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Obrady Rady Gminy
Pierwsza sesja w nowym roku za nami. Wójt 
zdał relację ze swojej działalności, a radni 
przyjęli siedem uchwał. Na sesji pojawił się 
też aspirant sztabowy ze Strawczyna.

     / czytaj str. 2

Bliżej kanalizacji
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Miedziana Góra pojawiło się ogłosze-
nie o przetargu na budowę sieci kanalizacyj-
nej w Miedzianej Górze i Tumlinie-Wykniu.  

     / czytaj str. 3

Wykład o bezpieczeństwie
Mieszkańcy Gminy spotkali się w świetlicy 
w Kostomłotach Pierwszych, aby wysłuchać 
wykładu policjantów o bezpieczeństwie 
i strażaków o udzielaniu pierwszej pomocy.
     / czytaj str. 5

Feta dla babć i dziadków
Mieszkańcy Gminy świętowali Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. 21 i 22 stycznia w kilku miej-
scowościach odbyły się uroczyste spotkania 
dla babć, dziadków i ich wnucząt.
     / czytaj str. 4

Między pączkiem a książką
W Tłusty Czwartek mieszkańcy Gminy mo-
gli sobie pofolgować i zjeść tyle pączków, ile 
zmieściły ich żołądki. Dwie oficjalne imprezy 
tłustoczwartkowe odbyły się w Miedzianej 
Górze i w Bobrzy.

     / czytaj str. 6

Trzeba mieć chody ...
Panią Mariannę i Pana Mariana oprócz po-
dobnych imion połączyło zamiłowanie do 
folkloru. Tak skutecznie, że od ponad 60 lat są 
małżeństwem. Stanowią najlepszy dowód, że 
można ze sobą pięknie przeżyć całe życie.

     / czytaj str. 8
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mie się konserwacją oświetlenia ulicznego, a firma ECON 
zaprojektuje kanalizację sanitarną w  Miedzianej Górze 
i Tumlinie-Wykniu i będzie sprawowała nadzór autorski 
nad jej realizacją. Wójt podpisał też umowę z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg, porządku 
i czystości na przystankach w okresie zimowym. Ostatnia 
z podpisanych przez wójta umów dotyczy zaś opracowa-
nia studium wykonalności Centrum Kultury i Czytelnic-
twa.
 Po wójcie przemówił aspirant sztabowy Jacek Zajęc-
ki, kierownik referatu Komisariatu Policji w Strawczynie. 
Wystąpienie policjanta dotyczyło konsultacji społecz-

nych z  mieszkańcami Gminy Miedziana Góra na temat 
poprawy bezpieczeństwa.
 Następnie przyszła kolej na przyjęcie uchwał. Rad-
ni przegłosowali uchwałę w  sprawie zmian w  budżecie 
Gminy w  bieżącym roku i  w  Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej na lata 2016-2029 oraz zdecydowali o pomocy 
finansowej dla powiatu kieleckiego. Pomoc ta jest jedynie  
formalnością, ponieważ polega na przesunięciu funduszy 
przeznaczonych na budowę chodnika w Porzeczu z 2015 
roku na 2016 rok. Radni musieli też wprowadzić zmiany 
do Statutu Gminy. Wynikało to z  faktu przekształcenia 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w  spółkę z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością oraz z konieczności uzupełnienia 
statutu o regulacje dotyczące przekazania obowiązku roz-
patrywania petycji przez Komisje w ramach ustawy o pe-
tycjach. Kolejna uchwała dotyczyła odwołania przedsta-
wicieli wojewody świętokrzyskiego i  powołania nowych 
przedstawicieli w radach społecznych w dwóch ośrodkach 
zdrowia. Po tej zmianie nowym członkiem Rady Społecz-
nej przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej 
Górze został Wojciech Bugaj, natomiast w  Ćmińsku tę 
samą funkcję będzie pełnić Bożena Wychowaniec. Rad-
ni zawarli porozumienie międzygminne, które w ramach 
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej zapewni tańsze 
zakupy energii. Co za tym idzie, umożliwi też oszczędze-
nie pieniędzy dzięki odpowiedniemu doborowi parame-
trów dostawy energii elektrycznej. Podczas rady podjęto 
jeszcze uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Jurajskiej w Mie-
dzianej Górze. ■

Od redakcji
Z panią Marianną Kłosowską chcieliśmy się spo-
tkać już jakiś czas temu, wszystko było umówione. 
Niestety w dniu naszego spotkania pani Marianna 
trafiła do szpitala. Na szczęście nie była to poważ-
na sprawa i w końcu udało nam się porozmawiać. 
A w rozmowie towarzyszył nam mąż pani Marianny, 
pan Marian, który tuż po wojnie wyświetlał filmy 
w kine objazdowym, z którym gościł także w szko-
łach i remizach w naszej Gminie. 

Drodzy Czytelnicy, jeżeli chielibyście się podzielić 
ciekawą historią lub znacie kogoś z niezwykłą pasją 
czy przeszłością, prosimy o kontakt z redakcją.

Sesja Rady Gminy
Kolejna sesja Rady Gminy za nami. Wójt 
zdał relację ze swojej działalności, a rad-
ni przyjęli siedem uchwał. Pojawił się też 
aspirant sztabowy ze Strawczyna, który 
przedstawił informację o planowanych 
konsultacjach społecznych. 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk 
otworzył lutową sesję. Obradom Radny przysłuchiwali się 
m.in. Tomasz Zbróg, radny Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Zdzisław Zapała, rady powiatowy, mieszkańcy 
Gminy oraz urzędnicy. W pierwszej kolejności wójt Zdzi-
sław Wrzałka zrelacjonował swoje dokonania w  okresie 
od ostatniej sesji. Czas ten wypełniły mu po brzegi służ-
bowe spotkania i uroczystości. Wójt rozmawiał z dyrekto-
rem Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, pojawił 
się na noworocznym spotkaniu samorządów w kieleckim 
Starostwie Powiatowym. Uczestniczył w sesjach gminnej 
Rady Seniorów oraz jej spotkaniach wyjazdowych w Klu-
bach Seniora w Kielcach i w Starachowicach. Odwiedził 
wszystkie miejsca, w których odbywały się oficjalne ob-
chody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Z dyrektorem Oddziału 
Regionalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, z  prezesami lokalnych klubów piłkarskich Gród 
Ćmińsk i Wicher Miedziana Góra oraz z księdzem Janu-
szem Marcem, proboszczem ćmińskiej parafii pw. Świę-
tej Trójcy, wójt omówił zasady współpracy w  tym roku. 
Zorganizował też ważne spotkanie policjantów i straża-
ków z seniorami, podczas którego uczestnicy dowiedzie-
li się, jak zadbać o  swoje bezpieczeństwo. Czas między 
dwiema sesjami wypełniło załatwianie interesów Gminy 
i podpisywanie umów. Dzięki nim firma EKOBOX SA zaj-

