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tradycja

Sesja Rady Gminy
Czwarta sesja nowej kadencji zaczęła
się od wystąpień zaproszonych gości.
     / czytaj str. 2

Wizyta wiceministra
Zbigniew Rynasiewicz spotkał się ze 
świętokrzyskimi parlamentarzystami
na konferencji w Urzędzie Gminy.   
     / czytaj str. 3

Pamięci wyklętych
Naczelnik Delegatury IPN przeprowadził 
ciekawą lekcję z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
     / czytaj str. 4

Dzień Kobiet
Szkoły w Kostomłotach i w Porzeczu oraz 
Biblioteka Gminna obchodziły Dzień 
Kobiet. Z tej okazji podziękowano paniom 
za ich codzienne wysiłki.  
     / czytaj str. 5

Harcerski biwak
Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich 
gościł ponad 200 zuchów i harcerzy
z Hufca ZHP Kielce-Powiat.     
     / czytaj str. 6

Folk w Bobrzy
Z zazdrością spoglądamy na Tatry 
i Podhale – bo górale mają piękną 
tradycję, z której są dumni i którą umieją 
kultywować. Podobny szacunek wobec 
swoich zwyczajów zachowują Kaszubi 
i Ślązacy. A my?
     / czytaj str. 8
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Od redakcji
Przyszło nam żyć w czasach postępującej globalizacji. 
W czasach, w których bardzo ważnym jest, aby nie dać 
się wchłonąć przez silniejszych, narzucających swój 
światopogląd, swoją kulturę i tradycję. To właśnie teraz 
musimy pielęgnować nasze dziedzictwo, nie możemy 
pozwolić się zunifikować. To tradycja świadczy o naszej 
historii, jest przejawem twórczości, inspiracją, opar-
ciem i naszym bogactwem. Dlatego ważne są inicjatywy 
podejmowane przez mieszkańców w celu kultywowania 
tradycji. Zbliżające się Święta Wielkanocne jeszcze nie 
zostały wchłonięte przez miałką i prymitywną popkul-
turę. Kulturę masową, która odwraca uwagę od rzeczy 
ważnych. Być może dlatego, że to święta, zwycięstwa do-
bra nad złem, życia nad śmiercią. Dlatego życzmy sobie, 
aby te święta były dla wszystkich pełne spokoju i radości, 
były iskrą, która rozpali w nas dobro.

Do numeru dołączamy kartkę Wielkanocną, aby mogli 
Państwo za jej pomocą przekazać najszczersze życzenia 
swoim najbliższym, którzy będą w tych ważnych dniach 
daleko od Was. Niechaj dobre słowa niosą się w świat. ■

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wsród przyjaciół dla mieszkańców
i gości Gminy Miedziana Góra życzą

  Zdzisław Wrzałka   Bogusław Sobczyk
  Wójt Gminy    Przewodniczący Rady Gminy

Życzę Państwu, aby zbliżające się
Święta Wielkiej Nocy przyniosły
radość, pokój i nadzieję.
Niech radosne Alleluja przeniknie
codzienność i duchowo wzmocni
każdego z nas!

  Renata Janik
  Poseł na Sejm RP

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
składam Państwu serdeczne życzenia
wiosennej radości i pogody ducha
na każdy dzień, niech w Państwa
sercach, rodzinach i domach zagości
spokój, wzajemna życzliwość
i nadzieja płynąca
ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Wesołego Alleluja!

  Adam Jarubas
  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Sesja Rady Gminy
Podczas sesji radni Gminy Miedziana 
Góra przedstawili swoje działania i roz-
mawiali o najpilniejszych sprawach.

Na posiedzeniu pojawiła się prezes Ludowego Uczniow-
skiego Katolickiego Klubu Sportowego Miedziana Góra, 
pani Agnieszka Tatar-Paździerz. Pani prezes podziękowa-
ła gminie za dotychczasową pomoc klubowi i przybliżyła 
jego ostatnie sukcesy. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że 
współpraca będzie kontynuowana, o  czym zapewnili ją 
wójt gminy Zdzisław Wrzałka i przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogusław Sobczyk. O pilnej potrzebie wsparcia gimna-
zjum w Kajetanowie w gm. Zagnańsk wspomniał goszczą-
cy na posiedzeniu senator Krzysztof Słoń. Problem jest 
o  tyle pilący, że jeśli szkoła otrzyma pomoc ościennych 
gmin, będzie mogła przekształcić się w  placówkę inte-
gracyjną i dalej funkcjonować. Senator Słoń podjął także 
temat kontynuacji inicjatywy Karty Dużej Rodziny – po-
prosił gminę o  ułatwienie z  korzystania, z  dogodności, 
które zapewnia karta, dla dzieci z rodzin wielodzietnych. 
Warto zaznaczyć, że na sesji gościła ekipa TV Świętokrzy-
skiej, która przygotowywała materiał z wystąpień gości. 
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Wizyta
wiceministra
Wiceminister infrastruktury i rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz spotkał się ze 
świętokrzyskimi parlamentarzystami 
w sprawie programu budowy dróg. 

