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60 lat OSP w Bobrzy
16 czerwca jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bobrzy obchodziła swoje 
60-lecie. Jubileusz był doskonałą okazją 
do wspomnień i licznych podziękowań.

     / czytaj str. 2

Z Wąchocka z nagrodą
Kawały o Wąchocku to przeżytek. 
Teraz w Wąchocku opowiada się kawały 
o sołtysach, bo właśnie tutaj odbywają się 
turnieje i zjazdy sołtysów z całej Polski. 

     / czytaj str. 2

Absolutorium dla wójta
Radni mają za sobą najważniejszą 
w pierwszym półroczu sesję absolutoryjną. 
Z kolei podczas ostatniej, już wakacyjnej 
sesji  podjęli tylko dwie uchwały, za to 
o wyjątkowej wadze.    
     / czytaj str. 3

Miedzianogórska Gmina
Jak co roku, i tym razem Gmina Miedziana 
Góra z pompą rozpoczęła sezon wakacyjny. 
Festyn Miedzianogórska Gmina to nie tylko 
hucznie obchodzone święto, ale również 
udana impreza dla młodszych i starszych. 
     / czytaj str. 4

Czachowski w Bobrzy
Naczelnik sił powstańczych województwa 
sandomierskiego Dionizy Czachowski wraz 
ze swoim oddziałem znów zawitał do Bo-
brzy, czyli powórka z lekcji historii. 
     / czytaj str. 6

Złota setka
Nieczęsto zdarza się spotkać ludzi, któ-
rzy skończyli sto lat. Blisko nas w Bobrzy 
mieszka stulatka. Zapraszamy do poznania 
historii o jej długim życiu. 

     / czytaj str. 9
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Z Wąchocka
z nagrodą

Kawały o Wąchocku to przeżytek. Teraz 
w Wąchocku opowiada się kawały o soł-
tysach, bo właśnie tutaj odbywają się 
turnieje i zjazdy sołtysów z całej Polski – 
i przede wszystkim z tego słynie to urokli-
we miasteczko.

 Do stolicy dowcipów i dobrego humoru sołtysi zjecha-
li po raz dwudziesty drugi, a po raz dziewiętnasty wzięli 
udział w  Krajowym Turnieju Sołtysów. Na tym święcie 
przedstawicieli polskiej wsi nie zabrakło kilku naszych 
sołtysów. Na miejsce przybyli Marek Socha z Kostomło-
tów Pierwszych, Wiesław Tokar z Miedzianej Góry i  Jan 
Reczyński z  Ćmińska Rządowego. Obrady poprowadził 

Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej. Gwoździem programu całego spotkania było 
ogłoszenie listy najlepszych sołtysów. Feliks Januchta 
oznajmił więc, kto w poszczególnych gminach wojewódz-
twa świętokrzyskiego otrzymał nagrody i  tytuły Sołtysa 

Od redakcji
Wakacje rozpoczęte. Za nami coroczny festyn, który 
w tym roku ku naszej uciesze odbył się na trawie. Różnicę 
było czuć w powietrzu, więc kto nie był niech żałuje. 
Na odpoczynek w upalne dnie zapraszamy do jednego 
z najbardziej urokliwych leśnych zakątków w naszej Gmi-
nie – do rezerwatu Sufraganiec, gdzie przyjemny chłód 
lasu na pewno Was orzeźwi. Na wycieczkę po rezerwacie 
najlepiej wybrać się w gronie najbliższych. I pamiętajcie 
słowa Stanisława Jachowicza: Cudze chwalicie, swego 
nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.

60 lat OSP
w Bobrzy

16 czerwca jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bobrzy obchodziła swoje 
60-lecie. Jubileusz był doskonałą okazją do 
wspomnień i licznych podziękowań.

 Obchody 60-lecia bobrzańskiej OSP rozpoczęły się 
mszą świętą polową, którą na terenie remizy odprawił 
proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Ćmińsku ksiądz Ja-

nusz Marzec. Z tej okazji podczas nabożeństwa zespół Bo-
brzanki wykonał pieśni religijne. Po mszy odbyło się spo-
tkanie rozpoczęte powitaniem i wspomnieniami prezesa 
OSP w Bobrzy Rafała Banasia. Przypomniał on powstanie 
jednostki w  1956 roku zainicjowane przez Eugeniusza 
Stępnia, Józefa Stępnia i Jana Pietraszka. Dopiero 11 lat 
później strażacy otrzymali pierwsze profesjonalne wy-
posażenie, a w 1976 roku zdobyli pierwsze miejsce wśród 
powiatowych i gminnych jednostek OSP. Na początku lat 
osiemdziesiątych rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na 
plac pod budowę remizy, która w ostatecznym kształcie 
stanęła w  2001 roku. Po tych wspomnieniach druhowie 
odebrali z rąk wójta Zdzisława Wrzałki, przewodniczące-

