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Budżet uchwalony
Radni Gminy Miedziana Góra przyjęli 
budżet na 2016 rok. Plan objął wszystkie 
najważniejsze zadania Gminy. Za budże-
tem zagłosowało 14 radnych.
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Podpisali umowę
Wójt Zdzisław Wrzałka podpisał umowę 
której owocem będzie sporządzenie doku-
mentacji projektowej dotyczącej przebu-
dowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz 
budowy sieci kanalizacyjnej.   

     / czytaj str. 3

Orszak Trzech Króli
Już po raz drugi parafia pw. św. Andrzeja 
Boboli w Kostomłotach Drugich zorganizo-
wała orszak z okazji święta Epifanii, czyli 
Objawienia Pańskiego.
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Orkiestra wielkich serc
10 stycznia mieszkańcy Gminy zbiera-
li datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Czynny udział w akcji wzięli m.in. 
strażacy z OSP występujący w Kielcach.
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Nagroda z Kanady
Znakomity szachista i popularyzator kró-
lewskiej gry Eugeniusz Tylkowski otrzymał 
z rąk wójta Zdzisława Wrzałki wyróżnienie 
od Polonii z Kanady.
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Ofensywa styczniowa
Na początku 1945 roku w Bobrzy i w Ćmiń-
sku miała miejsce ogromna bitwa między 
żołnierzami III Rzeszy a Armią Czerwoną. 
Niemalże zapomniana, choć pozostawiła 
po sobie wiele śladów.

     / czytaj str. 8
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ciągu pieszo-jezdnego przy drodze krajowej nr 74 od ulicy 
Sienkiewicza do cmentarza w Ćmińsku, a  także do spo-
rządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej odwod-
nienia i przebudowy ulic Urzędniczej i Kamiennej w Mie-
dzianej Górze oraz systemu regulacji odprowadzania wód 
opadowych w  centrum Miedzianej Góry. W  Ćmińsku-
-Podgliniu firma FUHP TRAKT-KOP z  Miedzianej Góry 
przebuduje zaś sieć wodociągową, do której też wykona 
wcześniejszy projekt. Jak widać, okres między dwiema 
ostatnimi w 2015 roku sesjami był dla wójta wyjątkowo 
aktywny.
 Po sprawozdaniu wójta radni przyjęli 12 uchwał. Dwie 
z nich odnoszą się do zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Jedna ma ułatwić rozbu-
dowę na działkach budowlanych wzdłuż drogi krajowej nr 
74 w rejonie Miedzianej Góry. Druga uchwała zakłada spo-
rządzenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wschodniej sołectwa Kostomłoty 
Pierwsze. Trzy ulice zyskały nowe nazwy. Ulica Poziom-
kowa mieści się między ulicami Starowiejską a Zaciszem 
w  Kostomłotach Pierwszych, natomiast ulica Galenowa 

i ulica Mineralna w Miedzianej Górze leżą między drogą 
krajową nr 74 a Herbami. Na podstawie kolejnych uchwał 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Miedzianej Gó-
rze ma rozpocząć programy, które zrealizuje w roku 2016 
i  w  latach następnych. Będą one dotyczyły profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdzia-
łania narkomanii, wspierania rodziny, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w ro-
dzinie. Dwa pierwsze programy będą finansowane z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, zaś kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie 
Gminy wynosi łącznie 180 tysięcy zł.
 Sesja zakończyła się wystąpieniem Eugeniusza Tyl-
kowskiego, który podsumował działalność młodych 
szachistów w  Gminie Miedziana Góra. Pan Eugeniusz 
wspomniał, jak wielki wpływ na rozwój młodzieży ma 
gra w szachy. Zamykając sesję, przewodniczący Bogusław 
Sobczyk podziękował radnym, wójtowi i  urzędnikom za 
całoroczną współpracę. ■

Od redakcji
Znane powiedzenie mówi, że historia jest nauczycielką 
życia. Jeżeli jej nie poznamy, trudno nam będzie wycią-
gnąć wnioski na przyszłość. Polacy zainicjowali kilka 
powstań, a zwyciężyli tylko w jednym. Czy umiemy wy-
ciągać wnioski z historii? Przemyślmy to pytanie.
W numerze przypominamy przebieg powstania stycz-
niowego na naszej ziemi. O ofensywie styczniowej 
z 1945 opowiadają nam zaś jeszcze żyjący światkowie 
tych wydarzeń. Czas szybko biegnie, dlatego zwracamy 
się z prośbą do starszych mieszkańców naszej Gminy, 
świadków historii, którzy chcieliby się podzielić z nami 
swoimi historiami, o kontakt z redakcją.

Pracowity
koniec roku

Podczas ostatniej sesji w 2015 roku radni 
omówili sporo ważnych kwestii i przyjęli 
budżet na 2016 rok. Czas między jednym 
a drugim posiedzeniem Rady Gminy był 
szczególnie intensywny dla wójta Zdzisła-
wa Wrzałki. 

 Na końcowej sesji oprócz wójta i radnych pojawili się 
także m.in. radni powiatowi Robert Kaszuba i  Zdzisław 
Zapała, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi i goście, w tym 
szachista Eugeniusz Tylkowski. Po oficjalnym otwarciu 
przez przewodniczącego Bogusława Sobczyka głos zabrał 
wójt Zdzisław Wrzałka. Od poprzedniej sesji jego czas wy-
pełniły po brzegi różnego rodzaju uroczystości kulturalne 
i sportowe oraz spotkania w sprawie usług dla Gminy. Wy-
liczając od początku, wójt spotkał się z gminną Radą Se-
niorów i z organizacjami pozarządowymi, wziął też udział 
w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania Do-
rzecze Bobrzy oraz w posiedzeniu zespołu Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego. Dzięki sygnowaniu kolejnej umo-
wy Samorządowy Ośrodek Zdrowia w  Miedzianej Górze 
zakupi potrzebną aparaturę i  sprzęt rehabilitacyjny. Na 
podstawie innej umowy obsługą prawną Gminy związa-
ną m.in. z zamówieniami publicznymi zajmie się kielecka 
kancelaria prawna Jakóbik i Ziemba z Kielc. Wójt parafo-
wał tez umowę z PGE Obrót SA w Skarżysku-Kamiennej 
na dostawę energii do oświetlenia ulic Ogrodowej i Piotr-
kowskiej w  Przyjmie oraz umowę z  Zakładem Instalacji 
Elektrycznej Jana Frączyka na rozbudowę oświetlenia 
drogowego w  Bobrzy. Kolejna podpisana umowa zobo-
wiązuje kielecką firmę EKODORO do wykonania projektu 

Wójt Zdzisław Wrzałka przedstawia sprawozdanie z ostatnich działań
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Budżet przyjęty
Radni Gminy Miedziana Góra przyjęli 
budżet na 2016 rok. Plan objął wszystkie 
najważniejsze zadania Gminy.

