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Rada Seniorów
Odbyły się pierwsze obrady nowo 
powołanej Rady. Jej opinie i inicjatywy 
będą szczególnie brane pod uwagę 
w kwestiach związanych z najstarszymi 
mieszkańcami naszej Gminy.   

     / czytaj str. 2

Dożynki za nami
Od parafii do województwa – tak 
w największym skrócie można opisać 
szczeble, na których mieszkańcy Gminy 
mieli okazję uczcić zebranie plonów.
     / czytaj str. 3

IV Święto Pieroga
Kto myśli, że Bobrza słynie jedynie z za-
bytkowego muru oporowego i pozostałości 
po dawnym zakładzie wielkopiecowym, 
ten jest w wielkim błędzie. Bobrza to także 
regionalna stolica pierogów.    

     / czytaj str. 4

Dni Porzecza
Już po raz jedenasty dzięki staraniom 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi 
Porzecze Przyszłość mieszkańcy tego 
sołectwa mieli swoje święto.
     / czytaj str. 5

Derby dla Grodu
Na ten mecz kibice w Gminie Miedziana 
Góra czekali aż jedenaście lat. Piłkarze 
Grodu Ćmińsk pokonali 4:0 zespół 
Wichru Miedziana Góra.
     / czytaj str. 7

Zuchy, biszkopty i harcerze
Teresa Ciszek – człowiek-orkiestra, uczy 
w Ćmińsku w klasach I–III i od ćwierćwie-
cza zawiaduje tutejszą drużyną harcerską. 
Nam opowiada o jej historii.
     / czytaj str. 8
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Z wiedzy i doświadczenia członków Rady skorzystają więc 
wszelkie jednostki organizacyjne, w tym Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Ich przedstawicie-
le wzięli udział w spotkaniu, podobnie jak radni Damian 
Sławski i Rafał Micigolski, którzy również będą się posił-
kować wsparciem seniorów. 
 Jak przyznał wójt Zdzisław Wrzałka, dobrym wzorem 
do naśladowania są kieleckie kluby seniora. Organizowa-
ne są w nich spotkania z dietetykami, lekarzami i innymi 
ciekawymi osobami, które swoją wiedzą mogą podzielić 
się z  najbardziej potrzebującymi fachowej porady. Taką 
grupą są z pewnością seniorzy. Ponadto jednym z celów 
funkcjonowania Rady jest również organizacja rozrywki 
dla seniorów. – Nie zapomnimy o czasie wolnym. Seniorzy 
dostaną możliwość łatwiejszego dostępu do kultury – za-
znaczył wójt Gminy Miedziana Góra. Na zebraniu pojawił 
się też przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk, 
który pozytywnie wypowiedział się o składzie Rady. – Są 

tu ludzie działający w stowarzyszeniach, byli radni. Sądzę, 
że będą prężnie działali na rzecz osób starszych i  będą 
chcieli nam wiele rzeczy podpowiedzieć – zwrócił uwagę 
przewodniczący. 
 Członkowie Rady Seniorów otrzymali z  rąk wójta 
i przewodniczącego specjalne nominacje. W gronie Rady 
znalazły się takie osobistości naszej Gminy jak Józefa Buc-
ka, Romuald Wójcicki, Stanisław Wałek, Feliks Januchta, 
Ryszard Kasprzyk, Jan Biber, Jan Szustak, Danuta Machul, 
Otolia Pająk, Marian Korczyński i Krystyna Zapała. Zaocz-
nie nominowany został jeszcze Stanisław Banaś. Wszy-
scy członkowie Rady wzięli udział w tajnym głosowaniu, 
w  wyniku którego wybrano przewodniczącego Ryszarda 
Kasprzyka oraz wiceprzewodniczącą Otolię Pająk. ■

Od redakcji
Koniec wakacji przyniósł nam wysyp imprez,
a jesień zapowiada się równie ciekawie. Święto 
Pieroga z roku na rok odwiedza coraz więcej 
smakoszy, wieniec dożynkowy pani Józefy Buckiej
znów stanął na podium. Mamy powody do dumy.

Jedyne, co może smucić, to frekwencja na referen-
dum, ale to odnosi się do całego kraju. Nie wiedzieć 
dlaczego, gdy daje się nam możliwość wpływu na 
kształt prawa, nie chcemy z tego skorzystać. Następ-
nym razem, gdy zaczniemy narzekać, odpowiedzmy 
sobie na pytanie, gdzie byliśmy wtedy, gdy mogliśmy 
coś zmienić. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i kulturalnym.

Seniorzy mają 
przedstawicieli

Odbyły się pierwsze obrady nowo powoła-
nej Rady Seniorów. Jej opinie i inicjatywy 
będą szczególnie brane pod uwagę w kwe-
stiach związanych z najstarszymi miesz-
kańcami naszej Gminy. 

 Do zadań Rady Seniorów należy m.in. udzielanie kon-
sultacji i doradztwo we wszystkich sprawach, które wiążą 
się z życiem seniorów na terenie Gminy Miedziana Góra. 

