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Z wizytą w Tășnad.
Powrót do partnerskiej
współpracy

Gmina przystąpiła
do Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej

Gmina Miedźno
w pierwszej setce
najbardziej aktywnych

Duże pieniądze
na założenie działalności 
gospodarczej

Sportowe zwieńczenie
rocznicowych obchodów
82. Rocznicy Bitwy pod Mokrą

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszam do udziału w  konsulta-
cjach społecznych w sprawie połącze-
nia miejscowości Miedźno, Izbiska, 
Kołaczkowice i  Wapiennik w  jedną 
miejscowość o  nazwie Miedźno. 
Konsultacje społeczne mają na celu 
poznanie Państwa opinii w wyżej wy-
mienionej sprawie.

Planowane połączenie miejscowo-
ści Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice 
i  Wapiennik w  jedną miejscowość 
o nazwie Miedźno ma na celu upo-
rządkowanie nazewnictwa oraz 
numeracji ulic i  miejscowości poło-
żonych na terenie Gminy Miedźno. 
Obecnie w wielu miejscach niespój-
ność adresów powoduje dodatkowe 
utrudnienia. 

Miejscowość Izbiska nie obejmuje 
swoim zasięgiem wszystkich domów 
wzdłuż drogi biegnącej przez tą miej-
scowość. Część z nich posiada adres 
przy ul. Częstochowskiej w Miedźnie. 
Mieszkańcy pomimo tego, że należą 
oficjalnie do sołectwa Miedźno utoż-
samiają się z  mieszkańcami Izbisk. 
Biorą udział w zebraniach wiejskich 
sołectwa Izbiska i  interesują się jego 
sprawami. Nie mogą jednak uczest-
niczyć w pełni w życiu lokalnym tej 
społeczności. Przykładem tego jest 
brak możliwości głosowania podczas 
zebrań wiejskich. Podobnie jest w Iz-
biskach Małych gdzie nr adresowy 1 
w rzeczywistości znajduje się na tere-
nie miejscowości Miedźno. W przy-
padku połączenia miejscowości bę-
dzie istniała możliwość utworzenia 
jednej ulicy z  jednolitą numeracją 
adresową na terenie całych Izbisk.

Jeszcze większe zamieszanie wprowa-
dzają granice miejscowości Miedźno-
-Wapiennik-Kołaczkowice. Przykła-
dowo w ciągu jednej ulicy położonej 
w  Kolonii Wiktorów i  Małych Ko-
łaczkowicach mamy budynki o  nr 
adresowych przypisanych do każdej 
z tych trzech miejscowości. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku drogi 
powiatowej Miedźno-Mokra gdzie 

budynki posiadają adresy do Miedź-
na, Wapiennika i Kołaczkowic, pomi-
mo jednolitej zabudowy.  

Poza przytoczonymi wyżej przykła-
dami, na terenie obszaru miejsco-
wości Miedźno-Izbiska-Kołaczko-
wice-Wapiennik znajduje się więcej 
miejsc z  podobnymi problemami 
niespójności adresów. Nieścisłości 
adresowe i ich nieprzejrzystość wyni-
kająca ze skomplikowanych linii gra-
nicznych pomiędzy miejscowościami 
powoduje, że chociażby podczas zda-
rzeń powodujących konieczność we-
zwania służb ratunkowych dochodzi 
do utrudnień w dokładnej lokalizacji 
posesji.

Połączenie miejscowości umożliwi-
łoby wyeliminowanie powyższych 
problemów, a  w  kolejnym kroku 

ujednolicenie nazewnictwa ulic i ad-
resów. Zmiany granic miejscowości 
nie będą miały wpływu na grani-
ce sołectw - granice tych jednostek 
pomocniczych gminy określane są 
w odrębnym postępowaniu, jak rów-
nież nie wpłyną na zmianę obrębów 
geodezyjnych (numeracja działek 
geodezyjnych pozostanie bez zmian).  

Połączenie powyższych miejscowości 
nie będzie rodzić dla mieszkańców 
obowiązków związanych z wymianą 
dokumentów tj.:

1. nie będzie konieczna wymiana 
dowodów osobistych – z  uwagi na 
fakt, iż obowiązująca od 1 marca 
2015 r. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 
r. o dowodach osobistych nie przewi-
duje w nowych dowodach osobistych 
umieszczania informacji o  adresie 

Jak będą przebiegać konsultacje?

Uprawnionymi do udziału w kon-
sultacjach są mieszkańcy miejsco-
wości: Miedźno, Izbiska, Kołaczko-
wice oraz Wapiennik posiadający 
czynne prawo wyborcze. Zostaną 
one przeprowadzone w formie an-
kiety korespondencyjnej. Pakiety 
zostaną dostarczone uprawnionym 
mieszkańcom przez pracowników 
Urzędu Gminy w  terminie do 30 
października 2021 r.

Same konsultacje społeczne roz-
poczną się 3 listopada 2021 roku 
i  potrwają do  22 listopada 2021 
roku. Kartę z ankietą złożyć będzie 
można w tym czasie w Biurze Po-
dawczym Urzędu Gminy Miedźno 
przy ul. Ułańskiej 24, pok. nr 11, 
w godzinach pracy Urzędu.

zameldowania. 
2. nie będzie konieczna wymiana 
paszportów – paszporty nie zawiera-
ją adresu zameldowania posiadacza 
paszportu (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  
13 lipca 2006 r. o dokumentach pasz-
portowych).
3. nie będzie konieczna wymiana 
dokumentów prawa jazdy – z dniem 
4 marca 2016 r. zmienione zostało 
rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 25 lutego 2019 r. w spra-
wie wzorów dokumentów stwierdza-
jących uprawnienia do kierowania 
pojazdami, zgodnie z którym w do-
kumentach prawa jazdy nie umiesz-
cza się informacji o adresie zamiesz-
kania. Prawa jazdy wydane przed 
dniem wejścia w  życie zmienionych 
przepisów, zachowują ważność przez 
okres, na który zostały wydane, oraz 
nie podlegają wymianie w przypadku 
zmiany adresu zamieszkania posia-
dacza dokumentu.
4. nie będzie konieczna wymiana 
legitymacji emeryta, rencisty – do-
kumenty te nie zawierają danych ad-
resowych posiadaczy tych dokumen-
tów (§ 7 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 
2004 r. w sprawie wzoru legitymacji 
emeryta-rencisty oraz trybu jej wy-
dawania, wymiany lub zwrotu).
5. nie będzie konieczna wymiana 
dowodów rejestracyjnych – z uwagi 
na fakt, że z  dniem 1 stycznia 2016 
r. zaczął obowiązywać nowy przepis  
art. 79c ustawy z  dnia 20 czerwca 
1997 – Prawo o  ruchu drogowym, 
zgodnie z  którym w  przypadku 
zmiany nazwy miejscowości, dowo-
dy rejestracyjne, pozwolenia czaso-
we, tablice rejestracyjne, znaki lega-
lizacyjne i nalepki kontrolne wydane 
przed dniem wejścia w życie przepi-
sów zmieniających nazwę miejsco-
wości, zachowują ważność.

Zmiana nazwy miejscowości nie 
wpłynie na ważność posiadanych 
umów czy aktów notarialnych.
Aktualizacja danych w dokumentacji 
geodezyjnej i  kartograficznej, księ-
gach wieczystych, rejestrze miesz-

kańców, gminnej ewidencji podatko-
wej oraz gminnej ewidencji opłat za 
odbiór odpadów następować będzie 
na bieżąco z  urzędu. Mieszkańcy 
z tytułu ich uaktualniania nie ponio-
są kosztów.

Również aktualizacja danych w ewi-
dencjach identyfikacyjnych po-
datnika oraz płatnika w  Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Urzędzie Skarbowym następo-
wać będzie bez dodatkowych opłat.

Koszty finansowe z powodu zmiany 
nazwy miejscowości mogą ponieść 
przedsiębiorcy, którzy będą musieli 
dokonać zmian pieczątek firmowych, 
bądź osobistych, wizytówek, bane-
rów reklamowych, czy publikowa-
nych reklam.

Konieczna będzie również zmiana 
oznaczeń granic miejscowości na 
drogach, co obciążać będzie zarządcę 
drogi. 

Wójt Gminy Miedźno
Piotr Derejczyk

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych
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Wchodzimy w końcową fazę projektowania oświetlenia ulicznego

Finisz Narodowego Spisu Powszechnego. Jak przebiegł w naszej gminie?

w  związku z  brakiem możliwości 
posadowienia wszystkich projek-
towanych słupów w  pasach drogo-
wych.

Wykonanie tego zadania, które 
obecnie jest największą w  naszym 
kraju inwestycją oświetleniową re-
alizowaną w  formule PPP, gwaran-
tuje podniesienie bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców naszego 

samorządu i  spełnienie Państwa 
oczekiwań w  zakresie nowoczesne-
go i  funkcjonalnego oświetlenia 
wszystkich miejscowości Gminy 
Miedźno. W  ciągu najbliższych 
dwóch lat wybudowane zostanie 
bowiem blisko 1900 energooszczęd-
nych opraw LED, które oświetlą 
około 74 km dróg gminnych, powia-
towych i  wojewódzkich. W  zakres 
projektu wchodzi zarówno wymiana 

opraw oświetleniowych, jak też bu-
dowa zupełnie nowej infrastruktury. 
Zasięg inwestycji prezentuje załą-
czona mapka.

