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zaskoczyła komisję w Porzeczu, która musiała dodruko-
wać karty do głosowania, finalnie wszystko przebiegło 
sprawnie. W sołectwach Miedziana Góra, Ćmińsk Rzą-
dowy, Tumlin-Wykień i Ciosowa obecni sołtysi nie mieli 
kontrkandydatów. Mieszkańcy gminy nie lubią zmian, 
aż osiem sołectw nie zmieniło swoich włodarzy. Nowych 
sołtysów mają sołectwa Bobrza i Przyjmo, zostali nimi 
Jan Picheta i Agnieszka Saladra. 

Już cztery dni po wyborach w Urzędzie Gminy Miedziana 
Góra odbyło się spotkanie nowo wybranych sołtysów. 
Na uroczystym wręczeniu zaświadczeń nowo wybranym 
sołtysom uczestniczyli Wójt oraz jego zastępca. Gratula-
cje oraz zaświadczenia na ręce nowo wybranych sołty-
sów złożyli Wójt Zdzisław Wrzałka, wicewójt Jarosław 
Wałek, przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk 
i wiceprzewodniczący Dariusz Siwek. Każdy z sołtysów 
otrzymał odznakę Gminy Miedziana Góra oraz „Poradnik 
Radnego i Sołtysa na 2015 rok”.

Wszystkim wybranym sołtysom gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy na rzecz swoich sołectw oraz Gminy Mie-
dziana Góra. ■

Od redakcji
Drodzy czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce drugi numer Głosu Miedzianej 
Góry. Dziękujemy za pozytywny odbiór. Nie zamierza-
my jednak spoczywać na laurach. Zachęcamy gorąco 
wszystkich mieszkańców do aktywnego kontaktu z naszą 
redakcją. Wszelkie propozycje tematów, które chcecie 
Państwo poruszyć na łamach gazety będą mile widziane. 

Z racji nadchodzącej wiosny, rozpoczynamy cykl arty-
kułów turystycznych Podróżnik Miedzianogórski. Cykl, 
będzie prezentował najciekawsze miejsca turystycz-
ne naszej gminy ponadto, będzie prowadził Państwa 
w miejsca przez was zapewne znane, ale warte ponowne-
go odkrycia. Kontynuujemy także konkurs fotograficzny, 
do udziału w którym serdecznie zachęcamy.

Ponadto, chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu 
Ryszardowi Żelaznemu, Panu Aleksandrowi Polańskie-
mu i ks. proboszczowi Mirosławowi Cisowskiemu za 
poświęcony czas i udostępnienie materiałów do artykułu 
„Niezłomni i wyklęci”.

Wybory sołtysów
W niedzielę 1 lutego odbyły się wybory soł-
tysów w gminie. Mieszkańcy wybrali swoich 
przedstawicieli w 10 sołectwach.

Z demokratycznego przywileju skorzystało 1995 miesz-
kańców spośród 8762 uprawnionych do głosowania w ca-
łej gminie. Zostało oddanych tylko 21 głosów nieważ-
nych, frekwencja wyniosła 22,76%, najwyższa bo ponad 
60% była w sołectwie Porzecze, a najniższa w sołectwie 
Miedziana Góra z wynikiem 6,53%. Duża frekwencja 

Frekwencja w sołectwie Ciosowa  wyniosła 13,41%

Mieszkańcy sołectwa Miedziana Góra  w komisji wyborczej

Spotkanie nowo wybranych sołtysów
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Będą pieniądze
z KKSM!
Dzięki porozumieniu wójta z syndykiem 
wstrzymane w 2012 roku rekompensaty 
będą na nowo wypłacane.

W 2005 zarząd Kieleckich Kopalni Surowców Mineral-
nych podpisał porozumienie z mieszkańcami dotyczące 
wypłat rekompensat za uciążliwości jakie generowała 
kopalnia. Kwota 300 zł wypłacana kwartalnie miała 
stanowić zadośćuczynienie za hałas, kurz, pękające 
ściany budynków oraz ograniczenia w korzystaniu z dróg 
w czasie detonacji ładunków. W 2014 roku  na podstawie 
posiadanych badań  syndyk uznał, że kopalnia przestała 
stwarzać uciążliwości i porozumienie zostało zerwane 
z częścią miesz-
kańców. Wpływ na 
tę decyzję miała 
też trudna sytuacja 
materialna przed-
siębiorstwa. Kwestią 
czasu pozostało 
zaprzestanie wypłat 
rekompensat dla 
pozostałych miesz-
kańców.

