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Na półmetku kadencji
Z jednej strony „twarde” inwestycje – 
modernizacje dróg czy budowa kanalizacji, 
z drugiej - tworzenie przyjaznej przestrzeni 
dla mieszkańców. Tak można podsumować 
dwa lata mijającej kadencji.      
               / czytaj str. 4

10 lat z folklorem
Wspomnienia, życzenia, podziękowania i gra-
tulacje – tak w skrócie minął pewien listopa-
dowy dzień spędzony w Kostomłotach Dru-
gich i w Miedzianej Górze. Kto go tak spędził? 
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Ma-
cierzanka i ich entuzjaści. Zespół obchodził 
właśnie 10-lecie istnienia.                 
               / czytaj str. 8
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sprawozdanie z ukończonych inwestcji
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Listopadowa 
sesja

Rada Gminy uchwaliła Plan Rozwoju 
Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 
roku. Decyzja zapadła podczas ostatniej 
sesji, która miała miejsce 29 listopada.

 Podczas tego spotkania radni przyjęli m.in. uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy. Wie-
le czasu poświęcono jednak na omówienie innego doku-
mentu. Plan, o którym mowa, wyznacza kierunki, w jakich 
będą się rozwijać placówki oświatowe. Jego powstanie 
było warunkiem ubiegania się Gminy o  dofinansowanie 
ze środków unijnych na realizację działań edukacyjnych. 
Chodzi o pieniądze m.in. na wyposażenie pracowni w od-
powiednio wysokim standardzie czy na ciekawe i  poży-
teczne zajęcia pozalekcyjne. Jak przyznał wójt Zdzisław 
Wrzałka, Plan ma ogromne znaczenie. Zanim Gmina wy-
stąpiłaby o  fundusze, musiała najpierw określić kierun-
ki wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych. Głównym ich 
celem jest podniesienie jakości nauczania, która w przy-
szłości może doprowadzić do odniesienia sukcesu zawo-
dowego przez uczniów i  w  rezultacie przyczynić się do 
podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy. Uchwa-
lony dokument zakreślił obowiązki dla instytucji zajmu-
jących się: tworzeniem infrastruktury (w tym wypadku są 
to władze Gminy), dbaniem o stan edukacji (tym zajmują 
się placówki oświatowe) oraz budową więzi społecznych 
i  promowaniem aktywności społecznej (tu chodzi o  or-
ganizacje pozarządowe). Postępy na tych płaszczyznach 
mają wywołać pozytywne zmiany w  systemie edukacji. 
Do ich zastosowania będą wykorzystywane różne środki. 
Na pewno znajdą się wśród nich fundusze z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014–2020.

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy! Za nami półmetek kadencji 
samorządu gminnego, pora więc na podsumowanie.
O tym, co udało się wykonać, oraz o tym, co jest 
planowane, dowiecie się Państwo z tekstu na 
następnych stronach miesięcznika. Z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, 
abyście ten czas spędzili w rodzinnym gronie, z dala 
od codziennego zgiełku. Pamiętajmy o tym, że 
dawanie prezentów to na pewno miły zwyczaj, ale 
nie najważniejszy. Niechaj w nowym roku zagości 
w naszych domach pokój i miłość.

W szystkim mieszkańcom 
i gościom Gminy Miedzia-

na Góra z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia skła-
damy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, radości, ro-
dzinnej atmosfery w gronie naj-
bliższych i przyjaciół. Niech na-
dzieja i spokój zagoszczą w sercu 
każdego z nas, niech nadchodzą-
cy Nowy Rok wypełniony będzie 
samymi radosnymi chwilami 
i przyniesie realizację wszystkich 
planów.

Zdzisław Wrzałka Bogusław Sobczyk
Wójt Gminy  Przewodniczący Rady Gminy

_____________________________________

Wszystkim naszym seniorom, 
przyjaciołom, osobom życzli-
wym aktywności Rady składa-
my najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w nadcho-
dzącym Nowym Roku!

Rada Seniorów Gminy Miedziana Góra

_____________________________________

Urząd Gminy przekazuje serdeczne podzię-
kowania dla państwa Krystyny i Wacława 
Rogowskich z Laskowej za podarowanie 
choinki na plac przed Urzędem Gminy.
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Obszaru Funkcjonalnego. Obecnie na koszty oświetlenia 
i konserwację lamp wydajemy około 500 tysięcy złotych 
rocznie. To ogromne obciążenie dla budżetu. Wójt Wrzał-
ka przyznał jednak, że gdy lampy zostaną wymienione na 
wersje energooszczędne i  całe przedsięwzięcie zostanie 

zakończone, kasa samorządu zaoszczędzi sporo pienię-
dzy. Ile – tego jeszcze nie wiadomo. Stąd właśnie koniecz-
ność przeprowadzenia audytu. Umowa została podpisana 
w mikołajki, można zatem mieć nadzieję, iż będzie to bar-
dzo trafiony „prezent” dla mieszkańców Gminy. ■

 Co dokładnie znajduje się w  Planie? Odpowiedzial-
ny za jego stworzenie Referat Funduszy Strukturalnych 
i Rozwoju Gminy zawarł w nim bardzo dokładną analizę 
społeczno-gospodarczą, wiadomości o tutejszej oświacie 
oraz o zakończonych projektach mających na celu rozwój 
edukacji. Dzięki tak dogłębnym badaniom pracownicy 
Urzędu Gminy mogli wyznaczyć samorządowym pla-
cówkom oświatowym cztery strategiczne zadania. Wśród 
nich znalazły się: wysoki poziom infrastruktury dydak-
tycznej i sportowej, wyposażenie szkół w najnowsze po-
moce dydaktyczne, wysoka jakość kształcenia, a także bu-
dowa warunków współpracy z otoczeniem i promowanie 
aktywności uczniów w życiu społecznym. Jak przystało na 
dobry projekt unijny, każdemu z  zadań przypisano cele 

operacyjne i  konkretne działania. Mimo tego, że Plan 
został już uchwalony przez radnych, pozostaje on doku-
mentem otwartym. Można w nim nanosić poprawki i ak-
tualizować go, o ile pojawią się istotne czynniki mogące 
wpłynąć na kształt oświaty w Gminie. ■

Sesję Rady Gminy otwiera przewodniczący Bogusław Sobczyk Gotowi na zimę
Zima daje o sobie znać, dlatego 
władze Gminy podjęły już pierwsze 
kroki do przygotowania się na trud-
niejsze warunki atmosferyczne.
 

