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V Święto Pieroga
Początek września w Gminie był iście kuli-
narny. Święto Pieroga odbyło się w Bobrzy 
już po raz piąty i jak co roku ściągnęło 
mnóstwo ludzi – nie tylko mieszkańców,
ale również gości z innych miejscowości.

     / czytaj str. 2

Podziękowali za plony
Pani Józefa Bucka znów nie zawiodła 
i stworzyła jeden z najpiękniejszych wień-
ców dożynkowych w Polsce. W trudnym 
zadaniu wspierał ją jak zwykle mąż. Ich 
wspólne dzieło pojawiło się na dożynkach 
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopol-
skich w Spale.     

     / czytaj str. 4

Wyprawa przez Gminę
Może nie przez Gminę wzdłuż i wszerz, 
ale przez jedną z jej reprezentatywnych 
części. Trasa śladami gwarków i fryszerzy 
uświadamia, jak wiele historii może znaleźć 
się… pod stopami. 
     / czytaj str. 5

Z myślą o Tosi
Z myślą o pomocy trzyletniej Tosi w Mie-
dzianej Górze odbyła się impreza sportowa. 
W biegach na cztery i piętnaście kilome-
trów wzięło udział łącznie 140 zawodników. 
     / czytaj str. 7

Z miłości do gwary
Czy gwara świętokrzyska jeszcze istnieje? 
Czy może być ładna? Jak się nią prawidłowo 
posługiwać? Odpowiedzi na te pytania pod-
czas warsztatów z gwary udzielała pani Ewa 
Siudajewska, znana w regionie gawędziarka 
i znawczyni lokalnej kultury. Nam udało się 
z nią porozmawiać o coraz bardziej zapo-
minanym ludowym języku.

     / czytaj str. 8
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tysięcy złotych na zakup nowego samochodu, ponieważ 
używane dotychczas auto nie nadaje się już do użytku.
 Po przyjęciu uchwał przewodniczący Bogusław Sob-
czyk obwieścił prośbę Związku Nauczycielstwa Polskiego 

o zajęcie stanowiska w sprawie reformy ustroju szkolne-
go. Wszyscy radni zgłosili sprzeciw. Przypomnijmy – nowa 
reforma szkolnictwa ma polegać na likwidacji gimnazjów 
i powrocie do poprzedniego podziału na szkoły podsta-
wowe, licea, technika i szkoły zawodowe. Pod koniec spo-
tkania uczestnicy rozmawiali o przekazaniu przez Gminę 
lokalu Stowarzyszeniu Spektrum Możliwości. Na sesji po-
jawili się gościnnie radni powiatowi i wojewódzcy. ■

Od redakcji
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, 
co posiadacie”, tak w skrócie można streścić zawartość 
wrześniowego numeru „Głosu”. Przybliżamy w nim 
historię naszej Gminy, którą dokładniej poznali uczestni-
cy rajdu pieszego biegnącego śladami górnictwa i hut-
nictwa. Nie zabrakło także relacji z obchodów Dożynek 
– Święta Plonów, które swoje początki ma w czasach 
słowiańskich, oraz o najmłodszej, ale zyskującej na sile 
tradycji, Święcie Pieroga. A na koniec zajrzeliśmy na 
warsztaty gwary. Zapraszamy do zapoznania się z tek-
stem o naszej świętokrzyskiej mowie. Tych zaś, którzy nie 
wstydzą się jej używać, zachęcamy do przesyłania swojej 
twórczości i dzielenia się nią z innymi Czytelnikami.

Sierpniowa sesja 
Kolejna sesja miedzianogórskiej Rady 
Gminy za nami. Spotkanie odbyło się 18 
sierpnia. W jego trakcie radni przyjęli kil-
ka nowych uchwał.

 Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego 
Bogusława Sobczyka wójt Zdzisław Wrzałka zdał relację 
z  najważniejszych wydarzeń w  Gminie. Jednym z  nich 
jest rozpoczęcie remontu ulicy Podmiejskiej w  Kostom-
łotach Drugich. Od jakiegoś czasu trwa budowa kana-
lizacji – powstają nowe odcinki i  podłączane są kolejne 
gospodarstwa. Zakończyły się też coroczne prace remon-
towe placów zabaw na terenie całej Gminy, dzięki czemu 
dzieci znów mogą na nich bezpiecznie spędzać wolny 
czas. Ponadto wójt podpisał z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego umowę na moderniza-
cję oświetlenia ulicznego, co poskutkuje wymianą 1200 
lamp. Przypomniano także o sygnowaniu bardzo ważnej 
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, która zo-
stała wcielona w życie już teraz, we wrześniu. 
 Następnym punktem sesji było omówienie uchwał 
i  głosowanie. Obyło się bez głosów sprzeciwu podczas 
przyjęcia uchwały w  sprawie zmian w  budżecie Gminy 
Miedziana Góra na 2016 rok i w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej dla Gminy. Zagłosowano również za 
zgodą na nabycie sześciu działek leżących w  Ciosowej. 
Według obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego działki te mają być przeznaczone pod budowę 
gminnej drogi publicznej. Obecnie te grunty znajdują na 
drodze ulicy Leśnej. Istotnym dokumentem, który został 
przyjęty przez radnych, jest uchwała o udzieleniu pożycz-
ki Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Prezes jednostki 
Sylwester Dudek wyjaśnił, że zakład potrzebuje pilnie 100 

Wójt Zdzisław Wrzałka odpowiada na pytania radnych

Remont
na półmetku

Trwa remont ulicy Podmiejskiej. Do końca 
października drogowcy mają zakończyć 
prace i oddać ulicę do użytku. 

