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Szanowni Państwo 
Mieszkańcy 

Gminy Mykanów

Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika 
BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w 
latach 2002 – 2006. Tradycyjnie już każda kadencja zostaje podsumowana i 

w treści tego numeru znajdą Państwo jej bilans. Wynika z niego, że wiele udało się 
zrobić, ale suche liczby w żaden sposób nie oddają nakładu czasu i pracy, jaki tym 
dokonaniom należało poświęcić. Jest też faktem niezaprzeczalnym, że każde dzia-
łanie w miejscowościach gminy związane jest z budżetem gminy, działaniem Rady 
Gminy, Wójta i Urzędu Gminy. Organy te muszą działać formalnie prawnie i zgodnie 

z zasadami rachunkowości rozpatrywać każdy wydatek. Praca Rady Gminy i Urzędu Gminy to nie tylko inwestycje i 
remonty. To tysiące ludzkich najrozmaitszych spraw, które załatwia się w poszczególnych referatach. To wiele proble-
mów rodzinnych, finansowych, własnościowych dotykających naszych obywateli w codziennym życiu. Niestety Urzę-
dy Gmin nie mają wszystkich kompetencji, aby móc obsłużyć każdą sprawę na miejscu i szybko. Zmiany ustawowe 
spowodowały, że musimy z wieloma sprawami jeździć do Starostwa oraz Oddziału Zamiejscowego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
 Mijająca kadencja to trudny okres z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej. To wielkie nadzieje, ale też i 
obawy jak sobie poradzimy w tym historycznym momencie. Stwierdzam, że robiliśmy wszystko, aby nie zostać w tyle 
i sprostać wymaganiom czasu. Szczególnie nastawiliśmy się na pomoc dla rolników i przedsiębiorców. Umożliwiliśmy 
wiele szkoleń i warsztatów, aby wzbogacić naszą wiedzę o możliwości pozyskania unijnych środków. W konsekwencji 
okazało się, że to właśnie rolnicy naszej gminy złożyli najwięcej wniosków o dopłaty w regionie częstochowskim. W 
ostatnim okresie Gmina Mykanów wzbogaciła się o 15mln. zł z funduszy unijnych. Szczególnie widać to przy budowie 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Pozyskaliśmy środki na budowę terenów sportowych, obiektów kulturalnych, dróg 
i chodników. Sporo środków strukturalnych otrzymaliśmy z dotacji na zakupy sprzętu komputerowego i strażackiego. 
Z uwagi na szczupłość finansów nie uzyskaliśmy dofinansowania na budowę krytej pływalni. Wniosek ten przenosimy 
na lata 2007 – 2013. Trudno znaleźć miejscowość w naszej gminie gdzie nie byłoby widać efektów działania Samorządu 
gminy. Jako jednej z nielicznych gmin w województwie śląskim udało się nam ustalić podstawowe prawo w gminie, 
jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to tym bardziej istotne, że nasza gmina przeżywa boom inwesty-
cyjny. Mamy pozytywną migrację i przybywa nam mieszkańców. Trzeba włożyć jeszcze sporo wysiłku merytorycznego 
i finansowego, aby sprostać wymaganiom naszych obywateli. Udało się nam stworzyć w trzeciej kadencji sprawny 
system odśnieżania gminy siłami własnymi poprzez Ochotnicze Straże Pożarne, nie mówiąc o sprawnym działaniu 
przy innych zdarzeniach. Stworzyliśmy warunki dla rozwoju szeroko pojętego ruchu artystycznego. Twórcy ludowi, 
orkiestry, tancerze wokaliści to chluba naszej gminy. To najlepsi promotorzy gminy i należą się im wielkie słowa uzna-
nia. Uruchomiliśmy bardzo bogaty system rywalizacji sportowej i rekreacji. W gminie Mykanów działa 19 klubów 
sportowych siatkarskich, piłkarskich, żeglarskich. Jesteśmy od lat niepokonani w powiecie częstochowskim. Gmina 
Mykanów uruchomiła w tej kadencji 150 godzin tygodniowo na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Są tego efekty. Wy-
kształcona kadra nauczycieli i zdolni uczniowie z powodzeniem rywalizują w olimpiadach i konkursach udowadniając, 
że w wiejskiej gminie tez można osiągać sukcesy. Gmina podejmuje, co roku działania związane z bezrobociem. Mimo 
że statystycznie bezrobocie jest niskie miedzy 7 a 8% to wielka w tym zasługa samych mieszkańców, ich pomysłowości 
i pracowitości. W gminie istnieje około 1200 podmiotów gospodarczych. Maksymalnie ułatwiamy procedury. Rada 
Gminy uchwala zachęcające stawki podatków. Podatek rolny od lat nie ulega zmianie. Sami organizujemy, co roku kil-
kanaście stanowisk pracy w pracach publicznych, interwencyjnych, na stażach. Uruchomienie planu zagospodarowania 
przestrzennego stworzenie w  nim strefy przemysłowo – usługowej spowoduje w przyszłości napływ inwestorów a tym 
samym utworzenie miejsc pracy. Pierwsze firmy już osiedlają się w naszej gminie. Wielką szansą jest również przebieg 
planowanej autostrady i budowa dwóch węzłów w okolicach Mykanowa i Rząsaw. Staramy się maksymalnie ułatwić 
obsługę korzystających z pomocy społecznej. Zdajemy sobie również sprawę, że przepisy ustawowe w bardzo istotny 
sposób ograniczają dostęp do pomocy, której tak wiele osób potrzebuje. Stworzyliśmy warunki do poszerzenia bazy 
medycznej. Powstał nowy Ośrodek Zdrowia w Czarnym Lesie obok funkcjonujących już w Lubojnie, Mykanowie, Sta-
rym Cykarzewie i Borownie. Powstają nowe ośrodki usług medycznych specjalistycznych w Wierzchowisku i Czarnym 
Lesie. Wiele wysiłku w minionym okresie dołożyliśmy do promocji gminy i jej mieszkańców. 
                                                                                                                                                                        »
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 Organizacja dziesiątek imprez w roku o randze powiatowej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej spo-
wodowała, że jesteśmy znani i poważnie traktowani. Jesteśmy dla wielu instytucji partnerem, z którym trzeba się liczyć. Ostatnie 
Dożynki Śląskie w Mykanowie potwierdziły tę opinię. Wielu mieszkańców identyfikuje się z działaniami samorządu i popiera je.
Jest to spory sukces, ale chcemy wyzwalać jeszcze większą aktywność. Przy naszej pomocy powstało nowe międzygminne stowa-
rzyszenie w ramach Programu Leader +. Program ten aktywizuje mieszkańców 5 gmin – Miedźna, Kłomnic, Rędzin, Kruszyny i 
Mykanowa. Już dzisiaj mamy bardzo ambitne pomysły związane z nowymi funduszami Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. 
Nasz Urząd złoży wnioski o budowę pływalni, sal gimnastycznych, mostów, dróg i chodników, kanalizacji. Planujemy inwestycje 
w oświacie i kulturze. Podejmujemy też starania o pozyskanie środków na szkolenia i warsztaty dla różnych grup społecznych. 
Planujemy działania, aby jak najsprawniej obsługiwać naszych obywateli. 
 Mam  świadomość, że nie da się rozwiązać i załatwić wszystkich osobistych i rodzinnych problemów. Nie zlikwidujemy 
zwykłej ludzkiej biedy. Nie załatwimy spraw, które rozstrzygają inne urzędy. Wiem, że nie wszyscy akceptują działania Wójta i 
Rady Gminy. Robimy wiele, aby takich osób było jak najmniej. Nie rozwiążemy problemów z drogami i chodnikami jednocześnie 
we wszystkich wioskach. Powinniśmy robić to tylko przy drogach gminnych. Przy drogach powiatowych i wojewódzkich odpo-
wiedzialne są starostwo powiatowe i województwo. Wiele robiliśmy również za te instytucje. Chciałbym, aby Państwo byli tego 
świadomi i rzetelnie i sprawiedliwie ocenili działania gminy w tym zakresie. Nie możemy być negatywnie oceniani za zadania, któ-
rych realizacja nie należy do nas. Z pozycji wójta trzeba dokonywać często trudnych wyborów, trzeba szybko podejmować decyzje. 
Zdarza się, że interesu prywatnego i publicznego nie da się pogodzić. Często jedynym rozwiązaniem jest kompromis.
 Chcę podziękować Radnym Gminy, sołtysom wszystkim dyrektorom gminnych placówek, kierownikom ośrodków i wielu 
osobom za wsparcie i pomoc w realizacji działań naszego gminnego samorządu. Czasem słyszymy krytyczne bądź inne zdania. 
To tylko pomaga. Do konstruktywnej opozycji trzeba mieć pozytywny stosunek. Osobiście wielce sobie cenię ludzi, którzy w imię 
dobra sprawy i kompromisu potrafią o tym mówić oficjalnie i na co dzień nie tylko przy okazji wyborów.
 Samorząd zostawia gminę bezpieczną finansowo – wysokość zadłużenia wynosi 18,67 % budżetu. Wiem, że wielu z Pań-
stwa ma wyrobione zdanie na temat pracy i funkcjonowania Samorządu naszej gminy. Statystyki mówią wiele, ale nie wszystko. Nie 
oddają ducha, atmosfery, setek zachowań, rozmów, ustaleń. Pokazują tylko finalny skutek. Prawda jest taka, że za każdym sukcesem
czy porażką stoją ludzie. W tej kadencji z pewnością więcej było sukcesów. W tej kadencji w Samorządzie byli też dobrzy ludzie 
radni, sołtysi, i urzędnicy. Mam nadzieję, że zostaną sprawiedliwie przez Państwa ocenieni w nadchodzących wyborach. 

Z szacunkiem 
Wójt Gminy Mykanów 

Krzysztof Smela

Rozporządzeniem z dnia 11 września 2006 roku Prezes Rady 
Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw, rady miasta Warszawy i rad dzielnic 

miasta ST. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów miast. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 12 listopada 
2006. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wy-
borczych, określa kalendarz wyborczy. 
 Dotychczas mieszkańcy naszej gminy zostali poinfor-
mowani o granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w 
poszczególnych okręgach wyborczych. Utworzone komitety wy-
borcze zawiadomiły komisarza wyborczego o zamiarze zgłasza-
nia kandydatów na radnych. Komisarz wyborczy w Częstochowie 
postanowieniem z dnia 28.09.2006 roku powołał Gminną Komisję 
Wyborczą w Mykanowie, której skład przedstawia się następująco: 
Przewodnicząca – Danuta Kaniowska, Zastępca Przewodniczącej 
– Mariola Koćwin, Członkowie: Kazimierz Cebula, Michał Kalo-
ta, Żaneta Kowalczyk, Łukasz Leciak, Katarzyna Sękowska, Józef 
Wagner, Irmina Zgrzebny. Siedzibą Komisji jest pokój nr 4 - I piętro 
budynku A, Urzędu Gminy w Mykanowie. 
 Dnia 13 października 2006 przyjęto ostatnie zgłoszenia 
kandydatów na radnych do rady gminy. Łącznie zgłoszono 74 kan-
dydatów. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów 

muszą być podane do pu-
blicznej wiadomości w ter-
minie do 28.10.2006. W tym 
czasie podana zostanie także 
informacja o kandydatach 
na wójta gminy Mykanów - 
zgłoszono 4 kandydatów.      
 Równocześnie przeprowa-

dzono czynności zmierzające do ustalenia składów Obwodowych 
Komisji Wyborczych. W roku bieżącym powoła je Komisja Gminna, 
po przyjęciu przez wójta gminy zgłoszeń złożonych przez komitety 
wyborcze. Zgłoszono 125 kandydatów na 64 miejsca w komisjach. 
Głosowanie odbywać się będzie w 8 obwodach wyborczych. Poni-
żej zamieszczamy treść obwieszczenia wójta gminy w sprawie wy-
borów samorządowych. Do lokalu wyborczego zabierzmy koniecz-
nie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (ze zdjęciem). W 
komisjach wyborczych, bowiem pracować będą osoby spoza granic 
obwodów głosowania i z pewnością będą prosić wyborcę o okazanie 
dokumentu tożsamości. W lokalu każdy wyborca otrzyma 4 karty do 
głosowania: z listą kandydatów do rady gminy, z listą kandydatów 
do rady powiatu, z listą kandydatów do sejmiku województwa oraz 
listą kandydatów na stanowisko wójta gminy. W kabinach wybor-
czych zamieszczona będzie informacja jak należy głosować, aby 
głos był ważny. Informacji o sposobie głosowania mogą udzielić 
także członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej. Głosowanie 
rozpocznie się o godzinie 6.00 i potrwa do godziny 20.00. Głosować 
można tylko osobiście i tylko jeden raz. 

