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tyle pozwoleń na budowę wszystkich budynków 

wydało Starostwo Powiatowe w Kielcach w ciągu 

minionych dziesięciu lat dla gminy Miedziana 

Góra. Rekordowy pod tym względem był rok 

2007 (121 pozwoleń). Nasza gmina od lat 

utrzymuje się w czołówce terenów zasiedlanych 

przez nowych mieszkańców, głównie ze stolicy 

województwa, którzy chwalą bliskość miasta, 

dobrą infrastrukturę i urokliwe tereny. Ważne są 

także takie inwestycje, jak budowa kanalizacji.
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„Macierzanki” jak co roku wyczarowały piękne palmy

Szanowni	Mieszkańcy!
	 W 2019	roku,	gdy	zakończy	się	jedna	z największych	naszych	
inwestycji	 –	 IV	 etap	 budowy	 kanalizacji,	 gmina	 Miedziana	 Gó-
ra	skanalizowana	będzie	w 80	proc.	Sieć	dla	pozostałych	20	proc.,	
czyli	miejscowości	 Porzecze,	 Bobrza,	 Przyjmo	 i  Ćmińsk	 Rządowy	
jest	już	na	etapie	projektowania,	który	zakończy	się	w październi-
ku	tego	roku.	Dołożymy	wszelkich	starań,	by	jak	najszybciej	ruszyć	
z ostatnim	etapem	budowy	kanalizacji	i by	na	ten	cel	pozyskać	unij-
ne	dofinansowanie.	Wiem,	jak	ważna	dla	każdego	z mieszkańców	
jest	ta	inwestycja.	Równie	istotna	jest	ona	także	dla	całej	gminy	–	
podnosi	jej	atrakcyjność,	w zdecydowany	sposób	wpływa	na	jej	roz-
wój	i co	dziś	jest	szczególnie	ważne	–	poprawę	stanu	środowiska.	
Trzymamy	więc	kciuki	za	powodzenie	całego	przedsięwzięcia,	po-
dobnie	jak	i za	projekt,	który	wciąż	jest	w fazie	rozmów	i uzgodnień,	
ale	wszystko	wskazuje	na	to,	że	za	chwilę	nabierze	realnych	kształ-
tów.	Mam	tu	na	myśli	kolejną	wielką	inwestycję,	czyli	budowę	sieci	
gazowej,	która	według	prognoz	Zakładu	Gazowniczego	w Kielcach	
może	być	oddana	do	użytku	już	za	dwa	lata.
Przed	nami	wielkie	zadania	i wielkie	wyzwania.	O tym	i o innych	
ważnych	 wydarzeniach	 z  życia	 naszej	 gminy	 można	 przeczytać		
w kwietniowym	wydaniu	naszego	miesięcznika.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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Nadziei i łask Bożych
płynących ze Świąt Wielkanocnych,

pogody ducha, wiosennej radości
oraz goszczącego w sercach pokoju,

życzą
          Bogusław Sobczyk                         Zdzisław Wrzałka
Przewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy
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Temat miesiąca

Życie uczy robienia palm Seniora w  Miedzianej Górze. Panie wy-
czarowały barwne, oryginalnie zdobione 
pisanki, papierowe kwiaty, które pięknie 
ozdabiają wielkanocne koszyczki. Przy tej 
pracy wiele  było radości, bowiem nic tak 

nie poprawia humoru, jak wspólna praca. 
Podobna atmosfera panowała podczas 
świątecznych przygotowań w Klubie Se-
niora w Kostomłotach Pierwszych. Tu pa-
nie postawiły na jajka zdobione techni-
ką decoupagu, przygotowały także stroiki 
wielkanocne. 
 Ozdoby wielkanocne cieszą oczy 
i przypominają o wielowiekowych trady-
cjach. W świątecznych koszyczkach, któ-
re w  Wielką Sobotę święcimy w  kościo-
łach, nie ma nic przypadkowego – świę-
conka to symbole Chrystusa, który po-
przez złożenie ofiary daje nam siebie za 
pokarm. Najważniejsze są oczywiście jaj-
ka, które są symbolem płodności. Ba-
ranek i  chleb to znak ofiary Chrystusa, 

przyprawy mają nas chronić od zepsucia 
i odstraszać złe moce. Wszystkie te dary 
spożywany w  wielkanocny poranek, ży-
cząc sobie wesołego Alleluja. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Kolorowe, ozdobione baziami, tra-
wami i  bibułkowymi kwiatami… 
Mieszkańcy gminy Miedziana Góra 
kultywują tradycje i sami przygoto-
wują wielkanocne palmy.

 Gdy tylko minie tłusty czwartek 
w  Miedzianej Górze w  ruch idą nożycz-
ki, na stołach zaczyna królować kolorowa 
bibuła i barwione trawy. Kto żyw bierze 
się za przygotowywanie wielkanocnych 
palm i ozdób, które upiększą świąteczny 
wystrój domów.

Bazie na ból gardła
 Artystka ludowa - Józefa Bucka śmie-
je się, że przygotowania do Niedzieli Pal-
mowej zaczyna tuż po Bożym Narodze-

niu, kiedy to wieczorami wyczarowuje 
bibułkowe kwiatuszki. Ale jeszcze wcze-
śniej, bo w maju i czerwcu poprzedniego 
roku, zbiera trawy i kwiaty, które potem 
cierpliwie suszy. W palmie nie może rów-
nież zabraknąć prosa, lnu czy owsa.
 - Podstawą wielkanocnej palmy są 
bazie – zrywam je w styczniu i czekam aż 
się rozwiną lub używam tych zebranych 
na wiosnę poprzedniego roku – tłuma-
czy pani Józefa. – W naszym regionie ist-
niał zwyczaj, że już po poświęceniu palm 
trzeba było zjeść bazie, by uchronić się 
przed bólem gardła.
 Palmy Józefy Buckiej są barwne 
i  niezwykle misterne. Artystka skrom-
nie odpowiada, że życie samo uczy ich 
robienia. W  tym roku przygotowała po-
nad pięćdziesiąt palm, w  ubiegłym – aż 
99. Najdłuższa, którą zrobiła przed laty, 
miała 2,5 metra, teraz przygotowuje ta-

kie, które są typowe dla regionu święto-
krzyskiego, czyli 50-60 centymetrowe. 
 Wielowiekowa tra-
dycja nakazywała, by po-
święconą palmę włożyć za 
święty obraz. Zapewnia-
ło to szczęście domostwu 
i chroniło je od złych mo-
cy. Istniał również zwy-
czaj, że gdy gospodarz po 
raz pierwszy wypędzał by-
dło na pastwisko, to każ-
de zwierzę uderzał palmą, 
żeby gadzina dobrze się 
chowała.
 Palmy wielkanoc-
ne są jednym z  najważ-
niejszych symboli odradzającego się ży-

cia. W tradycji kościoła 
przypominają nie tylko 
o  męce Chrystusa, ale 
również o jego zmar-
twychwstaniu oraz 
nieśmiertelności du-
szy ludzkiej. 

