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990 
tylu uczniów rozpocznie od września naukę 

w miedzianogórskich podstawówkach (757 dzieci) 
i gimnazjach (233 młodych ludzi). Najwięcej, 

bo aż 611 dzieci, zasiądzie w ławach szkolnych 
placówki w Kostomłotach Drugich. 

Po raz pierwszy w szkołach podstawowych 
pojawią się siódmoklasiści, których łącznie 

w całej gminie będzie 146.
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LICZBA MIESIĄCA

Szanowni 
Mieszkańcy!
Półmetek	 wakacji	 już	 za	 na-
mi,	miedzianogórskie	placów-
ki	 oświatowe	 przygotowują	
się	do	nowego	roku	szkolnego.	
A  ten	 przyniesie	 wiele	 zmian	
związanych	 z  reformą	 oświa-
ty,	której	jednym	z elementów	
jest	 wygaszanie	 gimnazjów.	
Po	 raz	 pierwszy	 w  naszych	
szkołach	 pojawią	 się	 ucznio-

wie	 siódmych	klas	 szkół	podstawowych,	nie	będzie	natomiast	na-
boru	do	gimnazjów.	Mam	nadzieję,	że	przez	te	zmiany	uda	nam	się	
przejść	tak,	by	nie	odbiły	się	one	negatywnie	na	procesie	kształcenia.	
Dobra,	twórcza,	przyjazna	młodemu	człowiekowi	szkoła	to	przecież	
znak	 rozpoznawczy	 naszych	 placówek	 w  Ćmińsku,	 Kostomłotach	
Drugich	i Porzeczu.	
	 Ale	zostawmy	na	chwilę	edukację,	bowiem	wakacje	wciąż	trwa-
ją.	Zachęcamy	do	zwiedzania	naszej	pięknej	gminy.	W sierpniowym	
numerze	„Głosu	Miedzianej	Góry”	proponujemy	odwiedzenie	pozo-
stałości	Zakładu	Wielkopiecowego	w 	Bobrzy,	które	są	świadectwem	
związku	terenów	naszej	gminy	z górnictwem	i przemysłem,	a tak-
że	 dynamicznym	 rozwojem	 Staropolskiego	 Okręgu	 Przemysłowe-
go.	To	właśnie	w Bobrzy	w niedzielę,	3	września	spotkamy	się	na	
VI	 Święcie	Pieroga	Świętokrzyskiego,	 imprezie,	 która	 już	 na	 stałe	
wpisała	 się	w kalendarz	 kulturalny,	 przyciągając	nie	 tylko	miesz-
kańców,	ale	i gości	z całego	regionu	świętokrzyskiego.	Wszyscy	będą	
mogli	posmakować	pierogów	z przeróżnymi	nadzieniami	oraz	po-
bawić	się	przy	dobrej	muzyce.	Gminy	Miedziana	Góra	nie	zabrak-
nie	również	podczas	powiatowego	święta	plonów,	które	odbędzie	się	
27	sierpnia.	Nasza	artystka	–	Józefa	Bucka	już	wije	wieniec	dożyn-
kowy,	który	będzie	towarzyszył	naszej	delegacji.	Jestem	przekonany,	
że	tak,	jak	każdego	roku,	to	kunsztowne,	wierne	świętokrzyskiej	tra-
dycji	dzieło	wzbudzi	zachwyt.
	 W najnowszym	numerze	„Głosu”	zastanawiamy	się	 także	nad	
tym,	jaki	dla	naszych	dwóch	drużyn	piłkarskich	–	Wichru	Miedziana	
Góra	i Grodu	Ćmińsk	–	będzie	rozpoczynający	się	sezon.	Obu	druży-
nom	życzymy,	by	nie	opuszczała	ich	wola	walki,	a kibice	mieli	wiele	
powodów	do	radości.	
	 O  tym	 i  o  wielu	 innych	ważnych	wydarzeniach	 z  życia	 gminy	
Miedziana	Góra,	m.in.	zakończonych	i planowanych	inwestycjach,	
można	 przeczytać	 w  sierpniowym	wydaniu	 naszego	miesięcznika.	
Zapraszam	gorąco	do	lektury!

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

Gród i Wicher gola!
	 –	Naszą	mocną	stroną	jest	kolektyw	–	
dodaje	prezes	Głuszek,	który	nie	ukrywa,	
że	 ubiegły	 sezon	 pozostawił	 spory	 nie-
dosyt.	 Drużyna	 trenowana	 przez	 Artu-
ra	 Jagodzińskiego,	zakończyła	 ligę	okrę-
gową	 na	 dwunastej	 pozycji,	 zdobywając 
24	 punkty,	 zwyciężając	 pięć	 meczów,	
dziewięć	 remisując,	 a  15	 przegrywając.		

–	Nowy	trener	pojawił	się	pół	roku	temu	
i szybko	zauważyliśmy	pozytywne	zmia-
ny	–	dodaje	Jarosław	Głuszek.	–	Do	lep-
szej	 pozycji	 w  tabeli	 zabrakło	 niestety	
trochę	szczęścia.	
	 Podkreśla	 on,	 że	 do	 nowego	 sezonu	
drużyna	przystępuje	z wielkimi	nadzieja-
mi	i ambicjami	–	plan	jest	taki,	by	z dwu-
nastej	pozycji	awansować	na	środek	tabe-
li	„okręgówki”.
	 Działacze	 obu	 klubów	 chwalą	 kom-
pleksy	 sportowe	 w  Ćmińsku	 oraz	 Ko-
stomłotach	Drugich,	 podkreślając	 dobrą	
współpracę	z Centrum	Sportu,	Turystyki	
i Rekreacji	oraz	władzami	gminy.
	 –	Każdy	z klubów	otrzymał	w tym	ro-
ku	z budżetu	gminy	po	30	tys.	zł	w ramach	
pożytku	 publicznego,	 pokrywamy	 także	
koszty	 zatrudniania	 trenerów	 i  przejaz-
dów	piłkarzy,	nieodpłatnie	użyczając	klu-
bom	całą	infrastrukturę	sportową	–	mówi	
Zdzisław	Wrzałka,	wójt	Miedzianej	Góry.	
Dodaje,	że	samorządowi	bardzo	zależy	na	
rozwoju	piłki	nożnej,	szczególnie	w kon-
tekście	 upowszechniania	 tej	 dyscypliny	
wśród	dzieci	i młodzieży.	
	 Nowy	 sezon	 rusza	 już	 w  połowie	
sierpnia.	 Życzymy,	 by	 był	 pomyślny	 dla	
obu	miedzianogórskich	drużyn.	■

_________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Rusza nowy sezon piłkarski. Wicher 
Miedziana Góra stoi przed wyzwa-
niem powrotu do „okręgówki”. Gród 
Ćmińsk stawia sobie ambitny cel 
podskoczenia o kilka oczek w klasy-
fikacji ligowej.

	 Sezon	2016/2017	był	trudny	dla	klubu	
Wicher	 Miedziana	 Góra.	W  jego	 pierw-
szej	 połowie	 zawodnicy	 nie	 zdobyli	 ani	
jednego	punktu	i mimo	że	wiosną	wygra-
li	i zremisowali	w kilku	spotkaniach,	nie	
uchroniło	to	drużyny	przed	spadkiem	do	
klasy	A.	Ostatecznie	miniony	sezon	klub	
zakończył	 z  zaledwie	 ośmioma	 punkta-
mi,	mając	na	 koncie	 tylko	po	 dwa	 zwy-
cięstwa	i remisy	oraz	25	porażek.	Ale	to	
już	przeszłość	–	do	rozgrywek	rundy	je-
siennej	Wicher	przystępuje	z nowym	tre-
nerem	–	Przemysławem	Ryńskim,	byłym	
zawodnikiem	 KSZO	 Ostrowiec.	 Czy	 po-
derwie	on	drużynę	do	walki?

Powalczą o powrót do „okręgówki”
	 –	Spadek	do	klasy	A był	kubłem	zim-
nej	wody	–	mówi	 Janusz	Ślewa,	kierow-
nik	 Wichru	 i  członek	 Zarządu	 Święto-
krzyskiego	 Związku	 Piłki	 Nożnej.	–	 Bu-
dujemy	od	nowa	drużynę	opartą	na	do-
świadczonych	zawodnikach	i wychowan-
kach	z roczników	1999	oraz	2000,	chce-
my	ją	również	wzmocnić	piłkarzami	z ze-
wnątrz.	

