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Szczepienia dla seniorów
Seniorzy, który ukończyli 60 lat, mogą 
bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie – 
taką decyzję podjęli radni Gminy Miedzia-
na Góra podczas wrześniowej sesji.

     / czytaj str. 2

Program rewitalizacji
Gmina niebawem zacznie rewitalizację 
miejsc zagrożonych negatywnymi zjawi-
skami społecznymi. W tej sprawie w Urzę-
dzie Gminy odbywają się spotkania.  

     / czytaj str. 3

Święto seniorów
Po raz pierwszy w historii Gminy hucznie 
świętowaliśmy Dzień Seniora. Wspólne 
sadzenie drzewa, występy zespołów, 
kuchnia regionalna i wręczenie odznaki 
Aktywnego Seniora – tak w skrócie 
wyglądał ten dzień. 
     / czytaj str. 4

Aby rosły zdrowo!
Już po raz jedenasty wójt Zdzisław Wrzał-
ka obdarował sadzonkami drzew i pamiąt-
kowymi upominkami kolejnych opieku-
nów najmłodszych mieszkańców. Tym 
razem byli to rodzice aż dziewięciorga 
miedzianogórskich maluszków. 
     / czytaj str. 5

Gorączka żelaza
Wytop żelaza i jego obróbka znane były 
już w czasach starożytnych, jednak wcale 
nie należały do najłatwiejszych zadań. 
Ziemia miedzianogórska, oprócz najczę-
ściej wspominanej miedzi, skrywała w 
sobie też ogromne pokłady rudy żelaza. 
Zdarzały się w naszej historii takie mo-
menty, które śmiało można nazwać praw-
dziwą gorączką żelaza.

     / czytaj str. 9
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ści przy ulicy Dolnej. Wstępnie zostało też zaakceptowa-
ne umiejscowienie przystanku autobusowego na drodze 
powiatowej numer 0469T przy ulicy Kobylaki w Ćmińsku. 
Autobus będzie zatrzymywał się na wysokości domu nu-
mer 25. Kolejnym dokumentem przyjętym podczas sesji 
był Program ochrony środowiska dla Gminy Miedziana Góra 
na lata 2016–2019 z perspektywą na lata 2020–2023 wraz 
z  suplementem. Radni zgodzili się na pomoc finansową 
województwu świętokrzyskiemu. Z tego tytułu 34 tysiące 
złotych zostaną przeznaczone na opracowanie dokumen-
tacji projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego przy dro-
dze wojewódzkiej numer 750. Następnym dokumentem 

zaakceptowanym przez radnych są dwie uchwały związa-
ne z  nabywaniem wody. Zostały zatwierdzone taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy. Nowy cennik będzie obowiązywał od 
1 listopada tego roku. Druga uchwała dotyczyła dopła-
ty do pierwszej grupy taryfowej osób korzystających ze 
zbiorowego zaopatrzenia w  wodę (dopłata wyniesie 23 
grosze za metr sześcienny) oraz wszystkich grup taryfo-
wych osób odprowadzających grupowo ścieki (dopłaty dla 
pierwszej grupy taryfowej wyniosą 2,92 złotych za metr 
sześcienny, a dla drugiej grupy 3,62 złotych za metr sze-
ścienny).
 Po bloku uchwał o planach inwestycyjnych Starostwa 
Powiatowego na przyszły rok, które będą realizowane we 
współpracy z Gminą Miedziana Góra opowiedział radny 
powiatowy Zdzisław Zapała – Z kolei wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Robert Kaszuba opowiedział o funkcjo-
nowaniu programów szczepień w Gminie Zagnańsk. Za-
stępca powiatowego lekarza weterynarii Jarosław Sułek 
poinformował zaś zebranych o afrykańskim pomorze świń 
i poprosił o zachowanie zasad higieny i rezygnację z kup-
na świń nieznanego pochodzenia. Radni wręczyli dyplom 
i upominek pani Józefie Buckiej i jej mężowi w uznaniu za 
tegoroczne dokonania na dożynkach powiatowych, wo-
jewódzkich i prezydenckich. Na koniec członkowie Rady 
Gminy wnosili interpelacje w sprawach związanych z re-
montami dróg, transportem uczniów do szkół i innych. ■

Od redakcji
Już wiemy, to nie pierogi przyczyniły się do rozwoju 
Bobrzy, tylko żelazo. To właśnie mineralne skarby, 
w które obfituje nasza ziemia, były siłą napędową 
rozwoju. Niestety, zawirowania historyczne, 
jak, i sama przyroda nie pozwoliły na rozwinięcie 
pełnej mocy. Pozostaje nam kultywowanie tego 
dziedzictwa. Można śmiało powiedzieć, że po 
dłuższej przerwie coś ruszyło w temacie i znajdują 
się pasjonaci, którzy poświęcając swój czas, zgłębiają 
historię i dzieląc się wiedzą z młodym, a także starszym 
pokoleniem. Nie jest to miejsce na wymienianie 
tych osób, ale na pewno odpowiednie, żeby im za to 
podziękować. Mamy nadzieję, że nie spoczą i dalej 
będą to robić i zarażą swoją pasją innych. 
Pozostało jeszcze dużo do odkrycia.

Wrześniowa sesja 
Rady Gminy 

Plany inwestycyjne na przyszły rok, bez-
płatne szczepienia i gratulacje dla pani 
Józefy Buckiej – tak w największym skró-
cie można opisać wrześniowe posiedzenie 
członków Rady Gminy Miedziana Góra.

