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Szanowni	Mieszkańcy!

	 Jak	 pracować	 z  uczniem	 zdolnym,	 by	 rozwijać	 jego	 talen-
ty	i zmotywować	do	podejmowania	nowych	wyzwań?	A jak	pomóc	
młodemu	człowiekowi,	 który	boryka	 się	 z  trudnościami	w nauce?	
Te	 pytania	 zadawaliśmy	 sobie	 na	 etapie	 przygotowywania	 pro-
jektu	„(do)Roboty!”,	 który,	 ku	mojej	wielkiej	 satysfakcji,	 otrzymał	
dofinansowanie	 ze	 środków	 unijnych.	 Dzięki	 niemu,	 gimnazjali-
ści	z Ćmińska	oraz	Kostomłotów	Drugich	–	zarówno	ci,	uzdolnie-
ni,	jak		i ci,	których	trzeba	wesprzeć,	by	uwierzyli	w siebie	i rozwi-
nęli	skrzydła	–	wezmą	udział	w wielu	dodatkowych	zajęciach,	któ-
re	potrwają	do	końca	2018	r.	 Jestem	przekonany,	że	ten	czas	po-
święcony	na	ciekawe,	rozwijające	i podnoszące	kompetencje	zaję-
cia,	przyniesie	wspaniałe	 rezultaty.	Takie	 jak	 choćby	 te	w posta-
ci	 kolejnych	 laureatów	 i  finalistów	 konkursów	 przedmiotowych.	
W tym	roku	szkolnym,	po	wielomiesięcznych	edukacyjnych	zmaga-
niach,	do	finału	konkursów	dla	gimnazjalistów	dobrnęło	dziesięciu	
naszych	uczniów.	Za	wszystkich	miedzianogórskich	finalistów	trzy-
mam	kciuki,	a Państwa	zapraszam	do	lektury	naszego	miesięczni-
ka	oraz	zapoznania	się	z sylwetkami	uczniów.	
	 O czym	jeszcze	można	przeczytać	w marcowym	wydaniu	„Gło-
su	Miedzianej	Góry”?	Wiele	wzruszeń	dostarczy	z pewnością	lektu-
ra	artykułu,	którego	bohaterem	jest	Pan	Władysław	Socha	–	99-let-
ni	mieszkaniec	Ćmińska,	który	opowiada	o swoim	życiu	i zdradza	
receptę	 na	 długowieczność.	Wracamy	 również	 do	 dramatycznych	
wydarzeń	z 1947	r.	,	kiedy	to	w niewyjaśnionych	do	dziś	okoliczno-
ściach	funkcjonariusz	UB	zastrzelił	młodego	partyzanta	Stanisła-
wa	 Sochę.	 Tę	 postać	wspominaliśmy	 1	marca	 podczas	 gminnych	
obchodów	Narodowego	Dnia	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych.	Cieszę	
się,	że	tak	pięknie	uczestniczyła	w nich		młodzież	–	to	dowód	na	to,	
że	historia	porusza	wyobraźnię	młodych	ludzi,	a sztafeta	pamięci	
trwa	nieprzerwanie.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Temat miesiąca

Nasze perły
nauczyciela - Annę Adamczyk, powalczą 
o tytuł laureata z języka polskiego.
 O  naszych tegorocznych finalistach 
nauczyciele wypowiadają się w  samych 

superlatywach. To taka młodzież, któ-
ra wyznacza sobie ambitne cele i  kon-
sekwentnie je realizuje. Finalistki – po-
lonistki z  gimnazjum w  Ćmińsku – Pa-
trycja i Oliwia, choć paradoksalnie swo-
ją przyszłość wiążą z przedmiotami ści-
słymi – kochają literaturę i  lubią pisać.  
Ich kolega - Jakub Romanek przyzna-
je, że tuż przed końcowym etapem kon-
kursu nie ma czasu na nic niezwiązane-

go z matematyką. Całymi dniami rozwią-
zuje zadania. Ekipa finalistów z Kostom-
łotów Drugich choć nie bez stresu i obaw 
odlicza dni do konkursów, zachowuje po-
godę ducha. Piotrek Rysiński, który po-
walczy o dwa tytuły, zapewnia z uśmie-
chem, że jest już dobrze przygotowany 
i gotowy do walki.
- Trzymamy kciuki za wszystkich na-
szych finalistów i życzymy im powodze-
nia! – mówi wójt Zdzisław Wrzałka. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Ciekawi świata i  otwarci na wy-
zwania – tacy są miedzianogórscy 
gimnazjaliści, walczący o tytuły lau-
reatów wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych.

 Dobiega końca trwająca prawie cały 
rok szkolny rywalizacja gimnazjalistów 
w  wojewódzkich konkursach przedmio-
towych. Na marzec zaplanowano ostat-
nie etapy wszystkich zawodów, które wy-
łonią laureatów. Do finału wyścigu do-
brnęło dziesięciu gimnazjalistów z Mie-
dzianej Góry. To najlepsi z  najlepszych, 
ambitni, pracowici, pełni zapału i głodni 
wiedzy młodzi ludzie, którzy bardzo wy-
soko stawiają sobie poprzeczkę.

Sześciu wspaniałych z Kostomłotów
 - Cieszymy się, że wśród tych, któ-
rzy przeszli do ostatniego etapu konkur-
sów są uczniowie z gimnazjów w Ćmiń-
sku i Kostomłotach Drugich – mówi wójt 
gminy Miedziana Góra – Zdzisław Wrzał-
ka. – Nasze szkoły wspierają uzdolnioną 
młodzież, a  nauczyciele potrafią rozwi-
jać ich zainteresowania i uzdolnienia.
Przystąpienie do konkursów wymaga 
od uczniów ogromnego nakładu pracy 
i opanowania materiału wykraczającego 
poza podstawy programowe. 

 -  Nie da się przygotować ucznia do 
konkursu w  ciągu jednego roku. To jest 
praca od pierwszej klasy gimnazjum – 
mówi Iwona Radlica-Kita, zastępca dy-
rektora Zespołu Szkół 
w  Ćmińsku. Dyrektor tej 
placówki – Krzysztof Wój-
cikowski dodaje, że bar-
dzo istotne jest wyłowie-
nie spośród uczniów pere-
łek.
 Piotr Kwiecień – dy-
rektor Zespołu Szkół w Ko-
stomłotach Drugich nie 
kryje, że finaliści i  laure-
aci konkursów są dumą ca-
łej społeczności. W  tym 
roku szkolnym kierowa-

ne przez nie-
go gimnazjum 
może pochwa-
lić się sześcio-
ma uczniami, którzy dotar-
li do finału, przy czym jeden 
z nich – Piotr Rysiński z klasy 
III walczy o laury z matema-
tyki (pod opieką Elżbiety Żak) 
i  historii. Z  tego drugiego 
przedmiotu do finału udało 
się zakwalifikować także Łu-
kaszowi Fijałkowskiemu. Obu 
uczniów przygotowuje Tere-
sa Lewandowska. Aż trzech 
gimnazjalistów – Piotr Łyż-
wa (klasa II), Zuzanna Szcze-
pańska (klasa III) i Julia Wój-
cik (klasa II) - znalazło się 
w finale konkursu przedmio-
towego z  biologii. Całą trój-
kę przygotowuje Ilona Wie-
wiór. O tytuł laureata z języka 

angielskiego walczy pod okiem Szymona 
Kozioła  - Piotr Kazała (klasa III).