 Wójt Zdzisław Wrzałka razem Wojciechem Płazą 
z Urzędu Gminy i radnym powiatowym Zdzisławem Za-
pałą sprawdzali stan remontu. Jak powiedział Daniel Ko-
rus, przedstawiciel wykonawcy – firmy SKANSKA – prace 
są na półmetku. Aktualnie jest układana 7-centymetrowa 
warstwa wiążąca. Za trzy tygodnie, po położeniu chodni-
ka, będzie trzeba nanieść warstwę ścieralnej nawierzch-
ni. W sumie cały remont opiera się na położeniu nowej 
nawierzchni i chodnika po jednej stronie, ujednoliceniu 
szerokości jezdni, uporządkowaniu odwodnienia, uzu-
pełnieniu pobocza oraz oznakowaniu poziomym i piono-
wym. Projekt na modernizację tej powiatowej drogi był już 
gotowy w 2014 roku. Gmina finansuje inwestycję w kwo-
cie 900 tysięcy złotych, powiat daje ze swojego budżetu 
830 tysięcy złotych, natomiast ze strony rządu wpłynie 
1 milion 730 tysięcy złotych dofinansowania. W realizację 
przedsięwzięcia aktywnie zaangażowali się radni powia-
towi Robert Kaszuba i Zdzisław Zapała. ■
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Najlepsze pierogi 
na świecie

Początek września w Gminie był iście kuli-
narny. Święto Pieroga odbyło się w Bobrzy 
już po raz piąty i jak co roku ściągnęło 
mnóstwo ludzi – nie tylko mieszkańców, 
ale również gości z innych miejscowości.

 Na tegorocznym Święcie Pieroga dopisali wszyscy 
– i goście, i zespoły z różnych miejscowości. Tłumy od-
wiedzających teren byłego Zakładu Wielkopiecowego 
w Bobrzy miały okazję spróbować najróżniejszych piero-
gów – ruskich, z mięsem, z rybą, z warzywami, z grzybami 
czy owocami. Jeśli podliczyć wszystkie pierogi, które tego 
dnia wjechały na konkursowe stoły, to było ich w sumie 
ponad 12,5 tysiąca. Wykonało je 13 zespołów reprezentu-
jących koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz go-
spodarstwa agroturystyczne z bliższych i dalszych okolic 
w obrębie województwa świętokrzyskiego. W jury zasie-
dli znawcy smaków – Jacek Kowalczyk, dyrektor Depar-
tamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w  Urzędzie Marszałkowskim w  Kielcach, działacz spo-
łeczny Marian Orliński, skarbnik jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Bobrzy Jerzy Buchcic i  Dominik Słoń 
reprezentujący Urząd Gminy Miedziana Góra. Niektórzy 

z nich nie po raz pierwszy oceniali smak pierogów, ale do-
konanie wyboru tych najlepszych z roku na rok jest coraz 
trudniejsze. Panowie próbowali 13 rodzajów pierogów, 
w  tym m.in. z  kapustą i  z  mięsem, z  bananami, makre-
lą, soczewicą, z  grochem czy z  mielonymi serduszkami 
i kaszą jęczmienną. Jak przyznał przewodniczący jury Ja-
cek Kowalczyk, podjęcie decyzji było trudnym zadaniem. 
Żeby je sobie jeszcze skomplikować, jurorzy oceniali nie 
tylko smak, ale i  estetykę podania. Ostatecznie zwycię-
stwo odnieśli gospodarze, a właściwie gospodynie, czyli 
pierogowe specjalistki z  zespołu Bobrzanki. W konkur-

sie zaprezentowały pierogi z mięsem i z kapustą i, choć 
to klasyka, okazały się zdecydowanie najlepsze. Przy-
gotowanie pierogów na całą imprezę Bobrzanki zaczęły 
cztery dni wcześniej, 1 września. Pracowicie wyrabiały 
ciasto i farsz do pierogów, których ulepiły – uwaga! – aż 
5 tysięcy. Laureatki pierwszej nagrody ze śmiechem opo-

wiedziały, jaki jest przepis na ich pierogi. – My oprócz 
łopatki dodajemy boczku i  odrobinę mięsa drobiowe-
go – powiedziała Wioletta Podstawka. – Do ciasta poza 
jajkami i wodą wlewamy także olej, który nadaje im ela-
styczności. – Wkładamy w to zawsze dużo serca, uśmie-
chu i  radości – przypomniała Barbara Banaś z  tego sa-
mego zespołu. Tuż za Bobrzankami, na drugim miejscu 
uplasowali się Wolanie z Woli Szczygiełkowej w Gminie 
Bodzentyn, natomiast trzecie miejsce i  poduchę brązo-
wego pieroga otrzymało Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Kuźnia” Elżbiety Kot z Rakowa. Urząd Gminy Miedziana 

Góra nagrodził wszystkich laureatów cennymi nagrodami 
w postaci sprzętu gospodarstwa domowego.
 Wśród prezentujących swoje pierogowe kulinaria 
znaleźli się także przedstawiciele grupy Aktywny Ćmińsk, 
którzy przygotowali 600 pierogów. Część smakołyków za-
wierała farsz szpinakowy i rozeszła się w mgnieniu oka. 

Bobrzanki tylko przez jeden dzień ulepiły tysiąc sztuk pierogów

Na imprezie nie mogło zabraknąć pierogów gospodyń z Macierzanki 

Święto Pieroga to świetna okazja do spędzenia czasu z najbliższymi
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Z kolei pani Danuta Kopyś z Cząstkowa w Gminie Nowa 
Słupia prezentowała pierogi z kapustą i z grzybami, za-
chwalając jednocześnie najlepsze grzyby, które rosną na 
Górze Chełmowej. Oryginalnym pomysłem wyróżniły się 
panie ze wsi Borki w  Gminie Mniów. Ich pierogi z  ma-
krelą, serem, jajkami i cebulą zrobiły furorę wśród gości 
imprezy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Macierzanka 
przygotowały z kolei równie oryginalne pierogi z… bana-
nem. I ten pomysł znalazł swoich amatorów, którzy wy-
kupili blisko tysiąc sztuk przysmaku.
 Pomysł na Święto Pieroga urodził się w głowie wspo-
mnianej już pani Barbary Banaś z  zespołu Bobrzanki. 
Choć miał być niewielkim, lokalnym wydarzeniem, z cza-
sem jego ranga urosła, z  czego szczególnie cieszy się 
dziś wójt Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka. Ale 
bobrzańskie święto to nie tylko kulinarna impreza. Oka-
zało się, że to także świetna okazja do zaprezentowani 