Wesołego Alleluja!
Na przygotowaniach 
do świąt Wielkiej No-
cy spędzały także 
ostatnie tygodnie pa-
nie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich „Macie-
rzanka”. Siedziba ko-

ła zamieniła się w  barw-
ną pracownię plastycz-
ną, w  której krok po kro-
ku powstawały piękne, 
strzeliste palmy. - Od po-
czątku działalności na-
szego KGW przygotowu-
jemy palmy wielkanocne 
– mówi szefowa „Macie-
rzanek” -  Wanda Toporek. 
– W  Niedzielę Palmową 
bierzemy udział w  uro-
czystej procesji. Każdą 
palmę ozdobiłyśmy 25 
kwiatkami, dodałyśmy do 
nich bazie, suszone kwiaty, trawy. Przy-
gotowywanie palm to wielowiekowa, pol-
ska tradycja. Robiły je nasze babcie, ro-
bimy my, chciałybyśmy też, aby ten zwy-
czaj przejęły kolejne pokolenia. Kolorową 
bibułą zapełniła się także siedziba Klubu 

„Macierzanki” jak co roku wyczarowały piękne palmy

Panie z Klubu Seniora w Miedzianej Górze przygotowały barwne ozdoby

Józefa Bucka prezentuje swoje palmy
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AKTUALNOŚCI

go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Dzięki wsparciu 
środków zewnętrznych to zadanie może-
my zrealizować z tak dużym rozmachem. 
 Wójt Wrzałka podkreśla, że budowa 
kolejnych odcinków kanalizacji zmienia 
oblicze gminy – służy jej rozwojowi, po-
prawie stanu środowiska oraz jakości ży-
cia mieszkańców. Zadowolenia z  rozpo-
częcia inwestycji nie kryje także przewod-
niczący Rady Gminy w Miedzianej Górze 
– Bogusław Sobczyk, który dodaje, że jest 
ona bardzo oczekiwana przez mieszkań-
ców. Termin zakończenia prac, prowa-
dzonych przez konsorcjum, którego li-
derem jest firma „Moduł” z Gorlic, prze-
widziano na 28 lutego 2019 r. Po sfina-
lizowaniu tej inwestycji gmina Miedzia-
na Góra skanalizowana będzie w prawie 
80 proc.
 Dodajmy, że na finiszu są prace przy 
budowie kanalizacji w  miejscowościach 
Tumlin-Wykień oraz Miedziana Góra. Na 
kwiecień zaplanowano prace przy zago-
spodarowywaniu pompowni, płukaniu 
i  kamerowaniu kanalizacji, prowadzo-
ne będą także roboty porządkowe. Po ich 
zakończeniu będzie można przystąpić do 
podłączania kolejnych domów do kanali-
zacji. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Od ulicy Leśnej w  Ciosowej rozpo-
częła się budowa kanalizacji w gmi-
nie Miedziana Góra – etap IV. To jed-
na z  największych inwestycji w  tej 
kadencji samorządu.

 W  Ciosowej pracują cztery ekipy 
(w tym jedna od zadań specjalnych czy-
li tzw. przewiertów). Wybudowano już 
ok. 2 km kanalizacji. Łącznie w  ramach 

całego zadania zostanie wybudowanych 
26 km. Inwestycja obejmie część Mie-
dzianej Góry, Ciosową, Tumlin – Pod-

gród, część Tumlina – Wyknia i Ćmińska 
(ulice Wykień, Podgród, Wyrowce, Źró-
dlaną i przyległe). Łącznie to ponad 650 
przyłączy. W  ramach przedsięwzięcia 
przewidziano budowę 7 pompowni ście-
ków, 3379 m kanału tłocznego, 27 752 m 
kanału  grawitacyjnego (w tym 382 m ka-
nału retencyjnego) oraz dostawę agre-
gatu prądotwórczego. Niezwykle istotne 

jest to, że wybudowanie ka-
nalizacji w miejscowościach 
Ciosowa i  Ćmińsk pozwoli 
na skanalizowanie pozosta-
łych wsi: Porzecza, Bobrzy, 
Przyjma i  Ćmińska Rządo-
wego.
 - To jedna z  najwięk-
szych i najważniejszych in-
westycji tej kadencji sa-
morządu, której koszt za-
mknie się w  kwocie prawie 
8 mln 462 tys. zł. Jak na re-
alia gminy to niebagatel-
na kwota – mówi wójt Mie-

dzianej Góry – Zdzisław Wrzałka. – Nie-
zwykle istotna jest dla nas perspektywa 
unijnego dofinansowania z  Regionalne-

Symboliczne wbicie łopaty i inwestycja może ruszać

Uczniowie z  podstawówki w  Ćmiń-
sku nie mieli sobie równych pod-
czas finału wojewódzkiego konkur-
su „Ekologia, my i  region w którym 
żyjemy”. Ich koledzy z  gimnazjum 
zajęli II miejsce.

 Zorganizowany przez Zespół Świę-
tokrzyskich i  Nadnidziańskich Par-
ków Krajobrazowych konkurs odbył się 
24 marca w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry. W tym roku do finału zawodów przy-
stąpiło 15 szkół z  całego regionu świę-
tokrzyskiego, w tym dwie drużyny z Ze-
społu Szkół w Ćmińsku - jedna ze Szkoły 
Podstawowej w  składzie: Daria Wójcik, 
Aleksandra Głuszek, Karol Sadza, Jan 
Pietraszek, Mikołaj Ślusarczyk, Jakub 
Woźniak, a druga z Gimnazjum w skła-
dzie: Kornelia Gaweł, Kinga Rogula, Ka-
rolina Suchenia, Wiktoria Żelazko, Jan 
Rybak, Patryk Mościński.
 Po pierwszym etapie oba zespoły 

nie drużyna ze szkoły podstawowej za-
jęła I  miejsce w  województwie, zaś ze-
społowi z gimnazjum przypadła II loka-
ta, tuż za szkołą z Buska Zdroju. 
 - Warto zwrócić uwagę, że nasz ze-
spół tworzyli uczniowie klasy I, a ich ry-

wale to trzeciokla-
siści. To duży suk-
ces, jeżeli weźmie 
się pod uwagę, że 
w  konkursie w  tym 
roku startowało 
około 700 uczniów 
ze 120 szkół z  wo-
jewództwa. Ucznio-
wie otrzymali cen-
ne nagrody – sprzęt 
muzyczny, a  szkoła 
urządzenia infor-
matyczne oraz pu-
blikacje naukowe – 

mówi opiekun obu zespołów - Grzegorz 
Szlefarski. ■

zajęły wysoką lokatę. Drugi etap składał 
się z  testu wiedzy o  ochronie przyrody 
w Polsce, wiedzy o parkach narodowych 
i  krajobrazowych, ekologii, a w katego-
rii gimnazjum także zagadnień geogra-
ficznych. Uczniowie musieli rozpozna-

wać również gatunki roślin i  zwierząt 
znajdujących się pod ochroną. Ostatecz-

Zwycięskie drużyny z Ćmińska

Kanalizacja pełną parą

Najlepsi w ekologii
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aktualności

