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Sesja Rady Gminy
Zmiany w miejscowym planie zagospo-
darowania w dwóch miejscowościach 
w Gminie, spore oszczędności – to tylko 
niektóre ze spraw omawianych ostatnio 
przez radnych. 
     / czytaj str. 2

Oddział rehabilitacji
W Samorządowym Ośrodku Zdrowia 
w Miedzianej Górze ruszył nowy oddział 
rehabilitacyjny. Jeszcze można zapisać się 
na zabiegi.      

     / czytaj str. 3

Aktywni seniorzy
Odbyły się dwa kolejne spotkania 
gminnej Rady Seniorów. Plany jej 
członków zaczynają przybierać coraz 
bardziej realne kształty.
     / czytaj str. 3

NGO zabiera głos
Przedstawiciele organizacji  
pozarządowych z terenu naszej Gminy 
spotkali się z pracownikami Urzędu Gminy. 
Rozmawiano o formach współpracy.
     / czytaj str. 4

Piknik historyczny
W Miedzianej Górze na chwilę wyrosła 
osada wczesnośredniowieczna. 
Odwiedzający mogli spróbować sił m.in. 
w łucznictwie i w walce na miecze.
     / czytaj str. 6

Drzewo się rozrasta...
Rozmowa z Ryszardem Antonim Żelaznym 
o historii naszej Gminy, genealogii i spo-
sobach poszukiwania rodzinnych korzeni 
– nawet do kilkuset lat wstecz.
     / czytaj str. 8
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stał doskonale wykonany – radni przyjęli sprawozdanie 
z  jego realizacji, a samo wykonanie spotkało się z przy-
chylną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Kiel-
cach. W trakcie pierwszego półrocza Gmina zaoszczędziła 
2,5 miliona złotych, a jej zadłużenie spadło z 29% do 24% 
dochodów. W  związku z  tym radni przekazali środki na 
budowę chodników przy drogach powiatowych w Porze-
czu i przy ul. Starowiejskiej w Kostomłotach Pierwszych. 
 Na mocy uchwał zmienił się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego na terenie sołectwa Ćmińsk 

Kościelny. Taki plan przyjęto również dla sołectwa Tum-
lin. Oprócz tego radni zaakceptowali uchwały dotyczące 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, utrzyma-
nia czystości oraz odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. Za sprawą powołania Centrum Sportu, 
Turystyki i  Rekreacji Miedziana Góra zmienił się statut 
Gminy. Podczas tajnego głosowania wyłoniono ławnika 
sądów powszechnych na kadencję 2016–2019, został nim 
Rafał Henryk Żelazko.
 Przyjęta została uchwała odnosząca się do projektu 
powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Miedzianej Górze. Organ ten będzie pełnił funkcje 
konsultacyjne i opiniodawcze we współpracy z władzami 
Gminy. Opiniować natomiast ma projekty strategii Gminy 
oraz uchwał dotyczących zadań publicznych i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Wójt Zdzisław Wrzałka 
jest przekonany, że powołanie Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego pomoże kształtować wśród miesz-
kańców postawy obywatelskie. – Na terenie naszej Gminy 
odbyły się szkolenia dla wolontariuszy i urzędników, na 
których omawiane były obowiązki tej rady i zadania, jakie 
ma pełnić – powiedział wójt. 
 U końca sesji głos zabrał przewodniczący Rady Senio-
rów Ryszard Kasprzyk. Ponieważ na terenie Gminy miesz-
ka więcej niż 1,5 tysiąca seniorów – i  liczba ta zwiększy 
się – uznano, że potrzebują oni aktywizacji. Przewodni-
czący przedstawił więc radnym pomysły na działalność 
Rady Seniorów. ■

Od redakcji
Rozmawiamy. Tym razem również o historii i genealogii 
z panem Ryszardem Antonim Żelaznym, biznesmanem 
i pasjonatem z ogromną wiedzą o naszej małej ojczyź-
nie. Mamy nadzieję, że ta rozmowa zachęci Was drodzy 
Czytelnicy do poszukiwań swoich korzeni. A to jak się 
okazuje, nie jest wcale takie trudne w dzisiejszych cza-
sach. Długie jesienne wieczory będą temu sprzyjać.

Choć to numer październikowy, kończymy go zasypani 
śniegiem. W tym roku zima naprawdę zaskoczyła drogo-
wców, drugi raz już nie mogą się dać zaskoczyć.

Pamiętajmy o wyborach 25 października. Nie bądźmy 
bierni, skorzystajmy z danego nam prawa głosu. 

Sesja Rady Gminy
Za nami kolejna sesja Rady Gminy. Przy-
jęte uchwały i sprawozdanie za wykona-
nie budżetu za pierwsze półrocze mogą 
napawać optymizmem. 

 Na posiedzeniu pojawili się m.in. wójt Gminy Miedzia-
na Góra Zdzisław Wrzałka, radny powiatowy Zdzisław Za-
pała oraz sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy. W pierwszej 
kolejności wójt jak zwykle poinformował zgromadzonych 
o przebiegu swojej działalności od czasu poprzedniej se-
sji. Okres ten wójt Wrzałka wykorzystał na podpisanie 
wielu umów. Tu trzeba wspomnieć o umowach: z Zakła-
dem Brukarsko-Drogowym DUKT na remont dróg gmin-
nych, z NFOŚiGW na przeprowadzenie programu eduka-
cyjnego, z firmą MISZTOUR na dowóz uczniów do szkoły 
w Ćmińsku, z firmą DUBR na zakup znaków drogowych 
i  tablic informacyjnych, poza tym na budowę oświetle-
nia przy ul. Sienkiewicza w  Ćmińsku. Wójt podpisał też 
aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na dostawę 
sprzętu komputerowego w  ramach programu „e-Świę-
tokrzyskie”. Z  dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego wójt konsultował się w  sprawie 
programu „Senior-Vigor”. Ze starostą kieleckim Michałem 
Godowskim omówił wspólne inwestycje dotyczące dróg 
powiatowych na terenie Gminy. Spotkanie z dyrektorem 
ZTM w Kielcach zaowocowało zaś wyznaczeniem nowych 
warunków w świadczeniu usług komunikacyjnych. Z kolei 
w celu wymiany oświetlenia w Gminie wójt uczestniczył 
na posiedzeniu Komitetu Sterującego Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego. 
 W kwestii uchwał budżetowych nastąpiły pewne zmia-
ny w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej 
dla Gminy. Budżet za pierwsze tegoroczne 6 miesięcy zo-