	 W ubiegłym	sezonie	drużyna	borykała	
się	z problemami	kadrowymi.	–	Teraz	jest	
inaczej,	 jestem	właśnie	na	 sparingu	 i  na	
boisku	trenuje	19	piłkarzy	–	podkreśla	Ja-
nusz	Ślewa,	dodając,	że	drużyna	chce	po-

walczyć	o powrót	do	ligi	okręgowej.	
	 –	 Nowy	 trener	 klubu	Wicher	 będzie	
trenerem	grającym,	 będzie	więc	mobili-
zował	zawodników	do	walki	na	boisku	–	
mówi	Bogusław	Sobczyk,	przewodniczą-
cy	Rady	Gminy	w Miedzianej	Górze,	 ki-
bic	 i  członek	klubu.	 Jest	on	przekonany,	
że	 wartość	 stanowią	 wychowankowie,	

którzy	mądrze	prowadzeni,	mogą	stać	się	
atutem	Wichru.	Obecnie	trenują	tu	dwie	
grupy	–	rocznik	2001	i młodsi	oraz	rocz-
nik	2004.	

Cel: środek tabeli
	 Młodzież	 jest	 nadzieją	 klubu	 Gród	
Ćmińsk,	w którym	oprócz	 seniorów	 tre-
nują	 żacy,	 orliki	 oraz	 juniorzy	 młodsi	
i starsi.	Łącznie	stu	zawodników	w pięciu	

zespołach.	To	tu	szlifują	się	piłkarskie	ta-
lenty,	które	w przyszłości	zasilą	pierwszą	
drużynę	Grodu	Ćmińsk.	Jak	mówi	prezes	
Jarosław	Głuszek	–	to	oni	stanowią	pod-
stawę	przyszłego	zespołu.	

Gród Ćmińsk stawia na szkolenie najmłodszych pasjonatów piłki nożnej

Drużyna Wichru gotowa do sezonu.  W dolnym rzędzie czwarty od lewej – nowy trener Przemysław Ryński
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AKTUALNOŚCI

Bezpieczniej w Ćmińsku bliskim	skrzyżowaniu	ulicy	Sienkiewicza	
w Ćmińsku	z drogą	krajową	wkrótce	za-
cznie	działać	sygnalizacja	świetlna.	
	 Zakończyła	 się	 także	 przebudo-
wa	 450-metrowego	 odcinka	 ulicy	 Sta-
szica	w Ćmińsku.	Odcinek	od	ulicy	Pro-
stej	w stronę	pozostałości	Zakładu	Wiel-
kopiecowego	 zyskał	 nową	 nawierzch-
nię	 oraz	 chodnik.	 Powstał	 także	 kanał	
deszczowy	oraz	miejsca	parkingowe	przy	
ośrodku	 zdrowia.	 Wykonano	 również	
prace	polegające	na	montażu	barier	za-
bezpieczających	wysoką	skarpę.
	 –	Poprawił	się	nie	tylko	komfort	jaz-
dy	i bezpieczeństwo	kierowców	oraz	pie-
szych,	 ale	 też	 remontowany	 fragment	
ulicy,	 prowadzący	 do	 pozostałości	 Za-
kładu	Wielkopiecowego	w Bobrzy,	zyskał	
estetyczny	 wygląd.	 To	 ważne,	 bo	 prze-
cież	 ruiny	w Bobrzy	 są	wizytówką	 gmi-
ny	–	dodaje	wójt.	Koszt	 inwestycji,	 któ-
rą	prowadził	Zakład	Robót	Drogowych	–	
Włodzimierz	Olszewski	ze	Skarżyska	Ka-
miennej,	to	482	tys.	zł.	■ (nieb.)

Zakończyły się inwestycje drogowe 
przy szkole w Ćmińsku oraz ul. Sta-
szica. 

	 Dobra	 wiadomość	 dla	 rodziców	
i uczniów	ze	szkoły	w Ćmińsku	–	goto-
wy	 jest	 już	 chodnik	 i  parking	 przy	 bu-
dynku	placówki.	W ramach	prac	położo-

no	kostkę	brukową	na	odcinku	300	me-
trów,	 powstało	nowe	ogrodzenie	 szkoły	

od	strony	drogi	krajowej	z bramą	manu-
alną	oraz	parking	obok	sali	gimnastycz-
nej.	Wykonawcą	 robót	był	Zakład	Usług	
Remontowo-Budowlanych	ALBUD	z Ob-
lęgorka,	 a	 wartość	 inwestycji	 zamknęła	
się	w kwocie	200	tys.	zł.	-	Rodzice	dzie-
ci	uczęszczających	do	szkoły	w Ćmińsku	

wielokrotnie	 zgła-
szali	mi	problem	bez-
pieczeństwa	 w  tym	
miejscu.	 Tym	 bar-
dziej	 cieszę	 się,	 że	
tę	 inwestycję	 udało	
się	 zakończyć	 przed	
rozpoczęciem	 ro-
ku	szkolnego –	mówi	
wójt	 Miedzianej	 Gó-
ry	 Zdzisław	 Wrzał-
ka.	 W  tym	 roku	 pla-
nowane	jest	także	za-
montowanie	 wzdłuż	

chodnika	przy	szkole	dziewięciu	ozdob-
nych	 lamp	ulicznych.	Natomiast	na	po-

Odbiór inwestycji drogowej przy ul. Staszica

- Spełniam się w pracy, mam dobre 
kontakty z  mieszkańcami – mówi 
sierżant sztabowy Norbert Pióro 
uhonorowany nagrodą dla wyróż-
niającego się dzielnicowego, ufun-
dowaną przez samorząd gminy Mie-
dziana Góra.

	 Jeszcze	kilkanaście	dni	temu	–	starszy	
sierżant,	teraz	już	sierżant	sztabowy.	Nie	
kryje	dumy	z awansu,	bowiem	jak	mówi	–	
stanowi	potwierdzenie	tego,	że	jego	służ-
ba	jest	postrzegana	przez	zwierzchników	
jako	wzorowa.
	 Norbert	 Pióro	 od	 2014	 r.	 jest	 dziel-
nicowym	 Miedzianej	 Góry,	 Tumlina-
-Wyknia,	 Tumlina-Podgrodu	 oraz	 czę-
ści	 Ćmińska	 (ul.	 Wykień,	 Wyręba,	 Pod-
gród,	 Światełek,	 Kobylaki,	 Podkościele,	
Staszica).	W policji	służy	od	2011	r.	–	naj-
pierw	 pracował	 w  prewencji	 w  Komen-
dzie	 Wojewódzkiej	 Policji	 w  Kielcach,	
później	rozpoczął	służbę	w komisariacie	
w  Strawczynie.	 Z  wykształcenia	 jest	 in-
formatykiem.	Za	swoją	pracę	został	uho-
norowany	 z  okazji	 Święta	 Policji	 awan-
sem	na	wyższy	stopień	oraz	nagrodą	dla	

	 Sierżant	 sztabowy	Norbert	Pióro	nie	
kryje,	że	spełnia	się	w swojej	pracy.
–	 Mam	 dobry	 kontakt	 z  mieszkańcami,	
ludzie	mnie	znają,	zwracają	się	do	mnie	
ze	swoimi	problemami	–	mówi.	–	Wzor-
cowo	 układa	 się	 także	moja	 współpraca	

z samorządem	Miedzianej	Góry	 i Gmin-
nym	Ośrodkiem	Pomocy	Społecznej.
	 A  jak	 ocenia	 sytuację	 gminy	 pod	
względem	 bezpieczeństwa?	 –	 Najwięk-
szym	 problemem	 są	 wykroczenia	 prze-
ciwko	mieniu	oraz	porządkowe,	 związa-
ne	 z  funkcjonowaniem	 giełdy	 –	 dodaje	
dzielnicowy.		■ (nieb.)

wyróżniającego	 się	 dzielnicowego	ufun-
dowaną	przez	samorząd	Miedzianej	Gó-
ra.	 Otrzymał	 zestaw	wędkarski,	 bowiem	
to	 jego	 wielkie	 hobby.	
Upominek	 wręczyli	 mu	
sekretarz	 gminy	 Mie-
dziana	 Góra	 Mirosława	
Duda	oraz	wiceprzewod-
niczący	Rady	Gminy	Da-
riusz	Siwek.
	 –	 Dziękujemy	 za	 do-
tychczasową	 współpra-
cę	i życzymy	wielu	sukce-
sów	–	 podkreśliła	 sekre-
tarz	Mirosława	Duda.
	 Jako	Dzielnicowy	Gmi-
ny	Miedziana	Góra	wielo-
krotnie	wykazywał	się	Pan	
sprawnością	i skutecznością	w działaniach	
mających	 na	 celu	 eliminowanie	 wszelkich	
zagrożeń.	 Pana	 służba	 zasługuje	 na	 naj-
wyższe	uznanie	 oraz	 dowodzi,	 że	 jest	Pan	
zawsze	blisko	 ludzi	 i  śpieszy	 im	z pomocą	
–	 czytamy	 w  liście	 gratulacyjnym	 skie-
rowanym	 przez	 wójta	 Miedzianej	 Góra	
Zdzisława	Wrzałkę.