Efekt pracy miedzianogórskich seniorek

 18 przeszkolonych strażaków, jed-
na kobieta – to w skrócie OSP w Bobrzy. 
- Naszą największą bolączka jest przesta-
rzały samochód – mówi prezes OSP w Bo-
brzy – Rafał Banaś. Dodaje on, że jednost-

ka przygotowuje się do remontu re-
mizy, który współfinansowany będzie 
ze środków unijnych. Jak podkreśla, 
druhowie stawiają na doskonalenie 
swoich umiejętności, stąd ich udział 
w szkoleniach.
  - Zebrania sprawozdawcze to 
okazja do podziękowania strażakom-
-ochotnikom za ich ofiarną służbę 
oraz wzorcową współpracę z  samo-
rządem gminnym. Na nich możemy 
liczyć w  każdej sytuacji – podsumo-
wuje wójt Miedzianej Góry – Zdzisław 
Wrzałka.
Dodajmy, że podczas sesji Rady Gmi-
ny, którą zaplanowano na drugą po-
łowę kwietnia, jednym z punktów bę-
dzie informacja na temat działalności 
OSP w 2016 r. 
  - Najważniejsze problemy, przed 
którymi stoją nasi ochotnicy, to prze-
starzały sprzęt. Powinniśmy również 
uzupełnić umundurowanie, w którym 

druhowie wyjeżdżają do akcji, ale koszt 
zakupu jednego kombinezonu to ponad 
1700 zł – wylicza Zdzisław Zapała, pre-
zes Zarządu Gminnego OSP w Miedzianej 
Górze. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Za nami walne zebrania sprawoz-
dawcze ochotniczych straży pożar-
nych z gminy Miedziana Góra.

 Licząca 29 członków jednostka OSP 
w Miedzianej Górze w ubiegłym roku wy-
jeżdżała 17 razy do akcji ratowniczo-ga-
śniczych. Największym problemem dru-
hów jest 40-letni, wyeksploatowany sa-
mochód. Jednostka chciałaby także po-
zyskać nowych ochotników, stąd apel – 
szczególnie do młodzieży – o  włączenie 
się w działalność straży. Miłym akcentem 
zebrania OSP w  Miedzianej Górze by-
ło wręczenie wieloletniemu strażakowi – 
ochotnikowi – Józefowi Madejowi Złote-
go Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa.
 Również trzej druhowie z OPS w Ko-
stomłotach Drugich – Tomasz Kuchciński, 
Paweł Joński oraz Łukasz Szyszka otrzy-
mali dyplomy w podziękowaniu za udział 
w  zabezpieczeniu Światowych Dni Mło-
dzieży. Jednostka, którą reprezentują, liczy  
49 członków (w  tym – osiem kobiet). 
W ubiegłym roku strażacy-ochotnicy wy-
jeżdżali do akcji 30 razy. W tegorocznych 
planach mają ocieplenie budynku remi-
zy, zaś w 2018 r. chcieliby wymienić dach.
 Jednostka OSP z  Ćmińska, jest jed-
ną z  najlepszych i  najaktywniejszych 
w  regionie, należy do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. - Mamy 30 
strażaków wyjeżdżających do akcji, któ-
rych w ubiegłym roku zanotowaliśmy 80 
– mówi Ireneusz Żak, szef OSP w Ćmiń-

sku oraz prezes Zarządu Powiatowego 
OSP. W szeregach jednostki jest 12 kobiet. 
Problemem druhów z Ćmińska jest remi-
za, która nadaje się do remontu, głównie 
z powodu niespełnienia wymogów para-

metrów technicznych. W tym roku straża-
cy wzbogacą się o ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Je-
go wartość oszacowano na ponad 1 mln 
zł, z czego unijne dofinansowanie wynie-
sie ponad 75 proc., zaś pozostała kwota to 
wkład gminy Miedziana Góra.

Józefowi Madejowi (pierwszy z prawej) gratulacje 
składali - wójt  - Zdzisław Wrzałka oraz prezes Zarządu 

Powiatowego  OSP - Ireneusz Żak i prezes Zarządu 
Gminnego OSP w Miedzianej Górze  - Zdzisław Zapała

Wełniane swetry i kamizelki, czapki, 
szaliki, skarpetki i  kapcie zrobione 
przez panie z Klubu Seniora z Mie-
dzianej Góry już jadą do Afganistanu.

 Przypomnijmy, że seniorki z  Mie-
dzianej Góry włączyły się w  akcję Fun-
dacji Pomocy Humanitarnej Redempto-
ris  Missio z Poznania, która wysyła da-
ry do Afganistanu. W  ciągu sześciu lat 
fundacja przekazała do tego kraju ponad 
30 ton darów, w  tym 45 tysięcy sztuk 
ręcznie robionych ubrań oraz przybo-
ry szkolne i ciepłą nową zimową odzież. 
Fundacja prowadzi bank wełny, która 

wykorzystywana jest do przygotowania 
włóczkowych darów. – Nasze seniorki 
zadeklarowały zrobienie na drutach weł-
nianych ubrań, pracę rozpoczęły w  po-
łowie lutego – mówi Dorota Kundera 
z  Gminnej Biblioteki Publicznej w  Mie-
dzianej Górze, koordynatorka Klubu Se-
niora. - Zebrane z  całej Polski dary zo-
staną przekazane do Afganistanu przez 
konwój sił pokojowych.
 Miedzianogórskie seniorki są bar-
dzo dumne ze  swojego zaangażowania 
w  działania Fundacji Pomocy Humani-
tarnej Redemptoris  Missio. Deklarują, że 
jeśli tylko zostanie ogłoszona kolejna ta-

ka akcja, znów chwycą za druty, by wspo-
móc mieszkańców Afganistanu. ■ (nieb.)

Dziergały dla Afganistanu

Druhowie podsumowali rok
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czątki były trudne – na pierwsze tre-
ningi do remizy OSP w  Miedzianej Gó-
rze przychodziła garstka dzieciaków, ale 
z zajęć na zajęcia było ich coraz więcej. 
Pamiętam, jak jeździłem na bazary do 
Kielc i od Rosjan kupowałem szachy, że-
by dzieciaki miał na czym grać. 
 Dziś o  gminie Miedziana Góra mó-
wi się, że szachami stoi. Zawodnicy – wy-
chowankowie pana Eugeniusza, skupie-
ni wokół klubu LUKKS, odnoszą wielkie 
sukcesy i  śmiało wchodzą do elity sza-
chowej województwa świętokrzyskiego. 
Pan Tylkowski do gry w  szachy zachę-
ca najmłodsze dzieciaki  - w podstawów-
kach w Kostomłotach Drugich i Porzeczu 
prowadzi zajęcia z przedszkolakami. Wy-
magają one zupełnie innego podejścia, 
bo maluchy – jak wiadomo – szybko się 
nudzą. 