Bobrzańscy strażacy w drodze na uroczyste obchody 60-lecia OSP

Jan Reczyński na gali wręczenia nagród w Wąchocku

go Rady Gminy Bogusława Sobczyka i prezesa miedzia-
nogórskiej jednostki OSP odznaki Strażaka Wzorowego 
i dyplomy za wieloletnią służbę i zasługi. Wójt i przewod-
niczący, który także pełni funkcję strażaka-ochotnika, po-
dziękowali druhom za ich oddanie pracy i chęć niesienia 
pomocy. Odczytano również list gratulacyjny od komen-
danta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
starszego brygadiera Sylwestra Hamery. Nie obyło się 
bez jubileuszowego tortu, którym częstowali się później 
wszyscy druhowie i goście zaproszeni na uroczystość. Na 
koniec oficjalnej części spotkania członkowie Bobrzanek 
zaśpiewali piosenkę specjalnie napisaną na tę okazję oraz 
wręczyli swoim strażakom prezent – kluczyki do nowego 
wozu bojowego… który jest zabawką. Miejmy nadzieję, że 
niebawem ta zabawka zamieni się w prawdziwy sprzęt. ■
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oraz utrzymanie porządku i czystości w Gminie, na dosta-
wę i montaż szyb do wiat przystankowych, na budowę ka-
nalizacji w Tumlinie-Wykniu, na dotację celową na prze-
budowę drogi nr 0288T w Kostomłotach Pierwszych, na 
budowę wodociągów w tej miejscowości oraz w Miedzia-
nej Górze, na częściowe remonty nawierzchni na drogach 
gminnych, na zamontowanie oświetlenia przy ulicy Po-
godnej w Tumlinie-Podgrodziu, na przyłączenie Zespołu 
Szkół i Centrum Sportu w Ćmińsku do sieci gazowej, na 
zakup nowości wydawniczych do szkół, na całodobową 
opiekę weterynaryjną – oraz preumowę na termomoder-
nizację budynków publicznych w Gminie.
 Kolejnym ważnym punktem przedostatniej sesji było 
przyjęcie uchwał. Radni uzgodnili zmiany w  budżecie 
Gminy na ten rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy na lata 2016–2029. Przyjęto uchwały związane 
z pomocą finansową i  rzeczową dla powiatu kieleckiego 
na rzecz inwestycji na terenie Gminy Miedziana Góra 
i zawarciem Porozumienia Międzygminnego, które doty-
czy wspólnych zakupów gazu ziemnego. Radni uchwalili 

uchwałę w sprawie oceny aktualności Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miedziana Góra oraz uchwały dotyczące miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy i  wschod-
niej części sołectwa Kostomłoty Pierwsze. Zdecydowano 
też o tegorocznym przyznaniu statuetki Miedziara. Poja-
wił się blok uchwał, które dotyczą odpadów komunalnych 
– metody ustalania opłaty za gospodarowanie nimi, ter-
minów opłat, wzorów deklaracji o wysokości opłaty oraz 
utrzymania czystości i porządku. W następnej kolejności 
przyjęto uchwały związane ze sprawozdaniem finan-
sowym samorządowych ośrodków zdrowia w  Ćmińsku 
i  Miedzianej Górze oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Miedzianej Górze za 2015 rok. Gwoździem programu 
było przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej 
sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gmi-
ny za 2015 rok. Opinię w sprawie drugiego sprawozdania 
wyraziła też Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. 
Obie opinie okazały się pozytywne, dlatego Rada Gminy 
przyjęła sprawozdania i udzieliła wójtowi absolutorium. 
Sesję zamknęły interpelacje i zapytania radnych. ■

Sesję Rady Gminy otwiera przewodniczący Bogusław Sobczyk

Roku. W przypadku Gminy Miedziana Góra okazało się, 
że najlepiej wypadł sołtys Jan Reczyński. Doceniono go za 
zaangażowanie w pracę społeczną i nastawienie skiero-
wane na pomoc innym ludziom. To właśnie dzięki poda-
waniu pomocnej ręki sołtys z Ćmińska wzbudza zaufanie, 
szacunek i ogólną sympatię. Gratulacje sołtysowi złożyli 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Wójt Gminy 
Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka przekazał natomiast 
Janowi Reczyńskiemu nagrodę, czyli sprzęt sportowy, 
chwaląc sobie jednocześnie współpracę z sołtysem Ćmiń-
ska Rządowego. Z  jego sukcesu cieszyli się także sołtysi 
Wiesław Tokar i Marek Socha. – Panująca tutaj atmosfera 
jest niepowtarzalna, większość rozgrywanych konkuren-
cji wywołuje salwy śmiechu – przyznał nagrodzony. – Dla 
takich chwil warto tu przyjeżdżać każdego roku, do czego 
zachęcam wszystkich moich kolegów-sołtysów z  Gminy 
Miedziana Góra – podkreślił na koniec Jan Reczyński. ■

Absolutorium
dla wójta

Tylko dwie uchwały, za to o wyjątkowej 
wadze, były przedmiotem obrad podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy. Radni mają też 
za sobą najważniejszą w pierwszym półro-
czu sesję absolutoryjną. 

 O  przeprowadzenie ostatniej sesji wnioskował wójt 
Zdzisław Wrzałka. Po jej otwarciu przez przewodniczą-
cego Bogusława Sobczyka radni podjęli dwie uchwały. 
Pierwsza wiąże się ze zmianami w  Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra. Większość 
unijnych pieniędzy przeznaczonych dla samorządów do 
2020 roku ma być skierowana na tę właśnie gospodarkę. 
Przyjęte przez radnych poprawki umożliwią zmniejsze-
nie poniesionych kosztów opracowania planu. W drugiej 
uchwale mowa o zmianach w zatwierdzonym sprawozda-
niu finansowym za zeszły rok dla Samorządowego Ośrod-
ka Zdrowia w  Ćmińsku. Przedmiotem dyskusji były też 
granice obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy, które wpłyną 
na przebieg drogi ekspresowej S-74 i budowę sieci kanali-
zacyjnej w Ciosowej.
 Z kolei na sesji absolutoryjnej wójt Zdzisław Wrzałka 
jak co miesiąc zdał relację ze swoich działań. Odbył m.in. 
spotkania w sprawie remontu barierek na terenie Zakła-
du Wielkopiecowego w  Bobrzy oraz remontów i  budów 
zaplanowanych na wakacje; w  sprawie prac na drogach 
powiatowych biegnących przez Gminę, a  także budowy 
chodnika na drodze wojewódzkiej na odcinku z  Samso-
nowa do Ćmińska. Wójt podpisał w ostatnim czasie także 
sporo umów – na utrzymanie zieleni w pasie drogowym 
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Miedzianogórska
Gmina 2016

