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54 
tyle dzieci urodziło się w gminie Miedziana 
Góra w tym roku. W 2016 r. powitaliśmy na 

świecie 104 małych mieszkańców naszej gminy, 

zaś w 2015 r. – 98. Jak widać tendencja jest 
wzrostowa, co niezmiernie cieszy. Ogółem na 

koniec ubiegłego roku w gminie Miedziana Góra 
zameldowanych było 11 tys. 253 osoby.
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LICZBA MIESIĄCA

Szanowni 
Mieszkańcy!
Przyjęta	 dwa	 lata	 temu	
„Strategia	 rozwoju	 gmi-
ny	Miedziana	Góra	do	roku	
2025”	to	dokument,	do	któ-
rego	warto	wciąż	wracać,	by	
wczytywać	się	w wizję	przy-

szłości	naszej	małej	ojczyzny,	jej	mocne	i słabe	strony.	Jedną	z szans	
rozwoju	gminy	jest	wzrost	jej	atrakcyjności	jako	miejsca	zamieszka-
nia.	Cieszy,	iż	w ciągu	ostatnich	lat	więcej	osób	osiedlało	się	w na-
szej	gminie,	niż	decydowało	na	emigrację	poza	jej	granice.	Ponad-
to	–	jak	wykazują	dane	zamieszczone	w Strategii	–	liczba	przemel-
dowań	w granicach	gminy	świadczy	o przywiązaniu	mieszkańców	
do	swojej	małej	ojczyzny.	Ale	należy	pamiętać,	że	o wyborze	miejsca	
zamieszkania	decyduje	wiele	czynników	–	m.in.	jakość	infrastruktu-
ry	drogowej,	 kanalizacyjnej,	 gazowej,	 sportowo-rekreacyjnej,	 edu-
kacyjnej	czy	kulturalnej.	Inwestycje	są	dla	naszego	samorządu	spra-
wą	priorytetową	–	pełną	parą	idą	prace	przy	budowie	kanalizacji,	
oddajemy	kolejne	odcinki	wyremontowanych	i nowych	dróg.	O tym,	
dlaczego	warto	mieszkać	w Miedzianej	Górze	–	piszemy	w lipcowym	
numerze	naszego	miesięcznika.
	 W najnowszym,	wakacyjnym	numerze	„Głosu	Miedzianej	Góry”	
piszemy	o letniej	ofercie	spędzania	przez	dzieci	wolnego	czasu,	ale	
wracamy	także	na	chwilę	do	minionego	roku	szkolnego,	dzieląc	się	
sukcesami	naszych	uczniów	–	w zawodach	sportowych	oraz	konkur-
sach	 ekologicznych.	Przy	 okazji	warto	przypomnieć,	 że	 tegoroczni	
absolwenci	naszych	gimnazjów	osiągnęli	świetny	wynik	z egzami-
nów	końcowych,	plasując	 się	na	szóstym	miejscu	w województwie	
świętokrzyskim.	Tak	dobra	 lokata	 to	 rezultat	 systematycznej	pra-
cy	zarówno	uczniów,	jak	i nauczycieli	oraz	dodatkowych	zajęć	i re-
alizacji	projektów	edukacyjnych.	Zresztą,	co	warto	podkreślić	-	na-
sze	gimnazja	od	lat	plasują	się	w czołówce,	tegoroczne	wyniki	nie	są	
więc	przypadkiem,	lecz	regułą.
	 Wszystkich	Czytelników	chciałbym	także	zaprosić	na	wakacyj-
ny	spacer	nad	urwisko	skalne	Piekło,	urokliwe	miejsce,	jedno	z tych,	
które	 w  niedalekiej	 przyszłości	 mają	 szansę	 stać	 się	 pomnikiem	
przyrody	nieożywionej.	Przy	okazji	warto	wybrać	się	szlakiem	pozo-
stałości	tradycji	górniczych	naszej	gminy	i odświeżyć	karty	historii,	
kiedy	to	Miedzianą	Górę	odwiedził	sam	król	August	Poniatowski.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

Zamiast miasta wybierają wieś
w centrum Miedzianej Góry czy Tumlinie. 
 Wielu mieszczuchów zmęczonych ży-
ciem w blokowiskach wybiera właśnie gmi-
nę Miedziana Góra. Jedną z tych osób, któ-
re przed kilku laty zdecydowały się opuścić 
Kielce i zamieszkać na wsi, jest Marek Pod-
siadło – wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny w Miedzianej Górze. – Chciałem uciec 
z miasta, szukałem spokoju, życia na łonie 
natury w  pobliżu rzeki. Wszystko to zna-
lazłem w Kostomłotach Pierwszych – mó-
wi wiceprzewodniczący Rady, który dość 
szybko wtopił się w  lokalną społeczność, 
o  czym świadczy powierzony mu mandat 
radnego. – Oczywiście nie bez znaczenia 
jest także infrastruktura i bliskość miasta.
 Jak podkreśla wójt Wrzałka - wzrost 
atrakcyjności gminy jako miejsca zamiesz-
kania to jedno z najważniejszych zadań sa-
morządu. – Zapisane jest ono jako I cel stra-
tegiczny w „Strategii rozwoju gminy Mie-
dziana Góra do roku 2025” – dodaje wójt. – 
Stąd nasze działania związane z rozbudo-
wą infrastruktury komunalnej i drogowej. 
Z myślą o mieszkańcach gminy przyłączy-
liśmy się także do apelu o przyspieszenie 
prac nad budową drogi ekspresowej S 74. 

Ale sporym wyzwaniem 
jest integracja napły-
wających mieszkańców 
z gminą. ■

_________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

1085 – tyle pozwoleń na budowę 
dla gminy Miedziana Góra wydano 
w  ciągu minionych dziesięciu lat. 
Przybywa mieszkańców, którzy ucie-
kają z miejskich blokowisk i realizu-
ją u nas marzenia o własnym domu.

 Miedziana Góra należy do tych pod-
miejskich gmin, do których najchętniej 
przeprowadzają się kielczanie. Bliskość 
miasta, dobre skomunikowanie oraz inwe-
stycje takie jak budowa kanalizacji, wodo-
ciągów czy dróg sprawiają, że nasza gmi-
na jest atrakcyjnym miejscem do zamiesz-
kania. Nie bez znaczenia jest także jej usy-
tuowanie wśród malowniczych lasów 
i  wzgórz oraz bliskość miejsc, które sta-
nowią wspaniałą bazę wypadową do pie-
szych i  rowerowych wypraw. Potencjal-
nych mieszkańców przyciągamy także so-
lidną ofertą edukacyjna – dwa działają-
ce w naszej gminie gimnazja od lat sytu-
ują się w  wojewódzkiej czołówce, świet-
nie radzą sobie również szkoły podstawo-
we, a  rodzice maluchów mogą skorzystać 
z oferty przedszkolnej. 
 Według danych Wydziału Budownic-
twa Starostwa Powiatowego w Kielcach – 
od 2006 r. dla gminy Miedziana Góra wy-
dano 1085 pozwoleń na budowę. Rekordo-
wy pod tym względem był rok 2007, kie-
dy to wydano 121 pozwoleń. Zanotowa-
no także rekordowy obrót działkami w na-
szej gminie. Ten boom wkrótce przełożył 
się na wzrost liczby ludności. W  2010 r., 
kiedy to, jak można się spodziewać, zakoń-
czyły się budowy domów, na które pozwo-

