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Pożegnaliśmy
Andrzeja
Wilczkowskiego

Przebudowa
dróg gminnych
na Starym Miedźnie 

Maszt i flaga w Borowej.
To finalizacja projektu
„Pod Biało-Czerwoną”

Dodatki do paliw
grzewczych. 
Ile i dla kogo?

To był kolejny
wspaniały Bieg Pamięci 
Bitwy pod Mokrą

Akacjowa Ostoja - taką nazwę bę-
dzie nosić zespół zabudowy wielo-
rodzinnej, który w Ostrowach nad 
Okszą realizować będzie spółka 
SIM Śląsk Północ.

O planach związanych z budową na 
terenie Gminy Miedźno budynków 
mieszkalnych informowaliśmy wie-
lokrotnie. Ich wzniesieniem zajmie 
się spółka SIM Śląsk Północ - pod-
miot, który został powołany do życia 
28 lutego br. przez Krajowy Zasób 
Nieruchomości oraz przedstawi-
cieli trzynastu samorządów z woje-
wództw śląskiego i opolskiego.

W  gronie wspólników przedsię-
biorstwa znalazła się oczywiście 
i  nasza gmina. Prezesem firmy 
i osobą odpowiedzialną za realiza-
cję wyznaczonych przez założycieli 
celów została Agnieszka Związek, 
była sekretarz naszej gminy, a obec-
nie dyrektor ds. Inwestycji.

Czym są tak naprawdę Społecz-
ne Inicjatywy Mieszkaniowe? To 
podmioty mające realizować bu-
downictwo społeczne na obszarze 
gmin, które przystąpiły do tego 
programu. Ich zadaniami jest bu-
dowanie mieszkań na wynajem 
dla osób, których nie stać na zakup 
mieszkania, z  powodu np. braku 
wystarczającej zdolności kredyto-
wej, ale jednocześnie uzyskiwane 
dochody pozwalają im na systema-
tyczne regulowanie czynszu.

SIM-y, co należy podkreślić, nie 
będą budować lokali komunalnych 
czy też socjalnych. Mają zwiększyć 
dostępność mieszkań na wynajem 
dla osób o umiarkowanych docho-
dach. Przystąpienie do SIM Śląsk 
Północ jest więc dla nas olbrzymią 
szansą na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i  zaoferowanie 
przystępnych cenowo lokali.

Na terenie naszej gminy zaplanowa-
liśmy wzniesienie zespołu budyn-
ków wielorodzinnych w bezpośred-
nim sąsiedztwie Domu Nauczyciela 
w Ostrowach nad Okszą, przy ulicy 
Chabrowej i  Wąskiej. Przygotowa-
liśmy koncepcję architektoniczną, 
którą przekażemy spółce SIM Śląsk 
Północ, a  ta już bezpośrednio zaj-
mie się dalszym procesem inwesty-
cyjnym.

W ramach zespołu zabudowy wie-
lorodzinnej Akacjowa Ostoja ofe-
rowane będą mieszkania o  różno-
rodnej strukturze i  metrażach. To 
zarówno mieszkania jedno-, dwu-, 
jak i trzypokojowe, od 35 m² do 68 
m², zlokalizowane w  niewysokich 
trzykondygnacyjnych kameralnych 
budynkach. Inwestycja obejmie bu-
dowę trzech budynków, w których 
znajdować się będą dwadzieścia 
cztery mieszkania.

W  parterze każdego budynków 
przewidziano dwa mieszkania przy-
stosowane dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych oraz jedno dwupoko-
jowe mieszkanie przystosowane dla 
potrzeb osób starszych, mieszka-
jących z  opiekunem. Każde miesz-
kanie będzie posiadało dodatkowe 
miejsce do przechowywania w  po-
staci przynależnej komórki lokator-
skiej zlokalizowanej w piwnicy.

Dodatkowo w  budynkach przewi-
dziano ogólnodostępne pomiesz-
czenia wózkowni oraz suszarni. 
Mieszkania zostaną wyposażone 
w  tarasy oraz loggie, zapewniające 
wypoczynek na świeżym powie-
trzu. Wszystkie lokale mieszkalne 
na parterze będą dysponowały wła-
snymi kameralnymi ogródkami, 
w których będzie można odpocząć 
po ciężkim dniu pracy i  spędzić 
czas z bliskimi.

Aby zaspokoić potrzeby zmotory-
zowanych mieszkańców osiedla, 
przewidziano dwadzieścia cztery 
miejsca parkingowe na terenie in-
westycji, a  także stojaki rowerowe 
w sąsiedztwie wejść do poszczegól-
nych budynków.

Dzięki przemyślanej koncepcji ar-
chitektonicznej mieszkańcy uzy-
skają przestronne, wykorzystujące 
naturalne światło mieszkania z  do-
godną ekspozycją na słońce. Prze-
strzeń wspólna zostanie zagospoda-
rowana tak, aby mieszkańcy mogli 
spędzić czas zarówno aktywnie oraz 
na odpoczynku, wśród pięknych 
akacjowych drzew, zapewniających 
wytchnienie w czasie upalnych dni. 

W  trosce o  naturalną roślinność, 
teren osiedla zostanie zaaranżo-
wany wykorzystując istniejącą 
już zieleń, którą stanowią drze-

wa akacji, uzupełnioną nowymi 
nasadzeniami drzew, krzewów 
i roślin ozdobnych. Z myślą o naj-
młodszych lokatorach w  central-
nej część osiedla, na głównej osi 
kompozycyjnej, zaplanowano 
plac zabaw z  przylegającymi do 
niego miejscami wypoczynku dla 
opiekunów.

Mając na uwadze aspekt ekolo-
giczny, planujemy, iż przedmioto-
we budynki wyposażone zostaną 
w  ogrzewanie gazowe w  związku 
z  planowaną w  pobliżu przedmio-
towej inwestycji budową sieci ga-
zowej. Dodatkowo zaplanowaliśmy 
efektywne magazynowanie w pod-
ziemnych zbiornikach wód desz-
czowych spływających z  dachów 
budynków. Pozwoli to na wykorzy-
stywanie miękkiej deszczówki do 
podlewania ogródków oraz tere-
nów zielonych osiedla.

Akacjowa Ostoja. Mamy koncepcję architektoniczną
zespołu budynków mieszkalnych w Ostrowach nad Okszą
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Pożegnaliśmy Andrzeja Wilczkowskiego
20 lipca na Cmentarzu Starym 
w Łodzi pożegnaliśmy śp. Andrze-
ja Wilczkowskiego - pierwszego 
Honorowego Obywatela Gminy 
Miedźno. Tytuł ten nadała mu 
w 2008 roku Rada Gminy Miedź-
no w uznaniu zasług dla upamięt-
nienia heroicznej walki Wołyń-

do kanonu literatury, jak chociażby 
kultowa już pozycja „Miejsce przy 
stole”. Z zamiłowania także historyk.

W 1992 roku ukazała się jego książ-
ka „Anatomia Boju”, opisująca Bi-
twę pod Mokrą. To właśnie za tę 
pozycję, w uznaniu zasług dla upa-
miętnienia heroicznej walki Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii stoczo-
nej 1 września 1939 roku na polach 
wsi Mokra, promocji wsi Mokra 
i Gminy Miedźno w kraju i zagrani-
cą, Rada Gminy Miedźno uchwałą 
nr 169/XXIV/2008 z dnia 29 sierp-
nia 2008 roku nadała Andrzejowi 
Wilczkowskiemu Honorowe Oby-
watelstwo Gminy Miedźno.

W  uroczystościach pogrzebowych 
udział wzięli wójt Piotr Derejczyk, 
przewodniczący rady gminy Zdzi-
sław Bęben, Marcin Sznober - były 
radny i  jednocześnie inicjator na-
dania Andrzejowi Wilczkowskiemu 
honorowego obywatelstwa naszej 
gminy, Magdalena Majewska-Kry-
sińska - zastępca dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Miedźnie 
oraz kustosz Muzeum w  Mokrej 

Piotr Krysiński.

Wójt Piotr Derejczyk, w  imieniu 
całej społeczności naszego samo-
rządu, wygłosił podczas ceremonii 
pogrzebowej wspomnienie o  Panu 
Andrzeju i  ostatnie pożegnanie. 
Jego treść publikujemy poniżej.

fot. Sebastian Szwajkowski

„Żegnamy Andrzeja Wilczkowskiego. Człowieka wybitnego. Człowieka wielu talentów i zawodów. Inżyniera, taternika, społecznika, po-
dróżnika, pisarza. Człowieka, który żył pasją, który z pasją dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspaniałego rozmówcę, gawędzia-
rza. Człowieka obdarzonego nietuzinkowym poczuciem humoru. Przy tym człowieka niesłychanie skromnego. Wręcz pokornego.

Pewnie wpływ na taką Jego postawę życiową miała Jego miłość do gór. Bo góry uczą pokory wobec życia, wobec potęgi natury. Jakże potęż-
nych, wobec tak kruchej istoty, jaką jest człowiek. Wszystko to wybrzmiało we wspomnieniach o nim, które wypowiedzieli moi przedmówcy. 
Takim też zapamiętałem Go ja.

Po raz pierwszy zobaczyłem Andrzeja Wilczkowskiego pod Mokrą w 1996 roku. We wrześniu lub sierpniu, gdy zaczynałem trzecią klasę liceum. 
Przyjechałem z tatą na obchody rocznicy bitwy pod Mokrą. Są to zazwyczaj duże uroczystości. Przyjeżdżają na nie przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych. Nie pamiętam, kto wtedy je pod Mokrą reprezentował. Wspomnienie to ustąpiło pola w mojej pamięci innym.

Pamiętam za to człowieka. Niezbyt wysokiego, lekko przygarbionego, w maciejówce na głowie, z brodą, palącego papierosa. Człowieka, 
który stał przy tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu pod Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą z niewielkim stoliczkiem 
i wyłożonymi na nim książkami. Tym człowiekiem był Andrzej Wilczkowski, a książką, którą sprzedawał była „Anatomia boju”.

Tata kupił mi wtedy tę książkę. Wiedział, że lubię historię. Przeczytałem ją w zaledwie kilka dni. Mam ją do dziś. Na stronie tytułowej znaj-
duje się dedykacja - „Piotrowi Derejczykowi bardzo serdecznie w rocznicę bitwy. Autor”.

Myślę, że podobne pierwsze wspomnienie o Andrzeju Wilczkowskim ma wielu mieszkańców Gminy Miedźno. Gminy, której został pierw-
szym honorowym obywatelem. Do dziś jednym z zaledwie dwóch, bo zaszczyt ten dzieli tylko z prezydentem Lechem Kaczyńskim.

„Anatomia boju” zapewne nie jest najważniejszą z książek napisanych przez Andrzeja Wilczkowskiego. Ma jednak dla nas, mieszkańców Gmi-
ny Miedźno, szczególną wartość. Dokumentuje przebieg pierwszej bitwy II wojny światowej. Bitwy, która miała miejsce u nas, której uczestnicy 
- Żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii - leżą na naszym cmentarzu, wśród naszych bliskich. Bitwy szczególnej, bo zwycięskiej!

Ta książka to pomnik dokumentujący ich męstwo i poświęcenie, kunszt ich dowódcy. Pomnik trwalszy niż ten kamienny stojący na polach 
Mokrej. „Anatomią boju” wpisał się Andrzej Wilczkowski w historię Gminy Miedźno złotymi zgłoskami. To ona związała Go z nami na 
wieki. Ona była przyczyną obdarowania Go godnością naszego honorowego obywatela.

