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LICZBA MIESIĄCA

Szanowni	Mieszkańcy!

	 Maj	 rozpoczęliśmy	 od	 świętowania	 obchodów	 226	 rocznicy	
uchwalenia	Konstytucji	3	Maja.	To	był	ważny	dzień	dla	całej	na-
szej	 społeczności,	 czego	wyrazem	był	 tak	 liczny	udział	mieszkań-
ców	w uroczystościach.	Pragnę	podziękować	wszystkim	tym,	którzy	
wraz	z nami	świętowali	rocznicę	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja.	To	
była	piękna	manifestacja	patriotyzmu	oraz	przywiązania	do	war-
tości,	które	legły	u jej	podstaw.	
	 Maj	to	także	święto	strażaków.	Mamy	za	co	im	dziękować,	bo-
wiem	 nie	 tylko	 stoją	 oni	 na	 straży	 bezpieczeństwa	mieszkańców	
gminy,	stawiając	się	wszędzie	tam,	gdzie	ogień,	woda	lub	inne	ży-
wioły	zagrażają	ludzkiemu	życiu.	Nasi	strażacy-ochotnicy	z jedno-
stek	w Bobrzy,	Ćmińsku,	Kostomłotach	Drugich	i Miedzianej	Górze	
aktywnie	uczestniczą	także	w życiu	gminy,	zawsze	chętnie	włącza-
jąc	się	w organizację	wydarzeń	integrujących	lokalną	społeczność.
	 I jeszcze	jedna	ważna	kartka	z kalendarza	–	8	maja	obchodzili-
śmy	Dzień	Bibliotekarza	i Bibliotek.	Ogólnopolskie	statystyki	nie	są	
optymistyczne	–	63	proc.	Polaków	nie	przeczytało	w ubiegłym	ro-
ku	ani	jednej	książki,	w 22	proc.	polskich	domów	nie	ma	ani	jed-
nej	książki.	My	próbujemy	zmieniać	ten	negatywny	trend,	promu-
jąc	wszelkimi	możliwymi	sposobami	modę	na	czytanie.	Z raportu	
Biblioteki	Narodowej	wynika,	że	biblioteki	postrzegane	są	nie	tyl-
ko	jako	źródło	książek,	ale	i miejsce,	w którym	twórczo	można	spę-
dzić	czas.	Jestem	przekonany,	że	taką	właśnie	rolę	spełnia	Gminna	
Biblioteka	Publiczna	w Miedzianej	Górze,	która	nie	tylko	gromadzi	
i udostępnia	księgozbiór,	ale	 i organizuje	wiele	ciekawych	 imprez	
kulturalnych.	O tym	można	przeczytać	w majowym	numerze	„Gło-
su	Miedzianej	Góry”.	
	 W naszym	miesięczniku	pochylamy	 się	 także	m.in.	nad	 spra-
wami	 bezpieczeństwa,	 prezentujemy	 naszych	 najzdolniejszych	
uczniów	 oraz	 wracamy	 do	 tragicznych	 wydarzeń	 z maja	 1943	 r.	
w Podgliniu.	Zapraszam	więc	do	lektury	majowego	numeru	nasze-
go	wydawnictwa.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

kańców to jedno z najważniejszych za-
dań naszego samorządu, dlatego tak 
ważna jest dobra współpraca z  poli-
cją – podkreśla wójt Miedzianej Góry 
– Zdzisław Wrzałka. – Nasza gmina by-
ła współorganizatorem profilaktyczne-

go festyny policyjnego, który odbył się 
29 kwietnia, zapraszamy także mundu-
rowych na spotkania np. z  seniorami 
czy młodzieżą. 
 A  jakie są oczekiwania mieszkań-
ców? Podczas kwietniowej sesji Rady 
Gminy w  Miedzianej Górze zwracano 
m.in. uwagę na konieczność częstsze-
go patrolowania miejsc, w których prze-
bywa młodzież, zabezpieczenie przej-

ścia dla pieszych w  okolicach szkoły 
w Ćmińsku, gdzie prowadzone są prace 
przy budowie chodnika. Zwrócono tak-
że uwagę na samochody poruszające się 
ze zbyt dużą prędkością po Maciejówce. 
Jak dodaje starszy aspitrant Jacek Za-
jęcki ogromny walor profilaktyczny ma 
instalowanie monitoringu. – W  miej-
scach, gdzie jest monitoring, spada licz-
ba zdarzeń o  charakterze wykroczeń, 
następuje znaczna poprawa bezpie-
czeństwa – przekonuje mundurowy. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Spadek liczby przestępstw, więk-
sza wykrywalność – to z pewnością 
dobre informacje dla mieszkańców 
gminy Miedziana Góra, dotyczące 
bezpieczeństwa. Ale wciąż rośnie 
liczba kolizji,  wypadków na dro-
gach oraz nietrzeźwych kierowców.

 Jak podkreśla starszy aspirant Jacek 
Zajęcki z  Komisariatu Policji w  Straw-
czynie – biorąc pod uwagę ogółem sie-

dem podstawowych kategorii prze-
stępstw (kradzieże mienia, kradzieże 
z  włamaniem, kradzieże samochodów, 
przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobi-
cia, uszkodzenie mienia oraz uszczer-
bek na zdrowiu) zauważyć można, że 
tendencja jest spadkowa. Dla porówna-
nia – w  2015 roku było ich 45, zaś rok 
później – 40. Najwięcej na terenie gmi-
ny Miedziana Góra zanotowano kra-
dzieży z włamaniem. 

Mniej przestępstw
 - Dobra wiadomość jest taka, że 
większa jest wykrywalność przestępstw 
– dodaje aspirant Jacek Zajęcki. - Ale 
w  porównaniu z  gminami ościennymi 
i  tak jest ich więcej. Wynika to ze spe-
cyfiki gminy, która położona jest na 
obrzeżach Kielc, przy drodze krajowej.
 Niestety w  ubiegłym roku, w  po-
równaniu z  rokiem 2015, wzrosła licz-
ba wykroczeń. Dwa lata temu było ich 
621, w ubiegłym roku – 843. Największą 
liczbę stanowią wykroczenia porządko-

we,  na drugim  miejscu są te związa-
ne z  ruchem drogowym i nieprzestrze-
ganiem ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości. 
 - Pojawił się nowy problem – w ob-
rębie sklepów właściciele zaznacza-
ją „teren prywatny” i  tam klienci pi-
ją alkohol – relacjonuje Jacek Zajęcki. 
– W ten sposób obchodzą prawo i unie-
możliwiają policji egzekwowanie zapi-
sów ustawy o  wychowaniu w  trzeźwo-

ści, bo przecież 
teren jest pry-
watny. Z drugiej 
strony – tak za-
znaczony obszar 
należałoby mo-
że traktować jak 
klasyczny ogró-
dek piwny i  za-
stosować wobec 
niego właściwe 
przepisy. 
 W  ubiegłym 
roku na tere-
nie gminy Mie-
dziana Góra za-
notowano tak-
że więcej inter-
wencji, wzrosła 

niestety liczba wypadków (28), kolizji 
(158) oraz zatrzymanych pijanych kie-
rowców (41).