Nowo powołana Rada Seniorów tuż po pierwszych obradach
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sie Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Sitkówka-No-
winy w Nowinach. – Jestem dumny z tego sukcesu – nie 
ukrywał wójt Wrzałka – To potwierdzenie fenomenalnego 
talentu i doświadczenia pani Buckiej – dodał. 
 Wieniec zatem powędrował dalej i wyżej, bo na Świę-
tokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Tu również uroczysto-
ści rozpoczęły się w kościele, gdzie władze województwa 
złożyły na ręce biskupa Krzysztofa Nitkiewicza dary z te-
gorocznych zbiorów. Na koniec mszy biskup poświęcił 
konkursowe wieńce i barwny dożynkowy korowód prze-
szedł przez Sandomierz. W miejscu, w którym odbyła się 
druga część dożynek, pojawili się m.in. przedstawiciele 
rządu, parlamentarzyści i  samorządowcy. Nie zabrakło 
naszych reprezentantów – wójta Zdzisława Wrzałki, wice-
minister Beaty Oczkowicz, członka zarządu województwa 
świętokrzyskiego Piotra Żołądka, członka zarządu powia-
tu Józefa Szczepańczyka i radnych Mariana Korczyńskiego 
i Rafała Micigolskiego. Miedzianogórski wieniec w ciągu 
trzyminutowej prezentacji został obśpiewany przez Ze-
spół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka oraz obtańczony przez 
przedstawicieli naszej Gminy. Ostatecznie dzieło pani 
Buckiej zajęło w konkursie II miejsce. Zwyciężył wieniec 
z powiatu staszowskiego. ■

Obchodziliśmy
dożynki

Od parafii do województwa – tak w naj-
większym skrócie można opisać szczeble, 
na których mieszkańcy Gminy Miedziana 
Góra mieli okazję uczcić zebranie plonów 
– i kolejne wyróżnienie mieszkanki na-
szej Gminy, pani Józefy Buckiej.

 Mieszkańcy Gminy spotkali się w Ćmińsku na dożyn-
kach parafialnych. Obchody zaczęto od uroczystej mszy 
w  tutejszym kościele. Podczas nabożeństwa oficjalnie 
przedstawiono nowego proboszcza księdza Janusza Mar-
ca. Mszę zatem koncelebrował nowy duszpasterz para-
fii razem z  wikariuszem generalnym Kurii Diecezjalnej 
w  Kielcach księdzem Dariuszem Gącikiem i  dziekanem 
dekanatu piekoszowskiego księdzem Zygmuntem Kwie-
cińskim. W nabożeństwie uczestniczyli też starostowie 
dożynek, którzy przybyli z  chlebem przygotowanym 
z ostatnich zbiorów oraz z wieńcem dożynkowym. Mszę 
zakończyło poświęcenie kilkuset bochenków chleba roz-
danych później parafianom. Po południu uroczystości 
przeniosły się na teren przykościelnego placu, gdzie od-
był się festyn rodzinny. – Wszyscy tutaj szanujemy chleb 
– przypomniał wójt Zdzisław Wrzałka. – To symbol cięż-
kiej pracy rolników i  nas wszystkich, którzy codziennie 
wykonujemy swoje zadania – zwrócił słuszną uwagę. Na 
festynowej scenie wystąpiły zespoły Bobrzanki i Macie-
rzanka oraz młodzi wokaliści i tancerze. Policjanci i stra-
żacy zaserwowali pokaz swoich umiejętności i  sprzętu, 
a  szachiści z  klubu LUKKS Miedziana Góra zaprosili do 
wspólnych partii szachów. Najwięcej emocji wzbudziły 
turniej sołectw i dyskusja dzieci z wójtem Wrzałką oraz 
nowym proboszczem. W  czasie festynu grupa Aktywny 
Ćmińsk w porozumieniu z Fundacją z Uśmiechem zbiera-
ła pieniądze na leczenie chorego Olka.
 Na poziomie powiatowym dożynki obchodzono z jesz-
cze większą pompą, a to wszystko za sprawą wspaniałego 
wieńca pani Józefy Buckiej. Wykonany z czterech rodza-
jów zbóż wieniec w kształcie korony zwyciężył w konkur-

Prezentacja kierowania ruchem przez policjanta… w rytm muzyki

Reprezentacja naszej Gminy na Dożynkach Wojewódzkich w Sandomierzu

Wieniec dożynkowy niesiony przez mieszkańców Światełka
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Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i  Turystyki w  Urzędzie Marszałkow-
skim. – Wybór nie był łatwy, ale możecie państwo ocenić 
sami. Rzeczywiście Bobrza pierogami stoi – podsumował. 
W gronie wyróżnionych znalazły się Gospodarstwo Agro-
turystyczne Bogumiły Włodarskiej z  Borkowa, koła go-
spodyń wiejskich Żurawinki i  Macierzanka, zespoły Bo-
brzanki i Tumlinianie oraz Stowarzyszenie Nasza Dolina 
Wilków. Na podium stanęły zespół Jaworzanki, który zajął 
III miejsce, oraz Stowarzyszenie Kobiet Jagienka, zdo-
bywczynie II miejsca. Najlepszym i  najbardziej godnym 
otrzymania Złotego Pieroga okazało się Stowarzyszenie 
Uleńka. Niektóre z grup na Święto Pieroga przygotowały 
nawet po kilka tysięcy pierogów, a łącznie było ich ponad  
dziewięć tysięcy. 
 Kulinarną imprezę uświetniły konkursy i występy wo-
kalne. Na scenie pojawiły się młode wokalistki z  naszej 
Gminy – Patrycja Żak, Roksana Suchenia i  Oliwia Cer-

Pora na pieroga
Kto myśli, że Bobrza słynie jedynie z za-
bytkowego muru oporowego i pozostałości 
po dawnym zakładzie wielkopiecowym, 
ten jest w wielkim błędzie. Bobrza to także 
regionalna stolica pierogów. I to takich, że 
palce lizać!