To także Jego pomnik, który, przywołując Horacego, jest „(...) trwalszy od spiżu, od królewskiej budowli piramid wznioślejszy i którego ni 
deszcze żarłoczne, ni wichry szalone, lat szeregi bez końca, ni wieki w swym biegu nie zdołałyby zniszczyć. Nie umrze On cały”.

Odpoczywaj w pokoju Panie Andrzeju. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci, w naszych sercach, w naszych modlitwach. Cześć Twojej 
Pamięci!”

skiej Brygady Kawalerii. Andrzej 
Wilczkowski jest autorem książki 
„Anatomia Boju”, która opisuje 
bohaterską postawę żołnierzy do-
wodzonych przez gen. Juliana Fi-
lipowicza na polach wsi Mokra 1 
września 1939 roku.

Andrzej Wilczkowski zmarł 13 lip-
ca w  Łodzi, miał 91 lat. To polski 
wykładowca akademicki, wynalaz-
ca, taternik i  alpinista, kierownik 
wypraw górskich między innymi 
w  Hindukusz i  góry Etiopii, autor 
opowiadań i książek o  tematyce al-
pinistycznej, z których wiele weszło 
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Pułkownik Zbigniew Zieliński Honorowym
Obywatelem Gminy Miedźno
31 sierpnia na sesji Rady Gminy 
Miedźno podjęta została uchwa-
ła nr 265/XXXVII/2022, w której 
radni przyznali tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Miedźno panu 
płk. Zbigniewowi Zielińskiemu.

Tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Miedźno jest najwyższym wy-
różnieniem przyznawanym przez 
Radę Gminy Miedźno w  uznaniu 
zasług naszego samorządu. Otrzy-
mać je mogą osoby szczególnie 
zasłużone, promujące historię, 
wspierające realizowane w  gminie 
przedsięwzięcia oraz udzielające 
pomocy jej mieszkańcom.

W  dotychczasowej historii został 
on nadany dwukrotnie. Pierwszy 
raz w  roku 2008 panu Andrzejowi 
Wilczkowskiemu, autorowi książki 
„Anatomia boju”, będącej relacją 
z przebiegu Bitwy pod Mokrą. Dru-
gi raz w 2010 roku - prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu, bezpo-
średnio po jego tragicznej śmierci 
w katastrofie smoleńskiej.

Za przyznaniem tytułu płk. Zbi-
gniewowi Zielińskiemu przemó-
wiły jego działalność patriotyczna, 
poświęcona upamiętnieniu Bitwy 
pod Mokrą oraz bohaterstwa wal-
czących w  niej polskich żołnierzy, 
służących we wrześniu 1939 roku 
w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii.

Taką aktywnością płk. Zbigniew 
Zieliński przyczynił się do budowy 
pozytywnego wizerunku Gminy 
Miedźno jako strażnika i opiekuna 
miejsc pamięci narodowej, a  także 
ważnych wydarzeń historycznych, 
które miały miejsce na naszym tere-
nie. Dzięki jego inicjatywie Gmina 
Miedźno została w  2009 roku wy-
różniona medalem „Pro Memoria” 
za wybitne zasługi w  utrwalaniu 
pamięci o  ludziach i  ich czynach 
w  walce o  niepodległość Polski 
podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu.

Zbigniew Zieliński urodził się 
13 lutego 1929 roku w  Tadzinie. 
Pochodzi z  rodziny o  wielkich 
tradycjach patriotycznych. Zwią-
zany z  harcerstwem, należał do 
13. Drużyny im. Zawiszy Czarne-
go. Początek II wojny światowej 
zastał go wraz z  rodziną w  Kło-
bucku, gdzie jego ojciec kierował 
znajdującą się w  zagórzańskim 
zamku Szkołą Leśną. Poprzez to 
był bezpośrednim świadkiem Bi-
twy pod Mokrą i  towarzyszących 
jej wydarzeń.

Pomimo młodego wieku, w trakcie 
okupacji niemieckiej zaangażował 
się w  działalność konspiracyjną. 
Walczył w  74. Pułku Piechoty AK 
„Chrobry”. Nosił pseudonim „Sęk”. 
W jego składzie wziął udział w ak-

cji „Burza”. Walkę swą kontynuował 
podczas powojennej okupacji so-
wieckiej w Konspiracyjnym Wojsku 
Polskim generała Stanisława „War-
szyca” Sojczyńskiego. Po II wojnie 
światowej ukończył wyższe studia 
ekonomiczne i  politechniczne, 
ze specjalizacją planowania prze-
strzennego miast i regionów.

W okresie PRL-u współorganizował 
nielegalne duszpasterstwo komba-
tantów organizacji niepodległościo-
wych, działające przy Kurii Metro-
politalnej w  Warszawie. W  swojej 
działalności społecznej starał się 
upamiętniać dziedzictwo Polskie-
go Państwa Podziemnego oraz Ar-
mii Krajowej i  innych organizacji 

niepodległościowych działających 
w  Polsce w  latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Działalność ta zaowocowała ponad 
trzydziestoma pomnikami i  tabli-
cami zlokalizowanymi na terenie 
całego kraju. Do najważniejszych 
z  nich należą: pierwszy pomnik 
dowódców Armii Krajowej - Stefa-
na „Grota” Roweckiego i Leopolda 
„Nedźwiadka” Okulickiego, który 
powstał w  latach osiemdziesiątych 
XX wieku we Włoszczowej oraz 
Pomnik Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej w War-
szawie, znajdujący się przy ulicy 
Wiejskiej.

Zwieńczeniem jego społecznej 
działalności w  ruchu kombatanc-
kim był współudział w  założeniu 
Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej oraz współautorstwo 
nowej, przyjętej przez Sejm RP 
w  1991 roku ustawy o  kombatan-
tach. Na podstawie jej przepisów 
utworzył i  jako pierwszy kierował 
pracami Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Wręczenie aktu nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy 
Miedźno panu płk. Zbigniewowi 
Zielińskiemu odbyło się 1 wrze-
śnia w  Mokrej, podczas głównych 
uroczystości z  okazji 83. rocznicy 
Bitwy pod Mokrą.
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Hołd Bohaterom Bitwy pod Mokrą
1 września w  Mokrej odbyły się 
główne uroczystości upamięt-
niające 83. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. To jednocze-
śnie rocznica Bitwy pod Mokrą, 
będącej jedną z  najważniejszych 
batalii stoczonych w  pierwszych 
dniach wojny z niemieckimi woj-
skami. Bitwy wyjątkowej, bo zwy-
cięskiej.

Jak każdego roku, organizowane 
przez nasz samorząd uroczystości 
są tylko skromnym tego zwycię-
stwa przypomnieniem. Przybyli na 
nasze ziemie żołnierze Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii nie wiedzie-
li, jaki scenariusz napisze im los. 
Część z nich została tu, wśród nas, 
na zawsze. Spoczywają na naszych 
cmentarzach.

Pierwszym akcentem uczczenia 
żołnierzy z  Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii było odprawienie 31 
sierpnia uroczystego nabożeństwa 
w  intencji Poległych w  obronie 
Ojczyzny. Mszę Świętą na cmenta-
rzu w  Wapienniku koncelebrował 
ks. Andrzej Banaszek. Po niej, 12 

Batalion Dowodzenia Ułanów Po-
dolskich ze Szczecina odegrał cap-
strzyk. Ceremonię uświetnił apel 
pamięci, podczas którego oddano 
hołd poległym w  obronie naszego 
kraju żołnierzom, jak również zło-
żono kwiaty i  wieńce przy grobie 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Wszystkich przybyłych przywitał 
wójt Piotr Derejczyk. W  swoim 
przemówieniu podkreślił wielką 
wartość męstwa i  ofiarności życia 
bohaterów walczących w  czasie 
II wojny światowej. W  większości 
ludzi młodych, którzy swoje ma-
rzenia złożyli na ołtarzu wolności 
i niepodległości.

W  uroczystości, oprócz mieszkań-
ców, przedstawicieli władz nasze-
go samorządu, organizacji kom-
batanckich i  społecznych, wzięli 
udział także harcerze z  Sulechowa 
i terenu Gminy Miedźno.

Kolejnego dnia, już pod Pomni-
kiem Bohaterów Bitwy pod Mo-
krą, obchody otworzył przegląd 
Kompanii Honorowej i  odebranie 

meldunku od Dowódcy Kompa-
nii Honorowej. Szczególną oprawę 
uświetniła salwa honorowa, Apel 
Poległych i  złożenie kwiatów pod 
pomnikiem przez licznie przyby-
łe delegacje i  poczty sztandarowe 
organizacji kombatanckich, sto-
warzyszeń kultywujących tradycje 
historyczne i  żołnierskie, szkół, 
harcerzy, straży pożarnej, poli-
cji oraz przedstawicieli samorzą-
dów z gmin powiatu kłobuckiego, 
władz powiatowych, wojewódz-
kich, przedstawicieli rządu i parla-
mentarzystów.

- Zebraliśmy się, aby uczcić pamięć 
polskich kawalerzystów. By uczcić 
ich męstwo i  poświęcenie. Aby 
uczcić pamięć Bohaterów. W  nie-
równej walce z  przeważającymi 
siłami wroga żołnierze Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii potrafili hartem 
swego ducha, odwagą, ofiarnością 
oraz doskonałym wyszkoleniem 
wojskowym – zwyciężyć. Pamięć 
o  nim, pamięć o  tych, którzy je 
odnieśli, o  ułanach, strzelcach, ar-
tylerzystach i  pancerniakach Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii żyje nie 

tylko tu i teraz. Ona trwa wiecznie. 
Trwa wszędzie! - mówił w  swoim 
okolicznościowym przemówieniu 
wójt Piotr Derejczyk.

Bardzo ważnym akcentem uro-
czystości stało się wręczenie przez 
przewodniczącego Rady Gminy 
Miedźno Zdzisława Bębna oraz 
wójta Piotra Derejczyka aktu nada-
nia tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Miedźno panu pułkowni-
kowi Zbigniewowi Zielińskiemu 
- zasłużonemu i  wielokrotnie od-
znaczanemu weteranowi, jednemu 
z najmłodszych żołnierzy września 
1939 roku. 

Tytuł ten jednogłośnie przyznano 
mu na sesji Rady Gminy Miedźno 
w dniu 31 sierpnia 2022 roku. Jest 
to najwyższe wyróżnienie przyzna-
wane przez samorząd, w  uznaniu 
zasług dla naszej społeczności.

- Do zachowania pamięci o Bitwie 
pod Mokrą przyczynia się praca 
wielu ludzi. Tych, którzy o Mokrej 
pisali i piszą. Tych, którzy kultywu-
ją tradycje jednostek wojskowych 

walczących na tych polach. Tych, 
którzy dbają o  groby poległych. 
Pozwolę sobie wspomnieć tylko 
dwóch ludzi. Pierwszym z  nich 
jest Andrzej Wilczkowski. Autor 
niezapomnianej „Anatomii Boju”, 
reporterskiej wręcz relacji z  prze-
biegu bitwy. Niestety nie ma go już 
wśród nas. Zmarł w  lipcu bieżące-
go roku. „Anatomia boju” to jego 
pomnik, trwalszy niż ze spiżu. Po-
zostanie na stałe w naszej pamięci. 
Drugim jest pierwszy kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych, obecny wśród 
nas pan pułkownik Zbigniew Zie-
liński. Historia sprawiła, że był 
bezpośrednim świadkiem bitwy. 
Jego świadectwo, wielokrotnie tu, 
na polach Mokrej wypowiedziane 
i powtórzone w wielu miejscach na 
świecie, także sprawia, że pamięć 
o  Bohaterach spod Mokrej trwa, 
a wiedza o bitwie dociera do ludzi 
na całym świecie. Obydwu łączy to, 
że są Honorowymi Obywatelami 
Gminy Miedźno. Świadek bitwy, 
strażnik jej pamięci, zasłużył na to 
wyróżnienie w wyjątkowy sposób - 
podkreślał wójt Piotr Derejczyk.
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Kolejny etap modernizacji ZSP w Mokrej
28 lipca podpisaliśmy umowę 
z  firmą Piotr Machalewski i  Wi-
told Świtkowski Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe „WIK-
TOR” Spółka Jawna z  Radomska 
na realizację drugiego etapu prac 
przy modernizacji Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Mokrej. 
Wartość zamówienia to niemal 
1,8 mln zł.

