proboszcza	parafii	pw.	św.	Andrzeja	Boboli	w Kostom-
łotach	Drugich	oraz	wieloletniego	radnego	i	przewodni-
czącego	Rady	Gminy	Ryszarda	Żelaznego.	Z kolei	Lokalna	
Grupa	Działania	„Dorzecze	 Bobrzy”	 uhonorowała	 swoją	
Nagrodą	Bobra	artystkę	Józefę	Bucką,	natomiast	płasko-
rzeźba	 Gwarka	 Miedzianogórskiego	 ufundowana	 przez	
stowarzyszenie	 Forum	 Inicjatyw	 Gospodarczych	 powę-
drowała	 do	 Stanisława	 Matejkiewicza,	 prezesa	 Banku	
Spółdzielczego	w Kielcach.	Władze	Gminy	nie	zapomnia-
ły	 również	 o  sportowcach	Monice	 Kos,	 Piotrze	 Jaśkow-
skim	i Kacprze	Ziębie,	których	uhonorowano	nagrodami	
finansowymi	za	sukcesy	sportowe	w	2014	roku.	Na	koniec	
list	 gratulacyjny	 otrzymał	 sołtys	 Kostomłotów	Drugich,	
Zygmunt	Radek.	
	 Jednak	 festyn	 to	 nie	 tylko	 nagrody.	 Większa	 część	
gminnego	święta	składała	się	z występów	artystycznych,	
gier,	zabaw	i animacji	dla	najmłodszych.	Na	scenie	przed	
Urzędem	Gminy	pojawiły	się	lokalne	zespoły	Bobrzanki,	
Macierzanki	i Tumlinianie,	debiutujący	Dziecięcy	Zespół	
Pieśni	i Tańca	Miedziana	Góra	oraz	młodziutka	artystka	
Julia	 Piątek.	 Gwiazdami	 wieczoru	 były	 zespoły	 Braters	
i Casanova.	Wiele	emocji	wzbudziły	pokazy	tańca	i zwy-
czajów	 indiańskich	 oraz	 umiejętności	 zawodników	 Kie-
leckiego	Klubu	Karate	Kyokushin.
	 Festynowi	towarzyszyły	dwa	ważne	wydarzenia.	W Sa-
morządowym	Ośrodku	Zdrowia	w Kostomłotach	Drugich	
kilkanaście	 osób	 oddało	 ponad	 8	 litrów	 krwi.	 Z  kolei	
w  pobliskim	 Zespole	 Szkół	 odbył	 się	 Turniej	 Szachowy	
o Puchar	Wójta.	Wśród	jego	zwycięzców	znaleźli	się	m.in.	
Mariusz	Cichocki,	Mikołaj	Koprowski,	Zuzanna	Rokoszna,	
Piotr	Paździerz	i Sandra	Papierz.	Co	ciekawe,	najstarszy	
zawodnik	turnieju	liczył	sobie	79	lat,	a najmłodszy	–	5.
	 Miedzianogórską	 imprezę	 zakończyła	 huczna	 dysko-
teka	z pokazem	laserów.	■

Młodzi sportowcy uhonorowani za wyniki

Srebrne medale dla dumnych rodziców

Józefa Bucka z nagrodą Bobra

Statuetkę Miedziara odbiera Ryszard Żelazny Cyrk na kółkach

Indiański pokaz

Zjeżdzalnia, 
beztroska zabawa 
dla najmłodszych

Zespół Tumlinianie
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Sponsorzy festynu
Miedzianogórska Gmina 2015

Tomasz Nalepa
NALEPA CAPITAL TRUST SP. Z O.O.

Renata i Andrzej Szyszka
BACKSZYSZ

Krzysztof Zimnicki
DROPPLANT

Ryszard Antoni Żelazny
AGAT

Sławomir Podstawka
DRAW-TRANS

Witold Szymański
MOTO-AGROMAX SP. Z O.O. 

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH 

Elżbieta i Jolanta Sobczyk
ZAKŁAD CUKIERNICZY 

Stanisław Wałek 
ALTBUS

Agnieszka i Krzysztof Zapała
ZAKŁAD CUKIERNICZY ANGELINA

Elżbieta i Adam Gruszka
SKŁAD BUDOWLANY ZACHĘTA  

Jan Frączyk
Krzysztof Zapała
BAKAMA

Bogumiła Saladra
UBOJNIA DROBIU

Małgorzata Suchodolska
Sławomir Wieczorek
BAR ĆMIŃSK

Grzegorz Toporek
ZAKŁAD MASARSKI

Edyta i Jacek Brzozowscy
APOLLOPLAST

Paweł Ślusarczyk
HURTOWNIA ARTPIS

Barbara Zapała
BAKAMA BUD

Tadeusz Jarząb
JARTECH-BETON

Mariusz Rówiński
MARIO CAR

Marek Koruba
TROFEA SPORTOWE

Wiesława Moćko
SPED-BUD

Mariusz i Sebastian Moćko
BRAT-BUD

Marek Fit
ZAKŁAD CUKIERNICZY
AGENCJA REKLAMY SCAN DUO

Zespoł Pieśni i Tańca Miedziana Góra

Pokaz prawdziwych twardzieli

..i kolejna atrakcja dla dzieci

Od ponad 7 lat w czasie festynu 
można oddawać krew
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Radni jeszcze
obradowali

Aż dwa dni trwała ostatnia sesja Rady 
Gminy w Miedzianej Górze.

