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481tys. zł 
to wartość projektu edukacyjnego „(do)Roboty”, 

który jest skierowany do uczniów gimnazjów 

w Ćmińsku i Kostomłotach Drugich. Oprócz 

dodatkowych zajęć dla uczniów (m.in. na 

renomowanych polskich uczelniach) i szkoleń dla 

nauczycieli zaplanowano zakup nowoczesnych 

pomocy dydaktyczno-edukacyjnych, a także stacji 

meteorologicznej, fermy mrówek i międzyszkolnej 

pracowni informatycznej dla szkoły w Ćmińsku 

oraz międzyszkolnej pracowni przyrodniczej dla 

Gimnazjum w Kostomłotach Drugich.
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LICZBA MIESIĄCA
Szanowni	Mieszkańcy!

	 Przed	 nami	 jedno	 z  najważniejszych	 wydarzeń	 kulturalnych,	
czyli	„Miedzianogórska	Gmina”.	17	czerwca	spotkamy	się	na	tere-
nie	Centrum	Sportu,	Turystyki	i Rekreacji,	by	wspólnie	spędzić	czas	
przy	dobrej	muzyce.	Dla	mnie	jako	wójta	Miedzianej	Góry	niezwy-
kle	istotne	jest	to,	że	na	scenie	zaprezentują	się	nasi	lokalni	twór-
cy,	których	talenty	wielokrotnie	 już	oklaskiwaliśmy.	Ale	 to	nie	 je-
dyne	 atrakcje	 tegorocznej	 imprezy,	 bowiem	pomyśleliśmy	 zarów-
no	o najmłodszych	mieszkańcach,	młodzieży,	a także	pasjonatach	
historii.	Szczegółowy	program	wydarzenia	znajdziecie	Państwo	na	
łamach	naszej	czerwcowej	gazety,	w której	dzielimy	się	z naszymi	
Czytelnikami	najważniejszymi	wydarzeniami	z życia	gminy.	A dzie-
je	się	wiele	–	zakończył	się	kolejny	etap	budowy	kanalizacji,	pełną	
parą	idą	prace	przy	remontach	dróg,	oddaliśmy	do	użytku	kolejny	
plac	zabaw,	trwa	usuwanie	azbestu	z posesji.	
	 Powoli	dobiega	końca	rok	szkolny,	czekamy	na	wyniki	egzami-
nów	gimnazjalnych,	mając	nadzieję,	że	będą	one	równie	pomyślne,	
jak	w ubiegłym	roku.	Wszystkim	uczniom	życzę	słonecznych,	peł-
nych	 niezapomnianych	 chwil	 wakacji,	 a  nauczycielom	 i  pracow-
nikom	placówek	oświatowych	dziękuję	za	całoroczny	trud	i pasję,	
z jaką	wprowadzali	uczniów	w świat	wiedzy.	
	 Tegoroczne	wakacje	 będą	dla	naszych	 szkół	 przełomowe,	 bo-
wiem	od	1	września	do	szkół	wchodzi	reforma	oświaty	–	nie	będzie	
już	naboru	do	klas	pierwszych	gimnazjów,	a obecni	szóstoklasiści	
pójdą	do	klas	siódmych	szkół	podstawowych.	Te	zmiany	są	dla	na-
szego	samorządu	ogromnym	wyzwaniem	i mam	nadzieję,	że	prze-
prowadzimy	szkoły	i uczniów	bezpiecznie	przez	wchodzącą	w życie	
reformę	edukacji.	Mając	to	wszystko	na	uwadze,	nie	zapominamy,	
że	doskonalenie	kadry,	dodatkowe	zajęcia	dla	uczniów	i wzbogaca-
nie	bazy	dydaktycznej	to	dobra	inwestycja.	Służą	temu	takie	pro-
jekty	jak		„Rozwój	infrastruktury	edukacyjnej	wraz	z wyposażeniem	
na	terenie	gminy	Miedziana	Góra”	czy	„(do)Roboty”.	O tym	i wielu	
innych	ważnych	działaniach	można	przeczytać	w czerwcowym	nu-
merze	„Głosu	Miedzianej	Góry”.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

szego czasu staramy się o zakup terenu 
pod budowę placu zabaw, niestety bez 
powodzenia. Dlatego będę wdzięczny za 
wszelkie wsparcie w  tym temacie. Za-
pewniam, że jeśli znajdzie się odpowied-
nie miejsce, to plac zabaw powstanie.
 Warto podkreślić, że wszystkie gmin-
ne place zabaw są nie tylko estetyczne 
i nowoczesne, ale i bezpieczne. Zarząd-
ca placu zabaw ma obowiązek zlecenia 

raz do roku kontro-
li jednostce, która po-
siada uprawnienia do 
certyfikacji i  nadzoru. 
Kontrola dotyczy m.in. 
funkcjonowania i  sta-
bilności poszczegól-
nych elementów, oce-
nia się także bezpie-
czeństwo urządzeń 
oraz stan materiałów, 
z  których zostały wy-
konane.      
   – Zdajemy sobie spra-
wę z tego, jak ważne jest 
to działanie, bowiem 
chodzi o  bezpieczeń-
stwo dzieci. Właśnie za-
kończyła się kontrola 

naszych placów i zalecenia obejmują jedy-
nie drobne prace naprawcze. Przypomnę, 
że w  ubiegłym roku przeprowadziliśmy 
kompleksowe remonty placów w Ćmińsku, 

Miedzianej Górze oraz miejscowości Tum-
lin-Wykień za kwotę 30 tys. zł – tłumaczy 
wójt Wrzałka. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Koniki, huśtawki, sprężynowce –
dzieciaki mogą już cieszyć się no-
wym placem zabaw w  Ćmińsku. 
W  gminie milusińscy mają do dys-
pozycji sześć terenów zagospodaro-
wanych z myślą o nich. A szykują się 
kolejne.

 Zakończyły się prace przy 
budowie placu zabaw  na te-
renie kompleksu sportowe-
go w  Ćmińsku. Na dzieciaki 
czeka masa atrakcji – m.in. 
piaskownica z  siedziskiem, 
sprężynowiec czteroosobo-
wy, koniki, podwójna huś-
tawka oraz huśtawka „waż-
ka”. Zamontowano także 
stojak na pięć rowerów oraz 
ławkę.
 Budowa placu była współ-
finansowana z  budżetu gmi-
ny Miedziana Góra oraz Fun-
duszu Sołeckiego. Rozpo-
częto ją w  ubiegłym roku 
od wykonania prac przygo-
towawczych (m.in. ziemnych, czyli wy-
brania warstwy ziemi, zasypania tere-
nu placu  piachem płukanym, położe-
nia warstwy geowłókniny oraz zamon-
towania ogrodzenia z  paneli i  położe-
nia kostki na odcinku 15 metrów kw.). 
Koszt prac, którymi po połowie podzie-
lił się budżet gminy i  Fundusz Sołecki, 
to 32 tys. zł.
 – Zamontowanie urządzeń za kwotę 
21 tys. zł pokrył Fundusz Sołecki – mó-
wi Bożena Modrzejewska, radna gminna 
i sołtys Ćmińska Kościelnego. – Na pla-
cu zostało jeszcze sporo wolnego miej-
sca, są plany, by w przyszłości postawić 
tam m.in. altankę.
 Plac w Ćmińsku jest  największy w gmi-
nie Miedziana Góra. Jego powierzchnia 
to 600 metrów kw.  Usytuowany w  oto-
czeniu kompleksu sportowego już stał 
się ulubionym miejscem spotkań rodzi-
ców z małymi dziećmi. 
 Jest szansa, że dzięki dofinansowa-
niu ze środków z Lokalnej Grupy Działa-
nia „Dorzecze Bobrzy” uda się w tym ro-
ku wybudować plac zabaw u zbiegu ulic 
Herby i Galenowa w Kostomłotach Dru-
gich. Ogólny koszt tej inwestycji to 100 
tys. zł, z czego wkład własny z budżetu 