Zakres  obejmuje  w  szczególności 
przebudowę pomieszczeń piw-
nic, parteru i  piętra oraz klatki 
schodowej na całej wysokości, 
budowę  podziemnego  bezodpły-
wowego  zbiornika  na  ścieki, wy-
konanie  miejsc  parkingowych, 
śmietnika, ogrodzenia i  trawni-
ków, modernizację instalacji wody 
(w  tym zestawu hydroforowego) 
oraz kanalizacji oraz częściowej 
centralnego ogrzewania, zro-
bienie instalacji przeciwpożaro-
wej, wewnętrznego odcinka  ka-
nalizacji  sanitarnej, a  ponadto 
roboty branży elektrycznej i obsłu-
gę geodezyjną.

Prace przy ZSP w Mokrej to trzecie 
duże zadanie realizowane w  ostat-
nich latach w  budynkach oświa-
towych naszej gminy, po przebu-
dowie części przedszkolnej ZSP 
w Ostrowach nad Okszą i komplek-
sowej termomodernizacji budynku 
ZSP w Miedźnie.

Podobnie jak w poprzednich przy-

padkach jest ono dofinansowane 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2013-2020. Jest 
to także jeden z  dwóch projek-
tów, które realizujemy ze środków 
tego programu w  partnerstwie 
z  Gminą Przystajń. Drugi doty-
czy kompleksowej modernizacji 
kotłowni w ZSP w Ostrowach nad 

Zagospodarowanie terenu w plac 
zabaw, altanę oraz grill to kolejna 
z  inwestycji, którą przygotowu-
jemy w Kołaczkowicach Dużych. 
Celem jest stworzenie reprezen-
tacyjnego centrum do rekreacji 
i  integracji mieszkańców - ogól-
nodostępnego i  bezpiecznego 
miejsca spotkań.

Maluchy zyskają miejsce, w  któ-
rym będą mogły trenować nie tyl-
ko swoje ciało, ale również umie-
jętności społeczne polegające na 
nauce współpracy, kreatywności 
oraz współzawodnictwa. Dzieci 
poznają nie tylko zasady współży-
cia w  grupie, ale też lepiej zrozu-
mieją własne możliwości. Miejsce 
to przyczyni się do budowania re-
lacji i więzi między rówieśnikami.

Zgodnie z  założeniami nowy plac 
zabaw doposażony będzie w urzą-
dzenia wszechstronnie rozwijające. 
Główne urządzenie zabawowe wy-
posażone będzie w  pięć wież, da-
chy, ślizgawkę nierdzewną, przej-
ścia mostowe, tuby, rurę strażacką, 
rury do ześlizgu, drabinki i ścianki 
wspinaczkowe. Dzieci będą mogły 
korzystać też z huśtawek sprężyno-

Okszą i  będzie realizowany jesz-
cze w tym roku.

W toku prowadzonych prac termo-
modernizacyjnych zdecydowano 
o rozszerzeniu ich zakresu, o czym 
informowaliśmy już wcześniej. 
Poza wymianą pieca i pracami do-
ciepleniowymi, dostosowano bu-
dynek do potrzeb osób niepełno-

wych, piaskownicy czy karuzeli.

Z  kolei altana oraz zewnętrzny 
grill stworzą możliwości do orga-
nizowania różnego rodzaju spo-
tkań integrujących miejscową 
społeczność. Ponadto zostaną wy-
konane utwardzone nawierzchnie, 
jak również pojawią się tereny tra-
wiaste i  nasadzenia. Nie zabrak-
nie oczywiście i  elementów małej 
architektury w  postaci ławek czy 
koszy na śmieci.

Poza tym zakładamy wykonanie 
proekologicznego oświetlenia 
energooszczędnego, przy wyko-
rzystaniu najnowszych techno-
logii, które dostarczają światło 
najwyższej jakości, dzięki czemu 
zagospodarowany teren stanie się 
jasną, barwną i dynamiczną prze-
strzenią.

Planowana inwestycja bez wątpie-
nia poprawi estetykę wsi. Będzie 
również uzupełnieniem wcześniej 
wykonanej siłowni zewnętrznej, 
którą tam przeniesiemy. Dzię-
ki temu powstanie kompleksowo 
doposażone, atrakcyjne centrum 
miejscowości.

sprawnych (zamontowano windę) 
oraz przebudowano wejścia do bu-
dynku.

Teraz przebudowujemy wnętrze 
szkoły, tak aby urealnić wielkość 
klas do liczby uczęszczających do 
szkoły uczniów. Przede wszyst-
kim, poprzez zmniejszenie ich 
powierzchni, doprowadzić do po-

wstania wystarczającej liczby klas 
pozwalających na realizację na-
uczania w ośmiu oddziałach.

Przebudowana zostanie także część 
przedszkolna. Dostosowane zosta-
ną do potrzeb jednostki sanitariaty 
oraz część kuchenna. Sala na parte-
rze zaadaptowana zostanie na po-
trzeby świetlicy i jadalni.

Nowe centrum Kołaczkowic Dużych. 
Powstanie piękny plac zabaw i prze-
strzeń do integracji
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Przebudowa dróg gminnych na Starym Miedźnie. 
Założenia inwestycji przygotowane

Wykonawcy wybrani. Przetarg na modernizację remiz 
w Borowej i we Władysławowie rozstrzygnięty

Rozbudowa dróg gminnych 
w  Miedźnie, ulic: Kazimierza 
Wielkiego, Bolesława Chrobre-
go, Zygmunta Starego, Mieszka 
I, Zygmunta Krasińskiego, Bole-
sława Prusa, Władysława Jagiełły 
oraz odcinek łączący ulicę Wła-
dysława Jagiełły z  miejscowością 
Władysławów to kolejne duże za-
danie drogowe na terenie naszej 
gminy, na które przygotowany 
został już program funkcjonal-
no-użytkowy. W dokumencie na-
kreślone zostały założenia całego 
projektu, które przy ogłoszeniu 
przetargu posłużą wykonawcom 
do sporządzenia projektu bu-
dowlanego i  późniejszej realiza-
cji inwestycji.

Planowana inwestycja na tzw. Sta-
rym Miedźnie jest bardzo duża. 
Łącznie przewidujemy przebudo-
wanie odcinków dróg gminnych na 
długości ponad 9,2 kilometra. Doce-
lowo całe zadanie podzieliliśmy na 
sześć mniejszych etapów.

Wkrótce rozpoczną się prace 
budowlane przy kompleksowej 
modernizacji kolejnych dwóch 
gminnych obiektów. Gruntowne 
remonty czekają remizy w  Boro-
wej i we Władysławowie.

Zakres prac będzie niezwykle sze-
roki. Budynki dostosowane zostaną 
bowiem do potrzeb społeczności 
lokalnych. Stworzymy w nich centra 
kultury i integracji wsi. Po przebudo-
wie będą służyć zarówno strażakom, 
jak i  innym organizacjom społecz-
nym z  terenu naszej gminy. Staną 
się reprezentacyjnymi miejscami 
spotkań, a  przeprowadzone prace 
z  pewnością wpłyną na zwiększenie 
komfortu użytkowników.

Poprawi się znacząco nie tylko 
estetyka samych budynków, ale 
i  atrakcyjność całych sołectw. Pro-
jekt obejmować będzie gruntowną 
termomodernizację obiektów, wy-
mianę źródeł ciepła oraz zagospo-
darowanie przylegających do remiz 
terenów. Wykorzystamy proeko-
logiczne technologie, a  ponadto 
zamontujemy odnawialne źródła 
energii.

Koszt tych inwestycji to łącznie 
6.917.078,06 zł. Na projekty pozy-
skaliśmy 4.845.569,39 zł środków 
zewnętrznych z dwóch źródeł:

- 747.686,89 zł z  funduszów unij-
nych, czyli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-

Etap pierwszy to prace na ulicy Wła-
dysława Jagiełły, od ulicy Leśnej do 
ulicy Bolesława Prusa, na długości 
1525 metrów oraz na ulicy Mieszka 
I - 207 metrów.

Etap drugi obejmie ulicę Bolesława 
Prusa oraz ulicę Władysława Jagiełły 
od drogi gminnej 656017 S do drogi 
gminnej 656033 S. Długość odcin-
ka przewidzianego do przebudowy 
w pierwszym przypadku wynosi 1400 
metrów, a w drugim 710 metrów.

Etap trzeci to ulice Kazimierza Wiel-
kiego, Bolesława Chrobrego oraz 
Zygmunta Starego. Będą one mo-
dernizowane odpowiednio na dłu-
gościach 375 metrów, 122 metrów 
oraz 498 metrów.

Etap czwarty to inwestycja na ulicy 
Władysława Jagiełły od dróg gmin-
nych 656033 S i 656023 S do drogi 
powiatowej 2026 S. Długość odcinka 
przewidzianego do przebudowy wy-
nosi 1535 metrów.

skiego w  ramach RIT Subregionu 
Północnego oraz
- 4.095.877,50 zł z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład w ramach pierw-
szej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Etap piąty obejmie przebudowę ulicę 
Zygmunta Krasińskiego na długości 
809 metrów. Przewidziane jest także 
włączenie jej do drogi wojewódzkiej 
nr 491.

Etap szósty to modernizacja 2030 
metrów drogi gminnej 656033 S, 
łączącej ulicę Władysława Jagiełły 
z drogą powiatową 2027 S.

Program funkcjonalno-użytkowy 
zakłada dostosowanie powyższych 
odcinków do obecnych standar-
dów i  wymagań w  zakresie bez-
pieczeństwa, funkcjonalności, 
komfortu eksploatacji i  estetyki. 
Szerokość jezdni zostanie ujedno-
licona. Powstaną chodniki i  ciągi 
pieszo-rowerowe, zjazdy na po-
sesje, odwodnienie szlaków oraz 
utwardzone pobocza. Moderni-
zacji poddane będą także kanały 
technologiczne, a  ponadto zadba-
my o oświetlenie uliczne. Zamon-
tujemy łącznie 326 nowych latarni 
z oprawami LED.

Jak więc łatwo wyliczyć, wkład 
własny naszego samorządu w  re-
alizację tych niezwykle ważnych 
dla miejscowości zadań to kwota 
2.073.513,67 zł.