tekst: Magdalena Wach      zdjęcia: Łukasz Sokołowski

 W  niedzielę 23 sierpnia Bobrza przechodziła praw-
dziwe oblężenie. Nie, nie była to żadna rekonstrukcja 
historyczna, ale obchody IV Święta Pieroga Świętokrzy-
skiego Pierogi z Wielkiego Pieca. A wiadomo, że tam, gdzie 
można dobrze zjeść, pojawia się mnóstwo ludzi. Miesz-
kańcy Gminy Miedziana Góra oraz sąsiedzi z pobliskich 
miejscowości dopisali i tłumnie przybyli do Bobrzy, gdzie 
degustowali tradycyjne oraz te bardziej wymyśle piero-
gi. Wśród gości znaleźli się także wójt Gminy Miedzia-
na Góra Zdzisław Wrzałka, przewodniczący Rady Gminy 
Bogusław Sobczyk oraz starosta kielecki Michał Godow-

ski, wiceprezes zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych 
Ireneusz Żak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mał-
gorzata Stanioch, radny powiatowy Zdzisław Zapała. – 
Jestem bardzo zadowolony, że Święto Pieroga cieszy się 
tak ogromną popularnością – powiedział wójt Zdzisław 
Wrzałka. – Myślę, że otaczający nas krajobraz dodaje nie-
zwykłego uroku tej imprezie – dodał wójt, podkreślając 
tym samym urodę Bobrzy. Na stoiskach przygotowanych 
przez lokalne zespoły i koła gospodyń wiejskich pojawiły 
się pierogi z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie, z se-
rem, z  kaszą gryczaną, z  cukinią, szpinakiem czy bruk-
selką. Impreza nie byłaby jednak pełna, gdyby zabrakło 
na niej konkursu na najlepszego pieroga. Jury musiało 
zmierzyć się ze wszystkimi smakami z  każdego stoiska. 
– Miałem przyjemność towarzyszyć zespołowi ocenia-
jącemu pierogi – przyznał na festynowej scenie Jacek 

Oczekiwanie na smakoszy, to dopiero początek imprezy

Pierogi serwowane przez Jaworzanki z Gminy Zagnańsk

Ilość pierogów i smaków mogła zawrócić w głowie
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kowniak. Nie zabrakło lokalnych zespołów – Macierza-
nek, Tumlinian, Bobrzanek i Kapeli Ludowej z Kakonina. 
W ich repertuarze znalazły się zarówno tradycyjne ludo-
we piosenki, jak i znane biesiadne utwory. Dzięki muzycz-
nej różnorodności na Święcie Pieroga dobrze bawili się 
młodzi uczestnicy oraz ci starsi. 
 Po części muzycznej i  pierogowej nadszedł czas na 
konkursy dla publiczności. W  jednym z  nich nagrodą 
była kolacja dla dwojga w hotelu Tęczowy Młyn, w innych 
uczestnicy mogli wygrać nagrody rzeczowe. Najszlachet-
niejszym jednak konkursem, w którym nagrody losowa-
no, był ten przeprowadzony w ramach akcji Krew darem 
życia. Od 27 lipca do 23 sierpnia wystarczyło oddać krew 
w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach lub w jego filiach, a przy uzupełnianiu ankiety 
podać hasło: „Bobrza Klub Nr 305”. Nagrody za oddaną 
krew powędrowały do Piotra Zbroi, Dominika Frydrycha, 
Krzysztofa Wójcickiego, Dominika Piłata, Michała Jakub-
czyka, Krzysztofa Zapały i  Aleksandra Ciołaka. Działal-
ność dobroczynną prowadziła też grupa Aktywny Ćmińsk 
w  porozumieniu z  Fundacją z  Uśmiechem i  wsparciem 
poseł RP Renaty Janik. Wspólnie zbierali pieniądze na 
walkę z chorobą młodego Olka. 
 Podczas tegorocznego Święta Pieroga nagrodę otrzy-
mała 10. Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów 
z  Ćmińska z  okazji 25-lecia istnienia. Młodzi harcerze 
uczcili to wyróżnienie, przedstawiając widowisko histo-
ryczne. Po nich przyszła kolej na następne muzyczne 
atrakcje i zabawę do późnej nocy. ■

Porzecze
świętowało

Mieszkańcy Porzecza i najbliższych okolic 
pożegnali lato podczas Dni Porzecza.

 Imprezę zorganizowaną przez Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Wsi Porzecze Przyszłość poprowadził zna-
ny z programów typu talent show Krzysztof Kis. W progra-
mie prowadzonej przez niego imprezy znalazło się jed-
nak bardzo dużo miejsca dla lokalnych gwiazd. Na scenie 

pojawiły się młodziutkie wokalistki ze szkoły w Porzeczu, 
a także zespół ludowy Smykowia ze Smykowa. Jego człon-
kowie występują od sześciu lat, a  po zajęciu drugiego 
miejsca w  Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i  Pastorałek 
wspólnie nagrali album z kolędami. 
 Po muzycznych występach oficjalne otwarto festyn. 
Ze sceny przywitali mieszkańców wójt Gminy Miedziana 
Góra Zdzisław Wrzałka oraz przewodniczący Rady Gminy 
Bogusław Sobczyk. – Takie imprezy jak ta bardzo służą 
integracji lokalnej społeczności – powiedział Zdzisław 
Wrzałka. – Już jedenasty raz zorganizowaliście państwo 
Dni Porzecza. Trzeba pochylić czoła przed waszą konse-
kwencją w działaniu i pomysłowością – pochwalił porze-
czan wójt.
 W  Porzeczu pojawił się także przedstawiciel Woje-
wódzkiej Komendy Uzupełnień major Wiesław Wolski, 
który wręczył nagrody Helenie i Tadeuszowi Zarychtom. 
Zarychtowie otrzymali medal Za zasługi dla obronności 
kraju, ponieważ ich trzej synowie pełnią wzorową służbę 
w Wojsku Polskim. Komendant WKU zaprosił także mło-
dych ludzi do wstępowania do wojska.
W czasie imprezy ogłoszono zwycięzców w rozgrywkach 
o Puchar Wójta. Na podium stanęły dwie drużyny z Po-
rzecza oraz członkowie Grodu Ćmińsk. Festyn byłby nie-
pełny, gdyby nie pokaz umiejętności strażackich i pokaz 
sztucznych ogni. Wieczornej zabawie towarzyszył występ 
Maksymiliana Chaby znanego z  programu Must Be The 
Music. ■