Wejdź na mapę
 Jak pokreślił starszy aspirant Jacek 
Zajęcki - Komisariat Policji w Strawczy-
nie, któremu podlega gmina Miedziana 
Góra, za główne kierunki działań sta-
wia sobie m.in. wyeliminowanie nie-
trzeźwych kierowców, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie oraz wzmacnianie 
bezpieczeństwa w  miejscach publicz-
nych. Konieczne jest także prowadze-
nie dalszych działań profilaktycznych, 
szczególnie wśród młodzieży. Warto do-
dać, że każdy mieszkaniec może poin-
formować policję o  niepokojących zja-
wiskach za pomocą Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Dostępna jest 
ona na  stronie – www.policja.pl a korzy-
stanie z  niej jest anonimowe. Wystar-
czy zaznaczyć na interaktywnej mapie 
miejsce i wybrać  rodzaj problemu.
 - Troska o  bezpieczeństwo miesz-

źródło: Komisariat Policji w Strawczynie

Gmina Miedziana Góra podlega Ko-
misariatowi Policji w Strawczynie. 
O bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców dba dwóch dzielnicowych 
- st. sierż. Norbert Pióro (któremu 
podlegają miejscowości: Miedzia-
na Góra, Tumlin-Wykień,  Tumlin 
Podgród, Ćmińsk - ul. Wykień, 
Podgród, Światełek, Kobylaki Pod-
kościelne, Staszica) oraz sierż. Anna 
Krajewska (Kostomłoty Pierwsze, 
Kostomłoty Drugie, Przyjmo, Bo-
brza, Porzecze, Ciosowa, Ćmińsk - 
ul. Wyrowce Podglinie, Świętokrzy-
ska, Spokojna, Prosta).

Komisariat Policji w Strawczynie
ul. Sportowa 1, tel. 41 349 36 97.

Bezpieczniej z monitoringiem
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AKTUALNOŚCI

Nowe chodniki i nawierzchnie

Z sesji Rady Gminy

stronie drogi krajowej - przy kościele pa-
rafialnym.
 - Rodzice zgłaszali nam, że w związ-
ku z  pracami prowadzonymi przy szko-
le na przejściu zrobiło się niebezpiecz-
nie. Sygnalizowaliśmy ten problem poli-
cji i z satysfakcją stwierdzam, że mundu-
rowi pojawiają się w tym miejscu, kontro-
lując prędkość aut – dodaje wójt Wrzałka. 
 Ruszyła także kolejna inwestycja – 
tym  razem na drodze powiatowej w Po-
rzeczu. W ramach prac wybudowany zo-
stanie chodnik, poszerzona jezdnia oraz 
położony nowy dywanik na odcinku od 
szkoły do granic Porzecza z  Bobrzą. To 
wspólna inwestycja gminy Miedziana 
Góra i  powiatu kieleckiego. Nasz samo-
rząd przekaże ze swojego budżetu na ten 
cel 475 tys. zł. Taką samą kwotę wyłoży 
powiat kielecki. Inwestycja ma być goto-
wa do końca czerwca tego roku. Jest szan-
sa, że przy okazji tych prac zostanie tak-
że przebudowany most w  Porzeczu, ale 
tylko pod warunkiem uzyskania na ten 
cel dofinansowania z Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa. Wniosek w  tej 
sprawie - na kwotę 940 tys. zł został zło-
żony przez powiat kielecki . ■ (nieb.)

Trwa budowa chodnika przy Zespole 
Szkół w  Ćmińsku. Ruszyła również 
kolejna inwestycja – tym  razem na 
drodze powiatowej w Porzeczu.

 Ale to nie jedyne inwestycje drogowe 
na terenie gminy Miedziana Góra, trwa-
ją bowiem prace remontowe przy uli-
cach Wrzosowej i  Staszica. Przy pierw-
szej z nich wybudowano już kanalizację 
deszczową – powstały dwie studnie be-
tonowe, położono 300 metrów rur oraz 
40 m przykanalika, zamontowano tak-

że pięć betonowych wpustów ulicznych. 
Następny etap to prace drogowe, czy-
li położenie 110 - metrowej nawierzch-
ni asfaltowej wraz z chodnikiem po jed-
nej stronie. Koszt inwestycji to 154 tys. 

zł. Trwa również przebudowa 450-me-
trowego odcinka ulicy Staszica w Ćmiń-
sku od ulicy Prostej w stronę pozostało-
ści Zakładu Wielkopiecowego. Powstaną 
również kanał deszczowy oraz chodnik, 
gotowe są już miejsca parkingowe przy 
ośrodku zdrowia. Koszt tej inwestycji to 
482 tys. zł. Termin zakończenia obu za-
dań to 30 czerwca 2017 r.
 Pełną parą idą prace przy budowie 
chodnika przy Zespole Szkół w  Ćmiń-
sku, gdzie położona zostanie kostka bru-
kowa na odcinku 300 metrów w kierun-
ku cmentarza. Rozebrane zostanie także 
ogrodzenie szkoły od strony drogi krajo-
wej i zamontowane nowe wraz z trzema 
bramami otwieranymi i zamykanymi au-
tomatycznie. Wartość inwestycji to ponad 
200 tys. zł. - Jestem przekonany, że inwe-
stycja ta poprawi nie tylko komfort po-
ruszania się pieszych, ale przede wszyst-
kim znacząco podniesie poziom ich bez-
pieczeństwa, w szczególności uczniów – 
mówi wójt gminy Miedziana Góra - Zdzi-
sław Wrzałka.
 W związku z prowadzonymi pracami 
zamknięto  parking przy szkole w Ćmiń-
sku. Wszyscy rodzice proszeni są o  po-
zostawianie aut na parkingu po drugiej 

Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Ćmińsku

14 uchwał przyjęli radni gminni 
podczas kwietniowej sesji.

 Sporo uwagi podczas sesji Rady Gmi-
ny poświęcono bezpieczeństwu (pisze-
my	o	tym	na	s.	3) oraz działalności ochot-
niczych straży pożarnych. Przypomnij-
my, że w gminie Miedziana Góra działa-
ją cztery takie jednostki – w Miedzianej 
Górze, Kostomłotach Drugich, Bobrzy 
i Ćmińsku, przy czym ta ostatnia należy 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego.
 - Największą bolączka druhów są 
mocno wyeksploatowane samochody – 
mówił Ireneusz Żak, prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP. – Braki sprzętowe spra-
wiają, że w niektórych sytuacjach straża-
cy nie mogą wyjechać do akcji.
 Podczas posiedzenia radni przyjęli  
14 uchwał dotyczących m.in. zmian w te-
gorocznym budżecie, przyjęcia sprawoz-
dań finansowych Gminnej Biblioteki Pu-

Jednogłośnie przyjęta została uchwa-
ła o  przyznaniu nagród i  wyróżnień za 
wyniki sportowe w 2016 r. Otrzymali je: 
Konrad Ciołak (zawodnik drużyny piłki 
ręcznej Vive Tauron Kielce)  oraz szachi-
ści z klubu LUKKS Miedziana Góra - Ga-
briela Wardecka i Maciej Moćko.
Radni przyjęli także sprawozdanie z  re-
alizacji „Rocznego programu   współ-
pracy gminy Miedziana Góra z  organi-

zacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działal-
ność pożytku publiczne-
go w roku 2016”.
Wszyscy z  radością po-
witali, powracającego po 
wielu miesiącach prze-
rwy spowodowanej cięż-
ką chorobą, radnego - 
Mariana Korczyńskiego. ■ 
(nieb.)

blicznej oraz 
ośrodków zdrowia w Ćmińsku i Miedzia-
nej Górze. Nowa ulica w Porzeczu zyska-
ła nazwę Brylantowej, radni zgodzili się 
także  na udzielenie pomocy finansowej 
samorządowi województwa świętokrzy-
skiego w wysokości 34 tys. zł na opraco-
wanie dokumentacji projektowej budo-
wy ciągu pieszo-rowerowego przebiega-
jącego przez teren gminy.