Radni na sesji głosowali w sprawie wyłonienia ławnika
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Oddział rehabilita-
cyjny otwarty

We wrześniu oficjalnie zaczął działać 
nowy oddział rehabilitacyjny w Samorzą-
dowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej 
Górze. Wielu chętnych już się zapisało na 
zabiegi, ale wciąż pozostało do wykorzy-
stania sporo wolnych terminów.

 W  otwarciu oddziału uczestniczyli wójt Zdzisław 
Wrzałka, sekretarz Gminy Mirosława Duda, przewodni-
czący Rady Gminy Bogusław Sobczyk oraz towarzyszący 
mu radni gminni i  radny powiatowy Zdzisław Zapała. 
Wśród zaproszonych znalazł się również Marian Bobrow-
ski, były wieloletni kierownik Ośrodka Zdrowia, pracow-
nicy Urzędu Gminy, SOZ i  innych gminnych jednostek 
organizacyjnych. Nowy oddział został poświęcony przez 
proboszcza kostomłockiej parafii księdza Marka Kwiet-
nia. Od 1 października w  godzinach pracy ośrodka pa-
cjenci mogą się rejestrować na różnego rodzaju zabiegi. 
Podstawą do rejestracji jest jednak skierowanie, które pa-
cjent otrzyma w czasie bezpośredniej wizyty w gabinecie 
rehabilitacyjnym w ośrodku. Ogromnym ułatwieniem dla 
mieszkańców Gminy Miedziana Góra, którzy zadeklaro-
wali się do leczenia w ośrodkach gminnych, jest bezpłat-
na oferta zabiegów. Dla tych zaś, którzy zameldowali się 
w  Gminie, ale nie zadeklarowali chęci leczenia w tutej-
szych ośrodkach, otrzymają 50-procentowy rabat.
 Wśród oferowanych zabiegów są m.in. laseroterapia, 
hydroterapia z  wirówkami, ultradźwięki, magnoterapia, 
elektroterapia, światłolecznictwo lampą Sollux, terapia 
zajęciowa, krioterapia, prądy TENS, laser prysznicowy, 
jonoforeza i  sporo innych. Pełny spis proponowanych 
zabiegów wraz z  ich cennikiem jest dostępny w  budyn-
ku ośrodka w  Miedzianej Górze. – Bardzo się cieszę, że 
udało nam się otworzyć ten oddział – powiedział podczas 
otwarcia wójt Zdzisław Wrzałka. – Wiem, że mieszkańcy 
Gminy długo na niego czekali. Placówka jest bardzo do-
brze wyposażona i liczę na to, że będzie w pełni realizo-
wała ich potrzeby – podsumował. Jego słowa potwierdziła 
pielęgniarka koordynująca w SOZ, Elżbieta Wójcik. ■

Ksiądz proboszcz Marek Kwiecień poświęcił nowy oddział

Aktywni seniorzy
Odbyły się dwa kolejne spotkania gmin-
nej Rady Seniorów. Plany jej członków 
zaczynają przybierać coraz bardziej real-
ne kształty.

 
 Na drugich obradach Rady Seniorów pojawili się nie 
tylko wszyscy jej członkowie, ale również wójt Zdzisław 
Wrzałka i  przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sob-
czyk. Pod kierunkiem przewodniczącego Rady Ryszarda 
Kasprzyka opracowany został program działania orga-
nizacji. Należące do Rady osoby ustaliły m.in. zasady jej 

funkcjonowania i najważniejsze cele. Spotkania członków 
Rady odbywają się w  każdy drugi wtorek miesiąca o  tej 
samej godzinie, czyli o 14. Wszyscy członkowie Rady Se-
niorów mają być informowani telefonicznie bądź przez 
e-maile o  następnych spotkaniach i  ważnych wydarze-
niach związanych z  ich działalnością. W radzie powoła-
no również dwuosobowe komisje, których zadaniem bę-
dzie trzymanie pieczy nad przypisanymi im zadaniami. 
Na stałe miejsce, w  którym radni-seniorzy będą pełnić 
cotygodniowe dyżury, został wyznaczony Urząd Gminy. 
W każdy poniedziałek w godzinach od 12 do 14 interesan-
ci mogą bezpośrednio lub pod numerem telefonu 41 302 
16 26 zgłaszać problemy i  sugestie związane z  jakością 
życia seniorów w naszej Gminie.
 Radni-seniorzy zobowiązali się do stworzenia Kół 
Seniorów w  reprezentowanych przez nich organiza-
cjach i  lokalnych społecznościach. Dzięki temu osoby 
starsze będą mogły spotkać się i  ciekawie spędzić czas. 
Regionalne Koła Seniora mają powstać w Miedzianej Gó-
rze, Kostomłotach Pierwszych i Ćmińsku. W ten sposób 
powstanie też Gminny Klub Seniora z  główną siedzibą 
w  Miedzianej Górze. Nasi nestorzy zamierzają nawią-
zać współpracę ze szkołami oraz za radą wójta Wrzałki 
z Radami Seniorów m.in. z Morawicy i Piekoszowa oraz 
Wojewódzką Radą Seniorów. Młodzi uczniowie będą in-
formować dziadków o gminnych wydarzeniach skierowa-
nych do osób starszych. Druga forma współpracy ułatwi 
wymianę doświadczeń. Ponadto aby lepiej poznać po-

Według prognoz odsetek ludności w wieku 65+ w 2035 roku wyniesie 23%
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Nowy chodnik
Na ulicy Starowiejskiej w Kostomłotach 
Pierwszych oficjalnie oddano mieszkań-
com do użytku chodnik.
 

