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złotych na inwestycje złotych na inwestycje 
w tym roku!w tym roku!

W  połowie grudnia ubiegłego 
roku odbyła się sesja Rady Gminy 
Miedźno, podczas której głównym 
punktem obrad było przyjęcie pla-
nu dochodów i wydatków naszego 
samorządu w 2021 roku. Posiedze-
nie odbywało się w trybie zdalnym. 
Obecnych było trzynastu radnych, 
którzy jednogłośnie zagłosowali za 
przyjęciem przedstawionego przez 
wójta Piotra Derejczyka budżetu.

Po stronie inwestycji zapisano 
w uchwale aż 16,5 miliona złotych. 
Jakie zadania w  tym roku zrealizu-
jemy?

Budżet uwzględnia inwestycje 
w  każdym z  sołectw gminy. Poza 
trzydziestoma w  ramach Funduszu 
Sołeckiego, o  które zawnioskowali 
mieszkańcy i  na które przeznaczo-
nych będzie 315 tysięcy złotych, 
najważniejszymi pozycjami są: ter-
momodernizacja Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Mokrej, przebu-
dowa dróg gminnych w Ostrowach 
nad Okszą, przebudowa ulicy 
Malowniczej w  Borowej, budowa 
oświetlenia ulicznego na terenie ca-
łej gminy w  formule PPP, dostoso-
wanie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
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nego w  Miedźnie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych czy komplekso-
wy remont budynku komunalnego 
w  Izbiskach. Zainwestujemy rów-
nież w  termomodernizację remiz 
strażackich w Mokrej, Władysławo-
wie i  Borowej, a  do strażnicy OSP 
Kołaczkowice doprowadzimy nowy 
wodociąg.

- Priorytetem jest przede wszystkim 
budowa dróg. W szczególności do-
kończenie projektu przebudowy ulic 
w  Miedźnie: Dębowej, Sosnowej, 
Ogrodowej i  Polnej. To duże zada-
nie o wartości ponad 9,7 milionów 
złotych. Oprócz pozyskanej dotacji 
z  Funduszu Dróg Samorządowych 
w  kwocie 6,7 milionów, z  budżetu 
gminy musimy przeznaczyć na nie 
kolejne 3 miliony. Budowa nowych 
ulic w Ostrowach nad Okszą to tak-
że spory wydatek. Czeka nas ponad-
to zapłata za termomodernizację 
szkoły w Mokrej – mówi wójt Piotr 
Derejczyk.

Tak dużych wydatków majątkowych 
w bieżącym roku nie da się w oczy-
wisty sposób zrealizować wyłącznie 
z dochodów gminy. Radni zaakcep-
towali plan zaciągnięcia około 6 mi-

lionów złotych kredytu. Przygoto-
wując się do wydatków w bieżącym 
roku, w  ubiegłym naszej gminie 
udało się spłacić prawie 4 miliony 
złotych wcześniejszych zobowią-
zań pożyczkowych. Z końcem 2020 
roku zadłużenie wynosiło tylko 5,3 
miliona złotych.

Na koniec bieżącego roku zapla-
nowano w  budżecie zadłużenie na 
poziomie około 12 milionów zło-
tych. Podobne uchwalane było także 
w roku 2018 oraz 2019, choć, jak się 
okazało, faktyczne wykonanie było 
ostatecznie na dużo niższym pozio-
mie.

- Sytuacja finansowa gminy jest 
stabilna. Pułap zadłużenia jest na 
bardzo bezpiecznym poziomie 
w  stosunku do dochodów gminy. 
Ponadto, co warto podkreślić, na ko-
niec ubiegłego roku na koncie gmi-
ny znajdowało się prawie 5,9 miliona 
złotych wolnych środków, a  dobre 
gospodarowanie budżetem pozwo-
liło wypracować w ubiegłych latach 
3,9 miliona złotych nadwyżki budże-
towej. Będą to także źródła pokrycia 
tegorocznego deficytu – podkreśla 
skarbnik Grażyna Borycka.

Szanowni Mieszkańcy,

oddajemy w Państwa ręce pierwszy 
numer biuletynu samorządowego, 
w którym można przeczytać o naj-
ważniejszych wydarzeniach oraz 
inicjatywach społeczno-kultural-
nych, jakie miały miejsce na tere-
nie gminy w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy.

Kolejne numery będą wydawane co 
kwartał. Pozwoli to tym samym na 
bieżące i, co równie ważne, systema-
tyczne relacjonowanie wszystkich 
tych spraw, które są istotne dla na-
szej społeczności.

Czasy mamy niezwykle niespokoj-
ne. Od roku mierzymy się z  wcze-
śniej nieznanymi problemami 
i  emocjami, które nacechowane są 
troską i niepokojem o zdrowie wła-
sne i bliskich nam osób. To ogrom-
ne wyzwanie dla nas wszystkich. 
Dlatego proszę, dbajmy o siebie na-
wzajem, a w szczególności o naszych 
seniorów.

Ostatni okres to także coraz to nowe 
zadania i  wyzwania stojące przed 
samorządem. Pomimo zawirowań 
opanowaliśmy kryzysową sytuację 
zdrowotną w  instytucjach publicz-
nych. Zarówno urząd gminy, jak 
i podległe mu jednostki na bieżąco 
realizują swoje zadania i  świadczą 
usługi na rzecz mieszkańców. Zda-
ję sobie sprawę, iż nakładane obo-
strzenia wpływają na bezpośrednią 
obsługą interesantów. Za wszelkie 
przejściowe trudności w  obsłudze 
pragnę przeprosić i prosić jednocze-
śnie o wyrozumiałość.

Wszyscy wspólnie pracujemy na 
wizerunek naszej gminy, wspólnie 
dbamy o  to, aby żyło nam się le-
piej oraz by nasza gmina z każdym 
dniem rozkwitała coraz bardziej, 
zarówno w obszarze gospodarczym, 
jak i  kulturalnym. Wynikiem tych 
starań w  minionych dwóch latach 
zainwestowaliśmy prawie 15 milio-
nów złotych w nasz wspólny mają-
tek. Ten rok będzie pod tym wzglę-
dem jeszcze bardziej wyjątkowy.

Rozsądne gospodarowanie środka-
mi publicznymi, pozyskanie kilku-
nastu milionów złotych z  funduszy 
unijnych i  krajowych pozwoli nam 
tylko w  tym roku zrealizować za-
dania warte ponad 16 milionów 
złotych. Za tę kwotę przebudujemy 
kilometry ulic i  chodników, kom-
pleksowo wyremontujemy szkołę 
w Mokrej, remizy strażackie czy też 
powstanie nowa świetlica na potrze-
by sołectwa w  Izbiskach. W  końcu 
rozpoczniemy tak długo oczekiwa-
ną przez wszystkich modernizację 
oświetlenia ulicznego na terenie 
całej gminy. To największe obecnie 
w skali kraju tego typu zadanie, któ-
re podniesie nie tylko komfort życia, 
ale przede wszystkim poczucie bez-
pieczeństwa.

Te wszystkie sprawy, które poruszy-
łem wyżej, przedstawiamy i szeroko 
omawiamy na łamach biuletynu, 
którego pierwszy numer trzyma-
cie Państwo w  rękach. Chciałbym 
serdecznie zaprosić organizacje 
pozarządowe, kluby sportowe oraz 
mieszkańców do współpracy przy 
jego tworzeniu. Zarówno w zakresie 
propozycji kolejnych, wartych poru-
szenia tematów, jak i  bezpośrednio 
w pracy nad treścią.

Życzę przyjemnej lektury i  jeszcze 
przyjemniejszych, radosnych, ro-
dzinnych i  przede wszystkim zdro-
wych Świąt Wielkanocnych. 

Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno
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Gmina Miedźno zrealizuje największą w Polsce 
inwestycję oświetleniową w formule PPP

Ruszyły prace budowlane przy największym
zadaniu drogowym na terenie gminy

14 stycznia br. gmina Miedźno 
i  spółka IZIM podpisały umowę 
na unowocześnienie oraz znaczną 
rozbudowę infrastruktury oświe-
tleniowej. W  wyniku zawartego 
kontraktu w  ciągu dwóch lat na 
terenie naszego samorządu po-
wstanie blisko 1900 opraw LED. 
Oświetlą one 74 kilometry dróg 
gminnych, powiatowych i  woje-
wódzkich. Wartość zamówienia 
wynosi prawie 22,4 mln zł. Tym 
samym jest to największa sa-
morządowa inwestycja w  Polsce 
w obszarze oświetlenia w formule 
partnerstwa publiczno-prywatne-
go.

Umowa pomiędzy naszą gminą, 
a  należącą do funduszu BaltCap 
spółką IZIM obejmuje budowę 
nowych oraz wymianę wszystkich 
istniejących i nieefektywnych ener-
getycznie punktów oświetlenia. 
W  ramach zamówienia IZIM bę-
dzie odpowiadać za cały projekt, 
finansowanie, a  także eksploata-
cję i  utrzymanie oświetlenia przez 
osiem lat od momentu zakończenia 
robót budowlanych.

- Projekt realizowany we współ-
pracy z IZIM jest dla naszej gminy 
z  pewnością jedną w  ważniejszych 
inwestycji ostatnich lat. W  ciągu 
dwóch lat liczba punktów oświe-
tlenia wzrośnie niemal trzykrotnie. 

Kluczowe jest dla nas to, że nowo-
czesne oświetlenie pokryje całą 
gminną infrastrukturę drogową, 
co pozytywnie wpłynie nie tylko 
na bezpieczeństwo, ale również ja-
kość życia mieszkańców. Drugim 
istotnym elementem jest energo-
oszczędność wynikająca z  zasto-
sowania opraw LED. Dzięki temu 
nasza gmina nie będzie ponosić 
wyższych kosztów zużycia energii 
w  porównaniu z  obecnym, mimo 
tak znacznej rozbudowy infrastruk-
tury. Jest to więc istotna inwestycja 
także pod kątem dbania o środowi-
sko naturalne – mówił po uroczy-
stości podpisania umowy Piotr De-
rejczyk, wójt gminy Miedźno. 

Nowoczesna infrastruktura po-
kryje każdą miejscowość należącą 
do gminy, w  tym przy wszystkich 
głównych drogach na terenie jed-
nostki samorządowej. Ponadto 
w  ramach wykonywanych prac 13 
budynków gminnych zostanie po-
łączonych światłowodem. 

– Spółka IZIM i  fundusz BaltCap 
mają coraz bogatsze doświadczenie 
w  realizacji inwestycji publicznych 
w  Polsce. Realizacja tak dużego 
projektu w  obszarze oświetlenia 
ulicznego jest potwierdzeniem, że 
IZIM oferuje rozwiązania dla róż-
nego rodzaju jednostek samorządu 
oraz jest wyrazem uznania dla na-

szych dotychczasowych dokonań, 
również w  formule PPP. Dziękuje-
my za obdarzenie nas zaufaniem. 
Projekt w gminie Miedźno pozwoli 
nam pokazać pełnię potencjału 
i umiejętności naszego zespołu. Na-
sze doświadczenie oraz współpraca 
z  wiodącymi dostawcami pozwolą 
nam spełnić wymagania i  oczeki-
wania mieszańców gminy – dodał 
Maciej Kopański, członek zarządu 

WYDARZENIA

IZIM i dyrektor inwestycyjny Balt-
cap Infrastructure Fund.