Dzielnicowy wyróżniony

Sierżant sztabowy Norbert Pióro odbiera nagrodę
zestaw wędkarski ufundowany przez samorząd Miedzianej Góry
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Sto lat i więcej – takie życzenia otrzy-
mali obchodzący jubileusz 90-lecia 
urodzin Aleksandra Michta z Miedzia-
nej Góry i Marian Głuszek z Przyjma.

	 Piękny	 jubileusz	90.	urodzin	obcho-
dzili	w gronie	najbliższej	rodziny	miesz-
kańcy	gminy	Miedziana	Góra	Aleksandra	
Michta	i Marian	Głuszek.	Życzenia	zdro-

wia,	 pogody	 ducha	 i  Bożego	 błogosła-
wieństwa	przekazał	im	wójt	gminy	Zdzi-
sław	Wrzałka.	–	Każdorazowe	odwiedzi-
ny	 u  dostojnych	 jubilatów	 to	 dla	 mnie	
wielka	radość	–	mówi	wójt.	–	Jestem	nie-
zmiernie	 rad,	 że	 mieszkańcami	 naszej	
gminy	 są	 ludzie,	 których	 życie	 stanowi	
piękny	 przykład	 pracowitości	 i  poświę-
cenia	 dla	 rodziny	 oraz	 społeczności	 lo-
kalnej.	
	 Aleksandra	Michta	jest	emerytowaną	
pracownicą	Urzędu	Gminy	w Miedzianej	
Górze,	który	przez	lata	mieścił	się	w do-
mu	udostępnionym	przez	nią	na	potrze-
by	 urzędników.	 Jej	 córki	 wspominają,	 że	

szacunkiem,	 aktywnie	 działał	 również	
w Kole	Armii	Krajowej	nr	59	w Miedzia-
nej	Górze.	Doczekał	się	trzech	córek,	sze-
ściorga	wnucząt	oraz	12	prawnucząt.
	 Jubilat	 cieszy	 się	dobrym	zdrowiem,	
które,	 jak	mówi	z uśmiechem,	zawdzię-
cza	ciężkiej	pracy.	Jest	bardzo	pogodnym	
człowiekiem,	 który	 jesień	 swego	 życia	
dzieli	z żona	Władysławą.
	 –	Rodzice	są	65	lat	po	ślubie	i wciąż	
są	 zgodnym,	 szanującym	 się	 i  uzupeł-
niającym	 małżeństwem	 –	 mówi	 córka	
państwa	 Głuszków,	 Leokadia.	 Pan	 Ma-
rian	jest	skarbnicą	wiedzy	o historii	gmi-
ny,	podczas	spotkania	ze swadą	wspomi-
nał	 budowę	Gromadzkiej	 Rady	Narodo-
wej	oraz	 jednego	z pierwszych	w regio-
nie	wodociągów.	A życiowa	maksyma	do-

stojnego	jubilata	brzmi	–	jak	nie	ma	zgo-
dy,	to	niczego	się	nie	zbuduje.	■

_________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

był	 tam	 jedyny	 w  okolicy	 telefon	 i  ich	
mama	 niekiedy	 w  środku	 nocy	 musiała	
dzwonić	po	pogotowie	czy	na	milicję,	by	
wzywać	pomoc	np.	do	osób	poszkodowa-
nych	w wypadkach	komunikacyjnych.	Pa-
ni	Aleksandra	dochowała	się	trzech	córek.	
Dwie	–	Teresa	Reczyńska	oraz	Renata	Sal-
wa	-	poszły	w jej	ślady	i pracują	w Urzę-
dzie	Gminy	w Miedzianej	Górze,	zaś	Ali-

cja	Detka	jest	ortoptystką,	czyli	zaj-
muje	się	diagnozą	i leczeniem	nie-
dowidzenia	i zeza	u dzieci.	
	 Dostojna	 jubilatka	 była	 jed-
ną	 z  dziewięciorga	 rodzeństwa,	
do	 dziś	 żyje	 jej	 siostra	 –	 Krysty-
na	 Ciosek,	 która	 wkrótce	 będzie	
obchodzić	 85.	 urodziny.	 –	 Ma-
ma	 była	 zawsze	 bardzo	 pracowi-
tą,	oddaną	rodzinie	oso-
bą,	a  swoją	długowiecz-
ność	zawdzięcza	przede	
wszystkim	 dobrym	 ge-
nom	–	 sto	 lat	 żyła	bab-
cia	naszej	mamy	-	mówi	
Alicja	Detka.	
Pięknym,	 społecznikow-
skim	 życiorysem	 może	

pochwalić	 się	Marian	Głuszek	
z  Przyjma.	 W  czasie	 II	 wojny	
światowej	 był	 uczestnikiem	
ruchu	 oporu,	 a  po	 jej	 zakoń-
czeniu	 włączył	 się	 w  działal-
ność	 społeczną,	 pełniąc	 przez	
długie	lata	m.in.	funkcję	sołty-
sa	 Bobrzy-Przyjma,	 a  następ-
nie	Przyjma.	Był	również	prze-
wodniczącym	 Gromadzkiej	 Rady	 Naro-
dowej	w Ćmińsku,	a także	współtworzył	
Kółko	Rolnicze	w Bobrzy,	w którym	przez	
lata	piastował	funkcję	sekretarza	zarzą-
du.	 Pan	Marian,	 który	w  swojej	 rodzin-
nej	 miejscowości	 cieszy	 się	 ogromnym	

Bez zgody niczego się nie zbuduje

Od lewej: Marian i Władysława Głuszkowie, wójt Zdzisław Wrzałka 
oraz członkowie Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra -

Romuald Wójcicki i Jan Szustak.

cyjnych,	przycinanie	krzewów,	usuwanie	
i rozdrabnianie	gałęzi	przy	użyciu	rębaka,	
koparko–ładowarką,	 transportowa	 (cią-
gnik	z przyczepą),	wykonywanie	i napra-
wa	instalacji	elektrycznych,	remontowo-
-budowlane	 (prace	 brukarskie,	 malowa-
nie,	 grodzenie	 posesji,	 zakładanie	 traw-
ników,	plantowanie	terenów).	Więcej	in-
formacji	na	temat	odpłatnych	usług	pod	
numerem	telefonu:	 41 303	20	21.	■

Koszenie posesji, przycinanie krza-
ków, naprawy oraz prace budowla-
ne  – i wiele innych usług świadczy 
odpłatnie Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Miedzianej Górze.