Projekt budowy oświetlenia uliczne-
go na terenie Gminy Miedźno w for-
mule PPP jest mocno zauważalny 
w  całym kraju. Niedawno miałem 
okazję przedstawiać go na V Mię-
dzynarodowym Forum PPP w Płoc-

Zbliżamy się do końca etapu spo-
rządzenia projektu budowlanego 
inwestycji związanej z komplekso-
wą modernizacją oświetlenia ulicz-
nego na terenie Gminy Miedźno 
w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Wykonawcą udzielo-
nego w  styczniu tego roku zamó-
wienia jest spółka IZIM. Inwestycja 
prowadzona jest w  systemie „za-
projektuj i wybuduj”.

W  związku z  powyższym pracow-
nicy Urzędu Gminy Miedźno, któ-
rym pomagają sołtysi poszczegól-
nych miejscowości, zaczęli od dnia 
8 września 2021 roku zbierać zgody 
od mieszkańców wytypowanych 
nieruchomości, na których plano-
wane jest posadowienie słupa oświe-
tlenia ulicznego i  położenie kabla 
zasilającego. Zgody te są niezbędne 

Od 1 kwietnia do 30 września na 
terenie naszego kraju Główny 
Urząd Statystyczny przeprowadzał 
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań. Gmina Miedźno 
pod względem spisanej ludności 
znalazła się na 5 miejscu w powie-
cie kłobuckim, 34 miejscu w  wo-
jewództwie na 167 śląskich gmin 
i  470 miejscu w  kraju na łącznie 
2477 gminy.

To badanie statystyczne przepro-
wadzone raz na dziesięć lat jest 
niezwykle ważne, gdyż jego wyni-
ki pozwalają odpowiadać na nasze 
potrzeby na poziomie lokalnym§ 
i  globalnym. Stanowią wyznacznik 
dla tworzenia budżetów przez sa-
morządy oraz podstawę określania 

ku. Jest to cykliczne wydarzenie, 
w  którym corocznie bierze udział 
ponad 250 uczestników zaintereso-
wanych skuteczną realizacją projek-
tów PPP, wywodzących się z  grona 
samorządowców, przedstawicieli 
instytucji publicznych oraz partne-
rów prywatnych z  Polski i  Europy. 
Zaproszenie na konferencję i umoż-
liwienie prezentacji naszej inwestycji 
jest kolejnym wyrazem uznania dla 
inicjatyw i działań podejmowanych 
przez naszą społeczność.

Liczę zatem na Państwa zrozumie-
nie sytuacji i pozytywne ustosunko-
wanie się do skierowanej prośby.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk   

wysokości subwencji państwowych 
czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze spisu wykorzy-
stywane są przez kluczowe resorty 
do planowania działań w  zakresie 
oświaty, ochrony zdrowia, zabez-
pieczenia społecznego, finansów, 
zagospodarowania przestrzennego, 
potrzeb mieszkaniowych czy gospo-
darki wodno-ściekowej. Informacje 
statystyczne pozyskane dzięki spiso-
wi ludności, konieczne do złożenia 
wniosków i  sporządzenia studiów 
wykonalności projektów lub do 
stworzenia biznesplanów wykorzy-
stują przedsiębiorcy oraz beneficjen-
ci funduszy europejskich w ramach 
Regionalnych Programów Opera-
cyjnych (RPO). Wysokość dotacji 

unijnych oraz liczba miejsc w  Par-
lamencie Europejskim zależą m.in. 
od liczby mieszkańców określonej 
wynikami ostatniego spisu. 

Chcielibyśmy bardzo podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy pozytywnie odpowiedzieli na 
NSP2021. Łącznie wzięło w  nim 
udział 7114 spośród 7518 mieszkań-
ców naszej gminy. To odsetek stano-
wiący 94,63 proc. całości. W  spisie 
mieszkań natomiast spisano 2080 
z  ogółu 2156 nieruchomości, co 
ostatecznie dało wynik na pozio-
mie 96,47 proc. Największy odsetek 
spisanych mieszkań był w  rejonie 
spisowym obejmującym centralną 
i  południową część miejscowości 
Miedźno.
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Przez trzydzieści lat stała na czele Urzędu Stanu 
Cywilnego. Anna Orszulak przeszła na emeryturę
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Z wizytą w Tășnad. Powrót do partnerskiej współpracy

Anna Orszulak, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w  Miedźnie, 
przeszła na zasłużoną emeryturę. 
31 sierpnia 2021 roku podczas 
wzruszającej uroczystości poże-
gnała się ze swoimi wieloletnimi 
współpracownikami.

Podziękowania za dotychczasową 
pracę, gratulacje oraz życzenia An-
nie Orszulak złożyli Wójt Gminy 
Miedźno Piotr Derejczyk, Prze-
wodniczący Rady Gminy Miedźno 
Zdzisław Bęben, Sekretarz Gminy 
Miedźno Agnieszka Związek oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i Urzę-
du Stanu Cywilnego.

Anna Orszulak swoją karierę zawo-
dową w  Urzędzie Gminy Miedźno 
rozpoczęła 45 lat temu. Funkcję 
kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Miedźnie pełniła natomiast 
przez ostatnie trzy dekady. Przez 
wszystkie te lata wyróżniała się 
profesjonalizmem, wiedzą i  umie-
jętnościami. Cechowały ją obo-

wiązkowość, zaangażowanie, ale 
i ogromna życzliwość.

W tym czasie udzieliła setek ślubów 
cywilnych, zorganizowała mnóstwo 
wzruszających uroczystości Zło-
tych Godów, dokonała rejestracji 
urodzeń, małżeństw i zgonów oraz 
innych zdarzeń mających wpływ na 
stan cywilny tysięcy mieszkańców 
naszej gminy i regionu.

- Cieszę się, że mieliśmy możliwość 
pracować razem przez tyle lat. Dzię-
kuję za wieloletnią sumienną pracę 
i  służbę naszym mieszkańcom. 
Życzę pogody ducha, rodzinnego 
ciepła, sił potrzebnych do zrealizo-
wania swoich planów i  zamierzeń, 
a  nade wszystko dobrego zdrowia 
oraz zasłużonego spokoju - podkre-
śla wójt Piotr Derejczyk.

Pani Annie jeszcze raz za wszyst-
ko bardzo dziękujemy! Życzymy 
wszystkiego najlepszego i wszelkiej 
pomyślności!

W  połowie sierpnia wójt Piotr 
Derejczyk reprezentował Gminę 
Miedźno podczas oficjalnej wi-
zyty w  rumuńskim Tășnad. Jej 
organizatorami były Stowarzysze-
nie Gmin Regionu Południowo-
-Zachodniego Mazowsza i  Śląski 
Związek Gmin i Powiatów.

Tășnad to potencjalne miasto part-
nerskie Gminy Miedźno. Sytuacja 
pandemiczna i zmiana władzy w ru-
muńskim samorządzie na chwilę 
wyhamowały trwające od kilku lat 
rozmowy. Obecnie jest szansa, że 
dwustronne kontakty zostaną po-
nownie zaktywizowane. Temat ten 
był podnoszony przez wójta Piotra 
Derejczyka podczas wielu dyskusji 
w gronie zagranicznych partnerów. 
Poza tym wizyta była okazją do 
uczestnictwa w  Tășnad Festiwal - 
ważnym dla lokalnej społeczności 
wydarzeniu związanym z celebracją 
święta Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny.

Przypomnijmy, iż w  czerwcu 2019 
roku nasza gmina była jednym z go-
spodarzy XXIII Międzynarodowej 
Konferencji „Regionalizm wobec 
integracji europejskiej”. Zawitali 
wtedy do nas przedstawiciele samo-
rządów ze Słowenii (Tiśina, Gornji 
Petrovci, Cankova, Beltinci, Or-
moż), Mołdawii (Cimislia), Rumu-
nii (Tășnad, Kiskasza), Serbii (Irig, 
Vojvodina) oraz przedstawiciele 
Fundacji im. Lva Sapiehy z Białoru-
si. Zwieńczeniem rozmów dotyczą-
cych zakresu i perspektywy współ-
pracy było podpisanie Deklaracji 
Współpracy Samorządów i Organi-

zacji Pozarządowych Krajów Środ-
kowej Europy. Goszczeni uczestnicy 
konferencji mieli ponadto okazję 
zapoznać się z dziedzictwem histo-
rycznym Gminy Miedźno, jak rów-
nież naszym potencjałem gospodar-
czym, turystycznym i kulturalnym.

Gmina prowadzi aktywne działa-
nia w  zakresie międzynarodowej 
współpracy samorządowej. Od 2018 
roku posiadamy umowę partner-
ską z ukraińską Gminą Piaskówka. 
Oprócz Tășnad rozpoczęliśmy także 
rozmowy w Polską Organizacją Tu-
rystyczną o możliwości nawiązania 

stosunków partnerskich z  gminą 
w Wielkiej Brytanii - walijskim mia-
stem Newport.

Znaczenie tych kontaktów oraz 
wymiana doświadczeń, zwłasz-
cza w  zakresie integracji europej-
skiej, jest we współczesnym świe-

cie ogromne. Nawiązanie relacji 
z odpowiednikami z innych krajów 
ukierunkowane jest na wymianę 
kulturalną, gospodarczą i  informa-
cyjną. Wpływa to na tworzenie po-
zytywnego wizerunku samorządu 
i  jego promocję w  międzynarodo-
wej przestrzeni publicznej.