Koszt przebudowy remizy w Boro-
wej wyniesie 4.112.678,06 zł. Prace 
zrealizuje firma Romex Budownic-
two Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zrę-
bicach Pierwszych. Za wykonaw-
stwo strażnicy we Władysławowie 

odpowiedzialny będzie natomiast 
Zakład Usług Remontowo-Budow-
lanych „Malina” Marcin Malina 
z Popowa. W tym przypadku kwo-
ta uzyskana w  przetargu wynosi 
2.804.400,00 zł.
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SUKCES! Ugoda z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W budżecie naszej 
gminy pozostanie 613 tysięcy złotych
Wójt Piotr Derejczyk podpisał 
20 lipca br. ugodę z  Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, dzięki któ-
rej nasza gmina nie będzie mu-
siała zwracać przyznanej w  2012 
roku dotacji na realizację zadania 
„Ochrona i poprawa stanu wód po-
wierzchniowych i podziemnych na 
terenie Gminy Miedźno poprzez 
budowę przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków”. Dzięki 
temu sukcesowi w  budżecie pozo-
stanie 613.388,62 zł.

Wspomniana wyżej inwestycja zo-
stała zrealizowana w  czasie, kiedy 
Wójtem Gminy Miedźno był pan 
Andrzej Szczypiór. 18 grudnia 2012 
roku podpisał on umowę o dofinan-
sowanie budowy 77 sztuk przydo-
mowych biologicznych oczyszczal-
ni ścieków na terenie gminy. Kwota 
wsparcia wynosiła 416.339,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończo-
ne 30 listopada 2013 roku, jednak-
że w  roku kolejnym mieszkańcy 
zaczęli zgłaszać pierwsze proble-
my związane z  funkcjonowaniem 
oczyszczalni. W 2015 roku NFOŚi-
GW w  protokole kontrolnym 
stwierdził, że wyniki badań jakości 
ścieków oczyszczonych wskazały 
brak zachowania trwałości efektu 

ekologicznego.

Zgodnie z  umową dotacji, brak 
osiągnięcia trwałości efektu ekolo-
gicznego skutkował obowiązkiem 
zwrotu przyznanych pieniędzy. 
Wdrożone działania zaradcze nie 
przekonały jednakże instytucji. 
W  styczniu 2019 roku do Urzędu 
Gminy Miedźno wpłynęło pismo 
będące oświadczeniem o  rozwią-
zaniu umowy dotacji i  jednocze-
śnie przedsądowym wezwaniem do 
zapłaty kwoty przyznanej dotacji 
i należnych odsetek.

Wójt Piotr Derejczyk w  odpowiedzi 
na takie stanowisko NFOŚiGW od-
mówił spełnienia tego żądania, prze-
syłając w  korespondencji zwrotnej 
szczegółowe wyjaśnienia i  przystę-
pując jednocześnie do długotrwałych 
negocjacji, które miały uchronić nasz 
samorząd od konieczności zwrócenia 
dochodzonej przez NFOŚiGW kwo-
ty 613.388,62 zł.

Skąd się wzięły problemy z  funk-
cjonowaniem przydomowych 
oczyszczalni ścieków? Jak wykaza-
ły badania i  liczne analizy zlecone 
przez urząd gminy, niestety naj-
większy wpływ na źle działające 
oczyszczalnie miała struktura geo-
logiczna gruntów na terenie naszej 

24 tys. zł dotacji celowej trafi do 
Ludowego Klubu Sportowego 
„Naprzód” Ostrowy w Ostrowach 
nad Okszą na modernizację bo-
iska piłkarskiego. 12 sierpnia wójt 
Piotr Derejczyk podpisał odpo-
wiednie dokumenty, które pozy-
tywnie odnoszą się do złożonego 
przez stowarzyszenie wniosku.

gminy. Brak dobrej ich chłonności 
powodował przepełnianie się stud-
ni chłonnych w  przydomowych 
oczyszczalniach, czego efektem 
były znaczne przekroczenia do-
puszczalnych parametrów jakości 
ścieków oraz zawiesiny. Raport wy-
kazał też niską skuteczność tlenową 
biocenozy osadu czynnego w  bio-
reaktorach wszystkich badanych 
oczyszczalni. Problemy z tym zwią-
zane dotyczyły 58 sztuk zamonto-
wanych urządzeń.

- By naprawić zaistniałą sytuację 
i  w  celu osiągnięcia efektu ekolo-
gicznego rozważaliśmy początkowo 
realizację dodatkowych inwestycji. 
Wiązałoby się to jednak dużymi 
wydatkami sięgającymi nawet 750 
tys. zł. Pierwszą z nich była budo-
wa systemu drenaży rozsączają-
cych, a drugą - kilku sztuk punktów 
zlewnych. Zlecone ponowne bada-
nia gruntów nie wykazały jednak, 
że rozwiązania te stanowiłyby gwa-
rancję na prawidłowe wchłanianie 
ścieków do gleby. Ponadto drenaże 
rozsączające wymagałyby wymiany 
lub w najlepszym przypadku czysz-
czenia co kilka lat, co pociągałoby 
za sobą także znaczne koszty dla 
samych mieszkańców. Dlatego nie 
zdecydowaliśmy się na takie kroki 
- mówi wójt Piotr Derejczyk.

Zamiast tego gmina poprosiła 
mieszkańców o  regularne czysz-
czenie instalacji oraz, w  razie ko-
nieczności, do opróżniania studni 
chłonnych i odbioru oczyszczonych 
ścieków przez wyspecjalizowane 
firmy. Uczuliliśmy też na stosowa-
nie odpowiednich środków bio-
chemicznych i  w  początkowym 
okresie wspieraliśmy mieszkańców 
w  ich zakupie. Regularne kontrole 
i  nadzór nad opróżnianiem stud-
ni chłonnych ograniczyły zjawisko 
odprowadzania do środowiska źle 
oczyszczonych ścieków.

Pozostała jednakże kwestia nie-
osiągnięcia w wyznaczonym czasie 
efektu ekologicznego związanego 
z  projektem i  przesłanego przez 
NFOŚiGW wypowiedzenia umowy 
dotacji. W tym aspekcie wójt Piotr 
Derejczyk zaproponował instytucji 
ugodę i  realizację tzw. inwestycji 
zastępczej pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Miedźno”, któ-
ra w 2019 roku zakładała powstanie 
zbiorczego systemu odprowadzania 
ścieków w  miejscowościach Izbi-
ska, Miedźno i  Wapiennik. W  ra-
mach ugody zrealizowane miało 
zostać zadanie, dzięki któremu uzy-
skany zostanie tzw. równoważny 
efekt ekologiczny w postaci reduk-
cji analogicznej wielkości ładunku 
zanieczyszczeń, jaką przewidywała 
umowa dotacji na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

Jak pokazał czas, wspomniana roz-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie naszej gminy przyniosła 
osiągnięcie znacznie lepszych para-
metrów, niż to początkowo zakła-
daliśmy. Do sieci kanalizacji w  Iz-
biskach, Miedźnie, Kołaczkowicach 

i Ostrowach nad Okszą przyłączyło 
się od 2020 roku wiele posesji, któ-
re początkowo miały unieszkodli-
wiać ścieki w  ramach indywidual-
nych systemów. W  związku z  tym 
powstały i  oczyszczony w  ramach 
grupowego systemu ładunek zanie-
czyszczeń zmniejszył presję na śro-
dowisko w całej Gminie Miedźno.

Powyższe argumenty oraz za-
pewnienie, że również na terenie 
Władysławowa i  Borowej również 
planowana jest kanalizacja (bloku-
je nas w  tym względzie tylko ko-
nieczność rozbudowy oczyszczalni 
w Ostrowach nad Okszą) ostatecz-
nie przekonały inspektorów i  de-
cydentów Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej, dzięki czemu możliwe 
było zawarcie zaproponowanej 
w 2019 roku ugody.

- Podpisana ugoda rozwiązuje cią-
gnący się od wielu lat problem wi-
szącego nad naszym samorządem 
obowiązku zwrotu ponad 613 tys. 
zł dotacji wraz z  odsetkami. To 
duży nasz sukces i  nie ukrywam 
spora ulga, bo te pieniądze może-
my przeznaczyć teraz na realizację 
kolejnych ważnych inwestycji, rów-
nież tych ekologicznych na terenie 
naszej gminy. W dokumencie zobo-
wiązaliśmy się do ciągłego monito-
rowania stanu środowiska i podno-
szenia jego jakości, by podtrzymać 
lub jeszcze poprawić założony zysk 
ekologiczny. A  do zrobienia w  tej 
sprawie jest jeszcze sporo i  sporo 
pieniędzy na to będziemy potrze-
bować. Dlatego też porozumienie 
z Narodowym Funduszem jest tym 
bardziej dla nas cenne - komentuje 
wójt Piotr Derejczyk. 

LKS „Naprzód” Ostrowy zmodernizuje 
boisko. Poprawią się warunki treningowe

Przyznane środki pokryją większą 
część planowanej inwestycji. Klub 
wykona kompleksowo system na-
wodnienia boiska piłkarskiego przy 
ulicy Sportowej 33. Wartość prac 
ma wynieść 26.750 zł. Za tę kwotę 
sfinansowane zostaną prace ziemne 
i instalacyjne, zakup rur i zraszaczy 
czy systemu elektronicznego stero-
wania.

Dotacja celowa została udzielo-
na na podstawie Uchwały Nr 249/
XXXIII/2022 Rady Gminy Miedź-
no z dnia 31 maja 2022 roku w spra-
wie określenia celów publicznych 
z zakresu sportu, warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na te-
renie Gminy Miedźno.

fot. LKS „Naprzód” Ostrowy
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Rozmowa z wójtem Gminy Miedźno 
o  pracy samorządowej, realizowa-
nych inwestycjach, kondycji budżetu 
gminy, ale i o planach oraz wizji roz-
woju na kolejne lata. Wywiad autor-
stwa Piotra Biernackiego ukazał się 
w numerze 8(52)/2022 miesięcznika 
wPowiecie. Dziękujemy redakcji za 
możliwość przedruku.

Kiedy dwa lata temu udzielał 
nam pan wywiadu, spotkaliśmy 
się w gorącym politycznie okresie 
dla gminy. Rysował się wówczas 
widoczny konflikt pomiędzy pa-
nem, a grupą ośmiu radnych. Było 
to tuż po sesji absolutoryjnej, na 
której rada gminy, głosami nowo 
ukształtowanej większości, nie 
udzieliła panu ani absolutorium 
z wykonania budżetu, ani wotum 
zaufania. Rok później, spośród 
tych dwóch najważniejszych dla 
każdego włodarza uchwał, radni 
poparli tylko udzielenie absoluto-
rium. W tym roku obie zostały już 
przyjęte. Czy to oznaka normali-
zacji stosunków czy też chwilowa 
odwilż, bo obserwując sesje, te na-
pięcia, z mniejszym lub większym 
natężeniem pojawiają się co jakiś 
czas. 

Jedna jaskółka wiosny nie czy-
ni. Konflikt występuje cały czas. 
Współpraca z  częścią radnych jest 
po prostu trudna albo nie ma jej 
wcale. Uważam, że konflikt jest 
sterowany z  zewnątrz, spoza rady, 
a  momentami nawet spoza gminy. 
Widać, to zwłaszcza wtedy, gdy 
kończą się niektórym uczestnikom 
debaty przygotowane wcześniej no-
tatki. Jeżeli chodzi o absolutorium, 
to przesłanek merytorycznych, 
by go nie udzielać nigdy nie było. 
W końcu chodzi o realizację budże-
tu, za którym radni głosowali, i któ-
ry, przy ich sporym udziale pod-
legał w  ciągu roku zmianom. Przy 
wotum zaufania natomiast wcho-
dzimy w sferę emocji, gdzie nieko-
niecznie bierze się pod uwagę fakty, 
ale tak naprawdę nastawienie do 
osoby wójta. To podlega wewnętrz-
nej, osobistej ocenie radnych. Jeżeli 
wotum się nie udziela, to powinno 
się być konsekwentnym i  oddać 
głos mieszkańcom w  referendum. 
Gdy go nie dostawałem, wzywa-
łem radnych, by nasz spór pozwo-
lili rozstrzygnąć mieszkańcom. 
Nie zdecydowali się na to. Trudno 
mi wyjaśnić i  nawet zrozumieć, 
dlaczego po dwóch latach decy-
zja radnych była w tym roku inna. 
Szczerze mówiąc nie zastanawiam 
się nad nią. W całej bieżącej kaden-
cji pracuję na rzecz gminy z takim 
samym zaangażowaniem, niezale-
żenie od tego czy radni udzielili mi 
wotum zaufania czy nie. Czas nie 

stoi w  miejscu. Bieżąca kadencja 
zbliża się ku końcowi. Mam nadzie-
ję, że następna będzie w naszej gmi-
nie spokojniejsza.   