Mecenas Rafał Cieślak, który kie-
rował zespołem doradców gminy 
przy zawieraniu kontraktu, podkre-
ślił ponadto niebywałą skalę inwe-
stycji.

– Inwestycja w  gminie Miedźno 
jest doskonałym przykładem jak 

formuła partnerstwa publiczno-
-prywatnego może efektywnie słu-
żyć zarówno zaspakajaniu potrzeb 
mieszkańców, realizacji celów po-
lityki publicznej oraz rozwijaniu 
działalności biznesowej. Wrażenie 
z pewnością robi skala projektu – to 
bez wątpienia największa obecnie 
tego typu inwestycja w kraju – sko-
mentował. 

Już pod koniec ubiegłego roku roz-
poczęły się prace budowlane zwią-
zane z realizacją największej inwe-
stycji drogowej w  naszej gminie. 
Chodzi o kompleksową przebudo-
wę czterech ulic w Miedźnie – Dę-
bowej, Sosnowej, Ogrodowej oraz 
Polnej. Wartość wszystkich prac to 
9,75 milionów złotych.

Za realizację zadania odpowiedzial-
ne są dwie firmy wyłonione w prze-
targu. Ulicę Ogrodową wykona Ra-
falin Sp. z o.o. z Blachowni, a ulice: 
Dębową, Sosnową i  Polną – OLS 
Sp. z o.o. z Lublińca. Prace toczą się 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W  ramach założonego zakresu ro-
bót na wszystkich odcinkach zosta-
nie wykonane odwodnienie (rowy 
i  przepusty), chodniki, pobocza 
oraz oczywiście ułożona nowa na-
wierzchnia jezdni. Gruntowną mo-
dernizacją objęte będzie również 
oświetlenie uliczne. Energooszczęd-
ne i  niskoemisyjne lampy LED za-
stąpią dotychczasowe stare lampy 
sodowe.

W tej chwili prace remontowe toczą 
się na dwóch odcinkach. Na ulicy 
Dębowej powstaje odwodnienie 
drogi w  formie krytego rowu. Na 
ulicy Sosnowej z  kolei Przedsię-
biorstwo Wodociągów i  Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego przy-
stąpiło do wymiany wodociągu. To 
przygotowanie do właściwego za-
kresu prac. Wymiana starych ciągów 
na tym etapie przebudowy pozwoli 
w  przyszłości uniknąć niszczenia 
nowo wybudowanej nawierzchni. 
Dla ulic Ogrodowej i  Polnej nato-
miast powstaje jeszcze projekt bu-
dowlany.

Całkowity koszt remontu wszyst-
kich wskazanych dróg gminnych to 
9,75 milionów złotych. Na realizację 
inwestycji pozyskaliśmy ponad 6,7 
milionów złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dofinansowanie 
wynosi więc aż 70 proc. wszystkich 
kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia. Resztę gmina sfinansuje 
z własnych środków. Przewidywany 
termin zakończenia całego zadania 
to pierwsza połowa 2022 roku.
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„Miedziaki dla Miedźna!”, pod 
takim hasłem wystartowaliśmy 
przed miesiącem z  kampanią, 
którą chcemy zachęcić wszystkich 
mieszkających w  naszej gminie, 
ale w  niej jeszcze niezameldowa-
nych, by rozliczyli swój podatek 
dochodowy w  Urzędzie Skarbo-
wym w  Kłobucku. Po co? Aby 
wpływy, które otrzymuje nasza 
gmina z  udziału w  tym podatku 
były jeszcze większe. Przysłowiowe 
„miedziaki” to nie są wcale drobne 
pieniądze. To bardzo duża kwota, 
którą wspólnie przeznaczamy na 
rozwój naszego samorządu.

W  ubiegłym roku wpływy z  PIT 
do gminnego budżetu dały kwotę 
prawie 9 milionów złotych. W cią-
gu kilku ostatnich lat wzrosły więc 
o  niemal 6 milionów. Co robimy 
z  tymi pieniędzmi? Tworzymy 
przestrzeń przyjazną do życia - mo-
dernizujemy drogi, budujemy nowe 
chodniki, place zabaw i  miejsca 
rekreacji. Dzięki nim możemy ko-
rzystać z bogatej oferty kulturalnej, 
a nasze dzieci wychowują się i uczą 
w  nowoczesnych przedszkolach 
oraz szkołach. Dajemy im dobry 
start w przyszłość. W końcu, środ-
ki te pomagają pozyskiwać duże 
fundusze zewnętrzne. Mamy za-
bezpieczenie na wkład własny do 
inwestycji.

Ogrom potrzeb w  ciągłym rozwo-
ju naszego samorządu dostrzega-
my wszyscy. Dlatego apelujemy do 
tych, którzy z naszą gminą związali 
swoje życiowe losy, by w deklaracji 
PIT, składanej corocznie do urzę-
du skarbowego, wskazać właśnie 
Miedźno. Gminę, której dobra 
przyszłość jest dla nas wszystkich 
najważniejsza. Każdy ma wpływ 
na rozwój samorządu, w  którym 
mieszka. Każdego roku do naszego 
budżetu wraca bowiem 38 proc. po-

datku dochodowego mieszkańców.  
Tegoroczne plany inwestycyjne 
obejmują wydatki przekraczające 
aż 16 milionów złotych. To najwyż-
szy budżet inwestycyjny pośród 
wszystkich samorządów powiatu 
kłobuckiego. Na co głównie prze-
znaczymy te pieniądze? Przede 
wszystkim:

► zmodernizujemy budynek szko-
ły w  Mokrej – ocieplimy go, wy-
mienimy okna, system grzewczy 
i  centralnego ogrzewania, a  także 
zamontujemy fotowoltaikę,
►  przebudujemy budynek byłej 
szkoły w Izbiskach, gdzie powstanie 
nowoczesna świetlica wiejska na 
potrzeby sołectwa,
► przebudujemy ulice w Miedźnie 
– Dębową, Sosnową, Ogrodową 
i Polną,
► przebudujemy ulice w Ostrowach 
nad Okszą – Brzozową, Leśną, Ci-
chą oraz Bór,
► przebudujemy  ulicę  Łokietka  i  
wybudujemy  ulicę  Św.  Jadwigi  w  
Miedźnie,
► przebudujemy ulice Słoneczną 
i Topolową, jak i również poddamy 
modernizacji odcinek ulicy Zakła-
dowej w Ostrowach nad Okszą,
►  przebudujemy  ulicę  Malowniczą  
w  Borowej,
► będziemy finansować komplek-
sową modernizację oświetlenia 
ulicznego na terenie całej gminy 
w formule PPP,
► zainwestujemy w  termomoder-
nizację trzech remiz strażackich 
- w  Mokrej, Władysławowie i  Bo-
rowej,
►  wybudujemy   nowe   przyłącze   
wodociągowe  do  remizy  OSP  Ko-
łaczkowice,
► dostosujemy Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w  Miedźnie do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Wyższe wpływy do budżetu gwa-
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rantują lepszy i  dynamiczniejszy 
rozwój naszych miejscowości.

Jedyne co trzeba zrobić, to podać 
w  zeznaniu podatkowym swoje 
miejsce zamieszkania na terenie 
naszej gminy. Adres zameldowania 
nie ma żadnego znaczenia! Dzięki 
temu, w  tym roku wpływy z  PIT 
mogą być jeszcze większe!

Jak to   zrobić bez meldunku?   To 
jest naprawdę proste i nic nie kosz-
tuje.  

Będziesz musiał zaktualizować ad-
res zamieszkania we właściwym 
Urzędzie Skarbowym (formularz 
aktualizacyjny ZAP-3). Można go 
także wysłać już razem z  rocznym 
zeznaniem podatkowym PIT.

Oto instrukcja:

1. Wskaż w   zeznaniu rocznym, 
jako miejsce zamieszkania Gminę 
Miedźno, a   jako   właściwy urząd 
skarbowy wpisz: Urząd Skarbowy 
w Kłobucku.
2. Wypełnij zgłoszenie aktualizacyj-
ne na formularzu ZAP-3 w   części 
dotyczącej miejsca zamieszkania i   
dołącz je do zeznania PIT.
3. Prześlij elektronicznie, pocztą, 
a także można dostarczyć osobiście 
zeznanie roczne PIT wraz z  załą-
czonym formularzem ZAP-3 do 
Urzędu Skarbowego w   w Kłobuc-
ku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-
100 Kłobuck, do 2 maja 2021 roku.

Formularz zgłoszenia aktualizacyj-
nego dostępny jest w każdym urzę-
dzie skarbowym. Możesz go pobrać 
również na naszej stronie interne-
towej miedzno.pl

Drogi Mieszkańcu! Skieruj więc 
swoje „miedziaki” do Miedźna! 
Miej swój udział w rozwoju gminy!

Miej swój udział w rozwoju gminy.
Rozlicz PIT w Gminie Miedźno
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Wybraliśmy wykonawcę przebudowy ulicy Łokietka
oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie

Przedszkolaki otrzymały
oczyszczacze powietrza

22 lutego rozstrzygnęliśmy prze-
targ na przebudowę ulicy Łokiet-
ka oraz ulicy Św. Jadwigi w Miedź-
nie. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Rafalin Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa z  Blachowni, ofe-
rując za przewidziane prace cenę 
brutto 321.281,56 zł.

Na ulicy Łokietka prace obejmą 
odcinek prawie 279 metrów. Dro-
ga będzie miała szerokość 4 metry, 
po jednym pasie ruchu o  szeroko-
ści 2 metry dla każdego kierun-
ku. Dotychczasową nawierzchnię 
gruntową zastąpi asfaltowa jezdnia. 
Zostanie ona osadzona na ustabi-
lizowanej mechanicznie podbudo-
wie z kruszywa kamiennego. Z tego 
samego materiału utwardzone będą 
pobocza o  szerokości 0,5 metra. 
Na łukach pas wewnętrzny drogi 
zostanie poszerzony do 2,5 metra. 
Mieszkańcy zyskają indywidualne 

zjazdy na posesje z  kostki betono-
wej, oddzielone od krawędzi jezdni 
krawężnikami najazdowymi. Droga 
będzie odwadniana powierzchnio-
wo, na przyległe tereny zielone. 

Ulica Św. Jadwigi połączy ulicę 
Jagiełły z  ulicą Leśną, co z  kolei 
pozwoli na swobodny dojazd do 
drogi powiatowej 2027S w  Boro-
wej. Zakres inwestycji obejmuje 

Przedszkole z  zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ostrowach nad 
Okszą otrzymało dwa oczyszczacze 
powietrza. To w  ramach drugiej 
edycji kampanii „Mogę! Zatrzy-
mać SMOG - Przedszkolaku złap 
oddech”, którą zorganizował Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego wraz z  Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

„Mogę! Zatrzymać SMOG - Przed-
szkolaku złap oddech” to działanie 
władz samorządu województwa, 
które ma u  najmłodszych miesz-
kańców śląskiego kształtować wła-
ściwe postawy proekologiczne, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
zagadnienie niskiej emisji. Ma za-
danie uświadamiać problem smogu 
i  złej jakości powietrza, jego nieko-
rzystnych konsekwencji wpływu na 

8 stycznia wójt Piotr Derejczyk 
oraz skarbnik Grażyna Boryc-
ka złożyli podpisy pod umową 
z  firmą CRK-MANAGMENT Sp. 
z o.o. Sp. k. z Olesna, która będzie 
wykonawcą termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Mokrej. W  imieniu 
naszego kontrahenta porozumie-
nie kontrasygnował przedstawi-
ciel zarządu spółki - Krzysztof 
Arndt.