Podczas kwietniowej sesji radni przyjęli 14 uchwał
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jęcia, języka angielskiego uczył się tyl-
ko w szkole, a doskonalił go korzystając 
z  Internetu. Jakie laureat ma plany na 
przyszłość? - Wybieram się do VI LO im. 
Juliusza Słowackiego w Kielcach do kla-
sy z  maturą międzynarodową, a  potem 
chciałbym studiować za granicą progra-
mowanie informatyczne – mówi.
 Swoją przyszłość z programowaniem 
wiąże także Jakub Romanek, który rów-
nież będzie kontynuował naukę w „Sło-
wackim”, ale w klasie o profilu matema-
tyczno-fizyczno-informatycznym.  Jakub 
 to typowy, ścisły umysł, a przy tym uczeń 
niezwykle pracowity i  skoncentrowa-
ny na celach.  Z  jego sukcesu cieszy się 
matematyczka – Małgorzata Wójcikow-
ska. Patrycja Walasek, którą do konkursu 
z języka polskiego przygotowywała Anna 
Adamczyk,  paradoksalnie wybiera się do 
klasy o profilu biologiczno- chemicznym 
do II LO im. Jana Śniadeckiego w  Kiel-
cach.  - Literatura to wspaniała odskocz-
nia, ale swoją przyszłość wiążę z nauka-
mi biologicznymi – podkreśla Patrycja.
 Warto dodać, że w tym roku szkolnym 
do finału konkursów przedmiotowych 
dotarło dziesięciu gimnazjalistów z gmi-
ny Miedziana Góra . ■ (nieb.)

Oszlifowane diamenty – tak o  lau-
reatach wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych dla gimnazjalistów 
mówią ich dumni nauczyciele.

 Trójka uczniów z  gminnych gimna-
zjów została w tym roku laureatami wo-
jewódzkich konkursów przedmiotowych. 
Piotr Kazała z  Gimnazjum w  Kostomło-

tach Drugich uzyskał tytuł laureata z ję-
zyka angielskiego, zaś uczniowie Gimna-
zjum w Ćmińsku tryumfowali we współ-

Resztki jedzenia, gruz, śmieci, bu-
telki, popiół, piach – takie odpady 
wrzucane są do studzienek kanaliza-
cyjnych. – Za uszkodzenia sieci  pła-
cą wszyscy użytkownicy – przestrze-
ga Sylwester Dudek, prezes Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Miedzia-
nej Górze.

 - Ktoś robi sobie z kanalizacji śmiet-
nik, a za naprawę sieci płacą wszyscy od-
biorcy, bowiem koszty jej remontów wli-
czane są w następną taryfę – mówi Syl-
wester Dudek, prezes Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej. 
 Wrzucane do studzienek kanalizacyj-
nych odpady po posiłkach, remontach 
domów czy sprzątaniu podwórek płyną 
rurami do przepompowni uszkadzając 
wirniki i  silniki. Żadna bowiem sieć nie 

nie mieszkańców i  uświadomić im, ja-
kie spustoszenie, także dla środowiska, 
powoduje traktowanie kanalizacji jak 
śmietnika. Drugi argument to ten ekono-
miczny – naprawy sieci powodują wzrost 

kosztów jej eksploatacji, co ma bezpo-
średni wpływ na stawki usług świadczo-
nych przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej. ■ (nieb.)

zawodnictwie z  języka polskiego (Patry-
cja Walasek) oraz matematyki (Jakub Ro-
manek). 
 - Gratuluję uczniom, podziękowania 
składam także nauczycielom, którzy pod-
jęli trud szlifowania talentów – mówił 
wójt gminy Miedziana Góra – Zdzisław 
Wrzałka podczas uroczystego wręcze-
nie dyplomów i  nagród laureatom kon-

kursów. - Jestem dum-
ny z  osiągnięć naszych 
uczniów. Ich konsekwen-
cja w dążeniu do celu jest 
godna pochwały. Ale nie-
zwykle istotne jest tak-
że sprzyjające nauce oto-
czenie i  atmosfera szko-
ły, stwarzająca warun-
ki do rozwoju uzdolnień 
uczniów.
 Dumy z  osiągnięć 
uczniów nie kryli ich 
nauczyciele. – Piotrek 
to taki diament, który 
chciał poddać się obrób-
ce – mówił Szymon Ko-
zioł, nauczyciel języka 

angielskiego w  Gimnazjum w  Kostom-
łotach Drugich. Co ciekawe, Piotr Kaza-
ła nie uczęszczał na żadne dodatkowe za-

jest przygotowana na przyjęcie takich 
„niespodzianek”. Zabójcze dla kanaliza-
cji są również wylewane do studzienek 
(a  czasami wprost do zlewu) substancje 
chemiczne - oleje, rozpuszczalniki, far-
by, które oblepiają kanalizację, powodu-
jąc poważne zaburzenia jej pracy. 
 - Aż trudno uwierzyć, co mieszkań-
cy naszej gminy wyrzucają do studzie-
nek kanalizacyjnych. Ostatnio wyjmowa-
liśmy z sieci mopa, ktoś wyrzucił nawet 
ślepy miot – wylicza prezes Dudek. – By-
wa tak, że ktoś zamiata podwórko, pod-
nosi dekiel od studzienki i  wsypuje do 
niej nieczystości. Nie ma siły, by sieć nie 
zapchała się i prędzej czy później cofają-
ce się ścieki wypłyną na ulice i podwórka. 
 Jak rozwiązać ten problem? W pierw-
szej kolejności trzeba zmienić nastawie-

W ubiegłym roku za remonty pomp 
w przepompowniach, uszkodzo-
nych przez wyrzucane do kanali-
zacji odpady, Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Miedzianej Górze 
zapłacił 20 tys. zł. W 2017 r . – już 
16 tys. zł.

Polonistka, anglista i matematyk

Wójt Zdzisław Wrzałka spotkał się z laureatami konkursów
 oraz ich opiekunami

Kanalizacja to nie śmietnik!



LUDZIE
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Kamil wśród „Wolnych Ludzi”
li stworzyć zespół. Podczas jednej z prób 
Piotr Krzemiński zapytał: – Czyż nie je-
steśmy wolnymi ludźmi? I  tak powstała 
nazwa kapeli – „Wolni Ludzie”. Jej człon-
kowie mówią, że grają świętokrzyskie 
reggae.
 Ubiegły rok był bardzo ważny dla 
zespołu – „Wolni Ludzie” wzięli udział 
w festiwalu „Reggaeland” w Płocku. Wy-
grali w cuglach i w nagrodę pojechali na 
Ostróda Reggae Festival, gdzie ich wy-
stęp przyjęto niezwykle ciepło.  - Zagra-
liśmy już ponad sto koncertów, wydali-
śmy płytę „Wolni Ludzie”, teraz przygo-
towujemy kolejną -  „Siła serc” – wylicza.