Rozstrzygamy przetarg na kolejne
elementy modernizacji Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Kolejna inwestycja z dofinanso-
waniem unijnym. Pozyskaliśmy 
niemal 750 tysięcy złotych
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16 sierpnia ogłosiliśmy przetarg 
na zadanie pt. „Rozbudowa i prze-
budowa budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego oraz budowa 
zbiornika na nieczystości ciekłe 
– etap I i III”. Objęte ogłoszeniem 
o  zamówieniu zadanie polegało 
będzie w  szczególności na wyko-
naniu nowych  wejść  do  budynku 
i  schodów,  które  będą  kompa-
tybilne  ze wspomnianymi wej-
ściami, szybu windowego wraz 
z  dostawą i  montażem windy dla 
niepełnosprawnych, robót  bran-
ży  elektrycznej i  obsługę  geode-
zyjną inwestycji.

Na projekt ten pozyskaliśmy duże 
dofinansowanie unijne. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w  Mokrej 
wykonywane są obecnie prace zwią-
zane z termomodernizacją obiektu. 
Obejmują one przede wszystkim 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie wełną mineralną stro-
pu i poddasza. Wykonana zostanie 
także nowa instalacja grzewcza, co 
wiąże się z wymianą kotła central-
nego na biomasę. Budynek będzie 
opalany pelletem.

Zakres zadania przewiduje również 
budowę instalacji paneli fotowolta-
icznych oraz zakup agregatu prą-
dotwórczego celem zabezpieczenia 
budynku przed brakiem elektrycz-
ności. Kolejnym z  elementów ter-
momodernizacji placówki jest 
wymiana opraw świetlnych na 
energooszczędne, co ma zminima-
lizować pobór prądu, a co się z tym 
wiąże - jeszcze bardziej obniżyć 
skalę emisyjności budynku.

W  trakcie prowadzonych prac po-
wstała jednakże konieczność wy-
konania dodatkowych prac budow-
lanych, wynikających z  potrzeby 
dostosowania istniejących rozwią-
zań do obecnie obowiązujących 
norm przewidzianych dla budyn-
ków oświatowych.

Konieczne stanie się przede 
wszystkim wykonanie nowych 
wejść i drzwi zewnętrznych do bu-
dynku, które obecnie nie spełniają 
wymogów prawidłowej szeroko-
ści. Projektowane są nowe wejścia 
do przedszkola, szkoły i kotłowni. 
W  związku z  tym zakładane pra-

Termomodernizacja budynków 
remiz strażackich w  Borowej 
oraz we Władysławowie wraz 
z wymianą źródeł ciepła to kolej-
na z gminnych inwestycji, na któ-
rą udało się nam pozyskać duże 
unijne dofinansowanie. Wyniesie 
ono dokładnie 747.686,89 zł.

Pod koniec sierpnia Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ślą-
skiego wybrał do dofinansowania 
projekty w  konkursie związanym 
z  poprawą efektywności energe-
tycznej i  odnawialnymi źródłami 
energii w  infrastrukturze publicz-

nej oraz mieszkaniowej w ramach 
RIT Subregionu Północnego.

Do dofinansowania zakwalifi-
kowano 27 projektów zgłoszo-
nych przez samorządy i  instytucje 
z  Subregionu Północnego Woje-
wództwa Śląskiego. Łączna kwota 
przyznanych środków wyniosła 
ponad 22 miliony złotych.

Projekt Gminy Miedźno uzyskał 
bardzo wysoką punktację. Upla-
sował się na 5. miejscu listy ran-
kingowej. Przewidywana wartość 
inwestycji to około 1.142.258,13 zł.

ce prace obejmą także budowę 
nowych schodów, by dojścia były 
kompatybilne z  nowymi wejścia-
mi do budynku. Do tego przebu-
dowane zostaną zewnętrzne ciągi 
komunikacyjne. Nowe chodniki 
zapewnią komfort poruszania się. 
Wszystkie wejścia zewnętrzne zo-
staną zadaszone daszkami szkla-
nymi z  bezpiecznego szkła har-
towanego. Na poziomie piwnic 
zamierzamy zlikwidować zbędne 
w obecnym kształcie remontu wej-
ścia zewnętrzne.

Aby modernizacja obiektu była 
kompletna i  nie trzeba było 
w przyszłości ponownie podejmo-
wać prac budowlanych na obiekcie, 
podjęliśmy decyzję o  dostosowa-
niu szkoły do wymagań i  potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Umoż-
liwi to budowa szybu windowego 
oraz montaż zewnętrznego dźwi-
gu, który da możliwość komuni-
kacji z  poziomu gruntu na parter 
i piętro. Rozwiązanie takie zapew-
ni korzystającym dostępność za-
równo do szkoły, jak i  oddziału 
przedszkolnego.

OSP Borowa

OSP Władysławów

Szkoła w Miedźnie ma dwie 
nowe interaktywne tablice
Dzieci uczęszczające do szko-
ły w  Miedźnie od początku 
roku szkolnego mogą korzystać 
z  dwóch nowych tablic interak-
tywnych. Zakup został zreali-
zowany przez placówkę dzięki 

wsparciu inicjatywy ze środków 
funduszu sołeckiego. 

 - Dyrekcja i  uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Miedź-
nie dziękują Radzie Sołeckiej 

w  Miedźnie, z  panem sołtysem 
Mirosławem Zawadą na czele, za 
sfinansowanie tablic, które ułatwią 
naukę dzieciom i młodzieży naszej 
szkoły - informują przedstawiciele 
ZSP w Miedźnie.



WWW.GOV.PL/PROFILAKTYKA
SPRAWDŹ NA

BADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW!

#badaMYsię

EESKIEROWANIE
BEZ WIZYTY
U LEKARZA

BEZPŁATNY

3 PAKIETY BADAŃ 
  DLA KOBIET
  MĘŻCZYZN 
  WSPÓLNY

DLA OSÓB OD 40.
ROKU ŻYCIA

KOMPLEKSOWY

OD 8 DO 12 
RODZAJÓW

BADAŃ

Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną 
w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). To pomoże nam 
ocenić czynniki ryzyka.

Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie 
na dopasowany do Ciebie pakiet badań. Nie musisz go 
drukować ani pobierać!

ZZgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. 
Weź ze sobą dowód osobisty.

Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta
lub w placówce, w której zrobiłeś badanie. 

1.

2.

3.
4.

JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PAKIETU BADAŃ?

Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie 
na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej 
Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
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Gmina przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej. To duża szansa na nowe mieszkania

Na ulicy Dębowej rozbłysnęły nowe lampy.
Ruszyły też prace przy ulicy Polnej

30 czerwca na nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Miedźno rad-
ni zdecydowali o przystąpieniu 
naszego samorządu do spółki 
Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa „Śląsk Północny”, w któ-
rej jednym z  udziałowców jest 
Krajowy Zasób Nieruchomo-
ści. Przystąpienie do przedsię-
wzięcia da nam szansę budowy 
na terenie gminy około dwu-
dziestu nowych mieszkań ko-
munalnych.

Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa to spółka realizująca bu-
downictwo społeczne. Jej zada-
niem jest budowanie mieszkań 
na wynajem o  umiarkowanym 
czynszu. Jest to alternatywa dla 
osób, których nie stać na kredyt 
mieszkaniowy lub tych, które nie 
chcą wiązać się długoletnim zobo-
wiązaniem pieniężnym.

Program zakłada jednostkowe 
wsparcie 3 mln zł, jakie udzielane 

jest gminom na utworzenie no-
wego SIM. Pieniądze te to duża 
szansa dla Gminy Miedźno, by 
powiększyć zasoby mieszkań ko-
munalnych.

Chcąc skorzystać z  rozwiązań, 
jakie dały nowe przepisy, wójt 
Piotr Derejczyk nawiązał współ-
pracę z  Gminą Kochanowice 
oraz Gminą Lubliniec, które 
były inicjatorami zawiązania 
SIM „Śląsk Północny”. Aby przy-
stąpić do przedsięwzięcia nasza 
gmina musiała wnieść aport, 
dzięki któremu objęte zostaną 
udziały w  spółce, jak również 
na podstawie którego zostanie 
wypłacone wparcie na realiza-
cję przedsięwzięcia w wysokości 
wspomnianych 3 mln zł. Niew-
niesienie aportu spowodowało-
by konieczność zwrotu pienię-
dzy.

Na terenie naszej gminy zaplano-
waliśmy w  ramach SIM budowę 

Częstochowska Sekcja Koła Żoł-
nierzy 12. Pułku Ułanów Podol-
skich oraz Stowarzyszenie Konne 
„Husaria” wykonało i  sfinalizo-
wało prace przy nowym ogrodze-
niu dębu rotmistrza Jerzego Hol-
laka, który znajduje się na polu 
Bitwy pod Mokrą.

Ta wspaniała, oddolna inicjatywa 
w całości ufundowana została przez 
członków sekcji, jak i stowarzysze-
nia. Prace wykonano 20 sierpnia. 
Pasjonaci kawalerii uporządkowali 
również teren wokół tego niezwy-
kle ważnego i  cennego pomnika 
historii.

- Podczas prac odwiedzili nas wła-
ściciele gruntu, na którym znajdu-
je się dąb. Przemiłe małżeństwo, 
z  którym wymieniliśmy się lokal-
nymi historiami dotyczącymi bitwy 
oraz dębu. Został on posadzony 
przez ich rodzinę. Miejsce to dla 
kombatantów, żołnierzy 12. Bata-

lionu Dowodzenia oraz wszystkich 
miłośników 12. Pułku Ułanów Po-
dolskich, jak i sympatyków historii 
jest miejscem szczególnym, więc 
i na takie uhonorowanie zasługuje. 
Tym bardziej jest to dla nas zaszczyt 
oraz dołożenie małej cegiełki z na-
szej strony, aby uczcić tych wszyst-
kich, którzy polegli pod Mokrą 
w  obronie naszej ojczyzny – pod-
kreśla dh. Rafał Ostrowski, szef sek-
cji, a  zarazem adiutant 12. CDKH 
im. 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Wójt Gminy Miedźno Piotr Derej-
czyk składa Częstochowskiej Sekcji 
Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów 
Podolskich oraz Stowarzyszeniu 
Konnemu „Husaria” podziękowa-
nia za niestrudzone propagowanie 
ideałów i  chlubnych kart historii 
polskiej kawalerii oraz kultywowa-
nie pamięci o  żołnierzach, którzy 
oddali się walce o  wolność i  nie-
podległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

dwudziestu około mieszkań. Bu-
dynek byłby dwupiętrowy. Jako 
lokalizację wskazaliśmy tereny 
przy Domu Nauczyciela w Ostro-
wach nad Okszą, przy ulicy Cha-
browej i Wąskiej.