 Na uroczystym przekazaniu pojawili się przedstawi-
ciele Gminy Miedziana Góra i powiatu kieleckiego – sta-
rosta Michał Godowski, członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego Józef Szczepańczyk, wójt Zdzisław Wrzałka, radni 
samorządowi Zdzisław Zapała, Marek Podsiadło i Marian 
Korczyński oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu 

Dróg w  Kielcach. Zarówno starosta, jak i  wójt zgodnie 
przyznali, że nowy chodnik ciągnący się od ulicy Święte-
go Jana do ulicy Podmiejskiej zwiększy nie tylko bezpie-
czeństwo pieszych, ale i  kierowców. W  sołectwie trwają 
również prace remontowe na ulicy Młodej. ■

Wójt Zdzisław Wrzałka za chwilę przetnie wstęgę

NGO zabiera głos
Przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych działających w Gminie Miedziana 
Góra spotkali się z pracownikami Urzędu 
Gminy. Rozmawiano o sprawach doty-
czących współpracy samorządu z NGO na 
różnych płaszczyznach. 

 Podczas spotkania z przedstawicielami Trzeciego Sek-
tora miedzianogórski urząd reprezentowali wójt Zdzisław 
Wrzałka, sekretarz Gminy Mirosława Duda, skarbnik Ju-
styna Błaszczyk, kierownik Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Adam Głogowski oraz Dominik Słoń i Leszek 
Michalski. Celem spotkania były trzy sprawy. Pełnomoc-
nicy NGO zgłosili swoje uwagi do Programu Współpracy 
na 2016 rok oraz wyrazili swoje opinie w kwestii procedur 
dotyczących otwartych konkursów ofert na wykonanie 
zadań Gminy. Zgromadzeni porozmawiali także o wspól-
nym działaniu samorządu i  organizacji pozarządowych. 
W  tym ostatnim przypadku istotna okazała się Gminna 
Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana pod-
czas ostatniej sesji Rady Gminy. ■

trzeby najstarszych mieszkańców Gminy, przewodniczący 
Rady Seniorów zapowiedział przeprowadzenie stosownej 
ankiety i zebranie pomysłów na rozwiązanie najbardziej 
palących problemów. Pojawiła się także wzmianka o usta-
nowieniu Dnia Seniora.
 Trzecia sesja Rady Seniorów odbyła się w  podobnej 
atmosferze. Dograno sprawy organizacyjne i  podjęto 
pierwsze kroki mające wspierać działania, które poprawią 
funkcjonowanie urzędów i  jednostek administracyjnych 
w zakresie obsługi seniorów. Omówiono również punkty 
ankiety, jaka ma trafić w  najbliższym czasie do najstar-
szych mieszkańców Gminy.
 W celu wymiany doświadczeń miedzianogórska Rada 
Seniorów pod koniec września wzięła udział w II Święto-
krzyskim Kongresie Zdrowego Starzenia. Imprezę zorga-
nizowała Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia i poseł 
RP Renata Janik. Grupa razem z  wójtem uczestniczy-
ła w  spotkaniu seniorów w  Kieleckim Centrum Kultury. 
Wśród zabierających głos znalazła się również wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, która doskonale 
rozumie i przekazuje ideę spotkań osób starszych. – Ży-
cie, energia i  dobre samopoczucie jest w  nas, ale wiele 
tej energii wynika ze spotkań z innymi ludźmi – mówiła 
wojewoda. – Stwórzmy takie miejsce, do którego każdy 
może przyjść i spędzić w nim miłe chwile. Wsparcie oka-
zane człowiekowi w każdym wieku ma znaczenie – pod-
kreślała. Zgromadzeni podczas kongresu seniorzy w cza-
sie drugiej części imprezy obejrzeli spektakl komediowy 
Klub Cmentarny zaprezentowany przez aktorów warszaw-
skiego Teatru Kwadrat. Wyjazd do Kieleckiego Centrum 
Kultury z pewnością dał seniorom dużo nowej energii do 
działania. 
 Z  myślą o  najstarszych mieszkańcach naszej Gminy 
odbyło się spotkanie w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Miedzianej Górze. Z inicjatywy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w siedzibie OSP seniorzy mieli okazję podzi-
wiać występ Koła Teatralnego „Maska” oraz Zespołu Pie-
śni i Tańca działających w Zespole Szkół w Kostomłotach 
Drugich. Następnie przy poczęstunku czytano poezję 
Józefy Buckiej, fragmenty literatury dotyczącej polskiej 
gwary i dyskutowano o czytelniczych potrzebach senio-
rów.
 Rada Seniorów ma dbać nie tylko o kulturę. Dzięki in-
terwencji przewodniczącego Rady Ryszarda Kasprzyka od 
7 października osoby starsze, z widocznym kalectwem lub 
chorobą mogą załatwić swoje sprawy w Urzędzie Gminy 
na parterze, bez konieczności wchodzenia na wyższe pię-
tra. Ponadto Punkt Obsługi został na wszelki wypadek 
wyposażony w wodę i kubki. Rada Seniorów wystosowa-
ła również wniosek o przeprowadzenie akcji bezpłatnych 
szczepień dla osób powyżej 60. roku życia. Warto dodać, 
że od 20 października w każdy wtorek i czwartek między 
godziną 17.00 a 18.00 seniorzy mogą bezpłatnie skorzy-
stać z gabinetu rehabilitacji w Samorządowym Ośrodku 
Zdrowia w Miedzianej Górze. ■
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Złote 50-lecie
Mieszkające na terenie naszej Gminy 
małżeństwa z 50-letnim stażem zostały 
uhonorowane Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