 Podczas ostatniej sesji w  2015 roku radni przyjęli 
nowy budżet. Wcześniej nanieśli jeszcze niewielkie zmia-
ny w budżecie za rok 2015 i związanej z nim wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2015–2029. Po przyjęciu 
poprawek radnym przedstawiono opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach dotyczące budżetu Gminy na 
2016 rok, wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-

2029 oraz ewentualnych możliwości finansowania deficy-
tu w planowanym budżecie. Uchwała budżetowa zakłada, 
że w bieżącym roku Gmina osiągnie dochody w wysoko-
ści ponad 33,5 mln zł. Wydatki przewyższą te dochody 
o ponad 2,5 mln złotych. Powstały deficyt Gmina pokryje 
z kredytów i aktualnej nadwyżki na bieżącym rachunku. 
Rezerwa ogólna wyniesie w tym roku 250 tys. zł, zaś ce-
lowa na zarządzanie kryzysowe – 80 tys. zł. Z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek 
Gminy wpłynie 626 tys. zł. Ta kwota w  całości pokryje 
usługi związane z  odpadami komunalnymi. Dotacje ce-
lowe przeznaczone dla jednostek związanych z finansami 
publicznymi wyniosą ponad 2,8 mln zł. Gmina wyda je na 
dofinansowanie usług komunikacyjnych świadczonych 
w  jej obrębie oraz na budowę chodników wzdłuż dróg 
powiatowych w  Porzeczu, w  Miedzianej Górze przy ul. 
Tumlińskiej i  w  Kostomłotach Pierwszych przy ul. Pod-
miejskiej. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 
otrzymają 120 tys. zł z przeznaczeniem na przeciwdziała-
nie alkoholizmowi. Na zadania związane z kulturą Gmina 
przeznaczy 70 tys. zł. Ponadto czekają nas inwestycje – 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, odnowie-
nie oświetlenia ulicznego, budowa placów zabaw w  Ko-
stomłotach Drugich, Miedzianej Górze, Ciosowej i Bobrzy 
oraz skateparku w tej ostatniej miejscowości. ■

Nowe wodociągi
i kanalizacja

W pięciu sołectwach Gminy Miedziana 
Góra w ciągu najbliższych lat zostaną 
wybudowane lub przebudowane wodocią-
gi i sieć kanalizacyjna. Prace nad koszto-
rysem i projektem poszczególnych sieci 
właśnie się rozpoczęły.

 Wójt Zdzisław Wrzałka podpisał umowę z  Markiem 
Michalczykiem z  firmy ECON. Celem współpracy z  kie-
leckim przedsiębiorstem jest sporządzenie dokumenta-
cji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy sieci 
wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej. Remonty 
sieci wodociągowej odbędą się w sołectwach Ćmińsk Ko-
ścielny, Ćmińsk Rządowy, Przyjmo i Bobrza. Według pla-
nu w Miedzianej Górze i w Ćmińsku mają powstać łącznie 
cztery zbiorniki wody pitnej wraz z kanałami tłocznymi. 
Oprócz tego będzie trzeba przebudować sieć wodociągo-
wą na odcinku liczącym blisko 17 kilometrów oraz wy-
mienić 13 kilometrów rur. Ale to nie koniec – planowana 
jest też rozbudowa sieci o 20 posesji.

 Prace związane z kanalizacją zostaną przeprowadzo-
ne na terenie sołectw Przyjmo, Bobrza, Porzecze oraz na 
częściach sołectw Ćmińsk Kościelny i  Ćmińsk Rządowy. 
Aż 1180 działek publicznych oraz tych należących do 
prywatnych osób zostanie podłączonych do sieci kanali-
zacyjnej. Wśród nich są m.in. Szkoła Podstawowa w Po-
rzeczu, Zespół Szkół w Ćmińsku, ćmiński Samorządowy 
Ośrodek Zdrowia oraz placówki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ćmińsku i Bobrzy.
 Sporządzenie kosztorysu i projektu sieci oraz zebra-
nie niezbędnych pozwoleń zakończy się dopiero w paź-
dzierniku przyszłego roku. Wówczas Gmina będzie mogła 
wystąpić o pieniądze na budowę w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. Wykonanie tego przedsięwzięcia zaj-
mie sporo czasu, ale korzyści z  niego płynące będą wi-
doczne znacznie dłużej. ■

Wójt Zdzisław Wrzałka z Markiem Michalczykiem z firmy ECON

Za budżetem zagłosowało 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu
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Spotkania
opłatkowe

Choć Boże Narodzenie już za nami, to 
wciąż przypominamy sobie pełne ciepła 
i wzajemnej życzliwości spotkania opłat-
kowe, które odbyły się przed świętami na 
terenie naszej Gminy.

 Łącznie w  Miedzianej Górze, Ćmińsku i  Bobrzy od-
było się pięć spotkań opłatkowych. Świąteczne życzenia 
z  członkami Rady Seniorów złożyli sobie wójt Zdzisław 
Wrzałka, przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Podsiadło i Da-
riusz Siwek, skarbnik Gminy Justyna Błaszczyk i kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Ma-
niak. Podobnie na spotkaniu pracowników Urzędu Gminy 
i  podlegających mu jednostek pojawili się m.in. wójt 
i  przewodniczący Rady Gminy, a  także sekretarz Gminy 

Roztańczony 
Ćmińsk

Za sprawą Grupy Aktywny Ćmińsk amato-
rzy tańca mieli okazję w błyskawicznym 
tempie nadrobić braki i roztańczyć się pod 
okiem profesjonalnych tancerzy.