	 Mieszkańcy	 gminy	 Miedziana	 Góra	
mogą	 skorzystać	 z  następujących	 usług	

świadczonych	 przez	 Zakład	 Go-
spodarki	 Komunalnej:	 opróżnia-
nie	 zbiorników	 bezodpływowych	

(szamb),	 koszenie	 posesji	 i  wywóz	 tra-
wy,	 odśnieżanie	 traktorem	 i  posypywa-
nie	piaskiem	z solą	dróg	prywatnych,	wy-
konanie	 instalacji	 wodno-kanalizacyj-
nych	wewnętrznych,	wykonywanie	przy-
łączy	i sieci	wodno-kanalizacyjnych	pry-
watnych,	budowa	rowów	melioracyjnych,	
udrażnianie	 sieci	 i  przyłączy	 kanaliza-

Skoszą trawę

Dostojna jubilatka - Aleksandra Michta wraz z od lewej: córkami: 
Teresą Reczyńską, Renatą Salwą; wójtem Zdzisławem Wrzałką 

 i przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra 
 - Ryszardem Kasprzykiem.
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się	 pomnikiem	 przyrody	 nieożywionej.	
Teraz	 wraz	 z  samorządem	 gminy	 Mie-
dziana	 Góra	 podjął	 starania	 o  ustano-
wienie	 kolejnego	 pomnika	 –	 wychodni	
skalnych	 na	 górze	 Kamień	 oraz	 pierw-
szych	w gminie	pomników	przyrody	oży-
wionej	 –	 dwóch	 dębów	 szypułkowych	
w obrębie	leśnym	Ćmińsk.	
	 Również	 z  jego	 inicjatywy	 odbudo-
wano	kopiec	w Ćmińsku,	który	w XIX	w.	
odgraniczał	 ziemie	 biskupie	 od	 rządo-
wych.	–	Ten	 charakterystyczny	 element	
krajobrazu	 Ćmińska	 zburzono	 podczas	
budowy	drogi	krajowej	–	wspomina	pan	
Czesław.	Do	swoich	sukcesów	może	rów-
nież	 zaliczyć	 oznaczenie	miejsca	w Bo-
brzy,	 gdzie	w XVI	w.	 powstał	 	 pierwszy	
wielki	 piec	 hutniczy	 na	 ziemiach	 pol-
skich.

	 A jakie	przewodnik	świętokrzyski	ma	
zamierzenia?	 –	 Chciałbym	 opracować	
spis	kapliczek	i krzyży	na	terenie	naszej	
gminy	–	mówi.	Uważa,	 że	 zbyt	mało	 się	
mówi	 o  znaczeniu	 dla	 gospodarki	 kraju	
kopalni	piaskowca	czerwonego,	z których	
znana	była	(i wciąż	jest)	gmina	Miedzia-
na	Góra.	
	 –	 Te	 tradycje	 należy	 pielęgnować,	
a dzieciom	przekazywać	więcej	 informa-
cji	o historii	i geografii	naszej	małej	ojczy-
ny	–	przekonuje	Czesław	Naporowski.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Przypominać o miejscach zapomnia-
nych – taka idea przyświeca Czesła-
wowi Naporowskiemu, przewodniko-
wi świętokrzyskiemu, propagatorowi 
historii i atrakcji turystycznych gmi-
ny Miedziana Góra.

	 Samemu	 trudno	 tu	 trafić,	 trzeba	 bo-
wiem	 znać	 kręte,	 leśne	 ścieżki.	 Ale	 Cze-
sław	 Naporowski	 doskonale	 wie,	 jak	 do-
trzeć	do	pomnika	poświęconego	Henryko-

wi	Sienkiewiczowi.	Skryty	w lesie	obok	Bu-
gaja	obelisk	nosi	datę	1	X	1927	r.,	a ufun-
dowany	 został	 przez	 rodzinę	 miej-
scowego	 młynarza.	 -	 Wkrótce	 minie 
90	 lat	 od	 postawienia	 pomnika,	 o  któ-
rym	mało	 kto	wie.	Należałoby	wykonać	
niezbędne	prace	konserwacyjne	i opisać	
to	miejsce	–	mówi	Czesław	Naporowski,	
który	od	lat	przemierza	gminę	Miedzia-
na	Góra	w poszukiwaniu	wartych	rozpro-
pagowania	miejsc.	
	 Jego	rodzinna	wieś	to	Wyrowce.	Uko-
chał	 te	ozdobione	górkami	 tereny,	wni-
kliwie	 studiując	 ich	 historię.	–	 Już	 jako	
dziecko	 uwielbiałem	 poznawać	 najbliż-
szą	okolicę,	potem	wypuszczałem	się	co-
raz	dalej,	aż	w końcu,	gdy	zbliżał	się	czas	
emerytury,	 zapisałem	 się	 do	 Klubu	 Tu-
rystyki	 Pieszej	 „Przygoda”	 działające-
go	 przy	 PTTK	 Kielce	 –	 wspomina	 pan	
Czesław.	W 2008	r.	po	ukończeniu	kursu	
przewodników	świętokrzyskich,	zdał	eg-

zamin	 państwowy	 i  zaczął	 oprowadzać	
wycieczki	po	województwie	 świętokrzy-
skim.	

Historia i krajobraz gór
	 –	 Każde	miejsce	w  naszym	 regionie	
budzi	 sentyment,	 choć	 oczywiście	 ser-
ce	 zawsze	 najmocniej	 bije,	 gdy	 odsła-
nia	 się	 przed	 turystami	 uroki	 rodzinnej	
gminy	 –	 uśmiecha	 się	 Czesław	 Napo-
rowski.	 Jak	 podkreśla,	 najbardziej	 zale-

ży	mu	na	przełamaniu	wśród	
gości	 stereotypu	 świętokrzy-
skiego	 jako	 biednego,	 za-
puszczonego	 regionu.	 Dlate-
go	tak	ważne	 jest,	by	przeka-
zać	 jak	 najwięcej	 informacji	
z  historii	 Kielecczyzny	 –	 od	
pradziejów,	 pieców	 dymarko-
wych	 przez	 staropolski	 prze-
mysł,	czasy	biskupów	krakow-
skich,	 Królestwo	 Kongreso-
we,	 okres	 świetności	 związa-
ny	 z  działalnością	 Stanisła-
wa	Staszica	i uprzemysłowie-
niem	 naszych	 ziem	 po	 Cen-
tralny	 Okręg	 Przemysłowy.	
W te	dzieje	wspaniale	wpisuje	
się	 historia	 gminy	Miedziana	
Góra,	 która	 może	 poszczycić	
się	także	piękną	kartą	z okre-

su	powstania	styczniowego	czy	wal-
kami	partyzanckimi	w czasie	okupa-

cji	niemieckiej.	
	 -	 Cieszę	 się,	 że	wciąż	 jest	 tak	wielu	
chętnych	 do	 zwiedzania	 naszego	 regio-
nu	–	dodaje		przewodnik.	–	Moim	celem	
jest	pokazanie	im	naszej	małej	ojczyzny	
tak,	 by	 jeszcze	 tu	wrócili	 i  namówili	 do	
przyjazdu	swoich	przyjaciół.	
	 Czesław	Naporowski	 szacuje,	 że	po-
prowadził	 już	 około	 dwudziestu	 rajdów	
pieszych	 po	 terenie	 naszej	 gminy.	 Co	
najbardziej	podoba	się	turystom	w Mie-
dzianej	Górze?	–	Historia	i krajobraz	sta-
rych	 gór	 –	 mówi	 przewodnik	 po	 chwili	
zastanowienia.	

Spisać kapliczki i krzyże
	 Przypominać	o miejscach	zapomnia-
nych	–	 taka	 idea	 przyświeca	 działalno-
ści	pana	Czesława.	Niestrudzenie	propa-
guje	więc	to,	co	stanowi	dziedzictwo	na-
szej	małej	ojczyzny.	Jak	mówi,	to	właśnie	
z  jego	 inicjatywy	Grodowe	Źródło	 stało	

Przewodnik chce przypominać o zapomnianych
miejscach  - m.in. krzyżu poświęconym

H. Sienkiewiczowi

Pasją Czesława Naporowskiego jest odkrywanie 
uroków rodzinnej gminy

Szukając miejsc zapomnianych
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Uwity z miłości
do tradycji

Kunsztowny, wierny świętokrzyskiej tradycji, choć zupełnie inny 
niż w  ubiegłych latach – taki będzie wieniec gminy Miedziana 
Góra, który na Dożynki Powiatowe wije Józefa Bucka. 