Termomodernizacja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Mokrej 
jest jednym z  elementów projektu 
unijnego, który nasza gmina reali-
zuje w partnerstwie z Gminą Przy-
stajń. Na zadanie o  nazwie „Po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
w  Gminach Miedźno i  Przystajń” 
uzyskaliśmy dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego w  wysokości 2.346.378,93 
zł. Stanowi ono 85 proc. wszystkich 
kosztów kwalifikowanych przedsię-
wzięcia. Gmina Miedźno jest lide-
rem tego projektu. Odpowiadamy 
tym samym za przeprowadzenie 
procedur przetargowych i jego roz-
liczenie.

Zadania przewidziane do realizacji 
na terenie partnerskiego samorzą-
du zostały ukończone w  pierwszej 
połowie grudnia ubiegłego roku. 

Dwie remizo-świetlice, w  Podłę-
żu Szlacheckim oraz miejscowości 
Ługi-Radły, po termomodernizacji 
już cieszą oko i służą mieszkańcom. 
Zakres robót obejmował remont 

instalacji centralnego ogrzewania 
z  wymianą źródła ciepła na piec 
opalany pelletem, docieplenie stro-
pów i ścian zewnętrznych, wymianę 
okien i  drzwi oraz wykonanie no-
wej elewacji i obróbek dachowych. 
Koszt wszystkich prac wyniósł 
595.431,00 zł, z  czego dofinanso-
wanie unijne stanowi 506.117,00 zł. 
Wykonawcą robót była firma „De-
kor” Marek Lipiński z Przystajni.

Chcielibyśmy przy tej okazji po-
dziękować wójtowi Henrykowi 
Machowi za doskonałą współpracę 
przy realizacji inwestycji. Końco-
wy efekt przeprowadzonych prac 
widoczny jest na załączonych zdję-
ciach, za udostępnienie których 
dziękujemy Urzędowi Gminy Przy-
stajń.

Wracając na teren naszej gminy, 
warto nadmienić, że na ogłoszo-
ne 14 października postępowa-
nie przetargowe wpłynęło łącznie 
osiem ofert. Na sfinansowanie za-
mówienia zarezerwowaliśmy kwotę 
2.000.000,00 zł. Ofertę najkorzyst-
niejszą, i  która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów w kryteriach oceny 
ofert, złożyła firma CRK-MANA-
GMENT Sp. z o.o. Sp. k. z Olesna. 
Za wykonanie określonych w  spe-
cyfikacji zamówienia prac przedsię-
biorstwo zaoferowało 1.877.261,44 
zł.

Cena ta obejmie w  szczególności 
docieplenie przegród, wymianę 
stolarki okiennej i  drzwiowej, mo-
dernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i  wymianę źródeł cie-
pła na kotły opalane biomasą. Zo-

stanie zamontowane także energo-
oszczędne oświetlenie oraz panele 
fotowoltaiczne. Budynek zyska 
nowoczesną elewację, której uzu-
pełnieniem będą również automa-
tyczne rolety zewnętrzne. Podniosą 

one komfort nauczania, w szczegól-
ności w  zakresie coraz powszech-
niejszego wykorzystania urządzeń 
multimedialnych. Dodatkowe pra-
ce budowlane dotyczą remontu 
schodów, malowania pomieszczeń 

czy wykonania rozdzielnic oraz 
oświetlenia awaryjnego.

Na realizację inwestycji wykonawca 
będzie miał czas do końca września 
tego roku.

budowę nowego odcinka drogi 
o  nawierzchni asfaltowej na dłu-
gości 354 metrów. Na całej ulicy 
natomiast powstanie odwodnienie. 
Wody opadowe będą odprowa-
dzane do wybudowanych rowów 
otwartych. Zadbamy także o  prze-
pusty betonowe i pobocza.

Po wykonaniu inwestycji prace ob-
jęte zostaną sześcioletnią gwarancją.

zdrowie i  konieczność przeciwdzia-
łania emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery.

Ideą, która przyświecała pomysło-
dawcom przedsięwzięcia, jest szero-
ko pojęta edukacja ekologiczna. I to 
nie tylko najmłodszych, ale również 
ich rodziców i  opiekunów. Wiedza 
na temat smogu, jego wpływu na 
zdrowie i  ludzkie życie, ma pomóc 
zadbać o  jakość powietrza w  regio-
nie.

Placówkom zakwalifikowanym do 
udziału, oprócz oczyszczaczy powie-
trza, przekazane zostały materiały 
w  postaci zestawów ćwiczeń i  ksią-
żeczek. Rodzicom natomiast - ulotki 
na temat wpływu smogu na zdrowie. 
W  przedszkolu pojawiły się ponad-
to plakaty oraz tablice informujące 
o stanie jakości powietrza.





INWESTYCJE

Sfinalizowaliśmy prace przy montażu 
instalacji odnawialnych źródeł energii

Przystępujemy do przebudowy ulic: Brzozowej, 
Leśnej, Cichej oraz Bór w Ostrowach nad Okszą

Słoneczna, Topolowa oraz 
Zakładowa w Ostrowach
nad Okszą idą do remontu

Z  końcem ubiegłego roku zakoń-
czyliśmy prace związane z monta-
żem instalacji ogniw fotowoltaicz-
nych dla budynków użyteczności 
publicznej naszej gminy. Zadanie 
zrealizowała firma EcoJura Sp. 
z o.o z Częstochowy.

Inwestycja realizowana była dzięki 
przyznanym środkom unijnym. Po-
zyskaliśmy na nią dofinansowanie 
sięgające 836.525,46 zł. Instalacje 
fotowoltaiczne do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów 
użyteczności publicznej zostały za-
montowane łącznie na siedmiu bu-
dynkach gminnych. 

Wyłoniony w  przetargu wykonaw-
ca odpowiedzialny był za całość 
zadania, od etapu projektowego 
i uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń, poprzez wybudowanie 
oraz przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej. Po jego stronie le-
żało również dokonanie niezbęd-
nych prób, sprawdzeń, pomiarów, 
badań, ekspertyz, regulacji i  roz-
ruchu, które pozwolą na właściwą 

15 lutego rozstrzygnęliśmy prze-
targ na przebudowę czterech 
gminnych dróg w  Ostrowach 
nad Okszą. Najkorzystniejszą 
ofertę, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów w  kryteriach wy-
boru ofert uzyskała propozycja 
złożona przez Rafalin Sp. z  o.o. 
Sp. Komandytowa z  Blachowni. 
Za wykonanie przewidzianych 
w  specyfikacji przetargowej prac 
firma otrzyma wynagrodzenie 
1.307.773,43 zł.

W ogólnym zakresie przewidujemy 
modernizację nawierzchni dróg na 

eksploatację instalacji. W  ramach 
zatwierdzonej umowy przeszkolił 
także wyznaczone osoby w zakresie 
bieżącej obsługi urządzeń.

Odnawialne źródła energii zyskały 
zatem obiekty Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego oraz hali spor-
towej w  Ostrowach nad Okszą. 
Pozostała część przedsięwzięcia 
obejmowała Miedźno, gdzie tra-
fiły na budynki Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego – szkoły, przed-
szkola oraz byłego gimnazjum. 
Dwie kolejne wzbogaciły budynek 
kompleksu boisk sportowych „Or-
lik” w  Miedźnie, a  także siedzibę 
urzędu gminy.

Początkowo inwestycja miała zo-
stać ukończona do 30 paździer-
nika 2020 roku. Termin prac zo-
stał jednak wydłużony z  uwagi 
na rozbudowę instalacji na dachu 
przedszkola ZSP w  Ostrowach 
nad Okszą. W  kompleksie zostały 
zamontowane nowe zbiorniki do 
produkcji ciepłej wody użytkowej, 
z grzałkami o łącznej mocy 18 kW.

ciągi pieszo-jezdne, budowę ele-
mentów odwodnienia ulicznego 
oraz oświetlenia.

Przebudowa ulicy Leśnej obejmie 
odcinek ponad 357 metrów, ulicy 
Brzozowej – 266 metrów, a  ulicy 
Bór – prawie 136 metrów. Na uli-
cy Cichej natomiast prace pole-
gać będą wyłącznie na wykonaniu 
oświetlenia drogowego.

Na całej długości części drogowej 
inwestycji przewidziana została 
nawierzchnia z  masy bitumicznej. 
Szerokość jezdni w przypadku ulicy 

Po rozstrzygnięciu przetargu 
na przebudowę czterech ulic 
w  Ostrowach nad Okszą - Brzo-
zowej, Leśnej, Cichej oraz Bór, do 
remontu pójdą kolejne odcinki 
dróg w tej miejscowości. 15 marca 
rozstrzygnęliśmy postępowanie 
na wyłonienie wykonawcy moder-
nizacji ulicy Słonecznej, Topolo-
wej oraz Zakładowej.

Pośród dziewięciu ofert, które 
wpłynęły na ogłoszone jeszcze 
w  ubiegłym roku postępowanie 
przetargowe, najkorzystniejszą 
przedstawiła firma Jarosław Kał-
muk P.U.H. „BUD-MET” z Trusko-
las. Całość zadania zostanie zreali-
zowana za kwotę brutto 563.566,68 

Leśnej wyniesie od 3,5 do 4,5 metra, 
a na pozostałych – 4,5 metra. Chod-
niki zostaną wykonane z  kostki 
betonowej. Ich szerokość uwarun-
kowana jest przebiegiem ogrodzeń 
posesji oraz granic pasa drogowego 
i wyniesie od 0,2 metra do 1,5 metra.

Wykonawca zadba także o  zjazdy 
na posesje. Ich szerokość będzie 
dostosowana do wymiarów bram 
wjazdowych, lecz nie więcej jak 5 
metrów. Wzdłuż ciągów pieszo-
-jezdnych projekt przewiduje po-
nadto budowę łącznie 33 latarni 
oświetlenia ulicznego.

zł. Wykonane prace zostaną objęte 
sześcioletnią gwarancją.

Ulica Słoneczna przebudowana bę-
dzie na odcinku 250 metrów, a uli-
ca Topolowa – 148 metrów. Ciągi 
pieszo-jezdne zyskają nawierzchnię 
z  kostki betonowej. Powstanie od-
wodnienie dróg i zjazdy na posesje, 
a  także zmodernizowane zostaną 
włączenia i  skrzyżowania szlaków 
z  sąsiadującymi drogami. Dobu-
dowane zostanie także oświetlenie 
uliczne. Trzecia z ulic – Zakładowa 
– zyska odwodnienie na odcinku 
pomiędzy ulicami Szkolną i Przed-
szkolną a  pomiędzy ulicą Brzeź-
nicką i  ulicą Piaskową powstanie 
chodnik.
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Mieszkańcy Izbisk zyskają nową, piękną przestrzeń

Kolejny etap przygotowania dokumentacji 
projektowej mostu na Liswarcie ukończony

Przebudowa i  rozbudowa bu-
dynku byłej szkoły w  Izbiskach 
to kolejne z  zadań, na które roz-
strzygnęliśmy już przetarg. Po 
remoncie na parterze powstanie 
nowoczesna świetlica wiejska na 
potrzeby sołectwa, a  na górnym 
poziomie - dwa lokale mieszkalne. 
Obiekt będzie przyjazny osobom 
niepełnosprawnym.