lenia wydano około roku 2007, w  naszej 
gminie zameldowała się rekordowa licz-
ba osób – 224. Ponad sto pozwoleń na bu-
dowę rocznie wydawano także w kolejnych 
latach. Po raz pierwszy liczba ta spadła do-
piero w  2014 r. Ogółem od roku 2007 do 
2013 liczba mieszkańców gminy wzrosła 

o  672 osoby. Ma to związek z  dodatnimi: 
przyrostem naturalnym i saldem migracji. 
 Gdzie najchęt-
niej budują się no-
wi mieszkańcy? Ulu-
bioną miejscowością 
jest Tumlin–Wykień, 
gdzie powstały ta-
kie ulice jak Urocza, 
Słodka, Jasna. Przy-
bywa również miesz-
kańców w  miejsco-
wości Tumlin Pod-
gród. Tu nowe do-
my usytuowały się 
m.in. przy ulicach – Lirycznej i Pogodnej. 
Popularnością cieszy się również centrum 
Miedzianej Góry, szczególnie ulica Wrzo-
sowa oraz ulica Stadionowa w  Kostomło-
tach Pierwszych i  Drugich. – Otwieramy 
się na nowych mieszkańców, wprowadza-
jąc zmiany w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy – mówi 
Zdzisław Wrzałka, wójt gminy Miedziana 
Góra.
 O  popularności miejscowości gminy 
świadczą ceny działek, które należą do naj-
wyższych w  powiecie kieleckim. Za metr 
kwadratowy w naszej gminie trzeba zapła-
cić od 60 do 120 zł, najdroższe są tereny 

Jedną z najpiękniej położonych i chętnie zasiedlanych
przez nowych mieszkańców jest ulica Liryczna

Marek Podsiadło, 
wiceprzewod ni -
czący Rady Gminy 
w Miedzianej Gó-
rze: Do Kostomło-

tów Pierwszych przeprowadziłem 
się sześć lat temu i ani przez chwilę 
nie żałowałem tej decyzji. Obserwu-
ję, jak zmienia się oblicze gminy, 
ile ważnych inwestycji przeprowa-
dzono w ciągu minionych kilku lat. 
To z pewnością przyciągnie nowych 
mieszkańców. Ale chciałbym zaape-
lować, by ci, którzy w  Miedzianej 
Górze mieszkają od pokoleń, z życz-
liwością przyjmowali nowo przyby-
łych mieszkańców.
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AKTUALNOŚCI

Budżet dobrze wykonany razowo, gdy tylko wpłynie wniosek. Nato-
miast w przypadku odpłatnego przejęcia 
działki konieczne jest zapewnienie środ-
ków budżetowych na ten cel. Jeśli cho-
dzi o działki przeznaczone pod drogi we-

wnętrzne, to ich odpłatne nabywanie mo-
że nastąpić tylko wówczas, gdy podykto-
wane to będzie ważnym interesem pu-
blicznym i gdy w budżecie gminy znajdą 
się na ten cel pieniądze. Nieodpłatne na-
bycie działki pod drogę wewnętrzną na-
stępować ma na wniosek wszystkich  wła-
ścicieli działek tworzących drogę oraz po 
spełnieniu określonych, punktowanych 
kryteriów (m.in. gęstość zabudowy, licz-
ba zameldowanych osób czy parametry 
techniczne drogi). ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Absolutorium wójtowi gminy Mie-
dziana Góra udzielili radni podczas 
czerwcowej sesji. 

 39 mln 830 tys. zł – to ubiegłoroczne 
dochody gminy Miedziana Góra. Wydat-
ki z budżetu kształtowały się na poziomie 
38 mln zł. Pozytywną opinię o gospoda-
rowaniu finansami gminy w 2016 r. wyra-
ziły Regionalna Izba Obrachunkowa oraz 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy. – Anali-
zując ubiegłoroczny budżet, stwierdzam, 
że uzyskane wskaźniki finansowe są do-
bre, wypracowano nadwyżkę w wysokości 
3 mln 277 tys. zł, która została wprowa-
dzona do tegorocznego budżetu – podsu-
mował Piotr Rogula, przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy w Miedzia-
nej Górze podczas sesji, która odbyła się 
13 czerwca.
 Ostatecznie za udzieleniem wójtowi 
absolutorium głosowało dziesięciu rad-
nych, trzech wstrzymało się od głosu. 
 – Ubiegłoroczny budżet był wyko-
nany dobrze, rozsądnie gospodarowali-
śmy finansami naszej gminy, szczegól-
nie w zakresie inwestycji, za co chciałbym 
podziękować pani skarbnik, wszystkim 
pracownikom urzędu oraz radnym. To by-
ła nasza wspólna praca – podkreślił wójt  
Miedzianej Góry Zdzisław Wrzałka. 
 Podczas czerwcowej sesji radni za-
twierdzili statuty i regulaminy ośrodków 
zdrowia w Miedzianej Górze oraz Ćmiń-
sku, nadali nazwy trzem nowym ulicom 
– Przytulnej w Tumlinie–Wykniu, Agre-
stowej oraz Osiedlowej w Kostomłotach 
Pierwszych. Radni przyjęli również apel 

do ministra infrastruktury i  budownic-
twa o  zabezpieczenie funduszy na bu-
dowę drogi S-74. – To inicjatywa dzie-
sięciu samorzą-
dów, której ce-
lem będzie reali-
zacja tej inwe-
stycji. Wprawdzie 
została ona  ujęta 
w  Programie Bu-
dowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014 
– 2023, ale niepo-
koją nas przedłu-
żające się proce-
dury uzyskania 
decyzji środowi-
skowej dla po-
szczególnych od-
cinków. Dlatego 
apelujemy do rzą-
du o zabezpiecze-
nie pieniędzy na budowę tej drogi  – tłu-
maczył wójt Zdzisław Wrzałka. 
 Podczas posiedzenia radni przyję-
li także postanowienie regulujące zasady 
wyrażania zgody na nabywanie nierucho-
mości przeznaczonych pod drogi. 
 –	 O  konieczności stworzenia doku-
mentu, w  którym zapiszemy zasady od-
płatnego lub nieodpłatnego nabywania 
działek, mówiliśmy od dawna – tłumaczył 
przewodniczący Rady Gminy Bogusław 
Sobczyk. Ustalono, że nieodpłatne naby-
wanie na własność gminy działek prze-
znaczonych pod gminne drogi publiczne 
i wewnętrzne odbywać się będzie każdo-

Czerwcowa sesja była okazją do wręczenia dyrektorom gminnych szkół:
Markowi Wosowi (na zdj. SP w Porzeczu), Piotrowi Kwietniowi 

(ZS w Kostomłotach Drugich) i Krzysztofowi Wójcikowskiemu (ZS w Ćmińsku)
aktów powierzenia stanowiska do 2022 roku

Bezpłatny mobilny system ostrze-
gania i  powiadamiania mieszkań-
ców wprowadziła gmina Miedziana 
Góra. Aby nieodpłatnie otrzymać 
sms-a  o  zagrożeniach lub ważnych 
wydarzeniach, wystarczy zarejestro-
wać się w systemie.