gminy ma wynieść  30 proc. – Ten plac 
powstanie na działce zakupionej przez 
gminę w 2015 r. i będzie służył zarówno 
dzieciom, jak i młodzieży. Ma tam zostać 
zamontowany zestaw z tzw. tyrolką czy-
li profesjonalnym długim zjazdem lino-
wym – mówi wójt Zdzisław Wrzałka.  

 Jak dodaje wójt – w tym roku gmina 
kupiła za kwotę 30 tys. zł działkę o po-
wierzchni 1,5 tys. metrów kw. w  Cioso-
wej, na której planowana jest budowa  si-
łowni terenowej ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego. 
W  tym roku teren ten ma 
zostać ogrodzony, w  przy-
szłym zaś rozpocznie się 
budowa.
 W  gminie Miedziana 
Góra, oprócz nowego pla-
cu w  Ćmińsku działa jesz-
cze sześć placów - przed 
budynkiem Urzędu Gmi-
ny, w  Tumlinie obok świe-
tlicy środowiskowej, przy 
ul. Ogrodowej w  Przyjmie 
oraz dwa w Ćmińsku – przy 
ul. Światełek i przy kościele, 
a także w Bobrzy.
 – Wiem, że oczekiwa-
nia mieszkańców w tej ma-
terii są duże, wciąż pojawiają się pyta-
nia z poszczególnych sołectw dotyczące 
budowy placów – mówi wójt Wrzałka. – 
Takie sygnały docierały do mnie np. od 
mieszkańców z  ulicy Laskowej. Tu nie-
stety problemem jest działka – od dłuż-

Plac zabaw przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze jest 
chętnie odwiedzany przez dzieciaki

Wójt Zdzisław Wrzałka, Bożena Modrzejewska oraz Sylwester 
Dudek tuż przed oddaniem do użytku placu zabaw w Ćmińsku

Jest się gdzie bawić!
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na odcinku od szkoły do granic Porzecza 
z Bobrzą. Prace te to wspólna inwestycja 
gminy Miedziana Góra i  powiatu kielec-
kiego, które ze swoich budżetów przeka-
żą na ten cel po  475 tys. zł. Na ukończe-
niu są prace remontowe przy ulicy Sta-
szica w  Ćmińsku, gdzie trwa przebudo-
wa 450-metrowego odcinka od ulicy Pro-
stej w stronę pozostałości Zakładu Wiel-
kopiecowego. Umowa przewiduje również 
budowę chodnika i kanału deszczowego. 
- Czekamy także na zakończenie budowy 

chodnika przy Zespole Szkół w Ćmińsku – 
dodaje wójt Wrzałka. – Kładziona jest tu 
kostka brukowa na odcinku 300 metrów 
w  kierunku cmentarza. Rozebrane zo-
stanie także ogrodzenie szkoły od strony 
drogi krajowej i zamontowane nowe wraz 
z trzema bramami otwieranymi i zamyka-
nymi automatycznie. Wartość inwestycji 
to ponad 200 tys. zł. ■ (nieb.)

Mosty w  Porzeczu i  Bobrzy zostaną 
przebudowane jeszcze w tym roku.

 Przebudowa mostu nad kanałem przy 
ul. Staszica w  Bobrzy ma zakończyć się 
w  połowie listopada. Umowa na wyko-
nanie dokumentacji technicznej oraz 
przebudowę została podpisana z  Przed-
siębiorstwem Produkcyjno – Usługo-
wym „KAWECKI”. Zgodnie z  przygoto-

wanym dla obiektu programem funkcjo-
nalno-użytkowym roboty budowlane ma-
ją objąć rozbiórkę pomostu drewniane-
go oraz utylizację części budowli mosto-
wej, demontaż konstrukcji stalowej mo-
stu, zaopatrzenie jej w poprzecznice sta-
lowe oraz w  kotwy do zespolenia z  pły-
tą pomostu, a  także zabetonowanie cio-

sów podłożyskowych 
na ławach położysko-
wych i  montaż kon-

strukcji stalowej wraz z zabetonowaniem 
płyty pomostu. - Koszt całego przedsię-
wzięcia to 230 tys. zł, z czego 12 tys. 300 
zł kosztuje dokumentacja projektowa, 
zaś  217 tys. 700 zł – roboty budowlane – 
mówi wójt Zdzisław Wrzałka. 
 Jeszcze w tym roku zostanie również 
przebudowany most w  Porzeczu. Na ten  

cel sa-
morząd powiatu kieleckiego pozyskał 
z  Ministerstwa Infrastruktury i  Budow-
nictwa 785 tys. zł. Prace mają potrwać do 
końca listopada. 
 Wcześniej, bo już we wrześniu, zakoń-
czą się natomiast prace przy drodze po-
wiatowej w Porzeczu. W ramach prac zo-
stanie wybudowany chodnik, poszerzy 
się jezdnia oraz pojawi się nowy dywanik 

Wójt Zdzisław Wrzałka jest zadowolony, że most
 w Porzeczu zostanie wyremontowany

Ostatni dzwonek zabrzmi 23 czerw-
ca. Ciekawą ofertę na spędzenie wa-
kacji przygotowano dla dzieci z gmi-
ny Miedziana Góra.

 Do letniej akcji przygotowuje się klub 
„Wolna Strefa” w  Kostomłotach Pierw-
szych. W  ubiegłym roku w  zajęciach 
wzięło udział ok. 100 podopiecznych, 
w  tym roku organizatorzy spodziewają 
się podobnego zainteresowania. - W cza-
sie wakacji „Wolna Strefa” będzie czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-16, 
zaś w soboty – 10-14 – mówi Ewa Lasia, 
kierownik klubu w Kostomłotach Pierw-
szych. – Planujemy zajęcia rekreacyj-
ne i sportowe – m.in. basen, jazdę kon-
ną, wycieczki oraz zajęcia kulturalne. 

prasza dzieci do udziału w półkoloniach. 
Odbędą się one w  dwóch terminach – 
od 3 do 7 lipca oraz od 10 do 15 lipca. 
W  programie – wyżywienie, wycieczki 
i animacje dla dzieci. Dopłata za turnus 
– 150 zł. 
 O  najmłodszych nie zapomina sto-
warzyszenie Aktywny Ćmińsk, które 
przygotowuje moc wakacyjnych aktyw-
ności, a Centrum Sportu, Turystyki i Re-
kreacji tradycyjnie zaprosi na wakacje 
z  szachami. Podobnie jak i  w  ubiegłym 
roku, do spędzenia letnich dni z książką 
będzie zachęcać Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, która zorganizuje ciekawe zaję-
cia dla najmłodszych czytelników. 
 O  wszystkich wakacyjnych propozy-
cjach poinformujemy na naszej stronie 
interentowej (www.miedziana-gora.pl) 
oraz profilu fb. ■ (nieb.)