regionalnych talentów. Na scenie wystąpiły zespoły ludo-
we Bobrzanki i Chełmowianki, zespół Miejska Góra z Bo-
dzentyna, Tumlinianie, Wolanie, Macierzanka, uczniowie 
Zespołu Szkół w Ćmińsku oraz tancerki ze Studia Tańca 
CANDELA działającego przy świetlicy w Tumlinie. Wystę-
py zakończyły się koncertem grupy folkowej Pozytywnie 
Nakręceni i  dyskoteką. Szczęśliwie pogoda dopisywała 
przez cały dzień i dopiero po zakończeniu imprezy spadł 
deszcz. Ponadto oprócz wszystkich atrakcji uczestnicy 
wydarzenia jak co roku mogli też oddawać krew. Do ćmiń-
skiego ośrodka zdrowia zgłosiło się 19 osób chętnych do 
podzielenia się tym ratującym życie płynem.
 V Święto Pieroga ściągnęło wielu gości. W  tłumie 
można było wypatrzeć europosła i  byłego trenera pol-
skiej reprezentacji piłki ręcznej Bogdana Wentę, sena-
tora Krzysztofa Słonia, posła Krzysztofa Lipca, członka 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, 
starostę kieleckiego Michała Godowskiego, radnych wo-
jewódzkich, powiatowych i  gminnych. Krzysztof Lipiec 
słusznie wyraził nadzieję na to, że starsze gospodynie 
przekażą swoją wiedzę i umiejętności młodszym koleżan-
kom. My też na to liczymy! ■

Podziękowali
za plony 

Pani Józefa Bucka znów nie zawiodła 
i stworzyła jeden z najpiękniejszych wień-
ców dożynkowych w Polsce. W trudnym 
zadaniu wspierał ją jak zwykle mąż.

 Zanim zręczne ręce pani Józefy Buckiej zabiorą się do 
plecenia wieńca, najpierw musi być wizja. A  wizja kieł-
kuje w głowie od momentu, gdy ludowa artystka zostaje 
poproszona o  reprezentowanie Gminy Miedziana Góra 
na Dożynkach Powiatowych. Na długo przed tą imprezą 
trzeba zasiać zboże, pilnować, czy ładnie rośnie, w odpo-
wiednim momencie zebrać i ususzyć kwiaty. – Nie można 
ich przesuszyć, bo będą się kruszyć – wyjaśnia pani Józe-
fa. W czasie gdy elementy wieńca wzrastają, w wyobraźni 
powstaje jego zarys – kształt, układ zbóż, kwiatów, owo-
ców, warzyw i ziół. Na miesiąc przed Dożynkami Powiato-
wymi należy zacząć konstruować dzieło. W budowie ko-
puły znów pomaga niezastąpiony mąż pani Buckiej, pan 
Ireneusz. 
 Tak w skrócie wyglądają coroczne miedzianogórskie 
przygotowania do dożynek. W tym roku pani Józefa Buc-
ka puściła wodze fantazji. Wymyśliła kształt kopuły zu-
pełnie inny od tych, które były zamontowane w wieńcach 

w poprzednich latach. Tegoroczny wieniec zachwycił ko-
pułą zwieńczoną podwójnym, benedyktyńskim krzyżem 
oraz misternie zaplecionymi zbożami i  wielobarwnymi 
kwiatami dającymi wrażenie lekkości. Widać było pszeni-
cę, żyto, owies, schowane kłosy jęczmienia, zioła i kwiaty, 
w tym m.in. zatrwian. Pojawiły się też akcenty patriotycz-
ne. Artystka w  swoim dziele chciała jak najlepiej oddać 
charakter ziemi świętokrzyskiej.
 Na Dożynki Powiatowe w Masłowie wybrała się z de-
legacją złożoną z przedstawicieli naszej Gminy i powiatu. 
Uroczystości rozpoczęła msza w  kościele pw. Przemie-

Strażacy z OSP w Kostomłotach Drugich niosą wieniec w korowodzie

Wsród tłumów mogliśmy także spotkać ludowych muzykantów
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nienia Pańskiego w  Masłowie. Po przejściu barwnego 
korowodu nadszedł czas na część artystyczną. Jury kon-
kursowe oceniało kunszt, precyzję wykonania i wierność 
tradycji świętokrzyskiej. Oryginalny, dopracowany w naj-
mniejszym detalu wieniec pani Józefy okazał się najlep-
szy i  najpiękniejszy. Po szczeblu powiatowym przyszła 
kolej na Dożynki Wojewódzkie w  Końskich. 4 września 
delegacja z  niezwykłym wieńcem ruszyła na uroczysto-
ści. O oprawę muzyczną, tzw. ośpiewanie, zadbał Zespół 
Pieśni i Tańca Morawica. Członkowie komisji oceniali nie 
tylko walory artystyczne wieńców, ale i  ich odzwiercie-

dlenie tradycji regionu świętokrzyskiego. I  tym razem 
wieniec pani Józefy zdobył najlepsze noty i wygrał. Była 
ogromna radość. – Cieszmy się chwilą, bowiem i tak już 
wiele wygraliśmy – powiedziała po tych dożynkach au-
torka dzieła. Najwyższy szczebel konkursowy stanowi-
ły Dożynki Prezydenckie, które odbyły się 11 września 
w Spale. Podczas uroczystości pierwsza dama Agata Korn-
hauser-Duda przyglądała się najładniejszym wieńcom 
ze wszystkich województw. Naszemu miedzianogórsko-
-świętokrzyskiemu towarzyszyła asysta zespołu Wierna 
Rzeka i strażaków OSP w Kostomłotach Drugich. O godzi-
nie 11.00 prezydencka para wręczyła wszystkim grupom 
wieńcowym dyplomy.
 Najważniejszym punktem Dożynek Prezydenckich 
była msza w Kaplicy Polowej Armii Krajowej, po której ko-
rowód uczestników przeszedł na stadion. Tam o godzinie 
16.30 nastąpiło ogłoszenie wyników. Spośród 16 wieńców 
najlepsze noty zebrał wieniec z województwa lubelskiego, 
a dokładniej z miejscowości Gęsia Wólka. Nie zmienia to 
faktu, że blisko 40-osobowa delegacja bardzo cieszyła się 
z obecności w Spale. – Nasz wieniec był ozdobą korowo-
du dożynkowego i wspaniale podkreślał tradycje regionu 
świętokrzyskiego – nie krył dumy wójt Zdzisław Wrzałka.
 Wieniec pani Józefy Buckiej już raz – w 2014 roku – 
został ogłoszony najpiękniejszym w  Polsce. W  zeszłym 
roku artystka znów przyjechała do Spały, ale nie powtó-
rzyła sukcesu sprzed roku. Dla mieszkańców Gminy Mie-
dziana Góra jej dzieła pozostają i tak najładniejsze i naj-
ważniejsze ze wszystkich. ■