Przed własną publicznością
 Gdy pytamy go – dlaczego wybrał 
reggae, po chwili zastanowienia odpo-
wiada: - Gdy zacząłem tłumaczyć tek-
sty Boba Marleya, to odkryłem, że chodzi 
w nich o coś więcej niż tylko piękne pla-
że czy gorące słońce. Te utwory to woła-
nie o to, by być dobrym człowiekiem, nie 

krzywdzić innych, żyć 
według zasad. 
 Wokalista przyznaje, 
że reggae całkowicie 
nim zawładnęło i  co 
niezwykle istotne - po-
mogło mu w  zaakcep-
towaniu samego sie-
bie. Chciałby, aby mu-
zyka wypełniała całe 
jego życie, ale wie też, 
że wybrał sobie trud-
ną życiową drogę. - Od 
grającego reggae ze-
społu „Habakuk” na-
uczyłem się, że arty-
sta powinien kreować, 
a  nie kopiować i  tego 
staram się trzymać – 
dodaje Kamil. 
Mieszkaniec Kostom-
łotów Pierwszych wraz 
z  przyjaciółmi z  ze-
społu „Wolni Ludzie” 
17 czerwca będzie 

gwiazdą wydarzenia „Miedzianogórska 
Gmina”. - Wystąpić przed własną pu-
blicznością, przed kolegami ze szkoły, to 
nie lada wyzwanie – uśmiecha się mu-
zyk. ■

Agata	Niebudek-Śmiech

- Czy jesteśmy wolnymi ludźmi? – 
zastanawia się Kamil „MarleJah” Se-
werzyński i po chwili dodaje, że na 
scenie – zdecydowanie tak, ale w ży-
ciu nie zawsze się da. Kapela reggae, 
której jest wokalistą i autorem tek-
stów, będzie gwiazdą tegorocznej 
edycji „Miedzianogórskiej Gminy”.

 Jest chłopakiem z  kieleckiego Czar-
nowa, choć jego rodzina wiele lat te-
mu przeprowadziła się do Kostomłotów 
Pierwszych. Mama Kamila częstuje nas 
aromatyczna herbatą i co jakiś czas do-
powiada okruchy z dzieciństwa syna. On 
sam mówi, że wszystko, co osiągnął, za-
wdzięcza rodzicom, którzy zaufali jego 
wyborom. 

 I Marley, i Jahwe
 Gimnazjum w  Kostomłotach Dru-
gich. To tu odkrył swój artystyczny ta-
lent. - Założyliśmy kabaret „Bez Cenzu-
ry”, którego opiekunką była pani Boże-
na Łośniak – wspomina Kamil „Marle-
Jah” Sewerzyński. Dość późno, bo dopie-
ro w wieku 17 lat, zaczął grać na gitarze. 
Z instrumentem „zaprzyjaźnił” go tata.
 - W  moim domu zawsze było pełno 
muzyki – dodaje wokalista. – Tata grał, 
mama śpiewała. Nic więc dziwnego, że 
i ja zaraziłem się tą pasją.
 Całymi dniami słuchał muzyki po-
szukując swoich klimatów. I  nie był-
by chłopakiem z Kielc, gdyby nie dał się 
uwieść rapowi. Nieobcy jest mu rów-
nież hip hop. Już wcześniej jednak słu-
chał muzyki reggae, a gdy kolega podsu-
nął mu nagrania Boba Marleya, już wie-
dział, że znalazł swoją muzyczną drogę.  
W  2008 r. Kamil „MarleJah” Sewerzyń-
ski założył pierwszy zespół – „Red Sun”. 

Muzycy grali w kieleckiej „Bazie Zbożo-
wej” i jak przyznaje artysta – był to bar-
dzo owocny czas artystycznego rozwoju. 
Właśnie wówczas nauczył się m.in. grać 
na instrumentach klawiszowych. 
 - Po dwóch latach kapela rozpadła 
się, ale nie poddałem się – zapewnia Ka-
mil. – Stworzyłem projekt – MarleJah. 
Nazwa była zbitką nazwiska mojego ido-
la i nazwy Jah – czyli skróconego, biblij-
nego określenia Boga – Jahwe. Wówczas 
też odkryłem system riddim, czyli sche-
mat rytmiczny typowy dla muzyki re-
egae, który zacząłem wykorzystywać 
w swoich nagraniach.

Festiwalowe sukcesy
 Pierwszy koncert zagrał w  domu 
kultury „Zameczek” w  Kielcach. Wy-
stęp trwał dwie godziny, oklaskiwało go 
80 osób. Wtedy poczuł, że to  jest właśnie 
to. - Rozpoczęło się moje granie po klu-
bach, powoli zbierałem też materiał na 
płytę, która ukazała się w 2013 r. i nosi-
ła tytuł „Szukam 
słów”. Wielką sa-
tysfakcję przy-
niosła mi nagro-
da Scyzoryk od 
publiczności.
 Po występie 
na gali Scyzory-
ków Piotr „Jack-
son” Wolski za-
proponował Ka-
milowi stworze-
nie wspólnego 
zespołu reggae. 
Rozpoczęli pró-
by, ale po trzech 
miesiącach roz-
stali się. Muzy-
ka nie znosi jed-
nak próżni i  nie-
spodziewanie po-
jawiła się pro-
pozycja z  działa-
jącego przy Wo-
jewódzkim Do-
mu Kultury w Kielcach kina „Fenomen”. 
6 lutego 2014 r. zagrał wraz z  Piotrem 
Fuczykiem podczas pokazu z  okazji 69 
rocznicy urodzin Boba Marleya. Pu-
bliczność niezwykle ciepło przyjęła ich 
występ, poszli za ciosem i   postanowi-

fot. archiwum prywatne artysty
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na oraz całą pańską rodzinę – powiedział 
Zdzisław Wrzałka. 
 Warto dodać, że  na terenie gminy 
Miedziana Góra mieszka 47 osób, które 

ukończyły 90 rok życia. Wśród nich jest aż 
38 pań i tylko dziewięciu mężczyzn. Naj-
starsza mieszkanka naszej gminy – Ma-
rianna Chyb z Bobrzy  w ubiegłym roku 
ukończyła sto lat. ■ (nieb.)

Rodzice najmłodszych mieszkańców 
gminy Miedziana Góra po raz pierw-
szy w tym roku odebrali pamiątkowe 
drzewka. Czekają nas kolejne miłe 
uroczystości, bowiem w tym roku na 
świat przyszło już 32 maluchów.

 Już po raz dwunasty rodzice naj-
młodszych mieszkańców gminy Mie-
dziana Góra zostali obdarowani drzew-

kami. Tym razem uhonorowaliśmy trzy 
dziewczynki oraz sześciu chłopców. 
Większość maluchów urodziła się jeszcze 
w ubiegłym roku, najstarsza pociecha to 
ponadroczny Wojciech, który przyszedł 
na świat pierwszego dnia 2016 r., naj-

97 dzieci. W tym roku na świat przyszło 
już 32 maluchów.
 Akacja „Drzewko dla szczęśliwych 
rodziców” ruszyła w  kwietniu 2015 r. 
Od tego czasu roślinkami obdarowano 

rodziców 69 nowonarodzonych miesz-
kańców gminy, w  tym 35   chłopców 
 i 34 dziewczynek. 
 Zgłoszenia do akcji „Drzewko dla 
szczęśliwych rodziców” przyjmuje An-
na Socha z Urzędu Gminy w Miedzianej 
Górze –  pokój nr 9. Wszelkie informa-
cje udzielane są pod numerem telefonu 
- 41 303 16 26 w. 41. ■ (nieb.)

młodszy maluch to Le-
na, która urodziła się 
w styczniu.