 Podczas sesji, która odbyła się 29 września, radni 
uchwalili zmiany w budżecie na 2016 rok. Za sprawą mo-
dyfikacji będzie można zainwestować 5 tysięcy złotych 
w  program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców 
Gminy powyżej 60. roku życia. To ważne przedsięwzięcie, 
ponieważ na groźne powikłania pogrypowe cierpi wielu 
starszych ludzi. Skoro już mowa o  szczepieniach, w  tej 
kwestii między radnymi wywiązała się rozmowa o  ko-
nieczności wprowadzenia szczepień przeciwko grypie dla 
dzieci, również bezpłatnych. Wspomniano też o szczepie-
niach przeciw meningokokom i  brodawczakowi wywo-
łującemu m.in. raka szyjki macicy. Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Marek Podsiadło przyznał, że takie pomysły 
wymagają konsultacji z  mieszkańcami i  należy do nich 
stworzyć właściwy program. Powiedział także, że będzie 
trzeba się przygotować do tego typu działań. Na sesji 
przegłosowano uchwałę wprowadzającą zmiany w wielo-
letniej prognozie finansowej Gminy oraz w sprawie naby-
cia działki w Ciosowej. Na nowo zakupionym terenie po-
wstanie plac zabaw. Mieszkańcy Przyjma mogą natomiast 
cieszyć się z rozpatrzenia wniosku o przeniesienie przy-
stanku autobusowego, który teraz stanie w ich miejscowo-

Józefa Bucka z mężem odbierają list gratulacyjny z podziękowaniami
za przygotowanie tegorocznego wieńca dożynkowego
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Program 
rewitalizacji

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 
dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy 
Miedziana Góra na lata 2016–2023.

 Na warsztaty związane z rewitalizacją przybyła więk-
szość decydentów zamieszkujących Gminę. Pojawili się 
więc m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, przedstawiciele Rady 
Gminy, instytucji publicznych i  organizacji pozarządo-
wych, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, mieszkańcy 
i przedsiębiorcy. Jak wyjaśnił wójt, rewitalizacja polega na 
wyznaczeniu miejsc znajdujących się na terenie Gminy, 
w których występują najpoważniejsze problemy społecz-
ne, oraz na określeniu sposobów ich rozwiązania i wcie-
leniu ich w życie. Do tej pory po gruntownej analizie 33 
wskaźników wyznaczono granice obszaru zdegradowane-
go i  rewitalizacji. Na obszarze zdegradowanym znalazły 
się takie miejscowości jak Ćmińsk Rządowy, Bobrza, Po-
rzecze, Ciosowa, Miedziana Góra i Kostomłoty Pierwsze. 
Z nich wybrano obszar, na którym przebiegnie rewitali-
zacja – będą to Miedziana Góra, Ciosowa oraz część Bo-
brzy. Działania rewitalizacyjne rozpoczęły się od zebrania 
i analizy fiszek projektowych z propozycjami mieszkań-
ców dotyczącymi rozwiązania najbardziej palących pro-
blemów. Do 11 października przyjmowano fiszki, których 
wzory znajdowały się na stronie internetowej Gminy 

Miedziana Góra. Dzięki tym podpowiedziom zostanie 
opracowany program rewitalizacji. W  najbiższym czasie 
planowane są także spotkania z mieszkańcami obszarów 
rewitalizowanych, w celu wspólnego wypracowania zało-
żeń rewitalizacji . Na podstawie powstałego dokumentu 
Gmina będzie mogła wystąpić z wnioskiem o dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Uzyskane wsparcie finanso-
we pozwoli wprowadzić określone działania na obszarze 
rewitalizacji i zmniejszyć negatywne zjawiska społeczne, 
m.in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom 
edukacji i kapitału społecznego i inne. ■

Wrześniowe spotkanie – wywiad grupowy z sektorem publicznym

Targi Pracy
O tym, że praca jest wartością, nie trzeba 
nikogo przekonywać – a już na pewno nie 
uczestników XXXVI Powiatowych Targów 
Pracy, które odbyły się 30 września w Ze-
spole Szkół w Kostomłotach Drugich.

 W  otwarciu imprezy wzięli udział m.in. członkowie 
Zarządu Powiatu w  Kielcach, radni powiatowi i  gminni, 
a  także szefowie gminnych jednostek organizacyjnych. 
Na targach pojawiło się 36 wystawców, w tym przedsta-

wiciele firm i  instytucji partnerstwa lokalnego. Najczę-
ściej pojawiającymi się ofertami pracy były te w zawodzie 
lakiernika, ślusarza, betoniarza, przedstawiciela handlo-
wego, kierowcy, montera, tokarza czy operatora wózka 
widłowego. Targi były okazją do spotkania osób poszuku-
jących pracy z pracodawcami, a także do wzięcia udziału 
w  panelach szkoleniowych. Tu chętni mogli dowiedzieć 
się, jak efektywnie poszukiwać zatrudnienia i  samo-
dzielnie kształtować swoją karierę, a także porozmawiać 
z doradcą zawodowym. Współczesny rynek pracy jest wy-
magający zarówno dla pracodawców, którzy poszukują 
wykwalifikowanej kadry jak i potencjalnych pracowników 
liczących na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie. ■

Szczepienia
dla seniorów

Gmina Miedziana Góra przeznaczy 
5 tysięcy złotych na szczepienia 
mieszkańców powyżej 60. roku życia. 

 Program bezpłatnych szczepień na wniosek wójta 
przyjęli członkowie Rady Gminy podczas ostatniej sesji. 
Na szczepienie należy się zgłosić do jednego z dwóch sa-
morządowych ośrodków zdrowia – w Ćmińsku lub w Ko-