Grupa na-
szych wy-

różniających się podopiecznych wyje-
dzie w  tym roku do Łeby na 10-dniowy 
obóz. 
 Przez całe lato będzie czynna świe-
tlica w Tumlinie. – W ubiegłym roku na 
nasze wakacyjne zajęcia przychodziły 
dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Liczymy, 
że w tym roku będzie podobnie, bowiem 
zapotrzebowanie na zorganizowane for-
my spędzania wolnego czasu jest ogrom-
ne – mówi Urszula Struż, sołtys Tumlina. 
Świetlica planuje m.in. turnieje sporto-
we, wycieczki (w tym do Zatoru), zajęcia 
rekreacyjne. Tradycyjnie, na zakończe-
nie wakacji zostanie zorganizowany fe-
styn.
 Latem wiele będzie się również dzia-
ło w  stowarzyszeniu „Plusik”, które za-

Prace przy budowie chodnika w Porzeczu idą pełną parą

Przebudują mosty

Znów będą wakacje!



5

aktualności

sowa, Tumlin - Podgród i  części Ćmiń-
ska (ulice: Wykień, Wyrowce, Podgród, 
Źródlana, Dębowa i  Grabowa) oraz czę-
ści Miedzianej Góry (ulica Pirytowa oraz 
fragmenty ulic Łazy i  Ławęczna) gmina 
otrzymała wsparcie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego w  wyso-
kości 15 mln zł, z czego 80 proc. stano-
wić będzie dofinasowanie unijne, zaś po-
została kwota – niespełna 3 mln zł – to 
wkład własny naszego samorządu.
 – Unijne środki zostaną również 
przeznaczone na montaż urządzeń do 
jednego z  reaktorów na terenie oczysz-
czalni ścieków w  Kostomłotach Dru-
gich – dodaje wójt Wrzałka. – Zwiększo-
na zostanie przepustowość oczyszczalni 
o 500 m³ na dobę, co pozwoli na włącze-
nie wszystkich nieruchomości na terenie 
naszej gminy. ■ (nieb.)

Zakończyła się budowa kanalizacji 
w  miejscowościach Tumlin-Wykień 
oraz Miedziana Góra.

 W miejscowości Tumlin - Wykień  bu-
dową zostały objęte   ulice Żytnia, Ja-
sna, Radosna, Dobra, Spacerowa, Urocza 
i Słodka. To łącznie ok. 140 domów. Na-
tomiast w Miedzianej Górze kanalizacja 
powstała przy ul. Bukowej oraz w części 
ulicy Kamiennej i Tumlińskiej (ok. 40 po-
sesji). Łącznie, w ramach zadania  pierw-
szego etapu IV,  powstało 11 km kanali-
zacji grawitacyjnej, 2 km kanału tłoczne-
go, 5 przydomowych oraz 2 duże prze-
pompownie ścieków. Koszt inwestycji 
to ponad 3 mln zł. Wykonawcą inwesty-
cji była firma OMEGA z  Rudy Śląskiej, 
a podwykonawcą firma INSTBUD.

Dzień Dziecka
 
I małe, i duże dzieciaki hucznie obchodziły swo-
je święto. Festyny zorganizowały gminne szkoły, 
stowarzyszenia: Zdrowy Tumlin, Aktywny Ćmińsk 
i Plusik, a także „Wolna Strefa” w Kostomłotach 
Pierwszych. Wszędzie bawiono się znakomicie, do-
pisywała pogoda i świetne humory. 

Doświadczeni lekarze, fachowa kadra pielęgniarska, życzliwe po-
dejście do chorych – Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku  
na pierwszym miejscu stawia pacjenta.

 – Zapraszam mieszkańców gminy Miedziana Góra do korzysta-
nia usług Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku – mówi Paweł 
Strząbała, kierownik ośrodka. – Jesteśmy małą placówką, co bez wąt-

pienia jest atutem, bowiem więk-
szość pacjentów znamy osobiście, 
a  na wizytę czy zabiegi pielęgnacyj-
ne nie trzeba czekać. Potwierdza-
ją to pacjenci spoza terenu naszej 
gminy oraz z Kielc, którzy są zapi-
sani do ośrodka. Chwalą pomoc-
ny i fachowy personel. Wszyscy pa-
cjenci ośrodka w Ćmińsku są przyj-
mowani na bieżąco w dniu zgłosze-
nia, na wizytę można umówić się te-

lefonicznie na konkretną godzinę pod numerem: 41 303 44 50. – Pracu-
ją u nas doświadczeni medycy – lekarz rodzinny Agata Szewczak oraz 
specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej  Marek Rypulak – wylicza Pa-
weł Strząbała. - Z  ośrodkiem współpracuje Dagmara Bijak specjalist-
ka chorób wewnętrznych, związana ze szpitalem w Busku Zdroju, któ-
ra jest w trakcie specjalizacji z geriatrii. Natomiast Ewa Papros pracuje 
w szpitalu w Końskich na oddziale dermatologii.
 Badania laboratoryjne są pobierane we wtorki od godziny 8.00 
do 9.00. Istnieje możliwość pobrania materiału na badania codzien-
nie w Kielcach w przychodni przy ul. Kościuszki 16 od godziny 7.30 do 
12.30. Ośrodek ma umowę na badania USG z radiologiem dr. n. med. 
Robertem Pałygą. ■ (nieb.)

 – Zakończenie kolejnego etapu bu-
dowy sieci kanalizacyjnej to dobra wia-
domość – podkreśla wójt gminy Miedzia-
na Góra Zdzisław Wrzałka. -  Kanalizacja 
ma ogromne znaczenie dla rozwoju gmi-
ny, stanu środowiska oraz poprawy jako-
ści życia mieszkańców. 
 Jak podkreśla wójt – po zakończe-
niu wszystkich formalności (m.in. wy-
konaniu inwentaryzacji) zostanie złożo-
ny wniosek do Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego o wydanie po-
zwolenia na użytkowanie kanalizacji.  
 – Po otrzymaniu pozwolenia miesz-
kańcy Miedzianej Góry i Tumlina - Wy-
knia będą mogli się podłączać do sieci – 
zapowiada wójt Wrzałka. 
 Na realizację tego zadania oraz bu-
dowę kanalizacji w miejscowościach Cio-

Kanalizacja na finiszu

Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku zapewnia 
pacjentom  fachową  i życzliwą opiekę