 W  uroczystości wręczenia odznaczeń wzięło udział 
dwanaście par, które przeżyły wspólnie 50 lat. Obchody 
Złotych Godów zostały podzielone na dwie części. Pierw-
sza odbyła się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Ko-
stomłotach Drugich. Mszę w intencji małżeństw koncele-
browali proboszcz kostomłockiej parafii Marek Kwiecień , 
ksiądz Tomasz Kaczówka oraz proboszcz parafii w Ćmiń-
sku ksiądz Janusz Marzec. Wsparcia duchowego udzielił 
również ksiądz biskup ordynariusz Diecezji Kieleckiej Jan 
Piotrowski, który w formie listownej przekazał jubilatom 
gratulacje i najserdeczniejsze życzenia.
 Druga część miała miejsce w remizie OSP w Miedzia-
nej Górze. To tu wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka-Koruba wręczyła małżeństwom Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, które stanowią jedne z najważniej-
szych odznaczeń przyznawanych przez prezydenta RP. 

Wojewoda trafnie podkreśliła, że na to wyróżnienie pra-
cuje się latami wspólnego życia. Po niej gratulacje i ży-
czenia złożyli również poseł na Sejm Renata Janik, wójt 
Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka, przewodniczą-
cy Rady Gminy Bogusław Sobczyk oraz przewodniczący 
nowo powołanej Rady Seniorów Ryszard Kasprzyk. Szcze-
gólnie celnego spostrzeżenia dokonała pani poseł, mó-
wiąc, że w małżeństwie tak naprawdę każdego dnia dzieje 
się coś ważnego. Zgromadzonym parom odśpiewano Sto 
lat, a podczas obiadu gości zabawiały zespół ludowy Ma-
cierzanka i Zespół Pieśni i Tańca ze Szkoły Podstawowej 
w Kostomłotach Drugich. Wśród uhonorowanych Meda-
lem za Długoletnie Pożycie znaleźli się państwo: Bron-
kowscy, Celniakowie, Jewuchtowie, Koziełowie, Salwowie, 
Soburowie, Sochowie, Stolarscy, Surmowie, Ślefarscy, To-
porkowie i Wierzchowscy. ■

„Złote” małżeństwa przyjmują gratulacje

Lato pożegnane
na dobre

Hucznie pożegnaliśmy tegoroczne lato. 
Mieszkańcy Gminy z tej okazji mogli 
wziąć udział w koncercie zespołu Arianie.

 Zanim na scenę wkroczyli muzycy, głos zabrał wójt 
Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka. – Trochę żal 
żegnać ciepłe dni lipca i sierpnia – przyznał wójt, wspo-
minając najgorętszy okres roku. Zaraz jednak zauważył: 
– Przed nami jesień, ale miejmy nadzieję, że będzie to ta 
nasza piękna polska złota jesień.

 Występ Arian poprzedziło pojawienie się na scenie 
zespołu ludowego Koła Gospodyń Wiejskich Macierzan-
ka. Jego członkowie wykonali najpopularniejsze pieśni 
z naszego regionu. Promowali w ten sposób kielecczyznę 
i  jednocześnie zapoczątkowali realizację projektu „Po-
szerzenie oferty turystycznej regionu” Stowarzyszenia 
Wspólny Cel. Warto dodać, że w  ramach tego projektu 
członkowie Macierzanki oraz wójt Wrzałka wybrali się też 
na wspólny wyjazd na tor wyścigowy.
 W  czasie występu Macierzanki całe rodziny mogły 
skorzystać z  przygotowanych na tę okazję atrakcji. Po 
folklorystach przyszedł czas na wyczekiwaną grupę Aria-
nie. Muzycy zagrali znane i lubiane utwory ze swojego re-
pertuaru, wzbudzając w niejednym słuchaczu nutkę no-
stalgii. W przerwie Arian zastąpił Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca z Kostomłotów Drugich. Nie byłoby w tym nic za-
skakującego, gdyby nie fakt, że zespół ten prowadzi nie 
kto inny jak gitarzystka Arian, Ewelina Wołowiec. Młodzi 
wykonawcy zachwycili audytorium barwnym występem 
i  godnym podziwu brakiem tremy. Po ich popisie odbył 
się konkurs dla publiczności z zakresu wiedzy o Gminie 
Miedziana Góra. Jego zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody, które wręczyli poseł Rzeczpospolitej Polskiej 
Renata Janik oraz wójt Zdzisław Wrzałka. Następnie 
członkowie grupy Arianie wykonali drugą część swojego 
koncertu. Imprezę zakończyły tańce pod gwiazdami przy 
muzyce puszczanej przez zawodowego dj-a. ■

Zespół  Arianie działa na scenie nieprzerwanie od 1970 roku
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Wartki Góral
Świętokrzyski

Grupa Aktywny Ćmińsk już drugi raz 
zorganizowała charytatywny bieg o tytuł 
Górala Świętokrzyskiego.
 

 W biegach na dystansach 26 km i 11 km wzięło udział 
łącznie 71 zawodników. Wszyscy częstowali się wodą i je-
dzeniem w punktach kontrolnych i na mecie oraz prze-
badali ciśnienie krwi przed i  po biegu. Na dłuższej tra-
sie triumfy święcili Aleksandra Piekarska i Piotr Styczeń, 

na krótszej – Magdalena Gołąb i  Paweł Węgrecki. Dla 
publiczności przygotowano różne atrakcje, w  tym także 
pokaz zawodników Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin. 
Dochód z imprezy przekazano na leczenie gościa specjal-
nego zawodów, chorego na nowotwór Olka. ■

Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Powrót 
do przeszłości

U końca września mieszkańcy Gminy 
Miedziana Góra na jeden weekend mogli 
przenieść się w czasie do okresu wczesno-
średniowiecznego. Wszystko za sprawą 
pikniku edukacyjno-historycznego.