Przy wyborze działki wzięliśmy 
kierowaliśmy się zapisami miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Pomimo, 
że tereny te przeznaczone są na 
budownictwo jednorodzinne, to 
na podstawie tzw. lex deweloper 
można wybudować maksymalnie 
czteropiętrowy budynek. Ponad-
to działki są łatwe do uzbrojenia. 
Woda, elektryczność i kanalizacja 
znajdują się w  bliskim sąsiedz-
twie, a  niedługo będzie także 
gaz ziemny. Wzięliśmy również 
pod uwagę potencjał Ostrów nad 
Okszą - chęć do osiedlania się 
w  miejscowości i  dostępność do 
infrastruktury społecznej, jak 
szkoła, przedszkole czy dostęp do 
komunikacji publicznej.

Dąb rotmistrza Jerzego Hollaka
w Mokrej zyskał nowe ogrodzenie

Pod koniec lipca wzdłuż ulicy Dę-
bowej w  Miedźnie zaczęły dzia-
łać zamontowane na szlaku nowe 
lampy oświetlenia ulicznego.

W  ramach trwającej modernizacji 
drogi pojawiły się w sumie 54 sztu-
ki lamp. Poziom ich jasności robi 
wrażenie. Zwłaszcza, kiedy wró-
cimy pamięcią do stanu, który był 
w tym rejonie do tej pory. Różnica 
jest olbrzymia, a  będzie jeszcze le-
piej. Przed nami bowiem inwestycja 
kompleksowej modernizacji oświe-
tlenia ulicznego, którą przygoto-
wuje spółka IZIM. W  wyniku za-
wartego kontraktu na terenie całej 
Gminy Miedźno powstanie blisko 
1900 opraw LED. Oświetlą one 74 
kilometry dróg gminnych, powia-
towych i  wojewódzkich. Wartość 
zamówienia wynosi prawie 22,4 
milionów złotych.

Ponadto po pracach przygoto-

nawczej betonu asfaltowego, wy-
konawca ulicy Dębowej ułożył już 
nawierzchnię chodników i zjazdów 
na posesje.

Modernizacja ulicy Dębowej to 
koszt 3,8 miliona złotych. Jest to 
największa część projektu przebu-
dowy czterech ulic w  Miedźnie, 
na który nasz samorząd pozyskał 
prawie 6,8 miliona zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej 
Fundusz Dróg Samorządowych). 
Przed nami jeszcze przebudowy 
ulic Sosnowej, Ogrodowej oraz Po-
lnej. Modernizacja ostatniej z nich 
już się zresztą rozpoczęła. W przy-
padku dwóch kolejnych czekamy 
na uprawomocnienie się pozwo-
lenia na budowę. Wartość całego 
projektu to 9,7 miliona złotych.Ulica Dębowa Fot. Częstochowska Sekcja Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich

Ulica Polna

wawczych, wykonaniu krytych ro-
wów, podbudowy jezdni i  ciągów 
pieszych, ułożeniu krawężników 
oraz warstwy wiążącej czy wyrów-
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Zakończyliśmy konsultacje w sprawie lokalizacji nowego 
przedszkola dla Miedźna
15 września zakończyliśmy 
konsultacje w sprawie przyszłej 
lokalizacji nowego przedszkola 
dla Miedźna. Łącznie oddali-
ście Państwo 128 głosów na za-
proponowane trzy opcje przy-
szłego umiejscowienia obiektu.

Z  początkiem wakacji zaprosili-
śmy Państwa do wzięcia udziału 
w  konsultacjach internetowych 
dotyczących przyszłej lokalizacji 
budynku nowego przedszkola dla 
Miedźna. Chcieliśmy poznać opi-
nię mieszkańców w tej jakże waż-
nej kwestii. Szczegółowo pisali-
śmy o tym również w poprzednim 
wydaniu Biuletynu. Przypomnij-
my jednak krótko istotę sprawy.

Zamysł, by zmierzyć się z  tą 
inwestycją powstał na etapie 
opracowania koncepcji przebu-
dowy budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Miedźnie. 
Opracowywana modernizacja 
placówki jest związana z potrze-
bą dostosowania jej do obecnych 
wymogów bezpieczeństwa, jak 
również potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Przebudowa wią-
załaby się również z  rozbudową 
obiektu, by zapewnić jak najlep-
sze warunki nauki i  opieki dla 
dzieci uczęszczających do od-
działów przedszkolnych. 

Docelowo chcemy zapewnić 
w  nich dwieście miejsc, czy-
li utworzyć osiem oddziałów, 
z  których każdy mógłby świad-
czyć usługi wychowawczo-opie-

Nowa altana w ZSP
w Ostrowach nad Okszą

Z początkiem nowego roku szkol-
nego dyrekcja Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Ostrowach 
nad Okszą oddała do dyspozycji 
uczniów nową inwestycję.

Za środki przekazane placówce 
z  tytułu 1 proc. podatku, a  także 
dzięki wsparciu ze strony Rady 

Rodziców Gminnego Przedszkola 
w Ostrowach nad Okszą udało się 
zakupić drewniana altanę. 

 - Koszt inwestycji to 9600 złotych. 
W  imieniu dzieciaków bardzo 
gorąco dziękujemy - podkreśla 
Dariusz Bednarski, dyrektor pla-
cówki.

kuńcze dla dwudziestu pięciu 
dzieci. Koszt takiej rozbudowy 
wiązałby się z  nakładami się-
gającymi około 10 mln zł, czyli 
porównywalnymi z  kosztami, 
które musielibyśmy ponieść na 
wzniesienie nowego obiektu 
przedszkolnego. Dodatkowo po-
wstałby także żłobek.

Niewielki kłopot stanowi jednak 
przyszła lokalizacja przedszkola 
wraz z  częścią żłobkową. Jako 
gmina nie posiadamy bowiem 
w  Miedźnie zbyt wielu wolnych 
terenów, które moglibyśmy 
przeznaczyć pod tę §inwestycję. 
W ramach dyskusji i prac wstęp-
nych wytypowaliśmy trzy lokali-
zacje, które poddaliśmy Państwa 
ocenie w ankiecie internetowej.

Jak wspomnieliśmy wyżej, 
w  konsultacjach wzięło udział 
128 osób. Wyniki są bardzo 
wyrównane, jednak największe 
uznanie - 44 wskazania - uzyska-
ła lokalizacja w  Miedźnie przy 
ulicy Szkolnej, w  miejscu pla-
cu przy boisku piłkarskim. Na 
plac starego asfaltowego boiska 
szkolnego przy ulicy Szkolnej 
w  Miedźnie oraz teren boiska 
piłkarskiego za remizą Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Ko-
łaczkowicach Dużych oddane 
zostały po 42 głosy. Procentowy 
rozkład głosów przedstawia za-
łączona grafika.

Bardzo gorąco dziękujemy za 
udział w konsultacjach.
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GOSPODARKA

Gmina Miedźno w pierwszej setce najbardziej 
aktywnych gmin programu „Czyste Powietrze”
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej 
oraz Polski Alarm Smogowy opu-
blikowali ranking dotyczący licz-
by składanych wniosków w  pro-
gramie „Czyste Powietrze” w 2477 
gminach w  Polsce. Najnowsze 
dane obejmują drugi kwartał 
2021 roku.

Ranking gmin utworzony został na 
podstawie dostarczonych przez wo-
jewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej danych 
o  liczbie wniosków do programu 
„Czyste Powietrze” złożonych przez 
właścicieli budynków jednorodzin-
nych w  poszczególnych gminach. 
Powstał na bazie liczby wniosków 
przyjętych w drugim kwartale 2021 
roku. O pozycji gminy w rankingu 
decyduje wskaźnik, którego war-
tość wyznacza liczba wniosków 
złożonych z terenu danej gminy na 
tysiąc budynków jednorodzinnych.

Jak wynika z  zestawienia, miesz-
kańcy naszego samorządu złożyli 
w  tym czasie 40 wniosków o  dofi-
nansowanie wymiany tzw. kopciu-
chów lub inwestycje termomoder-
nizacyjne, które wspierane są przez 

ten program priorytetowy. Dało to 
tym samym naszej gminie 99 miej-
sce w rankingu.

Liczba złożonych wniosków w dru-
gim kwartale tego roku znacząco 
wzrosła w porównaniu do kwartału 
pierwszego, kiedy z  terenu Gminy 
Miedźno odnotowano 29 aplika-
cji o  dotacje przewidziane progra-
mem. Progres jest więc znaczący, 
ale największym bonusem jest 
oczywiście wolne od smogu powie-
trze dla naszych mieszkańców.