 Do przydomowych ogródków szczę-
śliwych rodziców trafią m.in. perukowce, 
magnolie, klony i kaliny. Będą one wspa-
niałą pamiątką narodzin ich dzieci.
 - Cieszę się bardzo, że w gminie przy-
bywa nam mieszkańców – powiedział 
wójt Miedzianej Góry – Zdzisław Wrzał-
ka podczas uroczystości, która odbyła się 
26 kwietnia. – Zwyczaj wręczania drze-

wek rodzicom nowonarodzo-
nych maluchów wprowadzili-
śmy na początku 2015 r. i pięk-
nie przyjął się on w  naszej 
gminie. Mam nadzieję, że tak 
jak z dumą i radością będziecie 
państwo patrzeć, jak dorastają 
wasze pociechy, tak będziecie 
także obserwować, jak rosną 
ofiarowane wam dziś drzewka. 
 Wójt Wrzałka życzył 
wszystkim maluchom, by rosły 
zdrowo, otoczone miłością bli-
skich i przynosiły radość swo-

im rodzicom. – Mam nadzieję, że to nie 
ostatnie spotkanie z  rodzicami pociech 
i będę jeszcze miał okazję wręczyć im pa-
miątkowe drzewka – żartował wójt.
 Warto dodać, że w  ubiegłym roku 
w  gminie Miedziana Góra urodziło się 

kańców Porzecza – chętnie 
angażował się w  działal-
ność społeczną, był człon-

kiem Rady Sołeckiej oraz prezesem spół-
ki wodnej. Swoje życie zawodowe 
jubilat związał z kopalnią „Cioso-
wa”, dochował się trzech synów, 
siedmiu wnuków oraz siedmiu 
prawnuków. Jakim jest ojcem? 
 - Gdy byliśmy młodzieńcami 
tata kiedy trzeba potrafił być sro-
gi, a  kiedy indziej – wyrozumia-
ły – mówią z uśmiechem synowie 
pana Stefana - Zdzisław i Krzysz-
tof. Niezwykłą wartością jest to, 
że dostojny jubilat żyje w  czte-
ropokoleniowej rodzinie, otoczo-
ny miłością i  troską najbliższych. 
Najbliżsi dają wiele siły i  radości, 
wnosząc optymizm i pogodę ducha. 
 - Życzę  panu, by długie lata mógł 
pan cieszyć się miłością bliskich, by nie 
opuszczała pana pogoda ducha, a  Pan 
Bóg otaczał zdrowiem i  szczęściem pa-

Kiedy trzeba surowy, kiedy trzeba wy-
rozumiały – tak o swoich ojcu Stefanie 
Śliwie mówią jego synowie. Mieszka-
niec Porzecza 24 kwietnia obchodził 
piękny jubileusz 90 urodzin.

 Z  okazji 90 rocznicy urodzin Stefa-
na Śliwę odwiedził wójt gminy Miedzia-
na Góra – Zdzisław Wrzałka wraz z prze-
wodniczącym Rady Seniorów Gminy 
Miedziana Góra – Ryszardem Kasprzy-
kiem i  sołtysem wsi Porzecze – Czesła-
wem Drogoszem. 
 - Staramy się pamiętać o  znamieni-
tych, najstarszych mieszkańcach naszej 
gminy, których życie przypadło na burz-
liwe lata XX wieku – mówił wójt Wrzał-
ka, wręczając dostojnemu jubilatowi pa-
miątkowy dyplom oraz  bukiet kwiatów. 
Przewodniczący Rady Seniorów – Ry-
szard Kasprzyk podkreślił, że pan Stefan 
był jednym z  najaktywniejszych miesz-

By rosły zdrowo!

Rodzice ze swoimi pociechami podczas wręczenia drzewek

90 rocznicę urodzin Stefan Śliwa obchodził
wraz z rodziną i przedstawicielami samorządu

W rodzinie siła

W kwietniowej edycji akcji drzewka 
otrzymali: Natalia i  Piotr Młodaw-
scy- rodzice  Antoniego, Agnieszka 
i  Sylwester Łapotowie – rodzice 
Zofii, Magdalena i  Dariusz Pelco-
wie – rodzice Darii, Anna i Piotr Ja-
kubczykowie – rodzice Wojciecha, 
Katarzyna i  Marcin Cierpiałowie 
– rodzice Miłosza, Izabela i  Michał 
Krzemińscy – rodzice Tomasza, 
Katarzyna i  Piotr Osiakowie – ro-
dzice Jakuba, Anna i  Wojciech Ro-
zemberg – rodzice Leny, Paulina 
i  Mariusz Buchcicowie – rodzice 
Szymona.
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Pamiętamy o tragedii w Podgliniu

Wydarzyło się 
w kwietniu

11 maja 1599 r.
– erygowanie  przez kardynała  Jerzego 
Radziwiłła parafii w Tumlinie, do której 
włączono m.in. Ćmińsk, Bobrzę, Świate-
łek i Szare Góry.

16 maja  1866 r. 
– uwłaszczenie miedzianogórskich ko-
lonistów górniczych na dobrach rządo-
wych.

30 maja 1918 r.
– otwarcie w Ćmińsku, dzięki staraniom 
proboszcza Feliksa Karbownickiego, lu-
dowej szkoły publicznej.

17 maja 1931 r.
– podczas zebrania wiejskiego w Ćmiń-
sku zostaje założone OPS, do którego za-
pisuje się  48 mężczyzn. Na czele straża-
ków- ochotników staje ks. Feliks Karbow-
nicki.

21 maja 1966 r.
– zabłysło światło elektryczne w Bobrzy, 
Kobylakach, Przyjmie, Wyrowcach i Wy-
kniu.

20 maja 1985 r.
– rozpoczyna działalność Towarzystwo 
Przyjaciół Miedzianej Góry.

27 maja 1990 r.
– pierwsze wybory do samorządowej 
gminy Miedziana Góra. Mieszkańcy wy-
brali 20 radnych.

27 maja 1998 r.
– wbicie pierwszych łopat pod budowę 
szkoły w Porzeczu.

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

Najdłużej tę historię przeżywała 
Weronika Kurek – bo nie zdążyła 
w  porę ostrzec. Bo na własne oczy 
z ukrycia widziała całą tragedię. Był 
wczesny majowy świt 1943 r.

 Niemcy zjawili się niespodziewa-
nie. Przed młynem w  Barakach stanę-
ły dwa samochody, z których wyskoczyli 
uzbrojeni w karabiny i pistolety maszy-

nowe żandarmi. Szeroką ławą skierowali 
się w stronę Podglinia. Kolejnych pięciu 
mundurowych dotarło do wsi od strony 
Wyrowców. Wcześniej zapukali do drzwi 
sołtysa, by ten wskazał im dom Jana Su-
cheni. To nie wróżyło nic dobrego. 
 - Słowa te usłyszała Weronika Ku-
rek – synowa sołtysa i  córka Jana Su-
cheni. Przerażona dziewczyna pobie-
gła przez łąki do  Podglinia, by ostrzec 
ojca, ale żandarmi byli szybsi – relacjo-
nuje Teresa Ciszek, nauczyciel z Zespo-
łu Szkół w Ćmińsku. Tragiczne wydarze-
nia z Podglinia szczegółowo zostały opi-
sane w książce Tadeusza Jandały „Ocalić 
od zapomnienia”. Dokładną relację moż-
na także znaleźć w kronice szkolnej pla-
cówki w Ćmińsku. 
 Weronika, przeczuwając areszto-
wanie ojca, próbowała szukać pomo-
cy u  Niemki mieszkającej w  Barakach. 
Wraz z  nią i  swoją siostrą – Władysła-
wą pobiegły do Podglinia pod rodzinny 
dom. Niemcy już dotarli do zabudowań 
Jana Sucheni i otoczyli chałupę ciasnym 
kręgiem. Tak, by nikt się nie wymknął. 
Niemka próbowała wstawić się za go-
spodarzem, tłumaczyła żandarmom, że 
to porządny człowiek i że nie zrobił nic 
złego. Na nic zdały się jej tłumaczenia. 
To były dramatyczne  chwile. Łomot do 
drzwi. Wtargnięcie do środka, gdzie za-
skoczeni domownicy tulili się do siebie. 