 Dzięki Klubowi Historycznemu Hird z  Kielc na polu 
przy ulicy Stadionowej wyrosła osada, która tchnęła kli-
matem wczesnego średniowiecza. Pojawiły się wyroby 
rękodzielnicze – kaletki, buty i  biżuteria. Odwiedzający 
z ciekawością przyglądali się barwieniu wełny, zielarskim 
zabiegom i  warzeniu strawy przez młode „Słowianki”. 
Wydarzeniu towarzyszyła muzyka przygrywana przez ze-
spół muzyki dawnej i celtyckiej Stout. Taka oprawa oka-
zała się doskonałą lekcją historii późnej słowiańszczy-
zny i wczesnego średniowiecza. Chętni mogli spróbować 
swoich sił w walce na miecze lub w łucznictwie. Zorgani-
zowano pokazowy Turniej o Miecz Jarla Zbigniewa oraz 
Turniej Łuczniczy. Na najmłodszych czekały gry i zabawy 
wikińskie. 

 Przyczyną, dla której do Miedzianej Góry zawitali en-
tuzjaści dawnych czasów, było zakończenie sezonu re-
konstrukcji średniowiecznej. – Miedzianą Górę wybrali-
śmy m.in. z powodu blisko 1000-letniej tradycji. To tutaj 
otworzono pierwszą kopalnię. To miejsce należy do trzech 
kultowych punktów Słowian w Górach Świętokrzyskich – 
wyjaśnił Zbigniew Kowalski kierujący Klubem Historycz-
nym Hird Kielce. – Dla historyka dodatkowo ogromną 
wartością jest to, że ludność mieszkająca na tym terenie 
jest ludnością zasiedziałą od tysiąca lat. To nadaje histo-
rycznego smaczku – dodał. W związku z tym klub wpadł 
na pomysł, żeby w  Miedzianej Górze nie tylko kończyć 
sezon rekonstrukcji, ale również stworzyć centrum przy-
szłorocznych ogólnopolskich obchodów 1050. rocznicy 
chrztu Polski. Czas pokaże, czy ten plan się ziści. ■

W turnieju łuczniczym brały udział również panie

Jesienne pieczonki
Trzygodzinnym rajdem członków klubów 
turystycznych z Tumlina do Bobrzy za-
kończył się tegoroczny letni sezon.

 Pochód ruszył ze stacji kolejowej w  Tumlinie. Grupa 
przeszła przez Górę Grodową, Źródło Grodowe i Ćmińsk 
aż do popularnego Muru Oporowego. Teren wokół Zakła-
du Wielkopiecowego po raz kolejny stał się świadkiem 
ciekawego wydarzenia. To tutaj organizatorzy przygoto-
wali finał rajdu, czyli ognisko z „Jesiennymi Pieczonka-
mi” nad którymi czuwał Czesław Naporowski czyli Zbój 
Madej. Na ogień poszły więc aż trzy worki ziemniaków 
i  kiełbasa, które zmarznięci i  zmęczeni wycieczkowicze 
mogli przegryźć chlebem ze smalcem. Uczestników rajdu 
odwiedził wójt Zdzisław Wrzałka, który cieszył się, że im-
preza już drugi raz zaczyna się i kończy w obrębie Gminy 
Miedziana Góra. W rajdzie uczestniczyli członkowie Klu-
bu Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”, Koła Przewodni-
ków Świętokrzyskich PTTK „Bartek” oraz Klubu Turystyki 
„Gwarek”. ■
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Ślubowanie 
gimnazjalistów

Pierwszoklasiści z Gimnazjum im. Karola 
Wojtyły – Papieża Polaka w Kostomłotach 
Drugich mieli swoje ślubowanie.
 

 Młodzi uczniowie uroczyście zobowiązali się do god-
nego reprezentowania szkoły w  każdej sytuacji, dba-
nia o  jej honor i  tradycję, pełnego wykorzystania czasu 
przeznaczonego na naukę oraz okazywania szacunku ro-
dzicom, nauczycielom i  innym pracownikom szkoły. Na 
ślubowaniu pojawili się m.in. marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, wójt Gminy Miedzia-
na Góra Zdzisław Wrzałka, przewodniczący Rady Gminy 
Bogusław Sobczyk, radni i proboszcz parafii pw. św. An-
drzeja Boboli ksiądz Marek Kwiecień. Pod okiem dyrekto-
ra szkoły Piotra Kwietnia i rodziców świeżo pasowanych 
gimnazjalistów odbyły się też otrzęsiny. Starsi uczniowie 
przeprowadzili wojskową mobilizację, ćwiczenia i rozpo-
znanie w  boju. Dyrektor przetestował wiedzę pierwszo-
klasistów o  kierunkach i  o  historii szkoły. Pojawiły się 
zabawne, ale też trudne zadania, którym musieli sprostać 
i gimnazjaliści, i  ich wychowawczynie. – Jestem przeko-
nany, że sobie doskonale poradzicie, bo jesteście sprawni, 
mądrzy, pełni energii i prężnie wypełniacie wszelkie obo-
wiązki – powiedział wójt i życzył wszystkim wspaniałych 
wyników w nauce. ■

W skrócie
W ramach akcji „Europejskie Dni Ptaków” Uczniowie Ze-
społu Szkół w  Ćmińsku prowadzili obserwacje ptaków 
w  czasie indywidualnych spacerów i  spotkań koła przy-
rodniczego. Zawieszali również budki lęgowe przekazane 
przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. Wyniki ich amatorskich badań zostały 
przekazane do TBiOP. ■

Dzieci i młodzież z ćmińskiej podstawówki przygotowały 
spot promujący przyrodę Gminy Miedziana Góra. Pro-
dukcja jest częścią programu „Zgodnie z naturą” realizo-
wanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w  War-
szawie. Uczniowie szykują się już do kolejnego projektu, 
w ramach którego obok szkoły założą ogród dla pszczół. ■

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Szkole Pod-
stawowej w  Porzeczu pomagali w  zbiórce żywności 
w sklepie przy ul. Jarzębinowej w Kielcach oraz częstowa-
li szarlotką członków parafii w Chełmcach. Oprócz tego 
pięcioro wolontariuszy wzięło udział w  Ogólnopolskim 
Zjeździe Szkolnych Kół Caritas. ■

Zawody strażackie
Lokalne drużyny strażackie współzawod-
niczyły ze sobą podczas Gminnych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar 
Wójta Gminy Miedziana Góra.