Jacek Zajęcki kierownik referatu Komisariatu Policji w Strawczynie
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Wykład o bezpie-
czeństwie

Mieszkańcy Gminy spotkali się w świetlicy 
w Kostomłotach Pierwszych, aby wysłu-
chać wykładu policjantów o bezpieczeń-
stwie i strażaków o udzielaniu pomocy.

 Spotkanie poprowadził sierżant sztabowy Przemy-
sław Suder z  komisariatu policji w  Strawczynie w  to-
warzystwie aspiranta Mariusza Kubały, dzielnicowego 
Gminy Miedziana Góra. Wśród zgromadzonych pojawili 
się m.in. przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sobczyk 
i  wiceprzewodniczący Marek Podsiadło, radny gmin-
ny Marian Korczyński, członek Rady Seniorów Jan Biber 
i  sołtys Kostomłotów Pierwszych Marek Socha. Sierżant 
Suder mówił o najczęściej spotykanych ostatnio przestęp-
stwach, których oszuści dopuszczają się na starszych lu-

dziach. Policjanci wspomnieli o słynnych metodach – na 
wnuczka, na inkasenta, na urzędnika. Każdą z nich łączy 
telefoniczna prośba o  pilną wpłatę pieniędzy. Seniorzy 
dowiedzieli się, że w takim wypadku powinni dokładnie 
wypytać, z  kim rozmawiają, nie podawać jakichkolwiek 
swoich danych i pod żadnym pozorem nie wypłacać pie-
niędzy obcym osobom, a w razie wątpliwości zadzwonić 
na policję pod numer 997 lub 112. Sierżant Suder dora-
dzał także w kwestii poruszania się po ulicach. Od kilku 
lat piesi i  rowerzyści na terenie niezabudowanym mają 
obowiązek nosić odblaski. Chociaż nie dotyczy to miejsc 
zabudowanych, policjant przekonywał seniorów, że i tam 
odblaski mogą się okazać przydatne. Jako przykład takie-
go miejsca podał m.in. ulicę Podmiejską w Kostomłotach 
Pierwszych. Aby nie być gołosłownym, obaj policjanci 
wręczyli słuchaczom odblaskowe opaski samozaciskowe 
i zawieszki oraz ulotki zawierające informacje, jak radzić 
sobie z oszustami. Drugą część spotkania opanowali stra-
żacy z ćmińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki ich 
wykładowi uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega 
udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, 
które zasłabły bądź straciły przytomność. ■

Budowy kanalizacji 
ciąg dalszy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Miedziana Góra pojawiło się 
ogłoszenie o przetargu na budowę sieci 
kanalizacyjnej w Miedzianej Górze i Tum-
linie-Wykniu.

 Budowa kanalizacji w  Tumlinie-Wykniu w  ulicach 
Spacerowej, Jasnej, Żytniej, Radosnej, Dobrej, Uroczej 
i Słodkiej oraz w Miedzianej Górze w ulicy Bukowej i czę-
ści ulic Kamiennej i Tumlińskiej jest coraz bliższa. Jeszcze 
lepsza wiadomość to ta, że na podstawie ugody zawartej 
między Gminą a firmą ECON ta druga jest zobowiązana 
do wydania całej dokumentacji projektowej sieci kanali-
zacyjnej, która będzie wybudowana w Ciosowej, w Tumli-
nie-Podgrodziu, części Tumlina-Wyknia oraz w Ćmińsku 
w ulicach Wykień, Wyrowce, Podgród i przylegających do 
nich. Gmina posiada już pozwolenie na budowę sieci wła-
śnie na podstawie projektu firmy ECON, toteż jedynym 
brakującym ogniwem jest teraz gwarancja finansowa – 
i można organizować przetarg. 
 Wójt Zdzisław Wrzałka i  skarbnik Justyna Błaszczyk 
podpisali też umowę z firmą ECON na opracowanie doku-
mentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz rozbudowę i  przebudowę sieci wodocią-
gowej w Bobrzy, Porzeczu, Przyjmie i częściach Ćmińska 

Kościelnego i Ćmińska Rządowego. Jak wynika z projek-
tu, kanalizacja połączy aż 1180 prywatnych i publicznych 
posesji. Do tych ostatnich zaliczają się Samorządowy 
Ośrodek Zdrowia i Zespół Szkół w Ćmińsku, Szkoła Pod-
stawowa w  Porzeczu oraz placówki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bobrzy i Ćmińsku. Prace związane z wodocią-
gami obejmą budowę łącznie czterech zbiorników wody 
pitnej w Miedzianej Górze i w Ćmińsku wraz z dwoma ka-
nałami tłocznymi, przebudowę 17 kilometrów rur i  roz-
budowę sieci o  20 posesji. Prace projektowe i  zebranie 
pozwoleń zaplanowano na październik przyszłego roku. 
Kolejnym krokiem będzie zdobycie funduszy. ■

Wykład o pierwszej pomocy prowadzony przez strażaków OSP Ćmińsk

Budowę sieci kanalizacyjnej przewidziano w pięciu sołectwach
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Seniorzy działają
Starsi mieszkańcy naszej Gminy mogą być 
dumni ze swoich reprezentantów. Rada 
Seniorów Gminy Miedziana Góra działa 
już pół roku i jest jednym z dwóch takich 
zrzeszeń w województwie świętokrzyskim.