 Na stronie internetowej gminy – 
www.miedziana-gora.pl	 –	 w  lewym dol-
nym rogu dostępna jest zakładka SYS-
TEM INFORMOWANIA SMS. Wystarczy 
wybrać sołectwo, w którym się mieszka, 

wiadamiania gwarantuje szybki sposób 
otrzymywania przez mieszkańców wiary-
godnych i rzetelnych informacji.
 Jak podkreśla wójt Wrzałka, głównym 
celem uruchomienia systemu jest ostrze-
ganie mieszkańców przed zagrożenia-
mi takimi jak intensywne opady, utrud-
nienia komunikacyjne czy przerwy w do-
stawie energii elektrycznej. – Ale chcemy 
także dotrzeć do mieszkańców z informa-
cjami o wydarzeniach kulturalnych, spor-
towych oraz z  bieżącymi, ważnymi ko-
munikatami urzędowymi. ■ (nieb.)

oraz podać numer swojego telefonu. Na 
koniec trzeba nacisnąć przycisk: DOPISZ. 
Podkreślamy, że numer jest bezpieczny 
i  chroniony zgodnie z  zapisami ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
 – Szybka informacja to dziś podsta-
wa skutecznej ochrony życia i  mienia – 
mówi wójt gminy Miedziana Góra  Zdzi-
sław Wrzałka. –	Do tej pory komunika-
ty o  zagrożeniach przekazywaliśmy po-
przez stronę internetową  gminy czy me-
dia społecznościowe. Nie każdy jednak 
zagląda do sieci. Sms-owy system po-

Dostaniesz sms-a o zagrożeniach
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aktualności

Od lat, jako przewodnik Polskiego To-
warzystwa Turystyczno - Krajoznawcze-
go, upowszechnia on aktywny wypoczy-
nek, z  zaangażowaniem oprowadza mi-
łośników pieszych wędrówek, udziela-
jąc im fachowych informacji o  naszym 
regionie i  ucząc poszanowania natury. 
Podczas festynu doceniono także wyróż-
niającego się sportowca – szczypiornistę 
– Konrada  Ciołaka. Swoją nagrodę wrę-
czyło także Forum Inicjatyw Gospodar-

czych – otrzymał ją Automobilklub Kie-
lecki, zaś Lokalna Grupa Działania „Do-
rzecze Bobrzy” uhonorowało Urszulę 
Struż. ■ (nieb.)

Ponad 9 mln
dofinansowania!

Czerwcowa sesja była okazją do wręczenia dyrektorom gminnych szkół:
Markowi Wosowi (na zdj. SP w Porzeczu), Piotrowi Kwietniowi 

(ZS w Kostomłotach Drugich) i Krzysztofowi Wójcikowskiemu (ZS w Ćmińsku)
aktów powierzenia stanowiska do 2022 roku

Józefa Bucka odebrała statuetkę Miedziara  z rąk wójta Zdzisława Wrzałki
 i przewodniczącego Rady Gminy - Bogusława Sobczyka

 W  ramach IV etapu przebudowa-
na zostanie oczyszczalnia ścieków w Ko-
stomłotach Drugich, której przepusto-
wość dzięki wyposażeniu drugiego re-
aktora w  urządzenia technologiczne 
zwiększy się z  1000 m³ ścieków na do-
bę do 1500 m³ ścieków na dobę. Wybu-
dowanych zostanie  dziewięć przepom-
powni ścieków (dwie zostaną wyposażo-
ne w agregaty prądotwórcze) i pięć prze-
pompowni przydomowych. 
 – Realizacja Etapu IV pozwoli uzyskać 
wskaźnik skanalizowania gminy w wyso-
kości 83 proc. w stosunku do ogólnej licz-
by mieszkańców – dodaje wójt Wrzałka. – 
Liczba osób, które po zakończeniu IV eta-
pu będą mogły podłączyć się do kanali-
zacji, szacowana jest na 1995, natomiast 
dzięki rozbudowie oczyszczalni ścieków 
dostęp do kanalizacji zyska 3775 miesz-
kańców naszej gminy. ■

Doroczny, czerwcowy festyn „Mie-
dzianogórska Gmina”  był okazją do 
nagrodzenia osób, które wyróżniają 
się swoją działalnością na rzecz na-
szej społeczności lokalnej.

 Laureatką statuetki „Miedziar” zo-
stała w tym roku Józefa Bucka – artyst-
ka ludowa, pisarka, autorka niepowta-
rzalnych wieńców dożynkowych, aktyw-
na działaczka Klubu Seniora. – Propagu-
je pani wśród mieszkańców naszej gmi-
ny najpiękniejsze tradycje polskiej wsi, 
dzięki czemu możemy mieć pewność, 
że nie zaniknie świętokrzyska obycza-
jowość – mówił wójt Zdzisław Wrzałka, 
wręczając laureatce wraz z  przewodni-
czącym Rady Gminy – Bogusławem Sob-
czykiem statuetkę. Józefa Bucka nie kry-
ła wzruszenia: - Nie spodziewałam się tej 
nagrody. Dziękuję wszystkim tym, którzy 
wspierają mnie w  tej skromnej działal-
ności, która przynosi mi wiele radości - 
powiedziała.
 Piękny jubileusz 90-lecia urodzin był 
także okazją do uhonorowania Aleksan-
dry Niebudek z Przyjma, która otrzymała 
życzenia i piękny bukiet kwiatów od wło-
darzy gminy. - Przeżyłam wojnę, to mo-
że dożyję i  stu lat – żartowała dostojna 

Umowa na dofinansowanie z  unij-
nych funduszy budowy kanalizacji 
w gminie Miedziana Góra podpisana!

 Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego podpisał z  gminą Miedziana Gó-
ra umowę o  dofinansowanie w  ramach 
Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ście-
kowa” na inwestycję - „Budowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzia-
na Góra Etap IV oraz rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w  Kostomłotach Drugich 
Etap II”. Koszt całkowity inwestycji to 
14 mln 771 tys. zł, natomiast kwota do-
finansowania z  Europejskiego Funduszu 

jubilatka, której poczucia humoru 
i  doskonałej kondycji można tyl-
ko pozazdrościć. Jej życie wpisało 

się w dzieje naszej małej ojczyzny - była 
świadkiem i  uczestnikiem ważnych wy-
darzeń historycznych – m.in. tych dra-
matycznych z  okresu II wojny świato-
wej, kiedy to niemieccy żandarmi w od-
wecie za pomoc partyzantom spalili  jej 
rodzinny dom. Zginął wówczas ojciec pa-
ni Aleksandry. Ale w jej życiu nie zabra-
kło także pięknych i  ra-
dosnych momentów – 
m.in. narodzin dzieci, 
wnuków i prawnuków.
 Swoje odznaki – Ak-
tywny Senior – przyzna-
ła Rada Seniorów Gminy 
Miedziana Góra. Otrzy-
mali je – Marian Kor-
czyński – radny gmin-
ny, który został docenio-
ny m.in. za działania na 
rzecz odbudowy kapli-
cy Przemienia Pańskie-
go oraz Jan Szustak – le-
śnik, działacz społeczny, 
samorządowiec i  czło-
nek Rady Seniorów Gminy Miedziana 
Góra. 
 Natomiast   Czesław Naporowski zo-
stał uhonorowany za popularyzację wa-
lorów krajobrazowych i  historii gminy. 

Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO 
WŚ wynosi 9  mln 
615 tys. zł (80 proc.).
– Celem projek-
tu jest zwiększenie 
odsetka mieszkań-
ców korzystających 

z  systemu oczyszczania ścieków zgod-
nego z dyrektywą dotyczącą ścieków ko-
munalnych – mówi Zdzisław Wrzałka, 
wójt Miedzianej Góry. – Projekt polega 
na kontynuacji rozpoczętej w 2001 r. ka-
nalizacji gminy Miedziana Góra. – Unij-
ne dofinansowanie pozwoli na realiza-
cję Etapu IV budowy kanalizacji sanitar-
nej (Zadanie 1 do 8) w miejscowościach: 
Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, Cio-
sowa i Ćmińsk, o  łącznej długości 43,58 
km (w  tym: 38 km kanałów grawitacyj-
nych, 5,3 km kanałów tłocznych, a także 
 - 0,18 km kanału ciśnieniowego).