Jak co roku, i tym razem Gmina Miedziana 
Góra z pompą rozpoczęła sezon waka-
cyjny. Festyn Miedzianogórska Gmina to 
nie tylko hucznie obchodzone święto, ale 
również udana impreza dla młodszych 
i starszych.

 W tym roku festynowa scena stanęła na stadionie na-
leżącym do Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Ko-
stomłotach Drugich. Jako pierwsze wystąpiły śpiewają-
ce i  tańczące solistki oraz działający przy Zespole Szkół 
w  Ćmińsku zespół Kropelki, którym opiekuje się Teresa 
Ciszek. Po występach młodych talentów nastąpiła prezen-
tacja tresowanych psów, które pracują z funkcjonariusza-
mi Straży Ochrony Kolei. Kolejną festynową atrakcją oka-
zał się blok ludowy. Entuzjaści folkloru mogli posłuchać 
zespołów Bobrzanki i Macierzanka oraz obejrzeć popisy 
członków Zespołu Pieśni i Tańca Kostomłoty, który działa 
w  Zespole Szkół w  Kostomłotach Drugich. Szczególnym 
zainteresowaniem publiczności i  obecnych na imprezie 
mediów cieszył się pokaz darcia pierza zainscenizowany 
przez Bobrzanki. Członkowie Macierzanki natomiast za-
chęcali przy swoim stoisku do próbowania przysmaków 
lokalnej kuchni. A jeśli mowa o folklorze, to przy stoisku 
Jarmarku Miedzianogórskiego pokazano prace tutejszych 
artystów i przeprowadzono konkurs w mówieniu gwarą. 
Informacji o  swojej działalności udzielali też członko-
wie Rady Seniorów, Klubu Seniora i  Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Gdy zakończył się blok ludowy, 
na scenę wkroczył kabaret Baby, do którego należą gim-
nazjalistki-aktorki ze szkolnej grupy teatralnej Maska 
z Kostomłotów Drugich. Po tym występie nastąpiło uro-
czyste otwarcie imprezy. Wójt Zdzisław Wrzałka powitał 
mieszkańców Gminy i gości, m.in. marszałka wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, przedstawicielkę 
starosty kieleckiego Annę Ciołak i radnego powiatowego 
Zdzisława Zapałę. Z rąk wójta i przewodniczącego Rady 
Gminy Bogusława Sobczyka nagrodę Miedziara odebrał 
Maciej Lubecki, zaś nagrodę specjalną za popularyzację 
szachów otrzymał Eugeniusz Tylkowski. Nagrody do-
stały się również zwycięzcom I  Turnieju Strzeleckiego 
o  Puchar im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”. Swoje 
wyróżnienia przekazało Forum Inicjatyw Gospodarczych 
i Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy. Po tych uro-
czystościach odbyła się walka o przeciągnięcie liny i po-
kaz karate Kyokushin. Dla najmłodszych przygotowano 
m.in. konkursy z nagrodami i malowanie twarzy. Imprezę 
zakończył koncert zespołu Roxanne, który wykonał pio-
senki kultowej grupy Roxette oraz pokaz sztucznych ogni 
i dyskoteka pod gwiazdami.  ■

Występ kabaretu „Baby”

Statuetkę „Miedziara” odbiera Maciej Lubecki

Forum Inicjatyw 
Gospodarczych 
swoją nagrodę 
przyznało firmie 
Pamar S.C.

Specjalną nagrodę za popularyzację 
szachów otrzymał Eugeniusz Tylkowski

Pokaz karate w wykonaniu najmłod-
szych adeptów tej sztuki walki

Kolorowe
atrakcje dla dzieci

Jarmark
Miedzianogórski
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z Minionkiem 
i przeciąganie liny
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Sponsorzy festynu
Miedzianogórska Gmina 2016

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

Wojciech Grzesik i Piotr Grzesik
MERITUM GEO

Krzysztof Zimnicki
DROPPLANT

Sławomir Podstawka
DRAW-TRANS

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH 

Bogumiła Saladra
UBOJNIA DROBIU

Stanisław Wałek 
ALTBUS

Elżbieta i Jolanta Sobczyk
ZAKŁAD CUKIERNICZY

Agnieszka i Krzysztof Zapała
ZAKŁAD CUKIERNICZY ANGELINA

Elżbieta i Adam Gruszka
SKŁAD BUDOWLANY ZACHĘTA  

Jan Frączyk
Dariusz Kruk
Marzena Małkowska
Sławomir Wieczorek
Mariusz i Sebastian Moćko
BRAT-BUD