 Ostatnie spotkanie rozpoczęło się przyjęciem nowego 
członka Rady. Ponieważ Stanisław Banaś, jeden z dotych-
czasowych członków, zrezygnował ze swojej przynależno-
ści, należało wybrać jego następcę. Po przeprowadzeniu 
publicznego naboru do szeregów Rady Seniorów posta-
nowiono, że zostanie nim Jan Reczyński, sołtys Ćmińska 
Rządowego i działacz grupy Aktywny Ćmińsk. Nowy rad-
ny-senior oficjalnie odebrał nominację z rąk wójta Zdzi-
sława Wrzałki i obiecał wdrożyć kilka swoich pomysłów 
związanych ze sportem. W  czasie spotkania członkowie 
Rady Seniorów ustalili też zasady współpracy z  Radą 
Gminy Miedziana Góra, w tym m.in. konieczne pojawia-
nie się na zebraniach komisji Rady, podczas których będą 
omawiane interesy osób starszych. Wójt Wrzałka pod-

kreślił, że działalność miedzianogórskiej Rady Seniorów 
jest swego rodzaju awangardą w skali województwa, a jej 
członkowie swoją pracą określają standardy innych rad, 
które powstaną w przyszłości.
 Posiedzenie przedstawicieli seniorów minęło głównie 
pod znakiem pomysłów na aktywizację starszych miesz-
kańców Gminy. Idee były różne – od organizacji cyklu 
spotkań pod nazwą Senior w świetlicy w Bobrzy, Ćmińsku, 
Kostomłotach Pierwszych i  Tumlinie-Wykniu po udział 
w zajęciach i wieczorkach tanecznych, rozgrywkach sza-
chowych i wycieczkach autokarowych. Ciekawą propozy-
cją okazało się ustanowienie odznaki Aktywny Senior, któ-
rą można by wręczać osobom w jakiś sposób zasłużonych 
dla ludzi starszych. Pewnikiem z  czasem ta kwestia się 
ureguluje – niektóre pomysły zostaną wcielone w życie, 
a  inne nie. Ważne jest jednak, że seniorzy mają swoich 
reprezentantów i  swój głos. Dzięki temu łatwiej będzie 
zadbać o ich sprawy. ■

Feta dla babć 
i dziadków

Mieszkańcy Gminy świętowali Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. 21 i 22 stycznia w kilku 
miejscowościach odbyły się uroczyste spo-
tkania dla babć, dziadków i ich wnucząt. 

 Największa impreza miała miejsce w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze. Jej głównymi 
organizatorami były Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Rada Seniorów. Miedzianogórska propozycja świętowa-
nia Dnia Babci i Dnia Dziadka okazała się bardzo atrak-
cyjna – w  sali strażackiej jednostki zgromadził się spo-
ry tłumek seniorów. Wystąpili przed nimi kielecki poeta 

Festostrefa
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miedzianej Górze odbył się Przegląd 
Występów Artystycznych. W wydarzeniu 
wzięli udział młodzi artyści z klubów Wol-
na Strefa.

 Młodzież zaprezentowała się w trzech kategoriach – 
muzycznej, teatralnej i tanecznej. Nasz kostomłocki klub 
reprezentowali m.in. obiecujący wokalista Karol Broda 
oraz dynamiczne tancerki z grupy WS Costa. Wśród pu-
bliczności można było wypatrzyć gminne osobistości 
– przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sobczyka 
i wiceprzewodniczącego Marka Podsiadło, radnego gmin-

nego Mariana Korczyńskiego, a  także proboszcza parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich księdza 
Marka Kwietnia i  dyrektor klubów Wolna Strefa i  Młoda 
Strefa, Beatę Zawadę. Występy młodzieży zorganizowano 
na wzór audycji radiowej, której zadaniem było promo-
wać Radio Wolna Strefa. ■

Występ zespołu tanecznego „WS Costa” z Kostomłotów Pierwszych

Nominację do Rady Seniorów z rąk wójta odbiera Jan Reczyński
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Krzysztof Nawrot i Małgorzata Biesaga, wokalistka i gi-
tarzystka. Duet zaserwował swojej publiczności piękny 
recital, podczas którego można było usłyszeć zarówno 
poetyckie piosenki, jak i  próbki wierszy i  krótkich form 
prozatorskich artystów. W drugiej części spotkania z tra-
dycyjnymi przyśpiewkami zaprezentował się zespół ludo-
wy Macierzanka. Na koncercie oprócz starszych miesz-
kańców Gminy pojawili się też wójt Zdzisław Wrzałka, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Podsiadło, radny 
Zdzisław Moćko, a także członkowie Rady Seniorów oraz 
zespołów ludowych – Bobrzanek i  wspomnianej Macie-
rzanki. Organizatorzy zadbali o smaczny poczęstunek dla 
swoich gości.
 Również w Miedzianej Górze, tyle że w Punkcie Przed-
szkolnym Dolina Krasnoludków odbyło się spotkanie babć, 
dziadków i wnucząt. I tu zagościł wójt Gminy Miedziana 
Góra Zdzisław Wrzałka. Pojawili się również proboszcz 
parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich 
ksiądz Marek Kwiecień oraz jego poprzednik, ksiądz Mi-
rosław Cisowski, obecnie dyrektor Wydziału Duszpaster-
skiego Kurii Diecezjalnej w  Kielcach. Najmłodsi przed-
stawili wszystkim zebranym bożonarodzeniowe jasełka, 
nad którymi pracowali razem ze swoimi opiekunkami 
– Elżbietą Katanowską, Agnieszką Grątkiewicz i Moniką 
Kaniewską. W drugiej części dzieci recytowały okoliczno-
ściowe wierszyki dedykowane babciom i  dziadkom oraz 
śpiewały piosenki, w tym tradycyjne Sto lat. I tym razem 
wsparcia udzieliły opiekunki Małgorzata Maj i Agnieszka 