Podczas targów firmy zaoferowały prawie 700 miejsc pracy
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rozłożyli swoje kramy, rozbili obozowisko, pokazywali 
dawne rzemieślnictwo, a  także zapraszali chętnych do 
zaznajamiania się ze średniowiecznymi obrzędami w na-
miocie wiedzy oraz do strzelania z łuku na torze łuczni-
czym. Do atrakcji pikniku można zaliczyć m.in. eliminacje 
do turnieju o Miecz Jarla Zbigniewa i turnieju łucznicze-
go, pokaz walk i  szyków oraz koncert muzyki średnio-
wiecznej w wykonaniu zespołu FleurDeLis. Amatorzy śre-
dniowiecznych tańców mieli okazję nie tylko przyglądać 
się pięknym ruchom tancerzy, ale również wziąć udział 
w  lekcji tańca. Drugiego dnia Pikniku odbyły się finały 
turnieju łuczniczego i  turnieju o Miecz Jarla Zbigniewa, 
a także warsztaty ceramiczne. Najważniejszym punktem 
okazała się inscenizacja chrztu Mieszka I. Wszystkim tym 
atrakcjom z  ciekawością przyglądał się nasz jarl, wójt 
Zdzisław Wrzałka. – To żywa lekcja historii – mówił. – 
Sięgamy do korzeni naszej państwowości, by przekonać 
się, jak wspaniałe jest nasze dziedzictwo. Piknik zakoń-
czył się przed godziną 17. Impreza odbyła się dzięki finan-
sowemu wsparciu Gminy Miedziana Góra. ■

Święto seniorów
Po raz pierwszy w naszej Gminie 
świętowano Dzień Seniora. 1 paź-
dziernika wspólnie bawili się zarów-
no starsi, jak i młodsi mieszkańcy.

 Pierwszą w tym roku październikową sobotę w Gmi-
nie Miedziana Góra poświęciliśmy na uczczenie osób 
starszych. W intencji seniorów w kościele pw. św. Andrze-
ja Boboli w Kostomłotach Drugich odbyła się msza. Po na-
bożeństwie seniorzy uroczyście posadzili przed Urzędem 
Gminy symboliczne drzewko, buka czerwonego. Ceremo-
nię sadzenia rozpoczął Jan Szustak, leśnik na emeryturze 
i członek Rady Seniorów. Na placu przed urzędem przygo-

towano imprezę z ciekawym programem. Wystąpiły takie 
zespoły jak Wierna Rzeka, Bobrzanki, Macierzanka i Ko-
stomłoty. Najmłodsi bawili się na karuzeli i dmuchanych 

Ryszard Kasprzyk z Jerzym Pyrkiem dekorują Józefę Bucką odznaką seniora

1050 lat temu
Weekend przypadający na 17 i 18 września 
minął w Miedzianej Górze pod znakiem 
obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
Na XIII Piknik Historyczno-Edukacyjny 
zjechali rekonstruktorzy z całej Polski.

 Przez dwa dni teren Centrum Sportu, Turystyki i Re-
kreacji w Kostomłotach Drugich zamienił się w średnio-
wieczną wioskę. Na miedzianogórskiej ziemi przecha-

dzali się Słowianie i  Wikingowie w  dawnych strojach, 
czyli współorganizatorzy pikniku, Klub Historyczny HIRD 
z  Kielc. Już pierwszego dnia odwiedzający mogli z  bli-
ska przyjrzeć się życiu swoich przodków sprzed setek lat. 
O godzinie 11 oficjalnie otwarto imprezę, powitano gości, 
którzy zjechali z  całego kraju, i  zaprezentowano druży-
ny. Na poszczególnych stoiskach Słowianie i Wikingowie 

Zaciekły pojedynek rycerzy o Miecz Jarla Zbigniewa

stomłotach Drugich – z ważnym dokumentem tożsamości. 
Akcja rusza w Gminie po raz pierwszy i jest spowodowa-
na dużym poziomem powikłań pogrypowych u starszych 
osób. Seniorzy ze względu na wiek mają bowiem obniżoną 
odporność, dlatego oprócz grypy często zapadają na inne 
powiązane schorzenia. Grypa z  kolei jest ostrą chorobą 
zakaźną, którą wywołuje wirus grypy przenoszony drogą 
kropelkową, czyli np. przez kichające, chore osoby. Katar, 
stan zapalny gardła, ból głowy i mięśni, wysoka gorącz-
ka oraz poczucie rozbicia – to najczęstsze objawy gry-
py. Do powikłań pogrypowych z kolei zaliczają się takie 
schorzenia jak zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha, 
zaostrzenie dotychczasowych chorób przewlekłych czy 
zaburzenie pracy serca. Przed chorobą można się zabez-
pieczyć, przyjmując między wrześniem a grudniem szcze-
pionkę. W tym czasie organizm zdąży nabrać odporności. 
Warto zatem pomyśleć zawczasu o szczepieniu i uchronić 
się przed grypą. ■
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zjeżdżalniach, można było skosztować kiełbasy z rusztu, 
ciast i  owoców. Najważniejszym punktem okazało się 
wręczenie odznaki Aktywnego Seniora i  nagrody – ro-
weru – naszej najpopularniejszej w Gminie artystce, pani 
Józefie Buckiej. Pani Józefa już od wielu lat upowszechnia 

regionalne tradycje i  słynie z  tworzenia utytułowanych, 
pięknych wieńców dożynkowych. Impreza nie byłaby peł-
na, gdyby w jej programie zabrakło festynu. Wzięły w nim 
udział całe rodziny – dziadkowie, rodzice i dzieci. Prze-
wodniczącemu gminnej Rady Seniorów Ryszardowi Ka-
sprzykowi szczególnie zależało na międzypokoleniowej 
integracji i rodzinnej atmosferze podczas festynu. Wśród 
uczestników zabawy pojawili się Jerzy Pyrek, doradca 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ds. Seniorów, 
sekretarz Gminy Mirosława Duda oraz członkowie Rady 
Gminy. Za organizację Święta Seniora odpowiadało Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Porzecze Przyszłość. ■

Nowy wóz
dla strażaków

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ćmińsku w połowie przyszłego roku 
zostanie właścicielem nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Właśnie został 
rozstrzygnięty konkurs na zakup sprzętu.