     W Ćmińsku – humaniści i matematyk
 Z  gimnazjum w  Ćmińsku do ostat-
niego etapu konkursów przeszło czte-
rech uczniów: Jakub Romanek (kla-
sa III) z  matematyki (przygotowywany 
przez Małgorzatę Wójcikowską) oraz Da-
vid Kitssa (klasa III) z języka angielskie-
go (pod okiem Małgorzaty Lasek). Trze-
cioklasistki - Patrycja Walasek oraz Oli-
wia Cerkowniak, przygotowywane przez 

Finaliści z Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich: od lewej na dole: 
Zuzanna Szczepańska i Julia Wójcik, u góry od lewej: Piotr Rysiński,

Piotr Kazała, Łukasz Fijałkowski i Piotr Łyżwa.

Finaliści z zespołu Szkół w Ćmińsku - od lewej: Oliwia Cerkowniak,
Patrycja Walasek, w drugim rzędzie od lewej: Jakub Romanek i David Kitssa

Konkursy przedmiotowe dla gim-
nazjalistów to trzyetapowa rywali-
zacja, której stawką jest nie tylko 
zwolnienie z odpowiedniej części 
egzaminów końcowych, ale i prze-
pustka do najlepszych liceów.
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z  których dwa zostały opatentowane, 
pełnił funkcję radnego gminnego i  ku-
ratora sądowego. Za swoją działalność 
otrzymał wiele wyróżnień, m.in. Złoty 
Krzyż Zasługi. Pytany o to, jaka jest jego 
recepta na długowieczność, Władysław 
Socha odpowiada: - Nigdy nie paliłem 
papierosów, ani nie piłem alkoholu. Sta-
rałem się żyć w zgodzie z rodziną i sąsia-
dami, ale zawsze najważniejsza była mi-
łość małżeńska – mówi jubilat. 
 Pani Henryka z  uśmiechem dopo-
wiada, że choć życie nie szczędziło im 
trudnych chwil, zawsze się wspierali 
i dużo ze sobą rozmawiali. 
 Z okazji pięknego jubileuszu Włady-
sława Sochę odwiedził wójt gminy Mie-
dziana Góra – Zdzisław Wrzałka, któ-
ry przekazał mu list gratulacyjny. Do ży-
czeń przyłączyli się także przewodniczą-
cy Rady Seniorów Gminy Miedziana Gó-
ra – Ryszard Kasprzyk oraz Jan Szustak 
– członek Rady. Warto podkreślić, że Ra-
da Seniorów podjęła inicjatywę uroczy-
stego obchodzenia urodzin najstarszych 
mieszkańców sołectw gminy Miedzia-
na Góra. Wytypowano dwadzieścia osób, 
które ukończyły 90 rok życia. Jak podkre-
śla Ryszard Kasprzyk – Rada chce wspie-
rać najstarszych seniorów w ich codzien-
nym życiu. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

- Starałem się żyć w  zgodzie z  ro-
dziną i  sąsiadami, ale zawsze naj-
ważniejsza była miłość małżeńska 
– mówi Władysław Socha z  Ćmiń-
ska, który świętował 99 rocznicę 
urodzin.

 Pan Władysław, mimo przebytych 
chorób oraz życiowych trudności, wciąż 
zachowuje pogodę ducha i  optymizm. 
Może pochwalić się doskonałą pamięcią, 

jeszcze do niedawna własnoręcznie wy-
pełniał PIT-y. Pogodne usposobienie ju-
bilata to zapewne zasługa jego małżon-

ki – Henryki, z  którą w  zgodzie i  miło-
ści przeżył wspólnie 71 lat. Pan Henryk 
wspomina z uśmiechem, że w kawalerkę 
jeździł rowerem do odległych wsi, a tym-
czasem miłość swojego życia znalazł 
tuż, tuż. Spotkali się po raz pierwszy po 
mszy świętej, podczas odpustu parafial-
nego, pobrali w 1945 roku, dochowali się 
dwóch synów (niestety obaj już nie żyją), 
mają dwóch wnuków i  dwie prawnucz-

ki. Na co dzień wspie-
rają ich synowe, które 
o  swoich teściach mó-
wią, że to ludzie zgod-
ni i  niezwykle życzli-
wi. – Mieszkamy już 
obok siebie tyle długich 
lat i nigdy nie spotkała 
mnie z  ich strony żad-
na przykrość – podkre-
śla synowa Barbara So-
cha.
 Pan Władysław z  wy-
kształcenia jest sto-
larzem i  z  tym zawo-
dem związał swoje ży-

cie, kierując m.in. Zakładem Produk-
cji Drzewnej w  Ćmińsku. Jest autorem 
14 wniosków usprawnień technicznych, 

Jubilata odwiedził wójt Zdzisław Wrzałka z przedstawicielami Rady 
Seniorów - Ryszardem Kasprzykiem i Janem Szustakiem

Podczas marcowej sesji radni przyjęli m.in. uchwałę w  sprawie sieci szkół

Do 30 kwietnia można składać 
wnioski o  dofinansowanie kosztów 
demontażu, transportu i  unieszko-
dliwiania odpadów zawierających 
azbest.