	 Spotkanie	otworzył	jak	zwykle	przewodniczący	Bogu-
sław	Sobczyk.	Wójt	Zdzisław	Wrzałka	przedstawił	 swoją	
działalność	 od	 czasu	 ostatniej	 sesji.	 –	 Uczestniczyłem	
w spotkaniu	stowarzyszenia	Forum	Inicjatyw	Gospodar-
czych	–	 zaczął	wójt.	–	 Spotkałem	 się	 z  dyrektor	Depar-
tamentu	 Wdrażania	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecz-
nego	 Aleksandrą	 Marcinkowską	 w  sprawie	 możliwości	
wykorzystania	 środków	 z EFS	w nowej	 perspektywie	fi-
nansowej	Unii	 Europejskiej	 oraz	 ze	 starostą	Kieleckiem	
Michałem	Godowskim	w  sprawie	 inwestycji	 na	 drogach	
powiatowych	w naszej	Gminie	–	wyliczał.	Ponadto	wójt	
podpisał	umowy:	z firmą	„Geostar”	Kielce	na	inwentary-
zację	sieci	wodociągowej,	z firmą	Usługi	Budowlane	Ro-
bert	Okła	na	wykonanie	rowów	przydrożnych	oraz	z firmą	
GRUPA	RMK	Sp.	z o.o.	na	opracowanie	dokumentacji	pro-
jektowo-kosztorysowej	 Centrum	 Kultury	 i  Czytelnictwa	
w Miedzianej	Górze.
	 W następnej	kolejności	przewodniczący	komisji	rewi-
zyjnej	Piotr	Rogula	przedstawił	sprawozdanie	finansowe	
z wykonania	budżetu	Gminy	za	2014	r.	Z jego	prezenta-
cji	wynika,	że	zeszłoroczne	dochody	Gminy	zamknęły	się	
w kwocie	31.104.285,93	 zł,	natomiast	wydatki	wyniosły	
30.105.836,72	zł.	Oznacz	to,	że	Gmina	zamknęła	rok	bu-
dżetowy	z nadwyżką	w wysokości	1.412.961,	86	zł.	Kwota	
ta	 została	wprowadzona	do	budżetu	na	2015	 r.	Komisja	
rewizyjna	podobnie	 jak	Regionalna	 Izba	Obrachunkowa	
wyraziła	pozytywną	opinię	ze	sprawozdania.	W związku	
z tym	radni	zagłosowali	za	udzieleniem	absolutorium	dla	
wójta	z wykonania	budżetu	Gminy	za	zeszły	rok.	
	 Dużo	 czasu	 radni	poświęci	na	głosowanie	nad	około	
tysiącem	uwag	mieszkańców	w sprawie	miejscowego	pla-
nu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 w  Kostomłotach	
Pierwszych.	 Ponadto	 został	 przyjęty	 wyjątkowo	 istotny	
dla	 Gminy	 dokument,	 mianowicie	 „Strategia	 Rozwoju	
Gminy	Miedziana	Góra	 do	 roku	 2025”.	 Przez	 najbliższe	
dziesięciolecie	strategia	ma	wyrażać	aspiracje	mieszkań-
ców	oraz	wyznaczać	kierunki,	w których	rozwijać	się	bę-
dzie	Gmina.	
	 Ponadto	 członkowie	 Rady	 Gminy	 powołali	 specjal-
ny	 zespół,	 którego	 zadaniem	 jest	 opiniowanie	 zgłoszeń	
kandydatów	na	ławników	do	sądów	powszechnych	na	ka-
dencję	2016–2019.	Podjęta	została	uchwała	o powołaniu	
Rady	Seniorów	Gminy	Miedziana	Góra,	której	cel	stano-
wi	pobudzenie	aktywności	obywatelskiej	osób	starszych.	
Uchwalono	też	dokument	określający	górne	stawki	opłat	
za	usługi	za	odbierania	odpadów	komunalnych	z nieru-
chomości	niezamieszkałych.	■

Nowe inwestycje 
w gminie

Jeszcze w lipcu rozpoczną się remonty 
dróg gminnych. W planach są kolejne.

	 Wójt	gminy	Miedziana	Góra	Zdzisław	Wrzałka	podpi-
sał	umowę	w  tej	 sprawie	 z firmą	„DUKT”.	Prace	obejmą 
7	 odcinków	 dróg.	 W  Miedzianej	 Górze	 drogowcy	 wyre-
montują	części	ulic	Kamiennej	 i Słonecznej,	gdzie	poło-
żona	zostanie	nowa	nawierzchnia	i wyregulowane	zosta-
ną	 studzienki	 kanalizacyjne.	 W  Kostomłotach	 Drugich	
remonty	 nawierzchni	 obejmą	 ulicę	 Urzędniczą,	 gdzie	
dodatkowo	 zostaną	 uzupełnione	 i  wyprofilowane	 pobo-
cza	oraz	Szkolną.	W tym	ostatnim	przypadku	przydrożne	
rowy	 obudowane	 zostaną	 płytami	 ażurowymi,	 wykona-
na	zostanie	nowa	konstrukcja	podbudowy	przy	wjeździe	
na	 teren	 Zespołu	 Szkół,	 zamontowane	 zostaną	 barierki	
zabezpieczające	 i  utwardzony	 zostanie	 plac	 przed	 wej-
ściem	do	szkoły.	Remonty	przeprowadzone	zostaną	 tak-
że	w miejscowości	Tumlin-Wykień.	Na	 fragmentach	ulic	
Jasnej	 i  Radosnej	 poza	 położeniem	 nowej	 nawierzchni	
uzupełnione	 i wyprofilowane	zostaną	pobocza.	Podobny	
remont	w Ćmińsku	czeka	część	ulicy	Parkowej.	
	 Jeszcze	 w  tym	 roku	 wybudowane	 zostaną	 chodniki	
w Kostomłotach	Pierwszych	i w Porzeczu.	Wójt	Zdzisław	
Wrzałka	 podpisał	 umowy	 ze  Starostwem	 Powiatowym	
w Kielcach	na	współfinansowanie	 przez	 gminę	 inwesty-
cji	drogowych	na	drogach	powiatowych.	Pierwsza	dotyczy	
dokończenia	 budowy	 chodnika	 przy	 ulicy	 Starowiejskiej	
w Kostomłotach	Pierwszych,	druga	zaś	budowy	chodnika	
w ciągu	drogi	powiatowej	na	odcinku	od	granicy	z gminą	
Strawczyn	do	Szkoły	Podstawowej	w Porzeczu.
	 Wójt	Zdzisław	Wrzałka	podpisał	także	umowę	z firmą,	
która	do	końca	sierpnia	tego	roku	wymieni	12	przystan-
ków	 –	 dziesięć	 znajdujących	 się	 wzdłuż	 drogi	 krajowej	
numer	74	i dwie	przy	ul.	Tumlińskiej.	Część	wiat	obecnie	
wykorzystywanych	 przez	 pasażerów	 to	 prawdziwa	 anty	
promocja	 gminy.	 –	 Mieszkańcy	 zasługują	 na	 przystanki	
lepszej	jakości	–	uważa	wójt.
	 Władze	gminy	Miedziana	Góra	chcą	zwiększyć	bezpie-
czeństwo	mieszkańców	nie	tylko	na	drogach.	Wójt	Zdzi-
sław	Wrzałka	podpisał	umowę	na	modernizację	monito-
ringu.	Będzie	on	obejmował	plac	przed	Urzędem	Gminy	
i  jego	okolice.	Łącznie	zamontowanych	będzie	5	nowych	
kamer	wysokiej	rozdzielczości	i rejestrator	nagrań.	
	 W  planach	 są	 kolejne	 remonty	 dróg.	 Obecnie	 wyko-
nywane	są	operaty	wodno-prawne	dla	ulic	Staszica,	Jana	
Pawła	II	i Kobylaki	w Ćmińsku,	dla	ulic	Urzędniczej	i Ka-
miennej	w Miedzianej	Górze	oraz	dla	ulic	Szkolnej	i Sta-
rowiejskiej	w Kostomłotach	Drugich.	
	 Przygotowane	 zostało	 również	 ogłoszenie	 przetargu	
na	usługę	dowozu	uczniów	do	Zespołu	Szkół	w Ćmińsku.	■
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Gwarek dla banku
Stowarzyszenie Forum 
Inicjatyw Gospodarczych 
po raz piąty przyznało 
nagrodę „Gwarka 
Miedzianogórskiego”.