 Członkowie Aktywnego Ćmińska zorganizowali dla 
okolicznych mieszkańców szybki kurs takich tańców jak 
tango, walc i  disco. Mistrzowska para taneczna popro-
wadziła zajęcia w  sali ćmińskiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Pojawiło się kilkanaście odważnych osób, które 
chętnie podszlifowały taneczne umiejętności i  zapewne 
wykorzystały je w czasie sylwestrowej zabawy. Uczestni-
kom zaprezentowały się także dwie tancerki, uczennice 
Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca, ćmińszczanka Antonina 
Woźniak i  jej koleżanka Wiktoria Lewandowska. Zajęcia 
cieszyły się dużą popularnością, toteż mieszkańcy Ćmiń-
ska niebawem będą mogli nie tylko wspólnie uprawiać 
nordic walking i biegać, ale też tańczyć. ■

Uczestnicy spróbowali swoich sił  w tango, walcach a nawet disco

Koncert kamerlany
W kościele parafii pw. św. Trójcy i Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Ćmińsku wystąpił 
chór kameralny ze Starachowic i akorde-
onista z Kielc. Zabrzmiały najpiękniejsze 
dźwięki muzyki klasycznej. 

 Z  inicjatywy wójta Zdzisława Wrzałki i  proboszcza 
księdza Janusza Marca Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
MUZYKA zorganizowało w Ćmińsku koncert muzyki sa-
kralnej i  klasycznej. Wydarzenie podzielono na dwie 
części. W  pierwszej wystąpił Krzysztof Korban, kielec-
ki akordeonista, który wykonał utwory W. Siemionowa, 

J. S. Bacha i I. Albéniza. W drugiej części koncertu zapre-
zentował się starachowicki Chór Kameralny Portamento 
dyrygowany przez Bożenę Magdalenę Mrózek. Chórzyści 
zaśpiewali psalmy i pieśni adwentowe. ■

Parafianie usłyszeli także średniowieczne i renesansowe pieśni sakralne

Mirosława Duda. Również członkowie Stowarzyszenia 
Wspólny Cel łamali się opłatkiem z wójtem i składali sobie 
życzenia. Ich spotkanie wypełniły kolędy śpiewane przez 
KGW Macierzanka. Była to też okazja do podsumowania 
zeszłorocznego projektu Poszerzenie oferty turystycznej 
regionu, w ramach którego macierzankowicze zorganizo-
wali otwarte warsztaty rękodzielnicze. Z kolei Grupa Ak-
tywny Ćmińsk razem z Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą 
Pożarną zebrała się na sąsiedzkiej wigilii. Wszyscy, któ-
rzy się na niej pojawili, mieli obowiązek przynieść wła-
sny wypiek lub wigilijne danie. Tu w części artystycznej 
młodzi mieszkańcy Ćmińska przedstawili jasełka i hero-
dy. Na tę wigilię zawitali m.in. proboszcz ćmińskiej para-
fii ks. Janusz Marzec, prezes OSP Ireneusz Żak oraz wójt 
Zdzisław Wrzałka, który uczestniczył też w 10. spotkaniu 
opłatkowym w Bobrzy. Tu w siedzibie bobrzańskiej straży 
pożarnej zgromadzili się członkowie zespołu Bobrzan-
ki oraz Stanisław Banaś i sołtys Jan Picheta. Na wszyst-
kich spotkaniach goście kultywowali świąteczne tradycje, 
składając sobie życzenia i śpiewając kolędy. ■
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Orszak Trzech Króli
W czasie Święta Trzech Króli znanego też 
pod nazwą Uroczystości Objawienia Pań-
skiego członkowie parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Kostomłotach Drugich wzięli 
udział w przejściu kolorowego orszaku.

 Pochód poprzedziła poranna msza, której prze-
wodniczył ksiądz Tomasz Kaczówka. Jeszcze na chwilę 
przed rozpoczęciem nabożeństwa duszpasterz zachęcał 
wiernych do założenia papierowych koron na głowy na 
wzór biblijnych królów. Po mszy przed kościołem zebrał 
się tłum, a na jego czele stanęli Trzej Królowie: Kacper, 
Melchior i Baltazar. W  ich role wcielili się odpowiednio 
Krzysztof Wójcik, Grzegorz Wesołowski i Patryk Wesołow-

ski. Monarchom towarzyszyły dzieci również przebrane 
za królów oraz za pastuszków i aniołki. Uroczysty orszak 
przeszedł trasę od kościoła przez plac pod Urzędem Gmi-
ny i z powrotem do szopki stojącej przed świątynią. Przez 
cały czas pochód królów, pastuszków, aniołków i „ukoro-
nowanych” parafian śpiewał najpiękniejsze kolędy. Gdy 
pod szopką skończyło się wspólne śpiewanie, Trzej Królo-
wie tradycyjnie złożyli dary u stóp Jezusa i oddali mu po-
kłony. Uroczysty królewski hołd uświetnili gimnazjalista 
Szymon Ciosek, grając na trąbce kolędę, oraz uczennice 
Szkoły Podstawowej w Kostomłotach Drugich, które rów-
nież zagrały kolędy, ale na fletach. Jak przyznał ksiądz To-
masz, papierowe korony i śpiewniki parafianie otrzymali 
dzięki sponsorom i  Fundacji Orszak Trzech Króli z  War-
szawy. 
 Idea Orszaku Trzech Króli zadomawia się również 
w  Ćmińsku. Tu Grupa Historyczna Hakownica razem 
z  członkami Grupy Aktywny Ćmińsk zorganizowała po-
chód aż do ruin pieca hutniczego w  Samsonowie wraz 
z  puszczeniem salw honorowych z  hakownic ku chwale 
narodzonego Jezusa. Podczas przejścia grupa naszych re-
prezentantów śpiewała kolędy i opierała się idącym obok 
diabłom. ■

Orkiestra 
wielkich serc

10 stycznia mieszkańcy Gminy zbierali 
datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Czynny udział w akcji wzięli m.in. 
strażacy z OSP występujący w Kielcach, 
wolontariusze oraz członkowie Grupy 
Aktywny Ćmińsk, którzy zawitali do Straw-
czyna i wsparli akcję klubu Ekstremalni.