Wystraszeni i  zdezorientowani. Jak czy-
tamy w  kronice szkolnej: Nie	 obyło	 się	
bez	 ciosów	 zadanych	 kolbami	 karabinów,	
kopania	 i  popychania.	Mężczyźni	 milcze-
li	i stali	pod	ścianą	z uniesionymi	rękami.	
Szybko	 przeprowadzono	 rewizję	 osobistą,	
wyciągnięto	słomę	z sienników,	wyrzucono	
pościel	i ubrania	z szafy	i komody.	
 Jana Suchenię i jego pięciu synów za-
kuto w kajdany i popędzono do stojących 
przy pobliskim Murze Oporowym samo-
chodów. Weronika Kurek obserwowa-
ła to wszystko z odległości 200 metrów, 
słyszała lament matki - Antoniny, która 
tuliła do piersi 3-letnią wnuczkę Irenkę. 
Kobieta chciała biec za mężem i synami, 
ale Niemcy zagnali ją wraz z dzieckiem 
do domu, gdzie została rozstrzelana. Po 
chwili żandarmi podpalili dom. W  pło-
mieniach zginęły dwie bezbronne istoty. 
Następnego dnia spalone szczątki złożo-
no do wspólnej mogiły tuż obok domu.
 Jana Suchenię i  jego pięciu synów 
Niemcy zawieźli do Mniowa. Samochody 
zatrzymały się przez budynkiem Urzę-
du Gminy. Było tam już 50 innych aresz-
towanych mieszkańców zwiezionych 
z Mniowa, Serbinowa, Miedzierzy, Smy-
kowa, Muszczarzy, Przełomu i  Ćmiń-
ska. Wszystkich oskarżono o pomoc par-
tyzantom. Był 26 maja 1943 r. Spośród 
nich wybrano 35 osób, które zamknięto 
w drewnianym domku i spalono żywcem. 
Wśród bestialsko zamordowanych byli 
również członkowie rodziny Sucheniów. 
 - O  tym, co się wydarzyło w Podgli-
niu po raz pierwszy usłyszałam od mojej 
mamy. Starsi mieszkańcy Ćmińska pa-
miętali o tych wydarzeniach, tragedię tę 
przez wszystkie lata swojego życia nosiła 
w swoim sercu Weronika Kurek – dodaje 
Teresa Ciszek. – Ale dla młodych jest to 
odległa przeszłość, dlatego warto ocalić 
ją od zapomnienia.
 Cztery lata temu pani Teresa, która 
jest opiekunką 10 Drużyny Harcerskiej 
im. Szarych Szeregów przy Zespole Szkół 
w  Ćmińsku, przygotowała wraz z  mło-
dzieżą widowisko „Mur Oporowy – świa-
dek historii”, w  którym odtworzone zo-
stały wydarzenia z maja 1943 r. Po to, by 
pamiętać. ■
___________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

W tym miejscu w Podgliniu stał dom beztialsko 
wymordowanej rodziny Sucheniów
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Zaczytani ...
Nowości piętrzą się w równych rządkach, roznosząc po całym po-
mieszczeniu tak lubiany przez mole książkowe zapach farby i pa-
pieru. Literackie hity za chwilę powędrują do rąk czytelników.

 Ponad 25 tys. pozycji, 480 czytelników – tak w skrócie można scha-
rakteryzować Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedzianej Górze. Ale licz-
by nie powiedzą wszystkiego, bo biblioteka to coś więcej niż tylko wypo-
życzalnia książek. To tu koncentruje się życie kulturalne gminy, to tu ro-
dzą się pomysły na ciekawe imprezy, takie jak choćby spotkania autor-
skie, koncerty, kiermasze czy wystawy. - W ubiegłym roku zorganizowali-
śmy 16 wydarzeń, w tym pięć dla seniorów, trzy spotkania autorskie, pa-
miętamy także o najmłodszych, zapraszając ich na ciekawe zajęcia wa-
kacyjne czy podczas ferii zimowych – wylicza Anna Socha, dyrektor GBP 
w Miedzianej Górze.
 Czytelnicy miedzianogórskiej biblioteki uwielbiają szperać między 
półkami w poszukiwaniu ulubionych tytułów. Wielu poluje na nowości, 
których wciąż przybywa. Wyciskająca łzy powieść „Był sobie pies”, wzru-

szające „Chata” i „Milczenie”, 
proza kryminalna Remigiu-
sza Mroza, Katarzyny Puzyń-
skiej czy Katarzyny Bondy… 
Zespół biblioteki gminnej 
trzyma rękę na pulsie, dbając 
o to, by na półkach nie brako-
wało nowości. Nic więc dziw-
nego, że niektórzy czytelnicy 
wychodzą stąd z wypełniony-
mi po brzegi siatkami. 

 W 2016 roku GBP zakupiła 1057 pozycji za ponad 17 tys. zł (z czego 
4 677 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 
W tym roku zakupiono 230 książek. Jak tłumaczy Dorota Kundera z GBP 
- przy wyborze nowych tytułów biblioteka kieruje się przede wszystkim 
sugestiami czytelników. – Śledzimy także oferty wydawnictw oraz listy 
bestselerów - dodaje.   - Ry-
nek księgarski jest ogrom-
ny, a  nam zależy, by wybrać 
książki, które przypadną do 
gustu mieszkańcom gminy.
 Sporą popularnością cie-
szy się  literatura kobieca – 
m.in. powieści  Karoliny Wil-
czyńskiej, Agnieszki Lingas-
-Łoniewskiej,  Magdaleny Witkiewicz czy Gabrieli Gargaś. Nieustająco 
swoich czytelników znajdują również kryminały skandynawskie oraz li-
teratura faktu.
 W ubiegłym roku w GBP w Miedzianej Górze wypożyczono 19 tys.190 
tytułów i co cieszy – tendencja jest zwyżkowa. Martwić może jedynie zbyt 
mała liczba dziecięcych czytelników. Dlatego też biblioteka organizuje 
wiele imprez, których celem jest zachęcenie najmłodszych do sięgania 
po książki. Jednym z takich  pomysłów jest uroczyste, połączone z wrę-
czeniem nagród, pasowanie 5-latków na Małego Czytelnika czy też udział 
w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 - Gminna Biblioteka Publiczna to również filia w Bobrzy, która mie-
ści się w budynku tamtejszej remizy OSP – dodaje Anna Socha. ■  
 Agata	Niebudek-Śmiech

Pracownicy biblioteki dbają o to,
by nie zabrakło nowości wydarwniczych

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedzianej Górze czynna jest w: 
poniedziałki – godz. 8-17, wtorki, 
środy i piątki – godz. 8-16, czwart-
ki – godz. 8-18 oraz soboty – godz. 
9-13. Filia w  Bobrzy czynna jest 
w środy i piątki w godz. 15-18.