Sekretarz Gminy
 Maria Szczepanik

Wybory samorządowe 
2006
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INFORMACJA WÓJTA 
GMINY MYKANÓW

 Z dnia 10.10.2006 (na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r Ordynacja Wyborcza do rad gminy, rad powiatu i sejmi-
ków wojewódzkich) w sprawie granic i numerów obwodów  
głosowania. 
 Obwód nr 1 – Dudki, Florków, Wierzchowisko, Lubojna, 
Lubojenka, Pasieka, Tylin, Wierzchowisko – Szkoła Podstawowa w 
Lubojnie ul. Strażacka 20
 Obwód nr 2 - Antoniów, Czarny Las, Kuźnica Kie-
drzyńska, Kuźnica Lechowa, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska 
– Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie ul. Szkolna 6
 Obwód nr 3 – Cykarzew Północny, Cykarzew Północny 
Stacja, Grabówka, Stary Cykarzew, Stary Cykarzew POM – Szkoła 
Podstawowa w Starym Cykarzewie ul. Szkolna 12
 Obwód nr 4 – Adamów, Jamno, Nowy Broniszew, Osiny, 
Rusinów, Stary Broniszew – Szkoła Podstawowa w Starym Broni-
szewie 
 Obwód nr 5 – Borowno, Borowno Kolonia, Grabowa, 
Łochynia – Szkoła Podstawowa w Borowwnie ul Armii Ludowej 
6/8 
 Obwód nr 6 - Mykanów – Szkoła Podstawowa w Myka-
nowie ul. Słoneczna 114
 Obwód nr 7 – Kokawa, Lemańsk, Nowa Rybna, Nowy 
Kocin, Przedkocin, Stary Kocin – Szkoła Podstawowa w Rybnej ul 
Szkolna 5
 Obwód nr 8 – Radostków, Radostków Kolonia, Topolów 
– szkoła Podstawowa w Radostkowie.

& & & & &

Poniżej przedstawiamy Państwu bilans mijającej kadencji Sa-
morządu Gminy Mykanów.  Każdy rok budżetowy kończył 
się udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie 

uchwalonego budżetu. Poszczególne lata działania Rady Gminy i 
Wójta to okres intensywnych działań. Trudno opisać tu całą dzia-
łalność. Postaramy się przedstawić najważniejsze zrealizowane za-
dania. 
 
 W czasie całej kadencji zrealizowano wydatki na łączną 
kwotę 83 502 505 zł, co w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia 
się następująco: 
 2002 – od 1.10 do 31.12 – 4 855 129 zł
 2003 – 16 579 842 zł
  2004 – 19 159 375 zł
  2005 – 21 515 053 zł,
  2006 – do 30.09 – 21 393 106 zł
Zaciągnięto łącznie 5 312 100 zł  preferencyjnych kredytów i po-
życzek, co stanowi 6,4 % poniesionych wydatków. Zaciągnięte 
kredyty i pożyczki zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury 
technicznej (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, dróg, zmia-
ny technologii kotłowni w budynkach komunalnych oraz instalacja 

Bilans Kadencji  
2002 – 2006

»

Internetu w GOK – u).
 Zadłużenie gminy na dzień 30.09.2006 wynosi 4 671 507 
zł tj. 18,67%, przy ustawowym maksymalnym limicie 60%. W po-
szczególnych latach zadłużenie kształtowało się następująco: 
 Rok 2002 – w miesiącu październiku zaciągnięto prefe-
rencyjny kredyt z WFOŚ i GW na kotłownię w wys. 20 545 zł za-
dłużenie wyniosło 2 386 770 zł tj 14,3% dochodów.
 Rok 2003 - zaciągnięto w m – cu lutym pożyczkę z WFOŚ 
i GW (kanalizacja Radostków) w wys. 1 069 103 zł; we wrześniu 
kredyt pref. z WFOŚ i GW (kotłownie) w wys. 68 798 zł; paździer-
nik - kredyt pref. z Banku Rozwoju Wsi Polskiej w wys. 60 000 zł 
na internet.
Z dochodów budżetu spłacono raty w wysokości łącznej 763 960 
zł. zadłużenie na koniec 2003 roku wyniosło 2 820 711 zł. tj 16,8% 
dochodów . 
 Rok 2004 - Zaciągnięto we wrześniu pref. kredyt z BOŚ 
na drogę Cykarzew – Grabówka Cykarzewska w wys. 300 000 zł. 
Uchwałą zarządu WFOŚ i GW utworzono dla gminy pożyczkę w 
wys. 818 244 zł.  Z dochodów budżetu spłacono raty kapitału w wys. 
łącznej 372 037 zł. Zadłużenie na koniec 2004 roku wyniosło 1 930 
430 zł tj. 9,8% dochodów. 
 Rok 2005 - W listopadzie otrzymano I transzę pożyczki 
z NFOŚ i GW w kwocie 121 531 zł na kanalizacje i oczyszczalnie. 
Z programu ISPA oraz w miesiącu grudniu I ratę z WFOŚ i GW w 
kwocie 401 013 zł. Spłacono z dochodów budżetu raty kapitału w 
wys. Łącznej 413 982 zł. Zadłużenie na koniec 2005 wyniosło 2 038 
992 zł tj 9,2 % dochodów.
 Rok 2006 - Budżet gminy otrzymał kolejne raty preferen-
cyjnej pożyczki z NFOŚ i GW oraz WNOŚ i GW na budowę kanali-
zacji i oczyszczalni ścieków z programu ISPA na dzień 30.09.2006 w 
wys. łącznej 1 971 110 zł. Zaciągnięto w miesiącu lipcu pref. kredyt 
z BOŚ na drogę Radostków w kwocie 1 100 000 zł oraz na budowę 
Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Borownie w kwocie 200 
000 zł. do dnia 30 czerwca spłacono raty kapitału do wys. 638 595 
zł. Zadłużenie na dzień 30 września 2006 roku wynosi 4 671 507 zł 
co stanowi 18,67 %. 
 Tabela na str. 6 przedstawia wykaz środków pozyskanych 
na zadania własne w latach 2002 - 2006.
 

   INWESTYCJE W LATACH 2002 - 2006

Rok 2003
REMONTY I INWESTYCJE W DROGOWNICTWIE

 1. Remonty dróg szutrowych Cykarzew Północny, Wierz-
chowisko, Wola Hankowska, Mykanów, Grabowa, Radostków – 
33 191,00 zł
 2. Modernizacja drogi transportu rolnego Mykanów w kie-
runku lasu – 120 209,00 zł
 3. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w Gra-
bówce 4800 m2 – 33 227,00 zł
 4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego Cyka-
rzew Północny Pustkowie 5 175 m2 – 35 947,00 zł
 5. Modernizacja drogi Stary Kocin ul. Działkowa, na-
wierzchnia asfaltowa – 52 677,00 zł
 6. Ułożenie nakładki asfaltowej plac OSP Lubojna – 
14 482,00 zł
 7. Ułożenie nakładki asfaltowej plac OSP Czarny Las – 
7 724,00 zł
 8. Wykonanie chodnika ul. Szkolna w Czarnym Lesie – 
37 032,00 zł
 9. Wykonanie chodnika w Borownie ul. Armii Ludowej 
– 36 363,00 zł
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Lp. Tytuł pozyskania środków 2002 2003 2004 2005 2006 Razem
1. Grant rzadu Szwajcarii  -

bezzwrotnie na kotłownie w szkole i 
budynkach komunalnych          13 698          44 431 - - -          58 129

2. WFOŚ i GW
-na zmiene technologii kotłowni
- na dof. zakupu nawozów wapniowych
- zakup kompaktów - szkolenia
- na kanalizację

         20 545
-
-
-

         47 275
         75 099
         12 000
       158 947

-
         38 671
           3 000

-

-
         22 529

-
-

-
         13 947

-
-

         67 820
       150 246
         15 000
       158 974

3. FOGR  
- wykonanie dróg transportu rolnego -          58 500          56 087        109 192          54 000        277 779

4. Wojewoda - budżet państwa
- dożywianie
- wyprawka klas I
- wyszkolenie zawod.uczniów
- internet w szzkołach i gimnazjach
- pomoc materialna uczniom

         20 618
-
-

-
-

         18 522
-
-

-
-

           7 158
           3 593

-

-
-

         22 050
           3 521
           2 124

-
       100 610

         36 749
           3 526
           2 208

-
         61 470

       105 097
         10 640
           4 332

-
       162 080

5. ARiMR
- kanalizacja z pr. SAPARD
- droga Cykarzew, Grab. Cykarz.
- remont GOK - SAPARD

-
-
-

       411 461
-
-

-
       311 053

-

       998 491
-

         42 487

-
-
-

    1 409 952
       311 053
         42 487

6. Fundacja Polsko Niemiecka ...
- środki dla orkiestry
- regaty żeglarskie

-
-

           9 614
-

-
           3 553

-
           3 077

-
-

           9 614
           6 630

7. Starostwo Powiatowe
- odwodnienie w Borownie 
- dożynki

-
-

         50 000
-

-
-

-
-

-
           9 000

         50 000
           9 000

8. Powiatowy Urząd Pracy
- roboty publ. i interw.          17 373          73 835          67 471          48 400          85 000        292 079

9. Związek Komunalny d/s Wod.Kan.
- kanalizację - -          60 000 - -          60 000

10. Urzad Marszałkowski
- program PAOW (kotłownie, remonty 
świetlic i szkół)
- internet w szkołach, gimn. i bibliotekach
- komputery program LEADER
-podręczniki

-

-
-
-

-

-
-
-

         32 493

-
-
-

-

           8 840
           8 750

-

-

-
-

       158 000

         32 493
-

           8 840
           8 750
       158 000

11. Środki Wspóln. Europejskiej
- Socrates Comenius - - -          33 781          35 312          69 093