Spotkanie odbyło się 6 marca w Urzędzie Gminy Miedzia-
na Góra dzięki lobbingowi posłów Platformy Obywatel-
skiej na rzecz wpisania inwestycji drogowych wojewódz-
twa świętokrzyskiego na listę rządowych inwestycji. Na 
konferencji pojawiły się najważniejsze świętokrzyskie 
media. Minister Rynasiewicz nie chciał jednak składać 
żadnych obietnic, niemniej zapewniał, że rząd przewi-
duje połączenie wszystkich miast wojewódzkich siecią 
dróg ekspresowych do 2020 roku. Z tego powodu budo-
wa odcinków drogi S74 znajduje się na wysokim 22 i 26 
miejscu dokumentu implementacyjnego zatwierdzonego 
przez Komisję Europejską. Wójt Miedzianej Góry Zdzi-
sław Wrzałka podkreślał, jak bardzo ważne jest, aby jak 
najszybciej powstał odcinek od Kostomłotów do Mnio-
wa. Cała inwestycja rozbudowy dróg ogólnopolskich ma 
opiewać na kwotę 93 miliardów złotych i  ma pokrywać 
pierwsze 20 inwestycji z  listy. Wraz z  końcem maja ma 
rozstrzygnąć się około 30 przetargów w całym kraju. Wi-
ceminister Rynasiewicz podkreślał możliwość wpisania 
nowej inwestycji do programu w  przypadku wygenero-
wania oszczędności z  przetargów na projektach z  listy 
głównej. Dodał również, że droga S74 jest w sieci TEN-T 
(transeuropejska sieć transportowa) i ma spore szanse na 
finansowanie ze środków unijnych. Podczas konferencji 
prasowej poruszone zostały również tematy kluczowych 
inwestycji drogowych w regionie świętokrzyskim. Między 
innymi dyskutowano na temat dokończenia budowy trasy 
S7, realizacji obwodnicy Wąchocka czy małej obwodnicy 
Ostrowca Świętokrzyskiego. ■

Jan Picheta nowo wybrany sołtys Bobrzy Parlamentarzyści i wójt gminy popierają budowę drogi S74

Wójt gminy, Zdzisław Wrzałka zdał relację ze swojej dzia-
łalności w okresie od końca zeszłego roku do momentu 
sesji. Udało mu się ustalić z dyrektorem ZTM w Kielcach 
i  radnym Markiem Podsiadło ewentualne zmiany w po-
rach jazdy autobusu linii numer 32. – Najpewniejszą ko-
rektą będą poprawki w czasie kursów autobusów. Jednak 
by tak się stało, swoją zgodę musi wyrazić również gmina 
Zagnańsk znajdująca się na trasie linii numer 32 – powie-
dział wójt. Oprócz tego wspomniał o staraniach w spra-
wie inwestycji w  poprawę dróg powiatowych i  zakupu 
samochodu do przewozów osób niepełnosprawnych. Pro-
wadzone są także rozmowy odnośnie do rozbudowy sieci 
gazowej i poprawienia synchronizacji świateł w centrum 
gminy. Wójt podniósł sprawę niemożności zmiany usytu-
owania ronda na drodze krajowej w Kostomłotach Pierw-
szych. Od grudnia zaś dzięki staraniom Zdzisława Wrzałki 
podpisane zostały ważne umowy – gmina zaczęła współ-
pracę z portalem Wrota Świętokrzyskie, wspiera program 
„Powiat kielecki przyjazny osobom niepełnosprawnym”, 
a  rozmowy dotyczące budowy wodociągu przy  ul. św. 
Jana w  Kostomłotach Pierwszych zaowocowały umową 
na wykonanie projektu tegoż wodociągu. Radni przyję-
li uchwały dotyczące poboru podatku rolnego, leśnego 
i  od nieruchomości od osób fizycznych w  drodze inka-
sa oraz wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Zaakceptowano kilka uchwał 
w  sprawach związanych z  opłatami za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie działki w Ćmińsku Rządowym pod rozbudowę 
zespołu szkół w Ćmińsku. Również na mocy uchwały dro-
ga gminna w Kostomłotach Drugich nazywać się będzie 
ul. Stadionową. Pod koniec sesji radny Marian Korczyński 
złożył wniosek o  pilne zabudowanie odcinka rowu przy 
przystanku autobusowym w  Kostomłotach Pierwszych 
na ul. Podmiejskiej, zaś sołtys Porzecza Czesław Drogosz 
odczytał wniosek mieszkańców wsi o wykonanie oświe-
tlenia przy ul. Rubinowej. Sesję zakończono uroczystym 
wręczeniem sołtysom legitymacji i  tablic urzędowych 
z napisem „Sołtys”. ■
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Nie dajmy zginąć
poległym
W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich 
uczczono Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