Wiesława i Bogdan Moćko
PHU SPED-BUD SKŁAD OPAŁU

Paweł Ślusarczyk
HURTOWNIA ARTPIS

Grzegorz Raczyński
DRUKARNIA TERCET

Tadeusz Jarząb
JARTECH-BETON

Mariusz Rówiński
MARIO CAR

Marek Fit
ZAKŁAD CUKIERNICZY

Agata Suchodolska-Maliszewska
SUCHOLAND

Marek Koruba
TROFEA SPORTOWE

I w tym roku nie mogło zabraknąć karuzeli

Malowanie twarzy najmłodszych uczestników

Nagrodę za wysokie wyniki 
w nauce odbiera Patrycja Czekaj

Obrzęd darcia pierza zapre-
zentował zespół Bobrzanki
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Taniec szczęścia
Tegoroczni uczniowie klas III gimnazjum 
zakończyli kolejny etap edukacji ogrom-
nym sukcesem. Za sobą mają także swój 
bal gimnazjalny.

 Gimnazjaliści z  Gminy Miedziana Góra otrzymali 
wyniki testów gimnazjalnych. Średnia liczba zdobytych 
przez nich punktów z  obu części egzaminu wynosi do-
kładnie 102,28 punktów. To sprawia, że nasza młodzież 
plasuje się na dziesiątym miejscu wśród gimnazjów ze 
102 gmin z całego województwa świętokrzyskiego. Jesz-
cze ciekawsze jest to, że w  części matematycznej nasi 
gimnazjaliści są drudzy w województwie. Mając już wy-
niki w  kieszeniach, na placu pod Urzędem Gminy ko-
stomłoccy trzecioklasiści zatańczyli próbnego poloneza 
i taniec belgijski przez Balem Absolwentów niemalże jak 
rytualny taniec szczęścia. ■

Niewidomi
za kierownicą

Na torze samochodowym w Miedzianej 
Górze niewidomi próbowali sił jako kie-
rowcy samochodów.

 Z  myślą o  osobach niewidomych i  słabo widzących 
Fundacja Szansa dla Niewidomych zorganizowała Moto-
piknik Niewidomi za kierownicą. Patronat honorowy nad 
imprezą objęli marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. 
Niewidomi i niedowidzący mieli okazję siąść za kółkiem 
w  samochodach nauki jazdy pod opieką instruktorów, 
a także przejechać się jako pasażerowie aut wyścigowych. 

Swój pokaz miały Grupa Ratownicza PCK i OSP w Ćmiń-
sku, z kolei świętokrzyska policja organizowała konkursy 
dla publiczności. Celem akcji było zwrócenie uwagi na 
osoby niewidome i słabo widzące, edukacja oraz wspólna 
zabawa. ■

Uczestnicy mogli także przejechać się na motocyklu

Czachowski
w Bobrzy

Naczelnik sił powstańczych województwa 
sandomierskiego Dionizy Czachowski 
wraz ze swoim oddziałem znów zawitał do 
Bobrzy na powtórkę lekcji historii.

 Mowa oczywiście o bitwie z 10 czerwca 1863 roku, która 
odbyła się w rejonie Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy. 
18 czerwca tego roku w tym samym miejscu miała miejsce 
inscenizacja tego historycznego wydarzenia. Jego przy-
gotowania podjęło się Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Człon-
kowie grupy wcielili się w role Polaków i Rosjan z okresu 
zaborów, przebierając się w charakterystyczne mundury. 

Pokaz walk poprzedziła jednak krótka prezentacja sytu-
acji, jaka miała miejsce w 1863 roku. Dionizy Czachowski 
jeszcze zimą zaciągnął się do formowanych ugrupowań, 
które zamierzały wyzwolić Polskę z władzy cara. Szybko 
został mianowany dowódcą powierzonego mu oddziału 
liczącego około 400 osób. Razem z nim odbył wiele bitew 
i wielokrotnie zmieniał miejsce stacjonowania, aż dotarł 
do Bobrzy. Tu rozegrał historyczną bitwę z rosyjskimi żoł-
nierzami. Najpierw musiał wypędzić ich z Zakładu Wiel-
kopiecowego, a  później spróbować utrzymać placówkę. 
Ostatecznie „czachowszczycy” zdecydowali się na prze-
mieszczenie do Ćmińska, a później do bezpiecznych la-
sów zagnańskich. Aktorzy-historycy podczas inscenizacji 
posiłkowali się karabinami, armatami i kosami bojowymi, 
ale jak to w przedstawieniu bywa, to tylko repliki, więc nie 
pojawiły się prawdziwe ofiary. Publiczność, wśród której 
można było wypatrzyć wójta Zdzisława Wrzałkę oraz rad-
nych gminnych, niejednokrotnie usłyszała huk wystrza-
łów. Warto podkreślić, że cała inscenizacja nie skupiała 
się jedynie na działaniach strony polskiej. Widownia mia-
ła też okazję obserwować posunięcia rosyjskich żołnierzy, 
którzy wzięli udział w bitwie. ■

Polska piechota ostrzeliwuje Rosjan z karabinów i armaty



7

W skrócie
Firma PHU Zieliński wygrała ogłoszony przez Gminę nie-
ograniczony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z nieruchomości mieszkańców. Umo-
wa będzie obowiązywać od 1 września 2016 r. do końca 
czerwca 2018 r. Nowością w usłudze ma być bezpośredni 
odbiór popiołu. Od września będzie istniała także możli-
wość oddawania do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych – odpadów budowlanych, rozbiórkowych, 

wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego. W  sierpniu mieszkańcy gminy otrzy-
mają nowe harmonogramy odbioru odpadów, które będą 
obowiązywać do końca tego roku. ■