12. Program Odnowy Wsi F - unijne
- budowa centrum sportu w  Borownie - - - - 450 000 450 000

13. GOK - wpłaty sponsorów
- inne pozyskane
- Minister Kultury (rozwój czytelnictwa)
- program Ikonka 6 komputerów

1 535
7 000

-
-

10 225
13 500
-
-

16 600
10 000
3 500

-

33 500
14 000
9 400

20 000

17 910
21 500
-
-

79 788
66 000
12 900
20 000

14. Dożynki
- urząd marszałkowski
- izby rolnicze
- gminy pow. Częst.
- spąsorzy

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

30 000
5 000

12 000
24 000

30 000
5 000

12 000
24 000

15. Fundusz Spójnosci ISPA (30.09.06)
- - - - 2 753 182 2 753 182

OGÓŁEM
80 787 983 436 613 179 1 480 752 3 772 804 6 930 958



 BIM PAŹDZIERNIK 2006

7

 10. Wykonanie zatok autobusowych w Mykanowie, Bro-
niszewie, Radostkowie – 37 068,00 zł
 11. Wykonanie parkingu przyszkolnego w Czarnym Lesie 
– 13 177,00 zł
 12. Równanie placu w Mykanowie – 4 172,00 zł
 13. Modernizacja drogi Mykanów ul. Miła – 11 988,00 zł
 14. Remont drogi gminnej w Borownie – 4 751,00 zł
 15. Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły w Radost-
kowie – 3 032,00 zł
 16. Budowa parkingu koło kościoła w Czarnym Lesie –
 4 218,00 zł
 17. Udrożnienie rowu w Cykarzewie Północnym – 
4 173,00 zł
 18. Udrożnienie rowu melioracyjnego w Kokawie – 
7 594,00 zł
 19. Wykonanie przepustów i rowów w Lubojnie – 
25 754,00 zł
 20. Odnowienie rowu melioracyjnego w Cykarzewie – 
11 623,00 zł
 21. Odnowienie rowu melioracyjnego w Borownie – 
9  995,00 zł
 22. Wykonanie rowu odprowadzającego w Starym Broni-
szewie – 16 455,00 zł
 23. Wykonanie przekrycia rowu na zatokach autobuso-
wych w Kuźnicy Lechowej – 4 822,00 zł
 24. Zakup wiat przystankowych – 19 902,00 zł
 25. Budowa kolektora deszczowego w Borownie ul. Party-
zantów – 50 670,00 zł
 26. Dobudowa linii oświetleniowej Grabowa – Łochynia 
– 11 475,00 zł
 27. Zakup soli na akcję zima – 7 015,00 zł
 28. Dobudowa oświetlenia ulicznego Stary Kocin ul. Kręta 
– 5 789,00 zł
 29. Dobudowa oświetlenia ulicznego Lubojna ul. Strażac-
ka – 12 098,00 zł.
 30. Dofinansowanie w 50 % wykonania nakładki asfalto-
wej na drodze powiatowej Kokawa – 50 000,00 zł

Rok 2003 
INWESTYCJE I REMONTY DOTYCZĄCE 

BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
 1. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w SP Stary Cy-
karzew – 33 402,00 zł
 2. Ogrodzenie placu Szkoły w Mykanowie – 
30 552,00 zł
 3. Remont dachu na bibliotece w Mykanowie – 
15 000,00 zł
 4. Prace remontowe w GOK Mykanów (instalacja elek-
tryczna, alarmowa, malowanie, przygotowanie lokalu na pracownię 
internetową) – 55 215,00 zł
 5. Wykonanie docieplenia sali gimnastycznej w Starym 
Kocinie – 35 672,00 zł
 6. Modernizacja kotłowni w SP w Starym Cykarzewie 
– 48 154,00 zł
 7. Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w 
Starym Cykarzewie – 82 048,00 zł
 8. Rozbudowa budynku Szkoły w Borownie, 
modernizacja kotłowni, wykonanie tynków zewnętrznych części 
dobudowanej – 359 563,00 zł
 9. Remont pomieszczeń sanitariatów w Gimnazjum w 
Mykanowie – 19 192,00 zł
 10. Budowa oczyszczalni dla SP Lubojna – 11 680,00 zł

 11. Projektowanie obiektu basenowego Mykanów – 
115 000,00 zł
 12. Remont budynku A Urzędu Gminy – 
74 270,00 zł
 13. Wykonanie obróbek blacharsko – dekarskich SP Wierz-
chowisko – 3 888,00 zł
 14. Wykonanie instalacji gazowej do Domu Ludowego 
Wola Hankowska – 4 863,00 zł
 15. Wymiana 4 szt. okien w Przedszkolu w Mykanowie 
– 4 007,00 zł
 16. Prace remontowe dachu Domu Nauczyciela w Myka-
nowie – 4 320,00 zł
 17. Wykonanie przyłącza sanitarnego do Szkoły w Rybnej 
– 10 105,00 zł
 18. Wykonanie przyłącza gazowego i remont kuchni SP 
Stary Kocin – 11 392,00 zł
 19. Malowanie Przedszkola w Lubojnie – 
2 407,00 zł
 20. Malowanie SP Czarny Las – 2 169,00 zł
 21. Malowanie SP Borowno – 3 191,00 zł
 22. Zakup materiałów do wykonania instalacji grzewczej 
w pomieszczeniach oratorium w Czarnym Lesie – 2 027,00 zł
 23. Docieplenie dwóch ścian SP Wierzchowisko – 
33 752,00 zł
 24. Docieplenie północnej ściany budynku wielofunkcyj-
nego w Starym Cykarzewie – 9 335,00 zł
 25. Wymiana okien SP Radostków – 2 495,00z ł
 26. Wymiana stolarki okiennej Przedszkole Stary Cyka-
rzew – 9 401,00 zł
 27. Wymiana drzwi zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w 
Borownie – 3 208,00 zł.

Rok 2003 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

 1. Budowa kanalizacji Radostków, Radostków Kolonia i 
Mykanów ul. Zielona – 866 939,00 zł
 2. Budowa przykanalików sanitarnych w Radostkowie, 
Radostków Kolonia, Mykanów ul. Zielona – 
424 482,00 zł
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji 
sanitarnej Wierzchowisko, Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuź-
nica Lechowa, Tylin, Lubojna (do Projektu ISPA) – 171 940,00 zł

Rok 2003
ZAKUPY INWESTYCYJNE

 1. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry – 
20 000,00 zł
 2. Zakup sprzętu komputerowego dla SP Mykanów –
 20 593,00 zł

Rok 2004 
INWESTYCJE I REMONTY W DZIALE 

DROGOWNICTWO
 1. Modernizacja drogi transportu rolnego Cykarzew Połu-
dniowy w kierunku lasu – 58 175,00 zł
 2. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi 
w Jamnie – 56 316,00 zł
 3. Przebudowa drogi gminnej Grabówka – Cykarzew 
– 726 717,00 zł
 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przed Szko-
łą w Mykanowie – 57 372,00 zł
 5. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi 
Stary Broniszew – 52 345,00 zł »
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 6. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego Lubo-
jenka – 35 058,00 zł
 7. Wykonanie nawierzchni z destruktu  asfaltowego drogi 
Borowno w kierunku Zdrowej – I odcinek – 34 510,00 zł
 8. Remonty bieżące dróg szutrowych: Kuźnica Kiedrzyń-
ska, Cykarzew, Czarny Las, Borowno, Wierzchowisko, Grabowa 
– 26 499,00 zł
 9. Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w Rybnej 
– 22 975,00 zł
 10. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi w Ru-
sinowie – 17 334,00 zł
 11. Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych – 22 326,00 zł
 12. Likwidacja przełomu, wykonanie przepustu drogowe-
go oraz czyszczenie rowu w Woli Hankowskiej – 
6 596,00 zł
 13.Wykonanie przepustu drogowego dwutorowego Ø 800 
w Grabowej – 11 255,00 zł
 14. Modernizacja przepustu drogowego w Kuźnicy Kie-
drzyńskiej Zawodziu – 1 316,00 zł
 15. Wykonanie przepustu drogowego i rowu w Radostko-
wie – 9 070,00 zł
 16. Wykonanie dywanika asfaltowego dojazd do SP Stary 
Broniszew 471m2 – 13 145,00 zł
 17. Modernizacja drogi szutrowej Stary Kocin –12 867,00 
 18. Bariery ochronne przy przepuście w Lubojence – 
3 782,00 zł
 19. Wykonanie przepustów drogowych w Rybnej i Le-
mańsku – 4 007,00 zł
 20. Czyszczenie studzienki i rurociągów drenarskich w 
Mykanowie – 4 428,00 zł
 21. Remont przepustu rurowego Ø 80 w ul. Leśnej w Lu-
bojnie – 3 583,00 zł
 22. Modernizacja parkingu Czarny Las przy kościele – 
5 374,00 zł
 23. Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych – 
12 000,00 zł
 24. Wykonanie rowu melioracyjnego Rybna  - 
11 301,00 zł
 25. Wykonanie rowu zakrytego w Starym Broniszewie - 
4 250,00 zł
 26. Udrożnienie rowów Rybna, Wola Hankowska, Rybna 
– 6 450,00 zł
 27. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wierzchowisku 
– 69 887,00 zł
 28. Montaż nowych opraw oświetleniowych Stary Kocin 
3 szt., Lubojenka 2 szt., Cykarzew 1 szt. – 1 830,00 zł
 29. Zakup soli drogowej 6 853,00 zł
 30. Dobudowa odcinków oświetleń ulicznych w miej-
scowościach: Lubojna ul. Leśna, ul. Częstochowska i ul. Strażac-
ka, Grabowa, Czarny Las ul. Graniczna, Cykarzew Południowy ul. 
Polna, Borowno ul. Głowackiego, Wierzchowisko ul. Długa – 
49 023,00 zł.
 31. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w
Borownie ul. Głowackiego wraz z odwodnieniem i chodnikiem – 
150 000,00 zł

Rok 2004
KANALIZACJA

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Mykanów, Łochynia, 
Grabowa I etap – 922 773,00 zł
 2. Budowa kanałów bocznych sanitarnych ze studzienka-
mi na posesjach Radostków i Radostków Kolonia – 99 415,00 zł

Rok 2004

INWESTYCJE I REMONTY W BUDYNKACH 
KOMUNALNYCH

 1. Wykonanie docieplenia ściany zachodniej budynku SP 
Stary Broniszew – 11 949,00 zł
 2. Modernizacja budynku SP Radostków ( wymiana okien 
i docieplenie ściany zachodniej) – 59 677, 00 zł
 3. Wykonanie remontu budynku B Urzędu Gminy w My-
kanowie – 36 185,00 zł
 4. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z 
osprzętem na Sali widowiskowej GOK – 68 030,00 zł
 5. Budowa oczyszczalni ścieków dla SP Stary Broniszew 
– 19 500, 00 zł
 6. Remont sali widowiskowej GOK (scena, parkiet, boaze-
rie) – 85 832,00 zł
 7. Prace remontowe SP Mykanów (bruk przed szkołę, wy-
miana okien, obłożenie schodów płytkami ) – 31 286,00 zł
 8. Wykonanie konstrukcji wsporczych stropu sali widowi-
skowej GOK Mykanów – 49 721,00 zł
 9. Wykonanie tynków i posadzek w sali rekreacyjno - kul-
turalnej w Cykarzewie Północnym – 6 316,00 zł
 10. Prace projektowe związane z budową basenu w Myka-
nowie – 64 620,00 zł
 11. Prace remontowe w SP Czarny Las – 7 442,00 zł
 12. Wykonanie przyłącza wody do Domu Ludowego Wola 
Hankowska  - 9 737,00 zł
 13. Malowanie Gimnazjum w Mykanowie – 3 868,00 
 14. Malowanie w SP Mykanów – 981,00 zł
 15. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w SP Ryb-
na– 2 083,00 zł
 16. Zakup blachy do remontu dachu OSP Stary Broniszew 
– 3 600,00 zł
 17. Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku 
szkoły na świetlicę w Lubojence – 7 930,00 zł
 18. Wykonanie projektu budowlanego na budowę oświe-
tlenia ulicznego w Wierzchowisku – 14 640,00 zł
 19. Prace remontowe wokół pomnika w Lemańsku – 
3 000,00 zł
 20. Opracowanie projektu gazociągu Cykarzew Północny 
ul. Polna  - 8 040,00 zł
 21. Wykonanie sieci gazowej Wierzchowisko ul. Brata Al-
berta – 22 652,00 zł
 22. Wykonanie sieci gazowej Borowno ul. Ogrodowa i 
Partyzantów – 15 155,00 zł
 23. Zabudowa pługa i piaskarki na samochodzie strażac-
kim – 80 000,00 zł
 Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry – 
20 000,00 zł