2 marca odbyły się w  ZS w  Kostomłotach Drugich ob-
chody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia wójta Zdzi-
sława Wrzałki, następnie Leszek Bukowski, Naczelnik 
Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w  Kielcach, 
poprowadził wykład o historii Żołnierzy Wyklętych. Wójt 
Gminy uświadamiał słuchaczom, jak ważna jest pamięć 
o ludziach, którzy oddali życie za Polskę. Wyjaśniał także, 
dlaczego powyższe święto obchodzimy 1 marca. Tłuma-
czył to faktem, iż tego dnia roku 1951 wykonano wyrok 
śmierci na siedmiu więźniach przebywających w areszcie 

mokotowskim z IV Zarzą-
du Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”.
Następnie Leszek Bukow-
ski przeprowadził „lekcję 
historii”, której tematem 
były organizacje walczą-
ce tuż po wojnie z sowie-
tyzacją – szczególnie te 
młodzieżowe. Opowie-
dział także historię Da-
nuty Siedzikówny „Inki”, 
18-letniej sanitariuszki 
aresztowanej przez UB 
w 1946 i osadzonej w wię-
zieniu w  Gdańsku, która 
mimo tortur nie obciążyła 
członków brygad wileń-
skich AK. Omówił ponad-
to historię Organizacji 

„Młode Wojsko Polskie” powstałej w 1948 roku, w środo-
wisku uczniów staszowskiego gimnazjum i liceum, która 
była sprzeciwem młodych ludzi wobec totalitarnego sys-
temu i  metod zniewolenia narodu. Do Młodego Wojska 
Polskiego należało ok. 30 osób, zajmowały się one między 
innymi napadami na MO, ORMO czy kolportażem ulotek.

Następnie przyszła pora na uczniów gimnazjum, którzy 
przedstawili program „Nie dajmy zginąć poległym”. In-
scenizacja rozpoczęła się bardzo wzniośle od komendy 
„Baczność!”, wprowadzenia sztandaru i  odśpiewania 
Hymnu Polski. Poza tradycyjnymi formami recytatorski-
mi pojawiły się, także fragmenty filmów i  seriali takich 
jak „Czas Honoru” czy „Quo Vadis Polonia”. Dodatkowo 
wyświetlone zostały biogramy Żołnierzy Wyklętych. ■

Naród, który nie zna swej historii ska-
zany jest na jej powtórne przeżycie

Ferie pełne pasji
Kreatywne ferie zimowe ze Stowarzy-
szeniem „Zdrowy Tumlin”.

Podczas tegorocznych ferii zimowych Świetlica Środowi-
skowa w Tumlinie przepełniona była uczestnikami warsz-
tatów plastycznych prowadzonych przez Bożenę Wieczo-
rek i Alicję Rogowską. Na zajęcia przybyła młodzież nie 
tylko z Tumlina, ale również z pobliskich sołectw. Także 
rodzice brali czynny udział w zajęciach – komentują or-
ganizatorki warsztatów. Panie zapewniły młodzieży za-
jęcia z wyrobu ozdób wielkanocnych, malowania na szkle 
czy kreatywnego tworzenia przedmiotów z  masy solnej 
i modeliny. Również można było nauczyć się bardzo po-
pularnej sztuki zdobienia zwanej decoupage. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszyły się też darmowe zajęcia 
taneczne z profesjonalną instruktorką tańca Aleksandrą 
Adamiec. Wszystkie ozdoby wykonane przez uczestni-
ków. Zostały wystawione na kiermaszu zorganizowanym 
z okazji Dnia Kobiet.

Drugi tydzień ferii upłynął pod znakiem sportowych roz-
grywek. Między innymi odbył się turniej tenisa stołowego 
i bilarda. Nagrodami dla uczestników były puchary i słod-
kie upominki. ■

Warsztaty przyniosły dużo radosci uczestnikom

R E K L A M A
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Kobietą być
Szkoły w Kostomłotach Drugich i w Po-
rzeczu oraz Biblioteka Gminna obchodzi-
ły Dzień Kobiet. Z tej okazji podziękowa-
no paniom za ich codzienne wysiłki.