 W ramach realizacji „Programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest 
z  terenu gminy Miedziana Góra na la-
ta 2014-2032” prowadzony jest nabór 
wniosków o  dofinansowanie kosztów 
demontażu, transportu i  unieszkodli-
wiania odpadów zawierających azbest.
Urząd Gminy stara się o pozyskanie do-
tacji na realizację tych usług, dlatego 
bardzo ważne jest, by osoby deklarują-
ce wymianę pokrycia dachowego były do 
tego przygotowane tj. na 30 dni przed 
planowaną datą rozpoczęcia robót do-

kodliwione na składowisku odpadów 
niebezpiecznych  w  miejscowości Do-
brów w gminie Tuczępy. ■

___________________
Anna	Socha

konały zgłoszenia w  Wydziale Budow-
nictwa Starostwa Powiatowego w  Kiel-
cach (ul. Wrzosowa 44, poziom 0). 
 Program będzie realizowany do 
31 października 2017 r. co oznacza, że 
najpóźniejszym terminem wymiany po-
krycia dachowego będzie październik.
W ubiegłym roku z dofinansowania sko-
rzystało 86 właścicieli nieruchomości, 
w tym pięciu - z demontażu pokrycia da-
chowego, a  od pozostałych właścicieli 
odebrano odpady zawierające azbest za-
legające na posesjach.
 Łącznie od roku 2007 z terenu gmi-
ny Miedziana Góra w ramach programu 
usunięto 1068,8 tony odpadów tj.18 mb 
rur azbestowo-cementowych i  96,5 tys. 
m kw. eternitu. Odpady zostały uniesz-

Usuną azbest

Wnioski o dofinansowanie kosztów 
demontażu, transportu i uniesz-
kodliwiania odpadów zawiera-
jących azbest można składać do 
30 kwietnia 2017 r. w Urzędzie 
Gminy w Miedzianej Górze. Formu-
larze wniosków dostępne są w po-
koju nr 9 i na stronie internetowej: 
www.miedziana-gora.pl w zakład-
ce: wnioski do pobrania.

W zgodzie z sobą i ludźmi
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W skrócie
Ustalenie sieci szkół, przyjęcie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi – to tylko niektóre z punktów sesji 
Rady Gminy Miedziana Góra, która odbyła się 2 marca.

 Jednomyślnie radni gminni przyjęli „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2017 roku” (więcej	
o programie	w tym	numerze	naszej	gazety). Radni przyjęli także 

uchwałę ustalającą sieć szkół podstawowych i gimnazjów w no-
wym ustroju szkolnym, który określony został w ustawie z 14 
grudnia 2016 r. Przypomnijmy, że wiąże się ona m.in. z  likwi-
dacją gimnazjów oraz powrotem do 8-klasowych szkół podsta-
wowych. Od września tego roku do 31 sierpnia 2019 r. w gmi-
nie działać będą trzy szkoły podstawowe (SP w  Zespole Szkół 
w  Kostomłotach Drugich, SP z  Oddziałami Przedszkolnymi 
w  Ćmińsku oraz SP w  Porzeczu). Jednocześnie wygaszana bę-
dzie edukacja w klasach gimnazjalnych, co oznacza, że od roku 
szkolnego 2019/2020 w gminie planuje się sieć szkół obejmu-
jącą trzy 8-letnie podstawówki: w Zespole Szkół w Kostomło-
tach Drugich, Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolny-
mi w Ćmińsku oraz Szkole Podstawowej w Porzeczu.
 Podczas posiedzenia Rady Gminy została także przyję-
ta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi kielec-
kiemu w kwocie 80 tys. zł na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej oraz wykonanie prac przeniesienia słupów i linii na-
powietrznej poza ciąg pieszy przy ul. Tumlińskiej w  Miedzia-
nej Górze. Ułatwi to swobodne i bezpieczne poruszanie się  po 
chodniku. Radni ustalili również wysokość ekwiwalentu pie-
niężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożar-
nych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach po-
żarniczych. Będzie on wynosił 16 zł za każdą godzinę.
 Przyjęto także zmiany w budżecie gminy na 2017 r. i wie-
loletniej prognozie finansowej. Gośćmi posiedzenia Rady Gmi-
ny byli – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach – Robert 
Kaszuba i radny powiatowy – Zdzisław Zapała. ■ (nieb.)

 � Klub Seniora w Miedzianej Górze zaprasza na gimnasty-
kę dla pań pod hasłem „Zdrowy kręgosłup”. Zajęcia, prowa-
dzone przez wykwalifikowanego instruktora, odbywają się 
w każdy wtorek o godz. 18 w remizie OSP w Miedzianej Gó-
rze. Prosimy o zabranie ze sobą karimat, które niezbędne bę-
dą do wykonywania ćwiczeń. Odpłatność - 5 zł.

 � W związku z pracami przy budowie kanału sanitarnego 
w pasie drogowym przy ul. Leśnej w Ciosowej wykonawca – 
firma „Moduł” informuje o  możliwości wystąpienia utrud-
nień w ruchu. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i prze-
praszamy za wszelkie niedogodności.

 � Świetlica wiejska w Porzeczu zaprasza na dodatkowe za-
jęcia, które odbywają się według rozkładu: j. angielski–środa 
godz.15-16 (prowadząca: Agnieszka Naporowska), matema-
tyka – środa godz.14–15 (prowadzący: Bogusław Jas), j. polski 
– czwartek godz.14–15 (prowadząca: Małgorzata Kolus), pla-
styka – poniedziałek godz.14–15 (prowadzący: Dariusz Kur-
piński), logopedia wtorek – godz.15–16 (prowadząca: Ma-
rzena Staniec), muzyka – poniedziałek – godz.15.30–16.30 
(prowadzący: Stanisław Ciosek), techniki  zapamiętywania - 
czwartek godz.17.30 – 18.30 (prowadząca: Małgorzata Cio-
sek), przyroda – wtorek godz.14-15 (prowadząca: Jolanta 
Bętkowska). Na zajęcia z logopedą organizatorzy zapraszają 
dzieci z rodzicami, na pozostałe wszystkich chętnych.

 � 34 tys. zł przekaże gmina Miedziana Góra samorządowi 
województwa świętokrzyskiego na opracowanie dokumenta-
cji projektowej budowy 14- kilometrowego ciągu pieszo–ro-
werowego przy drodze wojewódzkiej 750 na odcinku Leko-
min – Ćmińsk. W realizację projektu zaangażował się także 
samorząd gminy Zagnańsk. 

 � W marcu odbędzie się obwoźna zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego oraz opon. Zgłoszenia adresów nieruchomości i rodzaju 
odpadów do odbioru należy dokonać do 20 marca telefonicz-
nie do firmy P.H-U „Zieliński” na numer tel. (41) 353-50-27. 

 � Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego za-
prasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie „W Święto-
krzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!” Jego celem jest poka-
zanie korzystnych zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich mia-
stach i gminach od początku istnienia województwa, czyli od 
1 stycznia 1999 r. Prace konkursowe mogą mieć formę: pi-
semną (esej), plastyczną (plakat), prezentacji multimedial-
nej lub fotoreportażu, mogą być one wykonane indywidual-
nie lub w zespołach. Termin nadsyłania prac - 28 kwietnia. 
Informacji w  sprawie konkursu pod numerem tel.: 41 343-
90-37. ■ (nieb.)

Podczas marcowej sesji radni przyjęli m.in. uchwałę w  sprawie sieci szkół

Mamy sieć
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6 głos miedzianej góry

Ludzie pytają go, czy skończył szko-
łę aktorską, a on skromnie odpowia-
da, że jego mocny, wyrazisty głos to 
ofiarowany przez Boga dar.