Jeszcze w tym miesiącu ruszy budowa kanalizacji w miej-
scowości Tumlin – Wykień oraz Miedzianej Górze. W tej 
sprawie w  Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z  wy-
konawcą Zgodnie z  projektem  w  miejscowości Tumlin 
– Wykień.  Budową zostaną objęte ulice – Żytnia, Jasna, 
Radosna, Dobra, Spacerowa, Urocza i Słodka. W Miedzia-
nej Górze kanalizacja powstanie przy ul. Bukowej oraz 
w części ulicy Kamiennej i Tumlińskiej. W Urzędzie Gmi-
ny odbyło się spotkanie z przedstawicielem wykonawcy, 
projektantem oraz kierownikiem budowy. ■

Wójt Zdzisław Wrzałka po raz kolejny w tym roku wręczył 
sadzonki w  ramach akcji „Drzewko dla szczęśliwych ro-
dziców”. Wójt nie krył radości z przyjścia na świat nowych 
obywateli Miedzianej Góry. Wśród nowych mieszkańców 
powitaliśmy: Michalinę z Ćmińska, Piotra z Kostomłotów 
Pierwszych, Łukasza i  Mieszka z  Kostomłotów Drugich 
oraz Miłosza z miejscowości Tumlin-Węgle. ■

Nikola Tkaczyk z Porzecza zwyciężyła w biegu na 60 me-
trów podczas wojewódzkich zawodów w  Sandomierzu. 
I miejsce zdobyła dzięki uzyskaniu czasu 9:03 sekundy. ■

Julia Radlica z  Ćmińska zajęła III miejsce w  ogólnopol-
skim konkursie na list do Ziemi. Na tekst gimnazjalistki 
oddano w Internecie 5000 głosów. ■

Wójt Zdzisław Wrzałka podpisuje umowę z właścicielem firmy PHU Zieliński

Wakacyjne
aktywności

Wakacje w pełni, więc warto sprawdzić, 
jakie aktywności oferują organizacje z te-
renu naszej Gminy.

 Stowarzyszenie Plusik z Kostomłotów Drugich zorga-
nizowało wycieczkę do Sandomierza. W zwiedzaniu mia-
sta wzięli udział seniorzy, osoby niepełnosprawne i  ro-
dziny z dziećmi. W planach Plusika są półkolonie, nauka 
pływania i spotkanie z dietetykiem, a w sierpniu rozpocz-
ną się zajęcia laboratoryjne dla dzieci. Z kolei klub Wolna 

Strefa w Kostomłotach Pierwszych codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 prowa-
dzi różne zajęcia. W poniedziałek są to nauka gotowania, 
gry i  zabawy, we wtorek – zajęcia sportowe i  profilak-
tyczne; w środę – plastyka, w czwartek – sekcja filmowa, 
gry i zabawy, w piątek – sekcja turystyczna. W sobotę zaś 
w  godzinach od 10.00 do 14.00 opiekunowie prowadzą 
gry i zabawy oraz wspólnie z dziećmi porządkują klub.
 W Tumlinie też nie można narzekać na nudę. Co ty-
dzień w  piątki w  Świetlicy Środowiskowej odbywają się 
turnieje i  konkursy sportowe, a  oprócz tego planowane 
są zawody lekkoatletyczne, warsztaty zdrowego żywie-
nia, wieczory filmowe dla młodzieży oraz zabawy i ogni-
ska. Pojawią się też wyjazdy – jeden rowerowy na trasie 
Tumlin–Kuźniaki oraz drugi autokarowy do wesołego 
miasteczka w Zatorze. Co dwa tygodnie dzieci i młodzież 
z  Tumlina mogą brać udział w  spacerach i  rajdach pie-
szych po Gminie. Finałem wakacji z tumlińską świetlicą 
będzie festyn rodzinny.
 W Porzeczu natomiast dzięki współpracy z Uniwersy-
tetem Jana Kochanowskiego w  Kielcach Szkoła Podsta-
wowa gości u  siebie studentów z  Hongkongu, Tajlandii, 
Pakistanu i Maroka. Studenci porozumiewają się po an-
gielsku i od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 
do 13.30 prowadzą zajęcia dla dzieci. To doskonała okazja 
do aktywności fizycznej i szlifowania języka. ■

Wycieczki to najlepszy sposób na ciekawe wakacje
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sport

Walka o Górala
Za nami trzecia edycja biegu o tytuł Góra-
la Świętokrzyskiego w Ćmińsku. W spor-
towych zmaganiach wzięły udział aż 163 
osoby z różnych części Polski.