 Organizatorem konkursu Przeciwdziałanie skutkom 
klęsk żywiołowych praz usuwanie ich skutków był Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego. Fundusze na sfinan-
sowanie zakupów specjalistycznego sprzętu pochodzą 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Do konkursu zakwalifikowało się 15 
najlepszych projektów z  terenu całego województwa 
– wśród nich znalazł się ten złożony przez Gminę Mie-
dziana Góra. Gmina w  imieniu OSP w  Ćmińsku starała 
się o środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-

Dziadkowie są najlepszymi kumplami swoich wnuków

Aby rosły zdrowo!
Kolejni rodzice zamieszkujący Gminę 
otrzymali sadzonki drzewek z okazji 
narodzin dzieci.
 

 Wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Miedziana 
Góra pojawili się Hania, Lenka, Malwinka, Liliana, Micha-
lina i Maja oraz Kajetan, Staś i Nikodem. 28 września na 
placu pod Urzędem Gminy wójt Zdzisław Wrzałka wręczył 
ich rodzicom drzewka i upominki. Przydomowe ogródki 
wzbogacą się o takie drzewka jak perukowiec, magnolia, 
świerk Cinderella, klon czerwony i wiśnia ozdobna. Tra-

dycja wręczania drzewek rodzicom nowo narodzonych 
dzieci w Gminie rozpoczęła się w kwietniu zeszłego roku. 
Do tej pory rozdano sadzonki rodzicom 28 dziewczynek 
i 32 chłopców. ■

Za nami już 11. wręczenie drzewek szcześliwym rodzicom

-gaśniczego z wyposażeniem. Z wysokiej punktacji wnio-
sku i  przyznanego dofinansowania szczególnie cieszył 
się wójt Zdzisław Wrzałka. Jak natomiast przyznał prezes 
ćmińskiej jednostki Ireneusz Żak, obecnie używane cięż-
kie auto zostało wyprodukowane w 1986 roku i mimo sta-
łej, starannej konserwacji coraz częściej zawodzi. Nowy 
samochód przyda się nie tylko podczas akcji przeciwpo-
żarowych, ale również jako nośnik sprzętu i ludzi w sytu-
acjach kryzysowych takich jak powódź. Dlatego ogromne 
wyrazy wdzięczności dowodzący ćmińskimi strażakami 
kierował w  stronę Gminy. Inwestycja jest niebagatelna, 
bo jej całkowita szacowana wartość wynosi 1 milion 11 
tysięcy złotych. 75 procent, czyli ponad 758 tysięcy zło-
tych, to środki unijne. Resztę, tj. 252 tysiące złotych, jako 
wkład własny wyłoży Gmina Miedziana Góra. Do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Ćmińsku należy 30 strażaków, 
którzy cały czas uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych i podnoszą swoje kompetencje, pogłębiając wiedzę 
teoretyczną i  praktyczną. To jedna z  najdynamiczniej-
szych i najlepszych jednostek w województwie, w dodatku 
należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. ■
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i wikliny, w haftowaniu, malowaniu na szkle i układaniu 
kompozycji z kwiatów. W zajęciach brały osoby w różnym 
wieku. – Na każde warsztaty leciałam jak na skrzydłach, 
tyle dawały radości – powiedziała pani Zofia Biber prowa-
dząca zajęcia z robótek na drutach. Jako finał wszystkich 
zajęć organizator urządził wystawę i kiermasz, na których 

pojawiły się prace uczestników – poszewki z włóczki na 
poduszki, obrazy na szkle i na płótnie, bibułowe kwiaty, 
koszyki z  wikliny, haftowane serwety, różne cuda zro-
bione na szydełku czy miniaturowy wieniec autorstwa 
pani Józefy Buckiej. W  czasie warsztatów nasza lokalna 
artystka pokazywała, jak splatać kłosy zbóż i tworzyć kla-
syczną wieńcową koronę. Uczestnicy zajęć zapowiedzieli, 
że dzięki nowo nabytym i  rozwiniętym umiejętnościom 
umilą sobie nadchodzące chłodne wieczory. Kunszt ma-
łych arcydzieł docenił wójt Zdzisław Wrzałka. – Ta wy-
stawa dowodzi, że mamy bardzo utalentowanych miesz-
kańców – powiedział. Współorganizatorem wystawy była 
Gminna Biblioteka Publiczna. ■

Biblioteka z nowy-
mi książkami!

Gminna Biblioteka Publiczna w Mie-
dzianej Górze zakupiła w tym roku 
około 700 nowych tytułów. Stali i nowi 
czytelnicy mają w czym wybierać.

 Miedzianogórska biblioteka tylko w tym roku na za-
kup nowych książek przeznaczyła ponad 17 tysięcy zło-
tych. Prawie 5 tysięcy złotych uzyskano na ten cel z pro-
gramu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
– Na początku września zakupiliśmy sporo nowości, m.in. 
kryminały, prozę obyczajową czy lektury szkolne – mówi 
Anna Socha, dyrektor placówki. O wyborze kupowanych 
książek decydują przede wszystkim gusty czytelników 
i ich sugestie. Na półkach można znaleźć klasyczne utwo-

ry, jak i najnowsze bestsellery. Czytelnicy najchętniej wy-
pożyczają powieści, w tym romanse, fantastykę i sensacje. 
Biblioteka zachęca mieszkańców Gminy do odwiedzin, 
organizując zajęcia dla dzieci czy spotkania autorskie. ■

Wystawa lokal-
nych artystów

We wrześniu mieszkańcy Gminy Miedzia-
na Góra rozwijali swoje pasje i talenty 
podczas warsztatów artystycznych.

 Zajęcia odbywały się w  ramach projektu Miedziano-
górskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i  przyrodnicze 
Gminy Miedziana Góra współfinansowanego przez Szwaj-
carsko-Polski Program Współpracy z  nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Uczestnicy dwunastu 
warsztatów szkolili się w tworzeniu małych dzieł z bibuły 

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 25 tysięcy pozycji

Warsztaty z bibułkarstwa prowadziła Cecylia Zapała

Muzyczne podróże
Amatorzy dobrej muzyki mieli okazję 
wziąć udział w niezwykłej muzycznej 
wyprawie przez kraje i kontynenty.
 