 Śmierć przystąpiła do Heroda. Za-
rzuciła mu ostrą kosę na szyje. Okrutny 
król już się nie wyślizgnie z jej objęć. Tak 
było podczas jasełkowego przedstawie-
nia przygotowanego w grudniu ubiegłe-
go roku przez zespół „Bobrzanki”. W po-
stać potężnego władcy wcielił się wów-
czas Zygmunt Wiśniewski – mieszkaniec 
Wyrowców w  Ćmińsku. Postawny męż-
czyzna o mocnym głosie na scenie czu-
je się jak ryba w wodzie. Już jako dojrza-
ły człowiek odkrył, że recytacja, taniec 
i śpiew to jego wielka pasja.

Miał zostać muzykiem…
 Zygmunt Wiśniewski występuje nie 
tylko w  „Bobrzankach”, ale jest także 
członkiem zespołów pieśni i tańca „Sor-
bin” z gminy Bliżyn oraz „Wincentowia-

nie” z Piekoszowa. Związany jest również 
z  grupą seniorów działającą przy Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz 
Kwartetem Świętokrzyskim. Kalendarz 

jego prób i występów zapisany jest drob-
nym maczkiem. Skąd taka pasja? Mo-
że artystyczne zdolności odziedziczył po 
starszym o  siedem lat bracie Henryku, 
waltorniście z  Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Święto-
krzyskiej?
 - Henryk grał 
też na akordeonie, 
a  pozostali bracia 
bębnili na domowej 
roboty instrumen-
cie – wspomina i po 
chwili przyznaje, że 
gdy brat wychodził 
z  domu i  zostawiał 
akordeon, zdarzało 
mu się po kryjomu 
próbować na nim 
grać.
 Muzycznej pa-
sji Zygmunta przy-
glądała się jego mama, która postanowi-
ła zapisać syna do szkoły muzycznej. Po-
myślnie przeszedł przez przesłuchania 
i miał rozpocząć naukę gry na kontraba-
sie. Ale ojciec zasiał w nim ziarno wątpli-
wości i ostatecznie, miast muzykiem, zo-
stał ślusarzem. - Tata przekonał mnie, że 
dla mężczyzny lepszy jest konkretny za-
wód – wspomina. 
 Dorosłe życie upłynęło mu na cięż-
kiej pracy – zaliczył dwa lata w wojskach 
powietrzno-desantowych, później praco-
wał m.in. w  kopalni jako operator łado-
warki, dziewiętnaście lat jeździł cięża-
rówką. Ale cały czas ciągnęło go do sztu-
ki, ukończył kursy tańca, zdobył także li-
cencję sztuk walki i  obrony Krav Ma-
ga. Jako 63-latek dołączył do działające-
go w  Wojewódzkim Domu Kultury Ze-
społu Pieśni i  Tańca „Kielce”. - To były 
trzy wspaniałe lata, bardzo dużo się na-
uczyłem przez ten czas – wspomina pan 
Zygmunt. – Próby odbywały się trzy razy 
w tygodniu przez trzy godziny. Radziłem 
sobie dobrze, choć byłem najstarszym w 
zespole.

Zachować tradycję
 Artysta z  Wyrowców mówi krótko, 
że występy artystyczne nadają jego życiu 

Zygmunt Wiśniewski w roli Heroda

sens. -  Dzień bez próby, bez 
spotkania przy muzyce i  tań-

cu, to czas stracony – podkreśla. 
 Kocha sztukę ludową i gwarę, pięk-
nie potrafi operować lokalnym dialek-
tem, snując historie, opowiastki i  po-
gwarki. Pan Zygmunt ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów m.in. podczas ubie-

głorocznego VI Regionalnego Przeglądu 
Gadek „Toto nase ludowe godanie” jury 
przyznało mu trzecią lokatę za powiast-
kę „Wielije pod Górom  Grodowom   na 
Mesjosa cekanie”, którą ułożył sam. 
- Uważam, że moim posłannictwem jest 
kultywowanie tradycji naszego regionu 
i  uczenie wrażliwości na piękno gwary 
– tłumaczy. W jego repertuarze znajduje 
się również wzruszający monolog „Mon-
te Cassino”.
 Dwa lata temu pan Zygmunt wraz 
z Zofią Adamczyk z zespołu „Wincento-
wianie” zajął II miejsce podczas Ogól-
nopolskiego Konkursu Ludowych Par 
Tanecznych w  Rzeszowie, druga lokata 
przypadła  mu także  w konkursie śpie-
waczym organizowanym przez Klub Se-
niora w Kielcach. Teraz przygotowuje się 
wraz z „Bobrzankami” do IV Regionalne-
go Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej 
oraz eliminacji Buskich Spotkań z Folk-
lorem. Jak widać wyzwań artystycznych 
stoi przed Zygmuntem Wiśniewskim 
dużo, choć jak podkreśla z  uśmiechem 
– te największe - związane z utworze-
niem zespołu ludowego i izby regional-
nej wciąż są przed nim. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Artysta prezentuje zdobyte medale

Wyzwania wciąż przed nim
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Bierzemy się 
„(do)Roboty”!

Strzelcy zapraszają w swoje szeregi także dziewczęta

Ruszają zajęcia dla gimnazjalistów 
oraz kursy doskonalące dla nauczy-
cieli. A wszystko to w ramach pro-
jektu „(do)ROBOTY”.

 - Współfinansowany ze środków RPO 
Województwa Świętokrzyskiego na la-
ta 2014-2020 projekt daje naszym szko-
łom możliwość zorganizowania dodatko-
wych zajęć zarówno dla gimnazjalistów 
uzdolnionych, jak i  tych, którzy boryka-
ją się z problemami w nauce – mówi wójt  
gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka. 
– Nie zapominamy także o nauczycielach, 

uzdolnienia z  przedmiotów ścisłych, ję-
zyka angielskiego oraz zagadnień zawo-
doznawstwa, fotografii i  paramedycyny. 
Poznają oni także techniki efektywnego 
uczenia się. W ramach projektu zaplano-
wano udział 248 gimnazjalistów w zaję-
ciach edukacyjnych prowadzonych przez 
wyższe uczelnie z  Wrocławia, Krakowa, 
Warszawy i Łodzi. 
 - Pragniemy w ten sposób zmotywo-
wać uczniów do nauki, pokazać im moż-
liwości kształcenia na renomowanych 
uczelniach – dodaje wójt Wrzałka. Pod-
kreśla on również, że w  ramach projek-
tu nie zapomniano o  nauczycielach – 
do 30-osobowej grupy skierowane  będą 
szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej 
(m.in. zespołu Aspergera). 
 Zajęcia w  obu gimnazjach ruszą 
w  ciągu najbliższych tygodni i  potrwają 
do końca 2018 r. ■ (nieb.)