Praca i jeszcze raz praca
 - Szachy uczą logicznego oraz stra-
tegicznego myślenia – mówi trener, któ-
ry podkreśla, że 5-latkom zasady gry 
trzeba wpajać poprzez zabawę. Podczas 
prowadzonych przez niego zajęć dużo 
jest śmiechu i żartu, na powagę przyjdzie 
czas, gdy maluchy podrosną.  Gra w sza-
chy wymaga bowiem ogromnej cierpli-
wości i  systematyczności. - 80 procent 
sukcesu to praca i  jeszcze raz solidna 
praca – przekonuje. 
 Dzieci uwielbiają zajęcia z  Euge-
niuszem Tylkowskim. To człowiek stwo-
rzony do pracy z młodzieżą – serdeczny, 

cierpliwy, niezwykle otwarty i co najważ-
niejsze – posiadający tę niezwykłą umie-
jętność zarażania innych swoją szacho-
wą pasją. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

- Szachy rozwijają wyobraźnię, uczą 
logicznego myślenia – mówi Euge-
niusz Tylkowski, propagator tej kró-
lewskiej dyscypliny sportu w  Mie-
dzianej Górze.

 Eugeniusza Tylkowskiego w  Mie-
dzianej Górze znają chyba wszyscy. Moż-

na go spotkać przemierzającego na ro-
werze trasę od domu do szkoły w  Ko-
stomłotach Drugich, Porzeczu czy Cen-
trum Sportu, Turystyki i  Rekreacji. Za-
wsze pełen energii, serdeczny i uśmiech-
niętym. Mocno ściska dłoń i  od razu 
przechodzi rzeczy. A  ta rzecz to oczy-
wiście szachy. Swoją wielką pasją zara-
ża kolejne pokolenia miedzianogórskich 
dzieciaków. Na tyle skutecznie, że odno-
szą one wspaniałe sukcesy, a Miedziana 
Góra stała się zagłębiem szachowych ta-
lentów. W  tym wypadku procentuje za-
pewne doświadczenie pedagogiczne – 
przez lata pan Eugeniusz był nauczycie-
lem przedmiotów zawodowych w  szko-
łach działających przy kieleckim „Che-
marze” oraz PKS.

    Szachy przypomniały o sobie
 Wszystko zaczęło się od rywaliza-
cji z  sąsiadem. Pan Tylkowski nie mógł 
pokonać kolegi w  żadnej z  konkuren-
cji sportowych. Gdy Eugeniusz skoczył 
wzwyż 1,5 metra, ten prześcignął go o 30 
cm. – Spróbowaliśmy swoich sił w  sza-
chach. Rzucił mi wyzwanie rozegra-
nia stu partii i  zapowiedział, że wygra 
wszystkie – nasz bohater uśmiecha się 
do swoich wspomnień.
 Początkowo  faktycznie szło mu zna-

komicie – wygrywał kolejne rundy, aż 
w końcu pan Eugeniusz sięgnął do pod-
ręcznika i  okazało się, że wszystko robi 
źle, każdy jego ruch na szachownicy jest 
błędny. Gdy zrozumiał, gdzie leży pro-
blem, zaczął wygrywać. Zapisał się do 
klubu szachowego działającego w Woje-
wódzkim Domu Kultury i  rychło zdobył 

trzecie miejsce pod-
czas mistrzostw Kielc. 
Ale szachowa pasja 
musiała na jakiś czas 
zejść na drugi plan, 
ponieważ wyjechał na 
kontrakt do Czecho-
słowacji.
Po powrocie do Polski 
wrócił do pracy peda-
gogicznej, która – jak 
podkreśla – przyno-
siła mu zawsze wie-
le radości i satysfakcji. 
Gdy dwanaście lat te-
mu przeszedł na eme-

ryturę, los nie pozwolił mu na zbyt długi 
odpoczynek. Szachy znów przypomniały 
o sobie…

Ćwicz charakter
 Kiedy młody sąsiad – Patryk popro-
sił pana Eugeniusza, by ten nauczył go 
gry w szachy, był nieco sceptyczny i od-
powiedział, że ta gra wymaga wielkiej 
cierpliwości. Chłopak 
jednak uparł się i  po 
półrocznym trenin-
gu nie tylko doskona-
le radził sobie na sza-
chownicy, ale i  pod-
ciągnął się w nauce.
 - Szachy kształ-
tują charakter, ćwi-
czą wyobraźnię, pa-
mięć wzrokową, roz-
wijają intelektualnie 
– wylicza Eugeniusz 
Tylkowski. - Jest takie 
mądre powiedzenie – 
naucz grać w  szachy 
swoje dziecko, a  możesz być spokojny 
o jego przyszłość.
 Nasz bohater zamarzył sobie, by do 
królewskiej gry zachęcić najmłodszych 
mieszkańców gminy Miedziana Góra. 
– Wspierało mnie wiele osób, choć po-

Pan Eugeniusz przekonuje, że 80 proc. sukcesu to praca

Przedszkolaki gry w szachy uczą się poprzez zabawę

Pasja na szachownicy
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nazjalistów – Natalia Jonkisz. – Zwy-
ciężczyni w  grupie szkół podstawowych 
– Milena Cieślak mówi, że ortografia nie 

sprawia jej większych kłopotów, ponie-
waż bardzo dużo czyta.
 Laureaci Gminnego Konkursu Or-
tograficznego: SZKOŁY PODSTAWOWE: 
I miejsce – Milena Cieślak, SP w Kostom-
łotach Drugich, II miejsce – Krystian Er-
nestowicz, SP w Porzeczu, III miejsce – 
Marta Piątek, SP w Kostomłotach Dru-
gich. GIMNAZJA: I miejsce – Natalia Jon-
kisz, Gimnazjum w Kostomłotach Dru-
gich, II miejsce – Jakub Romanek, Gim-
nazjum w Ćmińsku, III miejsce – Grze-
gorz Żak, Gimnazjum w Ćmińsku. ■
(nieb.)

Gminny Konkurs Ortograficzny od-
był się w Zespole Szkół w Kostom-
łotach Drugich.

 - Ortografia nie jest prosta, co nie 
znaczy, że nie można jej wyćwiczyć. 
Ważne jest, by dobrze poznać jej reguły 
i umieć zastosować je w praktyce – mówi 
Joanna Słoń, wicedyrektor Zespołu Szkół 

w  Kostomłotach Drugich. Tym więk-
sze słowa uznania należą się uczniom, 
którzy podjęli wyzwanie i  zmierzyli się 
z  trudnymi tekstami dyktand. Dość po-
wiedzieć, że trzeba było poradzić sobie 
z  takimi słowami jak ponadstudziewię-
dziesięciokilkuosobowa,	 zhardziały,	 wte	
i wewte.	 - Największym problemem są 
dla mnie małe i wielkie litery – zdradzi-
ła zdobywczyni I miejsca w grupie gim-

 W  związku z  wypowiedzeniem 
umowy przez podmiot świadczący na 
rzecz Gminy Miedziana Góra usługi 
weterynaryjne w  zakresie steryliza-
cji i  chipowania zwierząt, informuje-
my, iż od 1 kwietnia 2017 r. podmio-
tem świadczącym w/w usługę jest Ga-
binet Weterynaryjny „Na Cztery Kopy-
ta” prowadzony przez Joannę Świer-
czyńską z siedzibą: ul. Łódzka 18, 26-
085 Miedziana Góra. 