Szanowni Państwo, przypomina-
my, że do końca tego roku użyt-
kownicy ponad 10-letnich pieców 
centralnego ogrzewania oraz tych 
pozbawionych tabliczek znamiono-
wych powinni je wymienić, by nie 
narazić się na karę grzywny. Obo-
wiązek w tym zakresie wprowadziła 
tzw. uchwała antysmogowa Sejmi-
ku Województwa Śląskiego z  2017 
roku.

Jeżeli planujecie taką inwesty-
cję i  potrzebujecie dodatkowego 
wsparcia finansowego, które ofe-
ruje program „Czyste Powietrze”, 
to zapraszamy do skorzystania 

z  porad punktu informacyjno-
-konsultacyjnego, który działa 
w urzędzie gminy. Po fachową po-
moc i doradztwo można zgłaszać 
się w  każdy wtorek i  czwartek 
w  godzinach od 10:00 do 15:00. 

Z  pracownikami można skontak-
tować także dzwoniąc pod nume-
ry telefonu: 34 317 81 00 lub 34 
317 80 10.

Zasady działania programu i  pro-

gi dostępnego wsparcia przedsta-
wia załączona grafika. Zapoznajcie 
się z  nią! Natomiast cały ranking 
można sprawdzić przez strony 
www.polskialarmsmogowy.pl oraz
www.czystepowietrze.gov.pl.
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82. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Oddaliśmy hołd bohaterom Bitwy pod Mokrą
1 września w  Mokrej odbyły się 
główne uroczystości upamięt-
niające 82. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. To jednocześnie 
rocznica Bitwy pod Mokrą, będą-
cej jedną z najważniejszych batalii 
stoczonych w  pierwszych dniach 
wojny z niemieckimi wojskami.

Wspomnienie postawy żołnierzy 
z  Wołyńskiej Brygady Kawalerii, 
dowodzonej przez generała Juliana 
Filipowicza, pielęgnowane jest na 
terenie Gminy Miedźno każdego 
roku. Oddział, jako jeden z  nie-
licznych podczas wojny obronnej 
1939 roku, odniósł zwycięstwo nad 
znacznie liczniejszymi pancernymi 
siłami niemieckiego najeźdźcy.

Kawaleria skutecznie odparła kil-
kukrotne natarcie wspomaganej 
przez lotnictwo 4. Dywizji Pan-
cernej, w  całodziennych walkach 

niszcząc lub mocno uszkadzając 
kilkadziesiąt pojazdów wroga. Ich 
bohaterstwo na kilka dni opóźniło 
marsz Wehrmachtu na Warszawę. 
Zwycięzcy w  walce, sami ponieśli 
ogromną ofiarę. Zginęło i  zostało 
rannych około pięciuset polskich 
żołnierzy.

Tegoroczne obchody 82. rocznicy 
Bitwy pod Mokrą rozpoczęły się 
wieczorem 31 sierpnia. W  inten-
cji poległych w  obronie ojczyzny 
została odprawiona msza święta 
w kościele parafialnym w Miedźnie. 
Następnie przy mogile Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii na cmentarzu 
w  Wapienniku oddano hołd bo-
haterom, odegrano uroczysty cap-
strzyk, jak również złożono wieńce 
oraz tradycyjnie zapalono znicze.

1 września uroczystości przeniosły 
się do Mokrej. Tam pod Pomnikiem 

Bohaterów Bitwy pod Mokrą obcho-
dy otworzył przegląd kompanii ho-
norowej i odebranie meldunku od jej 
dowódcy. Szczególną oprawę uświet-
niła salwa honorowa, apel poległych 
i  złożenie kwiatów pod pomnikiem 
przez licznie przybyłe delegacje 
i  poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, stowarzyszeń, szkół 
oraz przedstawicieli samorządów 
z  gmin powiatu kłobuckiego, władz 
powiatowych i wojewódzkich.

- W  tym historycznym miejscu 
trwa pamięć o  Bitwie pod Mokrą 
i  bohaterach Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii. Musimy dbać o to dzie-
dzictwo i  przekazywać je następ-
nym pokoleniom. Pragnę bardzo 
podziękować tak licznie przybyłym 
delegacjom i uczestnikom tych jak-
że ważnych dla naszej społeczności 
uroczystości – podkreśla wójt Piotr 
Derejczyk.
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Sukces akcji szczepień przeciwko Covid-19
na terenie naszej gminy

Podziękowania dla wicewo-
jewody Roberta Magdziarza 
za szczególne wsparcie
inicjatyw Gminy Miedźno

Urząd Gminy Miedźno od kilku 
miesięcy prowadził aktywne dzia-
łania, które zachęcały i przekony-
wały mieszkańców do profilaktyki 
szczepień chroniących przed Co-
vid-19. Akcje szczepień organizo-
wane były zarówno podczas wyda-
rzeń kulturalnych jak i  akcji tzw. 
szczepień w parafiach. 

Faktyczny stan poziomu szczepień 
naszych mieszkańców jest na bie-
żąco monitorowany i odnotowywa-
ny w  szczegółowo prowadzonych 
przez pracowników urzędu staty-
stykach. To daje nam możliwości 
reagowania i  kierowania celowa-
nych działań do poszczególnych 
grup wiekowych. Zdajemy sobie 
bowiem sprawę, że uzyskanie peł-
nego zaszczepienia ochroni przed 
ciężkim przebiegiem choroby Co-
vid-19 i daje szansę na szybkie uzy-
skanie odporności zbiorowej w na-
szej populacji.

Z  prowadzonych przez nas staty-
styk, jak i  danych Ministerstwa 
Zdrowia wynika, że na 7518 oby-
wateli zameldowanych na terenie 
gminy w  dniu 29 września 2021 
roku przynajmniej jedną dawką 

Podczas uroczystości obchodów 
82. Rocznicy Bitwy pod Mokrą 
wójt Piotr Derejczyk uhonoro-
wał wicewojewodę śląskiego Pana 
Roberta Magdziarza Ryngrafem 
Świętej Katarzyny Aleksandryj-
skiej. Jest to wyraz szczególne-
go podziękowania za życzliwość 

zaszczepiło się 3754 osób. W  peł-
ni zaszczepionych jest z kolei 3628 
osób. W  ujęciu procentowym jest 
to odpowiednio 49,9 proc. oraz 
48,2 proc. zameldowanych miesz-
kańców. 

W  ogólnym ujęciu, w  odniesieniu 
do powiatu kłobuckiego lokuje to 
naszą gminę na czele stawki, tylko 
za Kłobuckiem – 51,9 proc., a przed  
Pankami – 47,5 proc., Przystajnią – 
47,4 proc. i Popowem – 47,4 proc. 
W  dalszej kolejności są gminy: 
Krzepice – 47,2 proc., Lipie – 46,4 
proc., Wręczyca Wielka – 46,3 proc. 
oraz zamykający zestawienie Opa-
tów – 41,9 proc.

Biorąc jednakże pod uwagę staty-
styki w podziale na grupy wiekowe, 
Gmina Miedźno jest liderem szcze-
pień w  skali powiatu kłobuckiego 
wśród osób, które są najbardziej 
zagrożone zarażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, czyli powyżej 40. 
roku życia. W  tej grupie wiekowej 
pełną ochronę przed drobnoustro-
jem uzyskało już 69,8 proc. zamel-
dowanych mieszkańców. 

Największy odsetek zaszczepio-

nych jest wśród naszych seniorów. 
Wśród osób powyżej 70. roku życia 
pełną ochronę uzyskało już 81,4 
proc. zameldowanych mieszkań-
ców. To najwyższe wskaźniki w ska-
li powiatu kłobuckiego w tej grupie 
wiekowej. Podobnie jak u osób od 
60 do 69 roku życia, gdzie odsetek 
zaszczepionych wynosi 78,9 proc.

Jak podkreślają eksperci, w  przy-
padku Covid-19 odporność po-
pulacyjna powinna zadziałać, jeśli 
60-75 proc. populacji stanie się 
odpornych. Również w  założe-
niach konkursów promowanych 
przez rząd pn. „Gmina na Medal” 
i  „Najbardziej odporna gmina” za-
łożono docelowy próg na poziomie 
67 proc. zaszczepień mieszkańców. 
Z  przedstawionych wyżej danych 
wynika więc, że w grupie wiekowej 
40+ (69,8 proc.) Gmina Miedźno 
stan ten osiągnęła.

Nieco ujemny zatem wpływ na 
ogólny wynik poziomu zaszczepień 
na terenie gminy, wynoszący odpo-
wiednio 49,9 proc. zameldowanych 
mieszkańców, które przyjęły jedną 
dawkę oraz 48,2 proc., które przyję-
ły dwie dawki, mają więc ludzie do 

40. roku życia i dzieci. By zaszcze-
pić swoje dzieci zdecydowało się do 
tej pory 11,4 proc. rodziców. Widać 
ponadto dokładnie, że w  grupie 
wiekowej powyżej 20. roku życia 
odsetek zaszczepionej populacji 
spada z progu 69,8 proc. dla grupy 
40+, do poziomu 40,9 proc.

Hipoteza, którą szczegółowo 
analizujemy, jest taka, że gros 
mieszkańców gminy w  przedzia-
le wiekowym 20-40 lat jest u  nas 
zameldowanych, ale nie zamiesz-
kują. Wynika to z pracy za granicą 
albo w innej części kraju lub stu-
diów. W  związku z  tym dotarcie 
do nich z przekazem i prowadzo-
ną przez nas promocją szczepień 
są mocno utrudnione. Pewną 
wskazówką w  tej sprawie są dla 
nas dane wynikające z  systemu 
gospodarki odpadami na terenie 
gminy w  zakresie mieszkańców 
zadeklarowanych do tego syste-
mu. Aktualnie jest to liczba 6340 
osób, a więc aż o 1178 osób mniej, 
niż wynika to z  danych meldun-
kowych.