Porozmawiajmy więc o  tej dzia-
łalności samorządu. Tym z  czego 
najmocniej rozliczany jest wójt 
są inwestycje i  realizacja budże-
tu. Jak to wyglądało w  ubiegłym 
roku? 

Uważam, że bardzo dobrze. Zre-
alizowaliśmy dochody na pozio-
mie ponad 51 mln zł, a  wydatki 
wyniosły około 43,5 mln zł, przy 
czym te inwestycyjne to niemal 9 
mln zł. Nieco mniej niż zakłada-
liśmy, ale nałożyło się na to kilka 
niezależnych od nas powodów, 
związanych z  procedurami roz-
liczeń zrealizowanych i  zakoń-
czonych zadań inwestycyjnych 
czy przesunięciami w  terminach 
płatności. Osiągnęliśmy więc spo-
rą nadwyżkę budżetową 7,6 mln 
zł. Najwięcej wydaliśmy na drogi 
- 6,5 mln zł. Przebudowane zo-
stały ulice Św. Jadwigi i  Łokietka 
w Miedźnie,   a w Ostrowach nad 
Okszą kolejne siedem - Topolowa, 
Zakładowa, Wąska, Brzozowa, 
Cicha, Bór i  Leśna. Największym 
zadaniem była oczywiście kon-
tynuacja przebudowy ulic Dębo-

wej, Sosnowej, Ogrodowej oraz 
Polnej w  Miedźnie. To właśnie 
kończymy. Dosłownie na dniach 
uroczyście te szlaki otworzymy. 
Spore wydatki ponieśliśmy także 
na modernizację budynków pu-
blicznych - stworzenie świetlicy 
wiejskiej w  budynku byłej szkoły 
w Izbiskach i  termomodernizację 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mokrej. 

Jak ten proces inwestycyjny prze-
biega obecnie? Inne samorządy na-
potykają dzisiaj spore komplikacje 
związane w większości przypadków 
ze znacznym wzrostem cen mate-
riałów i usług, a co się z tym wiąże 
renegocjacją zawartych wcześniej 
kontraktów z wykonawcami. 

Priorytetową inwestycją jest oświe-
tlenie w naszej gminie, realizowane 
w  formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. To skala wielkości 
nieporównywalna do żadnej z  na-
szych inwestycji, może poza kana-
lizacją. To naprawdę duża inwe-
stycja, ponad 22 mln zł. Pożądana 
społecznie i również trudna, z tego 
względu, że obejmuje obszar całej 
gminy. Nie pomijamy żadnego so-
łectwa. Przetarg na nią rozstrzygnę-
liśmy w roku 2020, w styczniu 2021 
roku podpisaliśmy umowę, a  wy-

konanie przypada na ten rok, kiedy 
cała gospodarka boryka się z  du-
żym kryzysem po covidzie i  także 
z  sytuacją wynikającą z  wojny na 
Ukrainie. I ona stwarza nam obec-
nie największe wyzwanie, bo nie 
problem, to by było za duże słowo. 
Wiąże się to z  tym, że wykonawca 
oczekuje, w jakiejś mierze słusznie, 
zwiększenia wynagrodzenia. I  tu-
taj jesteśmy na etapie uzgadniania 
o  ile i  w  jakim zakresie jesteśmy 
w stanie, i czy powinniśmy te ocze-
kiwania spełnić. Wzrost cen jest 
przesłanką obiektywną, wszyscy 
to obserwujemy, więc i samorządy, 
w tej pierwszej fazie, będą musiały 
zmierzyć się z koniecznością ureal-
nienia kosztorysów zadań inwesty-
cyjnych. 

Wspomniał pan o  finalizacji bu-
dowy czterech dróg w  Miedźnie. 
To inwestycja za prawie 10 mln 
zł. W  przygotowaniu są następne 
spore projekty jak przebudowa 
siedmiu ulic w  Borowej i  kolej-
nych kilku w  Kołaczkowicach 
i Wapienniku. Nie obawia się pan, 
że inflacja może zagrozić ich reali-
zacji? 

Obecnie ogłaszane przetargi już te 
zmiany rynkowe w  jakieś mierze 
uwzględniają, więc liczymy, że nie 

będzie zaskoczeń. Aczkolwiek nie 
ma co liczyć, że będzie tanio. Koń-
cząca się modernizacja układu dro-
gowego w Miedźnie, czyli Dębowej, 
Sosnowej, Ogrodowej i  Polnej, to 
tak naprawdę pierwszy etap dużych 
inwestycji drogowych w  naszej 
gminie. W  Borowej prace wkrót-
ce się zaczną. W  tym przypadku 
jesteśmy już po przetargu. Był on 
zgodny z przygotowanym przez nas 
kosztorysem. W ciągu najbliższych 
tygodni będziemy ogłaszać prze-
targ na Kołaczkowice i Wapiennik. 
To są dwa duże zadania sięgające 
łącznie wydatków na około 20 mln 
zł w najbliższych trzech latach. Na 
pierwsze pozyskaliśmy 4,7 mln zł 
z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a na kolejne 9,5 mln zł z Pol-
skiego Ładu. Także te dwa główne 
przedsięwzięcia w tym i przyszłym 
roku będą w  największej mierze 
kształtować naszą sytuację budże-
tową. 

A  co z  Ostrowami nad Okszą 
i Mokrą? 

Każdego roku mocno inwestujemy 
i w te sołectwa. W Ostrowach nad 
Okszą wydatki na drogi w  ubie-
głym roku sięgnęły 2,2 mln zł. Do-
słownie kilka dni temu dotarła do 
nas kolejna świetna wiadomość 
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o przyznaniu przez urząd marszał-
kowski niemal 2,4 mln zł dofinan-
sowania z unijnego Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Właśnie 
na modernizację kolejnych dróg 
w tej miejscowości. Pracujemy po-
nadto nad modernizacją ogrzewa-
nia w tamtejszej szkole. W Mokrej 
natomiast trwa remont placówki 
oświatowej. Zakończyliśmy termo-
modernizację, a  ostatnio podpisa-
liśmy umowę na przebudowę jej 
wnętrza i  zagospodarowanie tere-
nu. Po zakończeniu prac będzie ona 
nowoczesna i  bezpieczna. Łączne 
nakłady to niemal 4 mln zł. 

Czyli dzieci jeszcze w tym roku do 
swojej szkoły nie wrócą? 

Niestety tak się ułożył ten rok po-
przedni i  początek bieżącego, że 
nie byliśmy w  stanie zakończyć 
inwestycji w  Mokrej do końca 
sierpnia tego roku. Z tego względu 
nauka będzie kontynuowana jak 
w roku ubiegłym, czyli z dowozem 
uczniów do szkoły w  Miedźnie, 
a  przedszkolaków do przedszkola 
w  Ostrowach nad Okszą. Szkoła 
oczywiście zachowuje swoją od-
rębność organizacyjną. Myślę, że 
warunki, jakie stworzymy w szkole 
po zakończeniu remontu zrekom-
pensują te obecne niedogodności 
związane z dowozem dzieci. 

Sporo modernizujecie obiektów 
użyteczności publicznej?

To jest trzecie tak duże zadanie 
w  naszych placówkach oświato-
wych w  ostatnich kilku latach. 
Wspomniałem wcześniej o przebu-
dowie byłej szkoły w Izbiskach. To 
zadanie zakończyliśmy już wiosną 
tego roku, a przed nami jeszcze ter-
momodernizacja i  przebudowa re-
miz we Władysławowie i  Borowej. 
To też spore inwestycje, za łącznie 
6,9 mln zł, po których zakończeniu 
powstaną w  tych miejscowościach 
swoiste centra kulturalno-społecz-
ne. W  tym właśnie przypadku od-
czuliśmy wspomniany przez pana 
wzrost cen. Zakładaliśmy, że będzie 
nieco taniej. Z  budżetu gminy do-
łożymy około 2,1 mln zł. Pozostałą 
część kosztów pokryje wartość po-
zyskanego dofinansowania z  Pol-
skiego Ładu oraz funduszy unijnych. 

Jak przy skali takich wydatków 
udaje się wam trzymać w  ryzach 
zadłużenie? Na koniec ubiegłe-
go roku gmina miała kwotowo 
najmniejsze zadłużenie pośród 
wszystkich samorządów z  powia-
tu kłobuckiego. Tylko nieco po-
nad 4,5 mln zł. 

Zasadniczo staramy się na każdy 

grosz i  inwestycję patrzeć bardzo 
ostrożnie i nie podejmować działań 
zbyt ryzykownych, by nie zadłu-
żać się ponad potrzebę. Pieniądze 
takie uruchamiamy rzeczywiście 
wtedy, kiedy są one potrzebne. I to 
jest główna przyczyna, dlaczego 
jest ono relatywnie na tak niskim 
poziomie. 

W  tym roku przystąpiliście do 
Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej, do spółki SIM Śląsk Pół-
noc. Chcecie wybudować miesz-
kania w Ostrowach nad Okszą. Jak 
to wygląda na chwilę obecną? 

Niedawno spółka została zareje-
strowana. My przygotowaliśmy 
koncepcję architektoniczną. Po 
wniesieniu aportu do spółki, co 
ma nastąpić na przełomie września 
i  października, SIM zleci opraco-
wanie dokumentacji projektowej. 
To już jest faza, gdzie wchodzimy 
w  realizację inwestycyjną. To cie-
kawy i pożądany z naszej perspek-
tywy projekt, bo daje on szansę na 
wybudowanie dwudziestu czterech 
nowoczesnych mieszkań. Dla tych 
osób, które, szczególnie w  obec-
nej sytuacji, kiedy ceny kredytów 
mieszkaniowych wzrastają i odset-
ki są naprawdę spore, tracą zdol-
ność kredytową, ale stać je płacić 
czynsz. A płacąc czynsz są w stanie 
dojść do własności. Postrzegam 
uczestnictwo w  SIM jako dużą 
szansę rozwojową dla naszej gminy. 
Młode rodziny, które u  nas dzisiaj 
mieszkają i  nie stać ich na wybu-
dowanie domu, przenoszą się do 
Częstochowy, Kłobucka lub jeszcze 
dalej. Budownictwo wielorodzinne 
daje szansę na wynajęcie swojego 
mieszkania. Chcemy im stworzyć 
taką szansę u nas. Ostrowy nad Ok-
szą są o  tyle dobrą lokalizacją, że 
miejscowość zapewnia spełnienie 
wszelkich potrzeb bytowych. Jest 
piękna szkoła, sklepy i  dobra do-
stępność komunikacyjna, ale i rów-
nież świetne warunki do odpo-
czynku i rekreacji poprzez bliskość 
zalewu i uroków przyrody. 