Czekamy
na pacjentów
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reżyser spektaklu, który rozgrywa się 
na boisku. To on jest mózgiem drużyny, 
kieruje grą w  ataku pozycyjnym i  pró-
buje przewidzieć posunięcia przeciwni-
ka. Odpowiedzialność jest więc ogrom-
na, ale Konrad lubi wyzwania. Po za-
kończonym właśnie sezonie zawodnik 
ma chwilę czasu na odpoczynek i zapla-
nowanie przyszłości. Od października 
chciałby rozpocząć studia na Politechni-
ce Warszawskiej na kierunku – inżynie-
ria samochodów elektrycznych i  hybry-
dowych. Szczypiornista podjął również 
decyzję o zmianie klubu.
 – Mam dwadzieścia lat i wierzę, że to 
dopiero początek mojej przygody z piłką 
ręczną – uśmiecha się Konrad Ciołak. Py-
tany o sportowe wzorce, mówi, że doce-
nia wielu zawodników – seniorów druży-
ny Vive Tauron Kielce, ale paradoksalnie 
jego idolem jest amerykański koszykarz 
Paul George.
 – Podziwiam nie tylko jego styl gry, 
ale i to, że po ciężkiej kontuzji złamania 
piszczela i  kości strzałkowej, zapowie-
dział, że wróci jeszcze lepszy niż wcze-
śniej. I słowa dotrzymał – mówi Konrad. 
Zawodnik podkreśla, że medal za wyso-
kie wyniki sportowe w  2016 roku przy-
znany przez samorząd gminy Miedziana 
Góra to miłe wyróżnienie. 
 – Wspaniale, gdy ktoś zauważa i do-
cenia naszą pracę – mówi zapowiada-

jąc, że finansowy dodatek do medalu 
przeznaczy na wymarzoną podróż sa-
mochodem po Europie, w którą wybiera 
się wraz z przyjaciółmi. A my trzymamy 
kciuki za sportowe sukcesy Konrada Cio-
łaka! ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

- Talent, sprawność fizyczna i  cięż-
ka praca – wylicza Konrad Ciołak, 
zawodnik Vive Tauron II Kielce py-
tany o to, co w sporcie liczy się naj-
bardziej. Mieszkający w  Ćmińsku 
szczypiornista otrzymał przyznawa-
ny dorocznie przez samorząd gminy 
Miedziana Góra medal za wysokie 
wyniki sportowe w roku 2016.

 Konrad Ciołak. Rocznik 1997. 187 cm 
wzrostu. 82 kg wagi. Numer na koszulce: 
21. Pseudonim: Sofokles. Pozycja: roz-
grywający. Zawodnik rezerw Vive Tau-
ron Kielce w zakończonym właśnie sezo-
nie rozegrał 25 meczów, podczas których 
strzelił 22 bramki. Tyle statystyki, ale 
liczby nie powiedzą wszystkiego o upo-
rze, woli walki i miłości do szczypiornia-
ka. A bez tego kariera młodego, niespeł-
na dwudziestoletniego, zawodnika nie 
byłaby możliwa.

	 Talent	i ciężka	praca
 Z  piłką ręczną zetknął się po raz 
pierwszy w  podstawówce w  Ćmińsku. 
Najpierw były lekcje wychowania fizycz-
nego, potem dodatkowe zajęcia sporto-
we, podczas których z  kolegami biegał 
po boisku, kozłując piłkę między nogami 
przeciwników. 
 – W połowie szóstej klasy klub Vive 
ogłosił nabór młodzieży. Zgłosiliśmy się 
z kolegą, ale tak naprawdę na poważnie 
zacząłem trenować w  gimnazjum, choć 
po drodze niestety zdarzyła się kontuzja 
– złamanie kości stopy – która wyłączy-
ła mnie na jakiś czas z treningów – wspo-
mina Konrad. – Później jednak, a była to 
już końcówka gimnazjum, ostro wzią-
łem się za treningi, zacząłem też więcej 
grać. Największy sukces, jaki odnieśli-
śmy wraz z drużyną, to mistrzostwo wo-
jewództwa świętokrzyskiego.
 W  liceum trafił do juniorów młod-
szych, szybko jednak zaczął grać w dru-
giej lidze seniorów. Codzienne treningi 
i ligowe rozgrywki udawało mu się z po-
wodzeniem łączyć z nauką w klasie ma-
tematyczno-fizycznej w  II LO im. Ja-
na Śniadeckiego w  Kielcach. Rok temu, 
już jako zawodnik Vive Tauron II Kielce, 
zdał maturę. Nie zdecydował się jednak 

na studia, postanowił dać sobie rok wy-
tchnienia i  całkowicie skupić na szczy-
piorniaku, który wymaga nieustannej 
aktywności i dbałości o formę. Pięć tre-
ningów w  tygodniu, do tego rozgrywki 
w weekendy, a czasami i w środy. To wy-
maga nie tylko czasu, ale i doskonałej or-
ganizacji oraz motywacji. 
 - Talent, sprawność fizyczna i  cięż-
ka praca – wylicza Konrad Ciołak pytany 
o to, co w sporcie, takim jak piłka ręcz-
na, liczy się najbardziej. Zdecydowanie 
jednak najważniejsza jest systematycz-
na praca pod okiem dobrego trenera. 
Bez tego nie ma mowy nie tylko o sukce-
sie, ale i rozwijaniu swoich umiejętności. 
Każdy, nawet największy talent, wymaga 
nieustannego doskonalenia, pokonywa-
nia własnych słabości i podnoszenia po-
przeczki. 
 

Początek	przygody
 Konrad Ciołak jest środkowym roz-
grywającym. – Moje zadanie to wybie-
ranie zagrywki na daną akcję, wyprowa-
dzanie na pozycję – tłumaczy. - Staram 
się mniej brać na siebie, a więcej zadań 
rozdzielać między zawodnikami. 
 Środkowy rozgrywający jest niczym 

Środkowy rozgrywający,
czyli jak reżyser



7

aktualnościLUDZIE

wane do 31 lipca 2017 r. Zostaną one roz-
patrzone w ciągu dwóch miesięcy.
 Jak na razie wpłynął jeden wniosek, 
który tak jak ubiegłoroczne również do-
tyczy budowy wodociągu. To właśnie te 
inwestycje cieszą się największym zain-
teresowaniem mieszkańców.Mniej chęt-
nych jest do partycypowania w kosztach 
budowy sieci kanalizacyjnej, ponieważ 
jest to znacznie droższe przedsięwzię-
cie. ■ (nieb.)

piła tarczowa, zagęszczarka do ubijania 
podłoża oraz posypywarka do piachu. ■ 
(nieb.)

Zabudowania bez eternitu? To moż-
liwe dzięki realizacji „Programu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z  terenu gminy Miedziana 
Góra na lata 2014-2032”.