 Sienkiewka, kielecki deptak, była na chwilę częścią 
Ćmińska. Stało się tak dzięki strażakom z  tutejszej jed-
nostki, którzy udowodnili, że ich domeną jest nie tylko 
gaszenie pożarów. Kilku panów i jedna pani demonstro-
wali, w jaki sposób w razie wypadku drogowego wyciąga 
się człowieka z zatrzaśniętego samochodu. Do siedzącej 
w środku koleżanki druhowie dostali się przez drzwi od 
strony pasażera i  zabezpieczyli „poszkodowaną”. Na-
stępnie ogromnymi nożycami przecięli blachę samo-
chodu i wydostali kobietę, którą natychmiast położyli na 
desce ortopedycznej. Chwilę później pocięli samochód 
do końca, pokazując jednocześnie, jak w  razie potrzeby 
wyciągnąć resztę poszkodowanych pasażerów. Strażacy 
demonstrowali też akcję gaszenia pojazdu. Przed kamerą 
Telewizji Polskiej o ich pracy opowiedział prezes Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Gminie Miedziana Góra Irene-
usz Żak, który poza tym występem licytował strażackie 
maskotki. Razem ze strażakami działał także wójt Zdzi-
sław Wrzałka. Zatrzymującym się przed pokazami prze-
chodniom opowiadał o pracy OSP. – Ich służba jest bardzo 
ważna z punktu widzenia usuwania skutków pożarów, ale 
i wszelkiego rodzaju zdarzeń drogowych – wyjaśniał.
 Z kolei młodzież należąca do Aktywnego Ćmińska sko-
rzystała z  akcji „Morsowanie-Pomaganie” zorganizowa-
nej w ramach WOŚP przez strawczyński klub Ekstremalni 
i morsowała w chłodnej wodzie. Członkowie grupy dołą-
czyli też do kwesty na ulicach. ■

Ćmińscy strażacy już od kilkunastu lat wspierają Wielką Orkiestrę

Oraszak Trzech Króli to duża atrakcja dla najmłodszych parafian
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Uczniowskie
jasełka

We wszystkich szkołach znajdujących się 
na terenie Gminy Miedziana Góra tuż 
przed Bożym Narodzeniem odbyły się 
przedstawienia historii narodzenia Jezusa 
w Betlejem. 

 W  popularnych jasełkach w  role Maryi, Józefa, pa-
sterzy i  trzech króli oraz innych bohaterów wcielili się 
uczniowie. Dzięki opiece nauczycieli młodzi aktorzy za-
prezentowali dzieje Świętej Rodziny od momentu przy-
bycia do Betlejem aż do narodzin Jezusa i  tragicznego 
w skutkach rozkazu króla Heroda. Jasełka zakończyły się 
kolędowaniem, w którym uczniom towarzyszyli nauczy-
ciele i specjalni goście. Dla wójta Zdzisława Wrzałki, rad-
nych, księży oraz dyrektorów szkół była to też okazja do 
składania sobie świątecznych życzeń. ■

O historii kolęd
Artyści należący do Koła Gospodyń Wiej-
skich Macierzanka wystąpili na koncercie 
w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich. 
 

 Członkowie Macierzanki w  dwóch turach zaśpiewa-
li uczniom najpiękniejsze polskie kolędy i  pastorałki. 
Ich śpiewom i  opowieściom przysłuchiwali się zarówno 
uczniowie młodszych klas, jak i  tych starszych. W  re-
pertuarze znalazły się też stare, często nieznane utwo-
ry. Wanda Toporek podzieliła się z  uczniami historią 
powstania polskiej kolędy i  szopki bożonarodzeniowej. 
Z  jej opowieści wynikało, że kolędy pomogły przetrwać 
polskiemu językowi podczas zaborów i  niejednokrotnie 
podnosiły Polaków na duchu – zwłaszcza tych walczących 
we wszystkich wojnach i zesłanych do odległych krajów. 
Punkt koncertu stanowiła dedykowana uczniom pasto-
rałka Aniołki. W  imprezie oprócz uczniów wzięli udział 
wójt Zdzisław Wrzałka i  dyrektor Zespołu Szkół Piotr 
Kwiecień. ■

Artyści zagrali aż dwa razy – dla młodszych uczniów, później dla starszych

Posiedzenie rady
Członkowie gminnej Rady Seniorów 
uczestniczyli w comiesięcznym spotkaniu, 
podczas którego omówili plany na ten rok.

 Aktywność zdecydowanie jest dziedziną naszych se-
niorów. Jesienią Rada zamierza zorganizować Senioradę 
– imprezę integracyjną dla starszych osób zamieszkałych 
w Gminie Miedziana Góra. Członkowie Rady chcą także 
odwiedzić jak najwięcej klubów seniora w Kielcach, Mo-
rawicy i Starachowicach, aby czerpać z  ich doświadczeń 
i wiedzy. To pozwoli im jeszcze lepiej wywiązywać się ze 
swoich lokalnych obowiązków. Romuald Wójcicki zgłosił 
z  kolei naszych seniorów do włoszczowskich rozgrywek 
w siatkówce. Drużyna złożona z ponad 20 osób przygo-
towuje się do zawodów w salach sportowych w szkołach 
w Ćmińsku i w Porzeczu. W rozmowach uczestniczył wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy Marek Podsiadło. ■

Zaskoczyli biskupa
W Kielcach odbyło się noworoczne spo-
tkanie członków Stowarzyszenia Wspólny 
Cel z biskupem Marianem Florczykiem 
i wójtem Zdzisławem Wrzałką. 