Kompleksowa modernizacja obej-
mie przebudowę piwnic, parteru 
i  poddasza. Rozbudowane zosta-
ną klatki schodowe, wzmocnione 
będą stropy i  wymieniony dach. 
Podobnie jak wszystkie instalacje 
wewnętrzne. Budynek ponadto zo-
stanie docieplony wełną mineralną 
oraz styropianem. Zyska nowocze-
sną elewację, a  jego ogólny wygląd 
dopełnią nowe okna i  drzwi ze-
wnętrzne, wiatrołap oraz pochylnia 
dla osób niepełnosprawnych.

Wyburzenia dotychczasowych 
ścian wewnętrznych, wzmocnie-
nie stopów belkami żelbetowymi 
czy wzniesienie konstrukcji nowej 
klatki schodowej pozwoli stworzyć 
funkcjonalny układ pomieszczeń.

Uporządkowane zostaną kotłownia 
i skład opału. Na parterze powstanie 
duża sala świetlicowa, niewielkie 
zaplecze na przechowywanie sprzę-

tu sezonowego, magazyn na stroje 
ludowe i rekwizyty dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich, spiżarnia czy dopo-
sażona w niezbędny sprzęt kuchnia, 
którą będzie można wykorzystywać 
podczas spotkań na przygotowanie 
posiłków i napojów. W strefie wej-
ściowej zlokalizowano natomiast 
kącik na okrycia wierzchnie oraz 
schowek porządkowy. W  tym ob-
szarze będzie się mieścić również 
toaleta, przystosowana oczywiście 
dla osób niepełnosprawnych. Na 
poddaszu z  kolei powstaną dwa 
nowe lokale mieszkalne.

Rozbudowa byłej szkoły w  Izbi-
skach pozwoli stworzyć budynek 
o  łącznej powierzchni użytkowej 
379,90 m², z  czego parter zajmie 
181,50 m², a  część mieszkalna 
148,40 m². Piwnice to kolejne 50,00 
m². Zagospodarowane zostanie po-
nadto przylegające do niego otocze-
nie.

To, jak finalnie będzie prezentował 
się obiekt, przestawiają załączone 
wizualizacje. Wykonawcą została 
firma Bauterm z  Rudnika Wiel-
kiego, która za realizację zamó-
wienia zaproponowała cenę brutto 
1.149.478,17 zł. Okres gwarancji 
wynosi sześć lat. Prognozujemy, że 
zadanie uda się zakończyć w pierw-
szej połowie 2022 roku.

4 października 2019 roku we Wła-
dysławowie wójt Piotr Derejczyk 
wspólnie z  wójtem gminy Popów 
Janem Kowalikiem podpisali poro-
zumienie dotyczące wybudowania 
przez samorządy mostu na rzece 
Liswarcie.

Liderem przedsięwzięcia została 
nasza gmina, która odpowiada za 
przygotowanie i  realizację całego 
przedsięwzięcia, a  partner zobowią-
zał się do wspierania nas finansowo 
i merytorycznie. W zamyśle budow-
la nie tylko ma znacząco usprawnić 
komunikację pomiędzy gminami - 
skróci dojazd z Władysławowa, a tak-
że Brzózek, Nowej Wsi i Wąsosza do 
Miedźna - ale również z  ośrodkami 
miejskimi - Kłobuckiem oraz Czę-
stochową.

Pierwszy etap obejmujący opracowa-
nie koncepcji zakończyliśmy wiosną 
ubiegłego roku. To, jak będzie wyglą-
dać przeprawa, przedstawiają załą-
czone wizualizacje. Pod koniec 2020 
roku natomiast uzyskaliśmy koleją 
niezbędną dokumentację - pierw-
szą wersję programu funkcjonalno-
-użytkowego (PFU). Jednym z  jego 
elementów jest operat hydrologicz-
no-hydrauliczny w  celu uzyskania 

światła projektowanego mostu. Do-
kument ten jest niezbędny w  fazie 
przygotowania projektu budowlane-
go. Opracowanie pozwoliło uzyskać 
wymagane przepisami prawa warto-
ści przepływów prawdopodobnych 
na Liswarcie w  miejscu lokalizacji 
konstrukcji. Obecnie czekamy na ko-
lejne uzupełnienia PFU.

Założony w  projekcie budowlanym 
zakres przedsięwzięcia w swoim pod-
stawowym zakresie będzie zawierał:

- rozbiórkę drewnianej kładki zloka-
lizowanej w miejscu inwestycji;
- wykonanie najazdów wraz ze skar-
pami na obiekt mostowy;
- budowę nowego mostu o konstruk-
cji żelbetowej z elementów prefabry-
kowanych;
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowe-
go o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej o szerokości 3 metrów;
- wykonanie nawierzchni jezdni as-
faltowej o szerokości 5 metrów;
- wykonanie poboczy tłuczniowych 
o szerokości 0,75 metra;
- wykonanie pionowego oznakowa-
nia drogowego oraz elementów BRD;
- umocnienie brzegów i dna rzeki;
- prace porządkowe i  odtworzenio-
we.
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GOSPODARKA

Wytwarzamy coraz więcej śmieci. 
Wzrost jest wręcz skokowy

Referat Rolnictwa i  Gospodarki 
Komunalnej przeanalizował sys-
tem gospodarki odpadów komu-
nalnych na terenie gminy Miedź-
no za okres minionych czterech 
lat. Wnioski niestety nie są opty-
mistyczne. Z roku na rok na tere-
nie naszego samorządu wytwarza-
my coraz więcej śmieci. W  2020 
roku wzrost w  tym zakresie był 
wręcz skokowy.

Jak wynika z  analizy, w  2017 roku 
na terenie gminy wytworzonych 
zostało 1636 ton odpadów. Rok 
później było podobnie – 1645 ton. 
W  2019 roku nastąpił już 8 proc. 
wzrost – do 1769 ton, natomiast 
w  ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 
2246 ton śmieci. Wyprodukowali-
śmy aż o  477 ton więcej odpadów 
w  porównaniu do roku 2019, co 
w ujęciu statystycznym dało wzrost 
o 27 proc.

Jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się od-
padom komunalnym zebranym se-
lektywnie w 2020 roku, to prawie 34 
proc. stanowią odpady zmieszane, 
niemal 30 proc. popiół, a  kolejne 
13 proc. te biodegradowalne. Szkło 
to około 10 proc. wszystkich zebra-
nych rok temu śmieci, a  tworzywa 
i metale - ponad 5 proc.

W ujęciu rocznym wzrosty produ-
kowanych odpadów odnotowane 
zostały niemal we wszystkich frak-
cjach. Choć cieszy, że coraz lepiej 
mieszkańcy gminy radzą sobie z se-
gregacją, o czym świadczy znaczne 
zmniejszenie się ilościowe frakcji 
odpadów zmieszanych – o  109 
ton, to w  oczy szczególnie rzuca 
się drastyczny wzrost oddawanego 
strumienia odpadów biodegrado-
walnych. W 2020 roku było ich aż 
o 176 ton więcej niż rok wcześniej.

Tym bardziej jest to niepokojące, 
że zgodnie z obowiązującymi obec-
nie stawkami opłat za zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
na terenie naszej gminy, przyjęta 4 
czerwca 2020 roku uchwała zwal-
nia z  części tej opłaty właścicieli 
nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami jednorodzinnymi, którzy 
kompostują bioodpady w  kompo-
stowniku przydomowym.

Dlaczego to tak istotne? 

Im więcej produkujemy odpadów, 
im więcej ich oddajemy, tym wyż-
sze są całościowe koszty zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
na terenie naszej gminy. Jednym 
z najistotniejszych czynników, któ-
ry wpływa na wzrosty opłaty dla 
mieszkańców, są bowiem opłaty za 
korzystanie ze środowiska, w  tym 
za składowanie i  magazynowanie 

odpadów na wysypiskach śmieci 
w  postaci tzw. opłaty marszałkow-
skiej. Uiszczają ją firmy wywozowe, 
które zajmują się wywozem i zago-
spodarowaniem odpadów z  terenu 
określonego samorządu. Gmina 
płaci za usunięcie każdej tony okre-
ślonej frakcji odpadów.

Jeżeli nie ograniczymy ilości wy-
twarzanych odpadów, to koszty 
systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy Miedźno będą nie-
stety rosnąć. Apelujemy więc szcze-
gólnie o  zagospodarowywanie we 
własnym zakresie frakcji odpadów 
zielonych.

To, jaką ostatecznie stawkę określi 
rada gminy, zależy także od szczel-
ności systemu. Im więcej osób bę-
dzie zadeklarowanych do systemu, 
tym ogólny koszt całorocznego za-
gospodarowania odpadów rozkłada 

się na większą liczbę mieszkańców. 
System musi się bowiem bilanso-
wać, samorządy nie mogą na nim 
zarabiać, ani do niego dopłacać.

Ilu mieszkańców płaci podatek 
śmieciowy?

Na terenie naszej gminy zameldo-
wanych jest obecnie 7620 miesz-
kańców, natomiast zadeklaro-
wanych do systemu gospodarki 
odpadami – około 6400 osób. Istot-
ne jest więc, by osoby faktycznie 
zamieszkujące naszą gminę zgłosiły 
akces do tego podatku, by finalna 
opłata od mieszkańca mogła być po 
prostu niższa.

Prosimy mieszkańców, którzy do 
tej pory nie złożyli deklaracji oraz 
tych, którzy w  złożonych dotych-
czas deklaracjach nie zawarli pełnej 
informacji o  liczbie osób zamiesz-

kujących nieruchomość, aby podali 
faktyczne dane. Za niewypełnienie 
tego obowiązku konieczne będzie 
wydanie decyzji administracyjnej 
nakładającej kary finansowe pro-
wadzące do powstania zadłużenia 
z  tytułu odbioru i  wywozu odpa-
dów komunalnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć deklarację 
o  wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powsta-
nia na nieruchomości odpadów ko-
munalnych. W  przypadku zmiany 
danych, jak choćby liczba osób za-
mieszkujących na terenie nierucho-
mości, właściciel jest zobowiązany 
złożyć nową deklarację do 10 dnia 
następnego miesiąca od dnia nastą-
pienia zmiany.

W  sprawach dotyczących opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Or-
dynacja podatkowa. W stosunku do 
mieszkańca, który mimo obowiąz-
ku nie złożył deklaracji bądź złożył 
ją nierzetelnie, może być wszczęte 
postępowanie na takich samych 
zasadach jak w  sprawach podat-
kowych. Zobowiązania mogą być 
zweryfikowane nawet do 5 lat, co 
oznacza, że w skrajnym przypadku 
mieszkaniec może być zmuszony 
uregulować opłatę nawet za kilka 
lat wstecz.