 Koncert odbył się w  kostomłockim kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli w  ramach XXXV Międzynarodowego 
Festiwali Jeunesses Musicales. Patronat nad tym kultu-
ralnym wydarzeniem objął wójt Gminy Miedziana Góra 
Zdzisław Wrzałka. Trio w składzie Marcin Wiercich (akor-
deon), Wiesław Murzyński (kontrabas) i Robert Milewski 
(skrzypce) zaprezentowało utwory węgierskie, austriac-
kie, rosyjskie, rumuńskie i francuskie. Pojawiły się klima-
ty dixielandowe oraz słynna piosenka Leonarda Cohena 
Hallelujah. Nie zabrakło także polskiej muzyki w postaci 
motywu przewodniego z filmu Noce i dnie Waldemara Ka-
zaneckiego. Następnie Filip Tuz na gitarze zagrał kompo-
zycje Jana Sebastiana Bacha i Carla Domenicioniego. ■
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W skrócie
Do końca października będzie trwać budowa chodnika 
przy ulicy Tumlińskiej. Nowa kostka zostanie położona 
na 884 metrach. Koszt tej inwestycji wynosi prawie 200 
tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy wykłada Gmina Mie-
dziana Góra, a resztę – powiat kielecki. Nowy chodnik ma 
poprawić komfort poruszania się i  bezpieczeństwo pie-
szych oraz estetykę całej ulicy. ■

Budowa kanalizacji w  Tumlinie-Wykniu i  w  Miedzianej 
Górze zakończy się wcześniej niż przewidywano. Termin 
zakończenia prac wyznaczono na czerwiec przyszłego 
roku, jednak już teraz zakończą się roboty ziemne. Po 
nich wykonawca, firma OMEGA z  Rudy Śląskiej, zajmie 
się pracami porządkowymi – czyszczeniem kanaliza-
cji, zagospodarowaniem przepompowni, odtworzeniem 
nawierzchni. Budową objęto około 140 domów. W  Mie-
dzianej Górze zaś kanalizacja zostanie podłączona do 40 
posesji. Tu należy przypomnieć, że Gmina ogłosiła nie-
dawno przetarg na budowę kanalizacji w sołectwach Cio-
sowa, Ćmińsk Kościelny (ulice Wykień, Podgród, Wyrow-
ce, Źródlana) i w Tumlinie-Podgrodziu. ■

Przy ulicy Ekologicznej w Kostomłotach Drugich pojawiło 
się aż 70 młodych drzew. Na polanie nieopodal oczysz-
czalni ścieków posadzono brzozy, lipy, klony i dęby. Gdy 
drzewka wyrosną, staną się strefą buforową, która ogra-
niczy emisję oparów z oczyszczalni na pobliskie tereny. 
Mieszkańcy odczują efekty już za cztery, pięć lat. Same 
drzewka oraz ziemia i paliki kosztowały Gminę w sumie 
około 2 tysiące złotych. ■

Ogród państwa Małgorzaty i Mirosława Starzów w Ćmiń-
sku Rządowym został wyróżniony w plebiscycie dziennika 
„Echo Dnia”. W powiecie kieleckim ogród zajął I miejsce, 

natomiast w  całym regionie świętokrzyskim plasuje się 
na VI miejscu. Również I miejsce w powiecie i III w woje-
wództwie w swojej kategorii zdobył balkon Sandry Porzu-
cek z Miedzianej Góry. ■

Państwo Starzowie nie kryją radości z wyróżnienia w plebiscycie

Spotkanie
trzeciego sektora

Jak co roku przedstawiciele organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
naszej Gminy spotkali się, by omówić 
Roczny Program Współpracy.

 12 października przedstawiciele organizacji pożytku 
publicznego dyskutowali nad nowym projektem Rocz-
nego Programu Współpracy, spotkanie poprowadził in-
spektor ds. kultury i promocji w Urzędzie Gminy Domi-
nik Słoń. Prace nad tym dokumentem są o  tyle ważne, 
że reguluje on zasady współpracy między Gminą i  tzw. 
trzecim sektorem, a jego treść musi zgadzać się z wymo-
gami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. W rozmowach wzięli udział 
wysłannicy 14 stowarzyszeń i fundacji z 30 działających 
w  Gminie, wójt Zdzisław Wrzałka oraz przedstawicie-

le Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z  jej 
przewodniczącym Markiem Podsiadło na czele. Spotkanie 
stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się członków 
Rady z  reprezentantami organizacji, wymiany doświad-
czeń, rozmów o swoich problemach, sukcesach i planach. 
Z tych dysput wynikło, że Gmina w tym roku przeznaczy 
250 tysięcy złotych na działalność miejscowych fundacji 
i  stowarzyszeń. Choć nasz samorząd przoduje w  woje-
wództwie w wydatkach na ten cel, to i tak nie jest w stanie 
zaspokoić wszystkich potrzeb. W związku z tym organi-
zatorzy spotkania zachęcali uczestników do prób pozy-
skania funduszy w  formie dotacji z  ministerstw lub od 
sponsorów oraz poprzez realizację projektów unijnych. 
O możliwości dofinansowania na wykonanie zadań w ra-
mach Strategii Rozwoju Lokalnego mówiła z kolei Urszula 
Żelazny z Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy. Na-
bór wniosków rozpocznie się jeszcze w tym roku. Organi-
zacje pozarządowe otrzymają 90 procent dofinansowania, 
a limit na beneficjenta wynosi 300 tysięcy złotych. ■

Marek Podsiadło przewodniczący Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze



głos miedzianej góry8

oświata

Magia przy stole
Uczniowie Zespołu Szkół w Kostom-
łotach Drugich podziwiali triki naj-
lepszych polskich bilardzistów. 