 Spotkanie w  budynku byłej  Szkoły Podstawowej nr 
29 w  Kielcach uświetniły występy współpracujących 
ze stowarzyszeniem grup. Dzieci z  zerówki przy Szko-
le Podstawowej nr 23 w  Kielcach-Dyminach odegrały 

przed gośćmi jasełka. Członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich Macierzanka zaśpiewali zaś kolędy i  pastorałki. 
Ku zaskoczeniu słuchaczy, szczególnie biskupa, w  ich 
repertuarze znalazła się kolęda łagrowa śpiewana przez 
Polaków na Syberii oraz polska wersja francuskiej kolędy 
Les anges dans nos campagnes, czyli Nad Betlejem w ciem-
ną noc. ■

Uczestnicy jasełek na wspólnym zdjęciu z biskupem Florczykiem
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Strzały
w dziesiątkę

Najlepsi regionalni strzelcy konkurowali 
ze sobą w Drużynowych Mistrzostwach 
Szkoły i Mistrzostwach Gminy Miedziana 
Góra w Strzelectwie Sportowym. Impreza 
odbyła się w Zespole Szkół w Kostomło-
tach Drugich.

 Na szkolnej strzelnicy swoich sił próbowali uczniowie 
szkoły podstawowej i  gimnazjum. Uroczystego otwarcia 
mistrzostw dokonał wójt Zdzisław Wrzałka, który razem 
z  wiceprzewodniczącym Rady Gminy Markiem Podsia-
dło i  dyrektorem kostomłockiego Zespołu Szkół oddał 
pierwsze strzały. Sędzia zawodów Dariusz Żak przedsta-
wił młodym adeptom strzelectwa zasady bezpieczeństwa 
na strzelnicy, po czym zawodnicy wystartowali w kwalifi-
kacjach grupowych. Wśród klas szkoły podstawowej naj-
wyżej uplasowała się klasa IV B, natomiast w gimnazjum 
prym wiedli uczniowie klasy III A. W rozgrywkach indy-
widualnych w grupie uczniów podstawówki najlepiej spi-
sali się Karolina Toporek i Adam Prześlak, a w gimnazjum 

– Aleksandra Lis i  Miłosz Wilk. Zaraz po Drużynowych 
Mistrzostwach Szkoły odbyły się Mistrzostwa Gminy Mie-
dziana Góra. Tu w kategorii kobiet na podium stanęły Da-
ria Żak, Joanna Mróz i Iwona Cyran, zaś w kategorii męż-
czyzn najwyższe miejsca zajęli Eryk Pałka, Marek Nowak 
i Robert Perz. ■

Strzeletwo uczy m.in. cierpliwości, opanowania i skupienia

Nagroda z Kanady
Znakomity szachista i popularyzator kró-
lewskiej gry Eugeniusz Tylkowski otrzy-
mał z rąk wójta Zdzisława Wrzałki wyróż-
nienie z Kanady.

 Nagroda, którą wręczył wójt, pochodzi z  Kanady 
i w ramach uznania przysłał ją Chester Gruba, Kanadyj-
czyk o  polskich korzeniach. Polonus prowadzi funda-
cję wspierającą rozwój edukacji i  sportu wśród polskiej 
i polonijnej młodzieży. O Eugeniuszu Tylkowskim i jego 
działalności dowiedział się przez Internet. Chcąc wyrazić 
szacunek dla pracy szachisty, przesłał nagrodę do wójta 

z prośbą o przekazanie jej panu Eugeniuszowi. Ceremonia 
wręczenia kanadyjskiej monety okolicznościowej odbyła 
się w  Świetlicy Wiejskiej w  Tumlinie. Wśród zebranych 
byli m.in. wiceprezes LUKKS Miedziana Góra Katarzyna 
Moćko, opiekunka tumlińskiej świetlicy Alicja Rogowska 
i radny gminny Rafał Micigolski. Wójt Zdzisław Wrzałka 
nie krył podziwu. – Dzięki panu wiemy, jak ważne jest, by 
młodzież grała w szachy. Proszę przyjąć wraz z tą monetą 
słowa wdzięczności za pana pracę, że się panu chce i że 
ciągle podnosi pan poprzeczkę. Pański wkład w  rozwój 
mieszkańców naszej Gminy jest nieoceniony – zaznaczył 
wójt Zdzisław Wrzałka.
 Eugeniusz Tylkowski od dłuższego czasu prowadzi 
w  Tumlinie zajęcia z  gry w  szachy. Spod jego skrzydeł 
wyfrunęło wielu utytułowanych zawodników, a  to nie 
wszystko. Szachista od dwóch miesięcy wspólnie z  cór-
ką Emilią szkoli od podstaw następne pokolenie. Według 
uczestników zajęć umiejętność gry w szachy przydaje się 
nie tylko podczas zawodów, ale też na innych płaszczy-
znach. Pomaga w uczeniu się, świetnie przygotowuje do 
uprawiania innych dyscyplin sportowych. – Jestem za-
szczycony nadaniem mi tego wyróżnienia. Zupełnie się 
tego nie spodziewałem – mówił nagrodzony. Przyznał 
też, że od początku pracy z młodzieżą przyświecał mu jej 
rozwój, a nie osobisty poklask. ■

Eugeniusz Tylkowski wraz z gośćmi w świetlicy w Tumlinie

Turniej tenisa
11 zawodników z  Gminy Miedziana Góra wzięło udział 
w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa 
wsi Porzecze. Zawody odbyły się w tamtejszej Szkole Pod-
stawowej, która razem z Ludowym Uczniowskim Klubem 
Sportowym Radość była organizatorem sportowej impre-
zy. Najlepszemu zawodnikowi w  kategorii OPEN sołtys 
Czesław Drogosz wręczył puchar, natomiast zwycięzca 
młodszej grupy otrzymał grę planszową. ■
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opóźnić pochód Rosjan. Rankiem 15 stycznia grupa kwa-
terujących w Bobrzy Niemców wycofała się, ale i tak spo-
ra część żołnierzy została okopana po zachodniej stronie 
wsi. Jak wskazuje dr Bartosz Kozak, właśnie tego dnia 
przez Porzecze i Bobrzę sunęła spora grupa czerwonoar-
mistów. Mieli ze sobą czołgi i  samochody, pochód więc 
przedłużył się do wieczora i  niektórzy z  Rosjan zatrzy-
mali się w Bobrzy. Józef Kociełkiewicz przypomina sobie, 
że w nocy z 15 na 16 stycznia uciekli ze wsi kolaborujący 
z  Niemcami mongolscy własowcy. Na podstawie źródeł 
historycznych można jednak przypuszczać, że to właśnie 
oni, oficjalnie nazywani oddziałami Legionów Wschod-
nich, zaatakowali w  tym czasie śpiących Rosjan, wrzu-
cając niektórym granaty do domów, innych wyciągając 
z budynków i mordując. 