 Do końca października w  gminie 
Miedziana Góra trwa usuwanie azbe-
stu. Wnioski na odbiór eternitu złożyło 
61 osób, natomiast na demontaż i  od-
biór - pięć. Na tegoroczną realizację pro-
gramu udało się pozyskać dotację z Na-
rodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w wysokości 46 tys. 726 zł. 
 – Pieniądze te przeznaczamy na de-
montaż, usuwanie, transport oraz uty-
lizację odpadów zawierających azbest 
– mówi wójt Miedzianej Góry Zdzisław 

montażu pokryć dachowych, a od pozo-
stałych właścicieli odebrano odpady za-
wierające azbest zalegające na posesjach.

 Firma, która zajmuje się realizacją 
programu, indywidualnie umawia się 
z mieszkańcami gminy w dogodnym dla 
nich terminie na demontaż i odbiór wy-
robów azbestowych. ■ (nieb.)

Wrzałka. – Zaintereso-
wanie jest spore, bowiem 
mieszkańcy nie ponoszą 

żadnych kosztów, a wciąż na terenie gmi-
ny jest wiele zabudowań pokrytych eter-
nitem. Ogólnie program został oszaco-
wany na ponad 54 tys. zł, a  brakująca 
kwota będzie pochodzić z budżetu gminy. 

 W 2016 roku, który był rekordowym, 
z dofinansowania skorzystało 86 właści-
cieli nieruchomości, w  tym pięciu z  de-

nalizacji, sieci wodociągowej, działalność 
charytatywna, kulturalna czy edukacyj-
na, a także inicjatywy z zakresu porząd-
ku publicznego. 
 - W  tym roku w  ramach wspiera-
nia inicjatyw lokalnych realizujemy pięć 
wniosków, wszystkie dotyczą budowy 
wodociągów – mówi wójt gminy Zdzisław 
Wrzałka. Natomiast te propozycje inicja-
tyw lokalnych, które miałyby otrzymać 
dofinansowanie w 2018 r., będą przyjmo-

będzie potrzeby zwożenia 
gałęzi w  jedno miejsce, 
rębak będzie ustawiany 
przy pasach drogowych 
i od razu rozdrobni gałę-
zie. Zrębki będzie można 
wykorzystać jako opał lub 
do ściółkowania – tłuma-
czy prezes. 
 Jak dodaje wójt Mie-
dzianej Góry Zdzisław 
Wrzałka,  cieszy go, iż Za-
kład Gospodarki Komu-
nalnej inwestuje w zakup nowoczesnego 
sprzętu. Latem ubiegłego roku zakupio-
no kosiarkę wysięgnikową, w planach są 

Do końca lipca można składać wnio-
ski o wsparcie inicjatyw lokalnych.

 Trwa nabór wniosków o wsparcie re-
alizacji zadań publicznych w  ramach 
inicjatyw lokalnych. Przypomnijmy, że 
zgodnie z  uchwałą Rady Gminy w  Mie-
dzianej Górze wsparcie z  budżetu gmi-
ny do wysokości 50 proc. wartości całego 
przedsięwzięcia mogą otrzymać takie za-
dania, jak budowa lub remonty dróg, ka-

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w  Miedzianej Górze zakupił rębak 
do gałęzi.

 – Sprzęt był nam niezbędny do roz-
drabniania gałęzi wykarczowanych z pa-
sów przy drogach gminnych – mówi Syl-
wester Dudek, prezes Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Miedzianej Górze. – Na-
gromadziło się ich bardzo dużo po pra-
cach porządkowych, prowadzonych na 
przełomie jesieni i zimy. 
 Zakup urządzenia zamknął się 
w kwocie 46 tys. zł i jak podkreśla prezes 
Dudek, usprawni ono pracę ekip usuwa-
jących gałęzie z pasów drogowych. - Nie 

Usuwają azbest

Od roku 2007 w ramach „Programu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Miedziana 
Góra na lata 2014-2032” usunięto 
ponad 91 tys. m kw. (czyli 1086 ton) 
odpadów. 

Trwa akcja usuwania z posesji wyrobów azbestowych

Nowy sprzęt testowali wójt Zdzisław Wrzałka 
i prezes Sylwester Dudek

Lokalnie, wspólnymi siłami

Nowy sprzęt
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Nie znał, co to strach Wydarzyło się 
w czerwcu

4 czerwca 1819 r.
– zmarła 102-letnia żebraczka Katarzyna 
Zagnieńska.

10 czerwca 1863 r.  
– w okolicach Tumlina doszło do potycz-
ki powstańców styczniowych z  oddzia-
łem rosyjskim, w  wyniku której zginęło 
dwóch Polaków.

22 czerwca 1903 r.
– mieszkańcy Porzecza ufundowali mu-
rowaną figurkę Jezusa Chrystusa, którą 
ustawiono przy skrzyżowaniu z drogą do 
Oblęgorka.

5 czerwca 1944 r.
– przy szosie koło Miedzianej Góry pod-
czas zasadzki na niemiecki samochód 
ciężarowy zginął porucznik Zbigniew 
„Wilk” Kruszelnicki wraz ze swoimi dwo-
ma żołnierzami – plutonowym Kazimie-
rzem Jeziorowskim ,,Długim” i kapralem 
Witoldem Sobierajskim „Czarnym”.

6 czerwca 1945 r.
– kierownikiem szkoły w  Kostomłotach 
został Józef Kałuża, powiększa się grono 
pedagogiczne placówki, prowadzone są 
w niej także prace remontowe.

30 czerwca 1980 r. 
– Wojewódzkie Biuro Planowania Prze-
strzennego w  Kielcach wydało zezwole-
nie na rozpoczęcie robót budowlanych 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w  Ko-
stomłotach Drugich.

20 czerwca 1986 r.
– na terenie gminy powstaje 15-osobo-
wa Inspekcja Robotniczo-Chłopska, bę-
dąca swoistym socjalistycznym organem 
kontroli.

7-8 czerwca 2003 r.
– mieszkańcy gminy głosują w  referen-
dum  w sprawie wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Do urn poszła połowa upraw-
nionych, z czego 73 proc. była na tak. 
(nieb.)

na	podstawie	wydawnictwa	„W Miedzianogór-
skiej	Gminie”	Eugeniusza	Kosika	i Ryszarda 
	A.	Żelaznego.

Był jak bohater piosenki Jacka 
Kaczmarskiego „Obława” – dzi-
ki, zapalczywy, w  gęstym lesie 
wychowany… Szaleńczo odważ-
ny, wymykał się niemieckim goń-
czym psom. Aż do tragicznego 
5 czerwca 1944 r.