Rok 2005
INWESTYCJE I REMONTY W DZIALE 

BUDOWNICTWO
 1. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego 
3 000 m2 Grabowa – 42 204,00 zł
 2. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego 4 600 
m2 Stary Kocin i Nowy Kocin ul.  Leśna – 92 598,00 zł
 3. Wykonanie dywanika asfaltowego Cykarzew Północny 
Niwa – 125 997,00 zł
 4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego Cyka-
rzew Północny ul. Leśna i Jodłowa – 56 328,00 zł
 5. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego Lubo-
jenka ul. Nowa – 31 222,00 zł
 6. Modernizacja drogi transportu rolnego (nawierzchnia z 
klińca) Grabowa – 88 368,00 zł
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 7. Modernizacja drogi w Rybnej (połączenie ulicy Sporto-
wej z ulicą Nową – nawierzchnia z klińca) – 48 333,00 zł
 8. Modernizacja drogi Łochynia  (nawierzchnia z destruk-
tu) 1 600 m2 – 35 077,00 zł
 9. Wykonanie nawierzchni z destruktu Borowno – Zdrowa 
2 400 m2 – 50 905,00 zł
 10. Wykonanie modernizacji ul. Kolejowej w Mykanowie 
(nawierzchnia z klińca) – 51 162,00 zł
 11. Modernizacja drogi do pól Łochynia – Madalin (na-
wierzchnia z klińca) – 54 250 , 00 zł
 12. Remonty bieżące dróg przy użyciu emulsji i grysu 
3 000 m2 – 73 200,00 zł
 13. Remonty bieżące dróg szutrowych – 31 192,00 zł
 14. Wykonanie dwóch przepustów drogowych w Grabo-
wej – 2 476,00 zł
 15. Położenie nakładki asfaltowej na placu przed OSP My-
kanów – 24 004,00 zł
 16. Ułożenia nakładki asfaltowej na parkingu koło cmenta-
rza w Cykarzewie – 13 908, 00 zł
 17. Wykonanie barierek przy przepuście w Grabowej – 
2 774,00 zł
 18. Wykonanie przepustów drogowych Lubojenka, Kolo-
nia Wierzchowisko, Grabowa – 9 528,00 zł
 19. Wykonanie drogi oraz odwodnienia wokół Domu Lu-
dowego Wierzchowisko – 28 158,00 zł
 20. Wykonanie oznaczenia poziomego (próg zwalniający) 
na ul. Szkolnej w Wierzchowisku– 2 230,00 zł
 21. Prace konserwacyjne mostu na rzece Kocince w Przed-
kocinie – 4 150,00 zł
 22. Montaż poziomego oznakowania (próg zwalniający ) 
na ul. Szkolnej w Lubojnie – 2 989,00 zł 
 23. Ułożenie płyt ażurowych na rowie przy ulicy Szkolnej 
w Czarnym Lesie  - 4 305,00 zł
 24. Wykonanie projektu chodnika w Starym Broniszewie 
(odcinek od Szkoły do drogi wojewódzkiej) – 6 464,00 zł
 25. Zaprojektowanie przebudowy mostu na rzece Kocince 
w Przedkocinie – 42 500,00 zł 
 26. Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woje-
wódzkiej w Starym Cykarzewie od ul. Szkolnej do Południowej 
– 17 080,00 zł
 27. Zakup 30 szt. koszy na śmieci na przystanki – 
8 930,00 zł
 28. Remont wiaty przystankowej w Radostkowie – 
1 586,00 zł
 29.Zakup mapy do celów projektowych chodnik w Luboj-
nie – 2 733,00 zł
 30. Montaż 3 szt. wiat przystankowych Mykanów, Stary 
Broniszew, Grabowa – 12 000,00 zł
 31. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
drogi Radostków, Radostków Kolonia, Mykanów ul. Zielona i Sa-
morządowa
 32. Wykonanie modernizacji rozjazdu w Mykanowie ul. 
Częstochowska i Samorządowa – dofinansowanie w kwocie –
96 999,00 zł
 33. Udrożnienie rowu melioracyjnego Kuźnica Kiedrzyń-
ska  - 798,00 zł
 34. Wykonanie dokumentacji projektowej dobudów oświe-
tlenia ulicznego  - 13 176,00 zł
 35. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 78 lamp: Luboj-
na, Rybna ul. Centralna, Cykarzew Północny ul. Ogrodowa 
37 128,00 zł
 36. Dobudowa oświetlenia ulicznego Borowno, Wierzcho-

wisko ul. Leśna, Sosnowa, Modrzewiowa, Lipowa – 95 923,00 zł
 37. Dobudowa oświetlenia ulicznego Wierzchowisko ul. 
Jagodowa - 12 704,00 zł
 38. Dobudowa oświetlenia ulicznego Grabowa – Łochynia 
– 15 202,00 zł
 39. Dobudowa oświetlenia ulicznego Radostków w kie-
runku oczyszczalni – 8 906,00 zł
 40. Dobudowa oświetlenia ulicznego Lubojna ul. Ogrodo-
wa – 10 931,00 zł
 41. Dobudowa oświetlenia ulicznego Lubojna ul. Gajowa 
– 7 064,00 zł
 42. Dobudowa oświetlenia ulicznego Czarny Las ul. Nowa 
– 8 820,00 zł
 43. Dobudowa oświetlenia ulicznego Czarny Las ul. Bocz-
na i Graniczna – 8 418,00 zł
 44. Zakup soli na zimowe utrzymanie dróg – 
13 889,00 zł
 45. Wykonanie projektu budowlanego wiejskiego centrum 
sportu i rekreacji w Borownie – 16 714,00 zł
 46. Współfinansowanie wykonania nowych nakładek na
drogach powiatowych: budowa chodnika Mykanów ul. Często-
chowska – 31 091,00 zł, chodnika Mykanów w kierunku torów 
– 289 906, 00 zł, droga Kościelec -Mykanów -312 028,00 zł, droga 
Ostrowy – Kocin Stary – 55 347,00 zł, 

Rok 2005
OBIEKTY KOMUNALNE

 1. Wykonanie prac remontowych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mykanowie – 33 572,00 zł
 2. Prace remontowe w SP w Starym Cykarzewie – 
19 417,00 zł
 3. Prace remontowe w SP w Starym Kocinie  - 15 035,00 
 4. Prace konserwacyjne -  dach na Przedszkolu w Kuźnicy 
Kiedrzyńskiej – 3 721,00 zł
 5. Wymiana stolarki okiennej w SP w Radostkowie, 
w  Ośrodku Zdrowia w Borownie, montaż w Domu Ludowym w 
Wierzchowisku – 23 546,00 zł
 6. Remont dachu Szkoły w Mykanowie – 4 327,00 zł
 7. Remont dachu Szkoły w Starym Broniszewie – 
28 916,00 zł
 8. Prace wykończeniowe I piętra dobudowanej części 
Szkoły w Borownie – 120 846,00 zł
 9. Remont sanitariatów w Szkole w Mykanowie – 
10 000,00 zł
 10. Konserwacja dachu na Ośrodku Zdrowia w Borownie 
– 5 204,00 zł
 11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dwóch ścian 
Szkoły w Starym Cykarzewie – 6 267,00zł
 12. Wymiana grzejników w Ośrodku Zdrowia w Starym 
Cykarzewie – 19 225,00 zł
 13. Wymiana 3 szt. okien w budynku w Rusinowie – 
3 659,00 zł
 14. Naprawa dachu Szkoły w Lubojnie – 4 589,00 zł
 15. Wymiana kotła C.O. w Przedszkolu w Kuźnicy Kie-
drzyńskiej – 14 220,00 zł
 16. Wykonanie posadzek w świetlicy w Cykarzewie Pół-
nocnym – 3 400,00 zł
 17. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole w Ra-
dostkowie – 2 244,00 zł
 18. Malowanie klatki schodowej budynku wielofunkcyj-
nego w Starym Cykarzewie – 2 201,00 zł
 19. Remont schodów zewnętrznych Przedszkola w 
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Lubojnie – 3 926,00 zł
 20. Wykonanie smarowania dachu budynku Ośrodka 
Zdrowia w Czarnym Lesie – 1 729,00 zł
 21. Instalacja internetu w szkołach gminy Mykanów – 
8 840,00 zł

Rok 2005
KANALIZACJA

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mykanowie – 
1 086 718,00 zł
 2. Budowa przykanalików sanitarnych Mykanów, Łochy-
nia, Grabowa, Radostków – 65 szt. 
 ( wydatek 2005 - 2006) -  443 161,00 zł
 3. Budowa przepompowni ścieków Grabowa 241 865,00 
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz z przyłączeń do 
pierwszej studzienki w Mykanowie ul. Cicha, Młodości, Miła i We-
soła – 125 037,00 zł
 5. Wydatki związane programem ISPA – 523 314,00

Rok 2006
OBIEKTY KOMUNALNE

 1. Budowa sali gimnastycznej w Starym Broniszewie
 32 940,00 zł (są to wydatki poniesione na dokumentację). W tym 
roku zostanie wydane jeszcze 200 000,00 zł na roboty budowlane. 
Wartość umowy na wykonanie  – 1 376 878,94 zł
 2. Zakup kotła C.O. do budynku byłego posterunku Policji 
w Mykanowie – 3 412,00 zł
 3. Usunięcie zacieków – roboty dekarskie SP Stary Kocin 
– 2 815,00 zł
 4. Roboty dekarskie dachu SP Czarny Las -1 417,00 zł
 5. Remont sanitariatów w SP i Gimnazjum w Borownie 
– 20 000,00 zł
 6. Zakup papy na pokrycie dachu sala widowiskowa GOK 
– 7 815,00 zł
 7. Wykonanie instalacji elektrycznych pracowni kompute-
rowych SP Radostków, Lubojna, Stary Kocin – 9 683,00 zł
 8. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji sali gimnastycznej 
Stary Cykarzew 3 965,00 zł(koszt ekspertyzy). Prace zostaną wyko-
nane do końca listopada 2006 r. – 99 516,00 zł
 9. Wymiana instalacji elektrycznej i kotłowni w SP Myka-
nów – 3 695,00 zł
 10. Adaptacja szkoły na świetlicę wiejską w Lubojence – 
2 790,00 zł
 11. Wymiana stolarki okiennej SP Radostków i SP Myka-
nów – 16 449,00 zł
 12. Docieplenie budynku SP i Gimnazjum w Mykanowie 
– 291 736,00 zł
 13. Docieplenie budynku SP Stary Kocin – 132 471,00 zł

Rok 2006
 1. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry – 
16 477,00 zł
 2. Zakup słupków i siatki do piłki plażowej na boisko Ło-
chynia – 1 312,00 zł
 3. Zakup i montaż bramek do piłki siatkowej boisko Bo-
rowno – 6 705,00 zł

Rok 2006
KANALIZACJA

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią w Kuźnicy Kiedrzyńskiej – 
28 670,00 zł
 2. Wydatki związane z programem ISPA 6 975 772,00 zł
 