	 27	 sierpnia	 w  Łagowie	 odbędą	 się	 dożynki	 powiatowe,	 na	 których	
gminę	Miedziana	Góra	reprezentować	będzie	wieniec	uwity	przez	Józe-
fę	Bucką.	Pracę	nad	okazałą	koroną	ze	zbóż	i kwiatów	artystka	rozpoczę-
ła	w pierwszych	dniach	 lipca,	choć	przygotowania	zaczęły	się	znacznie	
wcześniej.	–	W tym	roku	trudno	było	zgromadzić	dorodne	i mocne	zbo-
że.	Słońce	za	mocno	przygrzało,	ziarna	są	drobne	i kruche,	kłosy	łamią	się	
w palach	–	mówi	pani	Józefa.	
	 W tegorocznym	wieńcu	gminy	Miedziana	Góra	tradycyjnie	dominu-
je	żyto, owies	i pszenżyto,	a już	na	samym	końcu	pojawią	się	u podnóża	

konstrukcji	wąsate	kłosy	jęczmienia,	które	akurat	w tym	roku	pięknie	ob-
rodziły.	Oczywiście	nie	zabraknie	też	ziół, kwiatów,	owoców	i warzyw.	Ar-
tystka	z Kostomłotów	Drugich	nie	chce	zdradzać	szczegółów,	ale	podkre-
śla,	że	tegoroczny	wieniec	będzie	miał	kształt	klasycznej,	bogato	zdobio-
nej	korony,	zwieńczonej	tradycyjnym	krzyżem.	
	 Dożynkowe	 dzieła	 Józefy	 Buckiej	 są	 niepowtarzalne,	 kunsztowne	
i uwite	z niezwykłym	artyzmem.	Widać	w nich	elementy	ludowości	na-
szego	regionu	i wierność	tradycji.	-	Rozweseliłam	świętokrzyskie	wieńce.	
Złośliwi	twierdzą,	że	robię	cukierkowe	wieńce,	a ja	wówczas	odpowiadam,	
że	życie	jest	gorzkie,	więc	trzeba	je	choć	trochę	osłodzić		–	uśmiecha	się	
artystka,	która	szacuje,	że	to	już	dwunasty	uwity	przez	nią	wieniec.
Dzieła	Józefy	Buckiej	wielokrotnie	były	doceniane.	W ubiegłym	roku	jej	
praca	zwyciężyła	podczas	wojewódzkiego	święta	plonów	i reprezentowa-
ła	nasz	region	w czasie	dożynek	prezydenckich.	W 2014	roku	przygotowa-
ny	przez	nią	wieniec	zwyciężył	podczas	Dożynek	Prezydenckich	w Spale,	
przynosząc	zaszczyt	nie	tylko	gminie	Miedziana	Góra,	ale	i całemu	woje-
wództwu	świętokrzyskiemu.		
	 -	 Jestem	 dumny,	 że	 gminę	 Miedziana	 Góra	 reprezentować	 będzie	
wieniec	uwity	przez	Józefę	Bucką.	Jej	dzieła	są	wspaniałe	nie	tylko	pod	
względem	 artystycznym,	 ale	 i widać	włożone	w  ich	wykonanie	wielkie	
serce i miłość	do	naszej	świętokrzyskiej	tradycji	–	mówi	wójt	gminy	Mie-
dziana	Góra	Zdzisław	Wrzałka.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Józefa Bucka pracuje nad przygotowaniem tegorocznego wieńca dożynkowego

W skrócie
 � Od	sierpnia	2017	r.	zmieniają	się	terminy	odbio-

ru	odpadów	komunalnych	z posesji	z trudnym	do-
jazdem.	 Zmieszane	 oraz	 segregowane	 odpady	 ko-
munalne	(papier,	tektura,	tworzywa	sztuczne,	opa-
kowania	 wielomateriałowe,  szkło,	 odpady	 biode-
gradowalne	i popiół)	odbierane	będą	w każdy	dru-
gi	poniedziałek	miesiąca,	czyli	14	sierpnia,	11	wrze-
śnia,	9	października,	13	listopada	i 11	grudnia.

 � Wójt	gminy	Miedziana	Góra	informuje,	że	zgod-
nie	 z  art.	 17	ust.	 4	 ustawy	 z  dnia	 10	maja	 1990	 r.	
Przepisy	wprowadzające	ustawę	o samorządzie	te-
rytorialnym	 i  ustawę	 o  pracownikach	 samorządo-
wych	(Dz.	U.	Nr	32	poz.	191,	z późn.	zm.)	zostały	wy-
wieszone	na	okres	od	2.08.2017	r.	do	31.08.2017	r.	na	
tablicy	 ogłoszeń	Urzędu	Gminy	w Miedzianej	Gó-
rze	do	publicznego	wglądu	protokoły	inwentaryza-
cyjne	mienia	 podlegającego	 komunalizacji.	 Proto-
koły	obejmują	teren	położony	w miejscowości	Ko-
stomłoty	Pierwsze	(obręb	6)	oznaczony	jako	działki	
nr	nr:	517/2,	552,	556	o pow.	łącznej	0,7668	ha;	706,	
718/1,	718/2	o pow.	łącznej	0,2103	ha.	Osoby	praw-
ne	i fizyczne,	których	dotyczą	ustalenia	w protoko-
łach,	mogą	zgłaszać	zastrzeżenia	w Urzędzie	Gmi-
ny	w	pokóju	nr	6.

 � Wójt	gminy	Miedziana	Góra	informuje,	że	zgod-
nie	 z  art.	 17	ust.	 4	 ustawy	 z  dnia	 10	maja	 1990	 r.	
Przepisy	wprowadzające	ustawę	o samorządzie	te-
rytorialnym	 i  ustawę	 o  pracownikach	 samorządo-
wych	(Dz.	U.	Nr	32	poz.	191,	z późn.	zm.)	zostanie	
wywieszony	na	okres	od	8.08.2017	r.	do	7.09.2017	r.	na	
tablicy	 ogłoszeń	Urzędu	Gminy	w Miedzianej	Gó-
rze	 do	 publicznego	wglądu	 protokół	 inwentaryza-
cyjny	mienia	 podlegającego	 komunalizacji.	 Proto-
kół	obejmuje	 teren	położony	w miejscowości	Cio-
sowa	(obręb	6)	oznaczony	jako	działka	nr	6	o pow.	
0,1500	ha.	Osoby	prawne	 i fizyczne,	których	doty-
czą	ustalenia	w protokole	mogą	zgłaszać	zastrzeże-
nia	w Urzędzie	Gminy	w	pokóju	nr	6.

 � Dostępne	 są	 talony	na	 sterylizację	 suk.	Ważne	
są	 do	 końca	 roku.	 Podmiotem	 świadczącym	 usłu-
gę	jest	Gabinet	Weterynaryjny	„Na	Cztery	Kopyta”	
prowadzony	przez	Joannę	Świerczyńską	z siedzibą:	
ul. Łódzka	18,	26-085	Miedziana	Góra.	Talony	wy-
dawane	 są	 na	 podstawie	 dowodu	 osobistego	 wła-
ściciela	zwierzęcia	z zastrzeżeniem, 	iż mieszkaniec	
może	skorzystać	z dofinansowania	raz	w roku.	Ta-
lon	można	pobrać	w Urzędzie	Gminy	w Miedzianej	
Górze	w pokoju	nr	9.

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

18 sierpnia 1914 r.
–	 legioniści	 Józefa	 Piłsudskiego	 zaję-
li	podkieleckie	miejscowości,	m.in.	Mie-
dzianą	Górę,	Kostomłoty	i Tumlin.

22 sierpnia 1914 r.  
–	w Tumlinie	ukazał	się	historyczny	roz-
kaz	 komendanta	 Józefa	 Piłsudskiego	
o podporządkowaniu	się	naczelnym	wła-
dzom	legionowym.

sierpień 1935 r.
–	w Tumlinie	powstała	Spółdzielnia	Pra-
cy	do	eksploatacji	kamieniołomów	czer-
wonego	 piaskowca	 Tumlin-Gród,	 zrze-
szająca	 właścicieli	 drobnych	 gospo-
darstw	rolnych,	parających	się	pracą	ka-
mieniarską.

3 sierpnia 1958 r.
–	w Ćmińsku	 gościł	 ks.	 Jan	 Jaroszewicz	
–	ówczesny	biskup	pomocniczy	Diecezji	
Kieleckiej.

2 sierpnia 1982 r. 
–	zmarł	Jan	Fronczyk,	kronikarz	Bobrzy,	
który	przez	ponad	50	 lat	spisywał	 fakty	
z życia	wsi.

5 sierpnia 1986 r.
–	w Wojewódzkim	Zarządzie	 Inwestycji	
Rolniczych	w Kielcach	odbyło	się	posie-
dzenie	 poświęcone	 budowie	 wodociągu	
Ćmińsk	-	Miedziana	Góra.

19 sierpnia 1992 r.
–	 zmarł	 Józef	 Kałuża	–	 absolwent	 Uni-
wersytetu	Lwowskiego,	 kierownik	Szko-
ły	 Powszechnej	 w  Kostomłotach	 (1939-
1940),	uczestnik	ruchu	oporu,	oficer	AK,	
uczestniczący	 m.in.	 w  rozpracowaniu	
„Wittka”.	 Po	 wojnie	–	 kierownik	 szkoły	
w Kostomłotach,	z którą	związany	był	do	
przejścia	na	emeryturę	w 1969	r.