Imprezę odwiedzały całe rodziny ze swoimi małymi pociechami

Stoisko zdobywców I miejsca, Stowarzyszenia Uleńka z Micigozdu
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Udany połów
W pierwszych dniach września nad zbior-
nikiem wodnym przy ruinach zakładu 
wielkopiecowego w Bobrzy odbyły się 
zawody wędkarskie.
 

 Już po raz drugi Koło Wędkarskie Fundament zorgani-
zowało zawody spławikowe w ramach projektu Lato 2015. 
Spośród 12 osób uczestniczących w zmaganiach wyłonio-
no trzech zwycięzców – Dariusza Kosakiewicza, Tadeusza 
Sadzę i  najlepszego Andrzeja Jedynaka. Panowie w  na-

grodę otrzymali kołowrotki do wędek. Reszta wędkarzy 
w ramach nagród pocieszenia otrzymała żyłki i spławiki. 
Wszystkie nagrody wręczył prezes koła Stanisław Na-
porowski. Zawody zakończyły się wspólnym ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek. ■

Czytali Lalkę
W ramach akcji Narodowe Czytanie 
Powieści Bolesława Prusa „Lalka” pod 
Urzędem Gminy głośno odczytano 
fragmenty dzieła. 

 W role Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego wcie-
lili się aktorka kieleckiego Teatru Lalki i  Aktora Kubuś 
Małgorzata Oracz oraz wójt Gminy Miedziana Góra Zdzi-
sław Wrzałka. Oboje ubrani w stroje z XIX wieku odczytali 
jedną z najbardziej dramatycznych scen w całej powieści 
– trudną rozmowę między Wokulskim a Izabelą, podczas 
której mężczyzna dowiaduje się o braku uczucia ze stro-
ny ukochanej. Dzięki bibliotekarkom z Gminnej Bibliote-
ki Publicznej miejsce odczytu nabrało charakteru epoki, 
a widowisko zostało dobrze wypromowane i obejrzało je 
wiele osób. Niektórzy mogli również skorzystać z okazji 
i na głos przeczytać przed publicznością fragmenty Lalki. 
Imprezę zakończył występ zespołu ludowego Tumlinia-
nie, który wykonał pieśni regionalne, w tym utwór Ach, 
kieleckie jakie cudne. ■

Zakończenie
wakacji

W poszczególnych miejscowościach na-
szej Gminy młodzi mieszkańcy celebro-
wali pożegnanie wakacji.

 W Kostomłotach Drugich Stowarzyszenie Plusik urzą-
dziło wypełniony po brzegi atrakcjami festyn. Miesz-
kańcy Gminy mogli nacieszyć się ogniskiem, wymienić 
książkami czy łapać wielkie bańki mydlane. Punktem pro-
gramu okazało się pojawienie Wojska Polskiego. Na swo-
im stoisku żołnierze prezentowali uczestnikom wyda-
rzenia umundurowanie, opowiadali o  działalności armii 
oraz wręczali wielkie malowanki o tematyce wojskowej. 
Nie dziwi więc, że razem z wójtem Zdzisławem Wrzałką 
na imprezę zawitali wiceminister obrony narodowej Be-
ata Oczkowicz i  szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go w  Kielcach pułkownik Wiesław Święchowicz. Jednak 
najwięcej radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym przy-
niósł mini festiwal kolorów.

 Również w Tumlinie hucznie pożegnano wakacje. Sto-
warzyszenie Zdrowy Tumlin zorganizowało festyn, któ-
ry poprowadził znany przewodnik Czesław Naporowski. 
W czasie wakacji dzieci i młodzież z Tumlina i okolic wzię-
ły udział w różnych konkursach i rozgrywkach. Ich opie-
kunka Alicja Rogowska przyznała, że niemalże w ostatniej 
chwili udało się podliczyć wyniki z dwóch miesięcy i na-
grodzić najlepszych zawodników. Także w trakcie festynu 
nie obyło się bez konkursów – wokalnego, plastycznego, 
zręcznościowego i z wiedzy powszechnej. Wójt Zdzisław 
Wrzałka i przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk 
rywalizowali we wbijaniu gwoździ na czas, a  pojedynek 
w tańcach zumba i street dance zaprezentowały tancerki 
z klubu Candela Tumlin. Ostatni upalny weekend zakoń-
czył się „deszczem” wyczarowanym przez obsługę tech-
niczną. ■

Ostatnia okazja do beztroskiej zabawy, już za chwilę powrót do szkoły

Wędkarze planują w najbliższym czasie zarybić zbiornik
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Wieści z boisk
Gród Ćmińsk wygrał derbowy mecz 
z Wichrem Miedziana Góra 4:0.
 