Rok 2006

INWESTYCJE I REMONTY W DROGOWNICTWIE
 1. Czyszczenie rowu melioracyjnego Czarny Las w kie-
runku Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1458 m – 10 206,00 zł
 2. Projektowanie chodników w Lubojnie ul. Częstochow-
ska i ul. Strażacka – 9 003,00 zł
 3. Wykonanie przełomu w drodze gminnej Wola Hankow-
ska – 27 028,00 zł
 4. Dobudowa oświetleń ulicznych Wola Kiedrzyńska, Sta-
ry Kocin, Nowy Kocin, Łochynia – 5 466,00 zł
 5. Wykonanie przepustów drogowych Grabówka – Grabo-
wa – 2 928,00 zł
 6. Budowa chodnika w Kokawie dotychczas wydatkowa-
no 28 670,00 zł (prace projektowe) do 15.12.2006 r. chodnik zosta-
nie wybudowany – 451 976,00 zł
 7. Opracowanie projektu remontu drogi Radostków Błe-
szyńskie – 3 000,00 zł
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie 
uliczne Mykanów osiedle – 14 640,00 zł
 9. Urządzenie wiejskiego centrum sportowego w Borow-
nie – 848 410,00 zł
 10. Wymiana 1 lampy na placu przy kościele w Mykano-
wie oraz wymiana lamp oświetleniowych SP Mykanów – 3 953,00 
 11. Budowa linii oświetlenia ulicznego Wola Hankowska 
ul. Kościelna – 25 144,00 zł
 12. Budowa linii oświetlenia ulicznego Czarny Las ul. 
Graniczna – 12 993,00 zł
 13. Budowa linii oświetlenia ulicznego Lubojna ul. Ogro-
dowa – 4 819,00 zł
 14. Remonty bieżące dróg gminnych asfaltowych i frezo-
wych – 85 859,00 zł
 15. Remonty bieżące dróg szutrowych – 65 376,00 zł
 16. Budowa chodnika w Starym Cykarzewie ul. Często-
chowska od ul. Zielonej do ul. Leśnej – 197 049,00 zł
 17. Wykonanie zakładki asfaltowej na placu przed Urzę-
dem Gminy w Mykanowie – 63 794,00 zł
 18. Dofinansowanie w 50 % wykonania nakładek na dro-
gach powiatowych Mykanów ul. Kościuszki, Łochynia – 154 337zł; 
droga Witkowice -  Borowno oraz odcinki Kokawa ul. Kopernika i 
Rybna ul. Główna  - 171 189,00 zł, Grabówka – Grabowa – 
74 904,00 zł.

OŚWIATA

 Rok 2003 
 Wykonano inwestycje i remonty na łączną kwotę 1 233 548 
zł w tym wykonano następujące prace za kwoty: SP i G w Borownie 
– rozbudowa i modernizacja kotłowni – 425 800 zł; SP Wierzchowi-
sko – docieplenie i prace dekarskie – 35 734zł; SP Stary Cykarzew 
– modernizacja kotłowni i parkiet – 75 519zł; SP Mykanów – sani-
tariaty, prace remontowo-budowlane – 50 008zł; SP Rybna – sanita-
riaty 14 600; SP Stary Kocin – remont kuchni 12 463zł; SP Czarny 
Las – malowanie – 6 500zł; Przedszkole Mykanów – wymiana okien 
–4 000zł; Przedszkole Borowno – wymiana okien – 3 300zł. 
 Rok 2004 
 Wykonano inwestycje na łączną kwotę 300 535zł.: SPiG 
Borowno – rozbudowa 33 072zł; SP Mykanów – kostka brukowa 
i prace remontowe – 31 286zł; SP Mykanów – dokumentacja pro-
jektowa basenu – 164 550zł; SP Stary Broniszew – docieplenie – 11 
950; SP Radostków – ocieplenie i okna – 59677zł. 

Rok 2005 
Wykonano inwestycje za kwotę 162 300zł: SPiG w Borownie – roz-
budowa – 32400zł; SP Stary Broniszew – remont dachu – 29 000 zł; 
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SP Stary Cykarzew – prace remontowo-budowlane – 19 500 zł; SP Myka-
nów – sanitariaty – 10 000zł; SP Stary Kocin – prace remontowo - budow-
lane (docieplenie) – 18 100zł; SP Lubojna – naprawa dachu – 6 500zł; SP 
Stary Cykarzew – izolacja przeciw wilgociowa – 6 300zł; SP Radostków 
– wymiana okien i wylewka betonowa – 4 800 zł; G. Czarny Las – docie-
plenie sali gimnastycznej – 6 500zł; Przedszkole Kuźnica Kiedrzyńska – re-
mont dachu + kocioł CO. 21 700zł; Przedszkole Lubojna – remont schodów 
– 4 000zł; Przedszkole Mykanów – drzwi zewnętrzne – 3 500zł. 
 Dotychczas w roku 2006 wykonano za kwotę 1 235 144 zł na-
stępujące prace: SPiG Borowno – rozbudowa – 88 614 zł; SPiG Borowno 
– remont łazienek – 20 000zł; SP Stary Broniszew – projekt sali gimna-
stycznej 32 208zł; SP Mykanów – docieplenie- 326 800zł; SP Stary Kocin 
– docieplenie 132 500zł; SP Stary Cykarzew – ekspertyza sali gimnastycz-
nej –          4 000zł; SP Borowno – zakup stolików i krzeseł – 4 700zł; SP 
Radostków i SP Mykanów – stolarka okienna – 16 500zł; SP Lubojna, SP 
Radostków, SP Stary Kocin – wykonanie instalacji elektrycznej w pracow-
niach komputerowych 9 700zł. 
 Na dowozy dzieci w poszczególnych latach kadencji wydat-
kowano kwoty: 2003r. – 279 +451zł; 2004r – 296 025zł;
 2005r. – 302 066zł; 2006r. – dotychczas – 197 039zł. 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 Wydatki poniesione w poszczególnych latach: 
2003r. – 206 245 zł.; 2004r. – 332 876 zł.; 2005r. – 345 292 zł. Do 
września 2006r. – 150 00 zł.

SPORT I KULTURA FIZYCZNA
Wydatki w latach: 2003r. – 86 859 zł., 2004r. – 100 774 zł., 2005r. 
– 116 966 zł., 2006r. – 115 000 zł. planowane do wykonania. 

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Poniesiono wydatki: 2003r. – 443 846 zł., 2004r. – 533 780zł.
2005r. – 519 247zł. Dotychczas w 2006r. – 379 500zł. Wyszczegól-
nione powyżej kwoty zawierają także wydatki poniesione na utrzy-
manie orkiestry.

PROMOCJA GMINY 
 Poniesione wydatki: 2003r. – 42 856 zł, 2004r. – 55 126 zł. 
2005r. – 81 405zł., 2006r. – 160 00zł.(105 000zł.koszt dożynek w 
tym środki pozyskane).
 Poza działalnością inwestycyjną i prowadzonymi re-
montami działalność samorządu to realizacja innych różnorod-
nych zadań, wykonywanych przez poszczególne referaty i stano-
wiska Urzędu. 

REFERAT GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I 
ROLNICTWA. W OKRESIE OD 2003 DO 2006R. 

* W zakresie obrotu mieniem
Skomunalizowano na mienie gminne – 311145 ha, wykupiono pod 
zbiorniki retencyjne – 13310 ha, wykupiono pod przepompow-
nie – 0,2990 ha, wykupiono pod drogi (poszerzenie) – 1,1762 ha, 
wykupiono pod pływalnie – 0,2456 ha, przekazano w wieczyste 
użytkowanie – 0,6515 ha, sprzedano – 3,9434 ha o wartości – 505 
407,50 zł. w tym lokale mieszkalne w Lubojnie w Agronomówce w 
Domu Nauczyciela i Agronomówce w Kolonii Borowno o wartości 
131982,50zł a zamieniono grunty z dopłatą na rzecz gminy o war-
tości 3480,00zł. 

* W zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych

czyszczenie rowów melioracyjnych. 2003r. – 6500mb – 42986zł; 
2004r. – 4090mb – 53866zł; 2005r. – 5430mb – 38010zł; 2006r. 
– 6870mb – 55110zł. Wymieniono 15 studzienek melioracyjnych, 
zarurowano 200mb w Rybnej, wykonano 3 przepusty w Cykarzewie 
Północnym. 

* Akcja wapnowania gleb.
 Z dofinansowaniem środków WFOŚiGW. 2003r. – 90 rolników,
6000 ton, 2004r. – 30 rolników, 1500 ton; 2005r. – 30 rolników, 810 
ton, 2006r. – 22 rolników, 800 ton. 

* Udzielenie pomocy mieszkańcom
poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. W 2003r. udzielo-
no pomocy dla 80 mieszkańców (klęska huraganu w Starym Koci-
nie); 2004r. pomoc dla 12 rolników – szkody w uprawie kukurydzy; 
2006r. – 703 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy na 
terenie całej gminy – pomoc będzie udzielana. 

* W zakresie dopłat do paliwa
2003 – 2004r. – wydano 985 szt. zaświadczeń uprawniających do 
pobrania bonów paliwowych; 2006r. – przyjmowanie wniosków i 
wydawanie decyzji w/s zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego – 110 szt.

* Ponadto
Wprowadzono nazewnictwo ulic i numerację porządkową w miej-
scowościach: Grabowa, Grabówka, Kuźnica Lechowa, Wola Han-
kowska, Wola Kiedrzyńska – Antoniów. Wydano 189 zaświadczeń 
o kwalifikacjach rolniczych. Wydano 159 decyzji zatwierdzających
podziały nieruchomości.Wydano 510 decyzji zatwierdzających po-
działy nieruchomości pod autostradę. Prowadzono 52 postępowania 
rozgraniczeniowe. Pozyskano 299700zł na modernizację dróg do-
jazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 
Marszałkowskiego. Sporządzono 105 umów dzierżawy do KRUS. 
W latach 2003 – 2004 zorganizowano 17 szkoleń dla rolników. W 
latach 2004 – 2006 udzielono pomocy rolnikom w wypełnianiu 
wniosków o płatności obszarowe – co roku korzystało z tej pomocy 
1000 – 1200 rolników. Utworzono Lokalną Grupę Działania – Sto-
warzyszenie „Razem na wyżyny” i złożono w Fundacji Programów 
Pomocy dla Rolnictwa wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach II schematu PRL+. Zorganizowano „Grupę odnowy wsi” 
w sołectwie Mykanów, która uczestniczy w Śląskim Programie Od-
nowy Wsi. 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
 W latach 2003-2006 wydano: 557 decyzji o warunkach 
zabudowy, 32 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 1072 
zaświadczenia o charakterze działek, 131 postanowień opisujących 
podziały 129 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, 
w roku 2003 wydano 172 decyzje o pozwoleniu na budowę oraz 
przyjęto 67 zgłoszeń o robotach budowlanych; od roku 2004 są to 
kompetencje Starosty, w roku 2003 uchwalono 4 fragmentaryczne, 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 W roku bieżącym gmina jako jedna z pierwszych w woj. 
śląskim uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla całej gminy – z wyjątkiem Mykanowa i Radostkowa – z uwagi 
na protesty złożone z tych dwóch miejscowości – rozpatrywane ak-
tualnie przez Sąd. Koszt wykonania planu to 118500zł. Uchwalenie 
planu zagospodarowania dla praktycznie całej gminy to ogrom pra-
cy i skomplikowane, trwające w czasie procedury. 
 Ponadto w wymienionym referacie w roku 2006 przyjęto 7 
zgłoszeń na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 
2003-2006 wydano 241 decyzji na wycinkę drzew. W latach 2005-
-2006 wydano 26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach in-
westycji. W latach 2003-2005 wydano 45 pozwoleń na wywóz 
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odpadów i nieczystości płynnych. Podjęto 84 interwencje w/s utrzy-
mania czystości i porządku w gminie. Środki finansowe wydatkowa-
ne na działania z/z ochrony środowiska. W latach 2003-2005 – wy-
wóz nieczystości stałych i selektywna zbiórka odpadów – 194564 
zł. W poszczególnych latach poniesiono wydatki na: 2005-2006 rok 
opłata schroniska dla zwierząt 16 056zł, 2004-2006 rok  zakup wor-
ków i rękawic (akcje sprzątania), pisaku i soli – 42 455zł, 2004-2006 
rok odprowadzenie wody, udrażnianie rowów – 36 147 zł.