 Start i metę biegowych zawodów organizatorzy umie-
ścili na placu zabaw przy ul. Światełek. Z myślą o wszyst-
kich zawodnikach ustanowiono cztery konkurencje z tra-
sami o  zróżnicowanym stopniu trudności. Najbardziej 
wymagający okazał się bieg terenowy na dystansie 21 
kilometrów. Mniej zaawansowani biegacze mogli wystar-

tować w biegu na 13,5 kilometra. Swoją konkurencję mieli 
także entuzjaści nordic walking. Dla nich zorganizowano 
marsz na 11 kilometrów. Organizatorzy nie zapomnieli 
o  rodzinach z  dziećmi, które miały okazję wziąć udział 
w biegu na 2 kilometry. W najdłuższym biegu wśród ko-
biet najlepiej poradziła sobie Katarzyna Pawłowska ze 
Starochęcin, natomiast wśród mężczyzn pierwszy do 
mety dobiegł Jacek Długosz ze Starachowic. Po biegu na 
13 kilometrów pierwsze miejsce w grupie kobiet uzyskała 
Justyna Piec z Radoszyc, natomiast w grupie mężczyzn – 
Sebastian Łukasiewicz z Miedzianej Góry. W marszu nor-
dic walking triumfy święcili zaś Joanna Duda z  Mniowa 
i Marcin Skurnica z Bełchatowa. W trzech konkurencjach 
dla dorosłych wystartowały łącznie 133 osoby, zaś w kon-
kurencji dla najmłodszych wzięło udział 30 dzieci. Impre-
za była też okazją do udzielenia pomocy. Główny organi-
zator, czyli Grupa Aktywny Ćmińsk, zachęcał do zbierania 
funduszy na leczenie małego Tymoteusza, który walczy 
z guzem lewego oczodołu. Już po zawodach członkowie 
Aktywnego Ćmińska dziękowali wszystkim zawodnikom 
za udział w  zmaganiach mimo doskwierającego upału 
oraz publiczności za zagrzewanie do walki i świetną at-
mosferę. Partnerami i  sponsorami zawodów byli m.in. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmińsku, Urząd Gminy Mie-
dziana Góra oraz wójt Zdzisław Wrzałka, który objął im-
prezę patronatem honorowym. ■

Bieg wygrał Jacek Długosz ze Starachowic z wynikiem 01:26:34

Przyjemnie 
chłodny las

Z początku las jest zwyczajny – ale im 
dalej, tym ciekawiej. Gdy się odpowiednio 
zbłądzi, trafi się do jednego z najbardziej 
urokliwych leśnych zakątków w pobliżu 
Miedzianej Góry.

 Rezerwat Sufraganiec leży w  obrębie sołectwa Ko-
stomłoty Pierwsze. Spod siedziby Nadleśnictwa Kielce 
prowadzi do niego żółty spacerowy szlak, którym nieco 
naokoło docieramy do rejonu Leśnictwa Gruchawka. Mi-
jamy leśniczówkę i po kilku minutach stajemy oko w oko 
z  pięcioma drewnianymi wiatami, które zachęcają, by 
się pod nimi rozgościć i  coś przekąsić. Podczas posto-
ju napełniamy brzuchy i  ruszamy dalej. Są dwa wejścia 
do lasu – wybieramy drugie, przy którym wisi tabliczka 
z  napisem Kierunek marszu. Wzdłuż ścieżki pojawiają 
się oznakowania żółtego szlaku i  tablice informacyjne. 
Przygotowane dla najmłodszych wycieczkowiczów, wyja-
śniają, jakie zwierzęta i rośliny możemy spotkać w lesie. 
Niedaleko torów kolejowych skręcamy w ścieżkę biegną-
cą w prawo i docieramy do drewnianych kładek przecina-
jących strumień. Czujemy się jak w prawdziwej dżungli. 
Gęste paprocie zakrywają ściółkę, a wody Sufragańczyka 
wiją się na wszystkie strony. Jest tu dziko i  przyjemnie 
chłodno. Po drewnianych schodkach wdrapujemy się na 
szczyt wąwozu i idziemy z powrotem w stronę Gruchaw-

ki. Mijamy paśnik, w którym leżą resztki siana, i zbliżamy 
się do końca wycieczki. Przechodzimy przez kolejną kład-
kę i stajemy przy pomniku upamiętniającym przejście II 
Batalionu 4. Pułku Piechoty Legionowej Armii Krajowej. 
W tym historycznym miejscu trafiamy na ciekawe zjawi-
sko. Wyjątkowo udaje nam się natknąć na leśnego zwie-
rza – młodziutką sarnę pijącą wodę ze strumienia. Przez 
chwilę łypie na nas oczami, po czym odwraca się i znika 
w  kniei. Mieszczuchy mogą pozazdrościć mieszkańcom 
Gruchawki i okolic takich widoków. Pozostaje im zadowo-
lić się wypadami za miasto – jak ten do rezerwatu Sufra-
ganiec. ■

Kładka przy źródle na rzece na rzece Sufragańczyk w rezerwacie
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ludzie

czy żyją – wspomina nasza rozmówczyni. Pamięta też, jak 
w  pobliżu domu zepsuł się samochód przewożący żyw-
ność. Kto mógł, brał jedzenie. Pani Marianna obawiała się 
podstępu, więc nie wyszła na zewnątrz. Łupy z zepsutego 
auta przyniosła jej odważna kuzynka.

Nowa rzeczywistość
 Po wojnie Chybowie pozostali w Bobrzy na gospodar-
ce. Mąż pani Marianny trudnił się handlem i razem dzięki 
ciężkiej pracy mogli spokojnie zadbać o byt swojej rodzi-
ny. Stulatka przez większą część życia pracowała w gospo-
darstwie. – Ale przez 10 lat pracowałam też w mleczarni 
– podkreśla. Córka pani Marianny, Krystyna, wspomina, 
że mama wówczas przyjmowała mleko zwożone do zlewni 
przez okolicznych gospodarzy. W rodzinie Chybów mleko 
prosto od krowy w ogóle jest ważne. – Mama lubi wypić 
gorącego mleka z masłem i z miodem albo zjeść kluski na 
mleku – mówi pani Krystyna. Może to jeden ze składni-
ków receptury na długie życie?