Gdyby przyjąć liczbę 6340 miesz-
kańców za podstawę obliczeń 

poziomu zaszczepień przeciw-
ko Covid-19 na terenie gminy, to 
wskaźnik wszystkich zaszczepio-
nych jedną dawką mieszkańców 
naszego samorządu wzrósłby na 
dzień 29 września 2021 roku od-
powiednio z poziomu 49,9 proc. do 
59,2 proc, a  w  przypadku w  pełni 
zaszczepionych – z  poziomu 48,2 
proc. do wartości 57,2 proc.

Cały czas dokładamy wszelkich sta-
rań, by zachęcić i zmobilizować ko-
lejnych mieszkańców naszej gminy, 
aby się zaszczepili. To zagwarantuje 
bezpieczeństwo i sprawi, że trwają-
cy kryzys zdrowotny stanie się wy-
łącznie smutnym wspomnieniem. 
Przedstawione wyżej statystyki 
w grupie najwyższego ryzyka (40+ 
oraz 60+) wskazują, co cieszy, że 
działania w zakresie uświadamiania 
o konieczności szczepień przynoszą 
spodziewane i dobre efekty.

Przy okazji chcemy złożyć serdecz-
ne podziękowania oraz wyrazić 
uznanie za zorganizowanie i  ko-
ordynowanie akcji szczepień, jak 
również udzielaną mieszkańcom 
pomoc, dla druhów z OSP Miedź-
no oraz z OSP Ostrowy nad Okszą.

i  wsparcie inicjatyw podejmowa-
nych przez Gminę Miedźno.

Na pana wojewodę Roberta Mag-
dziarza zawsze możemy liczyć, co 
świadczy o  wielkim zrozumieniu 
i  poparciu dla podejmowanych 
przez Gminę Miedźno inicjatyw. 

To zaangażowanie i  pomoc są dla 
nas nieocenione. Cieszymy się nie-
zmiernie i wierzymy, że dotychcza-
sowa owocna współpraca przyczyni 
się do realizacji kolejnych ważnych 
przedsięwzięć na rzecz dobra na-
szego samorządu.



Duże pieniądze na założenie działalności 
gospodarczej. LGD „Razem na wyżyny” 
zaprasza na spotkania informacyjne

Biblioteka Publiczna w Miedźnie uzyskała 
dostęp do cyfrowych zasobów literatury

„Bezpieczna droga do 
szkoły” w ZSP w Miedźnie
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Stowarzyszenie „Razem na wy-
żyny” wkrótce ogłosi konkurs 
dla osób z  obszaru Lokalnej 
Grupy Działania, które zainte-
resowane są założeniem firmy. 
Wysokość dofinansowania na 
start wyniesie 75 tys. zł, a  środ-
ki zarezerwowano na otworzenie 
dwunastu nowych działalności 
gospodarczych.

Nim jednak dojdzie do ogłoszenia 
naboru, dla wszystkich zaintere-
sowanych przewidziano w  paź-
dzierniku trzy spotkania infor-
macyjno-konsultacyjne. Będzie je 
prowadziła Edyta Bauć – dyrektor 
biura Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny”.

Omówione na nich zostaną wa-
runki pozyskania dofinansowania 
na założenie firmy obowiązujące 
w  konkursie, przedstawione będą 
etapy pozyskania środków finan-
sowych i  lokalne kryteria wyboru 
projektów, jak również zasady wy-
pełnienia dokumentacji konkurso-
wej tj. wniosku, biznesplanu oraz 
wymaganych załączników.
W  celu przygotowania odpowied-

niej ilości materiałów szkolenio-
wych i  zapewnienia dogodnych 
warunków lokalowych, osoby 
zainteresowane udziałem w  szko-
leniach proszone są o  zgłoszenia 
mailowe z  podaniem wybrane-
go miejsca szkolenia na adres: 
biuro@razemnawyzyny.pl lub sms 
na numer telefonu 724 043 108.

UWAGA: W  przypadku wprowa-
dzenia obostrzeń z  powodu CO-
VID-19, szkolenie będzie prze-
prowadzone w  formie zdalnej. 
Informacja zostanie przekazana sms, 
mailem do osób zgłoszonych i zawie-
szona na stronie internetowej LGD.

Terminy i miejsce spotkań:

► 22 października
godz. 14.30-17.00 w  Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w My-
kanowie, ul. Samorządowa 1a 
(sala na parterze)

► 26 października
godz. 13.30-16.00 w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Miedźnie, ul. 
Filipowicza 5

► 27 października
godz. 13.30 -16.00 w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kłomnicach, 
ul. Częstochowska 96

Miłośnicy książek w  wojewódz-
twie śląskim mają od niedawna 
możliwość korzystania z  cyfro-
wych zasobów najnowszej litera-
tury pięknej i  popularnonauko-
wej. Co ważne bez ograniczeń 
i  jakichkolwiek opłat. Usługa do-
stępna jest także dla mieszkańców 
Gminy Miedźno.

Dostęp do ebooków umożliwiła 
realizacja zadania „Książki online 
dla każdego”, które finansowane 
jest w  ramach II edycji Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskie-
go Województwa Śląskiego na rok 
2021. Katalog tytułów obejmuje 
kilkadziesiąt tysięcy pozycji na 
platformach Ebookpoint BIBLIO, 
IBUK Libra oraz w serwisie Legimi, 
które można czytać na urządze-
niach mobilnych. W przypadku Le-
gimi usługa działa również offline 
i na wybranych e-czytnikach.

Co zrobić, aby móc korzystać z za-
sobów? Potrzebny będzie specjal-
ny kod dostępu. Tymi dysponują 
biblioteki na terenie województwa 
śląskiego i  co oczywiste, również 
Biblioteka Publiczna w  Miedźnie. 

Trzeba być tylko zarejestrowanym 
czytelnikiem, a  następnie zadzwo-
nić lub wysłać maila po kod dostę-
pu.

W tym celu należy
kontaktować się z:

► Biblioteką  Publiczną  w  Miedź-
nie – tel. 798 089 776,
► Filią  w  Ostrowach  nad  Ok-
szą - 518 695 442, 
► lub wysyłać maila na adres bp-
miedzno@wp.pl podając w  treści 

Kłobuccy policjanci w pierwszej po-
łowie września spotkali się z dziećmi 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Miedźnie, by poinstruować naj-
młodszych o  najważniejszych za-
sadach, które wpływają na ich bez-
pieczeństwo podczas poruszania się 
w ruchu drogowym.

W warsztatach, które prowadzili asp. 
sztab. Grzegorz Nowak oraz mł. asp. 
Bartłomiej Macherzyński w ramach 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, 
wzięli udział uczniowie pierwszych, 
drugich i trzecich klas. Przy tej oka-
zji świetnie sprawdziło się zakupio-
ne i  podarowane placówce przez 

wiadomości swoje imię, nazwisko 
oraz numer karty bibliotecznej.

Od momentu wprowadzenia kodu 
w  wybranym serwisie jest on ak-
tywny przez trzydzieści dni. Po 
tym czasie należy pobrać kolejny 
miesięczny kod dostępu. Uwaga! 
W  każdym miesiącu kalendarzo-
wym wydawana jest ograniczona 
liczba kodów. Kto pierwszy ten lep-
szy! Zapraszamy serdecznie.

Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, które 
zostało w  tym dniu zainstalowane 
na boisku szkolnym.

- Uczniowie z  poszczególnych klas, 
w  wyznaczonej kolejności, poko-
nywali pod kierunkiem policjan-
tów kolejne odcinki miasteczka. Po 
drodze rozpoznawali znaki drogowe 
oraz ćwiczyli prawidłowe przecho-
dzenie przez jezdnię. Dzieci zadawa-
ły również różne pytania, na które 
policjanci udzielali wyczerpujących 
odpowiedzi – informuje grono pe-
dagogiczne szkoły.

Duży sukces drużyny siatkar-
skich „trójek” Tytana Ostrowy
W  dniach od 26 do 28 sierpnia 
w  Gliwicach rozegrany został fi-
nał Ogólnopolskich Mistrzostw 
w  Minisiatkówce o  Puchar Kin-
der Joy of moving. Swój debiut 
na turnieju o takiej randze miały 
zawodniczki UKS Tytan Ostrowy.

Do walki o  prymat w  kraju przy-
stępowały jako wicemistrzynie 
województwa śląskiego. Po trzy-
dniowych zmaganiach i rozegraniu 
jedenastu spotkań reprezentantki 
naszej gminy sklasyfikowane zosta-
ły ostatecznie na szesnastym miej-
scu, plasując się dokładnie w  po-
łowie stawki. W  zawodach wzięły 
bowiem udział trzydzieści dwie 
drużyny. 

-To wynik historyczny dla nas. Sam 

awans do turnieju finałowego i za-
prezentowanie się w  nim z  dobrej 
strony to największy sukces w  hi-
storii naszego klubu. Z tego miejsca 
pragnę bardzo gorąco podziękować 
wszystkim naszym zawodniczkom 
za walkę w każdym spotkaniu oraz 
rodzicom za codzienne dowożenie 
ich na zawody. Szczególnie podzię-
kowania kieruję również w  stronę 
pana Wacława Gębarskiego, któ-
ry pracował z  tym zespołem przez 
większość czasu na obozie sporto-
wym oraz przed samym turniejem 
- relacjonuje i  komentuje Michał 
Leśnikowski, wiceprezes klubu.