Najbezpieczniej w piwnicy
 O  świcie rodzina pana Józefa zdążyła się schronić 
w Tumlinie-Wykniu. – Tam u Synowca była piwnica, my-
śmy do niej weszli i na kartoflach przeczekaliśmy walki – 
wspomina. Z kolei Henryk Kurek, który w 1945 roku miał 

9 lat, mówi, że jego krewni chcieli się schować w wybudo-
wanym nad rzeką schronie. Stacjonujący u nich radzieccy 
żołnierze nakazali jednak zejść do piwnicy i tam przecze-
kać atak. Obaj panowie zgodnie mówią o łunie, która biła 
od palącej się Bobrzy. 
 Dr Bartosz Kozak w  artykule dotyczącym ofensywy 
w styczniu 1945 roku w okolicach Zagnańska, Samsonowa 
i Ćmińska odtwarza położenie Niemców i Rosjan. Artyle-
ria niemiecka stała w Ćmińsku, skąd ostrzeliwała stacjo-
nujących w Bobrzy Rosjan. Około południa na czerwono-
armistów ruszyły czołgi. Rosyjscy żołnierze ostrzeliwali 
Niemców z  lepszej pozycji i chroniły ich wysokie brzegi 
rzeki. 

Styczniowe
walki Ruskich
z Germanami

W czasie II wojny światowej wojsko pol-
skie i partyzantka stoczyły wiele walk 
zbrojnych. W 1945 roku w Bobrzy miała 
miejsce ogromna bitwa między żołnierza-
mi III Rzeszy a Armią Czerwoną. Niemalże 
zapomniana, choć pozostawiła po sobie 
wiele śladów. Jak do niej doszło i kto ją 
wygrał?

tekst: Magdalena Wach       zdjęcia: Łukasz Sokołowski

 Wojna dobiegała już końca. Niemcy co prawda utrzy-
mywali jeszcze swoje pozycje na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa, ale ich koniec był już bliski. Front radziec-
ki zbliżał się wielkimi krokami, 
nawała w  każdej chwili mogła 
uderzyć w region świętokrzyski. 
Mieszkańcy Miedzianej Góry 
i  jej okolic silnie odczuwali te 
niepokoje – Niemcy mieli swo-
je lotnisko polowe na łąkach 
w  Tumlinie-Osowie, stacjono-
wali w  domach tumlinian oraz 
w jednym z budynków w Bobrzy. 
Trudno było nie zauważyć ich 
coraz bardziej nerwowych ru-
chów.

Goście w stodole
 Któregoś jesiennego dnia 
w  1944 roku ojciec Józefa Ko-
ciełkiewicza z  Wyrowców wstał 
jak zwykle wcześnie rano do 
pracy w  gospodarstwie. Na ze-
wnątrz jego wzrok przykuły drzwi do stodoły zamknięte 
inaczej, niż robił to dotychczas. – Wszedł i zobaczył leżą-
cy na środku snopek – opowiada pan Józef. – Przeląkł się, 
bo zobaczył, że tam się coś rusza. Okazało się, że schowa-
li się za nim czterej radzieccy żołnierze – opowiada. Po 
krótkiej rozmowie było już wiadomo, że to skoczkowie, 
którzy mieli chwilę wcześniej desant. Rozpytywali, gdzie 
są Germanie, mieli ze sobą mapniki. Prawdopodobnie ro-
bili rozeznanie, a incydent w gospodarstwie Kociełkiewi-
czów upewnił, że ofensywa Armii Czerwonej nastąpi lada 
moment.
 Mniej więcej w  połowie stycznia 1945 roku Niemcy 
szykowali się do odwrotu. Według relacji Henryka Kur-
ka saperzy Wehrmachtu minowali wszelkie mosty, żeby 

Józef Kociełkiewicz wspomina ciężkie czasy wojny
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ca Ćmińska, Władysława Grzeli. Udało mu się uruchomić 
dwa auta, a  trzecie, w  najgorszym stanie, potraktować 
jako skład części wymiennych. Oba wozy służyły jesz-
cze przez jakiś czas miejscowej ludności – jeden wszedł 
w skład sprzętu OSP w Ćmińsku, z drugiego korzystano 
przy zwózce drewna, po czym przekazano go do samso-
nowskiej OSP i dalej sprzedano osobie prywatnej. Z nie-
wypałami było gorzej. Z  powodu wypadków i  niebez-
piecznych zabaw zginęło ok. 30 osób. Większość z nich to 
młodzież.

Miejsce pamięci
 Wśród mieszkańców Ćmińska, Bobrzy i  okolic prze-
chowują się resztki pamięci o  tych wydarzeniach. Jesz-
cze w  okresie Polski Ludowej drużynie ćmińskich har-
cerzy patronował major Gałojan, a  wszystkim poległym 
w obronie Bobrzy i całej ojczyzny – zarówno Polakom, jak 
i żołnierzom radzieckim i profesorowi Gałojanowi – wy-
stawiono pomnik z pamiątkową tablicą. Jakiś czas temu 
ktoś go zniszczył, nanosząc na tablicę cement i wypisując 
sprayem hasło przypominające o rosyjskiej agresji na Pol-

skę. Latem zeszłego roku konserwator zabytków odnowił 
kamienny monument i pomnik znów przypomina o stycz-
niowych potyczkach w Bobrzy z końca II wojny światowej. 