Demografia jest bezwzględna. Czy 
to jeden ze sposobów na przezwy-
ciężenie niekorzystnych trendów? 

Ubywanie mieszkańców jest wi-
doczne. Może nie w  liczbie zamel-
dowanych czy zamieszkałych osób, 
ale w  liczbie dzieci, które chodzą 
do naszych szkół czy też liczbie 
osób zdeklarowanych w  systemie 
gospodarki odbioru odpadów. Te 
dane różnią się znacząco między 
sobą. Przez ostatnie osiem lat licz-
ba dzieci uczęszczających do na-
szych szkół spadła o blisko dwieście 
osób. To sporo. To świadczy o tym, 

że ludzi młodych, mających dzieci 
w  wieku szkolnym ubywa. Zostają 
w  metropoliach po studiach albo 
szukają swojego miejsca w sąsiedz-
twie - Częstochowie, Kłobucku czy 
Radomsku, mając na uwadze stre-
fę przemysłową, która tam aktyw-
nie się rozwija. I  to jest to ryzyko, 
któremu w  jakiejś mierze musimy 
przeciwdziałać. Nie da się ukryć, 
że nasze położenie sprawia, iż je-
steśmy nijako uzależnieni od Czę-
stochowy. Jeżeli miasto będzie się 
rozwijać, to nasi mieszkańcy nie 
będą za pracą wyjeżdżać dalej. Tutaj 
będą mieszkać, a pracować w Czę-
stochowie czy najbliższej okolicy. 
Te wskaźniki są bardzo mocno ze 
sobą powiązane. 

Czy gmina nie ma możliwości in-
spirowania miejsc pracy, ściągnię-
cia inwestorów, którzy utworzą 
mniejsze bądź większe zakłady na 
waszym terenie? 

Lokalizacja naszej gminy daje nam 
potencjalnie bardzo dużą szansę. 
Jesteśmy w  bliskim sąsiedztwie 
trzech węzłów autostradowych 
i dobrej linii kolejowej. Problemem, 
na który napotykamy jako samo-
rząd, jest brak własności komunal-
nej w  gruntach. Była na to szansa 
w  trakcie scalenia, które trwało 
w  Ostrowach nad Okszą między 
1985 a 1998 rokiem. W jego trakcie 
gmina przekazała około sto dwa-
dzieścia hektarów na wytyczenie 
dróg poscaleniowych. Gdyby część 
tego areału została przeznaczona 
na działki przemysłowe, to dzisiaj 
mielibyśmy inwestorów. Ale nieste-
ty tego nie ma i do tego już wrócić 
nie możemy. W  nowym studium, 
które opracowaliśmy, wyznaczy-
liśmy kilka obszarów, na których 
jest możliwe, naszym zdaniem, 
prowadzenie działalności gospo-
darczej. Wiązałoby się to z potrzebą 
wykupu gruntów i  ich scaleniem. 
W  przyszłości będziemy się starali 
to uczynić, gdyż tylko to da nam 
gwarancję pozyskania inwestora. 
Byłby to kolejny impuls do dyna-
miczniejszego rozwoju gminy. Nie 
ukrywam jednak, że to trudny pro-
ces. Wpływy z podatku CIT mamy 
jedne z  najmniejszych w  powiecie 
kłobuckim. Nadrabiamy za to wpły-
wami z PIT, które sięgają 10 mln zł. 
To z  kolei czołówka powiatu. Nasi 
mieszkańcy pracują więc dzisiaj 
w  swoich mikrofirmach lub, jak 
wspomniałem, dojeżdżają do pracy 
w Częstochowie czy Kłobucku. Od 
nas oczekują dobrej infrastruktury 
i oferty kulturalnej. To staramy się 
na ten moment zapewnić najlepiej 
jak potrafimy. 

Dziękuję za rozmowę.
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Maszt i flaga w Borowej.
To finalizacja projektu
„Pod Biało-Czerwoną”

Przy Parku w  Borowej stanął 
maszt, na którym powiewa flaga 
Polski. Jego powstanie jest finali-
zacją projektu „Pod Biało-Czer-
woną”.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” miał 
na celu uczczenie setnej rocznicy 
Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów 
oraz triumfatorów. Idea ta przewi-
dywała ponadto integrację lokal-
nych i  ponadlokalnych społeczno-
ści w duchu tradycji, jedności oraz 
nowoczesnego patriotyzmu.

Organizatorami inicjatywy były 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
oraz Ministerstwo Cyfryzacji, a ho-
norowy patronat nad przedsięwzię-
ciem objął Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” za-
kładał sfinansowanie przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i  flag w  każdej z  gmin 
w Polsce, której mieszkańcy dołą-
czą do projektu. Aby wziąć udział 
w  akcji, należało zebrać odpo-
wiednią liczbę głosów poparcia 
dla inicjatywy w  internetowym 
głosowaniu.

Koordynatorem i  inicjatorem pro-
jektu na terenie Gminy Miedźno 
była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Borowej. Jej prezes Dariusz Mo-
dliński został regionalnym liderem 
tej kampanii.

Mieszkańcy Gminy Miedźno wy-
kazali się bardzo dużym zaanga-
żowaniem, co pozwoliło pozyskać 
naszemu samorządowi środki na 
budowę masztu oraz flagę i  w  ten 
symboliczny sposób uhonorować 
poległych za wolność i  niepodle-
głość Ojczyzny.

Bądź na bieżąco!
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Pozyskaliśmy niemal 2,4 mln zł na
rozbudowę dróg w Ostrowach nad Okszą

Zmodernizujemy trybuny na
obiekcie sportowym w Miedźnie

W Borowej i Mokrej stanęły
solarne ławeczki. Pomogą
rowerzystom

Perony autobusowe w Wapienniku

Dotacja dla K.S. „Grom” Miedźno

Zarząd Województwa Śląskiego 
24 sierpnia zatwierdził listę ope-
racji informującej o  kolejności 
przysługiwania pomocy na budo-
wę lub modernizację dróg lokal-
nych z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Miedźno otrzymała 15 tys. 
zł na modernizację obiektu sporto-
wego w  Miedźnie. Dotacja celowa 
pochodzić będzie z konkursu „Inicja-
tywa Sołecka” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Umowę w tej sprawie pod-
pisaliśmy 5 lipca w  podczęstochow-
sksim Olsztynie.

Zakup nowoczesnej i trwałej mobilnej 
trybuny umożliwi uczestnictwo w wy-
darzeniach sportowych pięćdziesięciu 
kibicom. Całkowity koszt zadania wy-
niesie około 30 tys. zł.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na 
liczne głosy mieszkańców. Obecne try-
buny użytkowane są od 2001 roku. Ich 

Projekt zgłoszony przez naszą gmi-
nę „Przebudowa i rozbudowa dróg 
w  miejscowości Ostrowy nad Ok-
szą” znalazł się na liście projektów 
do dofinansowania. Jego wartość to 
dokładnie 2.366.745,00 zł.

W ramach planowanej inwestycji wy-

Stowarzyszenie „Razem na wyży-
ny” zamontowało na terenie na-
szej gminy dwie ławeczki solarne 
wyposażone w  stację naprawczą 
do rowerów. Stanęły w  Borowej 
oraz Mokrej.

Działanie Lokalnej Grupy Działa-
nia jest jednym z elementów reali-
zacji projektu TRASA - Turystyka 
Rowerowa Atrakcyjnym Sposo-
bem Aktywności. Realizowany 
on jest we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”,   LGD „Zielony 
Wierzchołek Śląska”, LGD „Brac-

Powiat kłobucki wybudował 
w  ciągu ulicy Wołyńskiej w  Wa-
pienniku perony autobusowe.

O  te inwestycje, poprawiające 
znacznie bezpieczeństwo korzy-
stających z komunikacji publicznej 
mieszkańców naszej gminy mocno 
walczyła radna powiatu kłobuckie-
go Agnieszka Związek.

Klub Sportowy „Grom” Miedźno 
zamontuje na obiekcie sporto-
wym im. Ludwika Bodziachow-
skiego w  Miedźnie monitoring. 
Nasz samorząd wsparł tę inicjaty-
wę kwotą 8 tys. zł, co pokryje 90 
proc. kosztów zadania.

Montaż systemu kamer przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa 
nie tylko w rejonie samego obiektu. 
Zasięgiem oddziaływania zostanie 

stan nie jest najlepszy, gdyż znajdują się 
na nasypie, który ulega obsunięciom, 
a  i drewniane siedziska ulegają ciągłej 
degradacji wywołanej warunkami at-
mosferycznymi.

Planowana inwestycja znacznie popra-
wi tę sytuację. W  Klubie Sportowym 
„Grom” Miedźno trenuje przecież wielu 
młodych adeptów piłki nożnej, a ich naj-
wierniejsi kibice - rodzice, dziadkowie, 
kuzyni, wujkowie czy też ciocie - będą 
mogli w komfortowych warunkach do-
pingować pociechy, co z pewnością przy-
czyni się również do integracji lokalnej 
społeczności i podniesienia atrakcyjności 
wydarzeń sportowych.

Rozwiązanie jest niezwykle funkcjo-

konamy połączenie ulicy Ogrodowej 
i  Łąkowej (dopełnienie naszych ubie-
głorocznych wniosków do Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg) oraz połą-
czenie ulicy Częstochowskiej i Lotniska 
w tym obszarze. Celem jest utworzenie 
dobrych objazdów i  aktywizacja tego 
obszaru Ostrów nad Okszą.

two Kuźnic” oraz LGD „Brynica 
to nie granica”.

Na obszarze LGD „Razem na wy-
żyny” pojawiło się dwanaście ła-
weczek. W  założeniu mają służyć 
wszystkim rowerzystom, którzy 
będą potrzebowali wsparcia dla 
swoich dwuśladów. Dzięki dostęp-
nym urządzeniom można napom-
pować koła, jak również naprawić 
drobne usterki. Ale to nie wszystko. 
Zamontowane kolektory słonecz-
ne umożliwią także doładowanie 
urządzeń elektronicznych, choćby 
telefonu.

Dzięki temu nasz samorząd będzie 
mógł w  tych miejscach zamonto-
wać wiaty przystankowe, co tym sa-
mym poprawi komfort podróżnych 
i  ochroni oczekujące na transport 
osoby przed działaniem nieprzy-
jemnych czynników zewnętrznych.

Pani Agnieszko, gratulujemy sku-
teczności i dziękujemy za zaanga-
żowanie!

objęty parking, boiska sportowe, 
budynek klubowy, kort tenisowy 
oraz Orlik.

W  przeszłości dochodziło w  tym 
rejonie do aktów wandalizmu czy 
dewastacji. Montaż monitoringu 
ma zminimalizować ryzyko wystą-
pienia tak niekorzystnych zdarzeń 
i  pomóc identyfikować ewentual-
nych sprawców naruszenia i znisz-
czenia publicznego mienia.

nalne, gdyż pozwoli w przyszłości bez 
przeszkód rozbudować trybuny o ko-
lejne moduły i  tym samym znacznie 
powiększyć ilość dostępnych miejsc.

Za współpracę w powyższej inicjatywie 
dziękujemy panu Wojciechowi Kowa-
likowi, prezesowi Klubu Sportowego 
„Grom” Miedźno.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Kuchar-
ski - burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, 
Grażyna Borycka - skarbnik Gminy 
Miedźno, Anna Kuras - sekretarz Gminy 
Miedźno, Beata Kocik - wiceprzewodni-
cząca Sejmiku oraz Beata Białowąs - czło-
nek Zarządu Województwa Śląskiego.

fot. Tomasz Żak/UMWS

INWESTYCJE
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Aktywnie w walce o czyste powietrze. Gmina Miedźno
w ogólnopolskiej czołówce

Dodatki do paliw grzewczych. Ile i dla kogo?