	 Laureatem	 tegorocznej	 nagrody	
został	Bank	Spółdzielczy	w Kielcach.	
Kapituła	 konkursowa	 jednogłośnie	
zdecydowała,	 że	 Gwarek	 Miedzia-
nogórski	 powędruje	 w  ręce	 prezesa	
banku	 Stanisława	 Matejkiewicza	
i dyrektora	gminnego	oddziału	ban-
ku,	 Sławomira	 Robaka.	 Instytucja	
odniosła	sukces	dzięki	ciekawej	ofer-

cie	oraz	profesjonalnej	obsłudze	dużej	ilości	podmiotów	
gospodarczych	z	terenu	gminy	Miedziana	Góra,	jest	przy-
jaźnie	nastawiona	do	pomocy	mieszkańcom	oraz	sponso-
ruje	imprezy,	organizacje	charytatywne	i sportowe.	
	 Nagroda	 Gwarka	 Miedzianogórskiego	 przyznawana	
jest	od	2011	roku.	Wśród	jej	laureatów	znajduje	się	firma	
produkująca	 systemy	 do	 nawadniania	 ogrodów	 i  upraw	
DROPPLANT	 Alicji	 i  Krzysztofa	 Zimnickich	 z  Kostom-
łotów	Drugich,	ZACHĘTA	Adama	Gruszki	z materiałami	
budowlanymi,	MOTO-AGROMAX	ze	sprzętem	rolniczym	
oraz	 hotelem	 GRAFIT	 prowadzona	 przez	 Witolda	 Szy-
mańskiego	oraz	firma	produkująca	trofea	i puchary	TRO-
FEA	SPORT	POLAND	Marka	Koruba	również	z Kostomło-
tów	Drugich.	Aby	otrzymać	Gwarka,	wójt,	przedstawiciele	
innych	organizacji	i stowarzyszeń	lub	członkowie	Forum	
Inicjatyw	Gospodarczych	muszą	złożyć	odpowiedni	wnio-
sek.	Jest	on	rozpatrywany	przez	kapitułę	stowarzyszenia,	
która	składa	się	z zarządu	 i komisji	 rewizyjnej.	Obecnie	
szefem	tej	komisji	jest	Stanisław	Wałek,	a członkami	Sła-
womir	Podstawka	i Marcin	Szybalski.	W zarządzie	z kolei	
obecnie	są	takie	osoby	jak	Ryszard	A.	Żelazny,	Marek	Ha-
rabin,	Jan	Szustek,	Małgorzata	Popiel	i Jerzy	Tecław.	
	 Stowarzyszenie	Forum	Inicjatyw	Gospodarczych	Gmi-
ny	Miedziana	Góra	powstało	w 2000	roku.	Jego	założycie-
lami	był	wspomniany	już	Ryszard	A.	Żelazny	oraz	Leszek	
Walentynowicz,	 Maciej	 Lubecki,	 Jacek	 Frelich	 i  Julian	
Hładyszewski.	Na	walnym	zebraniu	17	października	2000	
roku	 został	 oficjalnie	 zatwierdzony	 statut	 stowarzysze-
nia.	Działalność	organizacji	 jest	finansowana	ze	składek	
członkowskich	 oraz	 z  darowizn.	 Co	 ważne,	 nie	 pobiera	
żadnych	 środków	 z  budżetów	 samorządowych	 i  rządo-
wych.	 Zebrania	 stowarzyszenia	 poświęcane	 są	 na	 omó-
wienie	 bieżących	 spraw	 gospodarczych	 i  politycznych,	
a  także	 na	 użyteczne	 prelekcje.	 Ich	 tematyka	 dotyczy	
m.in.	 dofinansowań	 unijnych,	 rozwiązań	 ekologicznego	
pozyskiwania	 energii,	 ubezpieczeń	 zdrowotnych	 i  no-
wych	metod	profilaktyki	zdrowotnej.	■

Udany debiut
Podczas festynu „Miedzianogórska Gmina 
2015” zadebiutował Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Miedziana Góra.
 

	 Piętnaścioro	uczniów	klas	 IV-VI	Szkoły	Podstawowej	
w Kostomłotach	Drugich	zostało	członkami	nowego	ze-
społu.	Ich	opiekunką	jest	Ewelina	Wołowiec,	nauczycielka	
muzyki	 i wychowania	fizycznego.	Grupa	działa	 od	mar-
ca	 tego	 roku,	 a  jej	 powstanie	 zainicjował	wójt	Zdzisław	
Wrzałka.	–	Cieszę	się,	że	po	niecałych	czterech	miesiącach	
mogliśmy	zaprezentować	się	na	scenie	przed	mieszkań-
cami	Gminy	–	 przyznaje	 opiekunka.	Młodzi	 członkowie	
zespołu	wystąpili	 z  programem	 kilku	 pieśni	 i  przyśpie-
wek	oraz	zademonstrowali	tańce	ludowe.	Choć	był	to	ich	
pierwszy	raz	na	scenie,	 to	nie	okazywali	 tremy,	a wręcz	
jak	ryby	w wodzie	czuli	się	przed	publicznością	–	To,	co	
niezwykle	 dla	 nas	 istotne,	 to	 potrzeba	 przekazywania	
następnym	pokoleniom	tradycji	i zwyczajów	naszych	oj-
ców	–	powiedział	podczas	otwarcia	festynu	wójt	Wrzałka.	
Dziecięcy	zespół	będzie	kontynuował	te	tradycje.	■

Klasyka w kościele
Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra mie-
li okazję wysłuchać w kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli koncertu kameralnego 
„Muzyka dla wszystkich”. 

	 Pierwszą	 częścią	 koncertu	 zawładnęło	 występujące	
w kraju	i za	granicą	trio	„Con	Dynamico”.	Jego	członkowie	
Bogusław	Olczyk,	 Janusz	 Pietrzyk	 i  Krzysztof	 Sokołow-
ski	grają	kolejno	na	
ksylofonie,	 akorde-
onie	 i  kontrabasie.	
Trio	 zaprezento-
wało	 m.in.	 utwory	
Bizeta,	Mozarta	czy	
Montiego.	 Druga	
część	 koncertu	 na-
leżała	 do	 Zespołu	
Instrumentalnego	
Filharmonii	 Świę-
tokrzyskiej	 „Ome-
ga”.	 Jego	 muzycy	
znani	z Międzynarodowego	Festiwalu	„Jeunesses	Musica-
les”	i cyklu	koncertów	„Z muzyką	przez	wieki”	zagrali	tym	
razem	Trzy tańce niemieckie	Mozarta,	Marsz Radetzky’iego 
Straussa	i wiązankę	melodii	włoskich.	Koncert	odbył	się	
dzięki	współpracy	wójta	Zdzisława	Wrzałki	i księdza	Mi-
rosława	Cisowskiego.	■

Mieszkańcy mogli  wysłuchać najpopularniej-
szych utworów muzyki klasycznej

Prezes  Stanisław 
Matejkiewicz
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Wakacje z Plusikiem
Część dzieci z terenu Gminy zakończyła
I turnus Półkolonii z „Plusikiem”.