Dzięki rozmowom 
Wójta Miedzia-
nej Góry Zdzisława 
Wrzałki i radnego 
Rafała Micigolskiego z syndykiem KKSM-u Tycjanem 
Satlarskim udało się dojść do porozumienia aby wszyscy 
mieszkańcy mogli otrzymywać rekompensaty w kwocie 
249 zł na kwartał. ■

Wybrani sołtysi w poszczególnych sołectwach

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
rozpoczęły działalność w 1874 roku

R E K L A M A

Kompetencje sołtysa
Reprezentuje sołectwo na zewnątrz
Przewodniczy radzie sołeckiej
Zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom
Podejmuje działania wykonawcze wspólnie z radą sołec-
ką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego
Dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inka-
sent organu podatkowego
Zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji 
rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa
Współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce 
przeciwpożarowej
Współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio 
klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki
Korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym

przyjmo
Agnieszka Saladra
Głosów: 77  Frekwencja: 48%

ćmińsk rządowy
Jan Reczyński
Głosów: 92  Frekwencja: 12,31%

ćmińsk kościelny
Bożena Modrzejewska
Głosów: 217  Frekwencja: 39,58%

bobrza
Jan Picheta
Głosów: 74  Frekwencja: 44%

porzecze
Czesław Drogosz
Głosów: 124  Frekwencja: 60,83%

ciosowa
Zdzisław Moćko
Głosów: 42  Frekwencja: 13,41%

tumlin-wykień
Urszula Struż
Głosów: 126  Frekwencja: 14,08%

miedziana góra
Wiesław Tokar
Głosów: 124  Frekwencja: 6,53%

kostomłoty drugie
Zygmunt Radek
Głosów: 193  Frekwencja: 19,44%

kostomłoty pierwsze
Marek Socha
Głosów: 254  Frekwencja: 33,97%

FREKWENCJA 0% 100%
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Na Śląsk z okazji 
Dnia Babci i Dziadka!
Pięćdziesięcioro seniorów z Gminy Miedzia-
na Góra zostało zaproszonych na występ 
zespołu Śląsk przez Wójta Gminy Pana 
Zdzisława Wrzałkę. Warunkiem otrzy-
mania zaproszenia było przekroczenie 60 
roku życia i posiadanie co najmniej dwojga 
wnucząt.

31 stycznia pod Urzędem Gminy czekał na miedziano-
górskich seniorów autobus, który zapewnił komfortowy 
przejazd na koncert do hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Żytniej w Kielcach. Zespół zaprezentował ponad dwu-
godzinny koncert muzyki i tańców ludowych i narodo-
wych. Między innymi można było posłuchać opracowań 
muzycznych, wybitnego kompozytora i twórcy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” Stanisława Hadyny, takich jak 
„Szła dzieweczka” czy „Karolinka” oraz podziwiać chore-
ografię przygotowaną do takich tańców jak: „Krakowiak” 
czy „Polonez z Mazurem”. Ku uciesze wszystkich uczest-
ników koncertu, Pan Czesław Naporowski prezentował 
baner z hasłem Gmina Miedziana Góra. ■

Czarodziejski Bal
Czarownice, księżniczki i elfy zagościły na 
kolejnym balu organizowanym przez Sto-
warzyszne Plusik.

8 lutego 2015 roku odbył się drugi Bal Karnawało-
wym organizowany przez Stowarzyszenie Plusik. Dla 
najmłodszych mieszkańców Miedzianej Góry oprócz 
wyśmienitej zabawy organizatorzy zapewnili konkursy 
na najciekawsze stroje związane z regionem święto-

krzyskim, gminą Miedzianą Górą oraz z historią Wojska 
Polskiego. Można było spotkać małych żołnierzy, ryce-
rzy, czarownice a nawet spidermana! Panie animatorki 
przebrane za czarownice stworzyły niezapomniany bal 
dla najmłodszych mieszkańców gminy. Zaangażowały do 
zabawy niemalże wszystkie dzieci. Największą popular-
nością cieszyła się zabawa z ogromną kolorową chustą 
Klanza. Po wspólnych zabawach dzieci mogły podziwiać 
występ rówieśników z zespołu tanecznego Cza-Cza oraz 
pokaz Karate Kiokushin. Patronat nad balem objęła 
Wiceminister Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz, 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Ja-
rubas, Starosta Kielecki Pan Michał Godowski oraz Wójt 
Gminy Miedziana Góra Pan Zdzisław Wrzałka. ■

Panie animatorki zachęcały dzieci do zabawy

Zabawa z chustą Klanza przyniosła wiele radości

Program „A to Polska właśnie” w wykonaniu Zespółu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Reprezentacja miedzianogórskich seniorów na koncercie zespołu „Śląsk”
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W skrócie
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie reali-
zacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Miedzia-
nej Góry. Kwotę 292 150 zł podzielono na 19 podmiotów 
działających na terenie gminy. Wsparcie otrzymały m.in. 
OSP Bobrza, Stowarzyszene Plusik, KGW „Macierzanka”, 
ULKS „Kaliber” czy Stowarzyszenie „Zdrowy Tumlin”. 
Największe środki uzyskały kluby piłkarskie GKS „Gród 
Ćmińsk” oraz GLKS Wicher Miedziana Góra. ■