 Nazywali go „Wilkiem”, bo był - tak 
jak ten leśny zwierz – dziki i  nieokieł-
znany. Do dziś porucznik Zbigniew Kru-
szelnicki – legendarny żołnierz Armii 
Krajowej – rozbudza wyobraźnię Pola-
ków, którzy widzą w  nim przykład bez-
granicznej odwagi. 
 Na początku wojny rodzinę Kruszel-
nickich wysiedlono z  Grudziądza. Osia-
dła ona w  Kielcach, gdzie nastoletni 
chłopak włączył się w  konspirację. Za-

słynął wieloma zuchwałymi akcjami, 
a że biegle mówił po niemiecku – często 
przebierał się we wrogi mundur i wyru-
szał – niczym prawdziwy wilk - na łowy, 
porywając Niemców i zabierając im broń. 
Ulice Kielc były jego lasem, myśliwymi 
i  gończymi psami – hitlerowcy, którym 
wciąż umykał z obławy.
 Nie udał się ”Wilkowi” w  kwietniu 
1944 r. zamach na osławionego Franza 
Wittka, ale miesiąc później zorganizo-
wał zasadzkę w Czerwonej Górze, w któ-
rej zginęli wysocy oficerowie Gestapo. 
Znaleziono przy nich cenne dokumen-
ty – m.in. listy osób przeznaczonych do 
aresztowania. Niemcy wyznaczyli nagro-
dę za głowę porucznika Kruszelnickiego, 
on jednak niewiele się tym przejmował. 
Współpracujący z  AK Adolf Karol Landl 
– austriacki żandarm z Łopuszna - tak go 
wspominał:  Sprężysty	i szybki	w ruchach,	
o rasowej	i pociągłej	twarzy,	z której	łatwo	
można	było	wyczytać	 inteligencję	 i zdecy-
dowanie.	Urodzony	dowódca	i żołnierz,	był	

wielkim	 ryzykantem	 i  często	 korzystano	
z  jego	pomocy	przy	wykonywaniu	najbar-
dziej	niebezpiecznych		zadań.
 Przyszedł czerwiec 1944 r. Oddział 
„Wilka” ma obstawiać zrzuty w  lasach 
daleszyckich. Czas nagli, dowódca wpada 
na pomysł, by zdobyć ciężarówkę i szyb-
ciej przemieścić się na miejsce. Party-
zanci przywdziewają niemieckie mun-
dury. W  Miedzianej Górze, w  miejscu, 
gdzie dziś jest tor wyścigowy, wciela-
ją w  życie swój plan. „Wilk” zatrzymuje 
ciągnące szosą auto. Maciej Jeziorowski 
„Długi” otwiera drzwi od strony kierow-
cy, z drugiej - to samo robi Józef Rzeźnic-
ki „Babinicz”. Osłania ich – Witold So-
bierajski „Czarny”. Gdy partyzanci wy-
ciągają z  szoferki zdziwionych Niem-
ców, niespodziewanie z  przyczepy wy-
skakują SS-mani. „Wilk” nie traci zimnej 
krwi, zaczyna uciekać i krzyczeć po nie-
miecku, że w ciężarówce są polscy ban-
dyci. Rozbawieni hitlerowcy tłumaczą, 
że to pomyłka i biegną za uciekinierami. 
Jeden z  partyzantów – „Babinicz” upa-
da, „Wilk” otwiera ogień do Niemców. Ci 
nie pozostają dłużni. Kula dosięga po-
rucznika Kruszelnickiego, po chwili gi-
nie „Czarny”, po kilku godzinach „Dłu-
gi”. Obława dopada partyzancką watahę. 
W chwili śmierci „Wilk” ma zaledwie 22 
lata. Tylko „Babinicz” uchodzi z życiem. 
 Ciała partyzantów Niemcy pochowa-
li na cmentarzu żydowskim na Pakoszu 
w Kielcach. Wiosną 1945 r. ojciec „Wilka” 
wraz z  byłymi partyzantami przeniósł 
szczątki syna oraz „Czarnego” i  „Dłu-
giego” na Cmentarz Stary.  Postać „Wil-
ka” obrosła w legendę – co roku w czerw-
cu przy postumencie w  Miedzianej Gó-
rze odbywają się uroczystości połączo-
ne z rekonstrukcją historyczną. Powsta-
je również film o  legendarnym dowód-
cy. - Liczę, że dzięki filmowi uda nam się 
odpowiedzieć na pytanie – na czym po-
legał fenomen „Wilka” – mówi reżyser 
Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych „Jo-
dła”. – Do pracy nad filmem przygotowy-
waliśmy się kilka lat, zbieraliśmy mate-
riały, ale i teraz wciąż docieramy do no-
wych faktów z biografii porucznika Kru-
szelnickiego. Premiera filmu planowana 
jest na 1 października. ■

Agata	Niebudek-Śmiech

Każdego roku w Miedzianej Górze odbywają się
uroczystości ku czci „Wilka”
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Szachowali
III Międzynarodowy Turniej Szachowy 
im. Józefa Mazgaja za nami.

 28 maja Zespół Szkół w  Kostomłotach 
Drugich   był areną rozgrywek szachowych. 
W  III Międzynarodowym Turnieju Szacho-
wy im. Józefa Mazgaja, który współfinan-
sowano ze środków gminy Miedziana Gó-
ra oraz O/LUKKS Miedziana Góra, wzię-
ło udział 53 zawodników w  czterech kate-
goriach wiekowych. Wśród ich byli również 
szachiści z Armenii. Turniej otworzył prze-
wodniczący Rady Gminy w  Miedzianej Gó-
rze - Bogusław Sobczyk, a prezes ŚZSz  Mar-
ta Orłowska wręczyła Eugeniuszowi Tylkow-
skiemu  pamiątkową statuetkę ufundowaną 
przez O/LUKKS Miedziana Góra. Wręczono 
także pamiątkowy dyplom uznania oraz brą-
zową odznakę PZSzach dyrektorowi Zespo-
łu Szkół w Kostomłotach Drugich - Piotrowi 
Kwietniowi. Honorową odznakę i pamiątko-
wy dyplom „Przyjaciela Szachów” otrzymał 
marszałek województwa świętokrzyskiego 
- Adam Jarubas.
 Po zaciętych rozgrywkach w  grupie do 
lat 8 na podium znaleźli się: I miejsce - Kac-
per Chmielewski (LUKKS Kielce), II - Wiktor 
Gawlik (KLIM UKSz Gambit Starachowice), 
III -Adam Stelmaszczyk (LUKKS Miedzia-
na Góra). W grupie tej walczyli także szachi-
ści z  naszej gminy: Mikołaj Zajęcki, Adam 
Gębski, Jan Dymiński, Adam Orzechowski. 
W grupie do lat 10: I miejsce zajęła Sandra 
Papierz (IMUKSz Debiut Ostrowiec Św.), II 
-Tomasz Zawadzki (LUKKS Kielce), III -Ma-
ria Grudzień (IMUKSz Debiut Ostrowiec 
Św.), a z naszej gminy VI miejsce zajął Igor 
Lesiak i XII - Patrycja Kropisz. W grupie do 
lat 14: I miejsce otrzymał Jan Choina (Het-
man Ostrowiec Św.), II - Paweł Kupis (LUKKS 
Miedziana Góra), III - Maciej Syska (LUKKS 
Kielce), V - Maciej Moćko (LUKKS Miedziana Góra). W tej grupie 
zagrała Magdalena Ciosek. W grupie do lat 18: I miejsce przypa-
dło Pawłowi Bartkiewiczowi (LUKKS Miedziana Góra), II - Mi-
chałowi Choinie (Hetman Ostrowiec Św.), III - Przemysławowi 
Stępniowi (LUKKS Miedziana Góra). 
 Na zakończenie wójt gminy Miedziana Góra - Zdzisław 
Wrzałka uhonorował medalami wicemistrzów Drużynowych Mi-
strzostw Województwa – zawodników O/LUKKS Miedziana Góra: 
Piotra Paździerza, Macieja Moćko, Gabrielę Wardecką oraz Marci-
na Różalskiego i Katarzynę Karyś. Za szczególne osiągnięcia na-
grodzeni zostali także: Paweł Bartkiewicz  i Paweł Kupis. ■  
 