Z  początkiem lipca poznaliśmy 
wyniki pierwszego, rocznego 
rankingu gmin w  prowadzonym 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej programie prioryteto-
wym „Czyste Powietrze”.

Gminę Miedźno sklasyfikowano 
w nim na 106. miejscu w kraju. Do 
pierwszej setki zabrakło naprawdę 
niewiele. Uzyskany wynik świadczy 
o dużym zaangażowaniu lokalnych 
społeczności w walkę o poprawę ja-
kości powietrza.

Przy sporządzaniu rankingu bra-
ny był pod uwagę współczynnik 
złożonych wniosków do programu 
„Czyste Powietrze” w  czasie od 1 
kwietnia 2021 roku do końca marca 
2022 roku w odniesieniu do ogółu 
budynków jednorodzinnych na te-
renie gminy.

W okresie tym mieszkańcy naszego 
samorządu złożyli 131 wniosków 

W  dniu 20 września weszła w  ży-
cie ustawa z dnia 15 września 2022 
roku o  szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na ryn-
ku paliw.

Zgodnie z nią gospodarstwa domo-
we mogą ubiegać się o dodatek jeżeli 
głównym źródłem ciepła gospodar-
stwa domowego jest kocioł na pali-
wo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia albo piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym lub innym 
rodzajem biomasy, albo kocioł ga-
zowy zasilany skroplonym gazem 
LPG, bądź też kocioł olejowy.

Warunkiem otrzymania świadcze-
nia jest zgłoszenie lub wpisanie źró-
dła ciepła do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków do dnia 11 
sierpnia 2022 roku albo po tym dniu 
– w  przypadku źródeł ogrzewania 
zgłoszonych lub wpisanych po raz 
pierwszy do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Wniosek 
o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych składa się w terminie do 
dnia 30 listopada 2022 roku. Wzór 
wniosku dostępny jest na stronie 
miedzno.pl

Dodatek dla gospodarstwa domo-
wego wynosi:

 - 3000 zł - w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł 
na paliwo stałe zasilany pelletem 
drzewnym lub innym rodzajem bio-
masy, z wyłączeniem drewna kawał-
kowego;

o  dofinansowanie proekologicz-
nych inwestycji na ogółem 2213 
budynków jednorodzinnych na te-
renie naszej gminy. Wartość współ-
czynnika wyniosła zatem 5,92 proc.

Dzięki takiemu zaangażowaniu 
Gmina Miedźno uwzględniona 
została w puli 625 samorządów, do 
których trafi dodatkowe 16 mln zł 
na działania związane z  promocją 
programu i  dalszą walkę o  popra-
wę jakości powietrza i wsparcie dla 
mieszkańców w programie „Czyste 
Powietrze”. Wartość przyznanych 
funduszy wyniesie 25,6 tys. zł.

Zapraszamy do punktu konsulta-
cyjnego programu „Czyste Powie-
trze”, który działa w urzędzie gminy. 
Przeprowadzimy Państwa przez całą 
procedurę - doradzimy i pomożemy 
wypełnić wniosek. Z pracownikami 
punku informacyjno-konsultacyj-
nego można skontaktować także 
dzwoniąc pod numery: 34 317 81 00 
lub 34 317 80 10.

 - 2000 zł - w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł ole-
jowy;
 - 1000 zł - w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia albo piec kaflowy, za-
silane drewnem kawałkowym;
 - 500 złotych - w  przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest kocioł 
gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG;

Ponadto o  wypłatę dodatku mogą 
się ubiegać podmioty niebędące go-
spodarstwami domowymi, wymie-
nione w art art. 4 ust.1 pkt. 4 ustawy, 
w zakresie, w jakim zużywają ciepło 
na potrzeby działalności.

Chodzi między innymi o podmioty 
udzielające wsparcia opieki zdro-
wotnej finansowane ze środków pu-
blicznych, jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej, noclegownie, 
ogrzewalnie, jednostki organiza-
cyjne wspierania rodziny i  systemu 
pieczy zastępczej, podmioty sys-
temu oświaty, podmioty tworzące 
system szkolnictwa wyższego i  na-
uki, podmioty prowadzące żłobek 
lub klub dziecięcy, kościoły, związki 
wyznaniowe, podmioty prowadzące 
działalność kulturalną, podmioty 
prowadzące działalność archiwalną, 
ochotnicze straże pożarne, placów-
ki zapewniające całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom w  po-
deszłym wieku, rodzinne domy po-
mocy, centra integracji społecznej, 
kluby integracji społecznej, warszta-
ty terapii zajęciowej, organizacje po-

GOSPODARKA

Sprawdź jak zdobyć dotację: www.czystepowietrze.gov.pl

zarządowe czy spółdzielnie socjalne.

W takich przypadkach rekompensa-
ta obejmuje węgiel kamienny, bry-
kiet lub pellet, pellet drzewny albo 
inny rodzaj biomasy, gaz skroplony 
LPG albo olej opałowy. Podobnie 
jak przy gospodarstwach domo-
wych główne źródło ciepła musi być 
wpisane lub zgłoszone do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Wniosek o wypłatę dodatku dla tych 
podmiotów składa się także w  ter-
minie do dnia 30 listopada 2022 
roku. Wzór wniosku dostępny jest 
na stronie miedzno.pl

Uwaga! Ustawa nie dotyczy gospo-
darstw domowych i ww.podmiotów, 
dla których rodzajem paliwa stoso-
wanego w  głównym źródle ciepła 
jest gaz ziemny.

Urząd  Gminy  Miedźno  informuje 
ponadto,  że  przyjmowane są wnio-
ski o  wypłatę  dodatku  węglowego. 
Wynosi on 3000 zł i należy go złożyć 
w terminie do dnia 30 listopada.

Dodatek węglowy przysługuje oso-
bie w  gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domo-
wego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane paliwami 
stałymi, wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków. W przypadku, gdy wniosek 
o  wypłatę dodatku węglowego dla 
gospodarstwa domowego wielo-
osobowego złożyła więcej niż jedna 

osoba, dodatek ten przyznawany 
jest wnioskodawcy, który złożył taki 
wniosek jako pierwszy.

Informacje przedstawione we wnio-
sku składa się pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Prosimy 
ponadto o podawanie we wnioskach 
adresu e-mail, na który zostanie 
przekazana informacja o  przyzna-
niu dodatku. W  przypadku braku 
adresu e-mail, informację będzie 
można odebrać osobiście w  termi-
nie ustalonym z pracownikiem me-
rytorycznym odpowiedzialnym za 
rozpatrzenie wniosku.

Wypełnione formularze prosimy 
dostarczać na biuro podawcze Urzę-
du Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 
42-120 Miedźno.
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SPOŁECZEŃSTWO

Z wizytą w Parlamencie 
Europejskim

Sportowy sukces uczniów z Ostrów nad Okszą

Siatkarki UKS Tytan Ostrowy
znów najlepsze

Nominacje, awanse i podziękowania
dla naszych nauczycieli

Wielki sukces Orkiestry Dętej OSP Miedźno

Widoczny=Bezpieczny. Kolejna akcja profilaktyczna

1 września rozpoczął się rok 
szkolny 2022/2023. Tradycyj-
nie przed rozpoczęciem nowego 
okresu nauki, wójt Piotr De-
rejczyk wręczył nauczycielom 
z  gminnych placówek oświato-
wych akty nominacji, awansów 
nauczycielskich i podziękowania. 
Uroczystość odbyła się 30 sierp-
nia w urzędzie gminy.

Te ostatnie trafiły do pana Krzysztofa 
Szymonika, za zaangażowanie i pra-
cę na stanowisku dyrektora Zespołu 

14 sierpnia w  Sierpcu odby-
wał się IV Sierpecki Regionalny 
Przegląd Orkiestr Dętych, czyli 
Otwarte Mistrzostwa Mazow-
sza. Reprezentanci naszej gmi-
ny zaprezentowali się ponownie 
znakomicie. Zostali docenieni 
w dwóch kategoriach. 

Po czerwcowym sukcesie i zdoby-
ciu srebrnego dyplomu na Mie-
dzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka” i tym razem 
muzycy z  naszej gminy nie scho-
dzili z podium konkursu.

15 sierpnia w  miejscowościach 
naszej gminy prowadzona była 
kolejna akcja mająca wyczulić 
niechronionych uczestników ru-
chu na korzyści płynące z nosze-
nia odblasków.

Systematyczne działania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych we współ-
pracy z  kłobuckimi funkcjona-
riuszami są ukierunkowane na 
bezpośrednie spotkania z  miesz-
kańcami. W walorze edukacyjnym 
promują właściwe zachowania na 
drodze wśród rowerzystów, pie-
szych, ale i kierowców.

Podczas spotkań policjanci przy-
pominają o  podstawowych prze-
pisach i  zasadach ruchu drogo-
wego oraz wskazują na dobre 
praktyki w  tym zakresie. Jednym 
z  takich przejawów jest właściwe 
umiejscowienie elementów od-
blaskowych. Tak, by rowerzysta 
lub pieszy był dobrze widoczny 
i zauważalny dla kierujących nad-

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mokrej udali się na wyprawę do 
stolicy Belgii. To efekt zaprosze-
nia europarlamentarzysty i byłego 
premiera naszego kraju prof. Je-
rzego Buzka. 

Jeszcze przed pandemią w  tej spra-
wie napisała do europosła Agniesz-
ka Kowalik, nauczycielka ZSP 
w  Mokrej, a  późniejsza wymiana 
korespondencji zaowocowała wspa-
niałym zaproszeniem dla trzech 
przedstawicieli uczniów na wyjazd 
do Brukseli.

 - Będąc na szkoleniu w Oslo, otrzy-
małam telefon z  potwierdzeniem 
tego niespodziewanego wyróżnie-
nia. Udało się wszystko dograć. Po 
dziewiętnastu godzinach podróży 
autokarem dotarliśmy do stolicy 
Belgii. Rozpoczęła się przygoda! Zo-
baczyliśmy charakterystyczny atom 
żelaza niebagatelnych rozmiarów, 
przyjechaliśmy na Grand Palace 
z gotyckim ratuszem i zabytkowymi 
XVII-wiecznymi kamienicami. Zo-
baczyliśmy oczywiście znany na ca-
łym świecie Manneken Pis, jedliśmy 
belgijskie frytki i  degustowaliśmy 
czekoladki - relacjonuje Agnieszka 
Kowalik.

Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy podsumował rywalizację 
szkół za rok szkolny 2021/2022. 
Wielki sukces w  zmaganiach od-
nieśli uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ostrowach nad 
Okszą.

W  klasyfikacji generalnej chłopcy 
z  roczników 2007 i  2008 wygrali 

Uczniowski Klub Sportowy Tytan 
Ostrowy odnosi nieprzerwanie 
sukcesy w turniejach siatkarskich. 
We wrześniu dwie drużyny zdoby-
ły złote medale.

W Rokietnicy w województwie 
wielkopolskim, gdzie odbył się 
ogólnopolski turniej „trójek” 
dziewcząt Lider Cup 2022, UKS 
Tytan Ostrowy w składzie: Ola Gra-
bowska, Lucyna Konecka, Marta Ja-
rzębska i Wiktoria Siwa, po bardzo 
ciężkich spotkaniach wywalczył 
pierwsze miejsce.