Kalinka. Babcie i dziadkowie nie kryli dumy i wzruszenia 
na te dowody dziecięcej miłości i wdzięczności. Po części 
artystycznej wszystkich gości zaproszono na poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców małych podopiecznych 
miedzianogórskiej Doliny Krasnoludków. Oprócz zajada-
nia się smakołykami dzieci miały okazję wręczyć babciom 
i dziadkom laurki oraz razem z nimi wziąć udział w grach 
i zabawach specjalnie przygotowanych na tę imprezę.
 Świętowanie Dnia Babci i Dnia Dziadka nie ominęło 
też Kostomłotów Pierwszych. W tutejszej świetlicy Wol-
na Strefa zgromadzili się babcie, dziadkowie i  ich wnu-
częta, a także goście – wójt Wrzałka, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Marek Podsiadło oraz członkowie Rady Se-

niorów Gminy Miedziana Góra, Józefa Bucka, Jan Szustak 
i  przewodniczący Rady Ryszard Kasprzyk. W  programie 
rozrywkowym zaprezentowano historię obu świąt, która 
w przypadku babć sięga lat 60., a dziadków – lat 80. ze-
szłego stulecia. Aby zadość stało się tradycji, wnuczęta 
wyrecytowały okazjonalne wierszyki oraz wręczyły bab-

ciom i dziadkom własnoręcznie zrobione papierowo-bi-
bułowe kwiaty. W drugiej części spotkania wystąpiła była 
członkini Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej Małgorzata 
Siemieniec, która zaśpiewała m.in. piosenki z  repertu-
aru Anny German. Chórzystce mającej za sobą wystę-
py w  programach telewizyjnych „Must Be The Music” 
i „Szansa na sukces” udało się zaangażować do wspólnej 
zabawy i porwać do tańca wójta i przewodniczącego Rady 
Seniorów Ryszarda Kasprzyka. Artystyczny pokaz zakoń-
czył się debiutem dziecięcego zespołu tanecznego WS 
Costa. Wójt złożył życzenia wszystkim babciom i dziad-
kom i zachęcił ich do aktywności, m.in. w wydarzeniach 
organizowanych przez Radę Seniorów, której działalność 
pokrótce omówił Ryszard Kasprzyk. Ostatnim punktem 
imprezy w  Kostomłotach Pierwszych był poczęstunek 
przygotowany przez babcie i wnuczęta. ■

Wspólne obchody Dnia Babci i Dziadka w Kostomłotach Pierwszych

Kiermasz książki
W Ćmińsku czytelnictwo ma się dobrze. 
Fani książek doczekali się swojej imprezy.

 Kiermasz Książki Przeczytanej zorganizowała Gru-
pa Aktywny Ćmińsk razem z  Ochotniczą Strażą Pożarną 
i  Radą Sołecką. Wydarzenie odbyło się w  remizie stra-
żackiej, a jego celem było popularyzowanie czytelnictwa. 
Wystawcy mogli sprzedać książki po cenie nie większej 
niż połowa ich nominalnej wartości. Atrakcją okazało się 
spotkanie z  pisarzem Grzegorzem Kozyrą. Wśród gości 
imprezy znaleźli się wójt Zdzisław Wrzałka, Ryszard Ka-
sprzyk i Jan Szustak z Rady Seniorów oraz ksiądz Janusz 
Marzec, proboszcz parafii w Ćmińsku. ■

Pamiątkowe zdjęcie z babciami i gośćmi w „Doline Krasnoludków”
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Między pączkiem
a książką

W Tłusty Czwartek mieszkańcy Gminy 
mogli sobie pofolgować i zjeść tyle pącz-
ków, ile zmieściły ich żołądki. Według 
zwyczaju te słodkie wypieki zjada się po 
to, żeby przez cały rok było równie tłusto 
w portfelu.

 Dwie oficjalne imprezy tłustoczwartkowe odbyły się 
w Miedzianej Górze i w Bobrzy. W remizie miedzianogór-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej rozgościły się pracow-
niczki Gminnej Biblioteki Publicznej. Na ich zaproszenie 
odpowiedziało sporo mieszkańców Gminy, którzy skusili 
się nie tylko na poczęstunek, ale i ucztę dla ducha. W pro-

gramie artystycznym wystąpili uczniowie udzielający się 
w Kole Teatralnym Maska przy Zespole Szkół w Kostom-
łotach Drugich. Młodzi aktorzy zaprezentowali zabawne 
monologi czołowych polskich poetów. Po tym występie 
miedzianogórskie bibliotekarki rozlosowały wśród pu-
bliczności książki, a Dorota Kundera opowiedziała, skąd 
w  okolicach Ostatków wziął się zwyczaj jedzenia pącz-
ków. Następnie na scenę wkroczyli młodzi artyści z Wiej-
skiej Świetlicy Środowiskowej w Tumlinie. Leonard Radek 
zagrał popularne klasyczne utwory na klawiszach i  na 
saksofonie, natomiast tancerki z  grupy Candela Tumlin 
wykonały kilka układów choreograficznych. Publiczności 
tak spodobał się ich występ, że dziewczyny bisowały. Spo-
tkanie w Miedzianej Górze zakończyło się występem Koła 
Gospodyń Wiejskich Macierzanka. W  sali remizy roz-
brzmiały zabawne pieśni ludowe. Imprezie towarzyszył 
oczywiście pączkowy poczęstunek.
 Z kolei na stole w remizie bobrzańskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej również zagościły pączki i  faworki oraz 
ciastka-kwiaty, oponki i jabłecznik. Odpowiedzialność za 
popełnione kulinaria poniosły członkinie Zespołu Ludo-
wego Bobrzanki, które zachęciły swoich gości nie tylko do 
jedzenia, ale także do wspólnego śpiewania. ■

Tłusty Czwartek rozpoczął ostatni tydzień karnawału

Macierzanka śpie-
wała seniorom

Śpiewający członkowie Koła Gospodyń 
Wiejskich Macierzanka zaśpiewali w Klu-
bie Seniora mieszczącym się na Osiedlu 
Świętokrzyskim w Kielcach. 