Długo wyczekiwany mecz między Wichrem Miedziana 
Góra i  Grodem Ćmińsk zakończył się sromotną klęską 
pierwszego zespołu. Bez względu na to derby przycią-
gnęły rzesze kibiców z całej Gminy na stadion w Kostom-
łotach Drugich. Gole dla ćmińszczan zdobyli Wieczorek 
(12’), Szkil (29’, 80’) i Pietrow (87’). Wcześniej mecz mię-
dzy obiema drużynami na poziomie okręgowym odbył się 
11 lat temu. Aktualnie Gród zajmuje 4. miejsce w  tabe-
li i traci 5 punktów do lidera, Moravii Morawica. Wicher 
zaś po ostatnim remisowym meczu z Zielenią Żelisławice 
plasuje się na 16. miejscu. Poza tym meczem miedziano-
górscy piłkarze przegrali wszystkie mecze. ■

Szachy nad Chańczą
Zakończył się I Międzynarodowy Turniej 
Szachowy Chańcza 2015. Imprezę zorga-
nizowaną przez LUKKS Miedziana Góra 
wsparli regionalni przedstawiciele władz 
i przedsiębiorcy.
 

 W  hotelu Chańcza nad zalewem o  tej samej nazwie 
młodzi szachiści z  całej Polski, a  także z  Ukrainy i  Jor-
danii rozegrali ze sobą turniejowe partie. W  przerwach 
zwiedzili pałac państwa Popielów w Kurozwękach i  jego 
najbliższe otoczenie oraz bawili się przy grillu. Rozgryw-
ki zakończyły się wręczeniem cennych nagród i pamiąt-
kowych pucharów i medali. Spośród zawodników LUKKS 
Miedziana Góra na podium znalazł się Piotr Paździerz, 
który w kategorii do lat 10 zdobył II miejsce. Dobre wyni-
ki w swoich grupach wiekowych uzyskali również Maciej 
Moćko, Wiktor Makówka, Gabriela Wardecka, Mateusz 
Górecki, Maciej Lubiejewski, Przemysław Stępień, Kata-
rzyna Karyś, Martyna Lubiejewska, Marcin Różalski, Julia 
Kołodziej, Kamila Paździerz, Jakub Karyś i Michał Ślusar-
czyk. ■

W skrócie
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektorzy powitali 
swoich podopiecznych, wychowawcy zaś zorganizowali 
spotkania organizacyjne i pierwsze lekcje. W niektórych 
szkołach w czasie wakacji przeprowadzono prace remon-
towe oraz gruntownie wysprzątano budynki. ■ 

W Gminie pojawiło się 8 nowych przystanków. To kolejny 
krok do przodu w usprawnieniu komunikacji publicznej 
na terenie Gminy Miedziana Góra. ■ 

Pod murem oporowym w  Bobrzy został naprawiony 
most. Pierwszą połowę prac wykonano w 2012 roku, te-
raz dokończono remont. Przeprawę wyposażono w nową 
drewnianą nawierzchnię, zaimpregnowano również inne 
części konstrukcji. Dodatkowo pod murem powstały trzy 
parkingi dla samochodów osobowych i autokarów. ■ 

Z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich 
odszedł proboszcz Mirosław Cisowski. Ksiądz Cisowski 
pełnił w  niej posługę od 2003 roku. Teraz obejmie sta-
nowisko dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
Kurii Diecezjalnej w  Kielcach oraz rzecznika prasowe-
go Diecezji Kieleckiej. Na mszy pożegnalnej pojawili się 
m.in. wójt Zdzisław Wrzałka, minister Beata Oczkowicz, 
marszałek Adam Jarubas, członkowie organizacji poza-
rządowych i wierni. ■

Frekwencja mieszkańców Gminy Miedziana Góra podczas 
wrześniowego referendum wyniosła 7,73%. Za finansowa-
niem partii z budżetu państwa opowiedziało się 17,26% 
głosujących, za zmianami w przepisach prawa podatko-
wego – aż 97,46% głosujących, natomiast jednomandato-
we okręgi wyborcze poparło 85,74% głosujących. ■

Z  początkiem września do Urzędu Gminy dostarczono 
nowe komputery. W ramach projektu e-świętokrzyskie do 
Urzędu trafił sprzęt o  łącznej wartości ponad 51 tys. zł. 
Zaopatrzenie w 85% dofinansowała Unia Europejska. Ce-
lem komputeryzacji Urzędu jest usprawnienie jego pracy 
i szybsza obsługa klientów. Niebawem pojawi się następ-
na partia sprzętu. ■

Stowarzyszenie Przemienienie z Kostomłotów Drugich po 
raz drugi w tym roku rozprowadziło 2 tony żywności dla 
potrzebujący z Kostomłotów Pierwszych, Drugich i Mie-
dzianej Góry. Jednorazowa porcja żywności dla osoby 
zakwalifikowanej przez GOPS to ponad 10 kg produktów. 
W  rozprowadzanie żywności włączyli się m.in.: Andrzej 
Fornalski, członkowie Stowarzyszenia Przemienienie, 
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa, Dyrektor Zespołu Szkół  
w  Kostomłotach, radni oraz sołtysi z  Gminy Miedziana 
Góra. ■

Pierwszy mecz derbowy odbył się w sezonie 2004/2005
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szu założyłam drużynę. Ponieważ pracuję z młodszymi 
klasami, to była drużyna zuchowa – Leśne Skrzaty. Lubię 
dzieci i młodzież, sama jako uczennica ósmej klasy 
prowadziłam drużynę zuchową. To mnie wtedy bardzo 
satysfakcjonowało i dodawało animuszu, więc uznałam, 
że warto do tego wrócić w pracy nauczycielskiej. Jednak 
zuchy dorastały, kończyły trzecią klasę i powinny iść do 
drużyny harcerskiej. W końcu w 1990 roku utworzyłam 
drużynę harcerską Ptaki, a komenda hufca nadała jej 
w swoim rejestrze numer 10. Tak więc w tym roku przy-
pada 25. rocznica drużyny harcerskiej.