Skład znakomitego zespołu tworzą: 
Emilia Sznober, Nikola Zych, Patry-
cja Soboniak i Nadia Leśnikowska. 
Brawo. Serdecznie gratulujemy!
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Nowy rok szkolny. Nauczy-
cielskie awanse zawodowe

SPOŁECZEŃSTWO

29 sierpnia w Ostrowach nad Ok-
szą odbyła się piąta edycja cha-
rytatywnego rajdu rowerowego, 
którego celem jest rokrocznie 
zebranie pieniędzy, by wesprzeć 
osoby w  potrzebie. W  tym roku 
organizatorzy - Stowarzyszenie 
Kreatywnych Kobiet z  Ostrów 
nad Okszą oraz Klub Motocyklo-
wy „Dragon” z  Kłobucka - swo-
ją uwagę skupili na losie pana 
Grzegorza Sakowskiego, które-
mu w  2019 roku przydarzył się 
tragiczny w  skutkach wypadek 
w  pracy i  od tego czasu wyma-
ga ciągłej rehabilitacji. Gmina 
Miedźno również włączyła się 
w tę szlachetną inicjatywę.

Pan Grzegorz Sakowski jest bra-
tem księdza Łukasza Sakowskiego, 
pierwszego wikariusza w  parafii 
Stygmatów św. Franciszka z Asyżu 
w Ostrowach nad Okszą. Rodzina 
kapłana walczy od kilkunastu mie-
sięcy, by przywrócić panu Grzego-
rzowi sprawność po wspomnia-
nym wypadku. Jego konsekwencją 
jest niestety niedowład wszystkich 
kończyn. Mężczyzna wymaga 

1 września dzieci ruszyły do 
szkół i przedszkoli po wakacyjnej 
przerwie. Życzymy im wszystkim 
owocnego nowego roku szkolne-
go 2021/2022. By nauka nie była 
obowiązkiem, ale fascynującą 
przygodą. Całej kadrze nauczy-
cielskiej natomiast, aby ten rok 
szkolny był czasem efektywnej 
pracy, wspaniałych osiągnięć 
i sukcesów pedagogicznych.

Czas przed rozpoczęciem szkolnej 
nauki to także okres wręczania no-
minacji nauczycielskich. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować, 
że w  poniedziałek, 30 sierpnia, 
wójt Piotr Derejczyk wręczył akt 
nadania stopnia awansu zawodo-
wego na nauczyciela mianowanego 
pani Karolinie Kosowskiej, która 
pracuje w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miedźnie.

Pani Karolina w okresie od 1 wrze-

8 sierpnia na terenie naszej gminy 
zorganizowana została akcja pro-
filaktyczno-edukacyjna dotyczą-
ca zasad bezpiecznego porusza-
nia się po drogach publicznych. 
Skierowana była w szczególności 
do cyklistów, a  wspierali ją po-
licjanci z  Komendy Powiatowej 
Policji w Kłobucku.

Niedzielne działania były kolej-
nymi tego typu na terenie Gminy 
Miedźno. Poprzednie miały miej-
sce pod koniec maja. W  imieniu 
naszego samorządu w  akcji wziął 
udział pan Wojciech Tałajczyk, 
przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

Jednym z elementów przedsięwzię-
cia było rozdanie rowerzystom 
kamizelek odblaskowych i  innych 
odbijających światło gadżetów. Pa-
kiety odblaskowe zostały zakupio-
ne ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

O tym, jak bardzo istotne jest uży-

ciągłej i  kosztownej rehabilitacji. 
Pieniądze, które udało się zebrać, 
mają pomóc sfinansować wyjazd 
do specjalistycznego ośrodka.

Wydarzenie rozpoczeły dwie msze 
święte w  kościele parafialnym 
w  Ostrowach nad Okszą. Jedną 
z  nich koncelebrował ksiądz Łu-
kasz Sakowski. W  uroczystości 
wziął również udział ksiądz biskup 
Andrzej Przybylski. Oprócz litur-
gicznego i dobroczynnego wymia-
ru przedsięwzięcie przybrało także 
formę sportowo-rekreacyjnego 
pikniku dla całych rodzin.

Uczestnicy rajdu zebrali się na 
parkingu przed świątynią i o godz. 
15:00 nastąpił start sportowej czę-
ści imprezy. Przygotowano dwie 
trasy. Jedną dla piechurów, a  ko-
lejną zadedykowano rowerzystom. 
Środek transportu nie miał jednak 
większego znaczenia. Organiza-
torzy zaprosili bowiem również 
miłośników hulajnóg, rolek czy 
deskorolek. Liczy się sam udział. 
Rekreacji z  pewnością sprzyjało 
piękne otoczenie miejscowości 

śnia 2018 roku do 31 maja 2021 
roku odbyła staż zakończony po-
zytywną oceną pracy. 23 lipca br. 
zdała egzamin przed komisją egza-
minacyjną powołaną przez Wójta 
Gminy Miedźno. Serdecznie gra-
tulujemy.

wanie elementów ochrony oso-
bistej, instruowali i  informowali 
w  licznych rozmowach kłobuccy 
policjanci. Dzięki takiej odzieży 
ochronnej piesi, rowerzyści czy 
również motocykliści mogą być 
widoczni na drogach nawet w naj-
niebezpieczniejszych sytuacjach 
i  niesprzyjających warunkach po-
godowych. Osoba wyposażona 
w  elementy odblaskowe jest wi-
doczna z  dużej odległości, nawet 
kilkuset metrów.

Używanie kamizelki odblaskowej 
zdecydowanie poprawia więc bez-
pieczeństwo. Przypominamy rów-
nież, że noszenie odblasków i  ka-
mizelek jest obowiązkowe przez 
osoby poruszające się po zmierz-
chu w terenie niezabudowanym.

Wójt Gminy Miedźno Piotr Derej-
czyk dziękuje funkcjonariuszom 
z  Komendy Powiatowej Policji 
w  Kłobucku za poświęcony czas, 
wkład i  zaangażowanie w  działa-
nia prewencyjne i edukacyjne skie-
rowane do mieszkańców Gminy 
Miedźno.

i malownicze trasy. Ich długość to 
około 6 kilometrów.

O godz. 17:00 odbyło się z kolei lo-
sowanie nagród w  przygotowanej 
loterii. Dary na nią popłynęły od 
firm, instytucji i osób prywatnych 
z całego regionu. Specjalny upomi-
nek przekazał również Prezydent 
RP Andrzej Duda wraz z małżon-
ką – Agatą Kornhauser-Duda. Wa-
runkiem uczestnictwa w  losowa-
niu było oczywiście wcześniejsze 
zakupienie pomocowej cegiełki.

Przedsięwzięciu towarzyszyła po-
nadto wystawa motocykli. Zadbali 
o  to oczywiście członkowie „Dra-
gona”. Oni także przygotowali dla 
wszystkich ich słynną w  powiecie 
kłobuckim grochówkę. Na nudę 
nie mogli narzekać i  najmłodsi. 
Atrakcji oraz słodkości dla nich 
nie zabrakło. O oprawę muzyczną 
i  konferansjerkę pikniku zadbał 
natomiast dj Tykson. Umiejętności 
wokalne zaprezentowali ponadto 
członkowie Ministranckiej Wy-
twórni Muzycznej

Fot. Łukasz Kasztelan

Wychowała kilka pokoleń. Dziękujemy!

Marianna Pełka przez 37 lat pra-
cowała w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w  Ostrowach nad Ok-
szą. Z  końcem sierpnia przeszła 
na zasłużoną emeryturę.

- W  tym czasie jako nauczyciel 
i  wychowawca wychowała wiele 
pokoleń przedszkolaków naszej 
miejscowości. Cała społeczność 

ZSP w Ostrowach nad Okszą życzy 
zdrowia i pomyślności. - Dziękuje-
my - podkreśla Dariusz Bednarski, 
dyrektor placówki.
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Zainaugurowano II Kameralną Jesień z GOK. 
Kolejne koncerty 10 października i 6 listopada

Narodowe Czytanie w Ostrowach nad Okszą Pamięć o lokalnej historii 
w obiektywie

W  pierwszą sobotę września od-
była się kolejna edycja Narodo-
wego Czytania. To ogólnopolska 
akcja, którą już od dziesięciu lat 
co roku inicjuje Kancelaria Prezy-
denta RP. Swój udział w projekcie 
ma także i Gmina Miedźno. 

W  tym roku lekturą jubileuszo-
wego Narodowego Czytania była 
„Moralność pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. Utwór z  1906 
roku jest uważany za jedno z  naj-
ważniejszych osiągnięć twórczych 
pisarki. Dzieło cechuje komizm, 
bogactwo obserwacji obyczajo-

wych, a  zwłaszcza silna wymowa 
społeczna.

- To wyjątkowy utwór, który pięt-
nuje obłudę i  zakłamanie. Odnaj-
dujemy w  nim komizm i  gorzką 
ironię, mistrzowskie odmalowa-
nie postaci i  wyczucie języka, ale 
przede wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które w  imię 
uczciwości i  sprawiedliwości każe 
potępiać zło. Sztuka Zapolskiej 
wzbogaciła literaturę polską o waż-
ną refleksję społeczną. Pojęcie 
„dulszczyzna” weszło na trwałe do 
języka potocznego i na przestrzeni 

10 września na sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Miedźnie odbył się pierwszy 
z  cyklu trzech koncertów w  ra-
mach drugiej odsłony festiwalu 
„Kameralna Jesień”.

Na początek zaprezentowali się śpie-
wak (baryton) Dawid Czerwiński 

Gminny Ośrodek Kultury 
w  Miedźnie w  przeddzień ob-
chodów 82. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej zaprosił miesz-
kańców na wystawę i prelekcje hi-
storyków. 31 sierpnia w Muzeum 
w  Mokrej otwarta została ekspo-
zycja poświęcona 7. Pułkowi Uła-
nów Lubelskich i  gen. Julianowi 
Filipowiczowi.