 W kostomłockiej placówce odbył się blisko godzinny 
pokaz trików bilardowych w  wykonaniu mistrza Polski 
w  bilardzie Ziemowita Janaszka i  zwycięzcy World Pool 
Masters Karola Skowerskiego. Imprezę współorganizował 

Polski Związek Bilardowy w ramach akcji Bilard Sportem 
Wszystkich. Uczniowie szkoły podeszli do niej z  ogrom-
nym entuzjazmem, zwłaszcza że kilkadziesięcioro z nich 
należy do sekcji bilardowej prowadzonej przez nauczycie-
la wychowania fizycznego Marka Karlikowskiego. Pokaz 
podziwiał wójt Zdzisław Wrzałka, który bardzo cieszył 
się, że w naszej Gminie od kilku lat działa grupa młodych 
bilardowych zapaleńców z wysokimi wynikami. ■

Ślubowanie
Na początku października najmłod-
szy rocznik Gimnazjum w Kostomło-
tach Drugich miał swoje ślubowanie. 

 Uczniowie pierwszych klas kostomłockiego gimna-
zjum stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej spo-
łeczności. Zanim jednak do tego doszło, musieli przejść 
uroczyste otrzęsiny polegające na trzech próbach. Pierw-

szą z  nich było dopasowanie nazwisk nauczycieli do 
przedmiotów, drugą – głuchy telefon, i trzecią – układa-
nie uczniom fryzur najcelniej oddających charakter ich 
klas. Pierwszoroczniacy wszystkie te próby przeszli oczy-
wiście z  pozytywnym wynikiem i  dzięki temu mogą się 
już mianować stuprocentowymi gimnazjalistami. ■

Plenerowe szachy
Szachiści LUKKS Miedziana Góra dali 
plenerowy pokaz swoich umiejętności. 
Nawet nieprzychylna pogoda nie była 
w stanie przerwać ich rozgrywek. 

 Pokaz odbył się w  ramach realizowanego projektu 
Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze Gminy Miedziana Góra. W demonstracyjnych roz-
grywkach wzięli udział Maciej Moćko, Michał Żak, Maciej 
Piłat i Paweł Kupis. Grę chłopców na żywo komentował 
popularyzator szachów Eugeniusz Tylkowski. Pod koniec 
września nasi zawodnicy uczestniczyli w I Turnieju w ra-
mach VIII Grand Prix Gór Świętokrzyskich. W  kategorii 
chłopców do lat 14 triumfował Maciej Moćko, a  w  gru-
pie dziewcząt – Julia Kołodziej. Z kolei w grupach do lat 
10 wśród chłopców najlepiej spisał się Piotr Paździerz, 
a w gronie dziewcząt – Katarzyna Karyś. ■

Rozwiązanie
eko-konkursów

Pod koniec września odbyło się uro-
czyste wręczanie nagród laureatom 
konkursów plastycznych EKO-postać 
i na najciekawszy List do Ziemi. 

 W  konkursie wzięli udział wychowankowie przed-
szkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 
Na konkurs List do Ziemi nadesłano w  sumie 399 prac, 
natomiast na najciekawszą EKO-postać – 167. Uczestni-
cy wykorzystali różne techniki i  materiały, do których 
załączali ciekawe, bardzo pomysłowe hasła. Zanim dzie-
ci i  młodzież przystąpiły do tworzenia prac, wcześniej 
wzięły udział w zajęciach dotyczących ochrony przyrody. 
Tam dowiedziały się, jak oszczędzać energię, segregować 
śmieci i na czym polega szacunek do środowiska natural-
nego. Wśród laureatów konkursów znaleźli się m.in. Lena 
Durlik z przedszkola w Kostomłotach Drugich oraz trze-
cioklasista Kacper Ryśkiewicz. ■

Pokaz na pewno długo pozostanie wpamięci uczniów

Ślubowanie złożyło 62 pierwszoklasistów
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nych miechów, a  więc był sztuczny. Istotną częścią dy-
marki niskiej była zaprawa wypełniona gliną. Wytwarza-
niem żelaza w kuźnicach zajmowały się grupy od 10 do 
20 osób. Pomysł ten zaprowadzili w X–XI wieku cystersi, 
którzy wówczas przybyli tu na ziemie polskie.
 Przełom, który dokonał się w europejskim hutnictwie 
pod koniec XIV wieku, w  Polsce nastąpił dwa stulecia 
później. Pojawienie się wielkiego pieca umożliwiło wytop 
żelaza w  postaci płynnej surówki hutniczej w  znacznie 
większych ilościach. Dymarka niska mogła wyproduko-
wać rocznie 6 ton żelaza, wielki piec wytwarzał tyle w ty-
dzień. Ten nowy wynalazek przybył do nas z  włoskiego 
Bergamo. Z wrzuconej rudy, węgla i topnika w tempera-
turze od 300 do 900 stopni Celsjusza wytapiało się żela-
zo. Wielki piec pozwalał usunąć z tego produktu mangan 
i krzem, czyniąc go lepszym jakościowo.

Bobrza – staropolska hutnicza perełka
 Bobrza to jedno z ważniejszych miejsc na historycznej 
hutniczej mapie Rzeczypospolitej. Znajdująca się w obrę-
bie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (SOP) i mają-
ca liczne predyspozycje geologiczne i geograficzne, szyb-
ko stała się jednym z  ważniejszych ośrodków polskiego 
hutnictwa. Z początkiem XVII wieku do Bobrzy ściągnęli 
z  Bergamo bracia Cacciowie. W  krótkim czasie dostali 
zgodę na budowę we wsi wielkiego pieca hutniczego. Już 
jesienią 1612 roku wytop żelaza w wielkim piecu ruszył 
pełną parą. Swoimi awangardowymi dokonaniami bra-
cia wzbudzili podziw samego króla Zygmunta III Wazy. 