 W zawodach wzięły udział ekipy z naszej Gminy oraz 
goście, męska drużyna z  Kielc-Niewachlowa. Grupy li-
czyły po osiem osób i  miały za zadanie zdobyć najniż-
szą liczbę punktów karnych podczas biegu sztafetowego 
z przeszkodami oraz ćwiczeń bojowych. Najlepiej spisali 
się kolejno strażacy z OSP w Ćmińsku, z OSP w Bobrzy 
i  z OSP w Kostomłotach Drugich. Osobno wystartowała 
też damska część drużyny z  Ćmińska oraz wspomniani 
goście z Kielc-Niewachlowa. Zmaganiom przyglądali się 
m.in. wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, 
komendant gminny OSP w  Miedzianej Górze Ireneusz 
Żak, wójt Zdzisław Wrzałka i przewodniczący Rady Gminy 
Bogusław Sobczyk. 20 września obie drużyny z Ćmińska 
reprezentowały także naszą Gminę na Powiatowych Za-
wodach Sportowo-Pożarniczych w Strawczynie. ■

Obyś cudze
dzieci uczył!

Wszystkie szkoły znajdujące się na te-
renie Gminy Miedziana Góra uroczyście 
obchodziły Święto Edukacji Narodowej, 
czyli popularny Dzień Nauczyciela.

 W  szkołach odbyły się akademie, które w  zabawny 
sposób opiewały zawód nauczyciela. Na spotkaniach po-
jawili się wójt Zdzisław Wrzałka, przewodniczący Rady 
Gminy Bogusław Sobczyk, wiceprzewodniczący Marek 
Podsiadło, kilku radnych, proboszcz ćmińskiej parafii 
ksiądz Janusz Marzec oraz sołtysi, nauczyciele oraz ro-
dzice uczniów. Wszyscy belfrowie otrzymali najserdecz-
niejsze podziękowania za trud pracy, a niektórych nawet 
obdarowano specjalnymi nagrodami. ■

Na zawodach gościł Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna
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Drzewo się
rozrasta…

„Powiedz, jak się nazywasz, a zdradzę ci 
historię twojej rodziny” – gdyby tak po-
wiedział nam nasz rozmówca, wcale
by nas to nie zaskoczyło. Z Ryszardem
Antonim Żelaznym, biznesmenem i pa-
sjonatem historii rozmawiamy o genealo-
gii i dziejach naszej Gminy.

Zawodowo prowadzi Pan biznes, ale hobbistycznie 
zajmuje się Pan historią. Skąd taka pasja?

Od zawsze bardzo lubiłem historię, w szkole z tego 
przedmiotu zawsze miałem najlepszą ocenę. To mój 
konik, który w tym momencie ograniczył się do historii 
gminy. Historia świata lub Europy bądź Polski jest długa 
i bogata w wiele wątków, natomiast historia gminy ma 
znacznie mniejsza skalę. Moja pasja właściwie zaczęła 
się od historii rodziny. Stąd częściej zajmuję się gene-
alogią, historią poszczególnych rodzin. Jestem wicepre-
zesem i jednym z założycieli Świętokrzyskiego Związku 
Genealogów. Badam księgi metrykalne dostępne w ar-
chiwach parafialnych, diecezjalnych i państwowych. 
Większość już przeszła przez moje ręce.

Skąd wzięli się mieszkańcy naszej Gminy?
Pierwsi mieszkańcy naszej Gminy przybyli tu przed wie-
loma stuleciami. Przykładowo Kostomłoty są wiekowo 
porównywalne z Kielcami, w tym samym roku otrzymały 
prawa lokacji na prawie średzkim nadane w 1459 roku 
przez Kazimierza Jagiellończyka. Natomiast od 1726 
roku były wsią zaliczaną do uposażenia Seminarium 
Duchownego w Kielcach. Inne wioski takie jak Miedzia-
na Góra, Niewachlów, Bobrza, Ćmińsk, Tumlin stały 
się w tym okresie wioskami rządowymi. Z dokumentów 
archiwum radomskiego możemy się dowiedzieć o kon-
flikcie który wybuchł w XIX wieku między Kostomłotami 
a wioskami rządowymi o granice. 

O co dokładnie poszło?
O ziemię. Mieszkańcy Miedzianej Góry i innych miej-
scowości wypasali bydło na gruntach kostomłockich. 
Próbowano udowodnić, że te grunty wcześniej należały 
do Miedzianej Góry. Spory te trwały 33 lata, od 1829 do 
1862 roku. Jeszcze wcześniej wszystkie te miejscowości 
były dobrami biskupimi, łącznie z Kielcami. Duża część 
województwa należała wtedy do biskupa krakowskiego. 
Mieszkańcy przybywali tu z różnych stron.

A jak powstała Miedziana Góra?
Sama Miedziana Góra powstała na gruntach Kostomło-

Młodzi karatecy
13 zawodników z Kostomłotów Pierw-
szych i Ćmińska wzięło udział w II Ogól-
nopolskim Turnieju Karate Kyokushin 
Dzieci i Młodzieży w Stąporkowie.