Ciągłość została zachowana.
Tak. Od 1987 roku, kiedy jako młoda nauczycielka roz-
poczęłam pracę z zuchami, aż do dzisiaj, gdy w szkole 
działa wielopoziomowa Drużyna Harcerska im Sza-
rych Szeregów. Przez wiele lat w szkole funkcjonowały 
jednocześnie zuchy i harcerze. Wzorując się na moich 
szkolnych doświadczeniach pracy z zuchami, przygo-
towywałam starsze harcerki do kierowania zastępami 
zuchowymi. Członków organizacji było wielu i pracy 
bardzo dużo. W końcu zrezygnowałam z prowadzenia 
zuchów i zajęłam się tylko harcerstwem. Na początku 
roku szkolnego uczniowie czwartej klasy mają możli-
wość zapisania się do harcerstwa. Tworzą najczęściej 
dwa zastępy. Większość opuszcza drużynę z końcem 
gimnazjum. Zdarza się, że przechodzą do drużyn kielec-
kich i tam awansują, zdobywają wyższe stopnie, pracują 
w hufcu.

Ile dzieci przewinęło się przez prowadzone
przez Panią drużyny? 

Ćmińska drużyna jest najstarsza i najliczniejsza w całym 
Hufcu Kielce Powiat. Na miejsce odchodzących harcerzy 
z gimnazjum przychodzą młodsi z czwartych klas. Stąd 
w każdym roku liczba członków waha się w przedziale 
60–80 osób. Przy takiej liczbie w szkole mogłyby istnieć 
nawet trzy drużyny. Brakuje jednak instruktorów. Na 
szczęście zawsze znajdzie się grupa harcerek-gimnazjali-
stek, które mają żyłkę organizacyjną i wspierają mnie.
 

Jak często odbywają się zbiórki?
Raz w tygodniu w szkole podstawowej spędzamy jedną 
lub dwie godziny. Młodzież śpiewa piosenki, zdobywa 
sprawności, stopnie, poznaje wiedzę i techniki harcer-
skie i przygotowuje się do różnych zadań. Działamy 
zgodnie z wytycznymi hufca czy chorągwi, realizujemy 
zadania programowe i mamy stałe elementy spotkań. 
Starsi harcerze z gimnazjum organizują też działania 
drużyny poza szkołą.

A jak wyglądają przyrzeczenia?
To najważniejsze wydarzenie w roku harcerskim, więc 
nie odbywa się w szkole i jest wyjątkowe. Chodzi o to, 
żeby dziecko zapamiętało to wydarzenie do końca życia. 

Zuchy, biszkopty 
i harcerze

Teresa Ciszek – człowiek-orkiestra, 
uczy w Ćmińsku w klasach I–III i od 
ćwierćwiecza zawiaduje tutejszą drużyną 
harcerską. Nam opowiada o jej historii.

25 lat to bardzo długi czas i zbiega się z 25. 
rocznicą pierwszych wolnych wyborów.
Czy to przypadek?

Nie, to nie przypadek. Tak naprawdę trzeba sięgnąć 
jeszcze trzy lata wstecz. Organizacja harcerska w Ćmiń-
sku działała wtedy, gdy chodziłam do szkoły. Wywodzę 
się stąd i tu mieści się moja macierzysta szkoła. Skoń-
czyłam w niej osiem klas, należałam do zuchów i do 
harcerstwa. Drużynie patronował major Gałojan, który 

razem z wojskami radzieckimi działał na tych terenach. 
To były czasy komunizmu, więc takich zazwyczaj obiera-
no patronów. Kiedy uczyłam się w technikum, to jesz-
cze przez jakiś czas istniała drużyna należąca do Hufca 
Miedziana Góra. W każdej szkole były drużyny – w Tum-
linie, w Porzeczu, w Kostomłotach, w Miedzianej Górze, 
w Niewachlowie. W głębokich czasach komunistycznych 
nie wolno było nosić krzyża harcerskiego, tylko lilijkę. 
Wiele drużyn wówczas rozwiązano, bo patriotyzm nie 
był najbardziej pożądaną cechą. Gdy rozpoczęłam pracę 
w Szkole Podstawowej w Ćmińsku w 1987 roku, z mar-

Teresa Ciszek z kroniką drużyny
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Najważniejsze są pora – około północy – i miejsce, np. 
plaża nad morzem, Puszcza Piska nad Jeziorem Nidzkim, 
stara nieczynna kopalnia, charakterystyczne drzewo 
w lesie, brzeg rzeki, mur oporowy itd. Uczestniczy w tym 
cała drużyna oprócz najmłodszych harcerzy. Trzymając 
w ręku lampiony, kandydaci pojedynczo idą do miej-
sca przyrzeczenia przez drogę oświetloną zniczami lub 
ogniskami. Spotykają na punktach patrolowych star-
szych harcerzy, którzy pytają o Prawo Harcerskie i jedno-
cześnie tłumaczą, jak je stosować w życiu. Dalsza część 
obrzędu pozostaje naszą tajemnicą.

Co trzeba zrobić, żeby przygotować się do
takiego przyrzeczenia?

Przygotowania trwają u nas dwa lata. Przyszli harcerze, 
uczniowie klas IV, mają obrzędowe przyjęcie do drużyny 
na październikowym biwaku w szkole. Po wykonaniu 
różnych zabawnych zadań na ścieżce strachu kandydat 
na harcerza otrzymuje lilijkę harcerską, białą chus-

tę i staje się tzw. biszkoptem. Przez dwa lata stara się 
pokazać swoją nienaganną postawą i udziałem w życiu 
drużyny, że zasługuje na Krzyż Harcerski.
 