Pozwolił im więc budować piece hutnicze i  wytwarzać 
uzbrojenie w  całym kraju. Po śmierci Cacciów ich całe 
zakłady hutnicze leżące w dolinie Bobrzy przeszły w ręce 
Jana Gibboniego, Jakuba Gianottiego i Bernarda Servalle-
go. Ich działalność trwała aż do potopu szwedzkiego w la-
tach 1655–1660. Nadbobrzańskie hutnictwo miało zostać 

Gorączka żelaza
Posługiwanie się żelaznymi narzędzia-
mi było powszechne już w starożytności. 
Wytop żelaza i jego obróbka wcale do 
łatwych jednak nie należały. Ziemia mie-
dzianogórska, oprócz miedzi, skrywała 
w sobie też ogromne pokłady rudy żelaza, 
dlatego zdarzały się w naszej historii takie 
momenty, które śmiało można nazwać 
gorączką żelaza.

 Wytop żelaza na ziemiach polskich rozpoczął się już 
w czasach rzymskich. Na północ od Pasma Łysogór znaj-
dował się dużych rozmiarów okręg starożytnego hutnic-
twa. A skąd wiadomo, że starożytni mieszkańcy regionu 
świętokrzyskiego mieli kontakt z  Rzymianami? Tam, 
gdzie mieściła się kopalnia „Wrótka” nosząca później 
imię Stanisława Staszica, na głębokości 40 metrów zna-
leziono rzymskie monety i ceramikę pochodzącą z okre-
su późnorzymskiego. To dobitnie świadczy o kontaktach 
z mieszkańcami cesarstwa.

Jak wytwarzano żelazo?
 Pierwotnie wytop żelaza był przeprowadzany w pie-
cach zwanych dymarkami. W naszym regionie to znane 
słowo, a to za sprawą odbywających się co roku w Nowej 
Słupi Dymarek Świętokrzy-
skich. Jak dawniej wytapiano 
żelazo? Dymarka była umiej-
scowiona w  dole o  głębokości 
i  średnicy ok. 40 centymetrów. 
Obudowa składała się z ułożo-
nych na wysokość metra ce-
giełek z  gliny i  trawy i  posia-
dała dwa wloty na powietrze. 
Nadmuch mógł być naturalny, 
spowodowany wiatrem, lub 
sztuczny, wywołany przez mie-
chy. Dawni hutnicy wsypywali 
od góry rudę i  węgiel drzewny 
i  mocno je podgrzewali. Z  tej 
mieszaniny powstawały kawał-
ki żelaza zmieszane z  węglem 
i  żużlem. Po ich wyjęciu i  po-
nownym podgrzaniu hutnicy 
odkuwali zanieczyszczenia i  dopiero  wtedy uzyskiwali 
czyste żelazo gotowe do obróbki. W średniowieczu z ko-
lei pojawiła się nowa odmiana pieca, tzw. dymarka niska, 
której używano w zakładach nazywanych kuźnicami. Za-
silano ją młotem napędzanym kołem wodnym. W kuźni-
cy znajdował się też piec do podgrzewania otrzymanego 
materiału i kowadło. Nadmuch wydobywał się z ogrom-

Pole górnicze z licznymi lejami szybowymi na wzgórzu Ławęczna
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wskrzeszone dopiero w XIX wieku za sprawą Stanisława 
Staszica. 
 W dolinie Bobrzy miejscem wydobycia rudy potrzeb-
nej do wytopu żelaza była Ławęczna, gdzie jeszcze na 
początku XVII wieku działalność rozpoczęli bracia Cac-
ciowie. Eksploatację tego terenu zapoczątkowało urucho-
mienie pierwszego wielkiego pieca w Bobrzy w 1612 roku. 

Złoże nie było duże, ale zasobne w rudę, która zawiera-
ła około 30–40 procent żelaza i  zalegała na niewielkiej 
głębokości, więc szyby wydobywcze sięgały najdalej do 
40 metrów w głąb ziemi. Zdarzało się, że przez jakiś czas 
zapotrzebowanie na rudę malało, wówczas niepotrzebny 
materiał składowano obok szybów. Kopalnie w Ławęcznej 
działały do około 1690 roku. Do wydobycia rudy żelaza 
z  tego miejsca powrócono dopiero w  latach 1825–1827. 
Mniej więcej w  tym czasie wykopano tu pięć szybów, 
z czego jeden miał 75 metrów głębokości. Wciąż napły-
wająca woda spowodowała jednak zamknięcie kopalni 
w 1830 roku. Prace ponowiono w latach 1838–1840.

Rozmach na miarę Staszica
 Staszic był uznanym radcą stanu, pisarzem i  publi-
cystą – i przede wszystkim światłym patriotą. Doskonale 
znał się na geologii i geografii. Przez osiem lat, do 1824 
roku, był generalnym dyrektorem Wydziału Przemysłu 
i  Kunsztów w  Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Policji. W tym czasie właśnie opracował plan rozbudowy 
SOP-u. W ramach staszicowskiego programu w 1828 roku 
w Bobrzy rozpoczęła się budowa jednego z największych 
na ziemiach polskich zakładu hutniczego. W jego obrębie 
miało znajdować się pięć wielkich pieców o wysokości 18 
metrów, zakład odlewniczy, ogromna tama o  wysokości 
12 metrów, masywny mur oporowy, hala fabryczna, hala 