Reprezentacja Gminy podczas Dożynek Powiatowych w Masłowie

Wyprawa
przez Gminę

Może nie przez Gminę wzdłuż i wszerz, 
ale przez jedną z jej reprezentatywnych 
części. Trasa śladem gwarków i fryszerzy 
uświadamia, jak wiele historii może zna-
leźć się… pod stopami.

 Rajd pod hasłem Drogami naszych przodków hutników 
odbył się 4 września. Wycieczka została zorganizowana 
w  ramach projektu Miedzianogórskie spotkania – dzie-
dzictwo kulturowe i  przyrodnicze Gminy Miedziana Góra, 
który jest częścią programu Góry Świętokrzyskie naszą 
przyszłością. Program z kolei współfinansuje Szwajcaria, 
biorąc udział w  Szwajcarsko-Polskim Programie Współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Grupa ponad 70 osób zebrała się pod Urzędem Gminy. 
Towarzyszyli nam przewodnicy świętokrzyscy z Grzego-
rzem Szlefarskim na czele. Towarzystwo rozmaite – pa-
nie i panowie, dzieci, młodzież, dorośli i ci starsi dorośli. 
Na sam początek przewodnik wyjaśnił, gdzie się znajdu-
jemy. Wszyscy wiedzieliśmy, że w Miedzianej Górze, ale 

nie każdy był świadom, co tutejsza ziemia przechowuje 
i jakich wydarzeń była świadkiem. Usłyszeliśmy więc hi-
storię o pierwszych osadnikach i powodach, dla których 
tu przybyli. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że ta zie-
mia kryła i  kryje ogromne bogactwo. Gdy skończyła się 
opowieść o  hutnikach, ruszyliśmy wężykiem w  stronę 
kapliczki świętej Barbary i góry Ciosowa. W pobliżu nie-
czynnego kamieniołomu zrobiliśmy pierwszą przerwę na 
posiłek. Po tej pauzie nasza niemała grupa wymaszero-
wała w stronę rzeki Bobrzy, a stamtąd drogą dotarliśmy 
do ruin Zakładu Wielkopiecowego. W  czasie pochodu 
nasz przewodnik wespół z  towarzyszącym Czesławem 
Naporowskim opowiadali o  wydarzeniach związanych 
z  mijanymi miejscami. Do Bobrzy dotarliśmy dokładnie 
na sam początek Święta Pieroga i na obiad, który wszyscy 
uczestnicy zjedli w dworku Bobrza. Było pysznie! ■

Krótki odpoczynek w lesie w okolicy góry Ciosowa
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aktualności

Retro zlot
Za nami X Świętokrzyski Zlot Motocykli 
SHL i Pojazdów Zabytkowych. Impreza 
tradycyjnie odbyła się na torze Kielce 
w Miedzianej Górze.
 

 Na zlocie pojawiło się ponad sto aut i motocykli. Za-
bytkowe pojazdy wzbudzały podziw wśród zwiedzających 
i dumę w gronie właścicieli. Najwięcej emocji towarzy-
szyło gościom oglądającym motocykle wyprodukowane 
niegdyś w kieleckiej fabryce SHL. Uczestnicy imprezy 

walczyli między sobą w konkursach elegancji aut i o ty-
tuł Weterana Moto Biegu. Z kolei późnym popołudniem w 
Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się towarzyszący 
miedzianogórskiemu wydarzeniu Wieczór Mistrzów Pió-
ra i Poezji. ■

Ćmińsk pomaga
Parafia świętej Trójcy w Ćmińsku we 
współpracy z sołtysami i Stowarzyszeniem 
Aktywny Ćmińsk zorganizowała festyn 
i akcję charytatywną na rzecz dziewięcio-
letniego Tymka Kołodziejczyka. 

 Uroczystości zaczęły się mszą dożynkową w  koście-
le parafialnym w  Ćmińsku. Po nabożeństwie nadszedł 
czas zabawy. Bieg charytatywny stanowił punkt progra-
mu – może dlatego, że pobiec trzeba było w  szpilkach 
lub w kaloszach. Goście II Rodzinnego Festynu mogli też 
konkurować w zmaganiach na najlepsze ciasto dożynko-
we. Przygotowane przysmaki sprzedawano potem jako 
cegiełki. W  podzięce za pomoc w  zbiórce pieniędzy na 
leczenie syna rodzice Tymka przekazali organizatorom 
miód ze swojej pasieki. Poza tym na scenie wystąpiły na-
sze Bobrzanki oraz młodzi tancerze i  wokaliści. Straża-
cy z  Ćmińska pokazali swój sprzęt i  umiejętności, a  ich 
komendant Ireneusz Żak za wieloletnią służbę otrzymał 
figurę świętego Krzysztofa. ■

Place zabaw
odnowione

Place zabaw znajdujące się na terenie 
naszej Gminy przeszły w wakacje prace 
remontowe. Koszty renowacji zamknęły 
się w kwocie 30 tysięcy złotych.