Redakcja dziękuje panom Józefowi Kociełkiewiczowi i Hen-
rykowi Kurkowi za rozmowy, a także panu Czesławowi Na-
porowskiemu za cenne wskazówki. 

Źródła: E. Kosik, R. A. Żelazny, W miedzianogórskiej gminie,   
 Kielce 2001, s. 120–122.

 B. Kozak, Ofensywa styczniowa 1945 roku w rejonie
 Ćmińska, Samsonowa i Zagnańska, „Świętokrzyskie”, 
 nr 15 (19), s. 66–77.

Kładka na rzece Bobrza w okolicy Wyrowców zbudowana
z podwozi niemieckich pojazdów pozostawionych po bitwie

Kto zginął?
 Walki trwały jeszcze do rana 17 stycznia. W pamięci 
Henryka Kurka zachował się obraz dziadka, który wów-
czas był sołtysem i z przerażeniem opowiadał o Rosjanach 
łapiących i zabijających Niemców. – Jak tata później wró-
cił na Wyrowce, wszystko było połamane i pocięte – mówi 
z kolei Józef Kociełkiewicz. Zwłoki zabitych Rosjan ludzie 
grzebali gdzie popadło, żeby tylko nie były widoczne. 
Dopiero później sołtys dostał rozkaz, żeby zbierać ciała 
i zwozić je do Ćmińska, na cmentarz do zbiorowej mogiły. 
Podobnie stało się z ciałami Niemców, które pochowano 
w  lesie Dąbrówka. Tam również mieściła się zbiorowa 
mogiła. Lokalny przewodnik świętokrzyski Czesław Na-
porowski podkreśla, że w 1998 roku zwłoki żołnierzy III 
Rzeszy zostały ekshumowane i przeniesione do zbiorowej 
mogiły w Siemianowicach Śląskich. W  walkach zginę-
ło 283 żołnierzy Armii Czerwonej i blisko 300 Niemców. 
Trudno w tej sytuacji mówić o zwycięzcach i przegranych. 
Przy tak ciężkiej bitwie nie obyło się też bez ofiar śmier-
telnych wśród Polaków. Zginęło pięć osób – dwóch miesz-
kańców Bobrzy, Snoch i Nadolnik, Janina Zwierzchowska 
z Porzecza, Eugeniusz Dawidowicz 
z Wyrowców i Henryk Sobura. 
 Postacią związaną z  wydarze-
niami ze stycznia 1945 roku w oko-
licach Bobrzy i Ćmińska był major 
wojsk radzieckich profesor Awu-
szawanowicz Gałojan. Pochodzą-
cy z  Armenii chirurg pełnił przed 
wojną rolę dyrektora Instytutu 
Biochemii i Anatomii w Erywaniu. 
Z relacji świadków walk przytacza-
nych przez dra Kozaka wynika, że 
udział majora w wojnie był wymu-
szony. Długo krążyły wśród miesz-
kańców Bobrzy słowa Ormianina: 
„My nie przyszliśmy tu z  własnej 
woli, lecz dlatego, że tak nam kaza-
no…”. Lekarza wspomina też Hen-
ryk Kurek – W  naszym domu był 
punkt opatrunkowy, więc majora 
Gałojana znałem osobiście. Towarzyszyły mu trzy mło-
de pielęgniarki. Pamiętam, że bardzo dobrze odnosił się 
do pacjentów i do tych dziewczyn – mówi nasz świadek. 
Według oficjalnej wersji lekarz został śmiertelnie raniony 
przez hitlerowców i stracił nogę. Na pierzynie wynoszono 
go z domu, w którym odniósł rany, do samochodu. Śmierć 
zastała go najpewniej w aucie, gdy odjeżdżał. 
 Po zakończeniu wojny jeszcze przez długi czas w całej 
okolicy miejscowi znajdywali niewybuchy, wraki wozów 
pancernych i czołgów. W okolicach Ćmińska stał pozosta-
wiony słynny niemiecki „Tiger”, z  którym niektórzy ro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcia, gdzie indziej znalazło się 
niemieckie działo. Znany był także przypadek, gdy porzu-
cone samochody dostały się w ręce zdolnego mieszkań-
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Uwaga
Azbest!
Tak jak w poprzednich latach, w ramach 
Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miedziana Góra na lata 
2014–2032 Gmina prowadzi nabór wniosków 
o dofinansowanie kosztów demontażu, trans-
portu i unieszkodliwiania odpadów zawierają-
cych azbest.
Jednocześnie informujemy, że wnioski można 
składać do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gmi-
ny w Miedzianej Górze. Formularze wniosków 
są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 
i na stronie internetowej w zakładce Wnioski 
do pobrania.
Urząd Gminy stara się o pozyskanie dotacji na 
demontaż, transport i unieszkodliwienie od-
padów zawierających azbest. Bardzo ważne 
jest więc, by osoby, które zadeklarują wymianę 
pokrycia dachowego, były do niej odpowiednio 
przygotowane. Na 30 dni przed planowaną datą 
rozpoczęcia robót powinny zgłosić się w Sta-
rostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa 
(Kielce, ul. Wrzosowa 44, poziom 0). Program 
trwa do 31 października tego roku, co oznacza, 
że najpóźniejszym terminem wymiany pokrycia 
dachowego będzie październik.
Z dofinansowania w 2015 r. skorzystało 58 
właścicieli nieruchomości, w tym sześciu przy 
demontażu pokrycia dachowego. Od pozosta-
łych zaś odebrano zalegające na ich posesjach 
odpady, które zawierały azbest.
Łącznie od roku 2007 z terenu Gminy Miedziana 
Góra w ramach programu usunięto 891,8 tony 
odpadów, tj. 18 mb rur azbestowo-cemento-
wych i 81,5 tys. m2 eternitu. Odpady zostały 
unieszkodliwione na składowisku odpadów 
niebezpiecznych w Dobrowie, w Gminie Tuczępy 
w naszym województwie.

Do walki z wojska-
mi carskimi!

W okresie zaborów na ziemiach polskich 
dwukrotnie wybuchły rewolty. W czasie 
powstania styczniowego wiele walk odby-
ło się w regionie świętokrzyskim – w tym 
również nad Bobrzą.