- Nasz zespół w finale przegrywał 
już 12:14. Mimo tego odrobił straty i 
zwyciężył 15:14 dzięki czemu zdobył 
złoty medal. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Lucyna Konecka - 
relacjonują przedstawiciele klubu.

Z początkiem września siatkar-
ki uczestniczyły także w Ogólno-
polskim Turniej o Puchar Firmy 

Kolejny dnia odbyło się zwiedzanie 
Parlamentarium. Dzięki multime-
dialnym wystawom uczniowie mo-
gli się przyjrzeć codziennej pracy 
posłów czy zapoznać się z  historią 
naszego kontynentu w Domu Histo-
rii Europejskiej.

- Punktem kulminacyjnym nasze-
go pobytu w  Parlamencie Europej-
skiem było spotkanie prof. Jerzym 
Buzkiem i  prelekcje o  historii oraz 
teraźniejszości funkcjonowania 
Parlamentu. Zobaczyliśmy rów-
nież salę obrad. Mamy niesamowite 
wrażenia, wzruszenie i  przemyśle-
nia na przyszłość. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni - podsumowuje pedagog.

Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie 
oraz wzorową współpracę z organa-
mi samorządowymi. Pan Krzysztof 
odszedł na nauczycielskie świadcze-
nie kompensacyjne.

Od 1 września placówką kieruje 
pani Ewa Dobosz-Rysiewicz. Wójt 
Piotr Derejczyk powierzył jej to sta-
nowisko zarządzeniem nr 67/2022 
z  dnia 18 sierpnia 2022 roku, na 
czas do 31 sierpnia 2027 roku. Kon-
kurs, w  którym wyłoniono kan-
dydata na stanowisko dyrektora 

Zwyciężyli w kategorii orkiestr dę-
tych OSP, a w ogólnym zestawieniu 
sklasyfikowani zostali na drugim 
miejscu. Wyróżniony został rów-
nież indywidualnie Adrian Wnu-

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miedźnie odbył się 29 czerwca.

Ponadto trzy nauczycielki odebrały 
akty nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego.  Otrzymały je pani 
Małgorzata Kiedrzyn z  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Ostro-
wach nad Okszą, a z Zespołu Szkol-
no-Przeszklonego w Mokrej - pani 
Martyna Kowalik oraz pani Kata-
rzyna Flak.

Serdecznie gratulujemy.

czek. Otrzymał tytuł wirtuoza. 

Cały występ naszych muzyków 
można obejrzeć w serwisie YouTu-
be. Serdecznie gratulujemy!

jeżdżających z obu kierunków.

- W  trakcie działań, napotkanym 
pieszym i rowerzystom rozdawano 
odblaski ufundowane przez komi-
sję. Pamiętajmy, że nawet niewiel-
ki odblask może uratować życie, 
a  widoczny równa się bezpieczny 
- podkreślają pracownicy Komen-
dy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Serdecznie dziękujemy przewod-
niczącemu GKRPA panu Wojcie-

chowi Tałajczykowi, policjantom 
z  kłobuckiej drogówki oraz dziel-
nicowemu asp. Bartłomiejowi Ma-
cherzyńskiemu za zaangażowanie 
i udział w akcji. 

Apelujemy! Bądźmy widoczni 
i  bezpieczni. Szczególnie teraz, 
kiedy jesienne dni szybko spowija 
mrok.

Fot. Komenda Powiatowa Policji 
w Kłobucku

rywalizację w  powiecie kłobuckim 
i tym samym zostali Mistrzem XXII 
Mistrzostw Powiatu Kłobuckiego 
Szkolnego Związku Sportowego.

Nieco gorzej wypadli reprezentanci 
Miedźna, ale i tak osiągnięte wyniki 
pozwoliły uplasować się im ostatecz-
nie na piątym miejscu. Serdecznie 
wszystkim gratulujemy.

Imprefarb w Golubiu-Dobrzyniu, 
gdzie rywalizowały nasze dwie dru-
żyny „czwórek” dziewcząt.

- UKS Tytan Ostrowy I w składzie: 
Amelia Tałajczyk, Lena Sznober, 
Amelia Poroszewska, Paulina Cha-
zy, Nicola Pluta i Julia Rogula, wy-
grywając w grupie z Giżyckiem, 
Poznaniem I oraz Grudziądzem 
II awansował do drugiej rundy i 
walczył o miejsca od pierwszego 
do czwartego. W kolejnym etapie 
zespół zwyciężył z Wazówną, Po-
znaniem II oraz ponownie z Giżyc-
kiem, dzięki czemu wywalczył złoty 
medal - cieszą się działacze.

Druga reprezentacja Tytana na tym 
wydarzeniu w składzie: Bednarska 
Lena, Morga Kasia, Wolna Mag-
dalena, Kasprzyk Oliwia, Kasprzyk 
Julia zajęła ostatecznie 7. miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.
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MidSummer Week w Borowej. 
Niesamowity, letni weekend

SPOŁECZEŃSTWO

16 i 17 lipca bawiliśmy się w Boro-
wej na kolejnej odsłonie najwięk-
szej imprezy w regionie w samym 
środku lata! MidSummer Week 
w  Borowej ponownie zapisał się 
pięknymi wspomnieniami.

Impreza, która powróciła po pan-
demicznej przerwie, i  tym razem 
przyciągnęła wielotysięczną pu-
bliczność. Zarówno mieszkańców 
naszej gminy, jak i  gości, którzy 
spragnieni byli doskonałej zabawy 
ze znakomitymi artystami polskiej 
sceny muzycznej.

Pierwszy dzień obfitował w pokazy 
sztuki kulinarnej, które przygoto-
wał dla wszystkich Joseph Seeletso. 
Przybył on do nas prosto z piękne-
go Zanzibaru. Dzielnie wspomagały 
go panie z rodzimych kół gospodyń 

wiejskich. Dzieci mogły korzystać 
z  multum atrakcji - animacji, gier, 
pokazów cyrkowych czy wesołego 
miasteczka. 

W  niedzielę natomiast bawiliśmy 
się na koncertach, które, mamy na-
dzieję, pozostawiły po sobie nieza-
pomniane wrażenia. Zagrali Patry-
cja Markowska, Robert Gawliński, 
Tomasz Karolak z  zespołem Pącz-
ki w  Tłuszczu oraz lokalni artyści: 
Forsal i EL.PANK.EL.

Dziękujemy za wspaniałą organiza-
cję Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Miedźnie i oczywiście Wam, dro-
dzy Państwo, za wspaniałą zabawę. 
Kto nie był, niech żałuje! 

fot. Katarzyna Szymczyńska, GOK 
w Miedźnie
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Piękna pogoda, emocje i rekordy. To był kolejny 
wspaniały Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą
4 września w  Mokrej już po raz 
czwarty wraz z  Fundacją Jest Le-
piej zorganizowaliśmy Bieg Pa-
mięci Bitwy pod Mokrą. Była 
piękna pogoda, emocje i nowe re-
kordy trasy!

Bez wątpienia, wydarzenie, które 
wieńczyło obchody 83. rocznicy Bi-
twy pod Mokrą, stało się wspania-
łym, sportowym upamiętnieniem 
zwycięskiej postawy i  bohaterstwa 
żołnierzy Wołyńskiej Brygady Ka-
walerii, którzy 1 września 1939 
roku pod dowództwem gen. Juliana 
Filipowicza odparli atak pancer-
nych wojsk armii niemieckiej.

Przygotowania do startu trwały od 
wczesnych godzin porannych. Naj-
pierw wyznaczenie trasy, jej zabez-
pieczenie a następnie rejestracja za-
wodników na trasę biegu głównego 
oraz biegi dla dzieci. Na starcie sta-
nęło niemal stu dziewięćdziesięciu 
zawodników i  zawodniczek oraz 
dziewięćdziesięcioro dzieciaków.

Kilka minut przed godz. 10.00 roz-
poczęła się rozgrzewka. Ale zanim 
wszyscy ruszyli na trasę, uczcili 
minutą ciszy pamięć o żołnierzach 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii. 
Potem było już tylko odliczanie, 
wystrzał z  pistoletu i  kilkadziesiąt 
minut biegu na dwóch pięciokilo-
metrowych pętlach.

Od początku na prowadzenie wy-
sunął się Mateusz Pawełczak ze 
Złochowic. Zmagania wygrał z cza-
sem 33 minut i  17 sekund, co jest 
nowym rekordem trasy. Pobił tym 
samym ubiegłoroczny wynik Ukra-
ińca Sergeya Szevchenko aż o 1 mi-
nutę i 25 sekund. Znakomity rezul-
tat Gratulujemy!

Drugi na mecie zameldował się Da-
niel Adamski ze Szczecina, repre-
zentujący 12 Batalion Dowodze-
nia Ułanów Podolskich, z  czasem 
34 minuty i  36 sekund, a  trzecie 
miejsce wywalczyła jego koleżanka 

z  formacji - Monika Andrzejczak, 
która przebiegła trasę w  czasie 35 
minut i 19 sekund. To także rekor-
dowy wynik w  kobiecej kategorii 
w dotychczasowej historii wydarze-
nia.

Prowadzona była również klasy-
fikacja specjalna - biegaczy z  na-
szej gminy. W  tym przypadku nie 
było zaskoczenia. Podobnie jak rok 
temu najszybciej pobiegł Dariusz 
Wilk z Wapiennika, a wśród kobiet 
Agnieszka Polak z Miedźna. W ge-
neralnej klasyfikacji rezultat ten dał 
panu Dariuszowi znakomite siód-
me miejsce, a pani Agnieszce pozy-
cję dziewięćdziesiątą ósmą.

Żadnej z  imprez nie udałoby zor-
ganizować się bez udziału sponso-
rów oraz fundatorów nagród. Duże 
wsparcie przekazała Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, za co dziękujemy 
jej przewodniczącemu - panu Woj-
ciechowi Tałajczykowi.

Spośród prywatnych firm i  osób 
podziękowania kierujemy w szcze-
gólności do:

. KOST-BET K.P. MATYJA Sp. k.. Pani AGNIESZKI ZWIĄZEK,
   prezes zarządu SIM ŚLĄSK
   PÓŁNOC Sp. z o.o.. Pana LESZKA IDASZA. Pana ZDZISŁAWA BĘBNA. OLS Sp. z o. o. Sp. k. z Lublińca. STUDIO SNU CZAK. PAMAPOL S.A, właściciela
   marki Sorella. PIEKARNI UŁAŃSKIEJ
   z Mokrej. P.P.H.U. „ZAWIERUCHA”
   z Mokrej. FUNDACJI LAR.GO. ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY
   OBROKI Sp. z o.o.. PHU IMPEX. REMONDIS Sp. z o.o.. BROWARY REGIONALNE
   WĄSOSZ Sp. z o.o.. MASKPOL S.A.

Dziękujemy ponadto służbom 
mundurowym - strażakom z  OSP 
Mokra, OSP Borowa, OSP Ko-
łaczkowice oraz OSP Miedźno za 
nieocenioną pomoc w  organizacji 
i zabezpieczeniu trasy. Dziękujemy 
policjantom z  Powiatowej Komen-
dy Policji w  Kłobucku dbającym 
o bezpieczeństwo uczestników wy-
darzenia, jak również ratownikom 
medycznym ze Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w  Kłobucku, ochro-
nie oraz wolontariuszom, którzy 
zadbali o  zapewnienie porządku 
i sprawny przebieg wydarzenia.

SPORT