 Już w lipcu zaczęły się pierwsze prace naprawcze. Na 
plac zabaw przy ulicy Jana Pawła II w Ćmińsku wkroczy-
li konserwatorzy, którzy szybko wykryli wszelkie usterki. 
Wymienili m.in. deski do siedzenia wokół piaskownicy, 
natomiast na huśtawce zainstalowali siedzisko i  nogę 
oraz uzupełnili nakrętki na śrubie montażowej. Napra-
wione zostały sprężynowiec i zestaw zabawowy, wymie-
niono belkę główną w  huśtawce-koniku i  wzmocniono 
wszystkie poluzowane połączenia. Nowością jest poja-
wienie się na ćmińskim placu zabaw tablicy regulamino-

wej. W  Tumlinie-Wykniu zostały wymienione pomost 
ruchomy w  zestawie zabawowym oraz belka nogi przy 
przeplotni linowej. Ustawiono drewnianą piaskownicę 
i tak, jak w Ćmińsku, pomalowano metalowe i drewniane 
sprzęty oraz umieszczono tablicę regulaminową.
 Okazało się, że najwięcej do naprawy było jednak na 
placu zabaw w  Miedzianej Górze. Wymienione zostały 
deski w siedziskach, pozioma belka główna i drewniane 
elementy gry w kółko i krzyżyk. Konserwatorzy naprawi-
li wszystkie zestawy zabawowe i  wymienili uszkodzone 
deski stołu i  ławki. Do wszystkich piaskownic nasypano 
też nowego, czystego piasku. Zapytany o prace napraw-
cze wójt Zdzisław Wrzałka cieszył się, że wszelkie braki 
zostały uzupełnione, jednakże podkreślił, że nie wszyst-
kie urządzenia psują się w wyniku zużycia. Większość to 
niestety skutek aktów wandalizmu. Wójt zwrócił się także 
do mieszkańców, aby zgłaszali takie zachowania – ponie-
waż zniszczenia mogą być groźne dla zdrowia, a czasem 
nawet życia korzystających ze sprzętów dzieci. Poza tym 
za renowację trzeba zapłacić, i to niestety ze wspólnych, 
gminnych pieniędzy. ■

Otwarcie placu zabaw przy Urzędzie Gminy odbyło się w lipcu 2010 roku

Patronem honorowym wydarzenia był wójt Zdzisław Wrzałka
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W skrócie
Wójt Zdzisław Wrzałka wziął udział w XXVI Forum Eko-
nomicznym w  Krynicy. Najważniejsze spotkanie bizne-
sowe w  Europie Środkowej przyciągnęło przedstawicieli 
rządów, parlamentów, instytucji europejskich i samorzą-
dów oraz biznesmenów. Goście mieli okazję wziąć udział 
w  dwustu panelach dyskusyjnych, którym przyświecało 
hasło Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzie-
leni? Przemawiający podczas spotkań omawiali główne 
problemy wynikające z  kryzysu migracyjnego i  wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. ■

Na początku sierpnia pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Miedzianej Górze rozpoczęli demontaż 
starych, zmurszałych i pękniętych  barierek wokół pozo-
stałości Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy. W ich miej-
sce pojawiło się 350 metrów bieżących nowego ogrodze-
nia z metalowymi słupkami. Drewniane barierki zostały 
zabezpieczone farbą odporną na warunki atmosferyczne. 
Całkowity koszt inwestycji to 41 tys. 800 zł. ■

Od wakacji plac przed Urzędem Gminy zapełniony jest 
ciekawymi eksponatami. Obecnie oprócz wystawy foto-
grafii chętni mogą pograć w szachy i warcaby na wielkich 
planszach. Plansze pojawiły się dzięki realizacji projektu 

w  ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
z  nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Gra w  szachy i  warcaby będzie możliwa dopóty, dopóki 
pozwoli pogoda. ■

W  Zespole Szkół w  Kostomłotach Drugich uczniowie 
ostatniej klasy podstawówki i  pierwszych klas gimna-
zjum zorganizowali lekcję historii – opowiadali o jednych 
z najważniejszych momentów historii Polski od wybuchu 
drugiej wojny światowej. Opiekę nad przedstawieniem 
sprawowały nauczycielki Jolanta Jarząb i Marlena Jarząb-
-Świercz. – Pamiętajmy, że wolność nie jest nam dana 
raz na zawsze – podsumował obecny na spotkaniu wójt 
Zdzisław Wrzałka. – Musimy nieustannie ją pielęgnować, 
tym bardziej że świat wokół nas jest bardzo niespokojny 
– powiedział. ■

Z myślą o Tosi
Z myślą o pomocy trzyletniej Tosi w Mie-
dzianej Górze odbyła się impreza sporto-
wa. W biegach na 4 i 15 kilometrów wzięło 
udział łącznie 140 zawodników.

 O Tosi piszemy nie po raz pierwszy. Dziewczynka ma 
już za sobą szereg wizyt w szpitalach ze względu na swoje 
choroby – stwardnienie guzowate i padaczkę lekooporną. 
Niedawno cała Gmina Miedziana Góra wspierała rodzi-
ców Tosi w zbieraniu pieniędzy na operację w Niemczech. 

Trudny zabieg doszedł do skutku, ale dziewczynka wy-
maga teraz stałej opieki lekarzy specjalistów i  rehabili-
tantów. Musi też regularnie przyjmować leki i stawiać się 
na konsultacje w niemieckiej klinice. Jak można się do-
myślać, wszystko to kosztuje niemałe pieniądze. Z myślą 
o pomocy Tosi na torze w Miedzianej Górze odbyły się za-
wody biegowe na dystansach 4 i 15 kilometrów. W krótszej 
konkurencji wzięło udział 80 zawodników, wśród których 
znalazł się wójt Zdzisław Wrzałka. Pierwsze miejsce zajął 
Damian Wysocki, a tuż za nim na podium stanęli Mate-
usz Rak i Marcin Bąk. W dłuższym biegu wystartowało 60 
biegaczy. Zwyciężył Jacek Długosz ze Starachowic, który 
codziennie pokonuje biegiem ok. 20 kilometrów i startuje 
co jakiś czas w maratonach. Triumfator przyznał jednak, 
że bieg dla kogoś to coś zupełnie innego, wyjątkowego. 
Drugie miejsce w tym biegu zajął z kolei Dariusz Jakub-
czyk, a  trzecie – Rafał Naporowski. Nagrody otrzymali 
także najmłodsi i najstarsi biegacze. Wśród nich znaleźli 
się pięcioletni Bartosz Wojtyś z Wolicy oraz wójt Zdzisław 
Wrzałka i sołtys Ćmińska Jan Reczyński. Imprezie towa-
rzyszyła parada starych aut i  popisy kierowców. Oprócz 
tego strażacy z  OSP w  Ćmińsku zaimprowizowali akcję 
ratowniczą, a członkowie Świętokrzyskiego Klubu Karate 
Kyokushin demonstrowali sztuki walki. Uczestnicy wyda-
rzenia podziwiali też występy lokalnych talentów i mogli 
wziąć udział w licytacji. ■