 Talony wydane do 31 marca 
2017 r., a  nie zrealizowane zacho-
wują ważność i  należy je realizo-
wać w Gabinecie Weterynaryjnym „Na 
Cztery Kopyta” w  Miedzianej Górze – 
ul. Łódzka 18, tel. 504 230 368. Talo-
ny wydawane będą  na podstawie do-
wodu osobistego właściciela zwierzę-
cia z  zastrzeżeniem,  iż mieszkaniec 
może skorzystać z dofinansowanie raz 
w  roku. Talon można pobrać w Urzę-
dzie Gminy w  pokoju nr 9, od wtor-
ku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, 
a w poniedziałek od 8.00 do 16.00. 

Za dwa lata – gaz z sieci

Przewodniczący Ryszard Sobczyk odpowiadał na 
pytania mieszkańców dotyczące gazyfikacji

Laureaci ze szkół podstawowych

Mistrzowie ortografii z gimnazjów

Do końca marca wśród mieszkańców 
gminy zbierano ankiety w  sprawie 
budowy gazociagu w  Miedzianej 
Górze. Jest szansa na podłączenie 
do sieci już za dwa lata.
 - Zainteresowanie budową sieci ga-
zowej jest ogromne. Dlatego mam na-
dzieję, że inwestycja nabierze tempa – 
mówi wójt – Zdzisław Wrzałka. 
 Na początku lutego pomiędzy gmi-
ną Miedziana Góra a Zakładem Gazowni-
czym w Kielcach podpisano list intencyj-
ny w sprawie możliwości budowy odcin-
ka dystrybucyjnej sieci gazowej średnie-
go ciśnienia. Stanowi on podstawę roz-
poczęcia prac analitycznych i  projekto-
wych gazociągu. Właśnie zakończył się 
pierwszy etap przygotowań do tej po-
tężnej inwestycji, czyli zbieranie an-
kiet. Planowana sieć gazowa ma przebie-
gać wzdłuż fragmentu ulicy Łódzkiej, na-
stępnie skręcać w ulicę Łazy, obejmie ona 

Chutnik, kierownik działu rozwoju i ob-
sługi klienta Polskiej Spółki Gazowniczej 
– Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. 
Na kwiecień planowane jest wydanie wa-
runków podłączenia do sieci gazowej 
oraz zawieranie umów z odbiorcami. Od 
tego momentu rozpoczną się prace nad 
przygotowaniem dokumentacji projekto-
wej, które po dwóch latach powinny za-
kończyć się podłączeniem do sieci.
 - Zależy nam na tym, by inwestycja 
objęła jak największą liczbę domów – do-
daje przewodniczący Rady Gminy w Mie-
dzianej Górze – Bogusław Sobczyk. ■

również ulice: Skalistą, Herby oraz Ła-
węczną i  spięta będzie w  układzie pier-
ścieniowym z ulicą Górniczą. 
 - Po analizie ankiet przedgazyfika-
cyjnych przedstawimy samorządowi Mie-
dzianej Góry koncepcję techniczną zasi-
lenia ulic w  gaz – tłumaczy Zbigniew 

Mistrzowie ortografii Ważna informacja!

Przyłączenie od głównej nitki sieci 
do linii ogrodzenia lub ściany bu-
dynku to kwota 2160 zł za pierwsze 
15 metrów i 77,12 zł za każdy na-
stępny metr. Po stronie odbiorców 
gazu będą również koszty związane 
z  zaprojektowaniem i  wybudowa-
niem instalacji gazowej w  ziemi 
i  w  budynku, uzyskaniem opinii 
kominiarskiej, zakupu lub wymia-
ny urządzeń gazowych oraz nabycia 
mapy do celów projektowych.  
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głos miedzianej góry

Wydarzyło się 
w kwietniu
kwiecień 1930 r.
– powstanie OSP w Kostomłotach-Mie-
dzianej Górze. 10 kwietnia do straży 
przystąpiło 30 druhów z Kostomłotów, 
zaś 15 kwietnia – 27 z Miedzianej Góry.

4 kwietnia 1940 r.
– w Przyjmie przebywał niemiecki od-
dział.

30 kwietnia 1982 r.
– pierwsza sesja Rady Gminy w stanie 
wojennym. Jedenastu radnych (na 29) 
zbojkotowało obrady.

30 kwietnia 1986 r.
– podczas uroczystej sesji Rady Gmi-
ny zostaje przekazany dyplom za zaję-
cie przez Miedzianą Górę I miejsca w wo-
jewódzkim konkursie „Gmina Mistrzem 
Gospodarności w 1985 r.”

3 kwietnia 1990 r.
– uchwała Rady Gminy o utworzeniu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miedzianej Górze.

12 kwietnia 1996 r.
– uroczystość otwarcia Szkoły Podstawo-
wej w Ćmińsku.

kwiecień 2006 r.
– z inicjatywy Rozalii Syski i przy wspar-
ciu Krystyny Zapały powstało Koło Go-
spodyń Wiejskich „Macierzanka”.

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

Biedaków, Wieprzki, Kulosy – tylko 
najbardziej wtajemniczeni miesz-
kańcy, czyli osiadli w  gminie Mie-
dziana Góra od pokoleń, wiedzą 
gdzie znaleźć te miejsca.

 Pomysł powstania tego artykuły zro-
dził się po rozmowie z  Wiesławem To-
karem – radnym gminnym i  sołtysem 
Miedzianej Góry, który zwrócił uwagę 
na fakt, iż góra, na której stoi kapliczka 
św. Barbary powszechnie nazywana jest 
Buchciną, a  nie – Kapliczną. Ta ostat-

nia nazwa nie jest jednak błędna - poja-
wia się w wielu przewodnikach i oficjal-
nych dokumentach, ale większość miesz-
kańców używa zakorzenionej od wieków 
nazwy – Buchcina.  Wyjaśnienie nazwy 
– Kapliczna nie nastręcza żadnych pro-
blemów. Ale skąd Buchcina? Wtajemni-
czeni wiążą tę nazwę z rozwijającym się 
na tych terenach górnictwem i faktem, że 
przy wydobywaniu wyrobku następowały 
wybuchy powietrza. Inna wersja mówi, że 
owszem wybuchy były, ale spowodowane 
użyciem prochu. 
 - Istnieje jeszcze jedno wytłumacze-
nie nazwy, wiążące się z buchtą, czyli za-
ganianiem bydła na skup, który odby-
wał się prawdopodobnie w  tym miejscu 
– mówi przewodnik świętokrzyski - Cze-
sław Naporowski.
 Nazw, które używane są przez miesz-
kańców zwyczajowo, a których nie znaj-
dziemy na mapach, jest wiele. Regiona-
lista – Ryszard A. Żelazny dla przykładu 
podaje Biedaków, czyli teren w okolicach 
skrzyżowania obecnych ulic – Urzędni-
czej i  Tumlińskiej, gdzie przed dziesiąt-
kami lat stały drewniane chałupy. - Na 
tym terenie mieszkali głównie górnicy, 
którzy bardzo narzekali na panujące tu 
warunki – mówi Ryszard Żelazny. Pod-
kreśla on, że już w metrykaliach z XVII w. 
pojawia się nazwa – Biedaków.
 Nasz rozmówca wymienia także na-