Wyróżnieni ...
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6 głos miedzianej góry

Góry Buchcinej – dodaje sołtys. – Udało 
nam się także odnowić krzyże przydroż-
ne w naszej miejscowości. 
 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
Wiesława Tokara w  gminie Miedzia-
na Góra ruszył przed laty klub szacho-
wy, którego dobrym duchem i  opieku-
nem jest Eugeniusz Tylkowski. – Z Fun-
duszu Sołeckiego zakupiliśmy szachow-
nice i zegary. I tak to się zaczęło. Wów-
czas pewnie nikt z nas nie przypuszczał, 
że ta dyscyplina tak prężnie będzie się 
rozwijać w  naszej gminie – wspomina 
pan Wiesław. Dziś wychowankowie klu-
bu LUKKS Miedziana Góra odnoszą suk-
cesy podczas zawodów na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim.
 – Wyróżnienie w  konkursie „Sołtys 
Roku 2016” trafiło w dobre ręce – nie ma 
wątpliwości wójt gminy Miedziana Gó-
ra Zdzisław Wrzałka. – Współpraca Wie-
sława Tokara z władzami gminy przebie-
ga wzorowo, jest on wspaniałym przykła-
dem zaangażowania w  działalność spo-
łeczną.
 Sołtys Miedzianej Góry, który jest 
jednocześnie radnym gminnym, nie za-
mierza zwalniać tempa. Jak mówi, pó-
ki sił i  zdrowia starczy, chciałby dzia-
łać na rzecz społeczności lokalnej. - Stoi 
przede mną jeszcze wiele wyzwań - bu-
dowa chodników na ulicach Herby i Ła-

zy, remonty ulic Kamiennej, Słonecz-
nej i Zagórskiej – wylicza. – Budowa ka-
nalizacji w naszym sołectwie została już 
praktycznie zakończona, ale kolejne du-
że i bardzo oczekiwane przez mieszkań-
ców zadanie to gazyfikacja. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Już czwartą kadencję jest sołtysem 
Miedzianej Góry i wcale nie zamie-
rza zwalniać tempa. – Przede mną 
kolejne zadania do realizacji – mówi 
Wiesław Tokar, który otrzymał wy-
różnienie podczas tegorocznego 
konkursu „Sołtys Roku 2016”.

 Podczas czerwcowego XXIII Zjaz-
du Sołtysów, który tradycyjnie odbył się 
w Wąchocku, Wiesław Tokar znalazł się 
w  zaszczytnym gronie 62 wyróżniają-
cych się sołtysów z województwa święto-

krzyskiego. W  nagrodę otrzymał sprzęt 
ogrodniczy ufundowany przez Urząd 
Gminy w Miedzianej Górze, a gratulacje 
składała mu silna reprezentacja naszej 
społeczności lokalnej – przewodniczą-
cy Rady Gminy Bogusław Sobczyk, wi-
ceprzewodniczący Marek Podsiadło oraz 
sołtysi Urszula Struż i Marek Socha. Pan 
Wiesław nie kryje radości i dumy, że je-
go działalność społeczna została doce-
niona. Z drugiej jednak strony jest czło-
wiekiem niezwykle skromnym, który za-
miast rozgłosu woli wokół swojej osoby 
ciszę.

Oświetlenie i place zabaw
 Zapał do działalności społecznej 
odziedziczył po swoim ojcu Stanisławie, 
który przez 28 lat był sołtysem. – Pod-
patrywałem jego pracę, pomagałem mu 
w  wielu działaniach i  na własne oczy 

mogłem się przekonać, jak wiele dobre-
go dla lokalnej społeczności może zrobić 
sołtys – mówi pan Wiesław. – Oczywi-
ście czasy sołtysowania mojego ojca były 
zupełnie inne. W Miedzianej Górze wię-
cej było rolników, inne były także realia, 
w których funkcjonował sołtys. 
 Ale z pewnością jedno się nie zmie-
niło się – zarówno wówczas, jak i  teraz 
sołtys postrzegany był jako ktoś, do ko-
go można przyjść z problemem, poprosić 
o  radę czy pomoc. I  tej idei sołtys Wie-
sław Tokar stara się być wierny od 19 

lat. Jest on typowym 
społecznikiem, który 
chętnie angażuje się 
w  przedsięwzięcia słu-
żące rozwojowi sołec-
twa. Zainicjował wiele 
przedsięwzięć  komu-
nalnych w  Miedzianej 
Górze, m.in. wymia-
nę oświetlenia uliczne-
go. Dzięki wykorzysta-
niu pieniędzy z Fundu-
szu Sołeckiego udało 
się doposażyć  przed-
szkole w Kostomłotach 
Drugich w  nowocze-
sne pomoce edukacyj-
ne i zabawki oraz zaku-
pić meble wraz z  wy-
posażeniem kuchni do 
remizy OSP w Miedzia-

nej Górze. Warto również dodać, że był 
współinicjatorem budowy placów zabaw 
przy ulicach Urzędniczej oraz Herby. 

Nie zwalnia tempa
 Wiesław Tokar jest przykładem spo-
łecznika, który uważnie wsłuchuje się 
w głos współmieszkańców. Od lat anga-
żuje się w  dystrybucję produktów spo-
żywczych dostarczanych przez Bank 
Żywności, organizował również zbiór-
ki dla potrzebujących – m.in. dla rodzi-
ny, która straciła swój dobytek w  poża-
rze oraz na leczenie dziewczynki, która 
ucierpiała w wypadku samochodowym. 
 Wiesław Tokar szczególną opie-
ką otacza jedną z  gminnych pereł, jaką 
bez wątpienia jest Kaplica św. Barbary.  
- Wspólnymi siłami wyremontowaliśmy 
kaplicę, zachęcam również mieszkań-
ców Miedzianej Góry do sprzątania całej 

Wiesław Tokar odbiera wyróżnienie
w Konkursie Sołtys Roku 2016

Wiesław Tokar sołtysem Miedzianej Góry jest już czwartą kadencję.
Pełni także funkcję radnego

Wśród Sołtysów Roku
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Wycinka po nowemu

Zakończyła się przebudowa ul. Wrzosowej w Miedzianej Górze. 
 W  ramach prac wybudowano kanalizację deszczową. Powstały dwie 
studnie betonowe, położono 300 metrów rur oraz 40 metrów przykanali-
ka, zamontowano także pięć betonowych wpustów ulicznych. Natomiast 
prace drogowe, które realizował Zakład Robót Drogowych Włodzimierz 

Olszewski ze Skarży-
ska–Kamiennej, obję-
ły położenie 110-me-
trowej nawierzchni as-
faltowej wraz z  chod-
nikiem po jednej stro-
nie. Koszt inwestycji to 
154 tys. zł. 
- Cieszę się, że zakoń-
czyliśmy kolejną in-
westycję, wcześniej 
remontowany odci-
nek był drogą grunto-
wą, teraz mamy asfalt 

i chodnik – podkreślił wójt Zdzisław Wrzałka.  – Warto dodać, że część 
ulicy Wrzosowej została wyremontowana już kilka lat temu, teraz prze-
budowaliśmy pozostały odcinek, który wcześniej odkupiliśmy od prywat-
nego właściciela. 
 Dobiega także końca budowa odcinka ulicy Staszica. Dodatkowe prace 
polegające na montażu barier zabezpieczających wysoką skarpę zakoń-
czą się w drugiej połowie lipca. ■	(nieb.)