	 Za	 sprawą	 Karoliny	 Słoń	 i  Agnieszki	 Marcinkow-
skiej	podopieczni	uczestniczyli	w dniu	sportu	i talentów	
oraz rajdzie	pieszym	na	górę	św.	Jana.	Instruktorzy	book-
scrapingu	i robotyki	uczyli,	 jak	zrobić	album	na	zdjęcia,	
i	wprowadzali	w  tajniki	mechaniki	 i  informatyki.	Atrak-
cjami	okazały	się	wyjazdy	do	kina,	na	basen	i na	warsz-
taty	do	Centrum	Nauki	w Podzamczu	Chęcińskim.	Z kolei	
w wyjeździe	do	Bałtowskiego	Kompleksu	Turystycznego	
wzięło	 udział	 aż	 50	 osób.	 Wycieczkę	 współfinansował	
Fundusz	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	 Świę-
tokrzyskiego.	■

Historia oręża
Pod hasłem „Historia oręża polskiego na 
przestrzeni XV–XVII wieku” minął ro-
dzinny festyn w Ośrodku Sportów Maso-
wych w Ćmińsku.

	 	 	 	 	Na	imprezie	zor-
ganizowanej	 przez	
Fundację	 „Święto-
krzyska	 Społecz-
ność”	 i	 Gminę	 Mie-
dziana	Góra	pojawiły	
się	 rodziny	 z  dzieć-
mi	 i  przedstawiciele	
władz.	 Największym	
zainteresowaniem	
cieszyły	 się	 pokazy	
rycerskie	 przygoto-
wane	 przez	 Świę-
tokrzyski	 Szwadron	

Kawalerii	Ochotniczej	 im.	Henryka	Dobrzańskiego	„Hu-
bala”	 i  Grupę	 Historyczną	 Hakownica.	 Drugą	 część	 im-
prezy	uświetniły	występy	muzyczne	 i  kabaretowe.	Duże	
zainteresowanie	wzbudził	sprzęt	strażacki	prezentowany	
przez	ćmińskich	strażaków.	Imprezę	zakończyły	koncerty	
m.	in.	Piotra	Resteckiego	i zespołu	Comford.	■

W wyjeździe do Bałtowa uczestniczył także ks. Mirosław Cisowski

Wojownicy z XVII wieku

Turniej Sołtysów
Do Wąchocka na XXI Zjazd Stowarzysze-
nia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz XVIII 
Krajowy Turniej Sołtysów zjechali sołtysi 
z całej Polski. 

	 W stolicy	kawałów	o  sołtysie	nie	 zabrakło	 reprezen-
tacji	 z	 naszej	 Gminy	 w  składzie	 Bożena	Modrzejewska,	
Zygmunt	Radek,	 Jan	Reczyński,	Marek	 Socha	 i Wiesław	
Tokar.	Ogółem	w zjeździe	uczestniczyło	360	osób,	w tym	
220	sołtysów.	W ramach	wojewódzkiego	konkursu	Sołty-
sem	Roku	została	Grażyna	Wawszczak	z Zagnańska,	na-
tomiast	wyróżnienie	dostało	się	m.in.	w ręce	Zygmunta	
Radka	 z  Kostomłotów	 Drugich.	 Turniej	 sołtysów	 trwał 
2	 dni	 i  rozegrano	 go	 w  13	 dowcipnych	 konkurencjach,	
w tym		toczeniu	koła	od	wozu	do	wygódki	czy	„nawijce”	
i maturze	 sołtysa.	Wśród	 finalistów	 znalazł	 się	 Jan	 Re-
czyński,	 sołtys	 Ćmińska,	 który	 zajął	VIII	miejsce,	 nato-
miast	 zwyciężył	Artur	Lis	 z Domaszowic	w Gminie	Ma-
słów.	 Imprezę	 uświetniły	 występy	 zespołów	 ludowych	
i folkowych	z Miasta	i Gminy	Wąchock,	a także	z Gminy	
Miedziana	Góra	i Gminy	Masłów.	■

Harcerska sobótka
Pod Murem Oporowym w Bobrzy miesz-
kańcy Gminy Miedziana Góra rzucali 
wianki świętojańskie do rzeki.

 
	 Tradycji	stało	się	zadość.	Na	spotkaniu	harcerze	z 10.	
Drużyny	 Harcerskiej	 im.	 Szarych	 Szeregów,	 wędkarze	
i mieszkańcy	 Gminy	 wspólnie	 wili	 wianki.	 Towarzyszy-

ły	 im	 opowie-
ści	 przewodnika	
Czesława	 Napo-
rowskiego	 o  sło-
wiańskiej	tradycji.	
Zebrani	mieli	tak-
że	okazję	spróbo-
wać	skoków	przez	
ognisko	 i  tańczyć	
wokół	 ognia	 ni-
czym	 Słowianie	

w	 zamierzchłych	 czasach.	 Zabawę	 uzupełnił	 poczęstu-
nek	 ufundowany	 przez	 koło	 wędkarskie	 „Fundament”	
z Ćmińska.	Gdy	nastał	odpowiedni	moment,	zebrani	ru-
szyli	wzdłuż	Bobrzy	i puścili	na	wodę	wianki.	Po	powrocie	
ćmińscy	harcerze	złożyli	przyrzeczenia.	■

  S
yl

w
ia

 B
ęt

ko
w

sk
a

Nad drużyną opiekę sprawuje pani Teresa Ciszek
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Lepsza perspektywa
Gimnazjaliści z Zespołów Szkół w Ćmiń-
sku i Kostomłotach Drugich podsumowali 
projekt „Nowe Perspektywy”, dzięki któ-
remu przez dwa lata przygotowywali się 
do przyszłego wejścia na rynek pracy.

	 Uczniowie	gimnazjów	z Kostomłotów	Drugich	i Ćmiń-
ska	 razem	 z  dyrektorami	 swoich	 placówek	 rozmawia-
li	 o  dotychczasowych	 osiągnięciach,	 które	 zapewnił	 im	
udział	w projekcie.	Trwające	od	sierpnia	2013	roku	do	30	
czerwca	tego	roku	przedsięwzięcie	polegało	na	uczestnic-
twie	w zajęciach	wyrównawczych	z większości	obowiązu-
jących	 w  szkole	 przedmiotów,	 ale	 nie	 tylko.	 Uczniowie	
mieli	 okazję	 korzystać	 z  platformy	 e-learningowej	 oraz	
zapoznawać	się	ze	współczesnym	rynkiem	pracy.	W tym	
celu	odwiedzili	 kilka	większych	ośrodków	akademickich	
w  Polsce.	 Oprócz	
tego	 nastolatkom	
zaoferowano	udział	
w zajęciach	pozasz-
kolnych.	 Młodzi	
ludzie	 mieli	 okazję	
nabyć	 nowe	 umie-
jętności	 i  rozwijać	
te	 już	 posiadane.	
Dużą	 popularno-
ścią	cieszyły	się	gra	
w  szachy,	 pływanie	
oraz	 nauka	 gry	 na	
instrumentach.	
	 Na	 spotkaniu	 podsumowującym	 w  Zespole	 Szkół	
w Kostomłotach	Drugich	licznie	pojawili	się	przedstawi-
ciele	władz,	dyrektorzy	obu	szkół	biorących	udział	w pro-
jekcie	oraz	 jego	koordynatorzy	Rafał	Graczkowski	 i	Ma-
riola	Jarubas.	–	Projekt	ukierunkowany	był	na	to,	by	uczyć	
młodzież	 konkretnych	 umiejętności	 informatycznych	
oraz	językowych	–	wyjaśnił	opiekun	tej	inicjatywy.	Dodał,	
że	 dzięki	 lepszej	 wiedzy	 matematyczno-przyrodniczej	
uczniowie	będą	mieli	mniejsze	problemy	ze	znalezieniem	
pracy.	 Z  kolei	wójt	 Gminy	Miedziana	Góra	 przyznał,	 że	
zakończenie	jednego	projektu	całkowicie	finansowanego	
z budżetu	Unii	Europejskiej	nie	oznacza,	że	to	koniec	tego	
typu	akcji.	–	Będziemy	 sięgać	po	 te	pieniądze	–	powie-
dział	wójt.	–	Widzę,	ile	korzyści	nasi	uczniowie	otrzymali	
dzięki	temu	wsparciu	–	przyznał.	
	 Sami	 gimnazjaliści	 zachowali	 dystans,	 inscenizując	
zabawnie	przejaskrawione	efekty	swojego	udziału	w pro-
jekcie	„Nowe	perspektywy”.	■