 W  działającym przy kieleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Wichrowe Wzgórze Klubie Seniora dzieje się wiele 
ciekawych rzeczy. Obok codziennych zajęć sportowych 
i  kulturalnych odbywają się także różnego rodzaju spo-
tkania i koncerty. Jednym z nich był występ Macierzanki 
poświęcony kolędom i pieśniom śpiewanym w trudnych 
dla Polski czasach. Wiele starszych osób, które pojawi-
ły się na koncercie, przyprowadziło ze sobą wnuczęta. 
Przybyli także przedstawiciele naszej Gminy – Zdzisław 
Wrzałka, Marek Podsiadło i Ryszard Kasprzyk. ■

Bal Plusika
W pierwszą niedzielę lutego w Miedzianej 
Górze odbył się III Bal Karnawałowy z Plu-
sikiem. Zjawili się rodzice wraz ze swoimi 
przebranymi pociechami.

 Zabawę uroczyście otworzyła prezes Plusika Krysty-
na Zapała, po czym pałeczkę przejęły wodzirejki Sylwia 
Bętkowska i  Agnieszka Marcinkowska. Obie wcieliły się 
w role Klauna Łezki i Klauna Noska. Dzieci mogły wziąć 
udział w konkursach z nagrodami, a także obejrzeć pokaz 
tańca w  wykonaniu Aleksandry Piłat z  kieleckiego Stu-

dio Dance Factory. Na bal zawitał też wójt Gminy Mie-
dziana Góra Zdzisław Wrzałka. Poczęstunek dla wszyst-
kich uczestników zabawy zapewniły cukiernie Angelina 
i Szarlotka. Impreza zakończyła się dyskoteką dla dzieci 
i ich rodziców. ■

Jak co roku najmłodsi przebrali się za swoje ulubione postacie z bajek
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Ferie zimowe
Dzieci i młodzież z województwa święto-
krzyskiego mają ferie zimowe już za sobą. 
Tak jak w poprzednich latach, także teraz 
wiele osób uczestniczyło w zajęciach ini-
cjowanych przez gminne organizacje. 

 Przez dwa tygodnie młodzi mieszkańcy Gminy mie-
li okazję skorzystać z ciekawych zajęć oraz wziąć udział 
w kilku wyjazdach.
 W  remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ćmińsku 
odbyło się zimowisko zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Aktywny Ćmińsk, strażaków i  Radę Sołecką. Na 
chętnych czekali animatorzy i  pedagodzy, którzy co-
dziennie przez cztery godziny pozostawali do dyspozycji 
wypoczywających. Wśród gości remizy pojawili się m.in. 
instruktorka zumby, pani czytająca baśnie oraz rodowi-
ty Afrykańczyk. Zimowisko zakończyło się wycieczką 
z  ogniskiem oraz spotkaniem, w  którym wzięły udział 
dzieci, ich babcie i dziadkowie. Inicjatorom zajęć dzięko-
wali wójt Zdzisław Wrzałka, sołtys Ćmińska Jan Reczyński 
i Ryszard Kasprzyk, przewodniczący Rady Seniorów.
 W Kostomłotach w czasie ferii działała też świetlica 
Plusik. Dzieci i młodzież korzystające z jej oferty jeździły 
na nartach, pływały na basenie, uczestniczyły w zajęciach 
z robotyki i były w kinie.
 Z kolei Szkoła Podstawowa w Porzeczu wraz z Ludo-
wym Uczniowskim Klubem Sportowym Radość zorgani-

zowała XVI Turniej Tenisa Stołowego O  błękitną wstęgę 
Bobrzy. Udział w  zmaganiach wzięli tamtejsi uczniowie 
oraz ich koledzy z Kostomłotów i Pilczycy. 
 Nie zabrakło też imprezy wyjazdowej zorganizowanej 
przez wójta, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz 
dyrekcje szkół z terenu Gminy. Chętni wybrali się na au-
tokarową wycieczkę do Skarżyska-Kamiennej, gdzie mieli 
okazję jeździć na łyżwach po profesjonalnym lodowisku. 
Niektórzy z młodych łyżwiarzy z entuzjazmem zapowie-
dzieli, że nie będzie to ich ostatnia jazda. ■

Zabawa na zimowisku w remizie strażackiej w Ćmińsku

W skrócie
Podczas Drużynowych Mistrzostw Powiatu Kieleckiego 
w Tenisie Stołowym w Ćmińsku chłopcy z ćmińskiej dru-
żyny zajęli I miejsce, natomiast w ogólnych rozgrywkach 
ich drużyna uplasowała się na III miejscu. ■

Zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Radość z Porzecza wyróżnili się w turniejach klasyfikacyj-
nych Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Sto-
łowego. Najlepsi okazali się Krzysztof Zapała i Magdalena 
Ciosek. ■

Szachiści z  LUKKS Miedziana Góra wrócili z  turniejów 
Grand Prix w Suchedniowie z nagrodami. Najlepsze partie 
rozegrali Piotr Paździerz, Marcin Różalski i Paweł Kupis. ■ 

Piłkarze Grodu Ćmińsk wygrali mecz kontrolny z Orlęta-
mi Kielce 3:2. Gole strzelili Mateusz Łukasiewicz, Patryk 
Pietronik i Bartosz Szkil. ■

Set dla seniorów
Na sport nigdy nie jest za późno. Wiedzą 
o tym seniorzy z Klubu Seniora w Mie-
dzianej Górze, którzy podczas siatkarskich 
zawodów zajęli III miejsce. 

 Drużyna odwiedziła Dobromierz w  powiecie włosz-
czowskim, gdzie odbywał się Turniej Piłki Siatkowej 
Mężczyzn w  ramach X Świętokrzyskiej Ligi Ludowych 
Związków Sportowych. Kolejne zmagania odbędą się 

w Seceminie, natomiast w marcu sędziwi siatkarze przej-
mą rolę gospodarzy i zagrają w Zespole Szkół w Ćmińsku. 
 Siatkówkę trenuje 20 seniorów. Spotykają się dwa 
razy w tygodniu w halach szkół w Ćmińsku i w Porzeczu. 
Zawiaduje nimi Romuald Wójcicki, który udowadnia, że 
seniorzy mogą robić coś innego niż siedzenie w  domu 
i stać ich jeszcze na wiele więcej. ■

Z seniorami tranują róznież młodsi mieszkańcy naszej Gminy



8

ludzie

głos miedzianej góry

Gdy kilka lat temu oglądałam w telewizji jakiś program 
o podboju kosmosu, umyślałam sobie wiersz. Jest o tym, 
jak człowiek próbuje konkurować z Bogiem, a tak na-
prawdę jest jego narzędziem i powinien mu dziękować 
za taki piękny świat. Jak ci kosmonauci myśleli, że oni 
zdobędą kosmos, to ja też sobie pomyślałam, ale po swo-
jemu, i wyszedł z tego wiersz. Wszystko jest od Boga.