Trwają prace nad projektem „Strategii Rozwoju Gminy 
Miedziana Góra do roku 2025.” Wersja robocza doku-
mentu dostępna jest na stronie internetowej urzędu 
gminy zawiera plany rozwoju oraz cele jakie gmina chce 
osiągnąć jako wspólnota samorządowa. Strategia roz-
woju dzieli się na dwie części: diagnostyczną i plani-
styczną. Diagnoza ma na celu rozpoznanie realnego 
stanu w jakim znajduje się Gmina. Wskazanie mocnych 
i słabych stron gminy. Część planistyczna skupia się na 
analizie uwarunkowań rozwoju, opisuje wizję rozwoju 
gminy na najbliższe 10 lat. Gmina udostępnia projekt w 
celu poszerzenia świadomości mieszkańców na temat 
stanu faktycznego na obszarze Miedzianej Góry. Bardzo 
ważnym jest aby zapoznać się z powyższym projektem, 
by mieć rozeznanie na temat działań podejmowanych 
w najbliższym czasie na terenie gminy. ■

Bez niespodzianki odbyły się wybory na stanowisko 
prezesa Wichru Miedziana Góra. Po raz kolejny funk-
cję objął Krzysztof Zapała. Nowe twarze w zarządzie to 
wiceprezesi Panowie Tomasz Bucki oraz Jarosław Słowik. 
Sekretarzem klubu został Bartłomiej Żak, a skarbnikiem 
Paweł Sroka, dodatkowo członkami zarządu zostali 
Janusz Ślewa i Jacek Krzemień. Wicher jako bieniaminek 
w lidze okręgowej zajmuje dobrą 9 pozycję na 16 drużyn 
biorących udział w rozgrywkach. Pierwszy wiosenny 
mecz Wicher zagra z 5 drużyną tabeli Stalą Kunów. Do-
tychczas miedzianogórzanie rozegrali trzy mecze sparin-
gowe i wszystkie trzy wygrali. Celem na koniec sezonu 
jest utrzymanie w połowie stawki. ■

R E K L A M A
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Białe szaleństwo
Marcelina Kowalczyk okazała się najszyb-
sza w slalomie na stoku w Tumlinie.

W piątek 23 stycznia odbyły się zawody narciarskie 
w slalomie na stoku Tumlin Sport Ski. Na starcie stanęło 
32 zawodników najszybsza była Marcelina Kowalczyk 
zawodniczka klubu UKS Kielce z czasem zjazdu 30,30 
sekundy. Najmłodsza uczestniczka zawodów 4,5 letnia 
Katarzyna Gaweł uzyskała czas 1.58,26 Dla najlepszych 
uczestników zawodów organizatorzy przygotowali 
puchary, dla wszystkich pamiątkowe dyplomy, a dla 
najmłodszych dodatkowymi nagrodami były pluszowe 
misie. Zawodnicy mogli liczyć na profesjonalny pomiar 
czasu dokonany przez Pana Tadeusza Świta. Po sporto-
wych emocjach wszystkich zaproszono na ciepłą herbatę 
i poczęstunek. 

Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Miedzia-
na Góra Pan Zdzisław Wrzałka oraz Tumlin Sport Ski. 
Organizację wsparli: Dyrektor Szkoły w Tumlinie Pani 
Barbara Domagała, Firma Transportowa Dariusza Kruka, 
Wypożyczalnia Nart Alicji Rogowskej i Artykuły Papier-
nicze ARTPIS Pawła Ślusarczyka. ■

Zwyciężczynie kategorii klasa 4-6: I miejsce Marcela Kowalczyk,
II miejsce Daria Jopkiewicz, III miejsce Wiktoria Stelmaszczyk
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Charytatywny
turniej szachowy
Wyjątkowy turniej szachowy w Galerii 
Korona zorganizowany przez LUKKS Mie-
dziana Góra.

8 lutego 2015 Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Spor-
towy z Miedzianej Góry zorganizował w Galerii Korona 
turniej wspierający zbiórkę pieniędzy na rzecz trenera 
Vive Tauron Kielce Tomasza Strząbały. Trener piłkarzy 
ręcznych od ponad półtora roku walczy z ciężką chorobą 
nowotworową układu krwiotwórczego. Jako sportowcy 
chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę, po prostu pomóc – 
mówi Prezes LUKKS Miedziana Góra, Agnieszka Tatar- 
Paździerz. Ważnym elementem turnieju była jednak 
licytacja poprowadzona przez dziennikarza Radia Kielce 
Pawła Solarza. Nie zabrakło przyjaciół z drużyny Strzą-
bały – Karola Bieleckiego i Piotra Grabarczyka, którzy 
przyłączyli się do licytacji ofiarując koszulkę Bieleckiego 
i piłkę z autografami całej drużyny. 