W skrócie
 � Urząd Gminy w Miedzianej Górze informuje, że 

6 kwietnia 2017 r. Starosta Kielecki wydał decyzję 
znak: GN-I.6620.5.35.2016.DG ustalającą, że nie-
ruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gmi-
ny Miedziana Góra obręb Kostomłoty I jako działki 
nr: 706, 718/1, 718/2 o łącznej powierzchni 0,2103 
ha stanowi mienie gminne. Treść decyzji została 
udostępniona do publicznego wglądu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w  Miedzia-
nej Górze (www.miedziana-gora.pl) oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 13 
kwietnia 2017 r.

 � Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że 
Starosta Kielecki 12 kwietnia 2017 r. wydał de-
cyzję znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, którą uchy-
lił ostateczną decyzję Starosty Kieleckiego znak: 
GN.I.6620.5.7.2015.DG z dnia 13.11.2015 r. usta-
lającą, że nieruchomość oznaczona w  ewidencji 
gruntów gm. Miedziana Góra, obr. Kostomłoty II 
jako działki nr 990 o pow. 0,1119 ha i numer 1004 
o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne oraz po 
ponownym rozpatrzeniu:
1. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewiden-
cji gruntów gmina Miedziana Góra obr. Kostom-
łoty II jako działka nr 990 o pow. 0,1119 ha stano-
wi mienie gminne,
2. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewiden-
cji gruntów gmina Miedziana Góra obr. Kostom-
łoty II jako działka nr 1004 o powierzchni 0,0352 
ha nie stanowi mienia gminnego.

 � 18 maja w godz. od 10 do 14 plac przed Urzę-
dem Gminy w  Miedzianej Górze stanie się wiel-
ką areną gier i zabaw. A wszystko to w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich. Rozegrany zo-
stanie pokazowy turniej „Dużych szachów” i „Du-
żych warcabów”, trener przeprowadzi szkolenie 
nordic walking. Na siłowni napowietrznej obok 
placu odbędą się - również pod okiem instruktora - 
zajęcia z poprawnego i zdrowego używania zamon-
towanych urządzeń. Na placu zabaw w sąsiedztwie 
siłowni umiejscowiona będzie strefa malucha i za-
bawy. W Gminnej Bibliotece Publicznej najmłodsi 
będą mogli wziąć udział w konkursie plastycznym 
o tematyce Unii Europejskiej i członkostwa Polski 
w jej strukturach. Wszyscy chętni będą mogli wziąć 
udział w warsztatach rękodzieła ludowego.

 � 28 maja w godz. 9-16 w Zespole Szkół w Ko-
stomłotach Drugich odbędzie się III Turniej Sza-
chowy im. Józefa Mazgaja. Tego samego dnia sto-
warzyszenie „Plusik” organizuje w godz. 16-19 na 
terenie „starej plebani” piknik „Dzień z rodziną”.
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Pod znakiem sportu upłynie sobota, 20 maja w Miedzianej 
Górze. Na ten dzień zaplanowano kolejne biegi w ramach 
Grand Prix w Biegach Terenowych, które poprzedzi festyn 
sportowy.

 Już 20 maja odbędą się kolejne biegi w ramach Grand Prix 
w Biegach Terenowych, które są organizowane przez Cross Run, 
MTBCross i  stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski. Na terenie 
naszej gminy zaplanowano dwa biegi - „Połówkę” i „Dyszkę”. 
W biegu weźmie udział m.in. wójt gminy Miedziana Góra – Zdzi-
sław Wrzałka, który wraz z Mariuszem Raunerem  przekazał sta-
tuetki dla uczestników biegów. 
 Zapisy do udziału w  biegach można zgłaszać pod adre-
sem internetowym: http://www.mtbcross.pl/miedziana-go-
ra-20-05-2017/	
 Początek zawodów – godz. 11, uczestnicy startują spod Urzę-
du Gminy w Miedzianej Górze. 
 „Połówkę” i „Dyszkę” poprzedzi festyn sportowy, który roz-
pocznie się o godz. 10 na placu przed Urzędem Gminy. Przewi-
dziano konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży, które 
przygotują nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół gmin-
nych. Na wszystkich uczestników konkurencji czekają pamiąt-
kowe medale ufundowane przez wójta Zdzisława Wrzałkę, Jerze-
go Kaniewskiego, Mariusza Raunera oraz Sławomira Wiewióra.
Wiele będzie  się działo również w  niedzielę, 21 maja. Na ten 
dzień na terenie naszej gminy zaplanowano zawody MTBCross 
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego. ■ (nieb.)

Nad kolejną płytą, tym razem z pie-
śniami Maryjnymi i pielgrzymkowy-
mi, pracuje stowarzyszenie Aktywny 
Ćmińsk.

 - Nasza praca jest już na finiszu, mam 
nadzieję, że do końca maja uda nam się 
wydać płytę – mówi Sebastian Fert ze 
Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk. Jak 

Lubisz śpiewać? Czujesz, że masz ar-
tystyczną duszę? Jeśli tak, to dołącz 
do tworzonego w gminie Miedziana 
Góra zespołu wokalnego.

 Wszystkich tych, którzy chcą rozwi-
jać umiejętności wokalne i podzielić się 
swoim talentem artystycznym zaprasza-
my do dołączenia do tworzonego w na-
szej gminie zespołu. Mile widziana mło-
dzież i dorośli. 
 - Pragniemy zgromadzić ludzi, dla 

 Przypomnijmy, że Aktywny Ćmińsk 
w  grudniu ubiegłego roku wydał płytę 
z kolędami, z której dochód przeznaczo-
ny został na pomoc chorej Magdzie i jej 
niepełnosprawnemu synowi. 
W  nagraniach bierze udział sprawdzo-
na już przy poprzednim wydawnictwie 
„ekipa”, czyli członkowie Aktywnego 
Ćmińska a także „Scholanki”, „Bobrzan-
ki”, grupa muzyczna Marka Kiniorskiego 
i zaproszeni goście. ■ (nieb.)

kańcom naszego regionu znana jest nie 
tylko z prezentacji w telewizyjnym pro-
gramie, ale również z występów w cieka-
wych lokalnych wydarzeniach artystycz-
nych oraz inicjatyw, takich jak choćby 
konkurs wokalny „Pojedynek na głosy”. 
 - Stworzenie zespołu wokalnego to 
bardzo ciekawa inicjatywa, którą z całe-
go serca będę wspierał – mówi Zdzisław 
Wrzałka, wójt gminy Miedziana Góra. – 
Wiem, że mamy bardzo wielu utalento-
wanych artystycznie mieszkańców i  li-
czę na to, że ten zespół stanie się jedną 
z wielu wizytówek naszej gminy. ■ (nieb.)

dodaje, na płycie znajdzie się 25 utwo-
rów – najpiękniejszych pieśni Maryj-
nych oraz tych, które towarzyszą wier-
nym w ich pielgrzymkowym trudzie. Na-
grania trwały przez ostatnie tygodnie, 
wszyscy bardzo zaangażowali się w pra-
cę nad płytą, podsuwając pomysły na in-
terpretację utworów. 

których śpiewanie 
jest pasją  - mówi 

Bożena Barchan, pomysłodawczyni za-
łożenia zespołu wokalnego. Pani Boże-
na – mieszkanka Miedzianej Góry i na co 
dzień nauczycielka fizyki, przed laty wy-
startowała w programie „Szansa na suk-
ces” i została jego zwyciężczynią. Miesz-

Wszystkich tych, którzy chcieliby 
dołączyć do zespołu wokalnego pro-
simy o kontakt z Bożeną Barchan – 
mail: bbarchan@poczta.onet.pl
tel. 606 350 096,.