1 godzina i 9 minut to czas zwycięzcy biegu na 15 kilometrów

24 września odbędzie się plenerowy mecz szachowy
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oświata

Z miłości do gwary
– Nie „przez las”, tylko „bez las”. I pisze-
my „zrobiełam bełam”, ale wymawiamy 
„zrobieam beam” – tłumaczy Ewa Siuda-
jewska. Zebrane panie powtarzają i no-
tują. Zdobyta wiedza przyda im się przy 
tworzeniu scenariuszy i w trakcie wystę-
pów, choć nie tylko.

 Jesteśmy na warsztatach gwary świętokrzyskiej odby-
wających się w ramach projektu Miedzianogórskie spotka-
nia – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Miedzia-
na Góra. Prowadząca je pani Ewa Siudajewska to słynna 
świętokrzyska gawędziarka i znawca lokalnej kultury. Na 
zajęcia pojawiło się kilkanaście pań – niektóre związane 
z naszymi gminnymi zespołami ludowymi, inne przyszły 
z ciekawości, by poznać swoją mowę. Bo gwara nie wzięła 
się z kosmosu – to nasz nieco zapomniany język. Od lat 
wstydliwie ukrywany, bo nadal pokutuje przekonanie, że 
wszystko, co chłopskie, jest gorsze i należy to ukryć. Błąd 
w myśleniu o nas samych i naszym pochodzeniu.

Gwara wyssana z mlekiem matki
 Pani Ewa umie wypowiadać się piękną, staranną pol-
szczyzną, ale słynie z czegoś innego. W 2009 i 2012 roku 
zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie gawędziarzy SA-
BAŁOWE BAJANIA w Bukowinie Tatrzańskiej. Jej występ 
z gadkami Dziod prosalny i Potrafienie zdecydowanie za-
służyły na pierwsze miejsca, bo nasza gawędziarka do-
skonale posługuje się gwarą świętokrzyską. – To się za-
częło już w dzieciństwie, w domu rodzinnym mojej mamy 
– wspomina pani Ewa. – Przyjechaliśmy wtedy z Morąga 
koło Olsztyna do Bęczkowa. Miałam pięć lat – opowiada. 
Przeprowadzka z mazurskiego miasta w Góry Świętokrzy-
skie łączyła się z pierwszym zetknięciem z tutejszą gwarą. 
– Nie miałam łatwo – mówi nasza rozmówczyni. – Dzieci 
traktowały mnie źle, bo nie umiałam mówić tak, jak one. 
Nazywały mnie paniusią. Ale pani Ewa nie dokuczała im 
w odwecie. Zamiast tego zapragnęła nauczyć się tej dziw-
nej mowy. – Gdy ją usłyszałam, od razu poczułam, że jest 
„moja” – wyznaje. Zaczęła wypytywać babcię i dziadka, 
czemu ona mówi tak, a w Bęczkowie mówi się inaczej. 
Miała też szczęście, bo w sąsiedztwie mieszkało bezdziet-
ne małżeństwo.

Zła praca u podstaw
 Tu należy się kilka słów wyjaśnienia. W latach sześć-
dziesiątych, na które przypadło dzieciństwo Ewy Siuda-
jewskiej, w szkołach nakazywano mówić ogólną polsz-
czyzną. Nauczyciele wręcz uważali, że gwara jest czymś 
brzydkim, złym i należy się jej wstydzić – więc dzieci się 
wstydziły. Poznawały mowę ogólnopolską i zanosiły ją 
do domów, strofując rodziców za posługiwanie się tym 

Pierwszy dzwonek
Skończyły się wakacje, zaczął rok szkol-
ny. W Gminie do nauki przystąpiło około 
tysiąc dzieci, z czego 60 to pierwszoklasi-
ści. Z myślą o nich wszystkich w sierpniu 
przeprowadzono w szkołach remonty.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porzeczu Marek Woś 
nie krył zadowolenia, gdy opowiadał o wykonanych pra-
cach. Konserwatorzy wymienili kilkadziesiąt lamp na ko-
rytarzach i w salach lekcyjnych. Wejście do budynku stało 
się bardziej reprezentacyjne dzięki odnowionym scho-
dom i wymienionym drzwiom wejściowym. Poprawione 
zostały również schody na korytarzu prowadzącym do 
szatni oraz płytki w tym samym miejscu. Uczniowie mogą 
się także cieszyć odświeżonymi lamperiami na koryta-
rzach i w salach.
 W placówce w Kostomłotach Drugich dzięki pracy bu-
dowlańców powstała nowa łazienka połączona z salą lek-
cyjną. Takie rozwiązanie ma służyć grupom najmłodszych, 
pięcio- i sześcioletnich uczniów. W dwóch innych salach 
położono podłogę i odmalowano ściany. Jak powiedział 
Sylwester Dudek, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Miedzianej Górze, jedna ze ścian, która zimą przemarz-
ła, w wakacje została ocieplona i pomalowana, natomiast 
najbardziej zniszczone ściany odgrzybiono i również po-

malowano. W Ćmińsku natomiast na zewnętrznych scho-
dach tamtejszego Zespołu Szkół pojawiły się nowe płytki, 
a w środku pomalowano sale i korytarze.
 1 września szkoły znajdujące się w naszym obrębie 
były w pełni przygotowane na wejście uczniów. Obec-
ny na uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego wójt 
Gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka przyznał, że 
dla dzieci i młodzieży oraz pracowników szkół najbliż-
szy czas będzie pełen wyzwań. Życzył więc nauczycielom 
efektywnej i twórczej pracy, a uczniom – aby te kolejne 
10 miesięcy okazało się owocnym okresem poświęconym 
na zdobywanie wiedzy, poszerzanie horyzontów i pracę, 
która przyniesie oczekiwane efekty. ■

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
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tradycja

Przegląd powstał, ale w zupełnie odmiennej formie od tej, 
którą zaproponowała nasza rozmówczyni.