W skrócie
Odbyły	się	kolejne	spotkania	zorganizowane	przez	Gmin-
ną	Bibliotekę	Publiczną	w Miedzianej	Górze	w ramach	ak-
cji	„Czytanie	na	trawie”.	Dla	dzieci	i dorosłych	czytano	na	
placu	zabaw	przy	ulicy	Światełek	oraz	przy	Szkole	Pod-
stawowej	w Porzeczu.	Dzieci	mogły	wziąć	udział	w kon-
kursach	z nagrodami,	dorośli	zaś	mieli	okazję	posłuchać	
utworów	pisanych	w ludowej	gwarze.	Wśród	czytających	
pojawili	 się	m.in.	 wójt	 Zdzisław	Wrzałka,	 Józefa	 Bucka,	
Jan	Radlica,	Czesław	Drogosz	i żona	założyciela	Bobrza-
nek	Stanisława	Banasia.	Spotkania	urozmaicały	występy	
zespołu	 Bobrzanki	 i  nastoletniej	 wokalistki	 Aleksandry	
Herbuś.	■

Młodzi	tancerze	salsy	działający	przy	Świetlicy	Środowi-
skowej	w Tumlinie	wzięli	udział	w II	Międzynarodowym	
Turnieju	Salsy	Latino	Festiwal	2015	w Jędrzejowie.	Zespół	
istnieje	od	roku.	Jego	założycielkami	są	opiekunka	świe-
tlicy	Alicja	Rogowska	oraz	tancerka	i trenerka	Aleksandra	
Adamiec.	Przygotowują	one	łącznie	trzydzieścioro	dzieci,	
które	występują	w turniejach	klasyfikacyjnych.	■

Dzięki	 staraniom	 sołtys	 Ćmińska	 Kościelnego	 i  radnej	
Gminy	 Miedziana	 Góra	 Bożenie	 Modrzejewskiej	 coraz	
więcej	 drzew	 pojawia	 się	 w  jej	 rodzinnej	 miejscowości.	
Tylko	teraz	zasadzono	w Ćmińsku	aż	150	drzewek,	a na	
przestrzeni	pięciu	lat	przybyło	ich	ponad	500.	Dominują	
drzewa	ozdobne,	ale	pojawiają	się	także	owocowe	i mio-
dodajne.	Zakup	sadzonek	jest	wspołfinansowany	z fundu-
szu	sołeckiego	oraz	Starostwa	Powiatowego	w Kielcach.	■

Stowarzyszenie	 „Przemienienie”	 z  Kostomłotów	 Pierw-
szych	po	raz	kolejny	przeprowadziło	akcję	mającą	na	celu	
wsparcie	 potrzebujących	 z  terenu	 naszej	 Gminy.	 Tym	
razem	 rozdano	 1690	 kg	 żywności	 wśród	 mieszkańców	
Kostomłotów	 Pierwszych,	 Kostomłotów	 Drugich	 i  Mie-
dzianej	Góry.	Żywność	na	dary	została	pozyskana	z Kie-
leckiego	Banku	Żywności.	Pomoc	taka	będzie	się	odbywać	
cyklicznie	 do	 pierwszego	 kwartału	 2016	 roku	 włącznie.	
Dystrybucja	odbywała	się	z budynku	Centrum	Kulturalno	
–	Sportowego	w Kostomłotach	Pierwszych.	Dzięki	zaan-
gażowaniu	członków	Stowarzyszenia,	radnych	i sołtysów	
oraz	wolontariuszy	wszystko	przebiegło	bardzo	sprawnie.	
Akcja	swoją	pomocą	objęła	łącznie	200	osób.	■

Reprezentanci	Miedzianej	Góry	z rocznika	2001–2002	za-
jęli	I miejsce	i wygrali	II	edycję	Ligi	Akademii	Piłkarskiej	
Korony	Kielce.	Rocznik	2003–2004	zajął	z kolei	II	miejsce,	
natomiast	młodzież	z rocznika	2005-2006	uplasowała	się	
na	VII	miejscu.	Tytuł	króla	strzelców	przypadł	członkowi	
miedzianogórskiej	drużyny,	Mikołajowi	Sosze.	Piotr	Gó-
rzyński	zaś	otrzymał	szansę	na	dołączenie	do	grup	mło-
dzieżowych	KS	Korona	Kielce.	■

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Wśród gimnazjalistów 
jest kilka talentów aktorskich
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Triumf Wichru
5:0 – takim wynikiem zakończył się mecz 
Wichru Miedziana Góra ze Spartą Dwi-
kozy. Miedzianogórscy piłkarze swoim 
zwycięstwem zamknęli rozgrywki klasy 
okręgowej.

	 Mecz	szybko	został	zdominowany	przez	Wicher	Mie-
dziana	Góra,	którego	zawodnicy	już	w pierwszej	połowie	
strzelili	aż	4	gole.	Na	końcowy	wynik	Sparty	mogło	mieć	
wpływ	bardzo	niskie	morale	 piłkarzy.	Drużyna	pojawiła	
się	w mniejszym	składzie,	a po	przerwie	jej	trener	otrzy-
mał	czerwoną	kartkę	za	krytykę	decyzji	sędziego.
	 W  rozgrywkach	 klasy	 okręgowej	 Wicher	 Miedziana	
Góra	zajmuje	VII	miejsce,	które	bardzo	dobrze	ocenia	kie-
rownik	drużyny,	Janusz	Ślewa.	–	Na	19	zawodników	aż	16	
to	nasi	wychowankowie.	Nie	podpieramy	się	 tzw.	 armią	
zaciężną	–	słusznie	chwali	się	drużyną.	Przyznaje	też,	że	
taka	polityka	ułatwia	 rozwiązywanie	kryzysowych	 sytu-
acji	–	 jak	 teraz,	gdy	sześciu	zawodników	podstawowego	
składu	uległo	kontuzjom,	z czego	cztery	to	urazy	długo-
trwałe.	Następny	sezon	będzie	zapewne	ratowała	świet-
nie	zapowiadająca	się	kadra	juniorów.
	 Już	 teraz	wiele	emocji	budzą	derby	Wichru	Miedzia-
na	Góra	z Grodem	Ćmińsk,	który	niedawno	powrócił	do	
klasy	okręgowej.	Rozpoczęcie	rozgrywek	nowego	sezonu	
planowane	jest	na	początek	sierpnia.	■

Najszybsi górale
W Ćmińsku odbyły się zawody w biegach 
o tytuł Górala Świętokrzyskiego.