bowiem rozwijanie ich kompeten-
cji jest niezwykle istotne w proce-

sie dydaktycznym.
Projekt „(do)ROBOTY” skie-
rowany jest do uczniów i pe-
dagogów z dwóch gimnazjów 
– w Ćmińsku i Kostomłotach 
Drugich. Jego całkowita war-

tość to 481 tys. 597 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniesie  431 tys. 477 zł ( w tym 
ze środków europejskich – 409 tys. 358 zł, 
zaś z budżetu  krajowego – 22 tys. 119 zł).
Wkład własny gminy zamknie się w kwo-
cie 50 tys. 120 zł. 
 Pierwszą grupę stanowią zajęcia dy-
daktyczno — wyrównawcze służące wy-
równywaniu szans uczniów z  trudno-
ściami w uczeniu się. Z dodatkowych za-
jęć z matematyki, fizyki, geografii, biolo-
gii, chemii i  języka angielskiego skorzy-
sta 142 gimnazjalistów. Do 216 uczniów 
skierowane będą zajęcia rozwijające ich 

Chcesz poznać tajniki musztry, 
podnieść swoją sprawność fizycz-
ną i  spędzać czas w  gronie osób, 
którym bliskie są wartości patrio-
tyczne? Dołącz do „Strzelców”.

 Obwód nr 3 Miedziana Góra Związ-
ku Strzeleckiego Kielce obchodzi pierw-
szą rocznicę powstania. To grupa zapa-
leńców skupionych wokół wartości na-
wiązujących do przedwojennej organi-
zacji strzeleckiej. Kilkunastu chłopców 
spotyka się w  każdą sobotę w  godz. 9-
13 na terenie Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Miedzianej Górze (ul. Sta-
dionowa 3), ćwicząc musztrę i  taktykę, 
podnosząc swoją sprawność fizyczną na 
siłowni czy poznając historię wojskowo-
ści oraz dzieje Legionów Józefa Piłsud-
skiego.
 - To pasjonaci, którym bliskie są 
tradycje piłsudczykowskie – mówi ko-
mendant Obwodu nr 3 – Leszek Mi-
chalski. Zaprasza on wszystkich – za-
równo chłopców, jak i dziewczęta - któ-
rzy ukończyli szesnasty rok życia  i bli-
ski jest im duch patriotyczny do dołącze-
nia do Związku Strzeleckiego. Chłopcy 

wstał w  1994 r., nawiązuje do trady-
cji przedwojennej organizacji strzelec-
kiej. Jego głównym celem jest wychowy-
wanie „Strzelców” w  duchu patriotycz-

nym, przekazywanie wiedzy historycznej 
oraz przygotowanie do służby w wojsku. 
„Strzelcy” kultywują takie wartości, jak 
honor, odwaga, poświęcenie, przyjaźń 
oraz poczucie wspólnoty. ■ (nieb.)

są bardzo aktywni, pełni zapału do po-
dejmowania coraz to nowych wyzwań – 
biorą udział w  uroczystościach patrio-
tycznych – ostatnio w  poczcie sztanda-

rowym z  okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, uczestniczyli 
także m.in. w Marszu Szlakiem I Kompa-
nii Kadrowej.
 Związek Strzelecki Kielce, który po-

W duchu Piłsudskiego
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Wydarzyło 
się w marcu

2 marca 1860 r.
– dotknięci klęską żywiołową mieszkań-
cy Miedzianej Góry piszą pismo do na-
czelnika powiatu kieleckiego z  prośbą 
o zwolnienie z podatków.

17 marca 1907 r.
– urodził się Józef Kałuża, kierownik 
Szkoły Powszechnej w  Kostomłotach 
(którą kierował do 1969 r.), oficer ZWZ 
–AK, biorący udział w  rozpracowaniu 
„Wittka”. 

5 marca 1919 r.
– pobór 29 rekrutów z terenu gminy. Do 
Kielc na Stary Rynek odprowadzali ich 
sołtysi. 

5 marca 1932 r.
– włościanie z Kostomłotów zobowiązali 
się podczas zebrania wiejskiego do prze-
kazania przez każdą rodzinę 4 zł na za-
kup ornatów dla kapłanów z kostomłoc-
kiej kaplicy.

marzec 1941 r.
– w  Kostomłotach z  inicjatywy podpo-
rucznika Stanisława Mikołajczyka ps. 
„Rozmaryn” powstaje komórka konspira-
cyjna Związku Walki Zbrojnej. 

1 marca 1980 r.
– Niewachlów I i II zostają odłączone od 
gminy Miedziana Góra i włączone w gra-
nice administracyjne Kielc.

na	podstawie	wydawnictwa	„W Miedziano-
górskiej	 Gminie”	 Eugeniusza	 Kosika	 i  Ry-
szarda	A.	Żelaznego.

cyzja IPN o zamknięciu śledztwa. 
 W tym roku minęło 70 lat od śmierci 
„Czarnego”. Gorycz, żal, bo przecież par-
tyzant zginął z  rąk swoich, ale jak głosi 
napis na płycie z czerwonego piaskowca: 
Miłość	nie	pamięta	złego. ■
___________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Niedziela. Połowa stycznia. 70 lat 
temu. Młody mężczyzna wybiega 
z kościoła w Kostomłotach Drugich 
i  umykając przed gradem kul, bie-
gnie w  stronę Tumlina. Gdy wydaje 
mu się, że wymknął się już z obławy, 
pada śmiertelny strzał.

 Ludzie pamiętają. Świadczą o  tym 
kwiaty i znicze na obelisku znajdującym 
się przy ul. Urzędniczej. Ufundowali go - 
miedzianogórski regionalista Ryszard A. 

Żelazny oraz właściciel zakładu kamie-
niarskiego Grzegorz Rębosz. 
 Ten chłopak pochodził stąd. Tu cho-
dził do szkoły, tu walczył. I  tu zginął. 
Prawie dwa lata po zakończeniu woj-
ny. Stanisław Socha był zaledwie 14-let-
nim uczniem szkoły w Kostomłotach, gdy 
rozpoczęła się wojna. Tak, jak większość 
młodzieży zaangażował się w działalność 
konspiracyjną – został żołnierzem  4 pp 
Leg. Obwód Kielce, podobwód I, placów-
ka nr 4 w  Niewachlowie. Przybrał pseu-
donim „Czarny”. 