REFERAT FINANSOWY – DZIAŁ PODATKÓW
 Mijająca kadencja to większe obciążenie dla tego działu 
– wiążące się ze scaleniem gruntów w miejscowości Grabowa i 
rozpoczęciem wykupu ziemi od indywidualnych właścicieli przez 
Zarząd Autostrad w związku z budową autostrady A1. Jedną z ko-
rzyści, wynikającą ze scalenia było skorzystanie z ulgi w podatku 
rolnym przez okres 3 lat.
 Łącznie w 2003r. wydano 64 decyzje przyznające ulgę. 
 Wykup gruntów pod autostradę w roku 2005 objął 5 ob-
rębów geodezyjnych tj. Grabowa, Łochynia, Borowno, Mykanów, 
Lubojenka. W roku bieżącym prawdopodobnie będzie wykup w 
kolejnych miejscowościach: Wola Kiedrzyńska, Wola Hankowska, 
Wierzchowisko, Lubojna i następna część Lubojenki. Organ podat-
kowy w przypadku każdej transakcji dokonuje ustalenia powierzch-
ni posiadanych gruntów i dokonuje korekty naliczania podatku.
 Od roku 2005 zwiększyła się liczba interesantów, którym 
dział podatkowy potwierdza fakt posiadania gospodarstwa do uzy-
skania świadczeń (stypendia, zasiłki rodzinne). Dla porównania: w 
roku 2003 poświadczono 1000 wniosków, w roku 2005 – 2000, a za 
9 miesięcy 2006r. około 2400 wniosków. Z każdym rokiem przy-
bywa gminie podatników podatku rolnego, od nieruchomości i od 
środków transportu. 
 W roku 2003 wystawiono 5800 decyzji wymierzających 
podatek, a w roku 2006 wystawiono ich 6400 szt. Atrakcyjna loka-
lizacja gminy jak i zachęcające stawki podatków i opłat przyciągają 
nowych mieszkańców: z Częstochowy, sąsiednich gmin a nawet 
z zagranicy. Stawka podatku od budynków związanych z działal-
nością gospodarczą w latach od 2003 do 2006 wzrosła z 13,71 zł 
za 1m2 do 14,20 zł tj. o 49 gr. Dla osób fizycznych, nie będących
rolnikami stawka podatku z gruntów za wyżej wymieniony okres 
wzrosła z 10 gr. za 1m2 tylko o 1 grosz. 
 Także stabilne stawki podatków od środków transporto-
wych powodują, że firmy transportowe prężnie się rozwijają.
 Główny problem to zaległości podatkowe. Mimo około 
2800 szt. upomnień wysyłanych rocznie i około 250 tytułów egze-
kucyjnych kwota zaległości utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 W okresie mijającej kadencji w Referacie przyjęto 2357 
zdarzeń meldunkowych (zameldowania, wymeldowania) – w tym 
148 cudzoziemców, zameldowano na terenie gminy na pobyt czaso-
wy. Przepracowano 1911 zdarzeń wynikających z akt stanu cywil-
nego(zmiany nazwiska, sprostowania, rozwody). Udzielono 328 in-
formacji adresowych. Wydano 1319 zaświadczeń o zameldowaniu. 
Wydano 8 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego. Wydano 5256 
dowodów osobistych. Ponadto: Dokonano rejestracji 440 przedpo-
borowych. Wykonano prace związane z poborem ( do poboru sta-
nęło 531 mężczyzn). Rozpatrzono 16 podań o odroczenie z zasad-
niczej służby wojskowej. Zrealizowano szereg zadań obronnych w 
tym opracowano konieczne plany bądź dokonano ich aktualizacji. 

 W każdym roku kadencji organizowano Turniej Wiedzy 
Pożarniczej( na bazie szkół podstawowych i gimnazjów)
W roku 2005 finalistka z naszej gminy zajęła X miejsce w elimi-
nacjach wojewódzkich. Finaliści gminni, co roku zajmują czołowe 
miejsca w eliminacjach powiatowych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

 Sporządzono 8 aktów urodzenia w tym : 1 odnotowano z 
Ukrainy 6 transkrybowano z: Ukrainy, USA, Ekwadoru i Irlandii. 
Sporządzono 260 aktów małżeństw. Sporządzono 327 aktów zgonu. 
Wysłano 250 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeń-
stwa. Wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do ślubu za gra-
nicą ( Francja, Niemcy). Wydano 58 decyzji na sprostowanie i uzu-
pełnienie aktów. Przeprowadzono 913 przypisków pod istniejącymi 
aktami. Wysłano 840 przypisków do innych USC. Przekazano 890 
zmian wynikających z akt stanu cywilnego do ewidencji ludności. 
Wydano 2 decyzje na zmianę nazwiska. Naniesiono 151 zmian w 
aktach stanu cywilnego w tym: 79 rozwodów, 20 zmian nazwisk i 
imion, 52 sprostowania i uzupełnienia aktów. Przyjęto 3370 podań 
o wydanie aktów stanu cywilnego. Wydano 6956 odpisów aktów. 
Zorganizowano uroczystość z okazji 100 –tnej rocznicy urodzin 
mieszkanki gminy. Wręczono 64 medale parom małżeńskim z 50 
– letnim stażem
 

STANOWISKO D/S EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

 Według stanu na dzień 01.01.2003r. na terenie gminy 
było zarejestrowanych 1190 zakładów rzemieślniczych a na dzień 
30.09.2006 – 1016.Dokonywano zmian – 485 wpisów, jaki wykre-
śleń 659 z ewidencji. 
 Ponadto wprowadzono 1026 zmian w zaświadczeniach. 
W roku 2004 z powodu zmiany przepisów dokonano wymiany za-
świadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, która 
polegała na określeniu przedmiotu działalności zgodnie z polską 
klasyfikacją działalności (PKD). – Wymieniono -566 zaświadczeń.
Podczas wymiany nastąpiło wykreślenie 171 przedsiębiorców. 
W roku 2005 spadek firm o 22, a w roku 2006 do września wzrost
o 17 firm.
 W roku 2005 i 2006 wprowadzono rejestr przedsiębiorców 
do systemu informatycznego. W bazie przedsiębiorców największą 
grupę, bo 450 stanowią zakłady rzemieślnicze, produkujące wyroby 
gotowe oraz zakłady usługowe różnych branż. Następną grupę sta-
nowią zakłady handlowe – 300, w tym 100 sklepów (63 spożywcze), 
pozostałe to handel obwoźny. Gastronomia to 13 firm. Budownic-
twem zajmuje się 80 firm a transportem 77. Pozostali przedsiębiorcy
w liczbie – 96 świadczą usługi materialne i niematerialne w ramach 
zadań własnych stanowisko wykonuje prace z zakresu wydawania 
i cofania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obecnie 
liczba punktów sprzedaży – w detalu to – 53  w gastronomii – 15.
 W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowa-

nie zadań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych gmina ma obowiązek pobierania opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty 
wnoszone są na rachunek gminy. W roku 2003 zebrano – 147818 
zł.; w 2004 r.- 166 461zł. w 2005 – 161582zł. a w 2006r. dotych-

czas 169 707zł.    
REFERAT ORGANIZACYJNY

 URZĘDU GMINY
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 Zapewnia obsługę Rady Gminy i Wójta. Jak z samej na-
zwy wynika organizuje pracę Urzędu. Prowadzi szerokie działania 
z zakresu informacji i obsługi interesantów. Obsługuje systemy in-
formatyczne Urzędu i jednostek organizacyjnych. Prowadzi i koor-
dynuje działania związane z promocją gminy, realizuje zadania kan-
celaryjne i prowadzi sprawy kadrowe Urzędu , dyrektorów szkół i 
przedszkoli, GOPS- u i GOK- u. Zapewnia obsługę prawną Urzędu 
i jednostek organizacyjnych, koordynuje i kontroluje pracę j. o .g. 
Uczestniczy w organizowaniu i nadzoruje przebieg prac interwen-
cyjnych, robót publicznych, staży i praktyk studenckich w ramach 
działań dotyczących zwalczania bezrobocia. W ydaje zaświadczenia 
o stanie majątkowym: - w latach 2003 – 2006 wydano łącznie -5148 
zaświadczeń, - sporządzono  196 zeznań świadków.                                       

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rok 2003
ZADANIA ZLECONE

 Zasiłki stałe 18 rodzin na kwotę  – 83.600 zł. Zasiłki stałe 
wyrównawcze - 28 rodzin na kwotę  – 117.167 zł. Zasiłek okresowy 
gwarantowany - 6 rodzin na kwotę – 25.546 zł. Zasiłek okresowy 
- 140 rodzin na kwotę – 56.614 zł. Renta socjalna - 37 rodzin na 
kwotę  – 130.432 zł. Zasiłek okresowy macierzyński - 37 rodzin na 
kwotę – 40.822 zł. Zasiłki rodzinne - 4 rodziny na kwotę – 1.558 zł. 
Zasiłki pielęgnacyjne - 26 rodziny na kwotę – 34.867 zł. Składki na 
ubezpieczenia zdrowotne - 50 rodzin na kwotę –    17.294 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 rodzin na kwotę –    23.535 
zł. Ogółem na zasiłki dla 265 rodzin z zadań zleconych wydano - 
454.181 zł , na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- 36.425 zł na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne - 40.829 zł. Ogółem na pomoc dla 
360 rodzin z zadań zleconych wydano - 531.435 zł.

ZADANIA WŁASNE
 Dożywiano 160 dzieci na kwotę - 34.420 zł.Usługi opie-
kuńcze dla 7 osób na kwotę - 44.658 zł . Zasiłki celowe i w naturze 
127 rodzin na kwotę - 33.486 zł. Ogółem na pomoc dla 206 rodzin 
wydano z zadań własnych 112.564 zł.
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie zatrudnia 8 
pracowników: kierownik, 5 pracowników socjalnych, 2 opiekunki 
domowe.
 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał w 
2003 r. środki w wysokości 113.157 zł z przeznaczeniem na Ośro-
dek. Urząd Gminy w Mykanowie przeznaczył w 2003r. środki w 
wysokości 74.326 zł z przeznaczeniem na Ośrodek. 

Rok 2004
ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

 Zasiłki stałe – 55 rodzin na kwotę 149 080 zł. Zasiłek 
okresowy – 120 rodzin za kwotę 63 808 zł. Zasiłki celowe – 110 
rodzin na kwotę 31 897 zł. Dożywianie – 140 dzieci na kwotę 31 
710 zł. Usługi opiekuńcze – objętych pomocą 11 osób na kwotę 52 
656 zł. zasiłki rodzinne 512 wniosków – 261 945 zł. Dodatki do 
zasiłków rodzinnych  na kwotę 624 291 zł. Dodatek na rozpoczęcie 
roku szkolnego, dojazdu do szkoły, pobytu w internacie, urodzenie 
dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowanie dziecka niepeł-
nosprawnego, z tytułu wielodzietności. Świadczenia opiekuńcze dla 
67 rodzin – 107 964 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40 
rodzin na kwotę 14 272 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 
rodzin 19 647 zł. 
 Ogółem na świadczenia rodzinne wydano 994 200 zł. 
Ogółem na pomoc społeczną dla 85 rodzin z zadań zleconych wyda-

no 212 888 zł z zadań własnych dla 381 rodzin wydano 116 263 zł.