Otwarcie wystawy zostało wzboga-
cone o prelekcje wygłoszone przez 
Kazimierza Skrzesińskiego i Mariu-
sza Grzyba. Wśród zaproszonych 
gości byli między innymi członko-
wie rodziny ś.p. gen. Juliana Filipo-
wicza.

- „7. Pułk Ułanów Lubelskich 

w  obiektywie” to tytuł wyjątkowej 
wystawy poświęconej działalności 
gen. Juliana Filipowicza, którego 
losy skrzyżowały się z  historią na-
szej gminy w tragicznym wrześniu 
1939 roku. 31 sierpnia w Muzeum 
w  Mokrej okazał się szczególnym 
dniem upamiętnienia tego, co 82 
lata temu działo się na naszej ziemi. 
Wystawa to kolejne już nawiązanie 
do osoby generała, który dowodził 
polskimi siłami w Bitwie pod Mo-
krą – podkreśla Justyna Pośpiech, 
dyrektor GOK-u.

Zapraszamy do Muzeum w  Mo-
krej, by podziwiać wystawę złożo-
ną z kilkudziesięciu zdjęć, które są 
unikatowym zapisem naszej lokal-
nej historii.

epok było różnie interpretowane, 
stając się przedmiotem żywych 
dyskusji – napisał w  liście prezy-
dent Andrzej Duda.

Miłośnicy literatury na zaprosze-
nie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miedźnie spotkali się w tym roku 
w Ostrowach nad Okszą. Fragmen-
ty utworu Gabrieli Zapolskiej wy-
brzmiały w aktorskiej interpretacji 
Laury Łągiewki. Grono odbiorców 
zdominowały panie, które wieczór 
spędziły także na warsztatach z pla-
nowania „bullet journal” poprowa-
dzonych przez Magdalenę Żak.

oraz grający na fortepianie Dawid 
Ganczar. Wybrzmiały utwory pol-
skich i niemieckich romantyków.

W ramach festiwalu odbędą się jesz-
cze dwa wydarzenia. 10 października 
w kościele pw. Św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w  Miedźnie o  godz. 
14:30 wystąpi Częstochowski Kwar-

tet Smyczkowy, a  całość zwieńczy 
zaplanowany na 6 listopada koncert 
kwartetu wokalnego Cantus. Wszel-
kie szczegółowe informacje dostęp-
ne są w mediach społecznościowych 
GOK-u.

Serdecznie zapraszamy.
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Sportowe zwieńczenie rocznicowych obchodów.
III Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą
W  niedzielne przedpołudnie 5 
września odbył się 3. Bieg Pamię-
ci Bitwy Pod Mokrą. Wydarzenie, 
które wieńczyło oficjalne obchody 
82. Rocznicy Bitwy pod Mokrą 
było sportowym wspomnieniem 
i  upamiętnieniem wspaniałej po-
stawy żołnierzy Wołyńskiej Bry-
gady Kawalerii pod dowództwem 
gen. Juliana Filipowicza, która 1 
września 1939 roku bohatersko 
odparła atak zmotoryzowanych 
sił Wehrmachtu. Nasza gmina 
również i  tę edycję współorgani-
zowała z firmą Jest Lepiej.

Przygotowania do startu wydarze-
nia trwały już od wczesnych godzin 
porannych. Organizatorzy wyzna-
czyli trasę biegu głównego, a  stra-
żacy z  terenu gminy zajęli się od-
powiednim jego zabezpieczeniem 
i oznakowaniem. Po godz. 8 zaczęła 
się również rejestracja zawodników 
na bieg główny, oraz biegi dla dzie-
ci.

Dorośli mieli do pokonania 10-ki-
lometrową trasę. Dla najmłodszych 
natomiast przewidziano zmaga-
nia na dystansach 200, 400 i  800 
metrów. Na starcie stanęło 173 za-
wodników oraz 80 dzieciaków. Nie 
tylko z  regionu częstochowskiego. 
Pojawili się również biegacze z Ra-
domska, Pajęczna, Namysłowa, Ja-
worzna, Rzeszowa czy Łodzi, a bieg 
główny wygrał… obywatel Ukra-
iny Sergey Szevchenko, który przy 
okazji o  ponad pół minuty pobił 
dotychczasowy rekord trasy. Naj-
młodszy uczestnik miał niewiele 
ponad roczek, najstarszy z kolei był 
sporo powyżej siedemdziesiątki.

Dziesięć minut przed startem za-
planowanego na godz. 10 biegu 
głównego rozpoczęła się rozgrzew-
ka. Nim zawodnicy ruszyli na tra-
sę uczcili minutą ciszy pamięć 
o  żołnierzach Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii. Potem był już tylko wy-
strzał z pistoletu i kilkadziesiąt mi-
nut biegu na dwóch pięciokilome-
trowych pętlach.

Od początku na prowadzenie 
wysunął się wspomniany Sergey 
Szevchenko. Biegł tempem, które 
było nieosiągalne dla pozostałych 
uczestników zawodów. Wygrał je 
z  czasem 34 minut i  42 sekund. 
Drugi na mecie zameldował się Da-
mian Skupiński z czasem 35 minut 
i  10 sekund, a  trzecie miejsce wy-
walczył Zbigniew Kalinowski - 36 
minut i 10 sekund.

Pośród żeńskiej części sportowców 
bezkonkurencyjna okazała się Ewa 
Brych-Pająk, która pokonała dy-
stans w czasie 42 minut i 30 sekund. 
W klasyfikacji generalnej dało to jej 
równocześnie 16. miejsce. Druga 

wśród pań na mecie zameldowała 
się Nina Łyko z  czasem 46 minut 
i  42 sekundy, a  najniższy stopień 
podium przypadł Dorocie Kościel-
nej z czasem 52 minuty i 13 sekund.

Prowadzona była również klasyfi-
kacja biegaczy z  Gminy Miedźno. 
Wśród mężczyzn najlepiej spisał 
się Dariusz Wilk, który pokonał dy-
stans w  czasie 38 minut 45 sekund. 
W  generalce rezultat ten dał panu 
Dariuszowi znakomite 4. miejsce. 
Najszybszą zawodniczką naszego sa-
morządu była natomiast Agnieszka 
Polak, która uzyskała czas 58 minut 
i 45 sekund, co w klasyfikacji ogólnej 
pozwoliło zająć 129. pozycję.

Żadnej z  imprez nie udałoby zor-
ganizować się bez udziału spon-
sorów oraz fundatorów nagród. 
Duże wsparcie finansowe przeka-
zała Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w  Miedźnie. Spośród prywatnych 
firm i  podmiotów podziękowania 
kierujemy w szczególności do:

KOST-BET K.P. MATYJA Sp.k.
ul. Ułańska 15, Miedźno

Crk-Managment Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworcowa 17, Olesno

RAFALIN Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Malicka 42, Blachownia

WOLMAR
Jerzy Wolny i Edyta Wolna

Mokra 72, Mokra

Z.H.U „BOMAX” Maj Bogdan
ul. Piwna 21, Zawady

MASKPOL S.A.
Konieczki, Panki

BAUTERM s.c.
ul. Sosnowa 21, Rudnik Wielki

Dziękujemy ponadto służbom 
mundurowym: strażakom z  OSP 
Mokra, OSP Kołaczkowice, OSP 
Miedźno, na czele z  panem Lesz-
kiem Idaszem, za nieocenioną po-
moc w  organizacji i  zabezpiecze-
niu trasy. Dziękujemy policjantom 
z Państwowej Komendy Powiatowej 
w  Kłobucku dbającym o  bezpie-
czeństwo uczestników wydarzenia, 
jak również ratownikom medycz-
nym ze Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w  Częstochowie, ochro-
nie oraz wolontariuszom, którzy 
zadbali o  zapewnienie porządku 
i sprawny przebieg wydarzenia.

- Gratuluję wszystkim zwycięzcom 
oraz dziękuję uczestnikom Biegu 
Pamięci Bitwy pod Mokrą. Zarów-
no profesjonalistom, jak i dzieciom 
i  młodzieży. Za przybycie, start 
i sportowe uczczenie pamięci o Wo-

łyńskiej Brygadzie Kawalerii. Tak 
wspaniała organizacja i  koordyna-
cja wydarzenia to przede wszystkim 
zasługa ekipy z Jest Lepiej, na czele 
z Michałem Zarębskim, jak i zaan-
gażowanych pracowników urzędu 
gminy. Ponadto pragnę podzię-
kować także wszystkim osobom 
wspierającym inicjatywę, przewod-
niczącemu GKRPA Wojciechowi 

Tałajczykowi, przewodniczącemu 
Rady Gminy Miedźno Zdzisławo-
wi Bębnowi, sponsorom i fundato-
rom nagród, naszym wspaniałym 
strażakom oraz oczywiście licznie 
przybyłym kibicom i sympatykom. 
To był trzeci bieg i  trzecie fanta-
styczne przeżycie, nie tylko spor-
towe. Bardzo gorąco za te emocje 
dziękujemy i do zobaczenia za rok 

- podkreśla wójt Piotr Derejczyk.

Było super! Pogoda była przepięk-
na a  atmosfera świetna, co można 
zobaczyć nie tylko na załączonej 
fotorelacji, ale również w  relacji 
filmowej na naszym profilu facebo-
ok’owym -> fb.com/MiedznoPL. 
Tam też zamieściliśmy więcej zdjęć 
z wydarzenia. Zapraszamy.
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