	 Uczestnicy	biegu	mogli	zmierzyć	się	w dwóch	konku-
rencjach	–	półmaratonie	na	dystansie	21	kilometrów	oraz	
w krótszym	biegu	na	11	kilometrów.	Aby	ułatwić	start	jak	
największej	 liczbie	chętnych,	trasę	można	było	pokonać	
pieszo,	 biegiem	 lub	 rowerem.	 Imprezę,	 która	odbyła	 się	
w Ćmińsku,	zorganizowali	jego	mieszkańcy	wespół	z soł-
tysem	Janem	Reczyńskim.
	 Wydarzenie	 promowało	 zdrowy	 tryb	 życia	 i  integra-
cję	 lokalnej	 społeczności.	 Zadanie	 to	 można	 uznać	 za	
wykonane,	gdyż	w biegach	wzięli	udział	młodsi	 i  starsi,	
kobiety	i mężczyźni.	Do	biegnących	mieszkańców	Gminy	
dołączyli	również	sąsiedzi	z Kielc,	Końskich,	Stąporkowa,	
Mniowa,	Smykowa	i Zagnańska.	Imprezę	wspomagali	wo-
lontariusze,	lekarz	i animatorka	zabaw.
	 Zawody	 zakończyły	 się	 zwycięstwem	 ćmińszczanina	
Grzegorza	Gołębia	na	dłuższej	trasie	oraz	Pawła	Węgrec-
kiego	 z Końskich	na	 krótszym	odcinku.	Wszyscy	 zostali	
nagrodzeni	medalami,	dyplomami	i ciepłym	posiłkiem.	■

W skrócie
Szkoła	Podstawowa	w Porzeczu	razem	ze	Studiem	Języka	
Angielskiego	z Kielc	 zorganizowała	 IV	Szkolny	Konkurs	
Piosenki	 Angielskiej.	 Spośród	 uczestników	 wyłoniono	
zwycięzców	w poszczególnych	grupach	wiekowych.	Wszy-
scy	otrzymali	dyplomy,	a laureaci	dodatkowe	nagrody.	■

Rozstrzygnięto	konkursy	„Coś	z niczego”	i „Listy	dla	Zie-
mi”	 zorganizowane	 przez	 Urząd	 Gminy	 w  Miedzianej	
Górze.	 Cel	 konkursów	 skierowanych	 do	 przedszkolaków	
oraz	uczniów	szkół	podstawowych	i gimnazjów	stanowi-
ła	edukacja	ekologiczna	dzieci	i młodzieży.	Na	„Coś	z ni-
czego”	uczniowie	klas	 I–III,	 IV–VI	 i gimnazjów	mieli	za	
zadanie	przygotować	zabawkę	lub	przedmiot	dekoracyjny	
bądź	użytkowy	z surowców	wtórnych	i materiałów	natu-
ralnych.	Dla	dzieci	w  takiej	 samej	grupie	wiekowej	oraz	
dla	 przedszkolaków	 przygotowano	 drugi	 konkurs.	 Jego	
uczestnicy	musieli	przekonać	na	papierze	ekologicznym	
do	postaw	ekokonsumenckich.	Jury	wybrało	zwycięzców	
i wyróżniło	niektóre	prace	w każdej	kategorii	wiekowej.	
Łącznie	 przyznano	 prawie	 80	 nagród,	 które	 ufundował	
Wojewódzki	 Fundusz	Ochrony	Środowiska	 i Gospodarki	
Wodnej	w Kielcach	i Urząd	Gminy	w Miedzianej	Górze.	■ 

Gimnazjaliści	 z  Kostomłotów	 Drugich	 zatańczyli	 ostat-
niego	próbnego	poloneza	na	placu	przed	Urzędem	Gmi-
ny	w Miedzianej	Górze.	Nauka	 tańca	 zaczęła	 się	 na	 ty-
dzień	przed	balem	absolwentów.	–	Chłopcy	na	początku	
byli	 sceptycznie	 nastawieni.	 Później	 im	 się	 spodobało.	
Dziewczęta	 natomiast	 od	 początku	 bardzo	 chętnie	 tań-
czą	–	przyznała	opiekunka	młodych	tancerzy,	nauczyciel-
ka	 wychowania	 fizycznego	 Barbara	 Skrzypek.	 W  próbie	
generalnej	wzięli	udział	 również	wójt	Zdzisław	Wrzałka	
i jego	zastępca	Jarosław	Wałek.	■

Ogłoszono	 wyniki	 egzaminu	 gimnazjalnego.	 Ćmińsz-
czanie	najlepsze	wyniki	mieli	 z  języka	polskiego,	histo-
rii,	WOS-u  i przedmiotów	przyrodniczych,	zaś	młodzież	
z Kostomłotów	Drugich	wykazała	się	na	matematyce	i ję-
zyku	angielskim.	Z matematyki	w obu	przypadkach	różni-
ca	między	średnią	szkół	a średnią	krajową	wynosiła	mniej	
więcej	17	procent,	co	jest	doskonałym	wynikiem.	■