Zdarzyło się, że ktoś nie został dopuszczony?
Tak. Musimy sobie stawiać poprzeczkę. Krzyża Harcer-
skiego się nie dostaje, ale zdobywa. Nie możemy przyj-
mować każdego, kto przychodzi tylko dlatego, że jest 
fajnie, i niczego od siebie nie wymaga. Do przyjemności 
należą rajdy, biwaki, ogniska, wycieczki. Często jednak 
trzeba coś zrobić i się wykazać. To nie wszystkim się po-

Widowisko historyczne Szare Szeregi w wykonaniu drużyny z Ćmińska

doba. Drużyna pełni w tym wypadku funkcję opiekuńczą 
i wychowawczą.

I jak wygląda później działalność w harcerstwie?
Harcerze są aktywni na kilku płaszczyznach. Działa 
harcerski zespół Kropelki, w którym tańczyło i śpiewało 
już kilka pokoleń. Harcerze poznają swój region i kraj, 
zdobywając sprawności i odznaki turystyczne. Uczestni-
czą w rajdach, w czasie wakacji wyjeżdżają na kilkudnio-
we wycieczki w różne regiony Polski. Byli wielokrotnie 
w górach, nad morzem, na Mazurach, podróżowali 
szlakiem piastowskim. Wyjeżdżają na zloty i na zagra-
niczne obozy, np. do Grecji, Bułgarii czy na Sycylię. Poza 
tym opiekujemy się mogiłami żołnierskimi i sprawujemy 
warty, bierzemy udział w uroczystościach partyzanckich, 
mszach za ojczyznę, rajdach pieszych do Miejsc Pamięci 
Narodowej. Drużyna przygotowuje widowiska historycz-
ne i Apel Poległych 11 listopada oraz październikowy 
Dzień Piosenki Powstańczej. Od wielu lat harcerze jako 

wolontariusze udzielają się 
w akcjach Podziel się Posił-
kiem i Świąteczna Paczka.

Co składa się na obchody 
25-lecia istnienia druży-
ny?
W czasie wakacji harcerze 
przygotowali w lokalnym 
środowisku widowisko hi-
storyczne o Szarych Szere-
gach. W ten sposób oddali 
hołd bohaterom swojej 
drużyny. Planujemy powtó-
rzyć widowisko dla uczniów 
szkoły w ramach lekcji 
historii. Byliśmy w Warsza-
wie w Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Muzeum 
Wojska Polskiego. Wyjazd 
dofinansował nasz wójt, pan 
Zdzisław Wrzałka, oraz pani 
minister Beata Oczkowicz. 
Poza tym w szkole odbędzie 

się wystawa zdjęć, kronik i pamiątek drużyny oraz ogni-
sko harcerskie.

Pani Tereso, gratuluję tych 25 lat i życzę, żeby 
Pani drużyna działała przez co najmniej drugie 
tyle. Dziękuję za rozmowę!

Również dziękuję! Chciałabym pozdrowić wszystkich 
harcerzy, którzy w ciągu tych 25 lat należeli do 10. Dru-
żyny Harcerskiej im Szarych Szeregów w Ćmińsku. Mam 
nadzieję, że idee harcerskie służby ojczyźnie i drugiemu 
człowiekowi odegrały choć niewielką rolę w waszym 
życiu. ■
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Rynek pracy
w powiecie kieleckim

  
  W  ciągu ostatnich 10 lat stopa bezrobocia w  po-
wiecie kieleckim obniżyła się z  28,9% (styczeń 2005 r.) 
do 16,7% (czerwiec 2015 r.). Coraz mniej osób rejestruje 
się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, za to coraz 
szybciej przybywa ofert zatrudnienia. Dla porównania 
w roku 2005 PUP w Kielcach dysponował 2466 ofertami 
pracy, a  w  2014 r. było ich już 7230. To zaś oznacza, że 
firmy chętnie inwestują na terenie powiatu kieleckiego. 
Ponadto jak wynika z  danych GUS na terenie powiatu 
kieleckiego w  ostatnim dziesięcioleciu nastąpił zna-
czący wzrost liczby przedsiębiorstw: w  2005 r. – 11779, 
w 2010 r. – 13955, a 2014 r. – 15466. Dane te jednoznacz-
nie świadczą o  sprzyjających warunkach gospodarczych 
dla rozwoju rynku pracy na terenie powiatu kieleckiego.
  Dane Powiatowego Urzędu Pracy w  Kielcach do-
tyczące liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Urzędzie jednoznacznie pokazują również ich znaczący 
spadek. Obecnie w kieleckim PUP jest zarejestrowanych 
11865 osób bezrobotnych. Dla porównania w  analo-
gicznym okresie roku 2005 było ich 21879, a w 2010 r. 
14275. Pokazuje to, że wszystkie podejmowane przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kielcach działania aktywizacyjne 
zmierzały i  zmierzają do polepszania sytuacji na lokal-
nym rynku pracy. Dzięki racjonalnemu wykorzystywa-
niu i  rozdysponowaniu środków publicznych przez PUP 
w Kielcach, w tym z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, największe ożywienie na lokalnym rynku pracy po-
wiatu kieleckiego widoczne jest w ostatnich pięciu latach. 
Stopa bezrobocia w tym okresie spadła o 3,1% i wynosi, 
jak wynika z danych GUS, 16,7% na terenie powiatu kie-
leckiego (dane na koniec czerwca 2015 r.). 