Prezes Zarządu O/LUKKS Miedzian Góra
Agnieszka Tatar-Paździerz

Najmłodsi zwycięzcy tegorocznego Turnieju im. Józefa Mazgaja
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AKTUALNOŚCI

Siatkarki w czołówceW skrócie
 � Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że 

Starosta Kielecki 8 maja 2017 r. wydał decyzję 
znak: GN-I.6620.5.76.2016.DG ustalającą, że nie-
ruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gmi-
na Miedziana Góra obr. Ciosowa, jako działka  
nr: 6 o  powierzchni 0,1500 ha stanowi mienie 
gminne. Treść decyzji została udostępniona do 
publicznego wglądu w BIP UG w Miedzianej Gó-
rze oraz na tablicy ogłoszeń UG Miedziana Góra 
11 maja 2017 r.

 � Wójt gminy Miedziana Góra informuje, że 
zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z 10 maja 1990 r. 
Przepisy	wprowadzające	ustawę	o samorządzie	tery-
torialnym	i ustawę	o pracownikach	samorządowych	
(Dz.	U.	Nr	32	poz.	191,	z późn.	zm.) został wywie-
szony, na okres od 18 maja 2017 r. do 16 czerwca 
2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mie-
dzianej Górze, do publicznego wglądu, protokół 
inwentaryzacyjny mienia podlegającego komuna-
lizacji. Protokół obejmuje teren położony w miej-
scowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczo-
ny jako działki nr nr: 15, 80/3, 137/1, 151/3, 151/4, 
152, 255, 256, 705, 2223/1, 2225 o  pow. łącznej 
2,5665 ha. Osoby prawne i fizyczne, których doty-
czą ustalenia w protokole, mogą zgłaszać zastrze-
żenia w Urzędzie Gminy – pokój nr 6.

 � Od 1 czerwca bezpłatne porady prawne od-
bywają się w  każdą środę w  godzinach od 16.30 
do 19.30 w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Miedzianej Górze (ul. Urzędnicza 
11a). Pomoc prawna udzielana jest osobom  za-
grożonym wykluczeniem społecznym, bezrobot-
nym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków 
czy dotkniętym przemocą w rodzinie. Radca praw-
ny prosi tych, którzy pragną skorzystać z pomocy, 
o zabranie dokumentów, które mają istotne zna-
czenie dla poruszanej przez nich sprawy.

 � Zapraszamy do udziału w  projekcie ,,Two-
ja szansa na przedsiębiorczość III edycja”. W ra-
mach projektu można skorzystać z: bezzwrotnej 
dotacji w  wysokości 24  750 zł, wsparcia finan-
sowego w  wysokości 2  000 zł (do 12 miesięcy), 
wsparcia szkoleniowo-doradczego. Projekt skie-
rowany jest do osób powyżej 29 roku życia, któ-
re poszukują pracy, są bierne zawodowo, odcho-
dzą z rolnictwa i znajdują się w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy, (kobiety, osoby po 50 roku ży-
cia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezro-
botne, niskowykwalifikowane). Rekrutacja do pro-
jektu 30.08 - 14.09.2017 r. Szczegółowe informa-
cje na stronie: www.tsp3.pakd.pl lub pod nume-
rem telefonu 508 030 704. ■	(nieb.)

III miejsce zajęły siatkarki z Gimnazjum w Ćmińsku podczas Fina-
łu Wojewódzkiej Gimnazjady w  Piłce Siatkowej, który odbył się 
25 maja w hali MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 – Wysoka lokata reprezentacji jest najsłodszą nagrodą za trud wło-
żony w przygotowanie do mistrzostw. Treningi, udział w różnego rodza-
ju turniejach, cyklu lig, rów-
nież tych pozaszkolnych, oraz 
wiara w siebie dały nam moc-
ny fundament do walki w ści-
słym gronie najlepszych żeń-
skich drużyn w wojewódz-
twie. Zdobycie brązowego 
medalu było zwieńczeniem 
6 - letniej przygody z siatków-
ką – mówi trenerka Marta Ma-
zur. Warto dodać, że Ilona Sal-
wa została nagrodzona statu-
etką jako najlepiej przyjmująca zawodniczka, a Julia Reczyńska i Nata-
lia Suchenia otrzymały wyróżnienia. Najlepszą rozgrywającą zawodnicz-
ką w naszej drużynie okazała się Julia Radlica. 
Skład drużyny: Natalia Suchenia, Ilona Salwa, Julia Reczyńska, Domini-
ka Szybalska, Julia Radlica, Karolina Ciopińska, Aleksandra Salwa, Mile-
na Kochel, Amelia Saladra. Opiekunem drużyny jest Marta Mazur, któ-
ra pragnie podziekować dziewczynom za ciężką pracę, a rodzicom za po-
moc w wyjazdach. ■

W nowoczesny sprzęt wzbogacą się gminne placówki oświatowe 
dzięki realizacji projektu  „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz 
z wyposażeniem na terenie gminy Miedziana Góra”.

 Preumowę na jego realizację podpisali z marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego Adamem Jarubasem wójt Miedzianej Góry Zdzisław 
Wrzałka i  skarbnik Justyna 
Błaszczyk. Ogółem w  ramach 
konkursów „Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i  szko-
leniowej” wybrano 71 pro-
jektów. Wśród nich znalazł 
się ten złożony przez gminę 
Miedziana Góra, który opiewa 
na łączną kwotę 968 tys. zł, 
z  czego 75 proc. (726 tys. zł) 
to dofinansowanie z RPO WŚ, 
zaś pozostała kwota – 242 tys.  zł 
to wkład własny z budżetu gminy.
 – To dofinansowanie będzie dla nas ogromnym wsparciem i pozwo-
li na realizację zadań służących rozwojowi edukacji we wszystkich trzech 
naszych szkołach – mówi Zdzisław Wrzałka. 
 W ramach projektu zaplanowano zarówno prace remontowe – np. sali 
gimnastycznej i boiska w szkole Kostomłotach Drugich, łazienek w szko-
łach w Ćmińsku i Kostomłotach Drugich, a także wyposażenie wszystkich 
placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, komputery stacjonar-
ne i laptopy oraz sprzęt multimedialny. Zakupione zostanie także mobil-
ne miasteczko ruchu drogowego oraz meble do szkół. ■	(nieb.)

Nasza „brązowa” drużyna z Ćmińska

Podpisanie preumowy na realizację projektu

Wsparcie dla szkół
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turystyka

Czy wiecie, gdzie leży Szyszków-
ka? Jeśli jeszcze nie odwiedziliście 
tego miejsca, to zapraszamy Was 
na spacer po jednym z najurokliw-
szych zakątków gminy Miedziana 
Góra. 