Zawody odbyły się 27 września. Wzięło w nich udział 230 
zawodników z całej Polski. Nasi reprezentanci trenowa-
ni przez sensei Adama Kaniowskiego i Krzysztofa Mroza 
osiągnęli wspaniałe wyniki. Złotym medalem za pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach zostali uhonorowani Julia 
Kumor, Kasia Jaśkowska oraz Marcin Rogula. Brązowe 
medale dostały się w  ręce Marty Żelaznej, Julii Wójcik, 
Radka Wójcika, Kamila Dusia i Piotra Jaśkowskiego. Kara-
tecy otrzymali puchary i dyplomy. Wspólnie zajęli drugie 
miejsce spośród wszystkich sekcji Kieleckiego Klubu Ka-
rate Kyokushin. ■
Młodzi zawodnicy karate świecą triumfy

W skrócie
Szachiści LUKKS Miedziana Góra zdobyli nowe medale. 
Podczas eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów brązo-
wy medal wywalczyła Katarzyna Karyś. Z kolei w Mistrzo-
stwach Międzywojewódzkich Młodzików makroregionu 
łódzko-świętokrzyskiego Piotr Paździerz indywidualnie 
oraz drużynowo z Maciejem Moćko również zdobyli brąz. 
Jeszcze lepszymi wynikami szachiści mogą się pochwalić 
po I Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Ożarowa. 
W grupie do 10 lat I miejsce zdobył Piotr Paździerz a II 
pozycję zajął Maciej Moćko. W grupie do 18 lat na trzecim 
miejscu uplasował się Paweł Bartkiewicz. ■

W tabeli klasy okręgowej w piłce nożnej niewielkie zmia-
ny. Po 9. kolejce Wicher Miedziana Góra z trzema przegra-
nymi meczami – z Piastem Stopnica, Moravią Morawica 
i Orlętami Kielce – oraz remisie ze Spartą Dwikozy nadal 
plasuje się na 16. miejscu. Gród Ćmińsk zajmuje aktual-
nie 4. miejsce dzięki zwycięstwom z Polanami Pierzchni-
ca, Wisłą Nowy Korczyn, przegranej z GKS Nowiny i re-
misie z Koprzywianką Koprzywnica. Do lidera klasyfikacji 
traci 5 punktów. ■
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tów, które rozciągały się między rzekami Sufragańcem 
a Bobrzą.

Kostomłoty były pierwszą osadą na tym terenie?
Trudno stwierdzić wprost, że były pierwszą osadą, bo nie 
ma na to jednoznacznych dowodów i nikt nie przeprowa-
dzał takich badań. Poza tym Tumlin i Bobrza to również 
stare miejscowości. Natomiast znaleziska archeologiczne 
wskazują, że była to osada wczesnosłowiańska, a może 
nawet z jeszcze wcześniejszych okresów.

A nazwiska? Co mówią o mieszkańcach
i historiach ich rodzin?

Jeśli chodzi o miedź, to odkrył ją tutaj w 1592 roku 
pewien gwarek , który miał swoją niewielką hutę w Ja-
siowie. Nazywał się Jan Niedźwiedź. Szukał rud żelaza, 
przybył tutaj i znalazł rudę miedzi o nazwie malachit. 
Musiał się znać na rudach, gdyż od razu poznał, z czym 
ma do czynienia. Informacja o złożach dość szybko 
powędrowała do biskupa krakowskiego, który był wła-

ścicielem tych terenów. Zostały uruchomione kopalnie, 
przybyli górnicy. Malec, Słoń, Żelazny, Pela, Wrzałka, 
Rudka – to nazwiska pierwszych mieszkańców, których 
potomkowie żyją tu do dziś. Było też wiele innych na-
zwisk, ale górnicy z czasem wyjeżdżali gdzie indziej lub 
ich rodziny nie przetrwały. 

Z jakich terenów ludzie najczęściej
przybywali tutaj? 

Odkrycie miedzi w Miedzianej Górze można porównać 
do odkrycia złota w Colorado Springs. To była swoista 
gorączka miedzi, ludzie zjeżdżali tu praktycznie z całej 
Europy. Przeważnie z południa, ale nie tylko. Byli to 
mieszkańcy Anglii, Austrii, Włoch, Czech i niemieckiej 
Saksonii. Wśród nich pojawiali się również poszukiwacze 
skarbów. Przykładowo: nazwisko „Rozenberg” pochodzi 
z Saksonii. Pierwszy Rosenberg pod koniec XVIII wieku 
ożenił się z córką sztygara z Miedzianej Góry, Baum-
gartnera. Baumgartner z pochodzenia był Austriakiem. 
Moje nazwisko, Żelazny, pochodzi z pogranicza Moraw 
i Śląska . Tak naprawdę o każdym nazwisku można dużo 
domniemywać, natomiast trudno jest tę historię pisaną 
znaleźć.

Gdyby ktoś chciał, to jak na własną rękę prowa-
dzić w takim razie badania genealogiczne?

Na początku należy przeprowadzić wywiad z żyjącymi 
osobami i zapisać ich wiedzę o zmarłych przodkach. 
Następnie należy szukać w internecie i archiwach. Dzięki 
temu, że kilka lat wstecz Świętokrzyski Związek Ge-
nealogów podpisał porozumienie z Diecezją Kielecką, 
wszystkie księgi są udostępniane. Większość danych 
można też już znaleźć w Internecie. Każdy, kto choć 
odrobinę zna się na Internecie, może w nim poszukać 
informacji o swoich przodkach. Musi mieć tylko pierwszy 
namiar – datę ślubu, narodzin lub śmierci sprzed stu lat, 
ponieważ tylko księgi od stu lat wstecz są udostępniane. 
Późniejsze, bliższe naszym czasom, są chronione. Ja się 
wyspecjalizowałem do tego stopnia, że w ciągu godziny 
mogę każdemu odnaleźć przodków w linii prostej do 250 
lat wstecz.

Jak udało się Panu odnaleźć swoich przodków?
Drzewo genealogiczne się rozrasta. Najpierw są moi 
rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i dalsi przodkowie. 
Przy niektórych nazwiskach doszedłem do ponad 400 lat 
wstecz. Pierwsze zapisy metrykalne w Polsce pojawiły 
się ok. 1560 roku. Na mocy bulli papieskiej nakazano 
zapisywanie dat urodzeń i ślubów. W pierwszych latach 
te zapisy były bardzo niedokładne, dopiero mniej więcej 
od 1600 roku sporządzano je w miarę czytelnie, oczywi-
ście w języku łacińskim.