Prosimy o bardzo poważne potrak-
towanie tej sprawy. Za nieujawnio-
ne w  systemie osoby, które produ-
kują śmieci, płacą niestety pozostali 
mieszkańcy gminy.
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Nie wypalaj traw! Grożą za 
to kary i cofnięcie dopłat!

Nowe wiaty przystankowe.
Realizujemy fundusz sołecki

Nasi strażacy w akcji. Monitorowali sytuację hydrologiczną 
na terenie gminy

Wypalanie traw grozi surowymi 
konsekwencjami. Nie tylko od-
powiedzialnością karną, ale tak-
że cofnięciem dopłat bezpośred-
nich wypłacanych przez Agencję 
Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa.

Każdego roku z  nastaniem wiosny 
ruszają kampanie, które informują 
i  edukują o  niebezpiecznych skut-
kach procederu wypalania traw. 
Naukowcy, strażacy, ekolodzy i  in-
stytucje publiczne alarmują o  wie-
loobszarowej szkodliwości wznie-
conych świadomie pożarów łąk, 
nieużytków czy też innych areałów. 
Mimo tego takie nieodpowiedzial-
ne działania wciąż są na porządku 
dziennym.

Zakaz wypalania traw określony 
został w  Ustawie o  ochronie przy-
rody oraz w Ustawie o lasach, a Ko-
deks wykroczeń przewiduje za to 
karę nagany, aresztu lub grzywny, 
której wysokość może wynieść od 
5 tys. do 20 tys. zł. Jeśli podpalenie 
spowoduje zagrożenie dla mienia, 
zdrowia i życia ludzi podpalaczowi 
grozi nawet 10 lat więzienia.

O  konsekwencjach, które grożą za 
wypalanie gruntów rolnych, prze-
strzega także ARiMR. Instytucja 
zajmująca się wypłatą dopłat bez-
pośrednich może za takie czyny na-
kładać na rolników dotkliwe kary 
finansowe.

- Zakaz wypalania gruntów rolnych 
to jeden z  warunków, który zo-
bowiązani są przestrzegać rolnicy 
ubiegający się o  płatności bezpo-
średnie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014 – 2020. Brak 
ich przestrzegania może doprowa-
dzić do zmniejszenia płatności o 3 
proc. To oznacza, że o  tyle mogą 
być pomniejszone wszystkie płat-
ności bezpośrednie, jeśli rolniko-

Wraz z  nadejściem niedawnych 
roztopów Ochotnicze Straże Po-
żarne z  terenu naszej gminy do-
konywały inspekcji terenów za-
grożonych podtopieniami lub 
powodzią. Nagła zmiana tempe-
ratury stwarzała bowiem wysokie 
ryzyko takiego niebezpieczeń-
stwa.

Sytuacja hydrologiczna na terenie 
naszej gminy była pod stałym nad-
zorem służb. Strażacy w  sposób 
ciągły monitorowali zagrożenie. 
Sprawdzali poziom wód i  więk-
szych cieków wodnych oraz stan 
wałów przeciwpowodziowych. Na 

wi udowodni się, że wypalał trawy 
na którymkolwiek z  posiadanych 
przez niego gruntów – informuje 
Agencja.

Jak podkreśla instytucja, każdy 
przypadek wypalania traw rozpa-
trywany jest indywidualnie i  kara, 
w zależności od stopnia winy, może 
ulec zwiększeniu nawet do 5 proc. 
należnych rolnikowi płatności ob-
szarowych za dany rok.

- Jeszcze surowszą karę poniesie 
rolnik w  przypadku, gdy świado-
mie wypala grunty rolne. Wówczas 
całkowita kwota należnych mu 
płatności może być obniżona na-
wet o 25 proc., a w zupełnie skraj-
nych przypadkach, na przykład 
stwierdzenia uporczywego wypa-
lania traw, ARiMR może pozba-
wić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok – prze-
strzega.

Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców gminy Miedźno o  rozsą-
dek i  bezwzględne przestrzeganie 
zakazu wypalania traw i  innych 

szczęście nie było bezpośredniego 
niebezpieczeństwa wystąpienia nie-
porządanych zdarzeń. Sytuacja była 
stabilna. Nie było potrzeby inter-
wencji.

Działania prewencyjne wdrożone 
zostały w celu zminimalizowania za-
grożenia powodziowego, a  w  przy-
padku wystąpienia podtopień czy 
powodzi – szybkiego ostrzeżenia 
ludności oraz zabezpieczenia mie-
nia i dobytku mieszkańców, w tym 
maszyn i zwierząt. W akcji świetnie 
się sprawdził quad, który w  ubie-
głym roku do pododdziału bojowe-
go włączyli druhowie z Miedźna.

gruntów. Ignorancja w tym zakresie 
nie tylko przynosi niepowetowane 
szkody dla środowiska, ale również 
dla ludzi.

Przekonanie, jakoby taka praktyka 
poprawiała żyzność gleby, nisz-
czyła chwasty oraz zwiększała ko-
lejny plon siana to mit. Wypalenie 
wierzchniej, a  tym samym najżyź-
niejszej, próchniczej warstwy gle-
by, pociąga za sobą obniżenie jej 
wartości użytkowej nawet na kilka 
lat. W  konsekwencji zahamowane 
zostają naturalne procesy rozkła-
du. Cierpią na tym również owady 
i zwierzęta.

Ponadto płonące nieużytki i  łąki 
dezorganizują pracę jednostek stra-
ży pożarnych. Nie tylko ponoszą 
one ogromne koszty interwencji, 
ale gaszenie absorbuje znaczne 
moce osobowe, co niejednokrotnie 
może spowodować wzrost zagroże-
nia w innych obszarach strażackiej 
działalności, jak choćby pomocy 
poszkodowanym w  wypadkach 
drogowych czy pożarach mienia 
gospodarskiego.

Na wcześniejszych stronach infor-
mowaliśmy o dużych inwestycjach, 
które w  tym roku zrealizujemy na 
terenie naszej gminy, jak między 
innymi modernizacji oświetle-
nia w  formule PPP, budowie dróg 
w Ostrowach nad Okszą i Miedźnie, 
przebudowie budynku byłej szkoły 
w Izbiskach czy termomodernizacji 
placówki oświatowej w Mokrej.

Pośród tych wielomilionowych wy-
datków w  majątek gminy nie zapo-
minamy jednak i o tych mniejszych, 
które równie mocno kształtują ota-
czającą nas przestrzeń publiczną. 
Chcemy, by nabierała ona coraz lep-
szych walorów estetycznych i  pozy-
tywnie wpływała na wizerunek na-
szych miejscowości.

Z  tego też powodu inwestujemy 
w  nowe wiaty przystankowe. Dwie 
eleganckie konstrukcje zamontowa-
liśmy właśnie w  Wapienniku oraz 
Miedźnie. Pierwsza została sfinan-

sowana z  puli funduszu sołeckiego, 
a druga z budżetu gminy. Nasze dzia-
łania w tym kierunku będziemy suk-
cesywnie kontynuować.

O  tym, na jakie inicjatywy zostaną 
wydatkowane środki tegorocznego 
funduszu sołeckiego, poszczególne 
sołectwa zdecydowały na ubiegło-
rocznych zebraniach wiejskich. Plan 
tych wydatków stanowi załącznik do 
uchwały budżetowej naszego samo-
rządu na ten rok. Łącznie jest to pra-
wie 315 tysięcy złotych.

Fundusz sołecki jest wyodrębnioną 
z  budżetu pulą pieniędzy, która ma 
służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności wydatko-
wania środków ze strategią rozwoju 
gminy. Jego wysokość oblicza się na 
podstawie specjalnego, określonego 
w ustawie wzoru. Decydująca w tym 
zakresie jest liczba mieszkańców da-
nego sołectwa.



Pomoc żywnościowa
w gminie Miedźno.
Ruszył nabór wniosków

Nowy paczkomat 
w Miedźnie

GOPS wydaje zaświadczenia do 
programu „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Miedźnie rozpoczął nabór 
wniosków dla osób chcących sko-
rzystać z pomocy w formie paczek 
żywnościowych w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym.

Wnioski przyjmowane są w  trybie 
ciągłym. Osoby, które złożą wniosek 
po 19 marca o terminie wydania pa-
czek żywnościowych zostaną poin-
formowane indywidualnie.

Paczki będą wydawane od 29 marca 
(poniedziałek) w  budynku Agro-
nomówki przy ulicy Słonecznej 1 
w Miedźnie.

Na parkingu przy OSP Miedźno 
pojawił się nowy paczkomat. Spo-
ro większy niż ten, który gościł 
przy ulicy Filipowicza 5 jeszcze 
niedawno.

Pierwszy z  paczkomatów Inpost 
postawił 7 sierpnia ubiegłego roku. 
Była to niewątpliwa zasługa dru-

hów z  Miedźna, którzy mocno 
o niego zabiegali.

Inicjatywa ta tak bardzo przypadła 
mieszkańcom do gustu, że po nie-
co pół roku firma podjęła decyzję 
o  zwiększeniu liczby skrytek. Bra-
wo Wy!
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Miedźnie informuje, że 
wydaje zaświadczenia dla osób 
fizycznych, które zamierzają skła-
dać wnioski o przyznanie dofinan-
sowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej lub z  wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska 
i  gospodarki wodnej w  ramach 
drugiej części Programu Priory-
tetowego „Czyste Powietrze” 2.0.

Według obowiązujących od poło-
wy maja ubiegłego roku nowych 
zasad programu „Czyste Powietrze” 

2.0, osoby fizyczne - właściciele lub 
współwłaściciele domów jednoro-
dzinnych - o  dochodach miesięcz-
nych do 1400 zł/os. (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1960 zł (go-
spodarstwa jednoosobowe), mają 
szansę na dotację do 60 proc. po-
niesionych kosztów realizacji inwe-
stycji, nie więcej jednak niż 37 tys. 
zł.

Aby móc uzyskać podwyższone do-
finansowanie, do wniosku o dotację 
konieczne będzie załączenie wyda-
wanego przez gminę zaświadczenie 
o dochodach. Zaświadczenia wyda-

wane są w celu potwierdzenia prze-
ciętnego miesięcznego dochodu na 
jednego członka gospodarstwa do-
mowego osoby ubiegającej się o do-
finansowanie. Żądanie takiego za-
świadczenia osoby zainteresowane 
mogą złożyć w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Miedźnie 
osobiście, pocztą albo przez plat-
formę ePUAP.

W  przypadku pytań i  wątpliwości 
prosimy o  kontakt pod numerem 
telefonu 34 311 40 00 oraz mailowo: 
gops@miedzno.pl.
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Objęliśmy patronat nad książką 
poświęconą bitwie pod Mokrą

Biblioteka daje książkom drugie życie.
Czytelnicy mogą zdobyć prawdziwe perełki

Orkiestra Dęta OSP 
Miedźno zaprasza 
w swoje szeregi

Wydawnictwo My Hobby 4U 
przygotowało książkę, która 
w  całości poświęcona jest bitwie 
pod Mokrą. Szósty tom kolekcji 
„Bitwy Kawalerii” jest już do-
stępny także dla naszych miesz-
kańców. Gmina Miedźno objęła 
patronat nad tą publikacją.