Rok 2005
ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

 Zasiłki stałe 30 rodzin – 121 722 zł. Zasiłek okresowy 157 
rodzin na kwotę – 105 011 zł. Zasiłki celowe 90 rodzin – 23 225 zł. 
Dożywiane 147 dzieci na kwotę – 44 100 zł. Usługi opiekuńcze ob-
jętych pomocą 13 osób na kwotę – 54 584 zł. Zasiłki rodzinne 1 369 
wniosków na kwotę – 712 711 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych 
1 093 728 zł. Świadczenia opiekuńcze 295 rodzin na kwotę 222 337 
zł. Zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki alimen-
tacyjne 59 rodzin na kwotę 68 946 zł. 
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 39 rodzin – 14 
096 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 13 rodzin na kwotę 17 
670 zł. Ogółem na świadczenia rodzinne od stycznia 2005 do grud-
nia 2005 wydano 2 026 814 zł. Ogółem na pomoc społeczną dla 187 
rodzin z zadań zleconych wydano – 248 783 zł z zadań własnych dla 
250 rodzin wydano 99 859 zł.

Rok 2006
ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

 Zasiłki stałe – 32 rodziny na kwotę 94.717zł. Zasiłek okre-
sowy – 40 rodzin na kwotę 51.550zł. Zasiłki celowe – 67 rodzin na 
kwotę 15.542zł. Dożywianie – 150 dzieci na kwotę 39.546zł. Usługi 
opiekuńcze objętych pomocą 13 osób na kwotę 39.546zł. Zasiłki ro-
dzinne – 1250 wniosków na kwotę 843.751zł. Dodatki do zasiłków 
– na kwotę 743.717zł.
 Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, dojazdu do szko-
ły, pobytu w internacie, urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, sa-
motne wychowanie dziecka, rehabilitacji dziecka niepełnosprawne-
go, z tytułu wielodzietności. Świadczenia opiekuńcze – 142 rodzin 
na kwotę 231.137zł.  Zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgna-
cyjne. Zaliczki alimentacyjne – 53 rodziny na kwotę 156.816zł. Jed-
norazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 98 rodzin na kwotę 
98 000zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 43 rodziny na kwo-
tę 10.000zł.
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 rodzin na kwo-
tę 12.014zł. Ogółem na świadczenia rodzinne od stycznia 2006 do 
września 2006 wydano 2.073.420zł. Ogółem na pomoc społeczną 
dla 72 rodzin z zadań zleconych wydano 146.267zł. z zadań wła-
snych dla 230 rodzin wydano 92.865zł. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MYKANOWIE 

 Funkcjonuje od 1.12.1979 roku. W okresie tym miał swoje 
lepsze i gorsze lata. W latach 1991, 1996, 2001- GOK przechodził 
reorganizację, został połączony z Gminną Biblioteką Publiczną w 
Mykanowie z filiami w jeden organizm i z samorządowej jednostki
stał się jednostką budżetową Urzędu Gminy. Lata 2003 – 2006 to 
okres sprzyjający dla rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w My-
kanowie. Dzięki przychylności władz samorządowych nastąpił zna-
czący rozwój amatorskiej działalności artystycznej a imprezy kultu-
ralno – rozrywkowe organizowane są na coraz wyższym poziomie 
artystycznym i z większym rozmachem. 
 Działalność Ośrodka w tym okresie nastawiona była na: 
- rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego, organizację imprez 
kulturalno – rozrywkowych, funkcjonowanie Biblioteki Publicznej 
w Mykanowie i Cykarzewie, wydawanie Biuletynu Informacyjne-
go Mykanowa – BIM, powołanie i działalność Gminnej Pracowni 
Internetowej, powstanie i uaktualnianie strony www GOK – u, pro-
mocję działalności. 
 W ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego 



 BIM PAŹDZIERNIK 2006

14

działają: Klub Tańca Towarzyskiego „Zorba”, Kapela Ludowa 
„Rybnianie”, Zespół Śpiewaczo Obrzędowy „Borowianki”, Zespół 
Śpiewaczy „Mykanowianki”. Od kwietnia 2006 działa Studio Pio-
senki. Ponadto wspieramy organizacyjnie i lokalowo funkcjonowa-
nie Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek. 
 

KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZORBA 
 Powstał 1 grudnia 1990 roku. W chwili obecnej w zaję-
ciach tanecznych (10 tańców towarzyskich) uczestniczy 27 par tur-
niejowych w 4 grupach oraz 180 dzieci, dla porównania w roku 2002 
lekcje pobierało 80 osób, w tym było 10 par turniejowych. Zajęcia 
odbywały się i odbywają oprócz niedziel (gdyż w wtedy są prze-
ważnie turnieje i pokazy) we wszystkie dni tygodnia. Są to zajęcia 
grupowe i lekcje indywidualne. 

W okresie wakacji tancerze uczestniczą w wyjazdowym obozie 
szkoleniowym i bloku szkoleniowym w Mykanowie, a w okresie 
ferii zimowych w wyjazdowym obozie szkoleniowym. Ponadto 
kilka razy w roku zajęcia z parami turniejowymi prowadzą najlepsi 
instruktorzy z kraju. W chwili obecnej w klubie są pary klas – E, D, 
C, B, A, S (wszystkie klasy taneczne). Zajęcia prowadzą Małgorzata 
Kotlicka i Marcin Kiszteliński posiadający najwyższą międzynaro-
dową klasę taneczną S. W 10 tańcach są dziewiątą parą w Polsce i 
czwartą parą Polski południowej w tańcach standardowych. Mamy 
w ZORBIE mistrzów i wicemistrzów okręgu śląskiego. W latach 
2003 – 2006 pary KTT „Zorba” wystąpiły w 54 pokazach, tańczyły 
na 16 turniejach regionalnych, 68 turniejach ogólnopolskich, 11 mi-
strzostwach, 10 turniejach międzynarodowych w tym w 2 turniejach 
we Lwowie oraz 3 na Słowacji. 
 

KAPELA LUDOWA „RYBNIANIE” 
 Działa od 1975 roku. W latach 2003 – 2006 wystąpiła 
pond 60 razy na imprezach od gminnych po międzynarodowe a jej 
sukcesy to:  I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespo-
łów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach w roku 2003, 
2004, 2005, 2006. I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-
łów Folklorystycznych „Wici” w Chorzowie w latach 2003, 2004, 
2005, 2006, oraz w roku 2005 p. Tadeusz Frankiewicz zajął I miej-
sce jako solista. Reprezentowali województwo śląskie w Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w roku 2003 
i 2005, gdzie pan Tadeusz Fankiewicz jako solista zajął III miejsce; 
I miejsce w Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku w 
2004 roku; w 2005 roku wystąpili na Dożynkach woj. śląskiego w 
Połomi gmina Mszana a - w 2006 na Dożynkach wojewódzkich ślą-
skiego w Mykanowie; w 2005 kapela wystąpiła na Ogólnopolskich 
Dożynkach Jasnogórskich. Trzykrotnie „Rybnianie” wystąpili w TV 
Katowice - w roku 2004 w programie „Spotkanie z Folklorem”; w 
2005 roku w programie „Niedziela w Bytkowie” i w 2006 roku w 
„Tropicielach”. W roku 2005 Pan Jan Cichoń i Jerzy Kielan zostali 
uhonorowani odznaczeniami Ministra Kultury „Zasłużony działacz 
kultury”. Niestety rok 2006 to smutny rok dla kapeli, gdyż odszedł 
jej założyciel i kierownik pan Tadeusz Frankiewicz. Jest to niepowe-
towana strata dla kultury ludowej naszej gminy i kraju. 

Zespół Śpiewaczy „Mykanowianki”
  Powstał w 1986 r. Tworzy go kilka utalentowanych wo-
kalnie mieszkanek Mykanowa, które poprzez sięganie do tradycji 
kultury ludowej przybliżają współczesnym pokoleniom jej nieprze-
mijające wartości. W swoim repertuarze mają kilkadziesiąt piose-
nek ludowych oraz kolędy i pieśni żałobne. Zespół wielokrotnie 
występował na konkursach, przeglądach i festiwalach od gminnych 
po międzynarodowe. Osiągnięcia zespołu to: - w 2004r. III miejsce 

»

na Powiatowych Dożynkach w Koniecpolu, II miejsce w Jurajskim 
Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku, udział w II etapie do 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie; na Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” 
w Zebrzydowicach zdobył III miejsce w 2004r.; II miejsce 2005r. 
i wyróżnienie w 2006r.; w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych „Wici ” w Chorzowie zdobył III miejsce 2004r.; 
w 2005r. wyróżnienie, w 2006 r. II miejsce; w 2005r. wystąpił: w 
programie TVP Katowice „Niedziela w Bytkowie”; w koncercie pt. 
„Częstochowskie Kolędowanie”; na XXXIX Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym; w 
2006r. wystąpił na VII Dożynkach Województwa Śląskiego w My-
kanowie. W 2005 roku zostały uszyte nowe stroje ludowe i nowe 
buty (czółenka) dla zespołu ufundowane przez Radę Gminy, Wójta 
Gminy Mykanów

ZESPÓŁ ŚPIEWACZO OBRZĘDOWY „BOROWIANKI” 
 Istnieje od 1985 roku i stanowi ważne ogniwo w życiu 
kulturalnym gminy i regionu. Tworzą go mieszkanki Borowna. Ze-
spół w swoim repertuarze posiada kilkadziesiąt piosenek ludowych 
i pieśni żałobnych oraz dwa obrzędy ludowe, których pomysłodaw-
czyniami są członkinie zespołu. Borowianki corocznie biorą udział 
w konkursach, przeglądach i festiwalach zarówno na szczeblu gmin-
nym, powiatowym, wojewódzkim a także międzynarodowym, zaj-
mując czołowe miejsca i zdobywając wyróżnienia. Najważniejszymi 
osiągnięciami zespołu są: wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2004 roku 
– pieśni żałobne; III miejsce w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych „Wici 2005” w Chorzowie; udział w 
XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty 
Kłos” w Zebrzydowicach; udział w II Dniach Kultury Chrześcijań-
skiej w Częstochowie; I miejsce w Przeglądzie Widowisk Obrzędo-
wych w Katowicach – Szopienicach za obrzęd „Ostatni rózaniec’, 
występ podczas Dożynek Województwa Śląskiego w Mykanowie.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 
 Powstała na bazie Orkiestry OSP z Mykanowa działają-
cej od 1910 roku. Obecnie w szkółce nauki gry na instrumentach 
muzycznych oraz w rewii tanecznej, naukę pobiera 150 dziewcząt i 
chłopców. Orkiestra występuje na wielu imprezach środowiskowych 
od patriotycznych po rozrywkowe i sportowe. Corocznie uczestniczy 
w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach Orkiestr Dętych o 
charakterze ogólnopolskim a także międzynarodowym. Działalność 
Orkiestry finansowana jest głównie z budżetu gminy.
 W roku 2003 Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa 
wystąpiła 64 razy min. podczas: uroczystych obchodów Dnia Stra-
żaka w Warszawie; Grand Prix Europy na Żużlu w Chorzowie; Wo-
jewódzkiego przeglądu Orkiestr Dętych w Lelowie – zdobywając 
I miejsce; Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Warszawie 
– III miejsce; koncertów w Niemczech i Austrii. 
 W 2004 roku Orkiestra koncertowała 60 razy min. pod-
czas: Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – TVP Warsza-
wa; Regionalnego Konkursu Orkiestr w Połczynie Zdroju –I miej-
sce; Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu – II miejsce; w tym samym roku Starosta często-
chowski przyznał Orkiestrze nagrodę w dziedzinie kultury i sztuki 
za całokształt osiągnięć w roku 2003. 
 Rok 2005 to 68 koncertów w tym podczas: Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie – I miejsce; Woje-
wódzkiego Przeglądu w Dąbrowie Zielonej – I miejsce; Ogólnopol-
skiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Krynicy Górskiej – II miejsce; 
Międzynarodowym Konkursie Mł. Ork. Dętych w Jastrzębiu Zdroju 
– III miejsce w konkursie muzycznym i I miejsce w musztrze
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 „ZŁOTY MIKROFON” I „ZŁOTA LILIA”