Sto lat, dwieście lat!
 Pani Marianna dożyła sędziwego wieku. Jeszcze pięć 
lat temu plewiła w polu, a tydzień przed naszym spotka-
niem ugotowała zalewajkę. Nie lubi się nudzić. Wciąż 
spotyka się z przyjaciółką, panią Joanną Fatalską, bo, jak 
mówi, dzięki tym spotkaniom czuje się zdrowsza. Jest ne-
storką rodu, ma dzieci, wnuki, prawnuki i  jedną prapra-
wnuczkę. Stu lat życia gratulowały jej media, gratulował 
też wójt Zdzisław Wrzałka i przewodniczący Rady Gminy 
Bogusław Sobczyk, którzy przybyli do jubilatki z kwiatami 
i życzeniami. Skąd pani Marianna bierze siłę? – To chyba 
od Boga – mówi, patrząc w górę. Dzień przed urodzinami 
na wysokiej, pięciometrowej tui przed domem pani Ma-
rianny zakwitła… pnąca róża. Nikt nie wiedział, że tam 
jest. Czyżby kolejny prezent z nieba? ■

Złota setka
Nieczęsto zdarza się spotkać ludzi, którzy 
skończyli sto lat. Dowiadujemy się o nich 
z reguły z gazet lub z telewizji, rzadziej 
spotykamy na żywo. Okazuje się jednak, 
że w Bobrzy mieszka stulatka. To zwykła 
kobieta, która ma swoją rodzinę, przy-
jaciół, znajomych i sąsiadów. Jest blisko 
i jest nasza.

 Można jej pozazdrościć niezłego zdrowia i doskonałej 
pamięci. I  rodziny, która trzyma się razem. Urodziła się 
w trakcie I wojny światowej, przeżyła następną oraz cały 
okres Polski Ludowej. Widziała to, o czym dziś dzieci uczą 
się w szkołach. Kim jest?

Powiązania z Sienkiewiczem
 Pani Marianna Chyb urodziła się 
2 lipca 1916 roku. W tym samym roku 
zmarł Henryk Sienkiewicz. Maleńka 
Marianna jeszcze wtedy nie mogła 
wiedzieć, że jako dorosła kobieta bę-
dzie uwielbiała jego książki. Od wcze-
snego dzieciństwa pomagała rodzicom 
w  pracy w  gospodarstwie. Na okres 
dwudziestolecia międzywojennego 
przypadają jej lata młodzieńcze. – 
Przez cztery lata chodziłam do szkoły, 
najpierw w Bobrzy, później w Ćmińsku 
– opowiada pani Marianna. – Uczyły 
nas siostry Kazimiera i Józefa Sroków-
ne. Oficjalnie edukacja jubilatki za-
kończyła się na tym etapie, ponieważ 
jak większość młodzieży, i ona musia-
ła pracować w domu. Niemniej w póź-
niejszym czasie zaczęła owocować 
miłość do książek, zwłaszcza do lektur 
Sienkiewicza. W  wieku 16 lat pani Marianna pojechała 
na rok do Nietuliska. – Przebywałam wtedy na służbie 
u  krewnych i  opiekowałam się dzieckiem – przypomina 
sobie stulatka. Naturalną koleją rzeczy był później powrót 
do rodzinnego gospodarstwa, ślub i urodzenie dzieci.

Przetrwać wojnę
 Nie było łatwo. Pomimo grozy sześciu wojennych lat 
ludzie musieli żyć swoim życiem, pracować i zarabiać na 
chleb. Nie inaczej robiła pani Marianna. Podczas wojny 
przyszła na świat córka Danuta. Gdy w styczniu 1945 roku 
wybuchły w  Bobrzy walki między Rosjanami i  Niemca-
mi, pani Marianna nie zastanawiała się długo, opatuliła 
córkę w pierzynę i uciekła do piwnicy. Inna sąsiadka nie 
zdążyła – trafił ją pocisk, zmarła na miejscu. – Był z nami 
jeden Rusek. Płakał, że też ma żonę i dziecko i nie wie, 

Marianna Chyb z córkami Danutą i Krystyną
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ogłoszenia

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, iż 
w związku z realizacją  „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Miedziana Góra w  2016 roku” wydawane są 
bezpłatne talony na  sterylizację suk stano-
wiących własność mieszkańców Gminy Mie-
dziana Góra. 
Talony wydawane są  na podstawie dowodu 
osobistego właściciela zwierzęcia z  zastrze-
żeniem,  iż mieszkaniec może skorzystać z   
w/w dofinansowanie raz w roku. Talon można 
pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju 
nr 9, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 – 
15.30, a w poniedziałek od 8.00 do 16.00. 
Również w ramach programu każdy mieszka-
niec Gminy Miedziana Góra może uśpić śle-
py miot urodzony przez sukę, przynosząc go 
bezpośrednio do gabinetu weterynaryjnego 
KAMA w Ćmińsku przy ul. Wyrowce 96.
Zgodnie z opinią lekarza weterynarii za  ślepy 
miot uważa się  zwierzęta w wieku do trzech 
dni od narodzin.