Gwara to podstawa
 Pani Ewa obrała więc inną ścieżkę – zaczęła zachę-
cać gminy do organizowania zajęć z gwary. Osiem lat 
temu takie działania podjęła Gmina Bieliny. – Bielinia-
nie rozwijają u siebie kulturę ludową od dłuższego czasu 
– zauważa. – Zbudowali słowiańską wioskę, zespół Bieli-
nianki nagrywa płyty, mają chałupę w Kakoninie. Dyna-
micznie rozwijają kulturę ludową, ale bazują na gwarze 

– podsumowuje gawędziar-
ka. Od tamtych warsztatów 
minęło sporo czasu i dopiero 
teraz po raz drugi pojawi-
ła się okazja do ponownego 
przeprowadzenia zajęć – tu 
w Gminie Miedziana Góra.
 Dlaczego gwara jest taka 
ważna? – Mowa jest podsta-
wą, łączy ludzi i pozwala im 
porozumiewać się i tworzyć 
kulturę – podkreśla pani 
Ewa. Jeśli nie znamy gwa-
ry, to zaczynamy popełniać 
błędy w obrzędach i w mo-
wie, zakładamy stroje z ele-
mentami, które nie należą 

do kultury tej ziemi. Nasza rozmówczyni podaje przykład 
cekinów, których w damskich świętokrzyskich gorsetach 
nigdy nie było. a jeśli się pojawiały, to bardzo rzadko i tyl-
ko po kilka sztuk. Obecnie gorsety bywają suto zdobione 
cekinami.
 Co zrobić, by gwara świętokrzyska przetrwała? Ewa 
Siudajewska uważa, że jeśli zajęcia z gwary pojawią się w 
szkołach w województwie, będzie to wielki krok naprzód. 
Ale najpierw trzeba wzbudzić w ludziach dumę ze swoje-
go pochodzenia. Jak bowiem można być patriotą narodo-
wym, jeśli nie jest się wcześniej patriotą lokalnym?

Błogosławieństwo
Godka - w języku potocznym gadka – to krótka, ustna 
opowieść ludowa o komicznym lub baśniowym charakte-
rze. Poniżej przedstawiamy godkę przygotowaną specjal-
nie przez panią Ewę Siudajewską.

Na łodpuście Janielka pośli do ksiedza i godajo:
– Jo dałabym, coby sie dobrodziej modleł w intencyji moji 
Jagny, śtery roki ido jako sie łobzenieła, a dzieciotków ni 
majo.
Ksiodz godo:
– Nie mortcie sie. Pon Bóg pobłogosławi wnuckiem. 
– A hela ta bedzie? 
– Sto złoty.
Baba rod nierod z worecka piniodz wyciogneła:

„brzydkim” językiem. Ostały się gwary góralskie, śląskie 
i kaszubskie, bo były modne i na tyle głęboko zakorzenio-
ne w kulturze, że nie dało się ich wyplenić. Ale w Górach 
Świętokrzyskich poszło łatwo. Dlatego pani Ewa miała 
szczęście, trafiając na bezdzietnych sąsiadów. – Mówili 
starą, archaiczną gwarą, a ja dzięki temu miałam okazję 
posłuchać jej bez żadnych „zanieczyszczeń” – mówi ga-
wędziarka. Nauka mowy naszej ziemi przyszła jej łatwo, 
bo w najbliższym otoczeniu wszyscy się nią posługiwali. 
Osłuchana z językiem świętokrzyskich górali, szybko za-
częła się nim biegle posługiwać. Na tyle poznała lokalną 

gwarę, że do tej pory błyskawicznie wyłapuje wszelkie na-
leciałości z języka potocznego lub z innych gwar.

Promocja gwary
 Skąd pomysł na prowadzenie zajęć z gwary święto-
krzyskiej? – Bardzo irytowały mnie występy sceniczne i 
audycje radiowe, w których zespoły śpiewały trochę gwa-
rą, trochę językiem potocznym – mówi pani Ewa. Jako lo-
kalną patriotkę cieszyło ją, że ktoś reprezentował naszą 
kulturę, ale jeśli już to robił, powinien się trzymać albo 
języka literackiego i potocznego, albo gwary. Przy każdej 
nadarzającej się okazji Ewa Siudajewska zaczęła głośno 
mówić o tym w mediach. Ucieszyła się, gdy jeden z or-
ganizatorów imprez ludowych publicznie powiedział, że 
jury zacznie bardziej zwracać uwagę na wyśpiewywanie 
tekstów piosenek. Pani Ewa jednak na samym nawoływa-
niu nie poprzestała. – Próbowałam w różnych miejscach 
zachęcać do nauki gwary – wspomina. – Jeździłam do po-
jedynczych osób, poświęcałam swój wolny czas. Któregoś 
razu zaproponowała Starostwu Powiatowemu w Kielcach 
organizację przeglądu gawędziarzy. Chciała w ten sposób 
wyłowić ludzi dobrze posługujących się gwarą, pomóc im 
i „naprostować” naleciałości z języka potocznego, a także 
umożliwić mieszkańcom osłuchanie się gwary. Tacy lu-
dzie mieli być swego rodzaju nośnikami starej mowy, w 
swoich gminnych ośrodkach kultury mieli uczyć innych. 

Ewa Siudajewska z uczestniczkami Miedzanagórskich warsztatów gwary
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ogłoszenia

O g ł o s z e n i E
Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza przedstawicieli sektorów 
publicznego, społecznego oraz gospodarczego do wzięcia udziału 
w pracach nad dokumentem „Program Rewitalizacji Gminy Miedzia-
na Góra na lata 2016-2023”.
Najbliższą okazją włączenia się w prace nad dokumentem będą spotka-
nia - wywiady grupowe z przedstawicielami w/w sektorów.