Panie Ryszardzie, dziękuję za rozmowę!
Również dziękuję.

Ryszard Antoni Żelazny w swoim „muzeum”
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Fundacja Świętokrzyska Społeczność

realizująca projekt:
„PUNKT BALTICBIKE - ROWERKI CZEKAJĄ - WSPARCIE 

ZASOBÓW KRAJOBRAZOWO-PRZYRODNICZEGO 
GMIN MIEDZIANA GÓRA I ZAGNAŃSK POPRZEZ 

PROMOCJĘ NOWEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO ORAZ 
ORGANIZACJĘ CYKLU WYCIECZEK ROWEROWYCH”

współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej

Z A P R A S Z A
Wszystkich chętnych gimnazjalistów uczęszczających do 

szkół  w gminach Zagnańsk i Miedziana Góra
do wzięcia udziału w bezpłatnych wyprawach

rowerowych nowym szlakiem rowerowym
w celu poznania zasobów krajobrazowo-przyrodniczych 

gmin Miedziana Góra i Zagnańsk.
    

Szczegółowych informacji udziela
 Sylwia Czoków pod numerem telefonu 690 432 803 
oraz w siedzibie Fundacji Świętokrzyska Społeczność,

 Ćmińsk, ul. Podgród 57

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Fundacji

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 Czym jest SILO? To System Informacji Lokalnej stworzony m.in. 
na potrzeby mieszkańców Gminy Miedziana Góra oraz odwiedza-
jących ją turystów. Znakomite narzędzie promocji i określania lo-
kalizacji miejsca wartego uwagi lub po prostu celu podróży. W tym 
interaktywnym portalu internetowym znajdziemy adresy miejsc 
noclegowych, punktów gastronomicznych oraz opisy atrakcji 
turystycznych. Dzięki załączonemu filmikowi użytkownicy SILO 
mogą z perspektywy drona obejrzeć najbardziej atrakcyjne i uro-
kliwe zakątki Gminy. SILO przede wszystkim zbiera informacje 
zawarte na stronach internetowych różnych gmin i umieszcza je 
w jednym miejscu. Dzięki interaktywnej mapie zawartej w Syste-

mie Informacji Lokalnej użytkownik może szybko znaleźć intere-
sującą go lokalizację. Twórcy systemu włożyli w jego stworzenie 
mnóstwo pracy docierali nawet tam, gdzie rzadko zapuszczają się 
mieszkańcy. Dzięki temu wszyscy mogą dowiedzieć się o tym, jak 
wiele pięknych miejsc jest ich zasięgu. 
 Narzędziem, dzięki któremu możemy m.in. skorzystać z SILO, 
jest InfoKiosk. Poza tą funkcją InfoKiosk może pełnić też rolę hot 
spotu. Rozumiemy przez to, że urządzenie umożliwia bezpłatne 
korzystanie z dostępu do Internetu na swoich prywatnych smart-
fonach, laptopach itd. W tym momencie z InfoKiosku moża korzy-
stać w Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze.
 Gmina Miedziana Góra promuje się również dzięki klubom pił-
karskim należącym do klasy okręgowej, Wichrowi Miedziana Góra 
i Grodowi Ćmińsk. Od początku aktualnego sezonu wszyscy fani 
drugiej drużyny za sprawą MMW Szalunki Gród Ćmińsk TV mogą 
oglądać jej mecze online w serwisie YouTube. 
 Twórcy SILO wciąż poszerzają swoje narzędzie, oferując w nim 
także darmową reklamę dla firm i fachowców. Chętni mają okazję 
skorzystać z 30-sekundowego klipu promującego ich działalność. 
Zainteresowani taką formą reklamy mogą kontaktować się przez 
mail kontakt@silo.com.pl lub przez telefon: 41 345 71 15.

Zapraszamy na silo.com.pl

Na stronie projektu znajdziemy filmy i zdjęcia wykonane z drona



11

ogłoszenia

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

redakcja

skład

druk

MMW SZALUNKI

PHU JELCYN

FIRMA BRUKARSKA
ROBERT OKŁA

PIEKARNIA
ALMADO

UBOJNIA DROBIU
 SALADRA

W ramach realizacji „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Miedziana 
Góra w roku 2015” wydawane są bezpłatne talony 
na zabiegi sterylizacji suk, które muszą być wyko-
rzystywane do końca 2015 r. 
Do wykorzystania pozostało jeszcze 10 talonów. 
Zainteresowane osoby z dowodem osobistym 
zapraszamy do Urzędu Gminy Miedziana
do pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu. 

29 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 17.00
REMIZA STRAŻACKA OSP
W MIEDZIANEJ GÓRZE

Gminna Biblioteka Publiczna
zaprasza na koncert z okazji Dnia 
Papieskiego pt. Nuty Góralskie 
z Pielgrzymek Jana Pawła II do 
Polski w wykonaniu kapeli folk 
Góralska Hora ze Szczyrku.

Pierwsze rozgrywki odbyły się 10 października na boisku 
przy ulicy Świętokrzyskiej w Ćmińsku. Pomysłodawcy prze-
widują, że w lidze zagra 10 zespołów, ale zastrzegają, że je-
śli pojawi się więcej chętnych, utworzą drugą, równorzędną 
ligę. Spotkania odbywają się w  systemie 2x15 minut, pro-
wadzą je zawodowi sędziowie, a całość jest atrakcyjnie do-
kumentowana. Podczas uroczystego zakończenia nagrody 
w  postaci sprzętu sportowego ufundowanego przez spon-
sora technicznego otrzymają trzy pierwsze drużyny. Koszt 
udziału w rozgrywkach ligi wynosi 400 zł.

Więcej można się dowiedzieć z fanpage’a
Ćmińskiej Amatorskiej Ligi Szóstek na Facebooku
oraz pod numerem telefonu 786 240 055.
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