 - Był młodzieńcem odważnym, ale 
i rozsądnym – mówi Ryszard A. Żelazny. 
– Brał m.in. udział w  wykonaniu wyro-
ku na „Wittka”, a już po wojnie – rozbiciu 
kieleckiego więzienia.
 Po zakończeniu okupacji nie zło-
żył broni. Wpływ na to miały wydarze-
nia z 10 maja 1945 r., kiedy to w niewy-
jaśnionych do dziś okolicznościach wy-
konano wyrok na jego ojcu oraz dwóch 
stryjecznych braciach. W tle tych drama-
tycznych wydarzeń są nieporozumienia 
finansowe w  miejscowym oddziale AK. 
Przez długie miesiące „Czarny” ukry-
wał się  przed funkcjonariuszami Urzę-
du Bezpieczeństwa. Na pewien czas wy-
jechał na ziemie odzyskane, ale pod ko-
niec 1946 roku wrócił do Kostomłotów. 
 Przyszedł rok 1947. W  niedzielę, 
19 stycznia odbywały się wybory do Sej-
mu. Lokal wyborczy, którego pilnowa-
li funkcjonariusze UB i  MO, znajdo-
wał się w  miejscowej szkole. W  koście-
le obok trwała msza święta. Ktoś zauwa-
żył modlącego się Stanisława. Ktoś szep-
nął, żeby uciekał. Umknął przez zakry-
stię, w szaleńczym tempie pędził w kie-
runku Tumlina. Funkcjonariusze strzela-
li za nim, ale – jak wynika z relacji świad-
ków – bardziej na postrach, tak  jakby nie 
chcieli trafić. Dobiegł już prawie do lasu, 
wydawał się bezpieczny, gdy z  zabudo-
wań przy ul. Tumlińskiej padł strzał. Tym 
razem celny. Zginął na miejscu. Miał za-
ledwie 22 lata. Ciało partyzanta przenie-
siono do rodzinnego domu. Dopiero po 
tygodniu władze zezwoliły na pogrzeb – 
„Czarny” został pochowany na cmenta-
rzu w Kostomłotach. 
 Kto śmiertelnie ranił młodego par-
tyzanta? Prowadzone przez kielecką de-
legaturę IPN śledztwo zostało umorzone 
w 2007 r. z powodu nie wykrycia spraw-
cy przestępstwa. Według zeznań szwa-
gierki zamordowanego – Heleny Sochy – 
śmiertelny strzał miał oddać funkcjona-
riusz UB o nazwisku Malec, który w cza-
sie wojny służył w tym samym oddziale 
AK, co Stanisław. Po tragicznych wyda-
rzeniach wyprowadził się z gminy. Nie-
stety, nigdy nie udało się ze stuprocento-
wą pewnością ustalić winnego, stąd de-

Stanisław Socha „Czarny”

Miłość nie pamięta złego



9

aktualnościTROCHĘ HISTORII

Zapytają prawnika
132 osoby skorzystały w  ubiegłym 
roku z  bezpłatnych porad praw-
nych zorganizowanych w  ramach 
tzw. Funduszu Alkoholowego gminy 
Miedziana Góra.

 Od kwietnia 2016 r. w ramach Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mie-
dzianej Górze działa bezpłatny punkt 
porad prawnych. – Po pomoc do radcy 
prawnego mogą zgłosić się osoby, któ-
rych sytuacja materialna nie pozwala na 
skorzystanie z  odpłatnej, profesjonalnej 
porady w kancelarii adwokackiej – mówi 
wójt Zdzisław Wrzałka. - Pomoc prawna 
udzielana jest osobom  zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym, bezrobotnym, 
uzależnionym od alkoholu lub narkoty-

46 par z Miedzianej Góry stanęło na 
ślubnym kobiercu w ubiegłym roku. 
Coraz częściej nowożeńcy decydują 
się na ślub w plenerze.

 Nie tylko w  kościele czy urzędzie 
mówią sobie: tak  nowożeńcy z  gminy 
Miedziana Góra. Coraz popularniejsze 
są śluby w plenerze. - W ubiegłym roku 
udzieliliśmy 14 ślubów cywilnych, w tym 

czterech w plenerze – na stoku narciar-
skim w  Tumlinie, dwóch w  restauracji 
„Grafit” i jednego w „Stodółce” – wylicza 
Kinga Wesołowska, zastępca kierownika 

mocy radcy o zabranie ze sobą wszystkich 
dokumentów, które mają istotne znacze-
nie dla poruszanej przez nich sprawy. ■ 
(nieb.)ków czy dotkniętym przemocą w  rodzi-

nie.
 W 2016 r. z pomocy w punkcie sko-
rzystały 132 osoby. - Porady prawne do-
tyczyły w szczególności sporów sąsiedz-
kich, głównie o charakterze majątkowym, 
a także postępowań spadkowych z zakre-
su prawa rodzinnego oraz prawa pra-
cy i  ubezpieczeń społecznych, a  zatem 
spraw życiowych, których sposoby roz-
wiązania mogą w bardzo istotnym stop-
niu rzutować na sytuację prawną zaanga-
żowanych w nie osób – mówi radca praw-
ny Piotr Świerczyński. 
 Porady prawne udzielane są w  każ-
dy wtorek w  godz. 15.45 – 18.45. Prosi-
my tych, którzy pragną skorzystać z po-

Urzędu Stanu Cywilnego w  Miedzianej 
Górze. W 2015 r. cywilnych ślubów było 
zaledwie pięć, w tym – dwa w restaura-
cjach, w których odbywały się wesela.
Nowożeńcy przenoszą ceremonię z urzę-
du w plener,  bowiem  chcą by ich uroczy-
stość była wyjątkowa i na długo zapadła 
w  pamięci. Decydują tu również wzglę-
dy praktyczne – goście nie muszą się 

przemieszczać, odcho-
dzi więc cała logistyka 
związana z  transpor-
tem uczestników uro-
czystości. Ale planując 
ślub cywilny poza sie-
dzibą USC należy pa-
miętać o  konieczności 
uzyskania zgody na ta-
ką uroczystość. Trze-
ba również przygoto-
wać się na to, że w ta-
kim przypadku oprócz 
obowiązkowej opłaty 
za sporządzenie aktu 
małżeństwa w  wyso-
kości 84 zł, nowożeń-
cy będą musieli wyło-

żyć dodatkowe 1000 zł.
 - W  tym roku mamy na razie zgło-
szone dwa śluby cywilne, w  tym jeden 
plenerowy – dodaje Kinga Wesołowska. 