8 marca uczniowie Zespołu Szkół w  Kostomłotach Dru-
gich przygotowali akademię „Z  kobietami źle, bez nich 
jeszcze gorzej”. Młodzież odegrała m.in. role Adama 
w  Raju czy średniowiecznego rycerza ratującego uwię-
zioną w zamkowej wieży księżniczkę. Dowcipnym dialo-
gom przysłuchiwali się przedstawiciele Gminy Miedziana 
Góra z wójtem Zdzisławem Wrzałką na czele. Na koniec 
byłe i obecne wicedyrektorki odebrały od panów kwiaty. 
Podobna impreza odbyła się w szkole w Porzeczu, gdzie 
uczniowie przygotowali dowcipny program artystyczny 
o płci pięknej.

Z kolei Biblioteka Gminna razem z wójtem zorganizowa-
ła spotkanie z  pisarką Krystyną Mirek. Swoimi książka-
mi obyczajowymi autorka inspiruje kobiety do działania 
i  walki o  marzenia, miłość i  rodzinę. Przy kawie i  po-
częstunku zgromadzone słuchaczki mogły pożartować 
z wójtem i zapytać panią Krystynę o pomysły na historie, 
początki drogi pisarskiej oraz godzenie wychowywania 
dzieci i  pracy zawodowej. Spotkanie dzięki kameralnej 
i przyjaznej atmosferze przebiegło bardzo miło i wesoło. 
Na koniec autorka i wszystkie panie zostały obdarowane 
przez wójta i wicewójta kwiatami. ■

Książka z dedykacją to wspaniały prezent dla bliskiej osoby

Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909
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Zameldowani
mieszkańcy 
mają moc!
Niezameldowanych mieszkańców Gminy 
Miedziana Góra zachęcamy do wsparcia 
budżetu gminnego. Brak tu jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów i utrudnień, 
natomiast uzyskane z podatku pieniądze 
zostaną przeznaczone na nasze wspólne 
cele.

Na czym to polega?
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub 
na formularzu ZAP-3 wpisujemy aktualny 
adres zamieszkania i składamy dokument 
we właściwym Urzędzie Skarbowym. 
Dzięki temu 40% oddanego przez nas 
podatku wraca do gminy, a 10% – do 
powiatu. Czyli do miejsc, gdzie mieszkamy.

Co z tego mamy my, mieszkańcy?
Budowę i remonty placów zabaw dla 
naszych dzieci, wygodne i bezpieczne 
chodniki, asfaltowe drogi, zmodernizowaną 
utylizację odpadów oraz kanalizację 
większej liczby gospodarstw domowych. 
I oczywiście zyskują na tym szkoły, gdzie 
przecież uczą się nasze dzieci.

Jeśli mają Państwo pytania, pracownicy 
Urzędu Gminy Miedziana Góra chętnie 
udzielą na nie odpowiedzi. Zapraszamy 
do kontaktu i aktualizacji swojego adresu 
zamieszkania!

Szczegółowe informacje
pokój nr 13, tel. 41 303 16 26 wew. 36
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W skrócie
Wyborczych obowiązków ciąg dalszy. Wybór sołtysów 
pociągnął za sobą obowiązek wybrania rad sołeckich. 
We wszystkich sołectwach gminy podczas zebrań wiej-
skich mieszkańcy zdecydowali o składach rad. Głównym 
zadaniem rady sołeckiej jest pomoc w działaniach soł-
tysa. Ta sama rada może także odwołać sołtysa, który 
nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków lub 
dopuści się przestępstwa. Podczas zebrań omawiano też 
bieżące i  zaplanowane działania na terenach sołectw. 
W  spotkaniach uczestniczyli wójt oraz jego zastępca. 
Dla mieszkańców gminy była to kolejna możliwość po-
rozmawiania z niedawno wybranymi włodarzami. ■

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty Pierwsze 
„Przemienienie” kolejny raz dzięki współpracy z  Ban-
kiem Żywności przekazało jabłka dla ponad 270 po-
trzebujących na terenie sołectw Kostomłoty Pierwsze, 
Drugie, Miedziana Góra i  Ciosowa. Z  ramienia stowa-
rzyszenia akcję koordynował radny Marian Korczyński, 
do pomocy włączyli się także mieszkańcy, sołtysi, stra-
żacy i inni radni. Przy rozładunku jabłek z tira pomagał 
sołtys Ciosowej Zdzisław Moćko i radny rady sołeckiej 
Stanisław Mróz. Dzięki nim akcja przebiegła szybko 
i  sprawnie. Zmagazynowane jabłka będą teraz sukce-
sywnie rozdysponowane wśród potrzebujących miesz-
kańców, których lista jest tworzona przy współpracy 
GOPS-u i ks. proboszcza Mirosława Cisowskiego. ■