 Wyruszamy spod bramy toru wyści-
gowego w  Miedzianej Górze. W  uszach 
słychać szum jadących krajówką aut i aż 
trudno uwierzyć, że za chwilę znajdziemy 
się w leśnej głuszy. 
 – Kilka dni temu przyuważyłem tu 
bobry, zaraz potem stado kaczek – mó-
wi regionalista Czesław Naporowski. Jego 

marzeniem jest, by to niezwykłe miejsce 
odkryli i docenili turyści – nadaje się ono 
znakomicie do pieszych wędrówek oraz 
wypadów rowerowych. 

 Trasa, która zaczyna się przy bramie 
toru, ma swój koniec przy przepompow-
ni w Wyrowcach. Oczywiście, jeśli starczy 
czasu i sił, można wędrować znacznie da-
lej, na przykład wzdłuż Kanału Bobrzań-
skiego i napawać się pięknymi widokami, 
m.in. na Baranią Górę i Górę Gomek. 
 Ale wróćmy na początek naszej 
marszruty – wzrok przyciąga urokliwe 
rozlewisko, w którym „topi się” soczy-
sta zieleń gęsto rozsianych tu drzew, 
krzewów i traw. Przelewający się stru-
mień, który stanowi dopływ Bobrzy,  
utworzył nawet coś na kształt maleń-

kiego wodospadu, 
którego spiętrzone 
wody urozmaicają 
krajobraz. 
 – Ta droga nazy-
wa się zwyczajowo 
Szyszkówką, podob-
nie zresztą jak i  stru-
myk – dodaje Czesław 
Naporowski. – Skąd 
ta nazwa? W  połowie 
XVII w. biskup krakow-
ski Marcin Szyszkow-
ski miał tu dwa sta-
wy i młyn. Niestety po 

zabudowaniach nie pozostał żaden ślad. 
Przetrwała jedynie grobla.
 Gwoli kronikarskiej skrupulatności 
dodajmy jeszcze, że biskup Szyszkowski 

to ten sam, który był fundatorem klaszto-
ru na Karczówce oraz kuratorem kościoła 
w pobliskim Tumlinie.
 Teren, po którym spacerujemy, jest 
obecnue własnością Lasów Państwo-
wych. Rzadko odwiedzany stanowi, poło-

żoną tuż przy ruchliwej trasie, oazę spo-
koju. Rosną tu strzeliste sosny, dęby, bu-
ki, olchy, osiki i brzozy. 
 Dalsza marszruta wiedzie przez Dia-
bli Jar – zanurzamy się więc w zacienio-
ne, rosnącymi po obu stronach drzewa-
mi, zagłębienie. Ale po chwili docieramy 
na polankę, która syci nasze oczy bajecz-
nymi widokami. Taki oto skrawek pięk-
nej natury można znaleźć w samym ser-
cu Miedzianej Góry. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Bus na trasie od ul. Wyręba w Ćmiń-
sku – ul. Czarnowska w  Kielcach 
znów kursuje po kilkumiesięcznej 
przerwie. Gmina Miedziana Góra 
ze swojego budżetu dokładać bę-
dzie do kursów.

 Przypomnijmy, że od stycznia z prze-
jazdów na trasie obejmującej m.in. ulice: 
Wyręba, Światełek w Ćmińsku oraz Tum-
lin-Podgród wycofał się dotychczaso-
wy przewoźnik. Po zlikwidowaniu kursu 
mieszkańcy skarżyli się na zbyt dużą od-
ległość do najbliższych przystanków linii 
nr 9 lub 32.
 – Prowadziliśmy rozmowy z  kilko-
ma przewoźnikami i po wielu pertrakta-
cjach udało się uruchomić od 8 czerwca 

linię, która początek bierze przy ul. Wy-
ręba w  Ćmińsku,  następnie zatrzymuje 
się m.in. przy ul. Światełek oraz w Umrze, 
Tumlinie - Dąbrówce, Tumlinie - Podgro-
dzie, ul. Wykień w  Ćminsku, a  później 
przejeżdża przez ul. Łódzką w Miedzianej 
Górze oraz Kostomłoty Drugie i Pierwsze 
w stronę Kielc, kończąc swój bieg przy ul. 
Okrzei – mówi Zdzisław Wrzałka, wójt 
Miedzianej Góry. Dodaje, że gmina ze 
swojego budżetu dopłacać będzie prze-
woźnikowi 1 zł do każdego kilometra. Jak 
podkreśla to ukłon w  stronę mieszkań-
ców, którzy skarżyli się na trudności z do-
jazdem do stolicy województwa.
 – Umowa z przewoźnikiem obowiązy-
wać będzie do końca tego roku, przez ten 

czas będziemy mogli ocenić jakie 
jest zainteresowanie przejazdami 
na tej trasie – dodaje wójt Wrzał-

ka. Zaplanowano osiem kursów od po-
niedziałku do piątku (pierwszy bus bę-
dzie wyjeżdżać o  godz. 5.45, a  kończyć 
swój bieg o  19.23) oraz cztery w  sobo-
ty i  niedziele. Szczegółowy rozkład jaz-
dy dostępny jest na naszej stronie inter-
netowej (www.miedziana-gora.pl).
 Z podpisania umowy zadowolony jest 
sołtys Ćmińska Rządowego Jan Reczyń-
ski. – To dobra wiadomość, szczególnie 
dla młodzieży, która dojeżdża do szkoły 
do Kielc – mówi. – Ale cieszą się również 
dorośli, którzy skarżyli się, że musieli np. 
iść 2,5 km na przystanek  linii nr 9. Nasi 
mieszkańcy będą mogli również dojechać 
pod Urząd Gminy czy do ośrodka zdrowia 
w Kostomłotach Drugich. ■	(nieb.)

Urokliwe rozlewisko tonie w zieleni

Diabli Raj prowadzi do  przepompowni w Wyrowcach

Bliżej, szybciej, wygodniej

Obok strumyka, przez Diabli Jar



Wydarzyło się ...

Samorządowcy oklaskują program przygotowany z okazji ich 

święta przez uczniów w gimnazjum w Kostomłotach Drugich.

Karolina Jagodzińska ze szkoły w Kostomłotach Drugich narysowała 

swoje wyobrażenie UE i w nagrodę ufundowaną przez europosła 

Bogdana Wentę pojechała do Brukseli.

Pierogi, chłodnik - „Bobrzanki” dały popis kulinarnych 

umiejętności podczas Jarmarku Świętokrzyskiego.

Inscenizacja w Miedzianej Górze. Kolejny epizod 

nierównej walki partyzantów z Niemcami.

Wójt Zdzisław Wrzałka i radny Wiesław Tokar składają kwiaty pod 

pomnikiem upamiętniającym śmierć „Wilka”.

Trafić do celu czyli Dzień Dziecka
w świetlicy w Tumlinie.

Dzień Dziecka w Wolnej Strefie
w Kostomłotach Pierwszych.

Samorządowcy we wspólnej sztafecie z dzieciakami. 

Rośnie nam nowe pokolenie biegaczy.