 Zimowe miesiące należą do jednych z  najcięższych, 
w związku z  tym zwołano spotkanie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Wójt Zdzisław Wrzałka zwró-
cił uwagę, aby dbać o  stan dróg gminnych i  pamiętać 
o opiece nad samotnymi i schorowanymi mieszkańcami. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Graży-
na Maniak zakomunikowała, że wszystkie osoby starsze 
i  wymagające pomocy w  Gminie zostały już zaopatrzo-
ne w węgiel, a część z nich korzysta z dostaw żywności 
i usług opiekuńczych. Z kolei Sylwester Dudek z Zakładu 
Usług Komunalnych poinformował o zabezpieczeniu od-
powiedniej ilości piachu i soli do rozsypywania na chod-
nikach i ulicach oraz o gotowości sprzętu do odśnieżania. 
Również szkoły znajdujące się na terenie Gminy Miedzia-
na Góra przygotowały się do zimy. Ich dyrektorzy popro-
sili tylko o wsparcie pługów przy odśnieżaniu parkingów. 
Uczestnicy spotkania wspomnieli także o udziale samych 
mieszkańców w zimowych pracach. Do właścicieli posesji 
należy bowiem odśnieżanie chodników, dzięki czemu za-
pobiegną groźnym wypadkom przechodniów. ■

Wymienimy
oświetlenie

W całej Gminie Miedziana Góra do końca 
2018 roku będzie wymienione oświetle-
nie przy drogach. Władze podjęły pierw-
sze kroki do rozpoczęcia tego działania.

 We wtorek 6 grudnia wójt Zdzisław Wrzałka podpisał 
umowę z firmą Cities Lighting Consultants z Warszawy, 
którą reprezentował Dariusz Redziński. Umowa dotyczy 
opracowania dokumentacji technicznej i studium wyko-
nalności – aktualizacji audytu energetycznego w  Gmi-
nie Miedziana Góra. Za te usługi Gmina zapłaci prawie 
29 tysięcy złotych, przy czym 85% całej kwoty będzie 
pochodziło ze środków unijnych uzyskanych w  ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Wymiana oświetlenia będzie realizowana przy wsparciu środków unijnych
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Na półmetku
kadencji

Z jednej strony „twarde” inwestycje – mo-
dernizacje dróg czy budowa kanalizacji, 
z drugiej - tworzenie przyjaznej przestrze-
ni dla mieszkańców. Tak można podsumo-
wać dwa lata mijającej kadencji.

 Za nami półmetek kadencji samorządu gminnego. 
Na początku swojej pracy nowy wójt – Zdzisław Wrzałka 
wyznaczył filary, na których chciał oprzeć swoją pracę. - 
Postawiłem na kompetentny zespół urzędników. Wśród 
priorytetów znalazły się także – dobra współpraca z Radą 
Gminy oraz innymi samorządami, przyspieszenie inwe-
stycji drogowych i budowa kanalizacji, sięganie po unijne 
wsparcie na realizację projektów i stworzenie przestrzeni 
dla aktywnego działania mieszkańców – wylicza.

Bezpieczniej i estetyczniej
 W 2015 r. zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców od-
dano do użytku nowe chodniki, co wpłynęło na poprawę 
bezpieczeństwa. Wymieńmy tu ciąg pieszy przy ul. Sta-
rowiejskiej w Kostomłotach Pierwszych oraz w Porzeczu. 
Ubiegły rok zapisał się także remontami kilku dróg – 
wśród największych inwestycji wymieńmy m.in. remonty 
drogi do oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich ( 
72 tys. zł) oraz w tej samej miejscowości – ulicy Urzędni-
czej (62 tys. zł) i Szkolnej (26 tys. zł), nawierzchni drogi 
dojazdowej w Bobrzy (38 tys. zł), ulic Światełek w Ćmiń-
sku Rządowym i Młodej w Kostomłotach Pierwszych (obie 
ulice kosztowały 89 tys. zł), ulicy Kamiennej (78 tys. zł) 
i Słonecznej (26 tys. zł) w Miedzianej Górze. Wyremonto-
wane zostały także ulice – Radosna i Jasna w miejscowości 
Wykień (za kwoty – odpowiednio: 31 tys. zł i 88 tys. zł), 
przebudowano ulice - Źródłową w Miedzianej Górze ( 83 
tys. zł) oraz Jabłoniową w Kostomłotach Pierwszych. Do-
pisać do tego trzeba zakup wiat przystankowych czy wy-
konanie lub wymianę oświetlenia ulicznego. 
 Sztandarową inwestycją roku 2016 jest przebudowa ul. 
Podmiejskiej. Ta - jedna z najdłuższych w gminie Miedzia-
na Góra - jest drogą powiatową, która zyskała dofinanso-
wanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Całkowita wartość zadania to 3 
mln 465 tys. zł, z czego połowa tej kwoty – 1 mln 730 tys. 
to dofinansowanie rządowe. Na remont ulicy o długości 3 
km 317 m gmina Miedziana Góra wyłożyła 900 tys. zł, zaś 
powiat kielecki – 830 tys. zł. W ramach inwestycji poło-
żono nową nawierzchnię, ujednolicono szerokości jezdni, 
wybudowano chodnik po jednej stronie ulicy, uporządko-
wano odwodnienie, uzupełniono pobocza oraz oznakowa-
nia poziome i pionowe. Przebudowana została także pęta 
autobusowa.

 Warto wspomnieć o  innych tegorocznych inwesty-
cjach - m.in. wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ul. 
Północnej w  Przyjmie za kwotę 93 tys. 495 zł, z  czego 
40 tys. zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu od-
budowy, remontu i  modernizacji   dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. - W przyszłym roku będziemy starać się 
o  dofinansowanie na położenie nawierzchni na drugiej 
połowie ul. Północnej – zapowiada Zdzisław Wrzałka.
 Ponad 120 tys. zł wydano w  tym roku na remonty 
cząstkowe dróg na terenie całej gminy. Nie zapomnia-
no o budowie chodników – np. ciągu pieszego przy ulicy 
Tumlińskiej. - To efekt współpracy z samorządem powiatu 
kieleckiego. Mieszkańcy skarżyli się na zniszczony, zapa-
dający się chodnik. Nowa inwestycja poprawiła komfort 
poruszania się pieszych, ich bezpieczeństwo oraz estety-
kę ulicy Tumlińskiej – mówi wójt. Położenie nowej kostki 
na długości 884 metrów wzdłuż drogi powiatowej wraz 
z  dodatkowymi pracami kosztował 163 tys. zł, z  czego 
większość tej kwoty, bo 113 tys. zł pochodziła z budżetu 
gminy Miedziana Góra. W tym roku ogłoszono także prze-
targ na budowę chodników przy ul. Staszica (430 m) oraz 

koło szkoły w Ćmińsku (300 m), a także przy ul. Wrzosowej 
w Miedzianej Górze (100 m). Gmina przygotowuje się rów-
nież do budowy chodników przy ulicach – Laskowa (2600 
m), Herby i Łazy (2510 m) oraz Wykień (400 m). 

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków
 W 2016 r. kontynuowano rozbudowę i wymianę oświe-
tlenia ulicznego m.in. wzdłuż ulic Wykień i  Źródlanej 
w  Ćmińsku, Północnej w  Przyjmie, Urzędniczej w  Mie-
dzianej Górze czy Pogodnej w Tumlinie Podgrodzie. 
 Gmina przygotowuje się do dużego przedsięwzięcia 
realizowanego ze środków unijnych w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Polegać ono będzie na wymianie do koń-
ca 2018 r. przy drogach na terenie całej gminy około 1600 
opraw oświetleniowych na nowoczesne i energooszczęd-
ne. – Liczymy na bardzo duże oszczędności. Obecnie rocz-
ne koszty oświetlenia i konserwacji lamp to ok. 500 tys. zł. 
Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lamp uda nam 

Modernizacja jednej z najdłuższych ulic w gminie Miedziana Góra
 - ulicy Podmiejskiej trwała od lipca 2016 r
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kadencji samorządu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
dba o sportową formę mieszkańców, w szczególny sposób 
promując naszą sztandarową dyscyplinę jaką są szachy. 
Samorząd dba również o  zdrowie mieszkańców gminy, 
czego wyrazem jest uruchomienie w  ośrodku zdrowia 

w Miedzianej Górze oddziału rehabilitacji. Pacjenci z na-
szej gminy mogą za darmo korzystać z fizykoterapii, m.in.: 
laseroterapii, hydroterapii z  wirówkami, ultradźwięków, 
magnetoterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, w  tym 
lampy Sollux i terapii zajęciowej.
 Ważną formą integracji mieszkańców i promocji gmi-
ny są imprezy kulturalne. W kalendarz wydarzeń regionu 
wpisało się Święto Pieroga Świętokrzyskiego w  Bobrzy, 
mieszkańcy świetnie bawią się na festynach z cyklu „Mie-
dzianogórskie Spotkania”, a zorganizowany po raz pierw-
szy Rajd Barbórkowy okazał się strzałem w dziesiątkę. 

 - Wielką wartością naszej społeczności lokalnej są 
prężnie działające stowarzyszenia, które inicjują szereg 
wydarzeń, ale też działają na rzecz swoich środowisk, 
wspierają osoby potrzebujące, tworząc niepowtarzalne 
poczucie wspólnoty– dodaje wójt Wrzałka.

Nowe wyzwania
 Leżąca na obrzeżach Kielc gmina Miedziana Góra sta-
ła się dziś sypialnią stolicy województwa. Miarą jej suk-
cesu jest z pewnością fakt, że z roku na rok przeprowadza 
się tu coraz więcej osób. Bo w Miedzianej Górze żyje się po 
prostu dobrze.

się tę kwotę znacznie zmniejszyć – mówi wójt Wrzałka.
 Również w ramach KOF gmina Miedziana Góra podpi-
sała z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Ada-
mem Jarubasem  preumowę na kwotę 7,5 mln zł na mo-
dernizację grzewczą budynków użyteczności publicznej. 
Dzięki dofinansowaniu z  Regionalnego Programu Ope-
racyjnego przeprowadzona zostanie termomodernizacja 
szkół i ośrodka zdrowia w Kostomłotach Drugich, wymie-
niona zostanie także instalacja elektryczna, centralnego 
ogrzewania i wewnętrzne oświetlenie.
 Sztandarowym przedsięwzięciem tej kadencji samo-
rządu jest budowa kanalizacji. – Ma to ogromne znaczenie 
dla rozwoju gminy oraz stanu środowiska. Nie bez zna-
czenia jest także poprawa standardu życia mieszkańców 
– mówi wójt Wrzałka. – Na realizację tego przedsięwzięcia 
staramy się o dofinansowanie unijne, finansowo wspiera-
my także lokalne inicjatywy. 
 W  lutym 2019 r. ma zakończyć się jedna z  najwięk-
szych inwestycji tej kadencji - budowa kanalizacji w miej-
scowościach Ciosowa, Tumlin- Podgród i  części Ćmiń-
ska. Łącznie to ponad 26 km. Koszt - prawie 8,5 mln zł. 
Wcześniej niż planowano zakończy się budowa kanalizacji 
w miejscowościach Tumlin-Wykień oraz Miedziana Góra. 
Planowany był on na czerwiec 2017 r., tymczasem już 
w październiku 2016 r. zostały zakończone roboty ziemne. 
- Mam nadzieję, że na wiosnę uzyskamy pozwolenie   na 
użytkowanie i mieszkańcy będą mogli podłączyć się do ka-
nalizacji – przewiduje wójt. - Powstanie 11 km kanalizacji 
grawitacyjnej, 2 km kanału tłocznego, pięć przydomowych 
oraz dwie duże przepompownie ścieków. Koszt inwestycji 
to ponad 3 mln zł. W obu przypadkach  gmina stara się 
o dofinansowanie unijne.
 W tym roku rozpoczęły się także prace nad przygoto-
waniem dokumentacji projektowej na przebudowę  sieci 
wodociągowej i budowę kanalizacji  sanitarnej w miejsco-
wościach Porzecze, Bobrza, Przyjmo i część  Ćmińska.
 - Ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym w  2015 
r. była rozbudowa oczyszczalni ścieków w  Kostomłotach 
Drugich. Uzyskano przepustowość 1500 m ³/d, co pozwoli 
na włączenie wszystkich nieruchomości z terenu naszej 

Poczucie wspólnoty
 Dwa lata mijającej kadencji to także szereg działań 
mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz 
tworzenie przestrzeni dla pobudzania aktywności miesz-
kańców. Przykładem tego jest realizacja projektu „Mie-
dzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze Gminy Miedziana Góra”. Powstała Rada Seniorów 
Gminy Miedziana Góra, która inicjuje szereg przedsię-
wzięć skierowanych do osób starszych (m.in. szczepienia 
przeciw grypie), a dwa działające w gminie kluby seniora 
stwarzają warunki do aktywnego i  twórczego spędzania 
wolnego czasu. Gmina nie zapomina także o  najmłod-
szych mieszkańcach, oferując im możliwość rozwijania 
swoich pasji oraz wysoki poziom edukacji.  Powołane w tej 

Jedną z form integracji mieszkańców jest akcja „Drzewko szczęścia”
zainaugurowana przez wójta Zdzisława Wrzałkę

Na początku września Bobrza staje się stolicą świętokrzyskiego pieroga
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Podmiejska
już w użytku

Remont ulicy Podmiejskiej dobiegł 
końca. W połowie grudnia wójt Zdzi-
sław Wrzałka potwierdził odbiór 
zakończonej inwestycji. 

 Prace budowlane w ulicy Podmiejskiej miały się już ku 
końcowi w listopadzie. Drogowcy układali jeszcze warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego, używano do tego walców 
i rozkładarki do mas asfaltowych. Po położeniu ostatniej 

Chodnik
wybudowany

Pod koniec listopada zakończyła się 
budowa chodnika przy ulicy Tumlińskiej.

 Wzdłuż drogi powiatowej na długości 884 metrów 
pracownicy drogowi położyli nową kostkę i wykonali 
wszystkie dodatkowe prace. Koszt tej inwestycji wyniósł 
blisko 200 tysięcy złotych, przy czym Gmina wyłożyła 
ze swojego budżetu 150 tysięcy, natomiast resztę kwoty 

zapewnił powiat kielecki. Wójt Zdzisław Wrzałka wziął 
udział w odbiorze chodnika pod koniec listopada. Dzięki 
nowej kostce poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców 
i komfort poruszania się poboczem, a także estetyka ulicy 
Tumlińskiej. Poprzedni chodnik był bardzo zniszczony, 
zapadała się ziemia pod nim, a mieszkańcy wielokrotnie 
zgłaszali konieczność remontu. Podczas odbioru obecni 
byli także starosta kielecki Michał Godowski, radny po-
wiatowy Zdzisław Zapała, dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Zbigniew Wróbel oraz kierownik Referatu Inwesty-
cji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Nieruchomościami Wojciech Płaza. ■

Oficjalne otwarcie wyremontowanego chodnika przy ul. Tumlińskiej

Rewitalizacji
ciąg dalszy

Kolejne spotkania w sprawie rewitalizacji 
Gminy za nami. 8 grudnia prezentowano 
najważniejsze założenia programu opra-
cowane w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

 Konsultacje społeczne, rozmowy, wymiana poglądów 
i zbieranie danych – to wszystko złożyło się na powsta-
nie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra. A to 
jeszcze nie koniec, bo choć główne założenia Programu 
już przedstawiono, to mieszkańcy wciąż mogą zgłaszać 
swoje uwagi. Pełna treść Programu znajduje się na stro-
nie internetowej Gminy, z której można również pobrać 
formularz, uzupełnić go i do 26 grudnia przesłać do Gmi-
ny. Rewitalizacja, czyli działania naprawcze terenów, na 
których występuje najwięcej negatywnych zjawisk spo-
łecznych, obejmie Ciosową, Miedzianą Górę i  Bobrzę. 
Plan zakłada, że miejscowości te zmienią się w centrum 
społeczno-kulturalne zamieszkałe przez aktywnych, 
przedsiębiorczych i  utożsamiających się z  Gminą ludzi. 
Będą oni umacniać swoje więzi społeczne i tworzyć silną 
wspólnotę, wykorzystując zasoby dziedzictwa kulturowe-
go. Misją rewitalizacji jest zapewnienie im także możliwo-
ści i warunków do aktywności, integracji i rekreacji, które 
poprawią jakość ich życia. Celami Programu Rewitalizacji 
są: wzmocnienie kapitału społecznego Gminy i  zbudo-
wanie tożsamości lokalnej oraz stworzenie funkcjonalnej 
i  bezpiecznej przestrzeni publicznej. Na realizację tych 
celów składa się 16 szczegółowych zadań, których łączną 
wartość wyceniono na ponad 17,8 miliona złotych. Więk-
szość tej kwoty będzie pozyskiwana ze środków unijnych. 
Nie ze wszystkich zadań uda nam się wywiązać, toteż 
powołana komisja do spraw rewitalizacji określi, które są 
najważniejsze i przyniosą wymierne korzyści. W skład tej 
komisji wejdą przedstawiciele miedzianogórskiego samo-
rządu i nasi partnerzy społeczni. ■

 - Ale nie popadamy w samozadowolenie, wciąż poja-
wiają się nowe wyzwania – podsumowuje wójt Wrzałka. 
– Jednym z nich jest budowa centrum kultury i czytelnic-
twa. Pierwszy krok już został zrobiony, bowiem opracowa-
no dokumentację dla tej inwestycji.
 A inne potrzeby? Na to pytanie z  pewnością w dużej 
mierze odpowie Program Rewitalizacji Gminy Miedziana 
Góra, który diagnozuje najważniejsze problemy społecz-
ne w obszarze znajdującym się w stanie kryzysowym (są 
to Miedziana Góra, Ciosowa oraz Bobrza) ale też otwiera 
drogę do sięgania po środki unijne przeznaczone na dzia-
łania rewitalizacyjne. W naszym regionie to ok. 220 mln 
złotych. Znów będzie więc o co walczyć, ale do tego akurat 
jesteśmy przygotowani. ■
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Ruszyło nowe
koło seniorów

Najpierw był miedzianogórski Klub 
Seniora, teraz pojawiło się Koło 
Seniora w Kostomłotach Pierwszych.

 Spotkania koła odbywają się w siedzibie Klubu Mło-
dzieżowego Wolna Strefa w Kostomłotach Pierwszych. Od 
samego początku przychodzi na nie około 15 osób, a jak 
twierdzi opiekunka klubu Ewa Lasia, zapotrzebowanie na 
wspólne zajęcia jest ogromne. Dotychczas seniorzy razem 
z młodzieżą komponowali stroiki jesienne i ozdabiali ma-
teriałowe torebki, a  niebawem zabiorą się za robienie 

stroików bożonarodzeniowych. Do końca grudnia senio-
rzy mogą także przychodzić na ćwiczenia korekcyjne na 
kręgosłup. Jakby tego było mało, międzypokoleniowe 
grono razem spędziło andrzejki. Imprezę poprowadzili 
didżeje z  Piechrznicy, a  seniorzy uczyli się od młodzie-
ży tańca belgijskiego. – Zależy nam na tym, by w naszym 
klubie łączyć pokolenia – potwierdza Ewa Lasia. W pla-
nach jest zorganizowanie zajęć kulinarnych, nauka języka 
angielskiego oraz stworzenie sekcji filmowej i kompute-
rowej. Spotkania seniorów odbywają się we wtorki w go-
dzinach 17.00–19.00. ■

Pierwsze zajecia w nowym Kole Seniora w Kostomłotach Pierwszych 

warstwy pracownicy Skanski, czyli firmy odpowiedzial-
nej za remont, dokończyli budowę chodników, zjazdów 
i rowów oraz uporządkowali teren. Ulica Podmiejska jest 
drogą powiatową i należy do najdłuższych dróg w Gminie 
Miedziana Góra. Jej długość to 3 kilometry i 317 metrów. 
Remont ten należał do jednej z największych tegorocz-
nych inwestycji – koszt odnowienia wyniósł 3 miliony 465 
tysięcy złotych. Połowę, 1 milion 730 tysięcy, przekaza-
no ze środków rządowych w ramach programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Gmina z 
kolei wydała na budowę 900 tysięcy, a powiat kielecki – 
830 tysięcy złotych. ■

Spektrum świątecz-
nych możliwości

Jak co roku stowarzyszenie Spektrum 
Możliwości przygotowało dla miesz-
kańców gminy Miedziana Góra sze-
reg wydarzeń związanych z tradycja-
mi Świąt Bożego Narodzenia. 

 Nowym pomysłem Spektrum na 2016 r. jest zakup 
stroju Mikołaja, który każdy z  mieszkańców mógł bez-
płatnie wypożyczyć i zorganizować niespodziankę swoim 
najbliższym. Z tej możliwości korzystały zarówno osoby 
prywatne jak i szkoły. Kolejnym wydarzeniem były warsz-
taty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, które zorga-

nizowaliśmy w  remizie w  Bobrzy. W  trakcie warsztatów 
ponad 30 uczestników przygotowało stroiki świąteczne 
które będą stanowić wspaniałą ozdobę na wigilijny stół. 
Tradycyjnie, bo już po raz IV zorganizowaliśmy spotka-
nie wigilijne na którym członkowie Stowarzyszenia wraz 
z mieszkańcami Miedzianej Góry przy tradycyjnym świą-
tecznym poczęstunku śpiewali kolędy. W  listopadzie 
Spektrum Możliwości rozpoczęło kolejną edycję Progra-
mu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” 2014-2020. Po-
mocą żywnościową objęliśmy osoby i rodziny znajdujące 
się w  trudnej sytuacji życiowej. W  ramach tego Progra-
mu mieszkańcy otrzymają 14 produktów. Są to – arty-
kuły skrobiowe, mleczne, owocowe i warzywne, mięsne , 
cukier i  olej rzepakowy. Łącznie każdy otrzyma – 48,59 
kg żywności. Rozpoczęliśmy również nowy sezon dystry-
bucji marchewki i  jabłek. Z każdym rokiem poszerzamy 
krąg aktywności związanej z ratowaniem żywności przed 
zmarnowaniem i przekazywaniem jej potrzebującym.
 Dostarczenie tak dużej ilości żywności nie było by 
możliwe bez współpracy sołtysów: Zdzisława Moćko, Jana 
Reczyńskiego, Agnieszki Saladry, Jana Pichety, Czesława 
Drogosz i Bożeny Modrzejewskiej. Wszystkim, którzy od 
lat pomagają nam w realizacji naszych celów serdecznie 
dziękujemy. ■

Przy dystrybucji żywności aktywnie pomagają sołtysi
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10 lat z folklorem
Wspomnienia, życzenia, podziękowa-
nia i gratulacje – tak w skrócie minęły 
obchody 10-lecia istnienia pewien Koła 
Gospodyń Wiejskich Macierzanka.

 19 listopada macierzankowicze obchodzili swój jubi-
leusz. W  kostomłockim kościele pw. świętego Andrzeja 
Boboli odbyła się uroczysta msza poświęcona członkom 
koła. Modlono się o  ich zdrowie i pomyślność. Po nabo-
żeństwie w  remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mie-
dzianej Górze rozpoczęła się „cywilna” część obchodów 
jubileuszu. Na imprezie nie zabrakło wójta Zdzisława 
Wrzałki oraz przewodniczącego Rady Gminy Bogusława 
Sobczyka, którzy gratulowali Macierzance okrągłej roczni-
cy i dziękowali za kultywowanie tradycji naszego regionu. 
Nieobecna na spotkaniu sekretarz Gminy Mirosława Duda 
przekazała okolicznościowy list i bukiet kwiatów. Uczest-
nicy spotkania podkreślali rolę, jaką odgrywa działalność 
Macierzanki. To właśnie m.in. dzięki członkom zespołu 
w  Gminie są podtrzymywane i  upowszechniane dawne 
obyczaje, ludowa twórczość literacka i muzyczna, a także 
sztuka regionalna. Z  pokolenia na pokolenie przekazuje 
się najpiękniejsze wartości i  tradycje ludowe. To ważne, 
bo buduje nasze poczucie tożsamości.
 Macierzankowicze kultywują tradycje na scenie 
i  w  kuchni. Przyrządzają np. smażony na oleju pęczok 
z  pęczaku, ziół i  boczku, kluskę miedzianogórską, czyli 
gotowane w  ściereczce ciasto faszerowane ziemniakami, 
grzybami i  kapustą, czy zimiocorz, babka ziemniacza-
na pieczona na ruszcie. Zdobywają wyróżnienia w  kon-
kursach kuchni regionalnej. Macierzanka pojawia się na 
wszystkich imprezach w Gminie, wykonuje pieśni ludowe, 
patriotyczne i  religijne. Przypomina o  historii i  tradycji, 

przekazuje młodszym mieszkańcom powoli zapominane 
umiejętności. W  tym miesiącu Macierzanka wystartuje 
w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Kielcach. Później zespół 
zapowiada aktywne kolędowanie w Gminie. Kolejne 10-le-
cie czas zacząć! ■

KGW Macierzanka tworzy 21 osób, w tym siedmiu panów

Zadbajmy
o kręgosłupy

W siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miedzianej Górze odby-
ło się pierwsze spotkanie seniorów 
z cyklu pogadanek o zdrowiu. 

 Spotkanie poprowadził doktor nauk medycznych 
Grzegorz Gałuszka. Zgromadzeni seniorzy usłyszeli, czym 
są choroby kręgosłupa, jak o niego dbać i jak pokonywać 

Mikołajki
Święty Mikołaj zawitał wśród dzieci 
z naszej Gminy. Mali mieszkańcy dosko-
nale przygotowali się na tę okoliczność.

 W  Ćmińsku zabawę zorganizowało Stowarzyszenie 
Aktywny Ćmińsk razem z  sołtysem Janem Reczyńskim. 
Święty Mikołaj, Śnieżynka i animatorka rozdali dzieciom 
prezenty, a wśród tych milusińskich, którzy przygotowali 
portrety Mikołaja, rozlosowali też nagrody specjalne. Fun-
dusze na organizację imprezy przekazał Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze. Spotkanie mia-
ło charakter dobroczynny, wspierano akcję pomocy cho-
rej Magdalenie i  jej niepełnosprawnemu synowi. Z kolei 
w przedszkolu przy Zespole Szkół w Kostomłotach Dru-
gich Święty Mikołaj odwiedził grupę czterolatków, które 
obdarował prezentami. W tej samej szkole funkcje Miko-
łaja przejął później wójt Zdzisław Wrzałka, przywożąc ze 
sobą kosz słodyczy. Dzieci odwdzięczyły mu się wręcze-
niem papierowej podobizny Świętego Mikołaja. Również 
w świetlicy środowiskowej w Tumlinie pojawił się Święty 
Mikołaj. Na zabawie zorganizowanej przez SPPS Zdrowy 
Tumlin dzieci w zamian za piosenkę, wierszyk lub laurkę 
otrzymywały prezent. W programie znalazła się też sesja 
zdjęciowa z Mikołajem. ■

Wizyta wójta w przedszkolu przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
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Rajd
Barbórkowy

Z okazji Barbórki przewodnik Czesław 
Naporowski wespół z naszymi samorzą-
dowcami zorganizowali rajd pod hasłem 
Śladami Górników Miedzianogórskich.

 Warto pamiętać, że polskie górnictwo to nie tylko 
Śląsk, ale i inne miejsca. Należy do nich m.in. nasza Gmi-
na, która niegdyś słynęła z wydobywania kruszców. Aby 
lepiej poznać dawne dzieje tutejszych górników, prawie 

60-osobowa grupa z  przewodnikiem na czele wyruszyła 
na specjalną wycieczkę krajoznawczą. 10-kilometrowa 
trasa prowadziła od kaplicy świętej Barbary przez tereny 
nieistniejącego dziś szybu austriackiego przy ulicy Gór-
niczej, kopalnię rudy żelaza w  Ławęcznej, kamieniołom 
Ciosowa i kanał bobrzański. Podczas marszu pan Czesław 
Naporowski znany jako Zbój Madej opowiadał o historii 
Gminy i  jej bogatych tradycjach górniczych. Metę wy-
znaczono w ruinach Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy, 
gdzie na strudzonych wędrowców czekało ognisko i kuch-
nia polowa z gorącą grochówką. ■

W skrócie
Cała Polska czyta dzieciom, czytają także Kostomłoty 
Drugie! W tutejszej szkolnej bibliotece od 12 lat dorośli 
czytają najmłodszym uczniom fragmenty książek. Jak 
przyznają bibliotekarki, takimi działaniami chcą w malu-
chach wzniecić chęć czytania. Ostatnio dzieciom czytały 
Krystyna Zapała i Janina Kubicka z zespołu Macierzanka. 
Panie ubrały się w swoje piękne ludowe stroje i przeczy-
tały baśnie Wiewióreczka i Jak wróbel dzielił ziarno. ■

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się VI 
Regionalny Przegląd Gadek Toto nase godanie. W  kon-
kursie wzięło udział siedmiu gawędziarzy z województwa 
świętokrzyskiego. Gminę Miedziana Góra reprezentowała 
nasza zasłużona artystka Józefa Bucka oraz pan Zygmunt 
Wiśniewski. Pani Józefa ze swoją gadką Sceście zajęła dru-
gie miejsce, natomiast pan Zygmunt uplasował się tuż za 
nią dzięki opowieści Wilija pod Górom Gradowom na Me-
sjosa cekanie. ■

Uczniowie klasy VI A z kostomłockiej Szkoły Podstawo-
wej zostali laureatami konkursu na najlepszy biznesplan 
w  ramach programu. Konkurs rozpoczął się pod koniec 
września, a  zorganizował go Powiatowy Urząd Pracy 
i Starostwo Powiatowe w Kielcach podczas Powiatowych 

Targów Pracy. Sześcioro uczniów pod przewodnictwem 
wychowawczyni Moniki Pękowskiej stworzyło biznesplan 
dla gospodarstwa agroturystycznego Zagroda Sufraga-
niec. ■

Dwie członkinie Macierzanki otrzymały wyróżnienia 
podczas spotkania z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiej-
skich. Imprezę w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach. Pani Natalia Wałek przewodziła Macierzance w la-
tach 2006–2012, z  kolei pani Zofia Żarnowiecka należy 
do zespołu od samego początku jego istnienia. Niedawno 
Macierzanka obchodziła 10-lecie, więc wyróżnienie obu 
pań jest pięknym dopełnieniem jubileuszu. ■

Laureaci konkursu wraz z wychowawczynią i kapitułą konkursową

Na czele rajdu przewodnik Czesław Naporowski z wójtem

ból. Na tym ostatnim lekarz skupił się szczególnie, po-
nieważ ból to sygnał wydawany przez ciało, że coś w nim 
dzieje się nie tak. Doktor przedstawił różne rodzaje bólu 
– mechaniczny, który powoduje m.in. uszkodzenie dysku, 
oraz chemiczny, który świadczy o rozwijającym się stanie 
zapalnym. Zauważył też, że pacjenci cierpiący na niezlo-
kalizowany ból najczęściej sięgają po tabletki przeciw-
bólowe, nie szukając jego przyczyny, a to ogromny błąd. 
Doktor Gałuszka opowiedział swoim słuchaczom, w  jaki 
sposób powinni dbać o  swoje kręgosłupy. Ruch, w  tym 
około 10 tysięcy kroków dziennie, co wcale nie jest po-
kaźną liczbą, odpowiedni sposób siedzenia i schylania się 
– to wszystko wpływa na dobre samopoczucie pleców. Po-
mysłodawcą cyklu spotkań jest wójt Zdzisław Wrzałka. ■
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sport Trujący dym!
	 Ciepło,	 cieplej…	smród,	 trucizna,	 alergie	 i	nowotwory.	
Takie	stopniowanie	 to	nie	żart	 i	dotyczy	mieszkańców	na-
szej	Gminy,	którzy	wrzucają	do	swoich	pieców	i	kominków	
co	popadnie.	I	tych,	którzy	wdychają	unoszący	się	w	powie-
trzu	dym,	czyli	nas	wszystkich.
	 Problem	 robi	 się	 poważny,	 bo	 coraz	 więcej	 odpadów	
z	 tworzyw	sztucznych	 ląduje	w	ogniu.	Plastikowe	butelki,	
styropian,	 zużyte	 opony,	 rzeczy	 z	 gumy,	 opakowania	 po	
środkach	chemicznych,	farbach,	lakierach	i	do	ochrony	ro-
ślin	–	tak,	tak,	to	są	właśnie	odpady	z	tworzyw	sztucznych.	
I	 ciekawostka	–	drewno,	ale	 tylko	 to	 lakierowane	 i	 impre-
gnowane,	również	się	do	nich	zalicza.	W	domowym	komin-
ku	lub	piecu	roztapiają	się,	dają	niewiele	ciepła,	śmierdzą	
niemiłosiernie	i…	trują.
	 Domowe	 spalanie	odbywa	 się	w	 zbyt	niskiej	 tempera-
turze,	dlatego	podczas	przeróbki	termicznej	wydzielają	się	
w	 gratisie	 pyły	 zawierające	 metale	 ciężkie	 i	 inne	 trujące	
substancje	 chemiczne.	 Intensywnie	 wdychane	 pomagają	
komórkom	nowotworowym	rozwinąć	się	w	naszych	ciałach,	
a	w	lżejszej	wersji	wywołują	ostre	alergie.	Tyle	o	nas.	Odpa-
dy	z	tworzyw	sztucznych	mają	też	wpływ	na…	dom.	Sadza	
wytwarzająca	 się	 podczas	 ich	 spalania	 osiada	 na	 przewo-
dach	kominowych	i	wyjątkowo	trudno	ją	usunąć.	Gdy	jest	
jej	za	dużo,	może	się	zapalić	i	albo	sprawi,	że	pęknie	komin,	
albo	 wywoła	 pożar	 domu.	 Dodajmy	 jeszcze,	 że	 domowe	
spalanie	tworzyw	sztucznych	jest	nielegalne	i	grozi	za	nie	
areszt	 lub	 kara	 grzywny	 nawet	 do	 pięciu	 tysięcy	 złotych.	
Teraz	policzmy	–	ile	kosztuje	wywiezienie	śmieci	z	tworzyw	
sztucznych,	 a	 ile	 ciężko	 zarobionych	 pieniędzy	 pochłania	
odbudowanie	domu	lub	remont	komina	plus	opłata	grzyw-
ny.	 Rachunek	 wydaje	 się	 oczywisty.	 Jakimi	 więc	 odpada-
mi	 można	 palić?	 Papierem,	 tekturą,	 nieimpregnowanym	
i	niepolakierowanym	drewnem,	odpadami	z	kory	i	z	korka,	
trocinami,	wiórami	 i	 ścinkami,	mechanicznie	wydzielony-
mi	 odrzutami	 z	 przeróbki	makulatury.	 Sąsiedzi	 pozostają	
wdzięczni,	że	im	nie	smrodzimy.	Powietrze	bez	smogu	jest	
czystsze	i	zdrowsze.

Turniej tenisa
Szkoła Podstawowa w Porzeczu zorga-
nizowała Mikołajkowy Turniej Tenisa 
Stołowego. Zgłosiło się 23 zawodników.

 Współorganizatorem sportowej imprezy było także 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Gó-
rze. Zmagania uczestników oceniał nauczyciel wycho-
wania fizycznego Stanisław Ciosek. Na koniec wszyscy 
zawodnicy turnieju otrzymali drobne upominki, a najlep-
szych organizatorzy nagrodzili pucharami i dyplomami. 
Na najwyższych miejscach podium stanęli: w kategorii 

„Młodziczki” – Magdalena Ciosek, w kategorii „Skrzaty 
dziewczęta” – Zofia Cerkowniak, w kategorii „Kadeci” – 
Krzysztof Zapała, w kategorii „Młodzicy” – Tomasz Gu-
muła i w kategorii „Skrzaty chłopcy” – Adam Gumuła. ■

Strzelcy wyborowi
W Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich 
rozstrzygnęły się Drużynowe Mistrzostwa 
Szkoły w Strzelectwie Sportowym. 

 W zmaganiach na strzelnicy wzięło udział 18 uczniów 
szkoły podstawowej i  30 gimnazjalistów. Każdemu za-
wodnikowi przysługiwało pięć strzałów, a  wyniki skła-
dały się na konto drużyny. Wyłoniono także najlepszych 
strzelców. Ostatecznie wśród klas podstawówki najlepiej 
spisały się klasy VI B, VI C i V B, natomiast w gimnazjum 
doskonałe wyniki uzyskały kolejno klasy III B, III A  i  II 
C. Sędziowie nagrodzili najlepszych strzelców, m.in. Ka-
rolinę Toporek, Wiktorię Plewińską, Adama Prześlaka 
i Łukasza Fijałkowskiego. Puchary dla zwycięzców ufun-
dował wójt Zdzisław Wrzałka. Nauczyciele kostomłockiej 
placówki zachęcają uczniów do zapisania się na zajęcia 
strzelnicze, które odbywają się trzy razy w  tygodniu. 
Szkoła posiada doskonałe wyposażenie, a  opiekunowie 
gwarantują bezpieczeństwo podczas treningów. ■

Najlepsi sportowcy mikołajkowego turnieju z pucharami i dyplomami
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Ogłoszenie
	 Urząd	Gminy	Miedziana	Góra	informuje,	że	Starosta	
Kielecki	w	dniu	29.11.2016	r.	wydał	decyzję	znak:	GN-
I.6620.5.10.2016.DG:
1.	ustalającą,	że	nieruchomość	oznaczona	w	ewiden-
cji	 gruntów	 gm.	 Miedziana	 Góra	 obr.	 Kostomłoty	
I	 jako	działki	nr:	58/1,	58/2,	702/5,	702/6,	702/24,	
725/2,	 241	 o	 łącznej	 pow.	 0,9907	 ha	 oraz	 obręb	
Kostomłoty	 II	 jako	 działki	 nr:	 833,	 835/1,	 1261/1,	
1261/2,	1511,	2234	o	łącznej	pow.	1,7427	ha	stano-
wi	mienie	gminne;
2.	umarzającą	postępowanie	w	części	dot.	ustalenia,	
że	 nieruchomość	 oznaczona	 w	 ewidencji	 gruntów	
gm.	Miedziana	Góra	obr.	Kostomłoty	I	jako	działki	nr:	
389,	489,	702/4,	702/7,	725/1	o	łącznej	pow.	0,8981	
ha	stanowi	mienie	gminne.
	 Treść	decyzji	została	udostępniona	do	publicznego	
wglądu	w	BIP	Urzędu	Gminy	w	Miedzianej	Górze	oraz	
na	 tablicy	 ogłoszeń	 Urzędu	 Gminy	 Miedziana	 Góra	
w	dniu	07.12.2016	r.”

Ogłoszenie
	 Urząd	Gminy	Miedziana	Góra	informuje,	że	Starosta	
Kielecki	w	dniu	22.11.2016	r.	wydał	decyzję	znak:	GN-
I.6620.5.5.2016.DG	ustalającą,	że	nieruchomość	ozna-
czona	w	ewidencji	gruntów	gm.	Miedziana	Góra	obr.	
Kostomłoty	II	 jako	działki	nr:	15,	80/3,	137/1,	151/3,	
151/4,	152,	255,	256,	705,	2223/1,	2225	o	łącznej	po-
wierzchni	2,5665	ha	stanowi	mienie	gminne.
	 Treść	decyzji	została	udostępniona	do	publicznego	
wglądu	w	BIP	Urzędu	Gminy	w	Miedzianej	Górze	oraz	
na	 tablicy	 ogłoszeń	 Urzędu	 Gminy	 Miedziana	 Góra	
w	dniu	29.11.2016	r.

Ogłoszenie
	 Urząd	Gminy	Miedziana	Góra	 informuje,	 że	 Staro-
sta	Kielecki	w	dniu	08.12.2016	r.	wydał	decyzję	znak:	
GN-I.6620.5.9.2016.DG	 ustalającą,	 że	 nieruchomość	
oznaczona	w	ewidencji	gruntów	gm.	Miedziana	Góra	
obr.	 Kostomłoty	 I	 jako	 działki	 nr:	 517/2,	 552,	 556	
o	łącznej	pow.	0,7668	ha	stanowi	mienie	gminne.
	 Treść	decyzji	została	udostępniona	do	publicznego	
wglądu	w	BIP	Urzędu	Gminy	w	Miedzianej	Górze	oraz	
na	 tablicy	 ogłoszeń	 Urzędu	 Gminy	 Miedziana	 Góra	
w	dniu	12.12.2016	r.”

Ogłoszenie
	 Wójt	 Gminy	 informuje,	 że	 Gmina	Miedziana	Góra	
rozpoczyna	 przygotowania	 do	 pozyskania	 zewnętrz-
nych	 środków	 finansowych	 na	 kolejną	 inwestycję	
proekologiczną	 –	 instalację	 na	 obiektach	 prywatnych	
ogniw	fotowoltaicznych	służących	do	produkcji	energii	
elektrycznej	 ze	 słońca,	 kolektorów	 słonecznych	 oraz	
pomp	ciepła,	a	co	za	tym	idzie	umożliwienia	mieszkań-
com	znacznego	obniżenia	rachunków	za	prąd	i	ciepło	
przy	jednoczesnej	ochronie	środowiska.
	 Poziom	dofinansowania	wynosi	 aż	 do	 85%	minus	
podatek	 VAT.	 W	 przypadku	 zlokalizowania	 instalacji	
OZE	 (fotowoltaika,	 solary)	 na	 dachach	 bądź	 elewacji	
budynków	mieszkalnych	VAT	wynosi	8%.	W	przypadku	
zlokalizowania	 instalacji	OZE	 (solary,	 fotowoltaika)	na	
dachach	 budynków	 gospodarczych	 bądź	 gruncie	 VAT	
wynosi	23%.
	 Bliższe	 informacje	 będą	 przedstawiane	 na	 stronie	
internetowej	Gminy	Miedziana	Góra	i	na	spotkaniach	
z	mieszkańcami.	O	terminach	mieszkańcy	będą	infor-
mowania	na	na	stronie	internetowej	Gminy	Miedziana	
Góra	 i	 ogłoszeniach	 na	 tablicach	 ogłoszeń	 w	 sołec-
twach.
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