zwę  - Kulosy (obecna ulica Brzozowa), 
Miedlówka lub Międlówka (na końcu uli-
cy Zagórskiej), gdzie przed laty było ba-
gno i  kobiety chodziły tam międlić len. 
W pamięci regionalisty utrwalił się także 

zwrot: iść	do	spi. - Przy ul. Zagórskiej była 
studnia, o której mówiono – spio i która 
ponoć nie wysychała nawet podczas su-
szy – tłumaczy Ryszard Żelazny.
 W  okolicy Urzędu Gminy i  sąsiadu-
jącego z nim  placu były Wieprzki, gdzie 
odbywał się skup świń, zaś w Kostomło-
tach Pierwszych, na samym końcu ulicy 
Podmiejskiej – Grzeszyn. 
 Czesław Naporowski jako przykłady 
starych nazw podaje Wierzchowiska (łą-
ki w Ćmińsku, gdzie pasły się konie), Mo-
drzewiska w Przyjmie, Górę Gomek w Bo-
brzy czy Młynek za torem wyścigowym, 

gdzie w połowie XVII w. stały dwa mły-
ny biskupa Marcina Szyszkowskiego. Te-
ren na wzniesieniu w Laskowej nazywany 
był zaś Bruśną, a w Miedzianej Górze by-
ło Piekiełko.
 Takich nazw można znaleźć znacz-
nie więcej – przechowywane są w pamię-
ci mieszkańców, choć oficjalne dokumen-
ty zdają się o nich zupełnie nie pamiętać. 
Może warto więc ocalić je od zapomnie-
nia, są bowiem świadectwem naszej wie-
lowiekowej tradycji i kultury. ■
___________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Ulica Brzozowa niegdyś nazywana była Kulosami

Kaplica św. Barbary na Górze Kaplicznej
lub Buchcinej.

Zapraszamy Państwa do podziele-
nia się z nami wiedzą na temat zwy-
czajowych nazw w sołectwach gmi-
ny Miedziana Góra. Może wiecie 
Państwo również, skąd owe nazwy 
się wzięły. Można do nas mailować: 
agata.niebudek@miedziana-gora.
pl lub dzwonić: 41 303 16 26 w. 23.

Wieprzki, nieopodal Kulosów
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Sto lat i więcej
47 mieszkańców gminy Miedziana Góra to seniorzy, którzy ukoń-
czyli 90 lat. W  tym szacownym gronie jest stulatka – Marianna 
Chyb.

 Pracowici i otwarci na świat – tacy są seniorzy urodzeni na począt-
ku ubiegłego wieku. Mimo, że nie omijały ich życiowe zmartwienia i że 
przyszło im żyć w  trudnych czasach zawsze z optymizmem patrzyli na 
świat i potrafili stawiać czoła problemom. - Z wielkim szacunkiem odno-
simy się do naszych najstarszych seniorów, chcemy nie tylko uroczyście 
obchodzić ich rocznice urodzin, ale i wspierać w codziennym życiu – mó-

wi Zdzisław Wrzałka, wójt Miedzianej Góry. W marcu – w imieniu samo-
rządu naszej gminy – składał on serdeczne życzenia obchodzącej 90-lecie 
urodzin mieszkance Porzecza – Mariannie Kasprzyk.
 Pani Marianna pochodzi z  Oblęgorka, do Porzecza przeprowadziła 
się dwa lata po ślubie. Dochowała się trójki dzieci – syna i dwóch córek, 
pięciu wnuków oraz sześciu prawnuków. - Zawdzięczamy mamie wszyst-
ko – podkreśla syn jubilatki – 
Ryszard Kasprzyk. – To ona 
mobilizowała nas do tego, by-
śmy zdobywali wykształcenie 
i stawiali sobie wyzwani. 
 Pani Marianna wciąż 
jest osobą aktywną, pogodną 
i  samodzielną – sama gotu-
je i zajmuje się swoim gospo-
darstwem domowym.
 Aktywność to wyróżnik 
wielu seniorów, warte pod-
kreślenia jest również to, że 
żyją oni w  wielopokolenio-
wych rodzinach. Większość 
długowiecznych osób nigdy 
nie paliła papierosów i  nie 
cierpiała na poważne choroby  przewlekłe, a  ich dieta miała znaczenie 
raczej ilościowe, niż jakościowe - nigdy nie przejadali się, przez całe życie 
utrzymując szczupłą sylwetkę. 
 Najstarsza mieszkanka naszej gminy – Marianna Chyb z  Bobrzy  
w  ubiegłym roku ukończyła sto lat. Jej recepta na długowieczność to 
przede wszystkim ciężka praca, poświęcenie dla bliskich oraz odrobina 
przyjemności – pyszne mleko prosto od krowy, lampka wina, a w choro-
bie  - kieliszek spirytusu. ■		 	 								Agata	Niebudek-Śmiech

Życzenia Mariannie Kasprzyk składają - wójt Zdzisław Wrzałka i sołtys - Czesław Drogosz

W gminie Miedziana Góra miesz-
ka 47 osób, które ukończyły 90 
lat. Co znamienne, wśród nich jest 
aż 38 pań i tylko dziewięciu męż-
czyzn. Czym tłumaczyć te dane? 
Mężczyźni częściej chorują na scho-
rzenia układu krążenia, z racji płci 
są predestynowani do miażdżycy. 
Natomiast kobiece hormony es-
trogeny pełnią dla organizmu rolę 
ochronną, mają znaczenie w lecze-
niu schorzeń kardiologicznych oraz 
zaburzeń pamięci. 

W skrócie
 � Urząd Gminy w  Miedzianej Górze informuje, że 

wojewoda świętokrzyski 8 marca 2017 r. wydał decyzję 
znak: SPN.IV.7511.1.11.2017, w której orzekł: uchylić 
w całości decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 29 listo-
pada 2016 r., znak: GN.6820.5.10.2016.DG uzupełnio-
ną postanowieniem Starosty Kieleckiego z 16 stycznia 
2017 r. znak: GN.6820.5.10.2016.DG wydaną w przed-
miocie ustalenia, że nieruchomość oznaczona jako 
działki ewidencyjne Nr Nr: 58/1, 58/2, 702/5, 702/6, 
702/24, 725/2, 241, o łącznej powierzchni 0,9907 ha, 
położone w  obrębie Kostomłoty I  gmina Miedziana 
Góra i jako działki Nr Nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 
1511, 2234 o łącznej powierzchni 1,7427 ha, położo-
ne w  obrębie Kostomłoty II gmina Miedziana Góra, 
stanowi mienie gminne oraz w przedmiocie umorze-
nia postępowania o ustalenie, że nieruchomość ozna-
czona jako działki ewidencyjne Nr Nr: 389, 489, 702/4, 
702/7, 725/1, o łączonej powierzchni 0,1700 ha, poło-
żone w obrębie Kostomłoty I, gmina Miedziana Góra, 
stanowi mienie gminne  oraz przekazać sprawę do po-
nownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 � Stowarzyszenie „Wspólny Cel” wraz z  Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Miedzianej 
Górze prowadzą zbiórkę ubrań dla osób potrzebują-
cych. Odzież można przynosić do biura stowarzysze-
nia  w Miedzianej Górze - ul. Urzędnicza 8 (I piętro, 
obok biblioteki) do 14 kwietnia 2017 r. w godz. 8-15.