Zmienione zasady wycinki drzew na posesjach
prywatnych obowiązują od 17 czerwca.

 Gminy mają obecnie trzy tygodnie na oględziny drzew. Zmienione zo-
stały także wielkości obwodów roślin, które będzie można usunąć bez ze-
zwolenia. Po zgłoszeniu zamiaru wycinki przez właściciela nieruchomo-
ści gmina ma 21 dni na dokonanie wizji lokalnej na działce, a w ciągu 
kolejnych 14 ma czas na wyrażenie sprzeciwu wobec wycinki. Jego brak 
oznacza tzw. milczącą zgodę. Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba 
zgłaszać zamiaru usunięcia  topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm nie przekra-
cza 80 cm. W  przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
i platanu klonolistnego obwód nie może przekroczyć 65 cm, a w przypad-
ku pozostałych gatunków drzew –	50 cm.
 Do czasu wydania nowego rozporządzenia przez ministra środowiska 
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzewa obowiązuje dotychczasowa 
w wysokości 500 zł za centymetr obwodu drzewa mierzona na wysoko-
ści 130 cm od podłoża. Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oglę-
dzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budo-
wę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona re-
alizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie 
musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Odbiór wybudowanego odcinka ulicy Wrzosowej

W skrócie
 � Urząd Gminy Miedziana Góra informu-

je, że Wojewoda Świętokrzyski 27.06.2017 r. wy-
dał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.23.2017, któ-
rą: 1. Utrzymał w mocy decyzję Starosty Kielec-
kiego z 12.04.2017 r., znak: GN.I.6620.5.79.2015.
DG, w  części dotyczącej uchylenia ostatecz-
nej decyzji Starosty Kieleckiego z  13.11.2015 r. 
znak: GN-I.6620.5.7.2015.DG oraz pkt 1 orzecze-
nia w sprawie ustalenia, że nieruchomość ozna-
czona w ewidencji gruntów gminy Miedziana Gó-
ra, obręb Kostomłoty II jako działka nr 990 o pow. 
0,1119 ha stanowi mienie gminne; 2. Uchylił de-
cyzję Starosty Kieleckiego z 12.04.2017 r., znak: 
GN.I.6620.5.79.2015.DG, w części dotyczącej pkt 
2 orzeczenia w  sprawie ustalenia, że nierucho-
mość oznaczona w  ewidencji gruntów gminy 
Miedziana Góra, obręb Kostomłoty II jako dział-
ka nr 1004 o pow. 0,0352 ha nie stanowi mienia 
gminnego i w tej części przekazać sprawę organo-
wi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

 � Stowarzyszenie „Wspólny Cel” zaprasza panie 
na bezpłatne warsztaty „Zadbana znaczy piękna”. 
Warsztaty, które odbywają się w siedzibie stowa-
rzyszenia – ul. Urzędnicza 8 (obok Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, I piętro), organizowane są in-
dywidualnie dla każdej z  uczestniczek. Zgłosze-
nia w  formie elektronicznej: wspolnycel@vp.pl, 
lub telefonicznie: 668 817 625 oraz 504 495 656. 
Warsztaty realizowane są w ramach zadania pu-
blicznego „Międzypokoleniowa inicjatywa – 
Wspólny Cel” i  współfinansowane ze środków 
z budżetu gminy Miedziana Góra.

 � Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych 
w 2016 i 2017 r. do udziału w akcji „Drzewka dla 
szczęśliwych rodziców”. Zgłoszenia przyjmowane 
są w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze –  pokój 
nr 9. Informacje pod numerem telefonu - 41 303 
16 26 w. 41

 � 14 sierpnia (poniedziałek) Urząd Gminy 
w Miedzianej Górze będzie nieczynny. ■	(nieb.)

Ulica Wrzosowa
wyremontowana

 Gmina może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa, jeśli jest ono np. cenne przyrodniczo, 
tzn. nosi znamiona pomnikowego. Kryteria, na podsta-
wie których można wydać taki zakaz, mają być określone 
w rozporządzeniu ministra środowiska. Zgodnie z nowy-
mi przepisami istnieje konieczność uzgodnienia z regio-
nalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na 
usunięcie drzew w  pasie drogowym. Wyjątek stanowią 
tylko obce gatunki topoli. ■	(nieb.)
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Wydarzyło się 
w lipcu

12 lipca 1787 r.
– król Stanisław August Poniatowski 
przybył do Miedzianej Góry, by wziąć 
udział w posiedzeniu Komisji Kruszcowej 
i  zainaugurować budowę nowego szybu 
kopalni.

29 lipca 1892 r.  
– urodził się Józef Mazgaj, uczestnik woj-
ny obronnej z  bolszewikami i  kampa-
nii wrześniowej, kierownik szkoły w Ko-
stomłotach, członek Tajnej Organiza-
cji Nauczycielskiej, kurier  ZWZ- AK, roz-
strzelany przez Niemców.

22 lipca 1945 r.
– przez Miedzianą Górą przeszedł hura-
gan.

5 lipca 1955 r.
– w  Gromadzkiej Radzie Narodowej 
w Miedzianej Górze zorganizowano ośro-
dek zdrowia.

28 lipca 1960 r.
– olbrzymia powódź wyrządziła du-
że szkody w  młynie i  murze oporowym 
w Bobrzy.

10 lipca 1991 r. 
– oddano do eksploatacji pomieszczenia 
dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wy-
działu Geodezji i Spraw Rolnych Urzędu 
Gminy w Miedzianej Górze.

1 lipca 1995 r.
– uroczyste poświęcenie przez probosz-
cza kostomłockiej parafii ks. kanonika Ja-
na Kaczmarka budynku ośrodka zdrowia 
w Kostomłotach Drugich.

20 lipca 1994 r.
–	 zakończenie budowy siedziby Urzędu 
Gminy w  Miedzianej Górze. Trwała ona 
od 1981 r. (nieb.)

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

Oglądał piece, w których wytwarza-
ło się miedź, z zaciekawieniem ob-
serwował doświadczenia chemicz-
ne czynione na różnych kruszcach, 
w końcu zakasał rękawy i przerzu-
cił kilka łopat ziemi.

 Można sobie tylko wyobrazić, ja-
kie poruszenie wśród miejscowej lud-
ności wywołała wiadomość o  przyjeź-
dzie do Miedzianej Góry Jego Królew-
skiej Mości Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Był 11 lipca 1787 r. – prosto 

z Podzamcza koło Chęcin władca wyru-
szył do Miedzianej Góry, do której – wraz 
z dostojnym orszakiem – dotarł następ-
nego dnia. Króla z  honorami witała ca-
ła świta – prezes Komisji Kruszcowej bi-
skup Krzysztof Szembek oraz jej komisa-
rze. W ich asyście Stanisław August Po-
niatowski udał się do huty, gdzie oglądał 
piece, w których wytwarzało się i czyści-
ło miedź. Następnego dnia władca zwie-
dził całą fabrykę, oglądał szyby, przypa-
trując się z zaciekawieniem pracy górni-
ków.
 Szczegóły z pobytu króla w Miedzia-
nej Górze znane są dzięki relacji Adama 
Naruszewicza umieszczonej w  „Diariu-
szu podróży Stanisława Augusta króla na 
Ukrainę w roku 1787”. Pisarz zdradza, że 
drugiego dnia pobytu w Miedzianej Gó-
rze, tuż po obiedzie, władca (…)	przypa-
trywał	 się	 naprzód	 próbom	 chemicznym	
na	 różnych	 kruszcach	 czynionym,	 przez 
j.	pana	Scheyda,	profesora	Akademii	Kra-