W turnieju uczestniczyli goście z Ukrainy, co zdecydowa-
nie podniosło poziom zawodów. Do gry przystąpili mię-
dzy innymi: Mistrz Fide Nazar Ustianovich czy Mistrz 
Międzynarodowy Daniil Shkuran. Nasi sportowcy nie 
odstawali i godnie walczyli o miejsca na podium, między 
innymi I miejsce w kategorii chłopców do 10 lat zajął 
Piotr Paździerz, zaś wśród dziewcząt najlepszy wynik 
osiągnęła Katarzyna Karyś zdobywając II miejsce.

Mistrz Fide Nazar Ustianovich pozostał w Polsce i trenu-
je z zawodnikami LUKKS-a, to wielka okazja szlifowania 
umiejętności pod okiem wielkiego szachisty. ■

Mistrz 
Enduro
O treningach i spor-
towych emocjach 
rozmawiamy z szes-
nastoletnim Kac-
prem Ziębą z Ko-
stomłotów Drugich.

Kacper skąd pomysł na motocykle?
Motocyklami zaraził mnie mój tata, gdy miałem 4 lata. 
Kupił i wyremontował mi mały motor podobny do cros-
sa, a dwa lata później spróbowałem jazdy mini ściga-
czem. Pasja do jazdy enduro wygrała we mnie i już od 
2007 roku należałem do Kieleckiego Klubu Motorowego 
WENA. Od 2012 roku należę do Kieleckiego Towarzystwa 
Motorowego NOVI Korona.

Sporty motorowe nie należą chyba do najtańszych.
Ile kosztuje Twoja pasja?
Roczne utrzymanie motocykla kosztuje około 6500 zł
i to bez paliwa. Sprzęt się stale zużywa, potrzebuję róż-
nego rodzaju olejów, opon. Weekendowy trening to koszt 
około 300 zł, a moim jedynym sponsorem jest mój tata.

Twoje największe sukcesy to?
Brałem udziałem w zawodach rangi Mistrzostw Świata 
w Super Enduro w łódzkiej Atlas Arenie w 2012 roku. 
Dwa lata z rzędu udało mi się wywalczyć tytuł Mistrza 
Polski w rajdach Enduro w 2013 i 2014 roku.

Motocross nie wydaje się być bezpiecznym sportem?
Jest to niebezpieczny sport, to prawda. Kontuzje zdarzają 
się dość często i nie da się ich uniknąć. Kilka razy byłem 
już w gipsie, ale bez większych problemów. Najgorszą 
kontuzją jest złamany obojczyk, lżejsze naciągnięcia 
i poobijania zdarzają się cały czas.

Jesteś nastolatkiem, jak łączysz naukę ze sportem?
Nie jest lekko. Tata wspiera mnie w treningach, a mama 
pomaga mi w nauce i pilnuje bym nie zawalił szkoły. 
Nie pozwoliła by mi na wyjazd na zawody jeśli miałbym 
braki w szkole.

Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
Czego możemy Ci życzyć?
Mam dość ambitne plany by wystartować w całym cyklu 
Mistrzostw Polski i Europy w rajdach Enduro w klasie 
junior 50 i zająć jak najlepsze miejsce. Jednak by to 
osiągnąć muszę więcej trenować. Więcej treningów to 
większe wydatki dlatego możecie mi życzyć znalezienia 
dobrego sponsora. ■

Czołowi szachiści klubu LUKKS Miedziana Góra oraz ich mamy
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Finałowy turniej
23 stycznia w Bilczy odbył się finał powia-
towego turnieju w tenisie stołowym.

Do turnieju zgłosiło 10 zespołów ze szkół gimnazjalnych 
powiatu kieleckiego. Gimnazjum z Ćmińska reprezen-
towała drużyna w składzie: Krzysztof Zapała, Wiktor 
Gonciarz i Wiktor Żelazny. Dzięki wygranej z reprezen-
tacjami szkół z Grzymałkowa, Górna i Chęcin drużyna z 
Ćmińska ukończyła turniej na 3 miejscu i awansowała 
do Finału Województwa. Opiekunem drużyny z Ćmińska 
jest Pan Sylwester Kuliński. ■

Także w Bilczy odbyła się druga runda Szkolnej Ligi 
Tenisa Stołowego, której inicjatorem jest Pan Stanisław 
Ciosek ze szkoły w Porzeczu. Turniej wygrali reprezen-
tanci gimnazjum w Ćmińsku: Aleksandra Stolarczyk 
i Krzysztof Zapała. Już niebawem odbędzie się trzecia 
runda i turniej Masters. ■

R E K L A M A

Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie

Niedzielny spacer
Poznawanie świata zaczyna się od najbliż-
szego otoczenia. To zaś w przypadku rejonu 
Miedzianej Góry ma szczególnie interesu-
jącą historię i składa się z kilku ciekawych 
miejsc. Poznajmy je – a okaże się, że okolica 
posiada swojego szczególnego „ducha”.