Kolekcje wydawnictwa mają za 
zadanie popularyzować historię 
polskiej sztuki wojennej, a  także 
przypominać chwalebne karty pol-
skiego oręża. 40-tomowa seria opi-
suje wszystkie najważniejsze bitwy 
polskiej kawalerii z  okresu wojen 
o niepodległość, a także kampanii 
polskiej 1939 roku. W serii będzie 
można przeczytać o  tych najbar-

Biblioteka Publiczna w  Miedźnie 
zainicjowała akcję „POWIĘKSZ 
biblioteczkę domową i  ZABIERZ 
książkę ze sobą”. To dobra szansa, 
by rozbudować zbiory domowej 
biblioteczki o  niejednokrotnie 
wyjątkowe pozycje.

W holu biblioteki wystawiono regał, 
na którym w  każdy poniedziałek 
pojawiają się zbiory przeznaczone 
do tego, by miłośnicy czytelnictwa 
mogli zabrać do domu wybrane 
przez siebie tytuły. W  ten sposób 
pracownicy gminnej instytucji na-
dają „drugie życie” wcześniej nieco 
zniszczonym i  mniej popularnym 
wśród czytelników książkom. Ak-
cja cieszy się dużym zainteresowa-
niem, a  trwać będzie jeszcze przez 
najbliższe dwa miesiące.

- W  czasie gdy biblioteki były za-
mknięte, prowadziliśmy prace we-

Działająca przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Miedźnie orkiestra 
dęta rozpoczęła nabór muzyków. 
Trwa on w  trybie ciągłym. Aby 
stać się częścią zespołu, nie trzeba 
umieć grać na instrumentach.

Jeżeli więc nie zaliczacie się do tych, 
którym „słoń nadepnął na ucho”, to 
oferta orkiestry jest jak najbardziej 
otwarta. W  jej szeregach mile wi-
dziane będą zarówno dzieci, mło-
dzież, ale także i dorośli. Zarówno 
ci, którzy mają już doświadczenie 
muzyczne, jak i  zupełni amatorzy, 
którzy chcą się nauczyć grać na in-
strumentach i  przy okazji przeżyć 
niesamowitą przygodę. Instrukto-
rzy orkiestry potrafią odkryć mu-
zyczne talenty, a  cała ekipa gwa-
rantuje niesamowity klimat oraz 
możliwości koncertowania w kraju, 
jak i na arenie międzynarodowej.

- Nabór odbywa się w  trybie cią-
głym, cały czas. Choć orkiestra ma 
obecnie pełny skład i  rotacja nie 
jest duża, to zdajemy sobie spra-
wę z  tego, że nasza młodzież nam 
dorasta. Część wkrótce pewnie wy-
jedzie na studia. Ponadto chcemy 
umożliwić, szczególnie dzieciom, 
właściwy rozwój. Nauka gry na in-
strumentach świetnie na to wpływa 
i  jest bardzo korzystna pod tym 
względem – mówi Leszek Idasz, 
prezes OSP Miedźno.

Bogata historia Orkiestry Dętej 
OSP Miedźno sięga roku 1921. 
Sto lat temu dowodził nią Franci-
szek Paluszkiewicz. Obecnym jej 
kapelmistrzem jest Miłosz Janik. 
Przez ten czas na trwałe wpisała się 
w życie kulturalne nie tylko naszej 
gminy. Jej występy towarzyszą uro-
czystościom religijnym, patriotycz-
nym, ale i  wydarzeniom o  czysto 
rozrywkowym charakterze.

Bez wątpienia orkiestra zalicza się 
dzisiaj do najlepszych zespołów 
dętych nie tylko w regionie. Ciężka 
praca owocowała laurami zarówno 
na powiatowych czy ogólnokrajo-

dziej znanych bitwach, takich jak 
Jazłowiec, Komarów, Krojanty, 
Mokra, czy Kock, ale także mniej 
znanych, ale równie ważnych, jak 
Arcelin, Skrzeszew, Janów czy Ko-
ziatyń.

Serie są autorskie. Wszystkie tomy 
kolekcji opracowuje dwóch uzna-
nych autorów specjalizujących 
się w  tej tematyce — prof. Juliusz 
S. Tym i dr Daniel Koreś. Dużym 
atutem kolekcji jest, że do każde-
go tomu dołączany jest proporczyk 
pułku polskiej kawalerii, który brał 
udział w danej bitwie. W przypad-
ku tomu 6. jest to proporczyk 21. 
Pułku Ułanów Nadwiślańskich.

wnętrzne i  ubytkowaliśmy znisz-
czone i  mniej popularne wśród 
czytelników książki. W  ten sposób 
zgromadziliśmy sporą ich ilość, 
którym postanowiliśmy nadać 
„drugie życie”. Cudownie, że zubyt-
kowane książki trafiają do domo-

wych przeglądach, ale i  nomina-
cjami na mistrzostwa świata w Ka-
nadzie w roku 2019 i Japonii 2020. 
Te udało się zdobyć na Międzyna-
rodowym Festiwalu Zespołów Dę-
tych i Paradnych „Alte Kameraden 
2018” w Gorzowie Wielkopolskim. 
Na mistrzostwa świata niestety nie 
udało się pojechać. Takie przed-
sięwzięcie to olbrzymie wyzwanie 
logistyczne, ale przede wszystkim 
finansowe.

W  ubiegłym roku, pomimo wielu 
pandemicznych obostrzeń, muzycy 
z  Miedźna wzięli udział w  wyjąt-
kowym projekcie. Byli częścią stu-
osobowej orkiestry, którą tworzyli 
wspólnie z  kolegami z  Kłomnic, 
Dąbrowy Zielonej, Ostrów nad 
Okszą, Pińczyc, Rędzin, Wręczy-
cy Wielkiej i  Mykanowa. Swoje 
umiejętności szlifowali pod batutą 
Mariusza Dziubka, dyrygenta Na-
rodowej Orkiestry Dętej, a  efekt 
projektu można było podziwiać 
12 września 2020 roku podczas fi-
nałowego koncertu w  Mykanowie. 
Wieńczył on obchody jubileuszu 
110-lecia tamtejszej orkiestry, pod-
czas którego lokalni artyści wystą-
pili u  boku wielu gwiazd polskiej 
estrady.

- Pandemia pokrzyżowała wiele 
planów związanych z  obchodami 
setnej rocznicy założenia naszej or-
kiestry, które miały odbyć się w tym 
roku. Obchody miały być huczne, 
ale niestety uroczystości zostały 
zawieszone. Pomimo braku wystę-
pów, nie próżnowaliśmy. Wkrótce 
ukaże się nasza druga płyta „Nuty 
z ekranu - melodie filmowe”. Projekt 
jest już praktycznie na ukończeniu. 
W  związku z  tym w  najbliższym 
czasie prawdopodobnie wystąpi-
my z  koncertem promującym ten 
album, gdyż jest to niezbędny wa-
runek rozliczenia przyznanej nam 
przez urząd marszałkowski dotacji. 
Dopracowujemy szczegóły, gdyż 
musimy zachować wszystkie obo-
wiązujące obostrzenia – informuje 
Leszek Idasz.

Wydawnictwo w  nakładzie 5000 
egzemplarzy dystrybuowane bę-
dzie w  salonikach prasowych 
i kioskach na terenie całego kraju. 
Gmina Miedźno otrzymała 100 
egzemplarzy książki w ramach pa-
tronatu, informację o  tym fakcie 
wraz z  herbem na drugiej stronie 
książki, a ostatnia strona publika-
cji przeznaczona została na cele 
promocyjne gminy. 

Publikacja dotarła także do na-
szych instytucji. Można ją wypo-
życzyć, a  także zakupić w  Biblio-
tece Publicznej w  Miedźnie oraz 
w  Muzeum w  Mokrej. Jej cena to 
25 złotych. Bardzo gorąco poleca-
my Wam tę publikację!

wych księgozbiorów i „żyją” dalej – 
podkreślają pracownicy biblioteki. 
- Zapraszamy. Oglądajcie, wybie-
rajcie i  zabierajcie książki ze sobą. 
W naszej kolekcji można wyszukać 
prawdziwe perełki, a  nawet białe 
kruki – zachęcają.
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Biblioteka zaprasza dzieci po wyprawki, a dorosłych po wydawnicze nowości

Passus et sepultus. 
To był wspaniały 
koncert pasyjny 

GOK zaprasza dzieci i młodzież na 
międzywojewódzki konkurs gitarowy

Gminny Ośrodek Kultury 
w  Miedźnie zainicjował kolejne 
przedsięwzięcie. Tym razem za-
prasza dzieci i  młodzież z  woje-
wództw śląskiego i  łódzkiego na 
konkurs gitarowy. Adresowany 
jest on do uczniów instytucji kul-
turalnych, ognisk muzycznych 
oraz szkół podstawowych i  po-
nadpodstawowych. „Czary z gita-
ry” odbędą się 28 maja w siedzibie 
naszej gminnej instytucji.

Celem konkursu jest prezentacja 
osiągnięć uczniów sekcji gitary kla-
sycznej i  akustycznej, wyłonienie 
tych najbardziej zdolnych i  uta-
lentowanych młodych muzyków, 
a  także integracja środowiska pe-
dagogów i  uczniów amatorskiego 
ruchu muzycznego.

Uczestnicy będą się prezentować 
w  dwóch kategoriach. Jako soli-
ści, jak i  w  zespołach. Pierwszą 
jest „Sami z  gitarami”, podzielona 
na dwie grupy. Młodszą, dla dzie-

Biblioteka Publiczna w  Miedźnie 
przystąpiła do ogólnopolskiego 
projektu promującego czytelnictwo 
wśród dzieci w  wieku przedszkol-
nym. Maluch, którego rodzice zapi-
szą do biblioteki, otrzyma specjalną 
wyprawkę czytelniczą.

Lokalna biblioteka rozpoczęła re-
alizację kampanii „Mała książka 
- wielki człowiek” już w  połowie 
października. Przedsięwzięcie ma za 
zadanie zachęcić rodziców do odwie-
dzania placówki i  codziennego czy-
tania z  dzieckiem. Każdy mieszka-
niec w  wieku przedszkolnym, który 
odwiedzi bibliotekę, otrzyma w pre-
zencie wyprawkę na dobry czytelni-
czy start. Niezależnie od tego czy już 

ci w  wieku od 10 do 13 lat, oraz 
starszą – od 14 do 18 lat. Kolejna 
natomiast - „W  parze na gitarze” 
- przeznaczona jest dla zespołów 
składających się minimum z duetu.