kowskiej.	Oglądał	wodę,	
w której	żelazo	włożone	
w kilku	minutach	nabie-
ra	 koloru	 miedziowego,	

potem	miejsca	dawnej	fabryki,	a na	ostatek	
udał	się	do	huty,	gdzie	miedź	czarną	i czer-
woną	 w  przytomności	 swojej	 kazał	 pusz-
czać.	Gdy	Jego	Królewska	Mość	powrócił	do	
swoich	pokojów,	 komisarzom	kruszcowym	
w przytomności	swojej	sesję	złożyć	dozwo-
liwszy,	ręką	swoją	onę	podpisać	raczył.
 Trzeciego dnia Stanisław August Po-
niatowski udał się na Karczówkę, gdzie 
pokazano mu figurkę św. Barbary. W dro-
dze powrotnej zajrzał do Niewachlowa, 
a po obiedzie wkopał w ziemię kilka ło-
pat, inaugurując w  ten sposób budowę 
nowego szybu. Naruszewicz tak wspo-
mina to wydarzenie: Król	proszony	był	od	
księcia	jmci	Szembeka	prezydującego,	aby	
raczył	być	początkiem	i przykładem	pracy	
dla	kopaczów,	a pożytku	dla	swego	narodu.	
Wziął	Najaśniejszy	Pan	rydel	i kilka	sztuk	
ziemi	wyrzucił.	Pomogli	tej	pracy	przytom-
ni	 komisarze,	 a  górnicy	 kontynuując	 roz-
poczętą	 robotę	 od	 monarchy,	 z  wesołymi	
okrzykami,	 szybę	 tę	 nową	 ręką	 królewską	
nazwali.		
 Król najwyraźniej zadowolony był 
ze swojej wizyty w  Miedzianej Górze, 
a  w  dowód uznania ofiarował biskupo-
wi Krzysztofowi Szembekowi tabakier-
kę, zaś księdzu kustoszowi koronnemu 
Przyrębskiemu – brylantowy pierścień 
ze swoim wizerunkiem. 
 Rzeczywiście, władca mógł być kon-
tent z  oględzin kopalni i  huty, bowiem 
– jak czytamy w  opracowaniu „W  Mie-
dzianogórskiej Gminie” Eugeniusza Ko-
sika i  Ryszarda Żelaznego – produkcja 
była imponująca. Dość powiedzieć, że 
w ciągu trzech lat wyprodukowano tu 21 
ton miedzi w sztabach, siedem ton spi-
żu, dwie tony witriolu oraz 30 ton ołowiu 
i  glejty. Metale te były wykorzystywa-
ne przede wszystkim do produkcji zbro-
jeniowej. Niestety dalszy rozwój zakła-
dów przerwał trzeci rozbiór Polski. Okres 
świetności przeżywały one jeszcze dzię-
ki aktywności Stanisława Staszica, kiedy 
to zatrudniały dwieście osób. Ale od lat 
30. XIX wieku definitywnie zaczęły chy-
lić się ku upadkowi. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Cytaty	z „Diariusza”	Adama		Naruszewicza	za:	
www.miedziana.pl

Symbolem tradycji górniczych jest  postać Gwarka,
która pojawia się w herbie gminy. Jego pomnik stoi

przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze

Z laureatami konkursów spotkał się
wójt Zdzisław Wrzałka

Król Staś buduje
nowy szyb
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aktualnościTROCHĘ HISTORII

Do końca sierpnia
wnioski o 500+

Jakub Woźniak ze SP w Ćmińsku zajął VI miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym

Z laureatami konkursów spotkał się
wójt Zdzisław Wrzałka

sowałam pastelami krajobraz, który roz-
tacza się tuż obok mojego domu – powie-

działa nam laureatka I miejsca Marcelina 
Michalska z gimnazjum w Kostomłotach 
Drugich. 
 Warto dodać, że to nie jedyna aktyw-
ność miedzianogórskich uczniów w dzie-
dzinie ekologii. Jakub Woźniak ze SP 
w Ćmińsku zajął szóste miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Ekologicznym, któ-
rego finał odbył się na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Konkurencja była bardzo 
duża, a  pytania skomplikowane i  wy-
magające ogromnej wiedzy. Opiekunem 
ucznia był Grzegorz Szlefarski. ■ (nieb.)

kreślić, że pełnoletnie dziecko do ukoń-
czenia 25 lat i  pozostające na utrzyma-

niu rodziców również liczy się do składu 
rodziny przy ustalaniu dochodu. Świad-
czenie przysługuje do ukończenia przez 
dziecko 18 lat. ■ (nieb.)

Przeraża mnie to, że ludzie w XXI wie-
ku nie potrafią wrzucić papierka do 
kosza – pisze w swoim liście do Zie-
mi jeden z laureatów konkursu eko-
logicznego zorganizowanego przez 
gminę Miedziana Góra.

 Tuż przed zakończeniem roku szkol-
nego odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród w dwóch konkursach zorganizowa-
nych w  ramach „Programu edukacyjne-

go dotyczącego działań proekologicz-
nych na terenie gminy Miedziana Góra 
na 2017 rok”. Na konkurs na najciekaw-

Dobiega końca pierwszy okres wy-
płat świadczenia 500+.

  Będzie ono wypłacane do końca 
września, a  aby otrzymywać je w kolej-
nym okresie – od 1 października 2017 r. do 
30 września 2018 r. – do końca sierpnia 
należy złożyć nowy wniosek. Ci, którzy 
złożą go później, pieniądze  dostaną do-
piero w listopadzie, ale z wyrównaniem 
za poprzedni miesiąc.
 Nowe wnioski będzie można składać 
od początku sierpnia w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Miedzianej Gó-
rze lub w formie elektronicznej.  
 – Pracownicy naszego GOPS-u przy-
gotowują się do kolejnej fali wniosków 
o przyznanie świadczenia 500+. Mam na-
dzieję, że podobnie jak i w ubiegłym ro-

szy list dla Ziemi wpłynęły 423 
prace, a nagrodzono 52 listy, na-
tomiast na konkurs „Ochrona 

środowiska – o co warto walczyć?” nade-
słano 114 prac plastycznych, z czego na-
grodzono 30. – Nasi uczniowie udowod-
nili, jak ważna jest dla nich dbałość o śro-
dowisko naturalne – podkreślił wójt gmi-
ny Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka. 
 Przeraża	mnie	to,	że	ludzie	w XXI	wie-
ku	nie	potrafią	wrzucić	papierka	do	kosza 
– pisze w  swoim liście do Ziemi jeden 

z laureatów. Inna autorka wyznaje: Dro-
ga	Ziemio!	Bardzo	Cię	przepraszam	za	lu-
dzi,	którzy	zaśmiecają	twoją	powierzchnię. 
Troska o  przyrodę oraz zachwyt nad jej 
pięknem przewijały się także przez prace 
plastyczne. – Mieszkam koło lasu. Nary-

ku, ich przyjmowa-
nie, a potem wypła-
ta świadczeń, prze-
biegać będą spraw-
nie – mówi Zdzi-
sław Wrzałka, wójt 

gminy Miedziana Góra. Dodaje on, że od 
momentu, kiedy program Rodzina 500+ 
wszedł w  życie, czyli od kwietnia 2016 
r. do końca maja tego roku mieszkań-
cy gminy złożyli 1285 wniosków. - Tyl-
ko w  maju wypłaciliśmy świadczenia 
na kwotę 642 tys. 500 zł – dodaje wójt 
Wrzałka. 
 Program Rodzina 500+ to nieopo-
datkowane świadczenie wychowawcze, 
które przysługuje wszystkim rodzicom 
na każde drugie i  kolejne dziecko. Aby 
je otrzymać także na pierwsze dziecko, 
trzeba zmieścić się w  poświadczonym 
odpowiednimi dokumentami kryterium 
dochodowym – 800 zł na osobę w  ro-
dzinie lub 1200 zł - jeżeli w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne. Należy pod-