Małgorzata Stanioch, Dyrektor PUP Kielce

na jesień
  Sukcesem zakończyły się wakacje dla wolontariuszy 
Stowarzyszenia Spektrum Możliwości, którzy zorganizowali 
dla mieszkańców Gminy m.in. dwa pokazy Letniego Marato-
nu Filmowego, ognisko integracyjne, stoisko z atrakcjami dla 
dzieci podczas Festynu Parafialnego w  Ćmińsku oraz razem 
z sołtysami z Bobrzy, Przyjma, Porzecza, Ćmińska Rządowego 
i Kościelnego dwie dostawy produktów spożywczych z Banku 
Żywności. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z  akcji zorganizo-
wanych w wakacje, a ciepły wrzesień zachęca nas do dalszej 
aktywności. Już przygotowujemy kolejne wydarzenia – stwier-
dził Piotr Popiel, prezes Stowarzyszenia.
  Pod koniec września wolontariusze zorganizują kolej-
ną, największa w tym roku dostawę żywności, z której skorzy-
sta ponad 330 osób z  terenu naszej Gminy. Już dziś można 
się też zgłaszać na organizowany po raz trzeci rajd jesienny 
zakończony ogniskiem, który odbędzie się 3 października.
  To jednak nie jedyne propozycje dla mieszkańców. 
Stowarzyszenie planuje zorganizować wyjazd do kina i teatru 
dla seniorów oraz po raz pierwszy w naszej Gminie konkurs 
grantowy na inicjatywy społeczne dla osób starszych. Zgłaszać 
mogą się do niego grupy osób powyżej 60. roku życia bądź 
zespoły mieszane, które mogą uzyskać 1000 zł dotacji na zre-
alizowanie projektu skierowanego do seniorów. 
 Dla młodzieży wolontariusze zorganizują kolejną już Noc 
Gier Planszowych.
  Wszystkich zainteresowanych udziałem w  planowa-
nych wydarzeniach zachęcamy do kontaktu pod numerem 
telefonu 884 986 600.

Urząd Gminy przypomina.
W dniu 20.10.2015 r. mija termin zgłaszania adresów nie-
ruchomości, z których mają zostać odebrane w miesiącu paź-
dzierniku odpady wielkogabarytowe (wszelkiego rodzaju 
meble), opony lub zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny. 
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie bezpośrednio do 
firmy P.H-U. „Zieliński” z Rakowa na nr tel. 41 353 50 27.
Informację o  dokładnym terminie odbioru otrzymają Pań-
stwo w trakcie zgłoszenia do firmy. Odpady należy wystawiać 
w dniu odbioru do godz. 7.00 przed posesjami w sposób nie 
powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym.
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ogłoszenia

Rozpoczął się nowy sezon sekcji

Karate Kyokushin
w Gminie Miedziana Góra

Zajęcia w Gimnazjum w Ćmińsku odbywają się
w poniedziałki i czwartki o godz. 17.45

Treningi w Kostomłotach Pierwszych odbywają się
we wtorki i piątki o godz. 19.00

Zajęcia prowadzą instruktorzy
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
tel. 41 303 16 26, sekretariat@miedziana-gora.pl

Łukasz Sokołowski, Magdalena Wach, Michał Walczak
tel. 506 479 927, redakcja@glosmiedzianejgory.pl 

trójca: pracownia graficzna / trojca.org

Drukarnia TERCET, nakład: 1300 szt.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo
do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
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Urodziło się Państwu dziecko?
Uczcĳcie to, sadząc dla niego drzewko.
Akcja dotyczy mieszkańców Gminy
Miedziana Góra, którzy już zareje-
strowali w urzędzie swoje dziecko.
Rodziców chętnych do otrzymania drzewka na szczęście
zapraszamy do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.
Wszelkie informacje otrzymacie Państwo u Pani Anny Sochy w pok. nr 9

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Miedziana Góra przypomina, że 
zgodnie z uchwałą nr XXXVI/326/10 Rady Gminy 
Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 roku 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej § 2 w brzmienu:

„Wnioski budżetowe na dany rok kalendarzowy 
w terminie do dnia 25 września roku 
poprzedzającym rok, na który opracowywany jest 
projekt uchwały budżetowej, składają:
a)  kierownicy gminnnych jednostek budżetowych,
b) kierownicy samorządowych zakładów
 budżetowych,
c) kierownicy innych niż wymienione w pkt
 1 i 2 gminnych jednostek organizacyjnych
 powiązanych budżetem,
d) radni,
e) przewodniczący organów wykonawczych
 jednostek pomocniczych,
f) inne podmioty, którym przepisy szczególne
 dają uprawnienia do wnioskowania
 o finansowanie ich zadań z budżetu gminy.”

Niedotrzymanie powyższego terminu będzie 
równoznaczne z nieuwzględnieniem propozycji 
w projekcie budżetu.

KREATYWNE WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA

Stowarzyszenie Wspólny Cel zaprasza na warsztaty, w ra-
mach których przewidziano zajęcia praktyczne w różnych 
formach oraz wyjazd do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 
na warsztaty Tradycyjne garncarstwo ludowe.

Warsztaty będą się odbywać w weekendy w październiku 
2015 r. (piątek wieczorem, sobota lub niedziela). Stowa-
rzyszenie zapewnia materiały do pracy na warsztatach 
i poczęstunek.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2015 r. 
Więcej informacji o  projekcie można uzyskać na stronie 
internetowej www.swisscontribution.wspolnycel.org 
i pod numerem telefonu: 880 249 788.
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