11 sierpnia 2004 r.
–	 uchwalono	 „Plan	 Rozwoju	 Lokalne-
go	Gminy	Miedziana	Góra	na	lata	2004-	
2006	z prognozą	na	lata	2007–0213”.

23 sierpnia 2007 r.
–	 likwidacja	 	 Zespołu	 Obsługi	 	 Ekono-
miczno-Administracyjnej	Szkół.

Drewniany dom wciąż stoi w  Świa-
tełku. Halina Okła pokazuje pokój, 
w  którym w  czasie wojny działała 
konspiracyjna radiostacja, i piwnicę, 
w  której okupanci pobili dwie bez-
bronne kobiety.

	 Historia	 konspiracyjnej	 radiostacji	
ze	Światełka	nadaje	się	na	scenariusz	fil-
mu	sensacyjnego	z okresu	okupacji.	Jest	
w tej	opowieści	człowiek,	który	brawuro-
wo	umyka	Niemcom,	 jest	 też	 splot	 dra-
matycznych	wydarzeń.
	 Pojawienie	 się	 w  Bobrzy	 w  sierpniu	
1944	 r.	 40-osobowego	 wywiadu	 fron-
towego	 SS,	 składającego	 się	 z  Niemców	

i  Ukraińców,	 nie	 wróżyło	 nic	 dobrego.	
Miejscowa	 ludność	 czuła,	 że	 nadchodzi	
czas	 bezpardonowego	 rozprawiania	 się	
z  wszelkimi	 przejawami	 nieposłuszeń-
stwa.	Rzeczywiście,	jak	czytamy	w książ-
ce	 „Komendant	 GRYF	 i  jego	 żołnierze”	
autorstwa	 kieleckiego	 regionalisty	 Ire-
neusza	 Pietraszka,	 ukraińscy	 policjanci	
przeczesywali	cały	teren	w poszukiwaniu	
partyzantów.	
	 Do	 okupantów	 zaczęły	 docierać	 in-
formacje	 o  działającej	 w  Światełku	 ra-
diostacji	 Delegatury	 Rządu.	 Ukryta	 by-
ła	na	terenie	tartaku	Stanisława	Szweda	
„Maćka”,	na	szczęście	tak	skutecznie,	że	
Niemcom	nie	 udało	 się	 do	 niej	 dotrzeć.	
Ale	 w  ich	 ręce	 wpadł	 radiotelegrafista	
–	 podporucznik	 Jan	 Ciaś,	 „Kula”,	 „Sko-
czek”.	Jego	historię	możemy	poznać	dzię-
ki	relacji	zawartej	w książce	„Komendant	
GRYF	i jego	żołnierze”.
	 Po	 schwytaniu	 zaprowadzono	 Jana	
Ciasia	do	dworku	braci	Płazińskich	w Bo-
brzy,	gdzie	 już	od	kilku	miesięcy	kwate-

rowali	niemieccy	ofice-
rowie.	Partyzant	bronił	
się,	mówiąc,	że	jest	wy-
siedlonym	 po	 powsta-

niu	warszawiakiem.	Okupanci	nie	uwie-
rzyli	 jednak	 w  jego	 tłumaczenia.	 Męż-
czyzna	został	skatowany	i wepchnięty	do	
piwnicy.	Obmyślił	śmiały	plan	ucieczki	–	
zaczął	udawać,	że	boli	go	żołądek,	Niem-
cy	rozwiązali	mu	ręce	i wyprowadzili	na	
zewnątrz,	 a  gdy	wstał,	 żołnierze	 zaczęli	
prowadzić	go	z powrotem	do	środka.	Par-
tyzant	znienacka	uderzył	w krtań	idącego	
za	nim	wartownika,	a drugiemu	odebrał	
pistolet	 i  zadał	 cios	w  głowę.	Rzucił	 się	
do	ucieczki,	w jego	kierunku	padły	strza-
ły.	Na	szczęście	chybione.	Skrył	się	w łu-
binie,	 po	 chwili,	 słysząc	 odgłosy	 zbliża-
jącej	 się	 obławy,	 znów	 ruszył	 przed	 sie-
bie.	Dotarł	do	domu	Bogumiła	Teleckie-

go	„Ćmy”	w Kobylakach,	z które-
go	 kilkanaście	 godzin	 wcześniej	
zabrali	go	Niemcy.	Chwycił	 tylko	
dokumenty	 i  uciekł	 w  swoje	 ro-
dzinne	okolice	–	do	Końskich.	Ro-
dzina	gospodarza	również	musia-
ła	opuścić	dom.	
	 A co	stało	się	z radiostacją?	Za-
dziwiające	 –	 Niemcy	 przeszukali	
zabudowania	 Stanisława	 Szweda	
i  aresztowali	 Krzysztofa	 Kinior-
skiego	„Linka”,	który	miał	pieczę	
nad	 nadajnikiem.	Ukraińcy	 pobi-
li	wówczas	żonę	Stanisława	Szwe-

da	i jego	ciężarną	córkę	Wandę,	która	by-
ła	żoną	Krzysztofa	Kiniorskiego.	Do	dziś	
na	terenie	gospodarstwa	jest	piwnica,	do	
której	oprawcy	zaciągnęli	kobiety.	Same-
go	 urządzenia	 nie	 udało	 im	 się	 jednak	
znaleźć.	Nic	nie	dały	także	brutalne	prze-
słuchania	„Linka”	przez	ukraińskiego	ofi-
cera.	Radiostacja	Delegatury	Rządu	była	
bezpieczna.	
	 Żona	wnuka	Stanisława	Szweda,	Ha-
lina	Okła,	oprowadza	nas	po	zabudowa-
niach,	 które	 były	 świadkiem	dramatycz-
nych	wydarzeń	 z  1944	 r.	W  jej	 rodzinie	
są	one	przekazywane	z pokolenia	na	po-
kolenie.	–	W tym	domu	działo	 się	wiele	
–	nie	tylko	 łączono	się	z Londynem,	ale	
i gotowano	dla	partyzantów	–	mówi	pa-
ni	 Halina.	 Po	 tartaku	 Stanisława	 Szwe-
da,	który	zmarł	w 1944	r.	na	gruźlicę,	po-
została	sprowadzona	specjalnie	ze	Szwe-
cji	turbina	i fragmenty	zabudowań.	Prze-
trwała	rodzinna	pamięć	i duma.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

W tym domu przy ul. Światełek działała
konspiracyjna radiostacja

W poszukiwaniu 
radiostacji
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aktualnościTROCHĘ HISTORII

Tysiące pierogów z  nadzieniem, 
jakiego tylko dusza zapragnie, wy-
stępy artystyczne i  dyskoteka pod 
gwiazdami… 3 września zaprasza-
my do Bobrzy na VI Święto Pieroga 
Świętokrzyskiego.

	 Impreza,	 która	 tradycyjnie	 odbędzie	
się	 na	 terenie	 Zakładu	 Wielkopiecowe-
go	w Bobrzy,	rozpocznie	się	o	godz.	15.	To	
prawdziwa	gratka	dla	smakoszy	pierogów	
–	będzie	można	skosztować	 tych	święto-
krzyskich	specjałów	z przeróżnym	farszem	
–	 począwszy	 od	 tradycyjnych	 z  kapustą	
i mięsem	czy	grzybami	po	nadziewane	wa-
rzywami	czy	podawane	na	słodko.
	 Do	 tegorocznego	 konkursu	 na	 naj-
smaczniejsze	pierogi	zgłosiło	się	12	ze-
społów	reprezentujących	koła	gospodyń	
wiejskich,	 gospodarstwa	 agroturystycz-
ne	 i  stowarzyszenia.	 Każdy	 w  tajemni-
cy	trzyma	recepturę	na	pierogowy	farsz,	
którym	będzie	chciał	zaskoczyć	jurorów.	
Liczyć	się	będzie	także	smak	ciasta	oraz	
sposób	 podania	 konkursowych	 specja-
łów.	 Po	 raz	 pierwszy	w	 konkurencji	 le-
pienia	pierogów	zmierzą	VIP-y.	
	 –	 Gorąco	 zapraszam	 wszystkich	 na	
Święto	 Pieroga	 Świętokrzyskiego,	 pod-
czas	 którego	 przewidzieliśmy	 wiele	
atrakcji	–	występy	artystyczne	solistów,	
zespołów	dziecięcych	i	ludowych,	zaba-
wy	 i  konkursy,	 na	najmłodszych	będzie	
czekało	wesołe	miasteczko,	a na	zakoń-
czenie	zapraszamy	na	zabawę	taneczną	
–	 mówi	 Zdzisław	 Wrzałka,	 wójt	 gminy	
Miedziana	Góra.	■ (nieb.)