W  szkołach	 podstawowych	 i  gimnazjach	 na	 terenie	 ca-
łej	gminy	zakończył	się	kolejny	rok	szkolny.	Nagrodzono	
zwycięzców,	finalistów	i laureatów	olimpiad	przedmioto-
wych,	najlepszych	czytelników	i sportowców,	uczniów	ze	
stuprocentową	frekwencją	oraz	członków	kostomłockie-
go	Koła	Teatralnego	„Maska”.	Wzruszająco	zostali	poże-
gnani	świeżo	upieczeni	absolwenci,	którzy	niebawem	za-
czną	naukę	w  innych	szkołach.	Uczniom	w zakończeniu	
roku	 szkolnego	 towarzyszyli	 nauczyciele,	 dyrekcja	 oraz	
wójt	Zdzisław	Wrzałka.	■
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	 Wreszcie	 udajemy	 się	 w  dalszą	 drogę.	 Nadal	 prowa-
dzi	nas	czerwony	pasek	na	drzewach	oraz	pomarańczowa	
„baba	z motyką”.	Schodzimy	z góry	Grodowej,	przecina-
my	ulicę	i wspinamy	się	na	górę	Wykieńską.	Podejście	dla	
każdego,	 kto	 twierdzi,	 że	Góry	 Świętokrzyskie	 są	 niskie	
i nie	da	się	w nich	zmęczyć,	może	mocno	zaskoczyć.	Stok	
jest	 bardzo	 nachylony,	 chwilami	 łatwiej	 po	 nim	 iść	 na	
czworaka	niż	na	samych	nogach.	My	i tak	przytrzymuje-
my	się	pni	 i gałęzi,	żeby	nie	fiknąć	koziołka	do	tyłu.	Na	
szczycie	robi	się	lekko,	najgorszy	wysiłek	za	nami.	Szlak	
łagodnie	zmierza	ku	Miedzianej	Górze.	Po	drodze	mija-
my	 jeszcze	Piekło-Kamień,	 czyli	wystające	 zwalisko	 ka-
mienne.	 Historię	 jego	
powstania	 z  powodze-
niem	 można	 by	 pod-
ciągnąć	 pod	 legendę	
o  diable,	 który	 spadł	
na	 ziemię	 przytłoczo-
ny	 ciężarem	 kamienia	
wyniesionego	 z  piekła.	
Tyle	że	prawdziwy	Dia-
belski	 Kamień,	 do	 któ-
rego	 odnosi	 się	 ta	 le-
genda,	 znajduje	 się	 też	
na	 czerwonym	 szlaku,	
ale	na	odcinku	biegną-
cym	 przez	 Pasmo	 Ma-
słowskie.	
	 Powoli	 drepczemy	
w  stronę	 Miedzianej	
Góry.	 Odgłosy	 z  po-
bliskiego	 toru	 wyści-
gowego	 wskazują,	 że	
za	 chwilę	 szlak	 wy-
prowadzi	 nas	 na	 ulicę	
Łódzką.	 Wychodzi-
my	 z  lasu	 i  podążając	
już	 tylko	 za	 czerwoną	
kreską,	 docieramy	 do	
jednego	 z  ulubionych	
miejsc	wspinaczy.	Stety	
i  niestety.	 Kamienio-
łom	piaskowca	w górze	
Ciosowej	 od	 dłuższego	
czasu	 jest	 rezerwatem,	
w którym,	jak	wieść	niesie,	nie	wolno	uprawiać	wspinacz-
ki	skałkowej.	Ale	wiadomo,	zakazany	owoc	lepiej	smaku-
je,	dlatego	często	widywani	są	tu	wspinacze.	Nie	dziwi,	że	
tak	bardzo	ich	ciągnie	w to	miejsce	–	ogromne	zawieszo-
ne	bloki	 skalne	 i wspaniała	 rzeźba	 terenu	aż	proszą	 się	
o wyznaczanie	coraz	to	nowych,	skomplikowanych	dróg	
wspinaczkowych.	Pstrykamy	kilka	zdjęć	–	i niestety	czas	
wskazuje	porę	powrotu.	Niecierpliwie	czekamy	na	kolejną	
wycieczkę,	którą	rozpoczniemy	od	Ciosowej	w stronę	Ob-
lęgorka.	Oczywiście	czerwonym	szlakiem.	■

Baba z motyką 
i czerwony pasek

Ziemia województwa świętokrzyskiego 
jest dziurawa jak ser szwajcarski. Co 
krok to stara kopalnia lub kamieniołom. 
Najokazalsze kamieniołomy piaskowca 
znajdują się jednak na trasie czerwonego 
szlaku. Dwa z nich mieszczą się na 
terenie Gminy Miedziana Góra.

tekst: Magdalena Wach     zdjęcie: Patryk Ptak

	 Wieczorem	 przed	 wyjściem	 pilnie	 studiuję	 mapę.	 –	
Tu	wyjdziemy	 tak,	 tu	 przejście	 zajmie	 dwie	 godziny,	 tu	
zrobimy	 popas…	–	mruczę	 pod	nosem.	Rano	 pakuję	 do	
plecaka	 termos	 z  gorącą	herbatą	 i  kilka	 kromek	 chleba.	
Masło	orzechowe	na	kanapki	weźmie	Marcin,	mój	towa-
rzysz.	Startujemy	z kieleckiego	osiedla	Na	Stoku,	ale	ce-
lem	jest	dotarcie	do	Tumlina	i przejście	fragmentu	szlaku	
im.	Edmunda	Massalskiego	na	terenie	Gminy	Miedziana	
Góra.	Trasa	całego	czerwonego	szlaku	jest	najważniejszą	
ścieżką	w całych	Górach	Świętokrzyskich	i nie	bez	kozery	
zahacza	o ich	najładniejsze	punkty.
	 Po	drodze	do	Tumlina	mamy	piaskowcowy	przedsmak	
za	 sprawą	 kamieniołomu	 Sosnowica.	 Jest	 rozległy,	 robi	
wrażenie.	Pstrykamy	zdjęcia	i pędzimy	dalej	przez	las.
	 Gdy	 wreszcie	 zjawiamy	 się	 w  Tumlinie,	 stwierdza-
my,	że	miejscowość	jest	ślicznie	położona,	i po	cichu	za-
zdrościmy	mieszkańcom	rodzimego	pejzażu.	–	I wyobraź	
sobie,	że	wstajesz	rano,	pijesz	kawę	i masz	takie	widoki	
–	 rozmarzam	 się.	Mijamy	 kościół	 i  zabawne	 drewniane	
zabudowania.	 Powoli	 oddalamy	 się	 od	 Tumlina	 i  zmie-
rzamy	w  stronę	 góry	Grodowej.	Trochę	błądzimy,	mapa	
niezbyt	 jasno	 pokazuje,	 w  którym	miejscu	 należy	 skrę-
cić	z ulicy.	Wreszcie	pojawia	się	czerwony	pasek	i słynny	
symbol	gwarka	przypominający	bardziej	babę	z motyką.	
Oznacza	to,	że	wchodzimy	na	ścieżkę	turystyczną	ślada-
mi	gwarków,	fryszerzy	i kowali,	którą	wytyczyli	uczniowie	
z Gimnazjum	w Ćmińsku.	Dość	szybko	stajemy	pod	płaską,	
wysoką	 ścianą	 piaskowca	 przeciętą	 kilkoma	 głębszymi	
rysami.	To	doskonałe	miejsce	dla	wytrawnych	wspinaczy.	
Kilka	kroków	dalej	(i wyżej)	mieści	się	murowana	kaplicz-
ka.	Całe	wzgórze	w czasach	słowiańskich	było	otoczone	
kamiennym	wałem	i stanowiło	miejsce	kultu.	Dziś	po	obu	
stronach	wzgórza	znajdują	się	znaczne	spadki	–	jeden	to	
ściana,	 pod	 którą	 przed	 chwilą	 stałam,	 drugi	 to	 czynny	
kamieniołom.	Jest	ogromny,	a stojące	w nim	skalne	bloki	
wydają	się	kolosalne	i przytłaczające.	Wzgórze	nas	jednak	
oczarowuje,	 a  czerwony	 piaskowiec	 w  otoczeniu	 zielo-
nych	drzew	tak	bardzo	cieszy	oczy,	że	postanawiamy	tutaj	
zrobić	popas.	W mgnieniu	oka	znikają	kanapki	z masłem	
orzechowym,	a herbata	przyjemnie	gasi	pragnienie.	