 Żyje Pani długo i miała do czynienia z wieloma
 ludźmi. Czy między tymi, których pamięta Pani
 z dawnych czasów, a tymi współczesnymi jest
 jakaś różnica?
 P. Marianna: Teraz jest dużo filmów i programów 
w telewizji – i nie tylko. Ludzie lubią to oglądać, garną 
się do tego. I dobrze, niech oglądają, ale warto, żeby 

też umieli pomyśleć, co widzą. Niech nie myślą tylko 
w jednym kierunku, ale i na tę stronę, i na tę. Od tego 
głowa, żeby myślała. Ja przeżyłam wojnę, więc bardzo 
bym chciała, żeby wszyscy się szanowali i nie wojowali 
ze sobą. Dawniej technika nie pojawiała się wszędzie, 
ludzie nie byli w nią tak zapatrzeni, bardziej zwracali 
uwagę na siebie nawzajem. A jesteśmy przecież różni 
i różnie między nami się dzieje. Ja z mężem też miewam 
lepsze i gorsze chwile. Jak jest dobrze, to słyszę: „Ma-
rianna”, „Marysia”. Ale nie zawsze tak bywa
 Pan Marian: Ja pilnuję, czy jesz i bierzesz leki. A jak 
nie chcesz, to wtedy są wykłady i tłumaczenia. Kiepska 
sprawa z nią.

 Pani Marianno, skąd się w Pani wzięło
 zamiłowanie do folkloru i ludowości?
 P. Marianna: Od mojej babci. Ona pochodziła stąd, 
z Tumlina. Dawniej ci ludzie częściej do kościoła chodzili 
i przebywali ze sobą. Wieczorami nie było takiego świa-

Trzeba mieć chody 
u Pana Boga

Panią Mariannę i Pana Mariana oprócz 
podobnych imion połączyło zamiłowa-
nie do folkloru. Na tyle skutecznie, że od 
ponad 60 lat są małżeństwem. Państwo 
Kłosowscy stanowią najlepszy dowód, że 
można ze sobą pięknie przeżyć całe życie.

Rozmawiają Magdalena Wach i Łukasz Sokołowski

 Ona dużo śpiewa i roznosi ją energia, on się z niej 
śmieje i ma na nią oko. Są towarzyscy, lubią ludzi. O to, 
czy się kochają, nie trzeba pytać. Wzajemne dbanie o sie-
bie i szacunek są najlepszym świadectwem. Ich historia 
nadawałaby się na ciekawy film dokumentujący życie 
w czasach Polski Ludowej. Z Państwem Kłosowskimi roz-
mawiamy o folklorze, kinie i początkach długoletniego 
małżeństwa.

 Pani Marianno, urodziła się Pani przed wojną.
 Jak Pani wspomina swoje dzieciństwo?
 Pani Marianna: Chodziłam do szkoły do Samso-
nowa, chociaż w Tumlinie też była szkoła. Żył jeszcze 
marszałek Piłsudski, uczyliśmy się piosenek o nim. Jedną 
nawet pamiętam do dziś, na melodię „O mój rozmary-
nie”. Wszystkie dzieci w szkole musiały ją znać i umieć 
śpiewać.

 Mieszka Pani w Tumlinie od urodzenia. Dawniej
 dzieci na wsi miały sporo swoich obowiązków.
 Jak Pani wtedy spędzała czas?
 P. Marianna: Pomagaliśmy w całej gospodarce. 
Pasaliśmy krowy, uczyliśmy się żąć sierpem żyto, bo nie 
było przecież kombajnów i innych maszyn. W każdym 
domu stały żarna, w których mełliśmy zboże, później 
piekło się chleb. Młyn znajdował się gdzieś daleko, 
rzadko tam chodziliśmy. Zimą sialiśmy len, który potem 
międliliśmy i pocieraliśmy. Kobiety przędły na krosnach 
nici i później robiły sweterki dzieciom, skarpetki, kale-
sony. Bardzo źle, że nie mamy teraz na wsi tych krosien. 
Wszystko się porąbało, powyrzucało. Nowych krosien 
też już nie ma komu zrobić. W zakładach dziewiarskich 
umieją tkać, ale to fabryka. Z mojego dzieciństwa pamię-
tam też spotkania i wspólne śpiewanie pieśni kościel-
nych i piosenek ludowych.

 A co trzeba zrobić, żeby mieć tak fenomenalną
 pamięć i umieć recytować i śpiewać wszystko
 z głowy?
 P. Marianna: Trzeba się troszkę do Miłosierdzia 
Bożego pomodlić i mieć trochę chodów u Pana Boga. 

W 1996 roku ukazał się tomik poetycki Pani Marianny „Bom ja Tumlinianka”
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tła jak dziś, tylko lampa naftowa. Wszyscy się spotykali 
po domach, rozmawiali, śpiewali. A ludzie jak to ludzie 
– jedni mieli za dużo w głowie, drudzy na odwrót, tak 
samo, jak i teraz. Ja po moich babciach chyba to miałam, 
że lubiłam te spotkania. Pamiętam, że od dziecka umia-
łam sobie coś ułożyć, jakąś piosenkę, jakiś wierszyk. To 
zostało do dziś. Od babć nauczyłam się też dużo staro-
dawnych pacierzy i modlitw. Zmawialiśmy je wieczorem, 
one też lubiły coś wymyślić.