Celem jest Góra Jana, na którą wchodzimy od strony 
Kostomłotów Pierwszych. Zmierzamy na nią żwirową 
drogą, mijając drewniany mostek. Dalej docieramy 
do stojącego na rozdrożu krzyża z 1908 roku. Skrę-
camy przed nim w prawo i idziemy ku stojącej na 
szczycie Góry Jana Kaplicy Przemienienia Pańskiego. 
Czy miejsce religijnego kultu może być spacerowym 
celem? Tak, jeśli tylko spróbujemy poznać jego historię 
i dostrzec piękno. Kaplica Przemienienia Pańskiego 
została wybudowana w 1812 lub 1816 roku, jest więc 
niemalże rówieśnicą historii opisanej w mickiewiczow-
skim Panu Tadeuszu. Przez lata była tylko kilka razy 
odnawiana, aż wreszcie niedawno przeszła gruntowny 
remont. Aktualnie romantycznego wyrazu kaplicy 
nadają rosnące wokół drzewa i nastrojowe, drewnia-
ne wnętrze. Zanim w Miedzianej Górze pojawił się 
budynek kościoła, msze odprawiano właśnie tu (oraz 
w pobliskiej kaplicy św. Barbary). Ale żwirowa droga 
prowadzi dalej – wprost do nieczynnego kamienio-
łomu „Mogiłki”. Jeszcze w latach 90. zeszłego wieku 
wydobywano z niego wapienie. Na czym polega jego 
urok? Na niesamowitych widokach. Patrząc z dołu, 
widać wyraźnie fantazyjne ślady fałdowania. Skały 
sprawiają wrażenie unoszącej się fali. Wysoko, u szczy-
tu kamieniołomu rozpościera się fantastyczna per-
spektywa na Kielce, Miedzianą Górę i wzgórze z kapli-
cą świętej Barbary oraz Wzgórza Tumlińskie i Pasmo 
Oblęgorskie. Wspaniałe wrażenie robi to wieczorem, 
gdy widać rozświetloną okolicę. Oba miejsca znajdu-
ją się w bliskim sąsiedztwie i stanowią doskonały cel 
przyjemnego, niedzielnego spaceru. ■

Widok na Górę Jana z Kaplicą Przemienienia Pańskiego



głos miedzianej góry8

historia

Wobec tej sytuacji w regionie powstaje Brygada Święto-
krzyska Narodowych Sił Zbrojnych. Jest to jedyna część 
NSZ, która nie wchodzi w skład Armii Krajowej. Żołnie-
rze Brygady przewidują sowietyzację państwa po wejściu 
Armii Czerwonej, dlatego oprócz walki z Niemcami li-
kwidują kolaborujących z Sowietami Polaków. W czerwcu 
dochodzi do pierwszych potyczek. W rejonie Prusinowic 
Brygada chwyta ugrupowania Armii Ludowej dowodzone 
przez Jana Byka vel Czesława Boreckiego „Brzozę” oraz 
grupy „Wrzosa” i „Górala”. W lipcu niedaleko Stopnicy 
żołnierze NSZ rozbijają komunistyczne grupy pod prze-
wodnictwem Zygmunta Bieszczanina z Armii Ludowej 
i Józefa Maślanki z zanarchizowanej części Batalionów 
Chłopskich. Bronią także pacyfikowaną przez żandarme-
rię wieś Czarnocin. 

W sierpniu oficjalnym dowódcą Brygady zostaje ppłk An-
toni Szacki „Bohun-Dąbrowski”. Brak formalnych powią-
zań z Armią Krajową pozwala Brygadzie rozprawiać się 
nie tylko z Niemcami, ale także z komunistami rosyjski-
mi i kolaborującymi z nimi Polakami. Grupa świętokrzy-
ska z „Bohunem-Dąbrowskim” na czele przeprowadza 
ponad 30 bitew z wrogimi siłami oraz nawiązuje bezpo-
średni kontakt z aliantami. Dzięki temu, wobec zbliżają-
cej się ofensywy sowieckiej, w styczniu 1945 roku części 
oddziałów Brygady udaje się uciec na Zachód. Ci, którzy 
zostają, działają na własną rękę lub dołączają do AK.

Poza Brygadą Świętokrzyską w regionie działają też 
inne ugrupowania. W okolicy Miedzianej Góry walczą 
oddziały AK dowodzone przez Stanisława Mikołajczyka 
„Rozmaryna” oraz kierow-
nika kostomłockiej szkoły, 
podporucznika Józefa Ma-
zgaja. Ich ludzie dokonują 
szeregu akcji dywersyjnych, 
m.in. zrywają linie telefo-
niczne pod Ciosową i uszka-
dzają strategiczne punkty 
kolei – stację w Górkach 
Szczukowskich i trasę Su-
fraganiec–Tumlin. Chronią 
także ludność cywilną przed 
grasującymi szajkami „wła-
sowców” i mają brać udział 
w wyzwoleniu Kielc z nie-
mieckiej okupacji. Ostatecz-
nie nie dochodzi to jednak 
do skutku. W 1945 roku ci, 
którzy przeżyli, wracają 
do rodzinnych domów. Po 
wojnie czeka ich zazwyczaj 
nękanie ze strony Urzędu 
Bezpieczeństwa.

