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Miedzianka, 09.07.2019 

Szanowny Państwo, 

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 11.06. 2019 

r. nr SE la – 4261/200/19 w sprawie zakazu spożywania wody z ujęcia urządzeń wodociągowych 

wodociągu Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance pragnę poinformować o aktualnym stanie rzeczy.  

W chwili obecnej, wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych Piekoszów przeprowadziliśmy podłączenie 

do ujęcia Lesica mieszkańców następujących miejscowości: 

- Gałęzice (wyłączając dwa domy: Gałęzice nr 3 oraz Gałęzice nr 5) 

- Osiedle Skałka 

- Charężów (dopływ wody od strony wsi Miedzianka) 

- Gałęzice od strony Charężowa (dopływ wody przez Charężów od strony wsi Miedzianka) 

Podłączenie było możliwe jedynie poprzez wykorzystanie infrastruktury wodociągowej Nordkalk, 

a w szczególności zbiorników buforowych i zestawu pompowego oraz rurociągów. 

W dniu 8 lipca 2019 r. zostały pobrane próbki wody celem przeprowadzenia badań i ponownego 

dopuszczenia jej do spożycia. 

W chwili obecnej trwają prace nad możliwością dostawy z ujęcia Lesica do dwóch domów, czyli 

Gałęzice nr 3 oraz Gałęzice nr 5.  

Sytuacja na terenie zakładu Miedzianka Nordkalk Sp. z o.o. 

Obiekty zakładu Miedzianka są w chwili obecnej podłączone do następujących ujęć wody: 

- biurowiec - ujęcie wody Lesica (w godzinach 8-16). Trwają prace nad płukaniem rurociągów i 

ponownym dopuszczeniem wody do pełnego użytkowania. 

- szatnie oraz łaźnie – brak wody. Trwają prace nad podłączeniem do ujęcia Lesica. Przewidywany 

termin zakończenia prac remontowych 15 lipca.  

- pozostałe obiekty zakładu: budynki technologiczne, warsztat mechaniczny, warsztat elektryczny 

i inne: woda z ujęcia zakładu Miedzianka dostarczana będzie do odwołania tylko i wyłącznie do celów 

sanitarnych (WC). 

Informuję jednocześnie, że wszystkie miejscowości  oraz obiekty infrastruktury wodociągowej, 

które są podłączone do ujęcia Lesica NIE SĄ połączone ze studniami na ujęciu zakładu Miedzianka. 

Tym samym nie ma możliwości mieszania wody z ujęcia Lesica z wodą z ujęcia zakładu Miedzianka. 

W przypadku zmiany terminów podanych wyżej, będziemy informować na bieżąco. 

 



 

 

 

 

 

 

Pozostałe działania przeprowadzone przez Nordkalk Sp. z o.o. oraz ZUK Piekoszów od dnia 9.06.2019 r. 

w związku z brakiem przydatności do spożycia wody z ujęcia w zakładzie Miedzianka: 

W ramach działań prewencyjnych podczas spotkania z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach 

poinformowaliśmy o konieczności przyspieszenia realizacji inwestycji wodociągowej od strony Chęcin 

w celu podpięcia wsi Charężów i Miedzianka w Gminie Chęciny do ujęć z terenu tamtejszej Gminy. ZGK 

Chęciny dysponuje przekazanymi przez nas planami sytuacyjnymi i jest na bieżąco informowany 

o stanie wody. 

Woda do celów gospodarczych jest rozwożona przez OSP. Na nasze zlecenie ZUK Piekoszów dostarcza 

mieszkańcom wodę butelkowaną. Zleciliśmy także Wodociągom Kieleckim dodatkowe dostawy wody 

pitnej. Codziennie cysterna z 12 m3 wody przyjeżdża do każdej posesji w miejscowościach, gdzie woda 

nie jest zdatna do użytku i mieszkańcy mogą otrzymać potrzebne ilości. 

Jednocześnie robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby poprawić sytuację mieszkańców – wspólnie z 

ZUK Piekoszów przy domu parafialnym w Rykoszynie uruchomiliśmy punkt, gdzie zostały udostępnione 

trzy pralki na potrzeby mieszkańców.  

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne jest dla mieszkańców codzienne funkcjonowanie bez wody w kranie 

przy obecnych warunkach pogodowych, dlatego zarówno firma Nordkalk, jak i ja osobiście, traktujemy 

ten temat jako najwyższy priorytet. 

Sytuacja na ujęciu wody w zakładzie Miedzianka: Na bieżąco prowadzimy badania parametrów wody. 

Woda nadal jest mętna i nie nadaje się do spożycia. Nieustannie prowadzimy płukanie studni oraz 

prowadzimy kolejne rozmowy z hydrogeologami. W najbliższym możliwym terminie chcemy 

przeprowadzić przegląd stanu studni techniką telewizyjną. Po tym przeglądzie podejmiemy kolejne 

decyzje co do dalszych prac związanych z przywróceniem wody ze studni do normalnego użytkowania. 

Uwaga: do chwili wydania nowej decyzji o przydatności wody do spożycia przez Państwowego 
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Kielcach w dalszym ciągu obowiązuje „Zakaz spożycia wody 
przez ludzi oraz zakaz wykorzystywania jej do picia, przygotowywania potraw, kąpieli noworodków z 
sieci urządzeń wodociągowych wodociągu Nordkalk Sp. z o.o. Zakładu w Miedziance.” 

 

Z poważaniem 

Jerzy Kwiatek 

Dyrektor Zakładu Nordkalk Miedzianka 

 