Młodsi gitarzyści będą musie-
li przygotować program, trwają-
cy od 3 do 6 minut, składający się 
z dwóch utworów - klasycznego na 
wybrany problem techniczny AR-
PEGGIO oraz dowolnego, którym 
może być także ulubiona piosen-
ka wykonana wraz ze śpiewaniem. 
Starsi z  kolei, w  występie od 4 do 
8 minut, w  klasyku przedstawią 
problem techniczny ELEMENTY 
GAMOWE a w drugim - dowolny 
utwór w  wybranej technice (np. 
fingerstyle) lub utwór z  muzyki 
rozrywkowej (akompaniament wy-
konany przez uczestnika wraz ze 
śpiewaniem). Przynajmniej jeden 
z nich musi być zagrany z pamięci. 
Zespoły natomiast w  wyborze re-
pertuaru mają pełną swobodę. Czas 
trwania prezentacji powinien trwać 

korzystał z księgozbioru czy dopiero 
zamierza to uczynić.

Wspomniana wyprawka zawiera 
między innymi książkę dostosowa-
ną pod względem formy i  treści do 
potrzeb najmłodszych, zakładkę, po-
radnik dla rodzica czy kartę do zbie-
rania naklejek. Za każde odwiedziny 
biblioteki, które skutkować będą wy-
pożyczeniem książek, mały czytel-
nik otrzyma naklejkę. Po uzbieraniu 
dziesięciu, dziecko dostanie imienny 
dyplom potwierdzający jego czytelni-
cze zainteresowania.

W  wyprawce znajdą coś dla siebie 
także i  rodzice. Przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypo-

jednak od 5 do 8 minut.

Jurorzy oceniać będą poziom tech-
niczny uczestnika, zachowanie 
elementów muzyki w  utworach, 
jak między innymi dynamika i  ar-
tykulacja, oraz ogólny wyraz arty-
styczny. W każdej z grup przyzna-
ne zostaną nagrody i  wyróżnienia. 
Mogą one mieć charakter rzeczowy. 
Wszyscy uczestnicy, którzy pod-
czas konkursu powinni być pod 
opieką nauczyciela, opiekuna bądź 
rodzica, otrzymają także okoliczno-
ściowe dyplomy.

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leży do 30 kwietnia przesłać wypeł-
niony formularz zgłoszeniowy oraz 
podpisaną przez opiekuna prawne-
go zgodę. Są one dostępne na naszej 
stronie internetowej. Dokumenty 
należy przesłać na adres czaryzgita-
ry@gmail.com. Jest to także skrzyn-
ka pocztowa, na którą można kiero-
wać dodatkowe pytania dotyczące 
inicjatywy.

Po rocznej przerwie Gminny 
Ośrodek Kultury wrócił do trady-
cji organizacji koncertów pasyj-
nych. 

To wyjątkowe wydarzenie odbyło 
się 14 marca o godz. 15.30 w koście-
le pw. Św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w  Miedźnie. Transmitowane 
było online w  mediach społecz-
nościowych gminnych instytucji. 
Również tam dostępny jest obecnie 
zapis wideo koncertu. Przewod-
nim jego hasłem było w  tym roku 
„Passus et sepultus”, czyli „Umę-
czony i  pogrzebany”. Muzyczne 
rozważania nawiązywały do męki 
Chrystusa. Wydarzenie uświetni-

li znakomici muzycy – organista 
Tadeusz Barylski oraz Jasnogórski 
Kwartet Wokalny „Cantus”.

- Koncerty pasyjne na trwałe wpisa-
ły się w kulturalny krajobraz naszej 
gminy. Różnorodność stylistyczna 
oraz kontemplacyjny nastrój tych 
wydarzeń były ich znakiem roz-
poznawczym. Pomimo śmiałych 
planów zorganizowania kolejnego 
koncertu w  minionym, 2020 roku, 
ostatecznie do niego nie doszło. 
Tegoroczny koncert zdominowała 
muzyka organowa oraz kameralna 
- mówi Kamil Majchrzak z  Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Miedźnie, 
organizator wydarzenia.

mni nie tylko o nieocenionej roli czy-
tania w rozwoju dziecka, ale również 
o  rozmaitych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania bibliote-
ki. Głównie o tym dlaczego literatura 
pełni tak ważną rolę w zrównoważo-
nym, zdrowym rozwoju maluchów. 

Oprócz tego znajdą też w niej szereg 
czytelniczych porad i inspiracji.

Wyprawki czytelnicze dostępne są 
w  Bibliotece Publicznej w  Miedźnie 
oraz w  Filii Bibliotecznej w  Ostro-
wach nad Okszą. Obie placówki 

funkcjonują bez przeszkód, jednakże 
z  zachowaniem wszelkich obecnych 
obostrzeń wynikających z zasad reżi-
mu sanitarnego. Biblioteka zapra-
sza wszystkich mieszkańców naszej 
gminy również po wiele pięknych 
i ciekawych nowości wydawniczych, 
które w ostatnim czasie powiększyły 
dostępny księgozbiór.

Aktualny katalog dostępnych pozycji 
książkowych można sprawdzić tak-
że online. Wystarczy wejść na stronę 
www.miedzno-gok.sowwwa.pl. 
Ikonę katalogu w  bardzo intuicyj-
ny sposób da się dodać również do 
głównego ekranu dowolnego urzą-
dzenia mobilnego – smartfona czy 
też tabletu.
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Człowiek, który zdetronizował cara. Przywracamy pamięć 
o Ignacym Miączyńskim

Nowe zabytki naNowe zabytki na
terenie naszej gminyterenie naszej gminy
5 października 2020 roku Śląski 
Wojewódzki Konserwator Za-
bytków w  Katowicach wpisał do 
rejestru zabytków ruchomych 
województwa śląskiego Pomnik 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą. 15 
grudnia ubiegłego roku wydał 
natomiast dwie kolejne decyzje 
w sprawie wpisu do rejestru zabyt-
ków nieruchomych fragmentów 
pól bitewnych - pod Mazówkami 
oraz pod Mokrą.

W 1975 roku społeczeństwo regionu 
kłobuckiego oraz młodzież harcer-
ska okolicznych Hufców ZHP dla 
uczczenia poległych żołnierzy Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii wzniosło 
pomnik usytuowany w  sąsiedztwie 
niemego świadka Bitwy - Kościoła 
pw. Św. Apostołów Szymona i  Judy 
Tadeusza. Pomnik Bohaterów Bitwy 
pod Mokrą jest symbolem patrio-
tycznej walki żołnierza polskiego 
w obronie ojczyzny. Twórcą pomni-
ka jest artysta rzeźbiarz Gabryjel 
Hajdas.

Decyzja wojewódzkiego konserwa-

tora zabytków niezmiernie podnosi 
rangę tego niezwykle ważnego w hi-
storii Polski miejsca, upamiętniają-
cego bohaterstwo żołnierzy wrze-
śnia. Wiąże się to dla właściciela 
z  licznymi zadaniami i  obowiązka-
mi, związanymi z utrzymaniem za-
bytkowego obiektu i  zachowaniem 
jego historycznej wartości. Daje 
jednakże również gminie Miedźno 
wiele możliwości starania się o  po-
zyskanie środków na dofinansowa-
nie prac konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót budowlanych 
przy tym zabytku i  przyległego do 
niego otoczenia.

Z  kolei fragment pola bitewnego 
Bitwy pod Mazówkami, stoczonej 
w  czasie Powstania Styczniowego 3 
października 1863 roku, który stał 
się zabytkiem, obejmuje działkę ewi-
dencyjną nr 308/1, obręb 0004 Ma-
zówki. Natomiast wpis do rejestru 
zabytków dotyczący fragmentu pola 
bitewnego Bitwy pod Mokrą z 1939 
roku, obejmuje działkę ewidencyjną 
nr 485, obręb 0006 Mokra. Decyzja 
widnieje pod numerem A/738/2020.

Wójt Gminy Miedźno Piotr Derej-
czyk wraz z  proboszczem parafii 
Świętej Katarzyny Aleksandryj-
skiej w  Miedźnie Andrzejem Ba-
naszkiem planują podjąć działania 
zmierzające do renowacji kaplicy 
Ignacego Miączyńskiego - senato-
ra, wojewody Królestwa Polskiego, 
ekonomisty, publicysty i  ziemiani-
na, właściciela majątku Miedźno 
i  Borowe, którego prochy spoczy-
wają na cmentarzu parafialnym 
w Wapienniku. Ponadto we współ-
pracy z  Przemysławem Bednar-
czykiem - reżyserem, scenarzystą 
i twórcą między innymi filmu „Mo-
kra 1939” - nasz samorząd przystą-
pił do realizacji filmu dokumen-
talnego o  Ignacym Miączyńskim. 
Warto przywrócić pamięć o  tym 
człowieku. 

Historia życia oraz działalności pu-
blicznej Ignacego Miączyńskiego 
bardzo mocno wpisują się w historię 
polskiej państwowości. Jako senator 
podpisał bowiem 25 stycznia 1831 
roku akt detronizacji cara Mikołaja 
I  Romanowa, przywracając tym sa-
mym na chwilę suwerenność ziem 
polskich. Obecnie obchodzimy 190. 
rocznicę tamtych pamiętnych wyda-
rzeń, wpisujących się w losy Powsta-

nia Listopadowego – narodowego 
zrywu przeciwko rosyjskiemu zabor-
cy.

Ignacy Miączyński urodził się w 1767 
roku w  Kustomłotach na Podlasiu, 
zmarł w roku 1840 w Miedźnie. Był 
synem Władysława Miączyńskiego, 
konfederata barskiego, oraz Magda-
leny Krzemienieckiej herbu Grzy-
mała. Gruntowne wykształcenie po-
mógł mu zdobyć August Miączyński, 
starosta krzepicki, a  zarazem jego 
opiekun. To on przekazał mu majątki 
ziemskie Miedźno i Borowe, a z jego 
protekcji dziewiętnastoletni wówczas 
Ignacy otrzymał tytuł szambelana 
królewskiego.

Początki działalności na niwie poli-
tycznej przypadają na okres Księstwa 
Warszawskiego. W 1808 roku został 
komisarzem cywilno-wojskowym 
powiatu częstochowskiego, póź-
niej członkiem Kaliskiej Rady De-
partamentowej, natomiast od 1810 
roku do 1814 roku -    konsyliarzem 
Najwyższej Izby Obrachunkowej. 
Szczególną uwagę zwracał na potrze-
bę gruntownej reformy gospodarki 
rolnej – kredytów dla zadłużonego 
ziemiaństwa czy uzależnienia podat-
ku pańszczyźnianego od dochodu 

chłopstwa z  gruntu. Swoje pomysły 
na tę sferę aktywnie wyrażał nie tyl-
ko w publicystyce, ale także wdrażał 
w  zarządzanych przez siebie mająt-
kach.

W  1815 roku został mianowany 
przez Aleksandra I komisarzem rzą-
du rosyjskiego, wchodząc w  skład 
Komisji Organizacyjnej trzech mo-
carstw opiekuńczych, której celem 
było ustalenie statusu politycznego 
i administracyjnego Rzeczpospolitej 
Krakowskiej. Za swoje zaangażowa-
nie Senat Wolnego Krakowa nadał 
mu honorowe obywatelstwo repu-
bliki, w 1816 roku został też człon-
kiem honorowym Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego, a  trzy 
lata później Uniwersytet Jagielloński 

przyznał mu tytuł honoris causa.