Z porad skorzystały w ubiegłym roku 132 osoby

Warto podkreślić, że w 2016 roku w Mie-
dzianej Górze na nową drogę życia wstą-
piło 46 par, z czego 30 powiedziało sakra-
mentalne tak w jednym z dwóch kościo-
łów leżących na terenie gminy. W 2015 r. 
nowożeńców było mniej, bowiem udzie-
lono łącznie 39 ślubów (w  tym 34 kon-

kordatowych). - W  przypadku, gdy pa-
ra bierze ślub kościelny, musi przed uro-
czystością zgłosić się do USC, by dopeł-
nić formalności, na podstawie których 
zostanie wydane zaświadczenie o  bra-
ku okoliczności wykluczających zawar-
cie małżeństwa. Należy je dostarczyć do 
parafii, w której będzie udzielany ślub – 
tłumaczy Kinga Wesołowska. – W ciągu 
pięciu dni po zawarciu małżeństwa, pa-
rafia jest zobowiązana dostarczyć nam 
komplet dokumentów, na podstawie któ-
rych sporządzamy akt ślubu. ■ (nieb.)

„Tak” w plenerze

Ustawa Prawo o aktach stanu cywil-
nego umożliwia od 1 marca 2015r.  
zawieranie małżeństw poza urzę-
dem, jednak w miejscu gwarantują-
cym zachowanie powagi i doniosło-
ści ceremonii oraz bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników. Decyzja 
o  udzieleniu ślubu poza siedzibą 
USC należy do kierownika urzędu
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W sportowym tempie

głos miedzianej góry

Szach, mat

LUKKS Miedziana Góra (w składzie: I sza-
chownica – Adam Stelmaszczyk, II  sza-
chownica Lesiak Igor -norma na V kate-
gorię, III szachownica Tomaszewska Ma-
ja, IV szachownica Piłat Maciej - norma 
na IV kategorie) zajął 7 miejsce. ■ (nieb.)

Zespół Szkół w Kostomłotach Dru-
gich gościł w przedostatni weekend 
lutego uczestników Drużynowych 
Mistrzostw Województwa Święto-
krzyskiego 2017.

 W pierwszym etapie w  rozgryw-
kach wzięło udział 28 drużyn, w III Li-

Deszcz nagród w  tenisie stołowym 
dla LUKS „Radość” z Porzecza.

 Podczas Powiatowych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej Szkół Podstawowych 
w  Drużynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopców w Bilczy dziewczę-
ta z SP w Porzeczu w składzie: Magdale-
na Ciosek, Wiktoria Tlaga zajęły I miej-
sce. Chłopcy - Tomek Gumuła i  Dawid 
Lamczyk zajęli III pozycję, zaś drugiej 
drużynie dziewcząt (Maja Samiec i  Ola 

Mistrzostwa Powiatu Kieleckie-
go w  Tenisie Stołowym odbyły się 
1 marca w Zespole Szkół w Ćmińsku.

 Na start stanęło osiem zespołów 
dziewczęcych oraz dziesięć - chłopię-
cych z  gimnazjów z  powiatu kieleckie-
go. - Życzę wszystkim zawodnikom, by 
nie opuszał ich duch sportowej rywali-
zacji – mówił wójt gminy Miedziana Gó-
ra – Zdzisław Wrzałka, który sam roze-

rek, zdobyła też puchar dla najlep-
szej zawodniczki w kategorii mło-

dzieżowiec. W kategorii weteranek tytuł 
najlepszej przypadł zawodniczce LUKS 
„Radość” - Ewie Czekaj, która pokonała 
w finale swoją klubową koleżankę Beatę 
Mikulską. Ponadto Ewa Czekaj wspólnie 
z zawodniczką Alitu Ożarów - Magdaleną 
Gaborską wygrały turniej deblowy. Także 
w  mikście  Ewa Czekaj zajęła III miejsce 
wspólnie z  zawodnikiem Meteoru Wą-
chock- Dariuszem Żołądkiem. Niespo-
dzianką było trzecie miejsce w  turnie-
ju seniorek 11-letniej Klaudii Znojek. ■ 
(nieb.)

grał mecz z  uczestnikami mistrzostw. 
Rozgrywki, zorganizowane przez Powia-
towy Szkolny Związek Sportowy, trwa-
ły klika godzin. Trzy najlepsze drużyny 
z  każdej kategorii będą reprezentować 
powiat kielecki podczas półfinałów za-
wodów wojewódzkich, które zaplanowa-
no na połowę marca. Puchary dla zwy-
cięzców mistrzostw ufundował Urząd 
Gminy w Miedzianej Górze. ■ (nieb.)

dze  Seniorów rywalizowało osiem dru-
żyn, zaś w Lidze Juniorów 12 (w tym dwie 
z klubu LUKKS Miedziana Góra). W Lidze 
Młodzików wystartowało osiem drużyn 
(w  tym jedna z LUKKS Miedziana Góra). 
Zawodników dopingowali – wójt gmi-
ny Miedziana Góra - Zdzisław Wrzałka. 

przewodniczący  Rady 
Gminy - Bogusław Sob-
czyk, radny Wiesław To-
kar oraz dyrektor szko-
ły w Kostomłotach Dru-
gich - Piotr Kwiecień, 
który otrzymał Brązo-
wą Odznakę Polskiego 
Związku Szachowego. 
Również zarząd LUKKS 
wręczył mu pamiątkową 
statuetkę za wspieranie 
szachów w gminie Mie-
dziana Góra. 

Po rozegraniu siedmiu partii   Liga Mło-
dzików zakończyła swoje zmagania. 

Kozieł) przypadła V lokata, tak jak i dru-
giej drużynie chłopców (Bartek Ogonow-
ski i Adam Gumuła).
 Z mistrzowskimi tytułami zawodnicy 
LUKS „Radość” wrócili także z  Mistrzo-
stwa Województwa Świętokrzyskiego 
w Tenisie Stołowym. Drużyna wystąpiła 
w składzie: Beata Mikulska, Ewa Czekaj, 
Katarzyna Miśta, Wiktoria Tlaga, Mag-
dalena Ciosek, Klaudia Znojek, Krzysztof 
Zapała i Szymon Ciosek. Katarzyna Miśta 
została mistrzynią województwa senio-

Zawodnicy LUKKS Miedziana Góra cieszyli się z szachowych sukcesów

I Grand Prix  Gór Świętokrzyskich (kla-
syczne, klasyfikacja łączna ):
Grupa do lat 18: 1. Michał Choina - Het-
man Ostrowiec Św., 2. Paweł Bartkie-
wicz -LUKKS Miedziana Góra, 3. Maciej 
Moćko - LUKKS Miedziana Góra, Grupa 
do lat 10 chłopców: 1. Piotr Paździerz - 
LUKKS Miedziana Góra,
2. Jan Choina - Hetman Ostrowiec Św., 
3. Konrad Niebudek  - LUKKS Kielce, 
Grupa do lat 10 dziewcząt: 1. Katarzy-
na Karyś - LUKKS Miedziana Góra, 2. 
Julia Giemza - IMKSz Debiut Ostrowiec 
Św., 3. Szewczyk Joanna - Hetman 
Ostrowiec Św.