Ruiny węglarni wchodzącej w skład Zakładów Wielkopiecowch w Bobrzy

przygotowania wsadu, dwa składy, cztery węglarnie i trzy 
piece do prażenia rudy. Ten rozmach wskazuje, jak waż-
ne w owych czasach było to przedsięwzięcie. Bobrzańska 
placówka miała produkować 5100 ton żelaznej surówki 
rocznie. Do 1830 roku budowniczowie zdołali wybudować 
staw zapasowy z kanałem górnym i dolnym, halę fabrycz-
ną, jedną całą węglarnię i  jedną w części oraz mur opo-

rowy w  górnej partii 
fabryki. W pobliżu za-
kładu powstały jesz-
cze osiedle fabryczne, 
stajnie i  część tamy. 
Ogromną inwesty-
cję przerwała powódź 
i wybuch powstania li-
stopadowego. Później 
do projektu już więcej 
nikt nie wracał, choć 
może w  głowach nie-
których tliły się nadal 
myśli o  wzniesieniu 
ogromnej fabryki.
 Próba industria-
lizacji – tym razem już 
nie Staropolskiego, ale 
Centralnego Okręgu 
Przemysłowego (COP) 
– została ponowio-

na dopiero w  dwudziestoleciu międzywojennym. Jedna 
z największych inwestycji II Rzeczypospolitej w zamyśle 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepremiera do spraw eko-
nomicznych i ministra skarbu w jednej osobie, miała wy-
dźwignąć społeczeństwo z biedy oraz rozwinąć przemysł 
ciężki i zbrojeniowy. Tym razem, planując rozwój COP-u, 
nie wzięto pod uwagę ani Bobrzy, ani innych najbliższych 
miejscowości, ale tutejsi mieszkańcy znaleźli zatrudnie-
nie w kieleckich fabrykach, m.in. w hucie „Ludwików” czy 
w Fabryce Amunicji w Skarżysku-Kamiennej.

Pamiętajmy, kultywujmy
 We wrześniu w dworku „Bobrza” odbyło się uroczyste 
spotkanie zorganizowane przez Fundację Świętokrzyską 
im. Mikołaja Reya poświęcone historii SOP-u. W  trak-
cie jego trwania można było wysłuchać wykładów m.in. 
nauczyciela przyrody w Zespole Szkół w Ćmińsku i prze-
wodnika świętokrzyskiego Grzegorza Szlefarskiego oraz 
profesora Stanisława Żaka. W gronie uczestników znaleź-
li się m.in. prezes Fundacji Marek Spychała, wójt Gminy 
Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka i  europoseł Bogdan 
Wenta. W  podzięce za współpracę w  promowaniu osią-
gnięć SOP-u  Marek Spychała wręczył naszemu wójtowi 
pamiątkowy puchar. Bogdan Wenta przypomniał za to, że 
tradycje związane ze staropolskim hutnictwem i przemy-
słem powinny być inspiracją dla ludzi, którym zależy na 
rozwoju regionu świętokrzyskiego. ■
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Projekt „Miedzianogórskie spotkania 
- dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
gminy Miedziana Góra” za nami.

 W tym roku od 28 kwietnia do 30 września Gmina realizowa-
ła program Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością, który współfi-
nansowała Szwajcaria w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Koszty tego przedsięwzięcia wyniosły 53,5 tysiąca złotych, przy 
czym 85 procent tej kwoty zapewnili nam Helweci. Jak osiągneli-
śmy główny cel – ochronę i upowszechnienie dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego w naszej Gminie?
 Autorzy projektu przewidzieli pięć różnych akcji. Każda 
z  nich w  jakiś sposób dotykała naszych tradycji – zarówno tych 
młodszych, jak i  tych starszych. Pierwszą akcją był konkurs foto-
graficzny Stopklatka – dziedzictwo naszych przodków. Z  14 prac 
konkursowych wyłoniono trzy zwycięskie i przyznano pięć wyróż-
nień. Konkurs zakończył się wystawą na placu przed Urzędem 
Gminy. Drugą akcją był rajd pieszy pod hasłem Drogami naszych 
przodków-hutników. Na początku września grupa 87 osób razem 
z przewodnikiem świętokrzyskim przeszła trasę z Miedzianej Góry 
przez Ciosową do Bobrzy. Dodatkowo zwiedzano pozostałości XIX- 

wiecznego Zakładu Wielkopiecowego. Trzecią akcją był cykl 12 
spotkań z  lokalnymi artystami, którzy przekazywali uczestnikom 
tajniki rękodzieła i uczyli gwary świętokrzyskiej. Czwartą akcją był 
czerwcowy Jarmark Miedzianogórski. Nasi ludowi twórcy mogli 
zaprezentować i sprzedać swoje dzieła. Podczas imprezy wystąpiły 
lokalne zespoły folklorystyczne, można było spróbować tutejszej 
kuchni i wystartować w konkursie gwary świętokrzyskiej.
 Ostatnią, piątą akcją było spotkanie tradycji i nowoczesno-
ści podczas pokazu szachów plenerowych, który miał miejsce od 
23 do 25 września. W  tych dniach odbyła się też wystawa ręko-
dzieła stanowiąca formalne podsumowanie i zakończenie polsko-
-szwajcarskiego projektu. W szachowych zmaganiach wzięli udział 
młodzi zawodnicy z klubu LUKKS Miedziana Góra. Ich poczynania 
komentował pan Eugeniusz Tylkowski, popularyzator tej gry. ■

Wycieczkę śladami przodków poprowadził przewodnik Grzegorz Szlefarski

Posiadasz stare żelazka, odbior-
niki radiowe, maszyny do szycia, 

porcelanę lub książki, którymi 
zaczytywała się przed wieloma 
laty Twoja babcia? Pochwal się 

swoimi pamiątkami i weź udział 
w wystawie. Prosimy o kontakt 
z Gminną Biblioteką Publiczną 

w Miedzianej Górze
tel.  41 303 12 25

w termine do 24 października

Noś odblaski! 
Włącz myślenie 
Wystarczy już jeden odblask – na ręce, 
na  nodze,  przy  torebce  lub  plecaku. 
A widoczność na drodze może urato-
wać życie. Odblask pozwala na bycie 
widzialnym już z odległości 150 me-
trów.  To  dużo  i  wystarczy,  żeby  kie-
rowca mógł bezpiecznie zwolnić.

Odblask może uratować życie!



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA

KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
TAURON WYDOBYCIE S.A.

Kielce, ul. Kolberga 2 | tel. 41 368 34 24 | nowekkielce@tlen.pl | www.fhu-nowek.pl

DOBRY I TANI WĘGIEL

NOWEK sp.j.