 � Przypominamy, że tylko do 30 kwietnia w Urzę-
dzie Gminy w Miedzianej Górze można składać wnio-
ski o  dofinansowanie kosztów demontażu, trans-
portu i  unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest. Formularze wniosków dostępne są w pokoju 
nr 9 i na stronie: www.miedziana-gora.pl w zakład-
ce: wnioski do pobrania.

 � 26 kwietnia odbędzie się kolejna uroczystość 
wręczenia sadzonek rodzicom najmłodszych miesz-
kańców gminy. Wszystkich, którzy chcieliby otrzy-
mać sadzonki w  ramach akcji „Drzewko dla szczę-
śliwych rodziców”, prosimy o kontakt z Anną Sochą 
z Urzędu Gminy w Miedzianej Górze – tel. 41 303 16 
26 w. 41 lub osobiście – pokój nr 9. Można zgłaszać 
maluchy urodzone w 2017 r. oraz w ciągu całego ro-
ku 2016. 

 � Od 19 do 21 kwietnia trzecioklasiści z gimnazjów 
w Kostomłotach Drugich i Ćmińsku pisać będą egza-
miny końcowe. Pierwszego dnia odbędzie się spraw-
dzian z części humanistycznej, drugiego – przedmio-
tów przyrodniczych i matematyki, zaś trzeciego – ję-
zyków obcych. Wyniki egzaminów młodzież pozna 
16 czerwca.
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AKTUALNOŚCI

Będzie się działo
 Mieszkańcy gminy zostaną również 
zaproszeni na pikniki rodzinne, m.in. 
Dzień z  Rodziną (28 maja) czy festyn 
z  okazji Dnia Dziecka, który 1 czerwca 
planuje stowarzyszenie Edukacja i Roz-
wój. Natomiast 1 października odbędzie 
się druga już edycja imprezy  „Wnuk-Se-
nior”.
 Ciekawymi wydarzeniami będą za-
planowany na 14 czerwca I  Między- 
gminny Festiwal Tańca czy Ogólnopol-
ski Festiwal Miłośników Fantasy JAGA-
CON.
 Liczymy również na wielu gości 
oraz doskonałą pogodę podczas im-
prezy „Miedzianogórska Gmina 2017” 
(17 czerwca) oraz VI Święto Pieroga 
Świętokrzyskiego (3 września). 
 Jak widać, na nudę nie będziemy na-
rzekać, a szczegółowe informacje można 
znaleźć w na naszej stronie internetowej: 
www.miedziana-gora.pl. ■ 

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Inscenizacje historyczne, biegi, fe-
styny rodzinne oraz wydarzenia 
kulturalne – tegoroczny kalendarz 
imprez w  gminie Miedziana Góra 
zapowiada się ciekawie.

 Oprócz sztandarowych imprez, ta-
kich jak Miedzianogórska Gmina czy 
Święto Pieroga Świętokrzyskiego, cze-
ka nas wiele ciekawych wydarzeń spor-
towych, kulturalnych czy turystycznych.  
 - Im bogatszy kalendarz imprez, tym 
większa szansa na to, że każdy z miesz-
kańców znajdzie coś dla siebie – mówi 
wójt gminy Zdzisław Wrzałka. Niezwy-
kle optymistyczne jest to, że w  organi-
zację wydarzeń włączają się działające 
w Miedzianej Górze stowarzyszenia.
 Przykładem są choćby propozycje 
stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk, które 
już w Wielki Piątek (14 kwietnia) przy-
gotowuje plenerową drogę krzyżową
„Oto człowiek”. Początek nabożeństwa - 
o godz. 20.00 na placu przed kościołem 

Krystian Ernestowicz już wie, że 
chce być strażakiem. Zapowiada się, 
że swoje marzenie spełni, bowiem 
bezbłędnie wypełnił test podczas 
gminnych eliminacji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”.

 18 uczniów z  podstawówek oraz 
gimnazjów z  Miedzianej Góry wzięło 

udział w  gminnych eliminacjach Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 
który odbył się 30 marca. Po trwającym 

w grupie gimnazjalistów już w ubiegłym 
roku startował w turnieju i wówczas za-
poznał się z 700 pytaniami. Teraz tylko 
trzeba było odświeżyć je w pamięci. 
 Zwycięzcom gratulacje złożyli – 

wójt Zdzisław Wrzałka oraz Zdzisław 
Zapała – prezes Zarządu Gminnego OSP 
w Miedzianej Górze. 
 - Pytania były trudne, tym bardziej 
cieszy nas, że uczniowie poradzili so-
bie z  testem – powiedział starszy kapi-
tan Grzegorz Mróz z Komendy Miejskiej 
PSP w Kielcach. ■ (nieb.)

w Ćmińsku. Dzień później, czyli w Wiel-
ką Sobotę o  godz. 10.15, po święceniu 
pokarmów na placu zabaw przed kościo-
łem w Ćmińsku zaplanowano polowanie 
na wielkanocne jajeczko.  Na 4 czerw-
ca stowarzyszenie planuje Plenerowy 
Dzień Dziecka, zaś na 14 czerwca kon-
cert wirtuoza organ – Vincenta de Po-
la, a na sierpień – Festyn Rodzinny i Do-
żynki Parafialne.
 W  kalendarzu miedzianogórskich 
imprez nie zabraknie także wydarzeń 
sportowych – na maj zaplanowano  
m.in. imprezę biegową CrossRun Grand 
Prix Gór Świętokrzyskich (20 maja) oraz 
kolarskie zawody MTBCross Maraton 
(21 maja). 27 maja odbędzie się III Tur-
niej Szachowy im. Józefa Mazgaja.
 Miłośnikom historii polecamy wi-
dowisko „Na szlaku Wilka” (4 czerwca) 
oraz inscenizację z  okresu powstania 
styczniowego w rocznicę bitwy o Bobrzę 
(17 czerwca).

godzinę teście, w  którym znalazły się 
pytania dotyczące m.in. zasad prowa-
dzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, za-

gadnień technicznych czy historii Pań-
stwowej Straży Pożarnej wyłoniono naj-
lepszych zawodników w dwóch grupach 
wiekowych.
 - Do zawodów przygotowywałem 
się trzy miesiące– mówi Krystian Erne-
stowicz - zwycięzca w  kategorii szkół 
podstawowych. Jan Rybak - zwycięzca 

Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Jan Rybak

Krystian Ernestowicz – zwycięzca w kategorii
szkół podstawowych

Zwycięzcy turnieju: szkoły podsta-
wowe:  I miejsce – Krystian Ernesto-
wicz, II miejsce – Aleksandra Kozieł, 
III miejsce  - Amelia Sochan (wszy-
scy z SP w Porzeczu); gimnazja: 
 I miejsce – Jan Rybak z Gimnazjum 
w Ćmińsku, II miejsce -  Kornelia 
Michalska, III miejsce – Roksana 
Jaworska (obje z Gimnazjum w Ko-
stomłotach Drugich).