 Przez 30 lat prowadziła Pani Tumlinianki.
 Wcześniej też Pani należała do zespołu 
 ludowego.
 P. Marianna: Na długo przed Tumliniankami 
udzielałam się w zespole pani Moćkowej. Z tym zespo-

łem wszędzie nas zabierali, więc 
odwiedziłam trochę miast i po-
znałam ludzi. Później zaczęłam 
prowadzić Tumlinianki. Byli w nich 
m.in. Henryk Wiśniewski i Leszek 
Dziwoń, którzy grali na akordeonie, 
i Józef Olejarz, skrzypek. Teraz już 
jestem za stara na to, żeby kierować 
zespołem. Kto inny to przejmie.

Czy spotykali się Państwo 
z zespołami z innych miast?
P. Marian: Marianna dwa razy była 
w Warszawie, była też w Katowi-
cach i w Szczecinie, w Zakopanem 
i w Krakowie. Całe nasze wojewódz-
two zjeździła. Występowaliśmy na 
wszystkich dożynkach, a tańczyli-
śmy razem z zespołem „Mazowsze”. 
Uczyła nas tańca ich nauczycielka.

 Proszę opowiedzieć o współpracy z Mazowszem.
 P. Marian: Myśmy jeździli z Wojewódzkiego Domu 
Kultury na wspólne treningi. Członkom Mazowsza 
zależało, żeby Marianna brała co lepszych tancerzy 
i jechała z nimi na wspólne występy. I to wychodziło 
bardzo ciekawie. Dzięki temu, że w ogóle oboje znaliśmy 
wielu ludzi, to tutaj, w tym domu, z posłami podpisali-
śmy umowę, dzięki której powstał nowy budynek szkoły 
w Ćmińsku. Marianna dużo działała, nagradzano ją. 
Najwyższe odznaczenia dostała od Bolesława Bieruta, 
a długo później od Waldemara Pawlaka.

 Jak Państwo myślą, dlaczego teraz młodzi ludzie
 nie garną się do takich zespołów?
 P. Marianna: Jest za dużo rozrywek, które łatwo zaj-
mują młodzież. Co innego jej w głowach siedzi, woli coś 
na szybko i nie chce się uczyć. Poza tym młodzi ludzie 
nie znają swoich korzeni, więc nie wiedzą, że taka jest 
ich tradycja.

 Pani Marianno, a jak poznała Pani męża?
 P. Marianna: To był sąsiad mój! Ja mieszkałam po 
drugiej stronie i nie lubiliśmy się jako dzieci. Kłóciliśmy 
się, czasem biliśmy. Gdy podrośliśmy, zaczęliśmy się 
spotykać na próbach zespołu i tak to poszło. 
 P. Marian: Tak, zaczęło się. Ale na próbach zjawiał 
się taki jeden chłopak z Suchedniowa, pięknie grał na 
akordeonie. Byłem o nią zazdrosny, bo dużo kawalerów 
się wokół niej kręciło.
 P. Marianna: No biegali, ale dzisiaj i tak jesteśmy 
razem, i to długo, bo 63 lata po ślubie. 

 Ile Państwo ze sobą chodzili przed ślubem?
 P. Marianna: A z siedem lat. 

 To długo!
 P. Marianna: Długo, ale nie byliśmy cały czas razem. 
Marian wyjechał z kinem, ja pojechałam do Wałbrzycha 
i tam pracowałam w zakładach włókienniczych. Uczy-
łam też kobiety robić na krosnach, to mi się przydało. 
Wyrabiałyśmy różne dywany, prześcieradła. A jak oboje 
wróciliśmy, to wzięliśmy ślub w Samsonowie. 
 P. Marian: Wesele było bogate, mieliśmy magneto-
fony i najlepszych muzykantów. Dużo razem śpiewali-
śmy, pojawiły się tradycyjne piosenki.

 Panie Marianie, Pan jeździł z pierwszym kinem
 w tych okolicach.
 P. Marian: Tak, jeździłem tuż po wojnie. Była po-
trzeba wśród ludzi. Zrobiłem sobie prawo jazdy i poje-
chałem do Szczecina, żeby nauczyć się obsługi takiego 
kina. Pracowałem w ten sposób 24 dni w miesiącu przez 
33 lata. Wyświetlałem filmy po świetlicach, szkołach 
i remizach w Tumlinie i w Miedzianej Górze. Był też 
Samsonów, Ćmińsk, Bobrza, Porzecze. Trochę nawet wy-
świetlałem w kieleckiej Romantice. Pamiętam początki 
kina powojennego. Dopiero w 1982 roku oddałem aparat.

 Jak wyglądał sprzęt, z którego Pan
 na początku korzystał?
 P. Marian: To był niemiecki, bardzo ciężki sprzęt. 
Składał się z projektora, wzmacniacza i instrumentów 
prądowych. Ja to wszystko z auta wyciągałem i ustawia-
łem w świetlicy. Uruchamiałem z samochodu agregat, 
dzięki temu w pomieszczeniu miałem prąd. Elektryczno-
ści wtedy nie było w wiejskich budynkach. Wyświetlałem 
różne filmy, ale ludzie najbardziej lubili rosyjskie wojen-
ne. Starałem się wybierać różne, polskie też, ale rosyjskie 
cieszyły się największym powodzeniem.

 Dziękujemy za rozmowę i życzymy wszystkiego
 najlepszego!
 P. Marianna i P. Marian: Też dziękujemy i zapra-
szamy na wspólne śpiewanie!



Podziękowanie
 16 stycznia odbyła się kolejna akcja rozdawania ja-
błek. Owoce pochodzące z Banku Żywności były rozdawane na 
parkingu przy kościele w Ćmińsku we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Plusik. Z uwagi na silne nocne mrozy akcję należało 

przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Podczas pięciu godzin 
rozdano 22 tony jabłek dla mieszkańców sołectw Ćmińsk Ko-
ścielny, Ćmińsk Rządowy, Bobrza i Przyjmo.
 Na tym nie koniec akcji. Dnia 23 i 28 stycznia rozdano 
mieszkańcom Ćmińska Kościelnego (i nie tylko) 3000 karto-
nów soku o pojemności trzech litrów. W sumie obdarowani 
otrzymali 9000 litrów soku jabłkowego.
 Serdecznie podziękowania kierujemy do Stowarzy-
szenia Plusik oraz wszystkich, którzy pomagali w tym przed-
sięwzięciu – przy odśnieżaniu, rozładowywaniu i zbieraniu 
podpisów. W  szczególności słowa uznania ślemy do Pana 
Andrzeja Szyszki, który po raz kolejny bezinteresownie uży-
czył sprzętu niezbędnego do rozładunku.