Niezłomni i wyklęci
Gdy po ataku niemieckich wojsk Polska 
straciła niepodległość, na okupowanych 
terenach od razu zaczęły się tworzyć grupy 
partyzantów. Organizacja nazwana Służbą 
Zwycięstwu Polski ostatecznie przekształ-
ciła się w Armię Krajową. Na ziemi święto-
krzyskiej historia AK-owców była szczegól-
nie dramatyczna.

Karabiny do podziemi
Po jesiennych walkach w 1939 roku armia niemiecka 
wespół z siłami sowieckimi dzieli Polskę na dwie stre-
fy wpływów. Polscy żołnierze w pośpiechu uciekają za 
granicę lub działają w tajemnicy. Tę drugą opcję wybiera 
większość – do podziemnej walki o wolność ojczyzny 
zobowiązuje ich przysięga. Decyzja zatem podjęta: ci, 
którzy mogą, zostają w miastach i wsiach, natomiast 
żołnierze, których z oczywistych względów poszuku-
ją Niemcy, idą do lasu. To wymusza na nich działania 
w formie dywersji, sabotażu, propagandy i wywiadu. 
Podkradają się pod zaplecza niemieckich wojsk i nisz-
czą sprzęt, przechwytują prowiant i amunicję. Osłabia-
ją w ten sposób okupanta i odwracają jego uwagę od 
innych działań konspiracyjnych. Tę samą działalność 
prowadzą pod koniec wojny, ale przeciw nadchodzącym 
Rosjanom.

Dzięki polskiej prasie kolportowanej przez członków 
podziemia ludność cywilna jest w miarę bieżąco infor-
mowana o działaniach dwóch wrogich państw. Wywiad 
sprawnie przekazuje wiadomości z frontów do głównego 
sztabu – i równie sprawnie donosi władzom zachodnich 
państw o tym, co dzieje się w Polsce. Mimo układu z Ro-
sją i powstania Armii Andersa polskie podziemie i rząd 
emigracyjny próbują działać też na własną rękę. Pokazu-
ją w ten sposób, że chcą pozostać niezależni od Związku 
Radzieckiego. Powstaje ściśle tajna organizacja NIE, 
której celem jest prowadzenie dalszych walk o niepod-
ległość po wkroczeniu Armii Czerwonej. Jej członkowie 
mają nakaz działania w całkowitej konspiracji i zerwania 
wszelkich stosunków z Armią Krajową. To dowodzi, jak 
różne nastroje panowały wśród dowództwa polskiego 
podziemia.

Świętokrzyscy niezłomni
W 1944 roku coraz częściej mówi się o nadejściu armii 
radzieckiej na okupowane przez Niemców tereny. Wśród 
Polaków tworzą się pierwsze formacje komunistycznej 
Armii Ludowej. Wiele jej oddziałów działa jednak nie po 
to, żeby ochraniać cywili, a wręcz przeciwnie – atakować 
ich i rabować.

Ks. Janusz Przyłęcki (1906-1984),
zdjęcie zrobione po wojnie
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po wojnie nie zdaje broni. W związku z tym zaczyna 
się nim interesować Urząd Bezpieczeństwa. W styczniu 
1947 roku, w dniu pierwszych powojennych wyborów do 
Sejmu Socha idzie do kościoła w Kostomłotach. Funk-
cjonariusze UB wykorzystują 
to i otaczają świątynię. Sosze 
udaje się zbiec, ale półtora 
kilometra dalej zostaje zabity 
przez dawnego kolegę, nieja-
kiego Malca. Brat Stanisława, 
Franciszek, opuszcza AK tuż 
po wojnie. Mimo tego UB 
również się nim interesuje 
i przysparza mu jeszcze wielu 
problemów przez kilkanaście 
lat po zakończeniu wojny.
Gdy bezpieka raz się do kogoś 
dobierze, łatwo nie odpuszcza.

Powojenne historie partyzantów mają różny przebieg. 
Nawet dziś nie wszyscy ich potomkowie mogą i chcą 
o nich mówić. Czasem ze strachu, czasem po to, żeby 
kogoś nie urazić – bo nie wszystkie informacje są spraw-
dzone i można niesłusznie oskarżyć. A historia z biegiem 
lat lubi się zniekształcać i zacierać. Tak czy owak pewne 
jest, że mieszkańcy rejonu Miedzianej Góry wykaza-
li się dużą solidarnością zarówno podczas wojny, jak 
i w pierwszych latach po niej. Żołnierze wyklęci na tej 
ziemi tak naprawdę byli ich powodem do dumy – choć 
okazywanej skrycie. ■

Magdalena Wach

O księdzu w mundurze
16 grudnia 1939 roku mieszkańcom Kostomłotów, Lasko-
wej i Miedzianej Góry zorganizowano wreszcie parafię pw. 
św. Andrzeja Boboli. Biskup Czesław Kaczmarek na jej pro-
boszcza mianuje energicznego księdza Janusza Przyłęckie-
go. Na co dzień, w sutannie, proboszcz pełni posługę w ko-
stomłockiej parafii, odprawiając msze w dwóch kaplicach, 
Przemienienia Pańskiego na Górze Jana i świętej Barbary 
w Miedzianej Górze. Dzięki szerokiej wiedzy nabytej za 
sprawą brata-lekarza leczy również miejscową ludność. 
W czasie wojny jego umiejętności i pomoc są nieocenione.