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom
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turystyka

Lekko pochylona postać tuli do 
piersi krzyż. To święty Jan Nepo-
mucen, którego figurki i kapliczki 
rozsiane są po całej Polsce. W sa-
mej gminie Miedziana Góra mamy 
trzech Nepomuków.

 Kostomłoty Pierwsze. Maciejów-
ka. Tuż przy skręcie do kaplicy Przemie-
nienia Pańskiego na niewielkim podwyż-
szeniu stoi kamienna figura Jana Ne-
pomucena. Została ona ufundowana 
– jak informuje wyryta na cokole da-
ta - w 1771 r. Święty przedstawiony 
jest w stroju kapłańskim - w rokiecie 
czyli szacie noszonej przez dostojni-

ków kościelnych, na głowie ma biret. Na 
jego przedramieniu spoczywa krucyfiks. 
 Podobnie wygląda postać świę-
tego stojąca tuż przy drodze krajowej 
w  Ćmińsku, nieopodal tamtejszego ko-
ścioła parafialnego. Różnica jest jedna – 
głowę Nepomuka ozdobiono złotą aure-

olą z pięcioma gwiazdami. Tyle liter ma 
łacińskiego słowo: tacui czyli milczałem, 
które stało się dewizą jego kapłańskiej 
posługi i  było przyczyną męczeńskiej 
śmierci. Figura datowana jest na 1779 r., 
a napis na cokole informuje: Ta	jest	fun-
dacyja	uczciwego	Macieja	Wirzchowskiego.	
 

 Trzecie miejsce w  naszej gminie, 
gdzie spotykamy postać św. Jana Nepo-
mucena to kapliczka usytuowana u pod-
nóża Góry Buchcinej, tuż przy drodze 
krajowej. Wymurowana została z  czer-
wonej cegły połączonej zaprawą wapien-
ną. Z zewnątrz kapliczka była kilkakrot-

nie bielona. Wewnątrz znajduje się drew-
niana figurka św. Jana Nepomucena, na 
której wyryta jest data 1867 r. Tu świę-
ty, oprócz krzyża, dzierży również gałąz-
kę palmową – symbol męczeństwa. 
 To znamienne, że figury św. Ja-
na Nepomoucena są tak liczne w  całej 

Polsce. Święty, urodzony 
w  1350 roku i  pochodzący 
z czeskich Pomuk, był spo-
wiednikiem królowej Zofii 
– żony władcy Czech. Le-
genda głosi, że król Wa-
cław zwrócił się do kapła-
na z żądaniem wyjawienia, 
z czego spowiadała się kró-
lowa. Ponieważ odmówił, 
został wtrącony do więzie-
nia. Skazano go na tortury, 
a potem zrzucono z mostu 
Karola do Wełtawy. Dla-
tego też jest opiekunem 
miejsc i  osób związanych 
z  wodą, m.in.: marynarzy, 
rybaków czy powodzian, 
a  także mostów. Jest tak-
że patronem dobrej spo-

wiedzi. Według tradycji ludowej św. Jan 
Nepomucen chronił pola przed powo-
dzią i suszą. Dlatego jego figury  można 
spotkać przy drogach w sąsiedztwie mo-
stów, rzek, ale również na placach oraz 
skrzyżowaniach dróg. ■	(nieb.)

Pieszo i na rowerze
Ruszył sezon turystyczny w  gmi-
nie Miedziana Góra. Jako pierwsi 
wystartowali członkowie PTTK, 
którzy przeszli 8-kilometrową rasę 
z Tumlina do Bobrzy.

 Organizatorami imprezy „Powita-
nie wiosny” byli -  Oddział Świętokrzy-
ski PTTK w Kielcach i Klub Turystów Pie-
szych PTTK „Przygoda”. W wędrówce 
wzięło udział 60 osób, w tym  wójt gmi-
ny Miedziana Góra – Zdzisław Wrzał-
ka, który wraz z przewodnikami -  Cze-
sławem Naporowskim i Dominikiem Sło-
niem powitali piechurów na stacji kolejo-
wej w Tumlinie. Warto dodać, że na tra-
sę wyruszyli także miłośnicy dwóch kó-

łek ze Świętokrzyskiego Klubu Turystów 
Kolarzy „Kigari”.
 Trasa rajdu biegła przez urokliwe za-
kątki, m.in. Ćmińsk, Górę Grodową,  Bo-
brzę, gdzie uczestnicy wędrówki sym-
bolicznym topieniem marzanny rozsta-
li się z zimą. W remizie OSP w Bobrzy na 
wszystkich czekała strawa dla ciała i dla 
ducha. Na występ artystyczny zaprosiły 
piechurów „Bobrzanki”, które przygoto-
wały też poczęstunek – bobrzańską kapu-
stę z grochem. Podziękowania należą się 
także piekarni „Angelina”, która zadbała 
o chrupiące pieczywo. 
 - Cieszę się, że na terenie Miedzia-
nej Góry odbyła się kolejna impreza tu-

rystyczna, bowiem jest to doskonała pro-
mocja i forma upowszechniana aktywne-
go spędzania wolnego czasu – podsumo-

wał wójt Zdzisław Wrzałka, który zapra-
sza wszystkich turystów do odwiedzania 
naszej gminy. ■	(nieb.)

Piechurzy przemierzali piękne zakątki gminy

Kapliczka z drewnianą figurką patrona mostów

Św. Jan Nepomucen
 w Ćmińsku Figurka świętego 

w Kostomłotach Pierwszych

Spacerkiem śladami Nepomuków



Wydarzyło się ...

Już dawno nie gościliśmy u nas
 przedstawicieli tylu mediów.

Samorządowcy podczas wbicia łopaty

Panie z Klubu Seniora zawitały do Urzędu Gminy
z wielkanocnymi ozdobami

Wielcy pisarze zawitali do Zespołu Szkół 
w Kostomłotach Drugich

Za łopatę chwyciły również panie...

Świąteczny nastrój zapanował w klubie Wolna 
Strefa w Kostomłotach Pierwszych

Marny los spotka za chwilę marzannę.
Można będzie ogłosić nadejście wiosny

Wójt Zdzisław Wrzałka w międzynarodowym towarzystwie
podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie


