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Szanowni	Mieszkańcy!
	 Jaki	będzie	rok	2017?		Mam	nadzieję,	że	czasem	zbiera-
nia	owoców	naszej	wytężonej	pracy.	Na	półmetku	kadencji	
samorządu	śmiało	możemy	powiedzieć,	że	upływa	ona	pod	
znakiem	 wielomilionowych	 inwestycji,	 które	 w  zasadniczy	
sposób	wpływają	na	poprawę	jakości	życia	mieszkańców	na-
szej	gminy.	Modernizacje	dróg,	budowa	chodników	oraz	sieci	
kanalizacyjnej	–	to	zadania	realizowane	w dużej	mierze	przy	
wsparciu	środków	unijnych.	Skuteczne	sięganie	po	zewnętrz-
ne	pieniądze	stało	się	naszym	atutem	–	bez	tego	dodatkowe-
go	finansowego	zastrzyku	nie	moglibyśmy	sobie	pozwolić	na	
taki	rozmach	w działaniach	inwestycyjnych.
	 Strzałem	w dziesiątkę	okazało	 się	przystąpienie	gminy	
Miedziana	 Góra	 do	 Kieleckiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego.	
Połączenie	sił	stolicy	województwa	świętokrzyskiego	z oka-
lającymi	ją	gminami	w ubieganiu	się	o unijne	wsparcie	już	
przynosi	wymierne	efekty.	Pierwszy	z nich	to	dofinansowa-
nie	modernizacji	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	całej	na-
szej	gminy,	drugi	–	 termomodernizacja	czterech	budynków	
użyteczności	publicznej.
	 Ale	na	tym	nasze	apetyty	na	sięganie	po	unijne	wspar-
cie	nie	kończą	się,	bowiem	pod	koniec	grudnia	przyjęty	zo-
stał	„Program	Rewitalizacji	gminy	Miedziana	Góra	na	lata	
2016–2023”.	Jest	to	jeden	z podstawowych	dokumentów	do-
głębnie	analizujących	problemy	naszej	społeczności	lokalnej	
i pokazujący	sposoby	ich	rozwiązania.	Program	otwiera	tak-
że	drogę	do	sięgania	po	fundusze	przeznaczone	na	działania	
rewitalizacyjne	w  ramach	Regionalnego	Programu	Opera-
cyjnego.
	 O tym	wszystkim	piszemy	w pierwszym	w tym	roku	wy-
daniu	 naszego	 miesięcznika,	 na	 łamach	 którego	 pragnę	
w imieniu	samorządu	gminy	Miedziana	Góra	złożyć	wszyst-
kim	Mieszkańcom	życzenia		dobrego	i pomyślnego	roku	2017.

		 				Zdzisław	Wrzałka
Wójt	Gminy	Miedziana	Góra
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poczęcie dwóch dużych, kilkumilio-
nowych inwestycji, realizowanych 
w  ramach Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego i  współfinansowa-
nych ze środków unijnych – mo-
dernizację oświetlenia ulicznego na 

terenie całej gminy oraz termomo-
dernizację czterech budynków uży-
teczności publicznej – trzech szkół 
i  Ośrodka Zdrowia w  Kostomłotach 
Drugich.
 – Zakupiony zostanie także 
ciężki samochód ratowniczo-gaśni-
czy dla OSP w  Ćmińsku za 1 mln 
50 tys. zł, z czego 758 tys. zł to do-
finansowanie unijne w ramach pro-
jektu „Przeciwdziałanie skutkom 

klęsk żywiołowych oraz usuwanie 
ich skutków” – mówi wójt Zdzisław 
Wrzałka. 
 Optymizmem napawa fakt, że 
w  porównaniu z  rokiem 2016 tego-
roczny budżet jest większy o  kil-
ka milionów – w  2016 roku strona 
dochodowa zamykała się w  kwocie 
41 mln 338 tys. zł, zaś wydatkowa – 
42 mln 292 tys. zł. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Realny, możliwy do wyko-
nania i  zapewniający rozwój 
gminy – tak w  skrócie można 
określić budżet Miedzianej 
Góry na 2017 rok.

 Tegoroczne dochody gminy za-
mkną się w kwocie 49 mln 896 tys. 
zł, zaś wydatki – 54 mln 582 tys. zł. 
Deficyt budżetu w wysokości 4 mln 
686 tys. zł zostanie pokryty przy-
chodami z kredytów (1 mln 264 tys. 
zł) oraz wolnych środków. – To bu-
dżet kompromisowy, uwzględnia-
jący uwagi i  propozycje radnych 
– mówi wójt gminy Zdzisław Wrzał-
ka. – Oczywiście nie jest to budżet 
marzeń, bowiem nie da się w  jed-
nym roku zrealizować wszystkich 
zamierzeń. Najważniejsze, że jest 
on realny i możliwy do wykonania. 
Tylko takie podejście pozwoli nam 
na rozwój gminy.
 Na co w tym roku przeznaczymy 
najwięcej pieniędzy? Aż 15 mln 480 
tys. zł pochłonie oświata i  wycho-
wanie. W kwocie tej oprócz środków 
m.in. na funkcjonowanie placówek 
oświatowych, dowóz uczniów, sto-

łówki szkolne czy kształcenie dzieci 
niepełnosprawnych zarezerwowa-
no 300 tys. zł na realizację unijne-
go projektu rozwoju infrastruktury 
edukacyjnej.
 Kolejna pokaźna pula to tzw. ro-
dzina, czyli m.in. fundusz alimen-
tacyjny i  program 500+, na które 

zarezerwowano w  budżecie gminy 
11 mln zł. Pozostałe działania ze 
sfery pomocy społecznej (czyli 
m.in. zasiłki czaso-
we  i ośrodki wspar-
cia) pochłoną kwotę 
1 mln 886 tys. zł. 
 Na budowę ka-
nalizacji, oświetle-
nie placów i  dróg 
z a r e z e r w o w a n o 
w  tegorocznym bu-
dżecie gminy 9 mln 
790 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że w  tym 
roku rusza IV etap 
budowy kanaliza-
cji (szerzej piszemy 
o tym w naszej gazecie). Na inwesty-
cje drogowe przewidziano 2 mln 935 
tys. zł. Spośród największych przed-
sięwzięć zaplanowanych na 2017 rok 
wymieńmy: remont mostu w Bobrzy 
(150 tys. zł), budowę pozostałego, 
900-metrowego odcinka  chodnika 
przy ul. Tumlińskiej  w  Miedzianej 
Górze (gmina przekaże powiatowi 
kieleckiemu na ten cel 120 tys. zł). 
W tym roku zaplanowano także roz-

poczęcie wielo-
letnich inwestycji 
drogowych – m.in. 
przebudowę wraz 
z  odwodnieniem 
ulicy Kamiennej 
(760 tys. zł). 500 
tys. zł zarezerwo-
wano w  budżecie 
gminy na budo-
wę wraz z odwod-
nieniem chodnika 
przy ul. Staszica 
w Ćmińsku Rządo-
wym, zaś 300 tys. 

zł na przebudowę drogi powiatowej 
wraz z budową chodnika w miejsco-
wościach Przyjmo, Bobrza, Porze-
cze. Przewidziana jest także budowa 
ciągu pieszego wzdłuż ul. Sienkie-
wicza w  Ćmińsku (250 tys. zł) oraz 
ul. Wrzosowej (160 tys. zł).
 Na 2017 rok zaplanowano roz-

- To budżet rozwojowy - przekonywał radnych wójt Zdzisław Wrzałka

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2017 rok

Budżet podzielony

Budżet gminy na 2017 rok radni 
przyjęli jednogłośnie, a jego prze-
głosowanie nagrodzili oklaskami. 
To dobry prognostyk na ten rok. 
Podczas sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 29 grudnia, radni przy-
jęli również 22 inne uchwały.
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Zadawać trudne pytania której wrócił po latach i  jest kie-
rownikiem Samodzielnej Pracowni 
Technik Mikrobiologicznych i Nano-
biomedycznych. Dzięki współpracy 
Uniwersytetu Medycznego w  Bia-
łymstoku z  amerykańską uczelnią 
prowadzi kilka projektów badaw-
czych, z których najważniejszy doty-
czy lipidów kationowych. – Badania 

te służą opracowaniu 
nowych antybiotyków 
– tłumaczy. – To te-
mat ważny, bowiem 
rośnie liczba infekcji 
spowodowanych mi-
kroorganizmami, któ-
rych nie mamy czym 
leczyć.
 Swój czas poświęca 
także na opracowanie 
nowych nanosyste-
mów, które mogą być 
wykorzystane jako 
środki przeciwbakte-
ryjne i  przeciwnowo-
tworowe. Sen z powiek 
naukowca spędza 
również poszukiwanie 
markerów mechanicz-
nych w  komórkach 
i  tkance nowotworo-
wej. Naukowiec ma 
świadomość, że jego 
praca wymaga cierpli-

wości i  pokory. Mogą upłynąć lata, 
nim dojdzie się do jakiegoś odkrycia, 
może zdarzyć się i tak, że pojawi się 
ściana, której nie da się ominąć. 
 Robert Bucki jest także kierow-
nikiem Zakładu Mikrobiologii i  Im-
munologii oraz opiekunem Zakładu 
Fizjologii Instytutu Nauk Medycz-
nych Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Serce mu rośnie, 
gdy widzi młodych, żądnych wiedzy 
studentów. Przekonuje ich, by my-
śleli w  sposób nieszablonowy i  za-
dawali trudne pytania. Nie zamyka 
swojej pracy w  ośmiogodzinnym 
etacie, bo umysłu nie da się wysłać 
na odpoczynek. – Stałem się nie-
wolnikiem własnych myśli – mówi 
z uśmiechem naukowiec. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

na Uniwersytecie w Orsay. Tam pro-
wadził badania nad redystrybucją 
fostatydyloseryny, która jest waż-
na podczas aktywacji płytek krwi 
i  w  procesie apoptozy. Mówiąc ob-
razowo – apoptoza to coś na kształt 

dobrze zaplanowanego „samobój-
stwa” komórki, które pozytywnie 
wpływa na organizm. 
 Prof. Bucki zawsze miał szczę-
ście do ludzi – we Francji pod skrzy-
dła wzięła go dr Françoise Giraud. 
Usłyszał od niej, że jeśli chce się 
rozwijać, musi wyjechać do Sta-
nów Zjednoczonych – lidera no-
wych technologii. Podjął wyzwanie, 
ale początki były trudne – nowe śro-
dowisko, nie najlepsza znajomość 
języka. Institute for Medicine and 
Engineering w  Pensylwanii, gdzie 
rozpoczął pracę, był wówczas jed-
nym z  nielicznych ośrodków inter-
dyscyplinarnych, w  których obok 
siebie pracowali specjaliści z  róż-
nych dziedzin. 
 Robert Bucki nie zapomniał 
o  swojej macierzystej uczelni, do 

Koniec podstawówki w  Ko-
stomłotach Drugich. Nauczy-
cielka biologii Zofia Żabicka 
prosi, by uczniowie napisali, 
kim chcą zostać w  przyszło-
ści. Zainspirowany planami 
kuzynki, rzuca na papier, że 
marzy o zawodzie lekarza.

 Prof. zw. dr hab. n. med. Robert 
Bucki. Uśmiecha się, gdy wyliczamy 
tytuły naukowe, które zdobył jako 
zaledwie czterdziestolatek. Skrom-
ny, niechętnie mówi o  swoich suk-
cesach, które przecież wyniosły go 
na wyżyny badań w dziedzinie me-
dycyny. 
 Wszystko zaczęło się w  podsta-
wówce w  Kostomłotach Drugich, 
później było V LO im. Piotra Ście-
giennego w Kielcach. Już wtedy po-
szukiwał odpowiedzi na nurtujące 
go pytania, zagłębiał się w  mean-
dry biologii i chemii. – Musiałem na-
uczyć się dobrego gospodarowania 
czasem, bo z  jednej strony była na-
uka, z  drugiej – praca w  gospodar-
stwie rodziców – wspomina. Stał się 
upartym wojownikiem, który wy-
znacza sobie cele i  konsekwentnie 
je realizuje. To, kim jest dziś, za-
wdzięcza głównie rodzicom – Jó-
zefie i  Ireneuszowi Buckim, którzy 
wyposażyli go w  niesamowity ba-
gaż miłości i przekonywali, że warto 
walczyć o  realizację marzeń. A  jego 
marzeniem już wtedy była medycy-
na. Dostał się na Akademię Medycz-
ną w Białymstoku, gdzie jeszcze jako 
student został asystentem-staży-
stą. Po studiach staż do specjaliza-
cji odbywał jako wolontariusz na 
oddziale chorób wewnętrznych. Nie 
były to najlepsze czasy dla medyków. 
– Sądziłem, że po zakończeniu sta-
żu i  obronie doktoratu otworzą się  
przede mną nowe możliwości. Myli-
łem się, nie miałem co marzyć o peł-
nym etacie – wspomina. 
 Nie poddał się, lecz rzucił na 
głęboką wodę – wyjechał do Francji, 
gdzie zdobył stypendium naukowe 
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Ulice do remontu

Dla rodzin

Pierwsze umowy na tegorocz-
ne inwestycje drogowe podpi-
sał wójt Zdzisław Wrzałka.

 W Ćmińsku wzdłuż drogi krajo-
wej położony zostanie 300-metrowy 
chodnik, powstanie nowe ogrodze-
nie szkoły wraz z  trzema bramami 
otwieranymi i zamykanymi automa-
tycznie. Wartość inwestycji to po-
nad 200 tys. zł. Prace zakończą się 
w pierwszym półroczu 2017 roku. 
Wkrótce ruszy także przebudo-
wa ulic Wrzosowej i Staszica. Część 
pierwszej z  nich została wyremon-
towana już kilka lat temu, teraz 
przebudowany będzie pozostały, 
110-metrowy odcinek, do którego 
gmina niedawno nabyła prawo wła-
sności. Wraz z  nową nawierzchnią 
zostanie wybudowany kanał desz-
czowy oraz chodnik. Koszt inwesty-
cji to 154 tys. zł. Natomiast za kwotę 
482 tys. zł  zostanie przebudowany 
450-metrowy odcinek ulicy Staszica 

1337 dzieci z gminy Miedzia-
na Góra skorzystało w  2016 
roku ze  świadczeń programu 
Rodzina 500+. – Składanie 
wniosków i  wypłaty idą bar-
dzo sprawnie. W  stu procen-
tach poradziliśmy sobie z re-
alizacją zadania – ocenia wójt 
Zdzisław Wrzałka.

 Choć przed rozpoczęciem pro-
gramu Rodzina 500+ pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Miedzianej Górze byli 
pełni obaw, to jednak po pierwszym 
roku jego realizacji śmiało mogą 
powiedzieć, że stanęli na wysokości 
zadania. – Trafnie oszacowaliśmy 
liczbę dzieci, które w naszej gminie 
skorzystają z programu. A to miało 
zasadnicze znaczenie dla jego póź-
niejszego finasowania – podkreśla 

pisania z Urzędem Marszałkowskim 
umowy na zadanie realizowa-
ne w  ramach Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego – mówi wójt Zdzi-
sław Wrzałka. – Dzięki unijnemu 
wsparciu przeprowadzona zosta-
nie termomodernizacja budynków 
szkół oraz ośrodka zdrowia, zapla-

nowano także wymianę instalacji 
elektrycznej, centralnego ogrzewa-
nia   i  oświetlenia wewnętrznego. ■ 
(nieb.)

roku. W kolejnych latach świadczenie 
będzie przyznawane na 12 miesięcy 
- od 1 października do 30 września 
następnego roku kalendarzowego. 

Mieszkańcy gmi-
ny mogą składać 
wnioski osobiście 
lub w  wersji elek-
tronicznej. Świad-
czenie 500+ to 
dla rodziny do-
datkowy zastrzyk 
pieniędzy, prze-
znaczany najczę-
ściej na żywność, 
ubiór czy edukację 
dzieci. Jak podkre-
ślają pracowni-
cy GOPS, sytuacje 
nieodpowiednie-
go wydatkowania 
pieniędzy z  pro-
gramu należą 
w gminie do rzad-
kości. ■ (nieb.)

w Ćmińsku od uli-
cy Prostej w stro-
nę pozostałości 

Zakładu Wielkopiecowego. Powsta-
nie również kanał deszczowy oraz 
chodnik, a  także miejsca parkingo-
we przy ośrodku zdrowia. Termin 
zakończenia obu inwestycji to 30 
czerwca 2017 roku. 
 Warto dodać, 
że również zosta-
ła podpisana umowa 
na opracowanie au-
dytu i  dokumenta-
cji projektowej dla 
termomodernizacji 
czterech budynków 
w  gminie Miedzia-
na Góra - zespołów 
szkół w Kostomłotach 
Drugich i  Ćmińsku, 
Szkoły Podstawowej 
w  Porzeczu oraz sie-
dziby Ośrodka Zdro-
wia w Kostomłotach Drugich.
 – Dokumentacja, która ma być 
gotowa do końca marca, niezbęd-
na jest do złożenia wniosku i  pod-

Grażyna Maniak, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miedzianej Górze. 
 – Liczba dzieci, na które w naszej 
gminie od kwietnia 
do końca roku 2016 
przyznano świadcze-
nia, wyniosła 1337 – 
mówi wójt Zdzisław 
Wrzałka. – Do rodzin 
w naszej społeczności 
trafiło już 5 mln 300 
tys. zł. 
 Program Ro-
dzina 500+  ruszył 
1 kwietnia 2016 r., 
a jego celem jest czę-
ściowe pokrycie wy-
datków związanych 
z  wychowaniem 
dziecka. Pierwsza 
transza świadczenia 
przyznawana jest od 
kwietnia 2016 roku 
do 30 września 2017 

Podpisanie umowy na remont ulic Wrzosowej i Staszica

Świadczenie 500+ wypłacane 
jest na każde drugie i  kolejne 
dziecko bez względu na osiąga-
ne dochody. Natomiast rodziny 
spełniające kryterium dochodo-
we, czyli osiągające dochód na 
osobę nieprzekraczający 800 zł 
(lub 1200 zł w  przypadku, gdy 
w rodzinie jest dziecko z orzecze-
niem o stopniu niepełnospraw-
ności) również pobierają 500 zł 
na pierwsze dziecko. Co należy 
podkreślić – pełnoletnie dziecko 
do ukończenia 25 lat i pozosta-
jące na utrzymaniu rodziców 
również liczy się do składu 
rodziny przy ustalaniu docho-
du. Świadczenie przysługuje do 
ukończenia przez dziecko 18 lat.
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 – Ostatnie prace wykonawca za-
planował na początek tego roku i już 
na wiosnę mieszkańcy będą mogli 
podłączać się do kanalizacji – dodaje 
wójt Wrzałka.
 Rozpoczęcie prac w  ramach IV 
etapu budowy kanalizacji powinno 
nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Na 
pierwszy ogień pójdą ulice Pirytowa, 
Ławęczna, Ślefarna i  Leśna w  Cio-
sowej. Kolejnymi ulicami będą Wy-
kień i Źródlana w Ćmińsku oraz cały 
Tumlin-Podgród.
 – Prace w tych trzech miejscowo-
ściach przewidziane są do końca te-
go roku, choć oczywiście liczymy na 
to, że uda się je zakończyć przed ter-
minem – mówi wójt Wrzałka. – Ko-
lejne ulice, na których w ramach IV 
etapu będzie budowana kanalizacja, 
to Łazy w Miedzianej Górze, Cioso-
wa i Osiedle w Lesie w Ciosowej oraz 
Ćmińsk-Wyrowce, Podgród, Dębowa 
i  Grabowa. Zakończenie całej inwe-
stycji w  ramach IV etapu   przewi-
dziane jest na 28 lutego 2019 r. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Witamy najmłodszych!

Prawie 12 mln zł dofinanso-
wania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na budowę 
kanalizacji oraz rozbudowę 
oczyszczalni ścieków otrzyma 
Miedziana Góra.

 29 projektów z  regionu walczy-
ło o unijne dofinansowanie w ramach 
konkursu „Gospodarka wodno-ście-
kowa”. Ostatecznie pieniądze trafią 
do 13 samorządów, w  tym do Mie-
dzianej Góry. Wartość projektu, na 
który gmina otrzyma dofinansowa-
nie, to prawie 15 mln zł, z czego 80 
proc. stanowi dofinansowanie unij-
ne, zaś pozostała kwota – niespełna 3 
mln zł - to wkład własny samorządu.
 - Unijne wsparcie pozwoli nam 
na zrealizowanie sztandarowego 
zadania tej kadencji, jakim jest bu-
dowa kanalizacji w  gminie. Bez ze-
wnętrznych środków tych inwestycji 
nie zrealizowalibyśmy z  tak dużym 
rozmachem – mówi wójt gminy Mie-

97 dzieci  urodziło się w minio-
nym roku w gminie Miedziana 
Góra. Najpopularniejsze imio-
na nadawane najmłodszym 
mieszkańcom to Gabriela, 
Amelia i Miłosz.

 Z  danych ewidencji ludności 
Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 
wynika, że w  ubiegłym roku naj-
więcej maluchów przyszło na świat 
w  marcu (13 dzieci), maju (12 po-
ciech) i październiku (11). Najmniej 
dzieci, bo zaledwie dwoje, urodziło 
się w  listopadzie, niewiele więcej, 
bo pięcioro – w  grudniu. Łącznie 
to 97 nowo narodzonych obywateli 
naszej gminy, o sześcioro mniej niż 
w roku 2015.
 Najpopularniejszymi imionami 
w gminie Miedziana Góra są Gabrie-
la, Amelia, młodzi rodzice chętnie 

że ruszyła ona  w kwietniu 2015 r. Od 
tego czasu drzewkami obdarowani 

zostali rodzi-
ce 69 nowo 
narodzonych 
mieszkańców 
gminy, w tym 
35  chłopców 
i  34 dziew-
czynki.
 R o d z i -
ców, któ-
rzy chcieliby 
otrzymać sa-
dzonki w  ra-
mach akcji, 

prosimy o  kontakt z  Anną Sochą 
z Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 
– tel. 41 303 16 26 w. 41 lub osobi-
ście – pokój nr 9. Wręczanie sadzo-
nek przewidziane jest na wiosnę 
przyszłego roku, ale wciąż można 
zgłaszać maluchy urodzone w ciągu 
całego roku 2016. ■ (nieb.)

dziana Góra Zdzisław Wrzałka.
 Zadanie, o którym mowa, to bu-
dowa kanalizacji w  miejscowości 
Tumlin-Wykień oraz części Miedzia-
nej Góry. Powstanie 11 km kana-
lizacji grawitacyjnej, 2 km kanału 
tłocznego, pięć przydomowych oraz 
dwie duże przepompownie ście-
ków. Kolejne to budowa kanaliza-
cji w  miejscowościach: Ciosowa, 
Tumlin-Podgród i  części Ćmińska 
oraz Miedzianej Góry. Łącznie po-
nad 26 km. – Unijne środki zosta-
ną również przeznaczone na montaż 
urządzeń do jednego z  reaktorów 
w oczyszczalni ścieków w Kostomło-
tach Drugich – dodaje wójt Wrzałka. 
– Zwiększona zostanie przepusto-
wość oczyszczalni o 500 m³ na dobę, 
co pozwoli na włączenie wszystkich 
nieruchomości z terenu gminy.
 Warto dodać, że wcześniej niż 
planowano zakończy się budowa ka-
nalizacji w miejscowościach Tumlin-
Wykień i Miedziana Góra.

nadają swoim pociechom również 
imiona Wojciech i Miłosz. 
 – Witamy gorąco na świecie 
wszystkich najmłodszych mieszkań-
ców gminy – mówi wójt Miedzianej 
Góry Zdzisław Wrzałka i zaprasza do 
udziału w akcji „Drzewko dla szczę-
śliwych rodziców”. Przypomnijmy, 

Tak we wrześniu ubiegłego roku witaliśmy najmłodszych mieszkańców

Kanalizacja pełną parą
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Zapraszamy babcie i dziadków

Gmina będzie 
rewitalizować
Miedziana Góra, Ciosowa oraz 
część Bobrzy – te miejscowości 
gminy wytypowano jako obszar 
rewitalizacji, czyli znajdujący 
się w stanie kryzysowym.

 Program Rewitalizacji gminy 
Miedziana Góra na lata 2016–2023 
to dokument diagnozujący proble-
my społeczne i otwierający drogę po 
sięgania po środki przeznaczone na 
działania rewitalizacyjne w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. W  naszym regionie to ok. 220 
mln złotych. – W  prace nad progra-
mem zaangażowaliśmy przedstawi-
cieli różnych środowisk, dzięki temu 
powstał dokument kompleksowy, 
obejmujący wszystkie obszary – mó-
wi wójt Miedzianej Góry Zdzisław 
Wrzałka.
 W  programie wytypowano ob-
szar zdegradowany, a  następnie re-
witalizacji, który charakteryzuje się 
największą kumulacją problemów 
społecznych, takich jak ubóstwo czy 
bezrobocie, a  jednocześnie ma istot-
ne znaczenie dla rozwoju gminy. 
Tworzą go Miedziana Góra, Ciosowa 
oraz część Bobrzy. Zajmuje on teren 
7,10 km kw. (9,98 proc. powierzch-

tys. zł. Największy, bo szacowany 
na 8,5 mln zł, to stworzenie na ba-
zie obecnej  biblioteki Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa. Na kwotę 4 mln 
zł opiewa projekt  zagospodarowania 
kompleksu historycznego Zakładu 
Wielkopiecowego w  Bobrzy na park 
edukacyjno-wypoczynkowy. Na liście 
znalazły się także projekty moderni-
zacji dróg, zagospodarowania prze-
strzeni na miejsca wypoczynku, nie 
zabrakło propozycji działań o charak-

terze społecznym.
    – Reali-
zacja wszystkich 
tych zadań nie bę-
dzie możliwa, dla-
tego konieczne jest 
określenie priory-
tetów. Na tym m.in. 
ma skupić się praca 
Zespołu do spraw 
Rewitalizacji gmi-
ny Miedziana Gó-
ra, w skład którego 
wejdą przedstawi-
ciele samorządu 
oraz partnerzy spo-
łeczni – dodaje wójt 
Wrzałka. Zachę-
ca on mieszkańców 

gminy do zapoznania się z  progra-
mem rewitalizacji. Dostępny jest on 
na stronie  internetowej – www.mie-
dziana-gora.pl w zakładce  „Program 
Rewitalizacji gminy Miedziana Góra 
na lata 2016–2023”. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

ni gminy) i jest zamieszka-
ły przez 3 181 osób (28,94 
proc. ludności).
 Zakreślona wizja za-
kłada, że obszar zrewitali-
zowany stanie się centrum 
społeczno-kulturalnym 
zamieszkałym przez ak-

tywnych, przedsiębiorczych i  utożsa-
miających się z gminą mieszkańców. 
Poprzez wykorzystanie zasobów dzie-
dzictwa kulturowego umocnią oni 
więzi społeczne 
i  stworzą zinte-
growaną wspól-
notę. Misją jest 
z a p e w n i e n i e 
mieszkańcom 
możliwości do 
aktywności, in-
tegracji i  rekre-
acji w  oparciu 
o lokalny poten-
cjał   dziedzictwa 
kul turowego. 
Określono rów-
nież dwa cele 
– wzmocnienie 
kapitału spo-
łecznego gmi-
ny i zbudowanie 
tożsamości lokalnej oraz stworze-
nie funkcjonalnej i  bezpiecznej 
przestrzeni  publicznej bazującej na 
lokalnych zasobach. 
 Realizacji celów mają służyć kon-
kretne działania – w programie zna-
lazło się 15 projektów podstawowych, 
których łączna wartość to 17 mln 805 

Babcie i  Dziadków z  gminy 
Miedziana Góra zapraszamy na 
uroczystość z okazji ich święta, 
która odbędzie się w  sobotę, 
21 stycznia o godz. 15.30 w re-
mizie OSP w Miedzianej Górze.

 Trudno sobie wyobrazić dzie-
ciństwo bez dziadków, bez ich opie-
kuńczości i  ciekawych opowieści, 
uśmiechniętych twarzy, cennych 

w  Miedzianej Górze. Zapewniamy 
wspaniałą atmosferę, pyszną kawę 
i  słodki poczęstunek, a  także wy-
stęp artystyczny, dzięki któremu 
będziemy mogli wrócić do źródeł 
naszych tradycji i obyczajów. 
 Wszystkim babciom i dziadkom 
z  okazji ich święta życzymy, aby 
mimo upływających lat wciąż by-
li młodzi duchem, cieszyli się zdro-
wiem i miłością bliskich. ■

rad… Kochają swoje wnuki miłością 
bezwarunkową, są wyrozumiali, za-
wsze służą pomocą,  zaoferują swój 
wolny czas. 
 Z  okazji Dnia Babci i  Dziad-
ka Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Miedzianej Górze i  wójt gmi-
ny Zdzisław Wrzałka zaprasza-
ją na uroczyste świętowanie, które 
odbędzie się w  sobotę, 21 stycz-
nia o  godz. 15.30 w  remizie OSP 
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Uwaga! Azbest!

Szacowny
dwudziestolatek

Do 30 kwietnia można skła-
dać wnioski o  dofinansowanie 
kosztów demontażu, transpor-
tu i  unieszkodliwiania odpa-
dów zawierających azbest.

 W  ramach realizacji „Programu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Miedziana Gó-
ra na lata 2014–2032” prowadzony 
jest nabór wniosków o dofinansowa-
nie kosztów demontażu, transportu 
i  unieszkodliwiania odpadów zawie-
rających azbest.
 Urząd Gminy stara się o  pozy-
skanie dotacji na realizację usługi 
demontażu, transportu i unieszkodli-

 Wnioski można składać w  do 30 
kwietnia 2017 r. w  Urzędzie Gmi-
ny w  Miedzianej Górze, formularze 
wniosków dostępne są w pok. nr 9 i na 

stronie internetowej:
www.miedziana-gora.
pl w  zakładce „Wnio-
ski do pobrania”. 
W 2016 r. z dofinanso-
wania skorzystało 86 
właścicieli nierucho-
mości, w tym pięciu – 
z demontażu pokrycia 
dachowego, a  od po-

zostałych właścicieli odebrano odpa-
dy zawierające azbest zalegający na 
posesjach. ■

________________________________________________

Anna	Socha

wiania odpadów zawie-
rających azbest, dlatego 

bardzo ważne jest, by osoby dekla-
rujące wymianę pokrycia dachowego 
były do tego przy-
gotowane (na 30 dni 
przed planowanym 
rozpoczęciem ro-
bót dokonały zgło-
szenia w  Wydziale 
Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego 
w Kielcach, ul. Wrzo-
sowa 44, poziom 0). 
Program będzie realizowany do 31 
października 2017 r., co oznacza, że 
najpóźniejszym terminem wymiany 
pokrycia dachowego będzie paździer-
nik.

Najstarszy z nich to numer 4 z 15 lu-
tego 1996 r., który, co podajemy ja-
ko ciekawostkę, kosztował 40 groszy. 
Kolejny numer z  kwietnia 1996 r. 
kosztował już 60 groszy. Obecnie na-
sze gminne czasopismo jest wydaw-
nictwem bezpłatnym. 
 W  styczniowo-lutowym nume-
rze  z 1996 r. znalazły się informacje 
o telefonizacji gminy i przeprowadz-
ce uczniów do nowego budynku 
szkoły w  Ćmińsku. W  kolejnym nu-
merze znalazła się informacja o bu-
dżecie gminy na 1996 r. oraz relacja 
z   jubileuszu 12-lecia zespołu ludo-
wego Tumlinanki. W  2003 r. gazeta 
gminna była już miesięcznikiem, ale 
zmniejszyła się liczba stron – z  12 
do ośmiu. Numery „Głosu” z 2008 r. 
i 2010 r. wydawane już były na lep-
szym papierze, co gwarantowało 
wyższy poziom edytorski. W  nume-
rze z  czerwca 2008 r. na pierwszej 
stronie Zdzisław Wrzałka – obecny 
wójt gminy, a wówczas wicemarsza-
łek województwa przekazuje wójtowi 
Maciejowi Lubeckiemu statuetkę za 
osiągnięcia z dziedzinie turystyki. 
 Obecnie „Głos” ma 14 stron 
i ukazuje się w całości w kolorze. Naj-
nowsze, styczniowe wydanie, ma nu-
mer 167. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech

Nasza gminna gazeta weszła 
właśnie w 21. rok swojego ist-
nienia.

 Wszystko zaczęło się w  1996 r., 
kiedy to samorząd gminy Miedzia-
na Góra podjął decyzję o wydawaniu 
czasopisma. Początkowo miał to być 
m i e s i ę c z -
nik, potem 
z m i e n i o -
no koncep-
cję i  pismo 
u k a z y w a -
ło się co dwa 
m i e s i ą c e . 
Pierwszym 
redaktorem 
naczelnym 
„Głosu” był 
S ł a w o m i r 
Olejarczyk. 
Jak czytamy w  monografii „W  mie-
dzianogórskiej gminie” Eugeniusza 
Kosika i  Ryszarda A. Żelaznego, ga-
zeta miała być z jednej strony kom-
pendium wiedzy o gminie, z drugiej 
– poruszać problemy lokalnej spo-
łeczności oraz prezentować oso-

by działające na 
jej rzecz. Periodyk 
nie uniknął przerw 
w  swojej działal-
ności, na szczę-

ście udało się reaktywować pismo 
w  nowej szacie i  nowym zespołem. 
Wśród osób, które redagowały „Głos 
Miedzianej Góry”, byli m.in. Jerzy 
Kosowski i Łukasz Sokołowski. Zmie-
niała się szata graficzna gazety, sier-
miężną czarno-białą oprawę zastąpił 
kolor, wydawnictwo było drukowane 

na coraz lepszym papierze. 
 Niestety, dotarcie do wszystkich 
archiwalnych numerów gazety oka-
zało się niemożliwe. Dzięki uprzej-
mości mieszkańca Miedzianej Góry 
Krzysztofa Proboszcza otrzymaliśmy 
kilkanaście numerów gazety z lat 90. 

Archiwalne numery "Głosu Miedzianej Góry"

Od 2007 r. w  ramach pro-
gramu z terenu naszej gmi-
ny usunięto 1068,8 tony 
odpadów, tj. 18 mb rur 
azbestowo-cementowych 
i 96,5 tys. m2 eternitu.
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Zamieszkać
przy Lirycznej
Trzy ulice w gminie Miedziana Góra zyskały nowe 
nazwy - droga w  Porzeczu będzie nosiła nazwę 
Szmaragdowej, w Bobrzy – Kaczmarka, zaś Tumlin-
-Podgród wzbogacił się o ulicę Romantyczną.

 W  gminie Miedziana Góra nazwy posiada 145 ulic. 
O  ich nadanie wnioskują najczęściej radni, mieszkańcy 
lub z inicjatywą wychodzi samorząd. Nazwy nadawane są 
przede wszystkim tam, gdzie powstają nowe budynki i są 
to najczęściej małe uliczki z zaledwie kilkoma posesjami. 
Problemem w gminie pozostaje wciąż nazewnictwo głów-
nych dróg w takich miejscowościach jak Tumlin Wykień, 
Tumlin Podgród, Bobrza czy Porzecze, gdzie do tej pory 

funkcjonuje jedynie numeracja ogólna dla większości wsi. 
 Co ciekawe, w gminie Miedziana Góra zaledwie kilka 
ulic ma swoich patronów. Nazwy dwóch związane są z ka-
płanami – ks. Januszem Przyłęckim i ks. Kazimierzem Na-
chtmanem. Pierwszy z nich był proboszczem parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w  Kostomłotach, którą pod koniec 
1939 r. erygował bp Czesław Kaczmarek. W czasie okupa-
cji ks. Przyłęcki zaangażował się w pracę konspiracyjną, 
w PRL szykanowany był przez UB. Tuż po wojnie wzniósł 
on w Kostomłotach drewniany kościół. Ks. Kazimierz Na-
chtman, proboszcz w latach 1973–1991, zbudował obecną 
świątynię. Obaj proboszczowie pochowani są na miej-
scowym cmentarzu. W  sąsiedztwie kościoła w  Ćmińsku 
przebiega uliczka Jana Pawła II, jest tam też ulica Sienkie-
wicza.  W Bobrzy w okolicach muru oporowego jest ulica 
Stanisława Staszica, zaś do kapliczki Przemienienia Pań-
skiego prowadzi ulica św. Jana.
 Pozostałe nazwy ulic nawiązują m.in. do przyrody 
(np. Bukowa, Dębowa czy Różana), minerałów (np. Piry-
towa, Skalista, Dolomitowa) czy szlachetnych kruszców 
i kamieni (Złota, Platynowa, Szmaragdowa). Jest cała gru-
pa ulic o  wdzięcznych nazwach – Liryczna, Urocza czy 
Słodka.

Jedna z nielicznych ulic mająca swojego patrona  - Stanisława Staszica

Przypominamy o ...
 � otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji za-

dań publicznych. W tym roku na działania w ramach 
tzw. pożytku publicznego zarezerwowano kwotę 250 
tys. zł. Termin składania ofert upływa  26 stycznia 
2017 r. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów 
znajdują się na stronie www.miedziana-gora.pl

 � obowiązującym ustawowym, bezwzględnym zaka-
zie spalania odpadów w  piecach domowych, ko-
minkach  i  ogniskach na terenie nieruchomości. Za 
łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 
5 000 zł! W  gospodarstwach domowych, poza opa-
łem, spalać można wyłącznie: papier, tekturę oraz 
niemalowane i  nieimpregnowane drewno, odpa-
dy z  gospodarki leśnej z  wyłączeniem chemika-
liów i opakowań z tworzyw sztucznych, odpady kory 
i korka, trociny, wióry i ścinki, mechanicznie wydzie-
lone odrzuty z przeróbki makulatury.

 � konieczności odśnieżania przez właścicieli nieru-
chomości przylegających do nich chodników. Na 
właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek   
utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników wzdłuż swojej nieruchomości oraz nieutwar-
dzonej część drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych. 
Niewywiązanie się z  obowiązku grozi grzywną do 
1,5 tys. zł albo naganą.

 � nowych przepisach umożliwiających wycinkę drzew 
i krzewów na własnej działce przez osoby fizyczne bez 
zgody Urzędu Gminy, pod warunkiem że nie wiąże się 
ona z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 – W 2016 r. w naszej gminie nowe nazwy zyskały  uli-
ce Ciepła w  Tumlinie-Podgrodzie, Barwna w  miejsco-
wości Tumlin-Wykień, Jurajska, Mineralna i  Galenowa 
w  Miedzianej Górze oraz Poziomkowa w  Kostomłotach 
Pierwszych – wylicza wójt Zdzisław Wrzałka. – Podczas 
ostatniej, grudniowej sesji radni zaakceptowali także na-
zwy dla drogi w  Porzeczu, która  będzie nosiła nazwę 
Szmaragdowej, w  Bobrzy – Kaczmarka, zaś Tumlinie-
-Podgrodzie – Romantycznej.
 Co ciekawe, ulica Kaczmarka to nie odwołanie do bi-
skupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. – Nazwa na-
wiązuje do terenu w  Bobrzy, na którym według tradycji 
w XVII w. stała karczma, a który później zwyczajowo za-
częto nazywać Kaczmarką i stąd ulica Kaczmarka – wyja-
śnia sołtys Bobrzy Jan Picheta. ■

________________________________________________

Agata	Niebudek-Śmiech
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Kolędowaliśmy
i pomagaliśmy

Dzięki dotacji pozyskanej z Na-
rodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa gmina Miedzia-
na Góra zakupiła ponad 2390 
książek do bibliotek szkolnych. 
Na ten cel otrzymaliśmy wspar-
cie   finansowe w  wysokości 
30480 zł, co stanowi 80 proc. 
kosztów realizacji programu.

 Celem głównym programu jest 
spowodowanie, aby każdy uczeń miał 
łatwy dostęp do książek, które go za-
interesują, wciągną i  zaintrygują. 
Jest to najbardziej skuteczny sposób 
rozwijania u dziecka zainteresowań, 
kompetencji czytania ze  zrozumie-
niem oraz kształtowania nawyku 
czytania i  spowodowania, aby się-
gało ono po książkę w  dorosłym 
życiu. Ważne jest, aby zaintereso-
wać ucznia czytaniem na każdym 
etapie edukacji, gdyż umiejętność 

W  świątecznej atmosferze 
upłynęły ostatnie dni starego 
roku.

 Piękną ozdobą placu przed Urzę-
dem Gminy jest ponad 5-metrowy 
świerk srebrny podarowany przez 

Krystynę i  Wacława Rogowskich 
z Laskowej. Świąteczne drzewko to-
warzyszyło wspólnemu kolędowa-

rad rodziców, jak i z uczniami. Przy 
zakupie książek uwzględniono także 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Zakupiono książki z większą czcion-
ką dla uczniów słabo widzących. 
Część pozycji dostosowanych jest 
do poziomu uczniów ze specjalnymi 

potrzebami eduka-
cyjnymi, a tematyka 
wybranych książek 
dotyczy problemów 
dzieci chorych oraz 
niepełnosprawnych. 
Biblioteki wzboga-
ciły się o tytuły pro-
mujące tolerancję 
i  poszanowanie dla 
innych.
Program przyczy-

nił się do zainteresowania czytelnic-
twem, wzrosła zdecydowanie liczba 
wypożyczeń. Nowe tytuły cieszą się 
dużym zainteresowaniem. ■

_____________________________________

Mariola	Jarubas

ców kolędnicy, w których wcielili się 
członkowie zespołu Bobrzanki. Wi-
tajcie	 waszmości,	 po	 kolędzie	 macie	
gości – słychać było głośny śpiew, 
w  który zgodnym chórem włączy-
li się uczestnicy kolędowania. A był 
wśród nich i Herod, i Anioł, i Śmierć, 
i  Diabeł oraz Żyd, który pokornie 
zbierał datki do sakiewki. 
 – Tekst widowiska zredagowa-
ła Aleksandra Buchcic, która wraz 
z  Ireną Machul była pomysłodaw-
czynią całego przedsięwzięcia – po-
wiedziała nam Wioletta Podstawka, 
szefowa Bobrzanek. – Próby odby-
wały się od miesiąca i mam nadzieję, 
że nasze widowisko uda się jeszcze 
zaprezentować.
 Świąteczna atmosfera panowa-
ła podczas spotkania mikołajowego 
w Porzeczu oraz w Klubie Młodzieżo-
wym „Wolna Strefa” w Kostomłotach 
Pierwszych, gdzie publiczność okla-
skiwała występ grupy muzyczno-
-instrumentalnej dzieci i młodzieży 
pochodzącej z gminy Miedziana Gó-
ra oraz Oblęgorka. ■ (nieb.)

rozumienia, wykorzystywania i  re-
fleksyjnego przetwarzania tekstów 
jest jedną z  najważniejszych zdo-
bywanych przez ucznia w  procesie 
kształcenia.

 Programem zostały objęte 
wszystkie  szkoły z gminy Miedziana 
Góra.
 Zakup nowości wydawniczych 
był konsultowany z  samorządami 
uczniowskimi i  przedstawicielami 

niu, w którym tuż przed 
świętami uczestniczy-
li mieszkańcy gminy. 
Podczas kolędowania 
członkowie Stowarzy-

szenia „Aktywny Ćmińsk” sprze-
dawali płytę „Kolędy i  pastorałki 
z Ćmińska wybrzmiałe”, z której do-
chód został przeznaczony na pomoc 
ciężko chorej Magdzie i  jej niepeł-
nosprawnemu synowi. Płyta zawie-
ra kilkanaście utworów wykonanych 
m.in. przez zespół Bobrzanki, dzieci 
z harcerskiego Zespołu Pieśni i Tań-
ca Kropelki i  oczywiście członków 
Stowarzyszenia „Aktywny Ćmińsk”. 
Wciąż można ją kupić i  w  ten spo-
sób wesprzeć chorą Magdę i jej syna. 
Po raz piąty na kolędowe spotkanie 
zaprosiło także mieszkańców gminy 
Stowarzyszenie „Spektrum Możli-
wości”, opłatkiem łamali się również 
członkowie Rady Seniorów Gminy 
Miedziana Góra. 
 Z dobrą nowiną, ale i przestrogą 
przed złem, tuż przed nowym rokiem 
zawitali do naszych samorządow-

Będzie co czytać!

Szkoła Kwota otrzyma-
nego wsparcia

Kwota wkładu 
własnego

Koszt całkowity 
zadania

Szkoła Podstawowa 
w Ćmińsku 12,000.00 3.000,40 15.000,40

Zespół Szkół 
w Kostomłotach Drugich 12.000,00 3.059,47 15.059,47

Szkoła Podstawowa 
w Porzeczu 2.480,00 623,25 3.103,25

Gimnazjum  
w Ćmińsku 4.000,00 1.000,07 5.000,07
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Spacerkiem
na Górę Janową

Ważne

mieszkańców. Mijały lata i  kaplica 
znów uległa zniszczeniu. W  2004 r. 
z inicjatywy ks. dr. Mirosława Cisow-
skiego opracowano ekspertyzę tech-
niczną budowli. Tego samego roku 
zawiązał się Komitet Odbudowy Ka-
plicy, dzięki  któremu wykonano 
wiele prac. Poświęcenie wyremon-
towanej kaplicy odbyło się w 2007 r. 
Kolejne prace prowadzone były 
w następnych latach.
 Kaplica pw. Przemienienia Pań-
skiego jest jednym z  najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc na ma-
pie gminy Miedziana Góra. Każ-
dego dnia w  samo południe dzwon 
obwieszcza „Anioł Pański”, od ma-
ja do października odbywają się tu 

nabożeństwa fatimskie oraz oko-
licznościowe uroczystości   i  msze 
intencjonalne. Z  Góry Janowej, na 
szczycie której stoi kaplica, rozciąga 
się piękny widok – z  jednej strony 
na Kielce, z drugiej zaś na zabudo-
wania i wzniesienia gminy Miedzia-
na Góra. ■	(nieb.)

strony wschodniej znajduje się za-
krystia, zaś od południa – kruchta 
wejściowa. Centralne miejsce kapli-
cy zajmuje drewniany ołtarz z wize-
runkiem Matki Bożej z dzieciątkiem, 
który przesłaniany jest ruchomym 
obrazem przedstawiającym Prze-
mienienie Pańskie na  Górze Tabor. 
Po bokach skrzyni ustawione są fi-
gury świętych – Pawła i  Antoniego 
Padewskiego. Ozdobą tympanonu 
jest płaskorzeźba gołębicy symboli-
zująca Ducha Świętego.

 W  okresie zaborów mieszkań-
cy Kostomłotów na mocy carskie-
go ukazu zostali pozbawieni prawa 
do kaplicy, w czasach PRL-u ocalała 
dzięki czujności wiernych. Zdewa-
stowana w  1986 r., została odno-
wiona dzięki wspólnemu wysiłkowi 

Rozpoczynamy nowy cykl, 
w  którym proponować bę-
dziemy naszym czytelnikom 
odwiedzenie najciekawszych 
zakątków gminy Miedziana 
Góra.

 Wzniesiona wspólnym wysił-
kiem wiernych Kaplica pw. Przemie-
nienia Pańskiego na Górze Janowej 
w Kostomłotach Pierwszych w sierp-
niu ubiegłego roku obchodziła ju-
bileusz 200-lecia.  Zbudowana na 

wysokości 274 m n.p.m. z  inicjaty-
wy wójta Mikołaja Żaka i  na koszt 
Gromady Kostomłockiej, wzniesio-
na została z  czerwonego i  białego 
piaskowca jako jednonawowa ka-
plica. Budowla zamknięta jest od 
strony północnej półkoliście, od 

Widok z Góry Janowej zapiera dech w piersiach o każdej porze roku

 Harmonogram odbioru od-
padów w  2017 r. dostępny jest 
na naszej stronie internetowej  
www.miedziana-gora.pl.

 W tym roku  odpady komunal-
ne z nieruchomości zamieszkałych 
będzie odbierać Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe "Zieliński" 

i AGD odbywać się będzie po zgło-
szeniu telefonicznym na numer 
41 35 350 27 lub osobiście w  sie-
dzibie firmy dwa razy w  roku – 
w  marcu (zgłoszenia do 20 mar-
ca 2017 r.) i w październiku (zgło-
szenia do 20 października 2017 r.). 
Odpady niezgłoszone nie będą od-
bierane. ■

Zbigniew Zieliński z Rakowa.  Uwa-
gi dotyczące funkcjonowania syste-
mu można zgłaszać bezpośrednio 
do firmy P.H-U. „Zieliński” pod nu-
merem telefonu: 41 353-50-27 lub 
na adres: liderbus@wp.pl.
 Zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych, zużytych sprzętów do-
mowych oraz zużytego sprzętu RTV 
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