Zwycięzcy Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego 
w Tenisie Stołowym:
CHŁOPCY: I – Ćmińsk (II drużyna - Krzysztof 
Zapała, Wiktor Gonciarz i Nikodem Samiec), 
II – Ćmińsk (I drużyna – Igor Gała, Łukasz 
Stępień), III  – Chęciny (I drużyna – Piotr 
Stelmasiński, Mateusz Jakubczyk).
DZIEWCZĘTA: I – Jaworznia (I drużyna - Nata-
lia Król, Wiktoria Bakalarska i Izabela Ryś), 
II – Górno (Karolina Strząbała, Gabriela Ko-
walska, Natalia Szlufik), III – Chęciny (II dru-
żyna - Nikola Gajos,  Małgorzata Błaszczyk). 

Podium dla LUKS „Radość”

Najlepsi w tenisie stołowym
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turystykaW sportowym tempie

Pierwsze słoneczne marcowe dni. 
W  Bobrzy przy murze oporowym 
jeszcze cisza, przyroda wciąż tkwi 
w  uśpieniu. Miejscami kra skuwa 
wody rzeki. Wędrujemy z  jej bie-
giem, by przekonać się, jak ubar-
wia tereny naszej gminy.

 Wody powierzchniowe na terenie 
gminy Miedziana Góra należą do zlew-
ni Bobrzy. Jak czytamy w  opracowaniu 
„W  Miedzianogórskiej Gminie” Euge-
niusza Kosika i  Ryszarda A. Żelaznego 
– rzeka stanowi naturalną granicę po-
między Pasmem Oblęgorskim a  Wzgó-
rzem Tumlińskim. Jest największym do-
pływem Czarnej Nidy, swój początek bie-
rze w lasach pod Zagnańskiem, by potem 
leniwie wędrować, tworząc dwa przeło-
my – przez Pasmo Oblęgorskie (we wsi 
Bobrza) oraz między pasmami Zgórskim 
i Posłowickim (we wsi Słowik), aż do uj-
ścia do Czarnej Nidy koło Wolicy na Po-
górzu Szydłowskim. Malowniczy kra-
jobraz Bobrzy tworzą dochodzące do 
niej liczne cieki wodne, m.in. znajdują-
ce się na terenie gminy Miedziana Góra 
– Ciemnica (prawobrzeżny dopływ wpły-
wający na granicy Porzecza) oraz Sufra-
ganiec (dopływ lewobrzeżny). Ale, co na-
leży podkreślić, na terenie gminy jest 
jeszcze wiele mniejszych, nie posiadają-
cych nazw, cieków wodnych, które ucho-
dzą do Bobrzy. 
 Warto dodać, że długość rzeki – od 
jej źródeł aż do ujścia – to prawie 50 km, 
jej głębokość waha się od 0,1 m do 1 m, 

zaś szerokość od 2 do 5 metrów. 
 W  opracowaniu „W  Miedzianogór-
skiej Gminie” czytamy, że już w  okre-
sie neolitu okolice Bobrzy nadawały się 
do zasiedlenia – sąsiedztwo rzeki, obfi-
te lasy i  dobre gleby stwarzały warunki 
do osiedlenia się. W latach rozkwitu Sta-
ropolskiego Okręgu Przemysłowego Bo-
brza nazywana była „pracowitą rzeką”, 
ponieważ poruszała koła kilkudziesięciu 

młynów wodnych i  tartaków, była rów-
nież siłą motoryczną dla dymarek i pie-
ców, m.in. w  Bobrzy, Umrze, Światełku 
czy Białogonie. 
 Spacer z  biegiem Bobrzy dostarcza 
niezapomnianych wrażeń – roztacza się 

tu piękny krajobraz, ubarwiony przez wi-
jącą się wstążkę wody. Opiekę nad sta-
wem w  Bobrzy i  rzeką sprawuje Koło 
Wędkarskie Fundament z Ćmińska, któ-
rego członkowie nie tylko zarybiają wo-
dy, ale i każdego roku, tuż przed rozpo-
częciem sezonu, sprzątają tereny wokół 
muru oporowego.
 - Zarówno w  stawie, jak i  w  rzece 
można złowić karpie, amury, leszcze, li-

ny, jazie, karasie, płotki, szczupaki, toł-
pygi i  pstrągi tęczowe – wylicza Stani-
sław Naporowski, prezes Koła Wędkar-
skiego „Fundament”. – Organizujemy 
także imprezy, które służą promocji Bo-
brzy. ■	(nieb.)

40 sztuk talonów na sterylizację ko-
tek oraz 80 na sterylizację suk ma 
do rozdysponowania w  tym roku 
gmina Miedziana Góra.

 W ramach przyjętego przez radnych 
„Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy Miedzia-
na Góra w  2017 roku” gmina zapewni  
40 sztuk talonów na sterylizację kotek 

 Również w ramach programu każdy 
mieszkaniec gminy Miedziana Góra mo-
że uśpić ślepy miot urodzony przez sukę 
przynosząc go bezpośrednio do gabine-
tu weterynaryjnego „KAMA”  ul. Wyrow-
ce 96, 26-085 Ćmińsk. Zgodnie z opinią 
lekarza weterynarii za  ślepy miot uważa 
się  zwierzęta w wieku do trzech dni od 
narodzin.

oraz 80 - na sterylizację suk stanowią-
cych własność mieszkańców gminy Mie-
dziana Góra. 
 Talony wydawane będą  na pod-
stawie dowodu osobistego właściciela 
zwierzęcia z zastrzeżeniem,  iż mieszka-
niec może skorzystać z dofinansowanie 
raz w roku. Talon można pobrać w Urzę-
dzie Gminy w pokoju nr 9, od wtorku do 
piątku w godz. od 7.30 – 15.30, a w po-
niedziałek od 8.00 do 16.00. 

Talony na sterylizację

Spacerkiem z biegiem Bobrzy



Wydarzyło się ...

Chwila zadumy przy obelisku upamiętniającym 

śmierć Stanisława Sochy

wójt Zdzisław Wrzałka zmierzył się w tenisie stołowym

 z najlepszymi zawodnikami

„Bobrzanki” kusiły tłustoczwartkowymi pączkami

Panie z Klubu Seniora w Miedzianej Górze
dziergają sweterki dla dzieci z Afganistanu

Zima im niestraszna. Aktywny Ćmińsk pobiegł w bikini

Wójt Zdzisław Wrzałka o planach budowy
ścieżki rowerowej Lekomin-Ćmińsk

Młodzież z gimnazjum w Kostomłotach Drugich
pamiętała o Żołnierzach Wyklętych

Strażacy-ochotnicy docenieni - druh Józef Madej odbiera wyróżnienie