W tajemnicy ksiądz Janusz działa też jako aktywny 
żołnierz wywiadu polskiego państwa podziemnego. Jego 
pseudonimy to „Harcerz” i „Pesa”. Postronni nie wie-
dzą, że plebania służy „Pesie” i partyzanom jako ważny 
punkt na mapie polskich wojsk. Mało tego – „Pesa”, mając 
stopień majora, w 1944 roku bierze udział w walkach pod 
Skarżyskiem i Radomiem. Niemcy pokonują wówczas pol-
ski oddział, który szedł na pomoc warszawskim powstań-
com.

Księdzu Przyłęckiemu udaje się przeżyć i doczekać czasów 
powojennych. UB nęka go jeszcze bardzo długo choćby za 
to, że służy kościołowi. Nie wiadomo, czy funkcjonariusze 
zdają sobie sprawę z podziemnej działalności księdza. 
Spokój zapewnia mu dopiero leczenie żony powiatowego 
sekretarza PPR.  

Żołnierze po wojnie
Rejon Miedzianej Góry, która w trakcie wojny podcho-
dzi pod placówkę AK „Niewachlów”, szczęśliwie omijają 
największe zawirowania. Bez względu na to w lasach 
sprawnie działają partyzanci, którzy wielokrotnie dają się 

we znaki niemieckiej żandarmerii i gestapow-
com. Różne są ich losy po wojnie. Choć w latach 
1939–1945 wielu walczy ramię w ramię i znosi 
niewygody podziemnej egzystencji, to później 
ich ścieżki się rozchodzą. Zdarzają się sytuacje, 
gdy z dwóch byłych AK-owców jeden zaciąga się 
do służby w nowym, komunistycznym państwie, 
a drugi pozostaje w konspiracji. Czasem jeden 
drugiego wydaje, a czasem chroni. Ich potom-
kowie nawet w 70 lat po wojnie niechętnie 
przyznają, że przodek działał w Armii Krajowej. 
Lata powojenne i wstrząsające przykłady gen. 
Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” i gen. Au-
gusta E. Fieldorfa „Nila” skutecznie zamykają 
partyzantom i ich rodzinom usta. Mało kto ma 
chęć mówić głośno o swojej przeszłości.

Miedziana Góra ma jednak tragiczną i wyraź-
ną kartę w powojennej historii. Młody Stani-
sław Socha, były żołnierz AK, jeszcze długo 

Pomnik upamiętniający miejsce 
śmierci S. Sochy przy ul. Urzęd-
niczej w Miedzianej Górze

Ks. Janusz Przyłęcki (1906-1984),
zdjęcie zrobione po wojnie

Stanisław Socha „Czarny” (1925-1947) (po lewej) z kolegą
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu go-
spodarki niskoemisyjnej”. Celem realizacji zadania jest 
zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie oraz 
umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków 
fi nansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
m.in. na: termomodernizację budynków, wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów 
słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospo-
darki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkań-
ców w ubieganiu się o dodatkowe środki fi nansowe dla 
zamierzonych inwestycji.

W związku z tym, Urząd Gminy w Miedzianej Górze 
zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostęp-
na jest w formie elektronicznej na stronie
www.emisja.org/miedzianagora

Informujemy, że na wybranych obszarach Gminy 
w dniach od 23 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.
pojawią się ankieterzy, którzy będą pozyskiwać informa-
cje niezbędne do opracowania w/w dokumentu. 
Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w Urzędzie 
Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, pokój nr 9.

Uwaga Azbest
Tak jak w latach poprzednich w ramach realiza-
cji „Programu usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest na terenie Gminy Miedziana 
Góra na lata 2007-2032”. Gmina prowadzi 
nabór wniosków o dofi nansowanie kosztów 
demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest. 

Wnioski można składać w terminie do
31 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Mie-
dzianej Górze, formularze wniosków są dostęp-
ne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 i na stronie 
internetowej w zakładce wnioski do pobrania. ■

Wnioski można składać w terminie do

Gmina prowadzi 
nabór wniosków o dofi nansowanie kosztów 
demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest. 

31 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Mie-

Uwaga
Indywidualne konta bankowe
dotyczy wpłat podatkowych na 2015
Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty z tytułu podatków: 
od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków 
transportowych osoby fi zyczne i prawne winny 
dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, 
którego numer jest podany w decyzji wymiarowej 
(nakazie płatniczym), a w przypadku podatków de-
klarowanych – w pisemnej informacji przesłanej do 
każdego podatnika.