Wniosek o 500+ mogą składać 
rodzice, opiekunowie prawni lub 
osoby faktycznie opiekujące się 
dzieckiem, pod warunkiem, że 
dziecko z nimi mieszka i jest na 
ich utrzymaniu. Świadczenia nie 
przysługują rodzinom zastępczym, 
rodzicom, którzy otrzymują zagra-
niczne świadczenia na dzieci oraz 
rodzicom, których dziecko przeby-
wa w domu dziecka czy innej pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej 
lub też zawarło małżeństwo przed 
ukończeniem 18 roku życia.

Zakup nagród dla laureatów kon-
kursów na najciekawszy list dla 
Ziemi i konkurs „Ochrona środowi-
ska - o co warto walczyć?”   dofinan-
sowano ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Lista laureatów dostępna jest na 
stronie internetowej – www.mie-
dziana-gora.pl

Droga Ziemio!
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AKTUALNOŚCI

Wakacje
z Miguelem
i Wilsonem
– Polskie dzieciaki są takie rado-
sne i  uśmiechnięte – mówią Migu-
el Abadia z  Kolumbii oraz Wilson 
Wen Chun Wai z Hongkongu, którzy 
w szkole w Porzeczu prowadzą zaję-
cia z uczniami.

 W  międzynarodowym towarzystwie 
rozpoczęły wakacje dzieciaki ze Szkoły 
Podstawowej w  Porzeczu. Przez pierw-
sze trzy tygodnie lipca w  miejscowo-
ści tej goszczą Miguel Abadia z  Kolum-
bii oraz Wilson Wen Chun Wai z Hong-
kongu. - Nasza szkoła i działające w Po-
rzeczu stowarzyszenie Edukacja i  Roz-
wój nawiązały współpracę z Uniwersyte-
tem Jana Kochanowskiego, który realizu-
je program wymiany studentów – mówi 
Marek Woś, dyrektor  placówki w Porze-
czu. – Już w  ubiegłe wakacje gościliśmy 
czwórkę młodych cudzoziemców, którzy 

Tryumfatorzy Czwartków Lekkoatletycznych

wają się w  poniedziałki, wtorki i  środy 
od godz. 13 do 19, zaś w czwartki i piątki 
w godzinach 11–18. Dzieciaki grają w bi-
lard, tenisa stołowego, piłkarzyki, gry 

planszowe, piłkę siatkową i  koszyków-
kę oraz zwiedzają najpiękniejsze zakąt-
ki naszej gminy. 
 Klub „Wolna Strefa” w Kostomłotach 
Pierwszych w czasie wakacji czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 10–16, 
zaś w soboty – 10–14. W ofercie - zajęcia 
rekreacyjne i sportowe, m.in. basen, jaz-
da konna, wycieczki oraz zajęcia kultu-
ralne. ■ (nieb.)

nął także nauczyciel wychowania fizycz-
nego z Porzecza Stanisław Ciosek, odbie-
rając dyplom za drugie miejsce w klasyfi-
kacji punktowej szkół podstawowych. 
 Nasi sportowcy mogą się również po-
chwalić sukcesami w  finałowych zawo-
dach Ligi Szkolnej Tenisa Stołowego – 
Turniej Masters, do finału których za-
kwalifikowało się 13 uczniów z  naszych 
szkół. Świetnie w  tych zawodach wy-
padli: Maja Samiec, Magdalena Ciosek 
i  Tomasz Gumuła z  SP w  Porzeczu, wy-
grywając rywalizację w  swoich grupach 
wiekowych. Także gimnazjaliści odnie-
śli zwycięstwa. Łukasz Stępień z Gimna-
zjum w Ćmińsku wygrał w roczniku 2003, 
a  Szymon Ciosek okazał się najlepszy 
w kategorii 2001-2002. Ponadto świetne 
II miejsca zajęli Zosia Cerkowniak  i Da-
wid Lamczyk ze SP w Porzeczu oraz Ni-
kodem Samiec z Gimnazjum w Ćmińsku, 
a III – Klaudia Znojek z Porzecza i Mar-
cin Malec z Kostomłotów Drugich. W kla-
syfikacji drużynowej SP w Porzeczu zaję-
ła I miejsce wśród szkół podstawowych, 
a  Gimnazjum w  Ćmińsku zdobyło miej-
sce III. ■ (nieb.)

Deszcz medali spadł na miedzia-
nogórskich uczniów podczas woje-
wódzkich finałów zawodów lekko-
atletycznych i tenisa stołowego.

 Natalia Tomaszewska z  SP w  Porze-
czu z wynikiem 135 cm zwyciężyła w sko-
ku wzwyż podczas Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawo-

wych w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 
w  Sandomierzu. Nikola Tkaczyk zdoby-
ła srebrny medal w biegu na 60 m. Nato-
miast podczas Igrzysk Młodzieży Szkol-

prowadzili zajęcia z  naszymi uczniami. 
Projekt ten tak się spodobał, że i w tym 
roku zaprosiliśmy obcokrajowców do Po-
rzecza.
 Miguela i Wilsona zastaliśmy podczas 
meczu piłki nożnej. Obaj bardzo chwalili 
polskich uczniów, ich otwartość i ogrom-
ną kreatywność. – Prowadzimy przeróżne 
zajęcia – od komputerowych przez spor-
towe, planujemy wycieczki, będziemy 
wspólnie zwiedzać okolice – mówi gość 
z Kolumbii. Wilson Wen Chun Wai doda-
je, że mimo barier językowych świetnie 
porozumiewa się z dzieciakami z Porze-
cza. - Dzieci są bardzo radosne i uśmiech-
nięte – mówi. 
 Jak podkreśla dyrektor Woś, dla 
uczniów z  Porzecza korzyść z  obecno-
ści zagranicznych studentów jest ogrom-
na, bowiem mają oni niepowtarzalną oka-
zję nauki języka angielskiego i poznania 
zwyczajów innych krajów. Warto dodać, 
że w czasie wakacji w szkole w Porzeczu 
w godz. 8–14 działa Centrum Dostępu do 
Internetu z  dziewięcioma stanowiskami 
komputerowymi.
 Wakacyjna atmosfera panuje także 
w  świetlicy w  Tumlinie. Zajęcia odby-

nej w  Sztafetowych Biegach Rozstaw-
nych w Strawczynie zawodniczki z Porze-
cza w  składzie: Magdalena Ciosek, Na-
talia Tomaszewska, Oliwia Płatek i  Ni-
kola Tkaczyk wystartowały w  sztafecie 
4 x 100 m, zdobywając srebrne medale. 
 Ale to nie koniec lekkoatletycznych 
sukcesów – cztery złote, pięć srebr-
nych i pięć brązowych medali to dorobek 
uczniów z SP w Porzeczu po całorocznych 
zmaganiach podczas Czwartków Lekko-
atletycznych, które odbywały się w Kiel-
cach. Złote krążki w swoich kategoriach 
wiekowych zdobyli: Wiktor Zapała (skok 
wzwyż i bieg na 60 m), Maja Samiec i Na-
talia Tomaszewska (skok wzwyż). Srebr-
ne medale wywalczyli: Marysia Zarych-
ta (bieg na 600 m), Oliwia Płatek (skok 
wzwyż), Bartek Ogonowski (bieg na 
60 m) i  Nikola Tkaczyk (bieg na 60 m 
i  skok wzwyż). Brązowe medale przypa-
dły: Oli Kozieł i Klaudii Znojek (bieg na 
600 m), Michałowi Zapale (skok wzwyż), 
Bartkowi Ogonowskiemu i Natalii Toma-
szewskiej (bieg na 60 m). Na podium sta-