Sołtys i mieszkańcy Ćmińska

Rewolucja w leczeniu
Boli? Tabletka przeciwbólowa nie wystarcza? 
Trzeba sprawdzić, jaka jest przyczyna. Skuteczne 
usunięcie uciążliwych dolegliwości i wyleczenie 
na dobre są możliwe przede wszystkim dzięki 
trafnej diagnozie i dobrze dobranej terapii.
	 Wielu	 ludzi	 boleśnie	 odczuwa	 zdrowotne	 przypa-
dłości,	ale	z	różnych	przyczyn	je	bagatelizuje.	Ot,	ciągłe	
zmęczenie	 tłumaczą	 ciężką	 pracą	 lub	 niewyspaniem,	
choroby	skórne	i	wysypki	uważają	za	skutek	alergii,	ale	

pomijają	badania,	diagnozę	i	leczenie.	Tak	przez	kilka	
lub	nawet	kilkadziesiąt	lat	człowiek	„jakoś”	znosi	swo-
je	 złe	 samopoczucie	 i	 ignoruje	 objawy	 chorób,	 które	
często	dają	się	szybko	i	łatwo	wyleczyć.	Tu	jednak	nie	
pomoże	tabletka	przeciwbólowa,	ale	działanie.
	 Gdy	 zatem	 jakieś	 dolegliwości	 są	 zbyt	 uporczywe	
i	utrudniają	życie,	warto	udać	się	na	badania	diagno-
styczne.	W	Miedzianej	Górze	w	gabinecie	MedicalVita	
specjaliści	 za	 pomocą	 nowoczesnych	 urządzeń	 me-
dycznych	 przeprowadzają	 bezbolesne	 i	 bezinwazyjne	
badania,	które	umożliwiają	szybką	i	trafną	ocenę	stanu	
zdrowia.	 Stosowana	 przez	 nich	metoda	 doktora	 Volla	
ułatwia	wykrycie	m.in.	chorób	układu	krążenia,	ukła-
du	nerwowego,	układu	moczowo-płciowego,	skórnych,	
reumatycznych,	przemiany	materii	 i	wielu	innych.	Ba-
danie	polega	na	wykonaniu	testów	za	pomocą	urządze-
nia	Mora	Super,	które	wykrywa	w	organizmie	obecność	
wszelkich	grzybów,	bakterii,	wirusów	i	pasożytów.	Pod-
czas	późniejszych	konsultacji	 specjalista	przedstawia	
pacjentowi	opis	jego	dolegliwości,	objaśnia	wykres	ba-
dań	oraz	indywidualnie	dobiera	metody	leczenia	i	od-
powiednią	 dietę.	Urządzenie	 oprócz	usuwania	 toksyn	
z	organizmu	służy	również	do	terapii,	która	w	połącze-
niu	z	konwencjonalną	medycyną	może	dać	doskonałe	
rezultaty.	Zdrowie	 jest	 jedno	na	całe	życie,	a	 jeśli	 się	
o	nie	dba,	może	służyć	bardzo	długo.

Medical Vita, Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 11a

tel. 570 141 131, www.medicalvita.pl

Metoda dr Volla wykrywa przyczyny i określa metody leczenia

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mie-
dzianej Górze na okres 21 dni, tj. od 5 lutego 
2016 r. do 25 lutego 2016 r., został wywie-
szony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 
na czas oznaczony do 3 lat.  Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny - Referacie Inwestycji, Gospodarki Prze-
strzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój nr 6) bądz telefo-
nicznie pod numerem 41 303 16 26 wew. 30

T E L E F O N Y  A L A R M O W E
Komisariatu Policji w Strawczynie

41 349 36 97, 723 192 231
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ogłoszenia

Uwaga, azbest!
Tak jak w poprzednich latach, w ramach Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzia-
na Góra na lata 2014–2032 Gmina prowadzi nabór wnio-
sków o  dofinansowanie kosztów demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Jednocześnie informujemy, że wnioski można składać do 
31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze. 
Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w po-
koju nr 9 i na stronie internetowej w zakładce Wnioski do 
pobrania.

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

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

Jednorazowa płatność
podatku do 100 zł
Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych w po-
datku rolnym, leśnym i od nieruchomości od 
1 stycznia 2016 roku wprowadzono zapis, że je-
żeli kwota podatku za rok nie przekracza 100 zł  
podatek jest płatny jednorazowo do 15 marca. 
Jeżeli zaś kwota podatku przekracza 100 zł, to 
podatek jest płatny jak dotąd, w czterech pro-
porcjonalnych ratach w terminach do: 15 marca, 
15 maja, 15 września, 15 listopada.

W związku z powyższym należy być przygotowa-
nym do zwiększonej płatności podatku w pierw-
szej racie do dnia 15 marca, a w szczególności 
gdy zdecydujemy się na dokonanie wpłaty za 
pośrednictwem inkasenta, który pobiera podat-
ki tylko w formie gotówki.

Podatnicy, którzy wyrażą wolę dokonania płat-
ności podatku w drodze inkasa, będą mieli taką 
możliwość już w momencie doręczenia decyzji 
podatkowej przez inkasenta.

Kiel-Tech sp. z o.o. poszukuje pracowników
Praca chałupnicza przy składaniu skoroszy-
tów i teczek. Zapewniamy dowóz towaru oraz 
odbieramy wyrób gotowy.
Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Hyb, tel. 608 740 111

Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Wójt Gminy zapraszają na

Dzień Kobiet
8 marca o godzinie 15.00

Remiza strażacka w Miedzianej Górze     

W programie:
Spotkanie autorskie z Izabellą Frączyk 
autorką książek dla kobiet, poczęstu-

nek, niespodzianka i upominki.

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