 Jest zima, przełom 1862 i 1863 roku. Polacy pod za-
borem rosyjskim planują, jak spróbować wyrwać ojczyznę 
z rąk cara. Pod jego rządami jest im ciężko żyć. W stycz-
niu pod Świętym Krzyżem zbierają się mężczyźni z rejonu 
Gór Świętokrzyskich. Są gotowi walczyć mimo przejmu-
jącego zimna. Wśród nich znajduje się Dionizy Czachow-
ski, który szybko zyskuje szacunek i zostaje mianowany 
dowódcą jednego z oddziałów. Gdy wybucha powstanie, 

jego żołnierze w ciągu kilku miesięcy staczają kilka zwy-
cięskich bitew – aż do momentu rozbicia oddziału pod 
Rzeczeniowem. Czachowski z  garścią żołnierzy chroni 
się w lesie i tam następnie organizuje nowy oddział. Póź-
ną wiosną wyrusza wreszcie z Lubelszczyzny na zachód. 
Podczas odpoczynku w Oblęgorku powstańców zaskakuje 
wieść o nadchodzących wojskach cara. Polacy szybko się 
mobilizują i  ruszają w  kierunku Bobrzy. Tu Czachowski 
sprytnie dowodzi swoimi ludźmi, wywodzi w pole Rosjan 
i usuwa ich z muru oporowego. Ale nie jest dobrze. Nad-
chodzą rosyjskie posiłki, Polacy rozdzielają się, aby uciec. 
Pod wodzą pułkownika Jana Rudawskiego powstańcy 
rozbijają carską tyralierę i  uszczuplają siły wroga. Od-
noszą zwycięstwo i uciekają do Ćmińska. Walki w Bobrzy 
kończą się śmiercią ponad 100 carskich żołnierzy i 6 pol-
skich powstańców. Rannych po stronie Rosjan jest ponad 
300, a po stronie Polaków – około 100.
 W  2008 roku władze Gminy Miedziana Góra odsła-
niają na terenie Zakładu Wielkopiecowego w  Bobrzy 
tablicę upamiętniającą powstanie styczniowe. Na ćmiń-
skim cmentarzu zaś leży zbiorowa mogiła powstańców. 
Jej stan wskazuje, że mieszkańcy znają swoją historię 
i o nią dbają. ■

Pamiątkowa tablica na murze oporowym w Bobrzy

Wójt Gminy Miedziana Góra ogłasza otwarty kon-
kurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicz-
nych. Wysokość środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację wymienionych zadań w 2016 
roku to 190 000 zł.
Oferty można składać do 29 stycznia 2016 roku 
do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy 
Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18.
Wszelkich informacji o konkursie udziela pan 
Dominik Słoń, telefon: 41 303 11 01,
e-mail: dominik.slon@miedziana-gora.pl
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ogłoszenia

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
z okazji Dnia Babci i Dziadka na spotkanie
z Krzysztofem Nawrotem i Małgorzatą Biesagą

22 stycznia o godzinie 16.00
w Remize OSP w Miedzinej Górze

Fundacja Świętokrzyska Społeczność

realizuje projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi

krajami członkowskimi Unii Europejskiej:

„PUNKT BALTICBIKE - ROWERKI CZEKAJĄ - WSPARCIE 
ZASOBÓW KRAJOBRAZOWO-PRZYRODNICZEGO 
GMIN MIEDZIANA GÓRA I ZAGNAŃSK POPRZEZ 

PROMOCJĘ NOWEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO ORAZ 
ORGANIZACJĘ CYKLU WYCIECZEK ROWEROWYCH”

Głównym celem projektu jest promocja zasobów 
krajobrazowo-przyrodniczych, a także atrakcji 

najciekawszych miejsc gmin z powiatu kieleckiego 
(Miedziana Góra, Zagnańsk) poprzez utworzenie nowego 

szlaku rowerowego.

Całkowita wartość projektu:  14 205,26 CHF

Termin realizacji: lipiec 2015 r. – styczeń 2016 r.

Wsparciem objęte zostaną 182 osoby, tj. mieszkańcy, 
nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenów gmin 

Miedziana Góra, Zagnańsk, którzy zapoznają się z nowym 
szlakiem rowerowym oraz atrakcjami turystycznymi, 
kulturowymi, lokalnymi zasobami przyrodniczymi, 

historycznymi, archeologicznymi.

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

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
tel. 41 303 16 01, sekretariat@miedziana-gora.pl

Łukasz Sokołowski, Magdalena Wach
tel. 506 479 927, e-mail: redakcja@glosmiedzianejgory.pl 

trójca: pracownia graficzna / trojca.org

Drukarnia TERCET, nakład: 1300 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

nakład

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze na 
okres 21 dni tj. od 31 grudnia 2015 r. do 20 stycz-
nia 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprze-
targowej na czas oznaczony do 3 lat. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzę-
dzie - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój nr 6), tel. 041 303 16 26 wew. 30.

zaprasza na
III Bal Karnawałowy dla dzieci
BAL POSTACI Z BAJEK
7 lutego godz. 16.00-18.00
Remiza strażacka w Miedzianej Górze 
Wstęp wolny, zapisy tel. 501 481 453

Liczba miejsc ograniczona

Tłusty Czwartek w literaturze
4 lutego o godzinie 15.00
Remiza strażacka w Miedzianej Górze       
W programie: Tłusty Czwartek w literaturze i poezji, występ 
młodzieżowego Koła Teatralnego Maska i zespołu Taneczne-
go Kandela Tumlin, biesiadowanie i degustacja pączków.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedzianej Górze

zaprasza na

Zimowe
utrzymanie dróg
Gdzie zgłaszać problemy dotyczące 
zimowego utrzymania dróg?

Drogi gminne / Zakład Gospodarki Komunalnej
telefon dyżurny:   41 303 20 21, 695 360 171

Drogi powiatowe / Obwód Drogowy PZD w Stachurze

telefon dyżurny:   41 303 87 72

Drogi wojewódzkie / Obwód Drogowy w Zgórsku

telefon dyżurny:   41 346 58 40