Gminna Spółka Wodna ma nowe władze. W Szkole Pod-
stawowej w Porzeczu odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Gminnej Spółki Wodnej Miedziana Góra. 
W zebraniu wzięli udział, m.in. Wójt Gminy Miedziana 
Góra Zdzisław Wrzałka, Dorota Pacula ze Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, Krzysztof Kantorowicz z Re-
jonowego Związku Spółek Wodnych oraz sołtysi Cio-
sowej – Zdzisław Moćko i Porzecza – Czesław Drogosz. 
Członkowie Spółki Wodnej przyjęli sprawozdania zarzą-
du i komisji rewizyjnej oraz przegłosowali absolutorium 
dla zarządu za 2014 rok. Następnie odbyły się wybory 
nowych władz spółki. Do zarządu wybrani zostali: Cze-
sław Drogosz, Zdzisław Moćko i Piotr Zapała. W komi-
sji rewizyjnej zasiedli: Ryszard Kasprzyk, Zenon Mróz 
i  Stanisław Pela. Uczestnicy spotkania dyskutowali 
także o sprawach bieżących. Poruszone zostały kwestie 
ochrony gospodarstw rolnych i  nieruchomości przed 
zalewaniem przez wodę oraz nowelizacji prawa wodne-
go, która najprawdopodobniej wejdzie w  życie w  2016 
roku. Gminna Spółka Wodna Miedziana Góra zrzesza 
członków z  miejscowości Ciosowa i  Porzecze. Zajmuje 
się głównie zabezpieczaniem urządzeń melioracyjnych, 
naprawami sieci drenarskich oraz ich odkrzaczaniem 
i odmulaniem. ■

Harcerski biwak
W pierwszy weekend ferii zimowych 
szkoła w Kostomłotach Drugich gościła 
ponad 200 zuchów i harcerzy z Hufca 
ZHP Kielce-Powiat.

W dniach 13-15 lutego w Zespole Szkół w Kostomłotach 
Drugich odbył się biwak harcerzy Związku Harcerstwa 
Polskiego. Dwustu zuchów i  harcerzy reprezentowało 
drużyny z całego powiatu kieleckiego. Na młodzież czeka-
ło mnóstwo atrakcji, w tym zajęcia z technik harcerskich, 
gry terenowe, a  wieczorem wspólne śpiewanie. Podczas 
zlotu harcerzy odwiedzili policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach, którzy przypomnieli skautom zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach. Każdy z uczest-
ników zlotu otrzymał odblaski. Kolejną atrakcją dla har-
cerzy było spotkanie z członkami Związku Strzeleckiego. 
Strzelcy przybliżyli harcerzom zasady panujące w wojsku. 

Zlot odbył się dzięki wsparciu mgr. Piotra Kwietnia, który 
aktywnie wspiera miejscową drużynę harcerską. Harcerzy 
uczestniczących w  zlocie odwiedził działacz społeczny 
hm. Andrzej Staniec. Szczególnie ciepłe przyjęcie zgoto-
wał harcerzom proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli 
w  Kostomłotach Drugich ks. Mirosław Cisowski. Skauci 
uczestniczyli w niedzielnej Mszy Świętej, a nawet pełnili 
służbę liturgiczną i artystyczną podczas nabożeństwa. ■

Patrol „Harcerskie Słowiki” akompaniuje do mszy.

Oboźny Ćwik Łukasz Podrzycki podczas apelu przyjmuje raport.
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sport

Animatorzy orlika
Już od 1 marca kompleks boisk przy 
Zespole Szkół w Ćmińsku dostępny 
po zimowej przerwie dla wszystkich 
mieszkańców gminy Miedziana Góra.

Animatorzy Orlika, osoby – instytucje. Są specjalistami 
w dziedzinie sportu i osobami, które organizują zajęcia, 
imprezy angażujące jak najbardziej zróżnicowaną gru-
pę odbiorców. Najważniejszym celem Animatora sportu 
jest zachęcenie do aktywności fizycznej tak, aby stała się 
ona codziennym, ważnym i elementem życia, a nie jedy-
nie okazjonalnym „wydarzeniem”. W Ćmińsku odpowia-
dają za to Artur Szymkiewicz i Tomasz Mazur. Działania 
animatorów zostały wsparte dofinansowaniem z mini-
sterstwa. W ich planach jest stała współpraca z Urzędem 
Gminy, organizacja wspólnych przedsięwzięć oraz tur-
niejów dla jak najszerszej grupy mieszkańców. Najmłodsi 
również znajdą tu miejsce dla rozwijania swoich sporto-
wych pasji. Zależy im na aktywnościach opartych nie na 
rywalizacji i osiąganiu świetnych rezultatów, ale z naci-
skiem na rekreację. ■

W skrócie
21 lutego w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich odbył 
się Zimowy Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 
około 50 zawodników. Czołowe miejsca zajęli zawodnicy 
reprezentujący LUKKS Miedziana Góra. Pośród startu-
jących zawodników warto wyróżnić tych najmłodszych, 
Julię Olchawę oraz Jakuba Karysia. Turniej został zorga-
nizowany dzięki wsparciu dyrektora Zespołu Szkół Piotra 
Kwietnia. ■

W ostatni weekend lutego w Morawicy odbył się Turniej 
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Morawica. W barwach 
LUKKS przy szachownicach zasiedli Magdalena Rysińka 
i Piotr Rysiński. Szachiści z Kostomłotów zdobyli odpo-
wiednio trzecie i pierwsze miejsce. ■

Mistrzostwo Powiatu Kieleckiego w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Chłopców zdobyli Nikodem Samiec i  Łukasz 
Stępień ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu. Ich koleżanki 
ze szkoły Marika Moćko i  Magdalena Ciosek w  tym sa-
mym turnieju zajęły V miejsce. ■

W dniu 11 marca  gościnna hala ZS w Masłowie była po raz 
kolejny areną zmagań siatkarek ZS Ćmińsk reprezentują-
cych szkołę podstawową. W  Powiatowym Turnieju Mini 
Piłki Siatkowej Szkolnego Związku Sportowego Dziew-
częta zajęły III miejsce, uzyskując tym samym awans do 
kolejnego etapu rozgrywek – półfinału wojewódzkiego. ■

Dział Sprzedaży: Busko-Zdrój, Wełecz 178
tel./fax: 41 378 23 13, tel. 41 378 20 68
e-mail: buskowianka@ubz.pl
www.buskowianka.com 
www.facebook.com/buskowianka

Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych
od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
tel. 41 312 48 30, e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.uzdrowiskobusko.pl             www.facebook.com/ubzpl

wspierają
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tradycja

Folk w Bobrzy
Z zazdrością spoglądamy na Tatry i Podha-
le – bo górale mają piękną tradycję, z której 
są dumni i którą umieją kultywować. Po-
dobny szacunek wobec swoich zwyczajów 
zachowują Kaszubi i Ślązacy. A my?

tekst: Magdalena Wach     zdjęcia: Łukasz Sokołowski

Na terenie Gminy Miedziana Góra od wielu lat działają 
trzy lokalne zespoły – Bobrzanki, Macierzanki i  Tumli-
nianie. Ich aktywność jest związana z  miejscowymi ko-
łami gospodyń wiejskich, a także ludźmi z pasją do folk-
loru – takimi jak Stanisław Banaś, założyciel Bobrzanek. 
W  niedzielę 8 marca zespoły miały okazję spotkać się 
i zaprezentować nie tylko próbkę twórczości, ale przede 
wszystkim nowe stroje. Dzięki staraniom Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy” o dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej zarówno panie, jak i panowie mogą 
już występować w bogato zdobionych, tradycyjnych sza-
tach. 

Okazja poza tym była podwójna – Dzień Kobiet oraz zbli-
żająca się wielkimi krokami Wielkanoc. Z tej racji remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrzy, gdzie odbywała się 
impreza, odwiedzili goście specjalni – wójt Gminy Mie-
dziana Góra Zdzisław Wrzałka, wicewójt Jarosław Wałek, 
przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk, radni 
Kazimierz Raczyński i Marcin Karczewski oraz przyjaciel 
Bobrzanek, wicewójt Smykowa Radosław Orzelski. Poja-
wiła się również pani Józefa Bucka, autorka niezwykłego 
wieńca dożynkowego. Jego wyjątkowość została nagro-
dzona pierwszym miejscem w Konkursie na Najpiękniej-
szy Wieniec Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej podczas Dożynek Prezydenckich w Spale 
w 2014 roku. Imprezę w Bobrzy uświetniły swoją obecno-
ścią także zaprzyjaźnione zespoły, czyli Żurawinki z Bo-
rek koło Grzymałkowa oraz Piekoszowianie z Piekoszowa. 
Jak można się domyślić, oba zespoły przygotowały swój 
program artystyczny.

Występy zapoczątkowali organizatorzy, czyli Bobrzanki. 
Zespół zaprezentował inscenizację nawiązującą do zwy-
czajów z lat 20. zeszłego stulecia. W tym czasie wszystkie 
wiejskie kobiety – kumy – spotykały się w  domu jednej 
z nich i wykonywały wspólnie różne zajęcia. Tym razem 
kumy pomogły przyjaciółce w  darciu piór do pierzyny, 
która miała wejść w skład posagu dla córki. Poza poście-
lą bywało, że dziewczyna dostawała od rodziców jeszcze 
ubranie i kilka morg ziemi oraz parę gęsi i krowę. Darcie 
piór, rozmowy o zwyczajach i ploteczki przerwało wejście 
mężczyzn. Ci opowiedzieli o  sposobach robienia mioteł 
z witek brzozowych, po czym wypili nieco bimbru, poczę-
stowali nim kumoszki i zaczęli zabawę. Wspólnie śpiewali 
przyśpiewki ludowe i tańczyli skoczne tańce.

Po nich czas przyszedł na występ Tumlinian. Ci pokazali, 
jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu spędzano zimowe wie-
czory. Był to dobry moment, by także przygotować wiano-
wą pościel i poplotkować. Kobiety wymieniały się między 
sobą wiedzą zielarską – co na niespełnioną miłość, co na 
wrzody, co na żołądek, co na bolącą głowę. Długim posia-
dówom towarzyszył nierzadko poczęstunek przygotowa-
ny przez którąś z kum – kawa, świeże ciasto drożdżowe, 
a czasem coś mocniejszego, np. nalewka lub bimber. Kuli-
narnym punktem był prazok, czyli pyszna bieda-potrawa 
z ziemniaków, wody i mąki. Pojawienie się w domu wiej-
skich mężczyzn oznaczało zaś muzykowanie i tańce. 

Palmy świetokrzyskie ozdabiało się trawami, ziołami, zbożem i piórami
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Lokalna Grupa Działania Dorze-
cze Bobrzy zaprasza mieszkańców Gmi-

ny Miedziana Góra do odwiedzenia stoiska 
na Targach AGROTRAVEL w  dniach 10-12 kwietnia 

na Targach Kielce. Nasz region będą reprezentować 
m.in. na Scenie Kultury zespoły: Bobrzanki, Wierna Rzeka 

oraz  Żurawinki. Na stoisku Karczma zwiedzający bedą mo-
gli skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez 
Stowarzyszenia i  Koła Gospdyń z  terenu LGD.

Czas na oberka, hej!

Zespół Ludowy Tumlinianie 
ma ponad 30 lat

Po Tumlinianach wystąpiły panie z  zespołu Macierzan-
ki z Miedzianej Góry. Gospodynie szybko zabrały się do 
pracy – zrobiły wielkie palmy wielkanocne, które we-
dług świętokrzyskiej tradycji musiały mieć poniżej 120 
centymetrów. Ozdabiało się je trawami, ziołami, zbożem 
i ptasimi piórami. Dane dzieciom i przechowywane w ich 
łóżkach miały zapobiegać chorobom gardła. Wspomnia-
no o  wielkopiątkowym zwyczaju, według którego każda 
matka przed wschodem słońca zabierała swoją latorośl 
do źródła i obmywała dziecko. Miało to chronić je przed 
wszelkimi chorobami skóry. W Wielką Sobotę matki de-
monstracyjnie wylewały pozostały żur, aby pokazać dzie-
ciom, że okres Wielkiego Postu ma się już ku końcowi. 
Oficjalnie zaś kończył się tuż po wielkoniedzielnej re-
zurekcji. Panny, które oczekiwały zamążpójścia, musiały 
mieć w wielkanocnym koszyczku czerwone jajko, symbol 
miłości i piękna. Koszyki dodatkowo mogły być ozdobio-
ne szydełkowanymi serwetami – im bogaciej zdobiona, 
tym większe powodzenie u płci przeciwnej.

Spotkanie zespołów folklorystycznych uzupełniło robie-
nie prazoka na żywo oraz poczęstunek tradycyjnymi po-
trawami. Na stołach wylądowały zatem kiszone ogórki, 
chleb ze smalcem, domowe ciasta, duszone żołądki, żurek 
– i gotowe już prazoki okraszane słoniną i cebulą.

Jeśli porównamy z mieszkańcami Podlaha świętokrzyskie 
stroje, śpiewy i  umiejętność pokazania swoich 

tradycji przez zespoły ludowe, zdecy-
dowanie nie będziemy mieli się 

czego wstydzić. Czego zatem 
trzeba takim zespołom? 

Młodzieży chętnej do fol-
kowej zabawy wspólnie 
z dorosłymi!

Prazoki
Składniki: ziemniaki, 

mąka, woda; do okrasy 
słonina, wędzony boczek lub 

duszona cebulka.

Gotujemy taką ilość ziemniaków, by 
zajmowały ok. 2/3 powierzchni naczynia. 

Po ugotowaniu odlewamy wodę i uzu-
pełniamy mąką pozostałą 1/3 na-

czynia. Mąkę posypujemy wo-
kół i  dolewamy nieco wody, 

tak aby mąka nie zaparowa-
ła. Ugniatamy tłuczkiem 
do ziemniaków i  obficie 
okraszamy. Smacznego!
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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 
dla dzieci i młodzieży, organizację zajęć dla najmłod-
szych i atrakcyjne wyjazdy, organizację Festynu Ro-
dzinnego, codzienne funkcjonowanie świetlicy.

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.

Ponad 10 milionowy projekt modernizacji 
i rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczysz-
czalni ścieków w Gminie właśnie dobiegł 
końca.

Za sprawą dofinansowania ze środków Unii Europej-
skiej Gmina Miedziana Góra nie tylko rozbudowała 
oczyszczalnię ścieków, ale również podłączyła do sie-
ci kanalizacyjnej ponad 180 gospodarstw domowych. 
Projekt realizowany był ze środków pozyskanych z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w  ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 
4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środo-
wiska i energetycznej” pod tytułem „Budowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - ETAP 
III Zadanie 4 w  miejscowościach Kostomłoty I  i  Ko-
stomłoty II”.

Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy rozpoczął 
się w 2011 r. wtedy rozpoczęto rozbudowę sieci kanali-
zacyjnej. Zakończonego w 2012 r. z efektem poszerze-
nia sieci kanalizacyjnej o  14,78 km oraz podłączenia 
ponad 180 gospodarstw domowych do sieci. Drugi etap 
prac polegał na zmodernizowaniu oczyszczalni ście-
ków w Kostomłotach Drugich.  Po modernizacji oczysz-
czalnia osiąga przepustowość do 1000 m3/dobę. Dodat-
kowo został zakupiony zestaw mobilnego agregatu 
prądotwórczego wraz z  kompletem oprzyrządowania 
i przyczepką dostosowaną do przewozu w/w agregatu. 
Projekt obejmował  także  zakup i  montaż urządzeń 
technologicznych takich jak: sitopiaskownik, prasa 
taśmowa do odwadniania osadów i szafa rozdzielczo – 
sterownicza.  Dodatkowo remontowi poddana zostanie 
również droga do oczyszczalni.

R E K L A M A

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Tak jak w latach poprzednich w ramach „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest na terenie Gminy Miedziana 
Góra na lata 2007-2032” Gmina prowadzi 
nabór wniosków o dofinansowanie 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”.

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich
Zapisy dla nowych dzieci odbywać się będą do 
10 kwietnia. Należy złożyć wypełnioną kartę 
zgłoszeniową dostępną w szkole.

Zespół Szkół w Ćmińsku
Zapisy dla nowych dzieci odbywać się będą do 
31 marca. Należy złożyć podanie.

Szkoła Podstawowa w Porzeczu
Rekrutacja trwać będzie do wyczerpania miejsc.
Należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową 
dostępną w szkole.

Kalendarium
wydarzeń

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

22 marca, godz. 10.00
Powitanie wiosny z Klubem Turystów Pieszych 
„Przygoda”, Kołem Przewodników „Bartek”
oraz Klubem Turystyki „Gwarek”___________________________________

10-12 kwietnia
Targi Agrotravel z udziałem LGD „Dorzecze Bobrzy”___________________________________

12 kwietnia, godz. 9.00
Inauguracja II Edycji Ligi Akademii Piłkarskiej
Korona Kielce na stadionie Wichru Miedziana Góra___________________________________

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 graficzna / trojca.org

Drukarnia TERCET Kielce, nakład: 1200 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.

wydawca

redakcja

skład

druk

Uwaga
Indywidualne konta bankowe
dotyczy wpłat podatkowych na 2015 r.
Od 1 stycznia 2015 r. wpłaty z tytułu podatków: od 
nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków trans-
portowych osoby fizyczne i prawne winny dokony-
wać na indywidualny rachunek bankowy, którego 
numer jest podany w decyzji wymiarowej (nakazie 
płatniczym), a w przypadku podatków deklarowa-
nych – 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, który otrzyma 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 innych należy dokony-
wać na dotychczasowy rachunek.

Uwaga Azbest!

zapisy do oddziałów
przedszkolnych
na rok szkolny 2015/2016

W KONKURSIE KINA MOSKWA BILETY WYGRYWAJĄ:

Iwona Plewińska, Izabela Podstawka, Natalia Lis



Dla pierwszych 10 czytelników mamy podwójne zaproszenia na Targi DOM.
Po odbiór zapraszamy do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.