Dzieciaki z Porzecza świetnie dogadują się
z zagranicznymi studentami

Świetny sportowy finisz
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turystyka

W Piekle, nad skalnym urwiskiem
Chcecie bez żadnych konsekwencji 
na chwilę wstąpić do Piekła? Chce-
cie postawić stopę nad urwiskiem 
skalnym? Wystarczy na wysokości 
Ciosowej zjechać z drogi krajowej 
w prawo, by odnaleźć to wyjątko-
we miejsce na Górze Kamień.

 Aby dotrzeć do Piekła, nie trzeba 
wcale zgrzeszyć. Wystarczy 
ruszyć czerwonym szlakiem 
turystycznym od przystan-
ku autobusowego Miedziana 
Góra – Ciosowa, obok ulicy 
Łazy. Po przejściu około 800 
metrów należy odbić w pra-
wo, przejść krótki odcinek, 
a wówczas wyłoni się niepo-
wtarzalny widok wychodni 
skalnych. Do urwiska moż-
na również dotrzeć wprost 
z ulicy Źródłowej i zanurzyć 
się w kompleks leśny.
 – Miejsce to jest o  tyle 
niezwykłe, że w  całej gminie Miedziana 
Góra króluje czerwień piaskowców tria-
sowych, tymczasem w Piekle mamy skały 
dewońskie, które wytworzyły się w osa-

dach oceanicznych 360-400 mln lat te-
mu – mówi przewodnik Czesław Napo-
rowski. 
 Rzeczywiście skałki na Górze Ka-
mień, której wysokość wynosi 399 m, 
stanowią odsłonięcie piaskowca kwarcy-
towego z dolnego dewonu o ciekawej że-
lazistej barwie. Tworzą formę naturalnej 

stromej skarpy skalnej o długości ok. 15 m 
i wysokości 6-7 m. Skarpa opada w kie-
runku południowym, tworząc wraz z ota-
czającą ją zielenią niezwykły krajobraz. 

 Po krótkim odpoczynku w Piekle mo-
żemy kontynuować naszą wędrówkę 
czerwonym szklakiem w  kierunku Gó-
ry Grodowej. Warto pokusić się o dalszy 
spacer, bowiem przed piechurami z każ-
dym krokiem wyłaniają się niepowta-
rzalne widoki. 
 Jak przekonuje Czesław Naporow-
ski  wędrówki po urokliwych zakątkach 
gminy Miedziana Góra to raj dla miło-
śników geologii. – Możemy uczyć się hi-
storii budowy Ziemi i kolejnych etapów 
jej rozwoju – mówi przewodnik. Uważa, 
że urwisko skalne Piekło ze względu na 
swój unikalny charakter powinno stać się 
pomnikiem przyrody nieożywionej.
 Warto dodać, że na terenie gminy 
Miedziana Góra istnieją trzy takie po-
mniki – odsłonięcie skalne na terenie 
nieczynnego kamieniołomu „Ciosowa”, 
pozostałości dwóch  szybów kopalni rud 
miedzi i żelaza w Miedzianej Górze oraz 
Grodowe Źródło zlokalizowane u podnó-
ża Góry Grodowej. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Wystawa modeli inspirowanych 
„Gwiezdnymi Wojnami”, manga, 
anime, gry, turniej quidittcha – sło-
wem 300 godzin ze światem fan-
tastyki. A  wszystko to w  budynku 
szkoły w Kostomłotach Drugich od 
28 do 30 lipca.

 Świętokrzyski Konwent Fantastyki 
Jagacon po raz pierwszy zawita do gmi-
ny Miedziana Góra. Podczas trzydnio-
wej imprezy zaplanowano wiele atrakcji, 
podzielonych na kilka bloków tematycz-
nych. Pierwszy z  nich to prelekcje, któ-
rych tematem przewodnim będzie scien-
ce-fiction z  dużym naciskiem na Cyber-
punk i Gwiezdne Wojny. Osobny blok po-
święcono Krajowi Kwitnącej Wiśni. Orga-
nizatorzy zaplanowali 30 godzin atrakcji 
związanych z  popkulturą Japonii – naj-
większy nacisk położono na prezentacje 
różnych serii i  pełnometrażówek, a  dla 
fanów mangi zostanie utworzona czytel-
nia komiksów. Podczas tegorocznej im-

prezy nie zabraknie legend świętokrzy-
skich – prym będą wiodły postaci Wiedź-
my i Zbója, przewidziano także nocne po-
kazy filmowe. 

 Gwoździem programu będzie wielka 
wystawa modeli inspirowanych „Gwiezd-
nymi Wojnami”. Organizatorzy zaproszą 
również na Wielki Jagaconowy Turniej 
Quidittcha. Czas spędzony na konwencie 
będzie można również poświęcić na gry 
elektroniczne (te nowoczesne oraz w sty-
lu retro gamingu) i  planszowe (do dys-
pozycji będzie 500 gier). Klub gier bitew-
nych KIEŁ zorganizuje turniej Warham-
mera 40k oraz Star Wars X-wing, przewi-
dziano również blok gier wyobraźni oraz 
gry terenowe. 
 Uczestnicy Jagaconu będą mieli oka-
zję kupna unikatowych gadżetów zwią-
zanych z fantastyką, począwszy od ksią-
żek, komiksów, przypinek, poduszek, 
podkładek, koszulek, poprzez planszów-
ki, kostki, figurki, aż po gotyckie gorsety, 
wyroby skórzane i rękodzieło.
 Konwent finansowany jest ze środ-
ków gminy Miedziana Góra. Organiza-
torami imprezy są Stowarzyszenie Spek-
trum Możliwości oraz Stowarzyszenie 
Tygiel. Szczegółowe informacje na temat 
imprezy dostępne są na stronie interne-
towej: http://www.jagacon.pl. ■	(nieb.)

Do walorów turystycznych Piekła przekonywał wójta
Zdzisława Wrzałkę przewodnik Czesław Naporowski

Świętokrzyski Konwent Fantastyki 
Jagacon odbędzie się od 28 do 30 
lipca w Zespole Szkół w Kostomło-
tach Drugich (ul. Kielecka 9). Start - 
piątek, godz. 16, koniec - niedziela, 
godz. 14. Akredytacja, w którą wli-
czony jest nocleg, wynosi: piątek, 
sobota, niedziela - 20 zł; sobota, 
niedziele - 15 zł, niedziela - 5 zł.
Z noclegu i nocnego przebywania 
na terenie imprezy mogą skorzy-
stać osoby, które ukończyły 16 rok 
życia. Ponadto uczestnicy speł-
niający ten warunek, a którzy nie 
ukończyli 18. roku życia, muszą 
mieć zgodę rodzica (druk do pobra-
nia ze strony konwentu).

Trzy dni fantastyki
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