Ignacy Miączyński w 1818 roku zo-
stał senatorem kasztelanem Króle-
stwa Polskiego, uczestniczył jako eks-
pert w pracach nad przygotowaniem 
projektów praw dotyczących spraw 
gospodarczych. Proponował oparcie 
polityki podatkowej na podatkach 
niestałych, pośrednich i zróżnicowa-
nie ich w zależności od dochodu. Był 
przeciwny likwidacji pańszczyzny, 
argumentując to tym, że nie zapewni 
to samodzielności majątkowej chło-
pom, a wsparcia rozwoju i odbudowy 
rolnictwa upatrywał w  czasowym 
zmniejszeniu fiskalizmu i zapewnie-
niu chłopom dostępu do pożyczek, 
co umożliwiłoby im oczynszowanie 
bądź nabycie gospodarstw na wła-

sność. Doceniony za te idee w roku 
1828 powołany został na funkcję 
prezesa Dyrekcji Głównej Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego, którą 
sprawował przez kolejne trzy lata.

Po wybuchu powstania listopadowe-
go był jednym z  autorów manifestu 
sejmowego z 20 grudnia 1830 roku, 
który uznawał narodowy charak-
ter powstania. Od lutego 1831 roku 
przewodniczył obradom Senatu. 
Z działalności publicznej wycofał się 
u  schyłku powstania. Wtedy też na 
stałe osiadł w Miedźnie.

Źródło: Fragmenty biografii Ignacego Mią-
czyńskiego na podstawie utworu Jerzego 
Skowronka, zamieszczonego w  Interneto-
wym Polskim Słowniku Biograficznym.
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Gminne dotacje na kulturę
i sport. Do naszych organizacji 
trafi prawie 346 tysięcy złotych
Do stowarzyszeń, klubów spor-
towych i  organizacji działających 
w  szeroko rozumianym obszarze 
kultury, sportu i rozwoju lokalne-
go życia społecznego trafią dotacje 
na realizację zadań publicznych na 
terenie naszej gminy w  bieżącym 
roku. Rozdysponowaliśmy łączną 
kwotę niemal 346 tysięcy złotych. 
Otwarty konkurs ofert przewidy-
wał przyznanie dotacji w  trzech 
obszarach. 

Pierwszym jest wspieranie i  upo-
wszechnianie kultury fizycznej jako 
alternatywnej formy spędzania cza-
su wolnego. Przeznaczyliśmy na 
nie 185.000 zł. Pieniądze otrzymają 
cztery kluby:

► Klub Sportowy „GROM” Miedźno: 
72.000 zł, 
►  Ludowy Klub Sportowy „NA-
PRZÓD” Ostrowy: 65.000 zł, 

► Uczniowski Klub Sportowy „TY-
TAN” Ostrowy: 45.000 zł, 
►  Klub Sportowy „WOJOWNIK”: 
4.000 zł.

Kolejne dotyczyło upowszechniania 
kultury poprzez prowadzenie orkie-
stry dętej i naukę gry na instrumen-
tach. Środki w kwocie 100.929,90 zł 
powędrowały oczywiście do naszych 
dwóch OSP - w  Miedźnie i  Ostro-
wach nad Okszą, z czego na:

► działalność orkiestry w Miedźnie: 
53.000 zł, 
►  działalność orkiestry w  Ostro-
wach nad Okszą: 47.929,90 zł.

W ostatnim z zadań, na prowadze-
nie świetlicy wiejskiej w  sołectwie 
Ostrowy nad Okszą, zarezerwowane 
60.000 zł na ten cel otrzyma Ludowy 
Klub Sportowy „NAPRZÓD” Ostro-
wy.

Blisko trzydzieścioro dzieci 
rozpoczęło wspaniałą
przygodę z piłką nożną

K.S. „Grom” Miedźno zaprosił 
dziewczynki i chłopców z roczni-
ków 2014 i  młodszych na zajęcia 
sportowe. Od 18 lutego zaczęła 
więc funkcjonować najmłodsza 
grupa skrzatów. 

Treningi odbywają dwa razy w  ty-
godniu na sali gimnastycznej Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego 
w Miedźnie, w każdy poniedziałek 
oraz czwartek o godzinie 16. Zaję-
cia mają ogólnorozwojowy charak-
ter, choć oczywiście dominują ele-
menty piłki nożnej.

 - Liczba uczestników zajęć sporto-
wych jest bliska trzydziestu osób. 
Podczas godzinnych zajęć jest nie 

tylko głośno, ale i  mocno sporto-
wo. Z każdym kolejnym treningiem 
dzieci uczą się nie tylko koordyna-
cji, sportowej rywalizacji poprzez 
ćwiczenia, ale i  dyscypliny. Nad 
całością projektu czuwa prezes 
klubu Wojciech Kowalik, a  za od-
powiednie przeprowadzenie zajęć 
odpowiada trener Łukasz Głusek 
– informuje klub na swoim profilu 
facebook’owym.

Kto wie, być może wśród naszych 
najmłodszych milusińskich tkwi 
potencjał przyszłych gwiazd piłki 
nożnej? Poza tym, każda aktywność 
ruchowa to znakomita inwestycja 
w  dobre zdrowie i  samopoczucie 
dzieci.

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce 
o Puchar Kinder Joy of moving zawitały do 
Ostrów nad Okszą

Naprzód Cup 2021

14 lutego na hali sportowej 
w  Ostrowach nad Okszą młode 
siatkarki z  regionu częstochow-
skiego rywalizowały o puchar Kin-
der Joy of moving (Kinder+Sport). 
Wydarzenie było jednym z etapów 
ogólnopolskich mistrzostw w mi-
nisiatkówce.

Rozgrywki były drugim z  cyklu 
sześciu zaplanowanych turniejów 
eliminacyjnych, mających wyłonić 
najlepszą drużynę w województwie 
śląskim. Pierwszy, także z  udzia-
łem rodzimych sportowców, odbył 
się w Hali Polonia w Częstochowie. 
W  Ostrowach nad Okszą adepci 
piłki siatkowej rywalizowali w naj-
młodszej kategorii „dwójek”.

- Zawitało do nas łącznie dwa-
dzieścia sześć drużyn. Pojawili się 
zawodnicy z  całego regionu: Czę-
stochowy, Myszkowa, Zawiercia 
i Blachowni, a gminę Miedźno i cały 
powiat kłobucki reprezentował 
oczywiście Uczniowski Klub Spor-
towy „Tytan” Ostrowy nad Okszą 
– mówi działacz Sławomir Konecki. 
- W tym trudnym czasie pandemii 
trenujemy cały czas. Bierzemy ak-
tywny udział w wydarzeniach spor-
towych i  to ze sporymi sukcesami. 
Myślę, że ten turniej, choć niestety 
bez udziału publiczności, to jednak 
bardzo dobrze wpłynie na promocję 

Przez dwa lutowe weekendy na 
hali sportowej w  Ostrowach nad 
Okszą szesnaście drużyn z całego 
regionu rywalizowało w  kolejnej 
edycji Naprzód Cup. Bardzo do-
brze zaprezentowali się reprezen-
tanci z  naszej gminy, zajmując 
w  swoich kategoriach wiekowych 
czwarte miejsca.

Turniej, którego gospodarzem i or-
ganizatorem jest nasz lokalny klub, 
w  tym roku rozegrano 21 oraz 28 
lutego. W  przygotowanie imprezy 
duży wkład wniosło także Powia-
towe Zrzeszenie LZS w  Kłobucku, 
Podokręg Częstochowa oraz firma 
Tomadex-Keeza. 

Zainteresowanie imprezą było 
bardzo duże. Wzięło w  niej udział 
łącznie szesnaście zespołów. Naszą 
gminę reprezentowali zawodnicy 
KS Grom Miedźno i  oczywiście 
LKS-u  Naprzód Ostrowy. Ponadto 
gościliśmy kluby: Maraton Waleń-
czów, Płomień Czarny Las, GLKS 
Strzelce Wielkie, Sokół Wręczyca 
Wielka, Stradom Częstochowa, KS 
Panki, Sparta Lubliniec, Sportowa 
Częstochowa, SMS Zwierzyniec 
Pierwszy, Znicz Kłobuck, AS Pa-
jęczno oraz Skra Częstochowa. 

siatkówki i zachęci kolejne dzieciaki 
do uprawiania tego fantastycznego 
sportu – dodaje.

Ogólnopolskie Mistrzostwa w  Mi-
nisiatkówce o  Puchar Kinder Joy 
of moving są największym wyda-
rzeniem promującym siatkówkę 
wśród dzieci i młodzieży w Polsce. 
Mogą w nich startować dziewczyn-
ki i  chłopcy w  wieku od 11 do 13 
lat. Ich głównym organizatorem jest 
Polski Związek Piłki Siatkowej oraz 
wojewódzkie przedstawicielstwa tej 
organizacji. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęło Ministerstwo 
Sportu, Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej oraz Polski Komitet Olim-
pijski.

W  pierwszym terminie na boisko 
wybiegli zawodnicy z  rocznika 
2009 i młodsi, a w drugim – piłka-
rze do rocznika 2013.

Pośród starszych najlepiej wypadli 
zawodnicy Sportowej Częstocho-
wy. Drugie miejsce przypadło KS 
Panki, a  kolejne zajęły Sparta Lu-
bliniec, Grom Miedźno, Maraton 
Waleńczów, Płomień Czarny Las, 
Naprzód Ostrowy i  GLKS Strzel-
ce Wielkie. Najlepszym zawodni-
kiem rozgrywek wybrano Kacpra 
Radwańskiego ze zwycięskiej dru-
żyny. Wyróżnienie przypadło także 
reprezentantowi Gromu Miedźno. 
Oskara Kowalika uznano najlep-
szym bramkarzem turnieju.

Program Kinder Joy of mo-
ving (znany wcześniej jako Kin-
der+Sport) zapoczątkowała firma 
Ferrero już w  2007 roku. Jest on 
przykładem społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Jak podkreślają 
inicjatorzy przedsięwzięcia, celem 
projektu jest promocja aktywnego 
stylu życia wśród najmłodszych, 
aktywizacja lokalnych środowisk 
sportowych, propagowanie zasad 
i  nagradzanie postaw fair play, jak 
również promocja samej siatkówki, 
jako dyscypliny, która uczy, bawi 
i wychowuje.

Trzymamy kciuki i  życzymy po-
wodzenia naszym zawodnikom na 
wszystkich etapach rozgrywek!

W młodszej grupie piłkarzy trium-
fowali ponownie częstochowianie. 
Najlepszymi okazali się być tym 
razem piłkarze Skry, a  tuż za nimi 
zawodnicy Stradomia. Trzecią lo-
katę wywalczyła ekipa z  Pajęcz-
na, a  czwartą – Naprzód Ostrowy. 
W  dalszej kolejności zmagania za-
kończyły drużyny ze Zwierzyńca 
Pierwszego, Wręczycy Wielkiej, Pa-
nek i Kłobucka. Zawodnikiem tur-
nieju został Błażej Biś ze Skry.

Spośród zawodników Naprzód 
Ostrowy trenerzy docenili umiejęt-
ności Piotra Kobyłkiewicza, Grze-
gorza Szczypiór oraz Szymona Ta-
łajczyka.

fot. UKS „Tytan” Ostrowy nad Okszą

fot. K.S. „Grom” Miedźnofot. LKS Naprzód Ostrowy