Kamieniołom Ciosowa



turystyka

Caravaningowe 
Świętojanki

Na tor w Miedzianej Górze zjechało pra-
wie stu entuzjastów caravaningu, czyli 
jazdy camperami.
 

 Wielbiciele	 podróży	 w  specjalnie	 przygotowanych	
„mieszkankach”	na	czterech	kołach	zjechali	z całej	Pol-
ski	 do	 Miedzianej	 Góry.	 Stąd	 przez	 weekend	 wyruszali	
na	zwiedzanie	województwa	świętokrzyskiego.	Wszystko	
to	w ramach	XXXV	Zlotu	„Caravaningowe	Świętojanki”,	
który	 zorganizował	 Automobilklub	 Kielecki.	 Uczestnicy	
zlotu	wzięli	też	udział	w dwóch	konkursach	przeznaczo-

nych	dla	kierowców	oraz	 ich	pilotów,	a  także	dla	całych	
rodzin.	Pierwsza	część	turnieju	polegała	na	sprawdzeniu	
umiejętności	w kierowaniu.	Każda	 ekipa	musiała	wyka-
zać	się	na	torze	wyścigowym	w aż	pięciu	konkurencjach	
–	próbie	toczenia,	wyścigu	górskim,	jeździe	z przyczepą,	
jeździe	w ciemno	według	instrukcji	pilotującej	osoby	oraz	
na	jeździe	według	zasad	Jackie	Stewarta,	która	polega	na	
unikaniu	gwałtownego	hamowania	i zrywania	się.	Drugi	
konkurs	 przeznaczony	 dla	 całych	 camperowych	 rodzin	
był	już	nieco	łatwiejszy.	Rodziny	miały	za	zadanie	upleść	
najładniejszy	 wianek	 świętojański	 i  znaleźć	 legendarny	
kwiat	paproci.	Nagrody	wręczali	zwycięzcom	wójt	Gminy	
Miedziana	Góra	Zdzisław	Wrzałka	oraz	prezes	Automo-
bilklubu	Kieleckiego	Krzysztof	Tutak.	Imprezę	zamknęło	
wspólne	odśpiewanie	hymnu	miłośników	caravaningu.	■

W przyszłym roku Automobilklub Kielecki będzie obchodził 80-lecie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mie-
dzianej Górze informuje, że w ramach realizacji 
projektu systemowego „Czas na aktywność 
w Gminie Miedziana Góra” współfi nansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, 
POKL Priorytet VII. Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej” zostało zakończone 
wsparcie w postaci grupowych i indywidual-
nych zajęć z psychologiem oraz doradcą zawo-
dowym. Sześć kobiet zamieszkałych na terenie 
naszej Gminy wzmocniło swoje kompetencje 
zawodowe i społeczne. 

Uczestniczki miały zapewniony zwrot kosztów 
dojazdu do miejsca odbywania szkoleń, ciepły 
posiłek podczas spotkań grupowych oraz 
pomoc fi nansową w formie zasiłków celowych 
lub celowych specjalnych. Zostały objęte 
specjalistyczną pomocą psychologiczną oraz 
doradztwem zawodowym, których głównym 
celem było zwiększenie aktywności zawodowej, 
poprawy sytuacji życiowej, zaradności osobistej 
oraz umiejętności poruszania się na rynku 
pracy.

Na podstawie Indywidualnych Planów Działań 
opracowanych wspólnie z doradcą zawodowym 
zostały zaplanowane następujące kursy 
zawodowe: 
„Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas 
fi skalnych i terminali płatniczych”, 
„Florysta”, 
„Makijaż, wizaż i stylizacja paznokci”,
„Pracownik biurowy – fakturzysta z obsługą 
komputerowego programu magazynowo-
sprzedażowego”.

Realizacja kursów zawodowych zaplanowana 
jest na miesiące lipiec i sierpień 2015 r.
Szkolenia zawodowe pomogą pogłębić posia-
dane umiejętności oraz zdobyć odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania konkretnego 
zawodu, a tym samym ułatwią powrót na rynek 
pracy.
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Kalendarium
25 lipca
Trabantowy Sabat
Ruiny Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy___________________________________

2 sierpnia, godz. 18.30
Msza święta upamiętniająca wydarzenia z udziałem 
księdza Przyłęckiego z sierpnia 1944 roku w kaplicy 
Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych___________________________________

9 sierpnia, godz. 12.00
Msza święta odpustowa w kaplicy Przemienienia 
Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych___________________________________

16 sierpnia, godz. 12.00
Msza święta pożegnalna ks. kan. dr. Mirosława 
Cisowskiego w kościele pw. św. Andrzeja Boboli 
w Kostomłotach Drugich___________________________________

23 sierpnia, godz. 15.00
IV Święto Pieroga Świętokrzyskiego
Ruiny Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy___________________________________

21 SIERPNIA
Stowarzyszenie Plusik serdecznie zaprasza na
WYCIECZKĘ PO GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
Informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 501 481 453

Usuwanie	i unieszkodliwiane	odpadów	zawiera-
jących	azbest	z terenu	Gminy	Miedziana	Góra

REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBE-
STU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA

 
Gmina	 Miedziana	 Góra	 w  ramach	 realizacji	
„Programu	usuwania	azbestu	i wyrobów	zawie-
rających	 azbest	 na	 terenie	 Gminy	 Miedziana	
Góra	 na	 lata	 2007–2032”	 otrzymała dofi nan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach w kwocie 33 822,71 zł (nr umowy 86/15 
z  dnia 25 czerwca 2015 r.). Otrzymana do-
tacja zostanie przeznaczona na wykonanie 
usługi polegającej na demontażu, usuwaniu, 
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów za-

wierających azbest w roku 2015.

Na realizację niniejszego zadania
Gmina Miedziana Góra otrzymała

dofi nansowanie ze środków:

Wojewódzkiego	 Funduszu	Ochrony	 Środowiska	
i Gospodarki	Wodnej	w Kielcach	w kwocie:

13 927,00 zł

Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i Gospodarki	Wodnej	w Warszawie	w kwocie:

19 895,71 zł

Zakres rzeczowy zadania:
1.	Demontaż	i transport	pokryć	dachowych,	zde-
ponowanie	 i  unieszkodliwienie	 na	 składowisku	

odpadów	w ilości	1 756 m2,

2.	Usunięcie	zalegających	na	posesjach	odpadów	
zawierających	 azbest,	 transport,	 zdeponowanie	
i  unieszkodliwienie	 na	 składowisku	 odpadów	

w ilości	7 809 m2,

3.	 Usunięcie	 zalegających	 na	 posesjach	 rur	 za-
wierających	 azbest,	 transport,	 zdeponowanie	
i unieszkodliwienie	na	składowisku	odpadów

w ilości	3 mb.