Wywiady grupowe pozwolą na uzupełnienie diagnozy na potrzeby wy-
znaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy o szczegółowe problemy i dopasowanie działań do konkretnych 
interesariuszy.

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzia-
nej Górze zgodnie z nastepującym harmonogramem:
 - wywiad grupowy z sektorem publicznym: 28.09.2016 r., 

godzina 14.00
 - wywiad grupowy z sektorem społecznym: 28.09.2016 r., 

godzina 16.00
 - wywiad grupowy z sektorem gospodarczym: 28.09.2016 r., 

godzina 18.00

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
tel. 41 303 16 26 wew. 33 lub e-mail gabriel.pak@miedziana-gora.pl

Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016–2023” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach 
konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

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

O g ł o s z e n i E
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społecz-
ne: Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowane-
go i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedziana Góra.

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na tere-
nie Gminy Miedziana Góra, które miały na celu zebranie od interesa-
riuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 08.08.2016 r. do dnia 
07.09.2016 r.  w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektro-

nicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypeł-
nione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: gabriel.pak@miedzia-

na-gora.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – dia-
gnoza rewitalizacja”

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Miedzia-
na Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, z dopi-
skiem: „Konsultacje społeczne  – diagnoza rewitalizacja”

c. bezpośrednio do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Miedziana 
Góra w godzinach pracy Urzędu.

2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzę-
du Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, w pokoju 
nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu Diagnozy na potrzeby wy-
znaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Miedziana Góra oraz sam dokument diagnozy, w tym mapa po-
glądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego i mapa poglądowa 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji, dostępne były od 08.08.2016 r.:
 - w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Miedziana 

Góra, ul. Urzędnicza 19, 26-085 Miedziana Góra w pokoju nr 19 
w godzinach pracy Urzędu,

 - w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy 
Miedziana Góra (www.miedziana-gora.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpły-
nęły żadne uwagi i/lub wnioski.

– Niechta ksiodz dobrodzij mocno proso, ciezki piniodz, 
ta i modłów ksiodz dobrodzij nie poskopio. Pon Bóg do-
brodzieja wysłucho. Ady my grześniki zwycajne, a Pon 
Bóg wysłucho dobrodzieja...
– Wsytko u Pana Boga w mocy. Jo sie modleł bede. Idźcie 
gospodyni z Bogiem do chałpy.
Za rok na łodpuście ksiodz Janielke nased:
– I co gospodyni, Pon Bóg pobłogosławieł woma wnuc-
kiem?
– Ady pobłogosławieł dobrodzieju, pobłogosławieł... ino 
Kajśce, ty jescek niezeniaty. ■
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wydawca

redakcja

skład

druk

Kalendarium wydarzeń

1 paŹdziernika, godz. 12.00
FESTYN Z OKAZJI DNIA SENIORA
PLAC PRZED URZĘDEM GMINY
W  programie m. in. wesołe miasteczko, grill, zabawki 
i słodycze dla dzieci, poczęstunek dla seniorów, zabawa 
z udziałem zespołów folklorystycznych min. Wierna Rze-
ka, dużo humoru i zabawy. Serdecznie zapraszamy.

30 września, godz. 12.00-14.00
XXXVI POWIATOWE TARGI PRACY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

30 września, godz. 11.00
KONFERENCJA Z OKAZJI 200-LECIA POWSTANIA
STAROPOLSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO

DWOREK BOBRZA, UL. STASZICA 32

23-25 WRZEŚNIA
Gmina Miedziana Góra zaprasza na

WYSTAWĘ LOKALNEGO RĘKODZIEŁA
ŚWIETLICA OSP W MIEDZIANEJ GÓRZE

24 WRZEŚNIA, godz. 12.00
POKAZOWY MECZ SZACHÓW PLENEROWYCH
PLAC PRZED ŚWIETLICĄ OPS W MIEDZIANEJ GÓRZE
Pokazowy mecz szachów plenerowych m.in. z udziałem mło-
dych zawodników klubu szachowego LUKKS Miedziana Góra
Wystawa lokalnego rękodzieła oraz pokazowy mecz szachów plenerowych realizowane 
są w ramach projektu „Miedzianogórskie spotkania - dziedzictwo kulturowe i przyrodni-
cze Gminy Miedziana Góra” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Miedziana Góra, 2016-09-01
FN. 80.2016

Radni Gminy
Rady Sołeckie
Jednostki Budżetowe Gminy
Stowarzyszenia
Kierownicy Referatów Urzędu Gminy 

Wójt Gminy Miedziana Góra przypomina, zgodnie 
z uchwałą nr XXXVI/326/10 Rady Gminy Miedziana Góra 
z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej § 2 w brzmieniu:
„Wnioski budżetowe na dany rok kalendarzowy w  ter-
minie do dnia 25 września roku poprzedzającym rok, 
na który opracowany jest projekt uchwały budżetowej 
składają:
a. kierownicy gminnych jednostek budżetowych,
b. kierownicy samorządowych zakładów budżetowych,
c. kierownicy innych niż wymienione w pkt 1 i 2 gmin-

nych jednostek organizacyjnych powiązanych z  bu-
dżetem,

d. radni,
e. przewodniczący organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych,
f. inne podmioty, którym przepisy szczególne dają 

uprawnienia do  wnioskowania o  finansowanie ich 
zadań z budżetu gminy”.

Niedotrzymanie powyższego terminu będzie równo-
znaczne z nieuwzględnieniem propozycji w  projekcie 
budżetu.

CZAS NA PORZĄDKI
Kompleksowe sprzątanie domów jedno-
rodzinnych, mycie okien, pranie dywa-
nów, kanap, foteli, wykładzin, czyszcze-
nie tapicerki samochodowej u klienta, 
koszenie trawy.
TKT PORZĄDKI KRZYSZTOF  TOMASIK  
   TEL. 785 938 948
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