Powalczą
o Złoty
Pieróg

Wakacje z książką, ale nie tylko, za-
proponowała najmłodszym Gminna 
Biblioteka Publiczna w Miedzianej 
Górze.

	 Z	dobrą	książką,	na	wesoło	i	w	terenie	
spędzili	wakacyjny	czas	uczestnicy	zajęć	
zorganizowanych	 przez	 Gminną	 Biblio-
tekę	Publiczną	w	Miedzianej	Górze.	Dzie-
ciaki	 odwiedziły	m.in.	 strażaków-ochot-

ników	 z	 Kostomłotów	 Drugich.	 Tomasz	
Kuchciński	 wprowadził	 dzieci	 w	 tajem-
niczy	i	niezwykle	ciekawy	świat	strażac-
kiej	służby,	oprowadzając	po	remizie	OSP	
i	 pokazując	 sprzęty,	 których	 ochotnicy	
używają	podczas	akcji	gaśniczych.	Wiel-
ką	atrakcją	była	dla	dzieci	możliwość	zaj-
rzenia	do	wozu	strażackiego.	■

Dzieci z wizytą u strażaków - ochotników

Czytelnicy u strażaków
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AKTUALNOŚCI

Półmetek wakacji już za nami. Dzie-
ciaki z  gminy Miedziana Góra nie 
mogą narzekać na nudę.

	 Niezwykle	 twórczo	 spędzają	 lato	
podopieczni	 klubu	 Wolna	 Strefa	 w  Ko-
stomłotach	Pierwszych.	W czasie	wakacji	

klub	czynny	jest	od	poniedziałku	do	piąt-
ku	 w  godzinach	 10.00-16.00	 i  w  soboty	
10.00-14.00.	Na	uczestników	zajęć	czeka	
wiele	atrakcji	–	m.in.	wspólne	gotowanie,	

Dla aktywnych
Huśtawka, sprężynowiec, zjazd lino-
wy, zestawy drążków i  drabinek do 
ćwiczeń… U zbiegu ulic Herby i Gale-
nowej w Miedzianej Górze powstaną 
dwa nowe obiekty rekreacyjne.

	 Dobra	 wiadomość	 dla	 dzieciakówo-
raz	 młodzieży	 i	 dorosłych,	 którzy	 lubią	
aktywnie	spędzać	czas.	Wójt	gminy	Mie-
dziana	Góra	–	 Zdzisław	Wrzałka	 podpi-
sał	umowę	na	realizację	zadania	„Budo-
wa	placu	spotkań,	gier	i zabaw	w miejsco-
wości	Miedziana	Góra	–	plac	zabaw	dzieci	
młodszych	oraz	plac	street	workout”.
	 U zbiegu	ulic	Herby	 i Galenowej	za-
montowane	zostaną	elementy	placu	za-
baw:	zestaw	zabawowy	(dwie	sztuki	śli-
zgu	 metalowego,	 przeplotnie	 linowe,	
osiem	pomostów,	wejście	wspinaczkowe	
i  linowe,	trzy	wieże	z dachem,	przejście	
rurowe,	przeplotnia	oraz	drabinka	pozio-

ska	 ze	 świetlicy	 w  Tumlinie.	 Najmłod-
szy	uczestnik	zajęć	ma	trzy	lata,	najstar-
szy	–	18.	Dla	dzieci	i młodzieży	przygoto-
wano	 	wiele	atrakcji	–	punktowane	 roz-
grywki	w tenisa	stołowego,	bilard	czy	pił-
kę	nożną.	Uczestnicy	zajęć	zwiedzają	też	

najbliższą	 okolicę	 m.in.	 Górę	 Łajscową		
i Kościelną,	Źródło	Grodowe.	Podopiecz-
ni	 świetlicy,	 podobnie	 jak	 młodzież	
z Wolnej	Strefy,	odwiedzili	park	rozrywki	
w Zatorze.	W sierpniu	czeka	na	nich	jesz-
cze	 wiele	 niespodzianek,	 m.in.	 ognisko,	
warsztaty	„Slow	 food”	oraz	 zawody	 lek-
koatletyczne.	■ (nieb.)

ma),	 a  także	huśtawka,	 sprę-
żynowiec,	karuzela	i zjazd	li-
nowy.	 Pojawią	 się	 również	
ławki,	kosz	na	śmieci	i stojak	
rowerowy.
-	 Sporą	 atrakcją	 będzie	 stre-
et	 workout,	 czyli	 zestaw	 do	

ćwiczeń	siłowych	–	mówi	wójt	Zdzisław	
Wrzałka.	–	Złożą	się	na	niego		dwa	drążki	
wysokie	i siedem	długich,	drabinka	pio-
nowa	 i  pozioma	 duża,	 podwójne	 porę-
cze	równoległe,	 ławka	gimnastyczna,	 li-
na	do	wspinaczki,	drabinka	pozioma	ty-
pu	„wąż”.
	 Koszt	budowy	placu	zabaw	oraz	urzą-
dzeń	street	workout	to	107	tys.	zł,	z cze-
go	kwota	dotacji	wyniesie	63	tys.	zł,	po-
została	suma	to	wkład	własny	z budżetu	
gminy.	
	 –	 W  2015	 r.	 gmina	 kupiła	 działkę	
u zbiegu	ulic	Galenowej	i Herby	właśnie	
z myślą	 o  budowie	 placu	 zabaw.	Cieszę	
się,	że	teraz	udało	nam	się	pozyskać	na	
ten	 cel	 unijne	 dofinansowanie	 –	 doda-
je	wójt	Zdzisław	Wrzałka.	–	Mieszkańcy	
Miedzianej	 Góry	 będą	 mieli	 możliwość	
wspólnego	 spędzania	 czasu	oraz	podję-

gry	i zabawy,	zajęcia	sportowe,	wycieczki	
piesze	i	rajdy	rowerowe,	wyjścia	na	basen,	
młodzież	 może	 również	 szlifować	 język	
angielski	oraz	skorzystać	z porady	praw-
nika,	psychologa	czy	doradcy	zawodowe-
go.	–	Byliśmy	na	wycieczce	w Krzemion-
kach	Opatowskich,	na	którą	zaprosiła	nas	
gmina	Zagnańsk,	i co	warte	podkreślenia,	
miała	 ona	 charakter	 międzypokolenio-
wy,	bowiem	uczestniczyli	w niej	seniorzy	
–	mówi	Ewa	Lasia,	kierownik	klubu	„Wol-
na	Strefa”	w Kostomłotach	Pierwszych.	–	
Wychowankowie	byli	też	w parku	rozryw-
ki	Energylandia	w Zatorze.
	 Dobre	 pomysły	 i  chęć	 do	 aktywno-
ści	 nie	 opuszczają	 także	 podopiecznych	
świetlicy	 środowiskowej	 w  Tumlinie. 
–	Jest	super	–	mówi	z uśmiechem	Karol	
Kaniowski,	który	do	świetlicy	w Tumlinie	
przychodzi	 prawie	 każdego	 dnia.	 -	 Gra-
my	w  piłkę,	 wędrujemy	 po	 okolicy,	 nikt	
się	nie	nudzi.	
	 Rzeczywiście	 na	 dzieci	 i  młodzież,	
które	w czasie	wakacji	zaglądają	do	świe-
tlicy	 w  Tumlinie,	 czeka	 moc	 różnorod-
nych	atrakcji.	–	Każdego	dnia	przychodzi	
do	nas	ok.	30	osób	–	mówi	Alicja	Rogow-

„Budowa placu spotkań, gier i  za-
baw w  miejscowości Miedziana 
Góra – plac zabaw dzieci młod-
szych oraz plac street workout” 
współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej z  poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w  ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w  ramach inicjatywy LEADER” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Instytucją 
Zarządzającą PROW 2014-2020 jest 
Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. 
Przewidywane wyniki operacji: po-
wstanie dwóch nowych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej oraz ko-
rzystanie przez mieszkańców gmi-
ny ze wspartej infrastruktury.