Pobiegniemy!

Będzie kolejna płyta

Zaśpiewaj z nami!
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Dwa dostojne dęby szypułkowe ro-
snące od stuleci w obrębie leśnym 
w Ćmińsku już wkrótce mogą stać 
się pierwszymi w  naszej gminie 
pomnikami przyrody ożywionej.

 W  słoneczne, wiosenne przedpołu-
dnie wędrujemy ocienionymi dróżka-
mi obrębu leśnego Ćmińsk, łapczywie 
wdychając świeże powietrze. Przyroda – 
z racji wyjątkowo nieżyczliwej w tym ro-
ku aury -  bardzo powoli budzi się do ży-
cia, ale i tak las odsłania przed nami swo-
je uroki. Wtłoczeni na co dzień w osiedla 
wypełnione murowanymi domami, asfal-
towymi drogami i wybrukowanymi chod-
nikami, nawet nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, że lasy i grunty leśne zajmują 
3071 ha gminy Miedziana Góra, co stano-
wi aż 43,2 proc. jej powierzchni.
 Jak czytamy w  „Programie ochro-
ny środowiska dla gminy Miedziana Gó-
ra” jej lesistość jest dużo wyższa od le-
sistości województwa świętokrzyskiego 
wynoszącej średnio zaledwie 27,3 proc. 
Nie bez kozery można więc powiedzieć, 
że gmina stanowi zielone płuca dla stoli-
cy województwa, której zabudowania tak 
dokładnie widać z  najwyżej usytuowa-
nych punktów. 
 Co warte podkreślenia - w  składzie 
gatunkowym miedzianogórskich lasów 
dominują drzewostany sosny (ponad 50 
proc.), świerku (27 proc.), jodły, dębu, 
buka, jesionu, olszy, brzozy, topoli, osiki 

oraz wierzby. Najlicz-
niejszy drzewostan to 
rośliny w  wieku 41-
80 lat, które zajmu-
ją ponad połowę po-
wierzchni lasów. Ale 
wśród tych młodzie-
niaszków są również 
prawdziwe matuza-
lemy, które na swo-
im „karku” mają po-
nad 200 lat. I  co nie-
zwykle ważne – świet-
nie się trzymają, nie 
ma na nich śladów 
ubytków czy obecno-
ści szkodników. Mo-
wa tu o  dwóch dę-
bach szypułkowych, 
które rosną na działce 
ewidencyjnej  numer 
697 w obrębie leśnym 
Ćmińsk. Już wkrótce 
mogą stać się pierw-
szymi w  naszej gmi-
nie pomnikami przy-
rody ożywionej. Jeden 
z  dębów  szacowany 
jest na ok. 300 lat, jego obwód wynosi 472 
cm, wysokość 34 m, zaś rozpiętość koro-
ny – 25 m. Drugie, położone od pierwsze-
go w  odległości ok. 50 metrów, drzewo 
jest o 50 lat młodsze, jego obwód wyno-
si 427 cm, wysokość 32 m, zaś rozpiętość 

korony – 20 m. - Wystąpi-
liśmy już do Nadleśnictwa 
Zagnańsk i Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska 
o  wydanie opinii w  spra-
wie uznania obu dębów za 
pomniki przyrody, przygo-
towane są także projekty 
uchwał Rady Gminy w Mie-
dzianej Górze w tej sprawie 
– mówi Zdzisław Wrzałka, 
wójt gminy. Jak podkreśla 
wójt  Wrzałka – objęcie obu 
dębów ochroną ma na celu 
zachowanie dla przyszłych 
pokoleń szczególnie cen-
nych elementów przyrody. 
 - Oba dęby są wyjąt-
kowymi okazami wśród 
drzew występujących na te-
renie całej naszej gminy, to 
obiekty wyróżniające się 
wśród otaczającej ich przy-
rody. Szczególną ich cechą 
są imponujące obwody pnia 
– dodaje wójt. 
Jeśli dęby staną się po-
mnikami przyrody, zosta-

ną ustawione tablice informacyjne, któ-
re pomogą zaprowadzić do nich turystów. 
Dla obu sędziwych okazów trzeba będzie 
również znaleźć godne i nawiązujące do 
tradycji naszej gminy, imiona. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Macie już plany na 17 czerwca? 
Koniecznie zaznaczcie w kalenda-
rzu, że tego dnia spotykamy się na 
imprezie pod nazwą „Miedziano-
górska Gmina”.

 „Miedzianogórska Gmina” to wyda-
rzenie kulturalne, które integruje miesz-
kańców naszej małej ojczyzny i ma zna-
komity walor promocyjny. W  tym roku 
gwiazdą wydarzenia będzie grupa „Wol-
ni Ludzie”, która zabierze nas w niezwy-
kłą, łagodną podróż po rytmach reggae. 
Występ gwiazdy poprzedni prezentacja 
zespołu coverovego NEWX.

 Podczas całodziennej imprezy prze-
widziano wiele atrakcji dla wszystkich 
grup wiekowych – dzieciaki mogą liczyć 
na ciekawe animacje (m.in. gry, konkur-
sy i  zabawy sportowo-ruchowe, pokazy 
i warsztaty tworzenia baniek mydlanych, 
kącik artystyczny). Będzie również weso-
łe miasteczko i wszyscy spragnieni pysz-
nego jadła będą mogli m.in. skosztować 
regionalnych specjałów. Nie zabraknie 
także naszych miedzianogórskich arty-
stów ludowych, a  wspólna zabawa za-
kończy się potańcówką „pod gwiazda-
mi”, którą poprowadzi DJ. Tym, którym 

wrażeń będzie mało, proponujemy 
półgodzinny pokaz laserowy. Podob-

nie jak i w ubiegłych latach imprezie to-
warzyszyć będzie akcja honorowego od-
dawania krwi.
 Pamiętajmy – spotykamy się w  so-
botę, 17 czerwca o  godz. 15 na tere-
nie Centrum Sportu, Turystyki i  Rekre-
acji w  Kostomłotach Drugich. O  tej go-
dzinie rozpocznie się inscenizacja histo-
ryczna z okresu powstania styczniowego  
w rocznice Bitwy o Bobrzę przygotowa-
na przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów 
w  Kielcach. Ale już od godz. 13 czynne 
będą wszelkie atrakcje przygotowane dla 
dzieci. ■	(nieb.)

Dostojny dąb wygląda imponująco

Spotkajmy się 17 czerwca!

Następcy Dęba Bartka



Wydarzyło się ...

Druhowie - ochotnicy z Kostomłotów 

Drugich w pełnym rynsztunku.

Gimnazjaliści już po egzaminach.

Trzymamy kciuki za dobre wyniki!

Uroczysta msza święta w kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli w Kostomłotach Drugich.

Twardziele z Aktywnego Ćmińska podczas 

morderczego marszu na 100 km.

Stróże prawa w pełnej gotowości. Festyn 

Policyjny na Torze Kielce.

LUKKS Miedziana Góra jak zawsze
 z najwyższymi trofeami.

UKS Kostomłoty podczas majowych
Mistrzostw Polski Juniorów. Gratulujemy!

Chwila zadumy podczas uroczystości

226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