Podziękowanie
W  imieniu naszym i  naszej kochanej córeczki 
Antosi pragniemy podziękować za pomoc finan-
sową i  organizacyjną marszałkowi wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi, 
wójtowi Gminy Miedziana Góra Zdzisławowi 
Wrzałce, przewodniczącemu Rady Gminy Bogu-
sławowi Sobczykowi, wszystkim radnym, pra-
cownikom Urzędu Gminy Miedziana Góra oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mie-
dzianej Górze. Podziękowania ślemy również do 
Stowarzyszenia Plusik, Grupy Aktywny Ćmińsk, 
Klubu Wolna Strefa, księży parafii w  Kostom-
łotach Drugich, Ćmińsku i  Tumlinie, księdza 
Mirosława Cisowskiego, dyrekcji, nauczycieli 
i uczniów szkół i przedszkoli w naszej Gminie – 
a w szczególności do Przedszkola Dolina Krasno-
ludków, do którego uczęszcza nasza córeczka. 
Dziękujemy rodzinie, wszystkim przyjaciołom, 
znajomym i  mieszkańcom Gminy Miedziana 
Góra za wsparcie. Dzięki Waszej pomocy Tosia 
pojedzie na operację. Dziękujemy!

Kamila i Rafał Barucha

Usuwanie i  unieszkodliwiane odpadów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Miedziana Góra

REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBE-
STU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA

Gmina Miedziana Góra w ramach realizacji 
„Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miedziana Góra na lata 
2014-2032” otrzymała dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 53 641,13 
zł (nr umowy 198/16 z  dnia 6 lipca 2016 r.). 
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na 
wykonanie usługi polegającej na demontażu, 
usuwaniu, transporcie i unieszkodliwianiu od-
padów zawierających azbest” w roku 2016.

Na realizację niniejszego zadania Gmina 
Miedziana Góra otrzymała dofinansowanie 

ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie:
22 087,52 zł

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie w kwocie:

31 553,61 zł
      Zakres rzeczowy zadania:

1. Demontaż i transport pokryć dachowych, zde-
ponowanie i unieszkodliwienie na składowisku 
odpadów w ilości 3 070 m2,

2. Usunięcie zalegających na posesjach odpadów 
zawierających azbest, transport, zdeponowanie 
i  unieszkodliwienie na składowisku odpadów 
w ilości 2 032 m2.
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„Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze Gminy Miedziana 
Góra”.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy harmonogram warszta-
tów spotkań z lokalną kulturą w ramach projek-
tu „Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo 
kulturowe i  przyrodnicze Gminy Miedziana 
Góra” współfinansowanego przez Szwajcarię 
w  ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy z  nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej, umowa nr 36/SPPW/I/2016/
SiK z dnia 28.04.2016.

Lp. Osoba
prowadząca

Przedmiot 
warsztatów

Data Godziny 
zajęć

Miejsce 
spotkania

1 Monika Synowiec

robótki 
ręczne
z wikliny 
papierowej

23.07 11.00-
14.00
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2 Cecylia Zapała
robótki 
ręczne
z bibułkarsta

05.08 16.00-
19.00

3 Maria Fornalska
robótki 
ręczne z haf-
ciarstwa

12.08 16.00-
19.00

4 Danuta Machul

robótki 
ręczne
z szydełko-
wania

26.08 16.00-
19.00

5 Danuta Sadko

robótki 
ręczne
z wikliniar-
stwa

09.09 16.00-
19.00

Dodatkowo wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na warsztaty z gwary świętokrzyskiej. 
Warsztaty będą realizowane w miesiącu sierpniu 
2016 r., w  każdy wtorek miesiąca w  godzinach 
17.00 – 19.00. Poniżej harmonogram wraz z te-
matyką konkretnych zajęć.

Lp. Data Tematyka spotkania Miejsce 
spotkania

1 2 sierpnia Gwara świętokrzyska – podstawowe 
cechy języka ludowego
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2 9 sierpnia Gwara jako język mówiony mieszkań-
ców wsi – fonetyka

3 16 sierpnia Gwara jako tworzywo języka poezji 
ludowej

4 23 sierpnia
Ćwiczenia wymowy gwarowej:
– wymowa spółgłosek: -sz, -ż, -cz, -dż,
– samogłoski na początku wyrazu

31 lipca, godz. 18.30
MSZA ŚWIĘTA UPAMIĘTNIAJĄCA WYDARZENIA 
Z UDZIAŁEM KSIĘDZA PRZYŁĘCKIEGO Z SIERP-
NIA 1944 ROKU W KAPLICY PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO W KOSTOMŁOTACH PIERWSZYCH

7 SIERPNIA, GODZ. 12.00
OBCHODY 200-LECIA KAPLICY PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO W KOSTOMŁOTACH PIERWSZYCH

5 30 sierpnia

Godki świętokrzyskie jako rodzaj 
rozrywki w życiu społeczności wiejskiej 
i źródło wiedzy o wsi, okolicach 
i regionie.

 

Warsztaty poprowadzi Pani Ewa Siudajewska 
– laureatka licznych przeglądów i konkursów 
folklorystycznych. 

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt 
z Biurem Projektu, tj.: Urząd Gminy w Miedzianej 
Górze, ul. Urzędnicza18, 26-085 Miedziana Góra, 
nr tel. 41 303-16-26 w. 33.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

4 WRZEŚNIA, godz. 15.00
V ŚWIĘTO PIEROGA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RUINY ZAKŁADU WIELKOPIECOWEGO W BOBRZY

Kalendarium wydarzeń
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