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi również będzie można dokonywać 
na indywidualny rachunek bankowy utworzony 
dla każdego zobowiązanego, którzy otrzymają 
stosowne informacje.

W pozostałych przypadkach wpłat z innych tytułów, 
np. opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
za zajęcie pasa drogowego i inne należy dokonywać 
na dotychczasowy rachunek. ■

UwagggUwagUwa agag AzbestAzbest

ZBIÓRKA ODPADÓW
wielkogabarytowych,

opon i   elektroodpadów

 W  dniach 30-31 marca zostanie przeprowadzona 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zuży-
tego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego.
 Odpady te będą odbierane bezpośrednio sprzed 
nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy proszeni są 
o  zgłoszenie adresów nieruchomości, z  których mają 
zostać odebrane odpady w  terminie do 20 marca tele-
fonicznie do fi rmy PHU ZIELIŃSKI, tel. 41 353 50 27.
 Informację o  dokładnym terminie odbioru otrzymają 
Państwo w  trakcie zgłoszenia do fi rmy. Podczas zbiórki 
będzie można oddać odpady wielkogabarytowe (wszel-
kiego rodzaju meble), elektroodpady (np. sprzęt agd 
i  rtv, sprzęt komputerowy, lampy, świetlówki, elek-
tronarzędzia itp.) oraz opony (uwaga: duże opony od 
samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych należy 
pociąć przynajmniej na 3 części).

U  W  A  G I  __________________________________________________________________________

 Odpady należy wystawiać do godz. 7.00 przed po-
sesjami w  sposób nie powodujący zakłócenia w  ruchu 
pieszym i   kołowym.
 Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: 
wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i  remon-
towych tj. desek drewnianych, paneli, okien, drzwi, 
płotów, muszli klozetowych, brodzików, umywalek, 
grzejników itp. oraz części samochodowych np. zderza-
ków, siedzeń samochodowych itp.
 Odpady niezgłoszone nie zostaną odebrane. �

fonicznie do fi rmy PHU ZIELIŃSKI, tel. 41 353 50 27.
zostać odebrane odpady w  terminie do 20 marca tele-
o  zgłoszenie adresów nieruchomości, z  których mają 

Mieszkańcy proszeni są 
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Kalendarium
wydarzeń

2 marca
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół
w Kostomłotach Drugich___________________________________

6 marca
Spotkanie z Bogdanem Wentą
w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich___________________________________

12 marca
Dzień Kobiet z Biblioteką w Miedzianej Górze___________________________________

21 marca godz. 17.00
Wielkanocne kolorowe warsztaty dla dzieci
w świetlicy Stowarzyszenia Plusik___________________________________

22 marca
Powitanie wiosny z Klubem Turystów
Pieszych „Przygoda”, Kołem Przewodników „Bartek”
oraz Klubem Turystyki „Gwarek”___________________________________

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

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

trójca: pracownia grafi czna / trojca.org

Drukarnia TERCET Kielce, nakład: 1200 szt.

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo
do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

wydawca

redakcja

skład

druk

1%
MIEDZIANEJ GÓRY

Prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizu-
jemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy 
do aktywności społecznej w naszej gminie, a intere-
sującym pomysłom udzielamy wsparcia.

Środki pozyskane w ramach akcji 1% przeznaczymy na 
organizację szkoleń dla wolontariuszy i akcji promują-
cej wolontariat wśród młodych osób z Miedzianej Góry.

Numer KRS: 0000 244 954
Cel szczegółowy: Miedziana Góra

Adresatami działań Stowarzyszenia są dzieci, 
młodzież, osoby niepełnosprawne oraz zagrożone 
wykluczeniem społecznym z Gminy Miedziana Góra.

Pozyskane środki przeznaczymy na wypoczynek letni 
dzieci i młodzieży, organizację zajęć dla najmłodszych, 
atrakcyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży, organizację 
Festynu Rodzinnego, codzienne funkcjonowanie świe-
tlicy.

Numer KRS: 0000 202 358
Cel Szczegółowy: Organizacja czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Drodzy mieszkańcy zróbmy coś razem
dla Naszej społeczności i wspomóżmy

symbolicznym 1 procentem
naszego podatku organizacje

działające na terenie naszej gminy.



R E K L A M A

Kontynuujemy konkurs
na zdjęcie pokazujące
uroki Naszej gminy.
Na zdjęcia czekamy do 10 marca
pod mailem konkurs@glosmiedzianejgory.pl
tym razem wygrywają 3 najlepsze zdjęcia, 
a nagrodą są bilety do kina Moskwa.

W konkursie pizzerii                     zaproszenie na pizzę wygrywa Pani Iwona Plewińska za zdjęcie kamieniołomu Ciosowa / poniżej