W wakacyjnym nastroju

cia	aktywności	fizycznej.	Planowany	ter-
min	zakończenia	robót	i oddania	placów	
do	użytku	to	październik	2017	r.	■ (nieb.)

Uczestnicy zajęć w świetlicy w Tumlinie
stoczyli balonową bitwę

Rozgrywki w piłce nożnej to jedna z atrakcji zajęć
 w Wolnej Strefie w Kostomłotach Pierwszych
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Spacerkiem do Zakładu
Wielkopiecowego

Malowanie i cyklinowanie

To tu od sześciu lat na początku 
września odbywa się sztandarowa 
impreza gminy Miedziana Góra – 
Święto Pieroga Świętokrzyskiego. 
To tu możemy odnaleźć ducha Sta-
nisława Staszica i  ślady dawnych 
marzeń o potędze przemysłu hut-
niczego.

	 Pozostałości	 Zakładu	 Wielkopie-
cowego	 w  Bobrzy	 to	 chluba	 i  wizytów-
ka	 gminy	Miedziana	Góra.	 Są	 one	 świa-
dectwem	związku	tych	terenów	z górnic-
twem	i przemysłem,	a także	dynamiczne-
go	 rozwoju	Staropolskiego	Okręgu	Prze-
mysłowego,	którego	patronem	był	Stani-
sław	Staszic.	Zbudowany	w celu	wzmoc-
nienia	 skarpy	 zakładu	 mur	 oporowy	 to	
wraz	 z  ruinami	 największa	 atrakcja	 tu-
rystyczna	 gminy,	 pięknie	 wpisująca	 się	
w okoliczny	krajobraz.
	 Hala	 fabryczna	 w  Bobrzy	 stanowi	
wschodnią	 pierzeję	 dziedzińca	 Zakła-
du	Wielkopiecowego.	 Jej	 północna	 część	
zbudowana	jest	z łomów	czerwonego	pia-
skowca	na	zaprawie	wapiennej.	Elewacja	
frontowa	została	zasłonięta	drewnianymi	
przybudówkami,	znajdują	się	tu	dwa	wej-
ścia	została	do	korytarza	i do	byłej	sieni.	
Natomiast	część	południowa	hali	powsta-
ła	na	rzucie	prostokąta	z przybudówką	od	
strony	dziedzińca.	
	 Na	ogromnym	tarasie	Zakładu	usytu-
owano	 murowany	 skład	 na	 węgiel,	 któ-
ry	stanowi	południowe	zamknięcie	dzie-
dzińca	 fabrycznego.	Przy	 jego	południo-
wo-zachodnim	 narożniku	 znajduje	 się	

skarpa.	 Od	 strony	 północnej	 zachowa-
ły	 się	 obecnie	 jedynie	 ślady	 fundamen-
tów,	 południowa	 –	 jest	 jednokondygna-
cyjna.	Wnętrze	„węgielni”	całkowicie	od-
słania	część	piwniczną,	gdzie	znajdują	się	
dwa	rzędy	potężnych,	czworobocznych	fi-
larów	kamiennych,	po	12	w szeregu.	Czę-
ściowo	 zachowały	 się	 obwodowe	 ściany	
nadziemia,	natomiast	elewacja	zachodnia	
prezentuje	dekoracyjne	podziały	klasycy-
styczne.	
	 Historia	 Zakła-
du	 Wielkopiecowe-
go	 –	 niezwykle	 in-
nowacyjnej	 jak	 na	
owe	 czasy	 fabryki	
–	 sięga	 1824	 r.	 Po-
wstać	miał	najwięk-
szy	 na	 ziemiach	
Królestwa	 Polskie-
go	 zakład	 hutniczy	
z  pięcioma	 wielki-
mi	piecami.	Jak	czy-
tamy	 w  opracowa-
niu	 „W  miedziano-
górskiej	gminie”	Eu-
geniusza	 Kosika	 i  Ryszarda	 A.	 Żelazne-
go,	 spiętrzenie	wody	 rzeki	Bobrzy	miało	
wynosić	12	m,	a koło	wodne	miało	napę-
dzać	 równocześnie	 miechy	 pieców.	 Pro-
jekt	pięciu	pieców	oraz	dwunastu	młotów	
przygotował	 Fryderyk	 Lempe	–	 profesor	
Szkoły	 Akademiczno-Górniczej	 w  Kiel-
cach.	Ówczesny	minister	skarbu	państwa	
Franciszek	Ksawery	książę	Drucki-Lubec-
ki	zaczął	tu	 inwestować	rządowe	pienią-

dze.	Budową	zakładów	kierował	 inżynier	
Jan	 Stahler,	 a  jej	 zakończenie	 przewidy-
wano	na	1831	r.	Wielka	powódź,	która	na-
wiedziła	te	tereny	w 1828	r.,	oraz	wybuch	
powstania	 listopadowego	 położyły	 kres	
inwestycji.	 	Od	1833	r.	działała	tu	gwoź-
dziarnia,	 którą	w  1863	 r.	 przekształcono	
w folwark.	W następnych	 latach	powstał	
tu	również	młyn	i tkalnia.	
	 Z planów	o prężnie	działającym	ośrod-
ku	 hutniczym	pozostały	 jedynie	malow-
nicze,	osadzone	na	niewielkim	wzniesie-
niu	ruiny	Zakładu	Wielkopiecowego.	Na-
tomiast	 w  całości	 zachował	 się	 do	 dziś	

mur	oporowy,	który	ma	15	m	wysokości,	
500	m	długości,	5	m	szerokości	u podstaw	
oraz	3,5	m	w koronie.	Obiekt	zbudowano	
na	planie	rzutu	podkowy	z dwóch	równo-
ległych	 	murów	wypełnionych	od	środka	
grubym	kamieniem.	■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Trwają wakacyjne remonty w gmin-
nych placówkach.

	 Wakacje	to	czas	remontów.	W Zespo-
le	 Szkół	 w  Kostomłotach	 Drugich	 trwa	
malowanie	sal	przedszkolnych,	kuchni	
i sali	gimnastycznej,	w placówce	w Porze-
czu	cyklinowano	150	m	kw.	podłogi,	 zaś	
w sierpniu	rozpoczną	się	prace	związane	
z  poprawą	 obróbki	 kominów	 na	 budyn-
ku	szkoły	w Ćmińsku.	Wszystkie	te	robo-
ty	prowadzi	Zakład	Gospodarki	Komunal-

Pozostałości Zakładu Wielkopiecowego
to jedna z największych atrakcji gminy

W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
malowane są sale lekcyjne

nej.	–	Budujemy	także	60-metrową	nitkę	
wodociągu	 przy	 korcie	 tenisowym	 przy	
szkole	w	 Ćmińsku,	 nasi	 pracownicy	wy-
mieniają	 również	 płytki	 na	 dwóch	 tara-
sach	w Centrum	Sportu,	 Turystyki	 i  Re-
kreacji	–	mówi	 Sylwester	 Dudek,	 prezes	
Zakładu	Gospodarki	Komunalnej.
	 Cały	czas	 trwają	 także	prace	porząd-
kowe	-	czyszczenie	rowów	(m.in.	przy	ul.	
Maciejówka)	 oraz	 koszenie	 traw	 z  ujęć	
i przepompowni	wody	i ścieków.	■	(nieb.)



Wydarzyło się ...

Gryczaniok - takie pyszności przygotowały na konkurs

kulinarny w Rakowie panie z KGW „Macierzanka”

Taką wyremontowaną drogą dojedziemy na wrześniowe

Święto Pieroga Świętokrzyskiego

Wójt Zdzisław Wrzała testuje nowe ogrodzenie szkoły w Ćmińsku

 Tak zaciekle walczyły na boisku w Ćmińsku dzieciaki w Turnieju

 w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Miedzianej Góry

Kierownik CSTiR Adam Głogowski nadzoruje prace remontowe

na tarasie budynku w Kostomłotach Drugich

Zawodnicy klubu Wicher Miedziana Góra pamiętają
o tragicznie zmarłym Tomaszu Foksie

Dostojną jubilatkę Aleksandrę 
Michtę odwiedził

przewodniczący Rady Gminy 
Bogusław Sobczyk

Zespół „Bobrzanki” podczas święta zalewajki kusił pyszną 

zupą na zakwasie własnej roboty