Po raz V Starostwo Powiatowe w Częstochowie było organizato-
rem Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów „Złoty 
Mikrofon”. Tym razem muzyczna impreza odbyła się w GOK 

Kłomnicach. W prezentacjach konkursowych wzięło udział 91 wokali-
stów reprezentujących 13 gmin powiatu częstochowskiego. 
 2 października w pierwszym dniu imprezy wystąpili wokali-
ści ze szkół podstawowych kl. I – III oraz młodzież gimnazjów i  szkół 
ponad gimnazjalnych. Reprezentanci gminy Mykanów wywalczyli  
czołowe miejsca w konkursach. Zdobywcą I nagrody w „Złotym Mi-
krofonie” był Karol Miernikiewicz, drugie miejsce przypadło Katarzy-
nie Wrzalik. 
 W kategorii klas I – III Szkół Podstawowych, I miejsce przy-
znano Paulinie Cygan z SP w Wierzchowisku, zaś III miejsce przypadło 
Karolinie Orszulak z SP w Starym Broniszewie.     
            Wśród uczniów kas IV – VI, trzecie miejsce wyśpiewała Alek-
sandra Staniewska z SP w Borownie. Jury przyznało także wyróżnienia 
w tej kategorii dla Łukasza Gawędy z SP w Wierzchowisku oraz dla 
Kingi Kowalczyk z SP w Czarnym Lesie. 
 5 października odbywał się V Przegląd Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Artystycznych „Złota Lilia” . W tej kategorii 
I miejsce przypadło grupie Mażoretek z Mykanowa, tańczącej, na co 
dzień w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Mykanowa. Serdecznie gra-
tulujemy zwycięzcom! Życzymy kolejnych sukcesów.                          

                                                                                                                  
Red.

 paradnej. 
 W roku 2006 Orkiestra zdobyła II miejsce na Międzynarodowym 
Konkursie Mł. Ork. Dętych w Kozach. To tylko nieliczne osiągnięcia tych 
młodych zdolnych muzyków, wszystkich dokonań nie sposób tu wymienić. 
Godnym podkreślenia jest fakt, iż Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykano-
wa jest wicemistrzem Polski.

STUDIO PIOSENKI 
 Istnieje od kwietnia tego roku. Lekcje śpiewu pobiera obecnie 11 
osób. Na swym koncie mają już występy na imprezach gminnych i powia-
towych. Na powiatowym przeglądzie „Złoty Mikrofon 2006”  I  miejsce 
wyśpiewała Paulina Cygan a Katarzyna Wrzalik zajęła II miejsce. Wydano 
również  płytę, na której swoje piosenki śpiewa siedmioro wykonawców. 

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ GOK 
W LATACH 2003 – 2006 

 Cztery Międzynarodowe Turnieje Tańca Towarzyskiego o Pu-
char Prezydenta Częstochowy, Starosty Częstochowskiego, Wójta Gmi-
ny Mykanów. Od 2006 roku jest to impreza dwudniowa, cztery Gminne 
Konkursy Recytatorskie dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów, cztery Gminne Konkursy Plastyczne „Marzanna – „Moja 
Wizja”, cztery Gminne Przeglądy Amatorskich Zespołów Artystycznych 
- impreza dwudniowa od 2005r., cztery Gminne Konkursy Plastyczne na 
Palmę, Pisankę, Kraszankę, Koszyczek Wielkanocny i Kartę Świąteczną, 
Ogólnopolskie Biennale Rzeźby Plenerowej i Mozaiki Ceramicznej w roku 
2003 i dwa Biennale Rzeźby Plenerowej w roku 2004/2005, dwa Powiato-
we Konkursy Ortograficzne „Mistrz Ortografii” natomiast od 2005 roku
jest to Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla dzieci i 
młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów, cztery Koncerty Laureatów 
Konkursów Gminnych, Wojewódzkich i Ogólnopolskich, cztery  Pikniki 
Rodzinne „Żyj Kolorowo”, trzy Regionalne Turnieje Tańca Towarzyskiego 
„Zorba” o Puchar Wójta Gminy Mykanów, cztery Gminne Konkursy Pla-
styczne na Szopkę Bożonarodzeniową, Stroik, Ozdobę  Choinkową i Kartę 
Świąteczną, cztery Gminne Konkursy Kolęd. Ponadto w roku 2004 odbyło 
się uroczyste otwarcie Gminnej Pracowni Internetowej, a w 2005 roku Jubi-
leusz 25 – lecia Gminnego Ośrodka Kultury.  

 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MYKANÓW -  BIM 
 Pismo ukazuje się comiesięcznie w 450 egzemplarzach. Od 
kwietnia 2006 nastąpiła zmiana szaty graficznej z czarno białej na koloro-
wą, zwiększony został także nakład miesięcznika do 1000 egzemplarzy. Na 
przestrzeni 4 ostatnich lat powstało 48 nr BIM. Pismo rozprowadzane jest w 
ponad 50 punktach na terenie naszej gminy. 
 Oprócz BIM – u, GOK wydał Folder z okazji 25 lecia Ośrodka 
oraz 3 foldery z Ogólnopolskiego Biennale Rzeźby Plenerowej.

GMINNA PRACOWNIA INTERNETOWA 
 Została otwarta 4.02.2004r. Starania o jej uruchomienie trwały 
prawie 3 lata. Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki funduszom po-
zyskanym z nisko oprocentowanego kredytu pochodzącego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przeznaczonego na tworzenie 
gminnych pracowni internetowych na terenach wiejskich. Od początku 
istnienia cieszyła się bardzo dużą popularnością, przede wszystkim wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mykanów. Korzystają z niej zarówno 
osoby młode, jak i ludzie dorośli, którzy coraz częściej korzystają z moż-
liwości dostępu do Internetu. Obecnie w pracowni znajduje się 6 kompu-
terów – w tym jedno stanowisko instruktorskie – z szybkim dostępem do 
Internetu. Każdy internauta może skorzystać z dostępnych tu drukarek, ska-
nera A3, a także nagrywarki DVD. W każdej chwili można uzyskać pomoc 
instruktora, który zajmuje się obsługą pracowni. W przyszłości planujemy 
docelowo 10 komputerów, dostępnych dla mieszkańców gminy. Od marca 
2006r działa storna Internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie 
dostępna pod adresem www.gok.mykanow.pl. Zawiera informacje o bie-
żącej działalności GOK. Zamieszczone są tutaj wiadomości o wszystkich 
zespołach działających przy ośrodku, konkursach, imprezach, organizowa-
nych dla mieszkańców naszej gminy. 

             BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MYKANOWIE I CYKARZEWIE 
Wlatach 2003 do września 2006 biblioteki odwiedziło 250 404 czytelników, 
którzy wypożyczyli 24 769 książek. 
 Od 2003r. do września 2006r. zakupiono 1490 książek za 37.637 
zł. W 2005r. pozyskano z programu IKONKA nieodpłatnie 6 zestawów 
komputerowych 3 dla Biblioteki w Mykanowie i 3 w Starym Cykarzewie. 
Komputery te podłączone są do Internetu i mogą z nich nieodpłatnie korzy-
stać czytelnicy.  

REMONTY W GOK-U W LATACH 2003 - 2006 
 W 2003 roku przeprowadzono remont Biblioteki Publicznej w 
Mykanowie i adaptowano pomieszczenie na Gminną Pracownię Interne-
tową. Przeprowadzono także gruntowny remont Sali widowiskowej GOK, 
przy wsparciu środkami unijnymi z programu SAPARD.

SZKOLENIA

 W latach 2005 – 2006 dwóch pracowników GOK – u przeszło 
półtoraroczne szkolenie „Rozwój społeczny i integracja w oparciu o działal-
ność ośrodka kultury jako centrum aktywności lokalnej” a obecnie dwóch 
pracowników kończy też szkolenie „Dom kultury jako ośrodek integracji 
i rozwoju społecznego”. W wyniku tych szkoleń powstała między innymi 
Mapa Zasobów i Potrzeb Gminy Mykanów jako jedno z narzędzi pracy 
ośrodka w najbliższych latach. Szkolenia te przyczynią się do jeszcze więk-
szego otwarcia się Ośrodka na potrzeby i problemy mieszkańców. Obec-
nie pracownicy GOK – u i władze gminy pracują nad jego reorganizacją. 
Chcemy, aby była to placówka nowoczesna otwarta na potrzeby i problemy 
mieszkańców. Pracownicy GOK – u przyczynili się do powstania i czynnie 
pracują w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”, które powstało w tym roku 
w ramach Unijnego programu Leader + i działa na terenie 5 gmin to jest: 
Mykanów, Miedzo, Kruszyna, Kłomnice i Rędziny. Siedziba Stowarzysze-
nia jest w GOK – u. 
 W 2005 i 2006 roku zostały napisane 3 prace magisterskie na 
tematy dotyczące Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie. Dwie napi-
sały studentki Akademii Jana Długosza w Częstochowie jedną studentka 
Uniwersytetu Opolskiego. Tematy tych prac dotyczą działalności Kapeli 
Ludowej „Rybnianie”, KTT „Zorba” oraz całokształtu działalności GOK 
– u.

Red.

* * * * *
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Jan Paweł II- 
Patronem w Lubojnie

 „Szukałem Was, a teraz Wy 
przyszliście do mnie   

 i za to Wam dziękuję”

Był piękny słoneczny dzień 30 września, 2006r., kiedy 
wydarzyło się to, co zapewne będzie w naszej pamięci 
niezatartym obrazem na wiele lat, a kroniki parafialna 

i szkolna utrwalą na zawsze dla potomnych. Co to za wydarze-
nie?- może spytać dorosły czy też dziecko. To spotkanie z Oj-
cem Świętym Janem Pawłem II!
Niemożliwe? A jednak. Tak właśnie było. Tego złocistego, jak 
jesienny liść dnia złączyliśmy się, aby nie tylko wspomnieć tego 
wielkiego Polaka…Zacznijmy od początku. 
 Rodzice, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Lubojnie oraz ksiądz proboszcz parafii Lubojna od trzech lat 

oczekiwali na ten dzień. Już od rana wrzało jak w ulu. Szkoła 
przybrała barwę plastra miodu, dominowały kolory biały i żółty- 
kolory papieskie oraz biel i czerwień. Uczniowie w odświętnych 
strojach wraz z nauczycielami poruszali się szybciutko i zwin-
nie pomiędzy szkołą a boiskiem szkolnym, które również w tym 
dniu gościło na swej murawie coś niecodziennego, a mianowi-
cie ogromny biały namiot, podobny do wielkiej przycumowanej 
barki. Namiot ów czekał na uczestników Uroczystości Nadania 
Imienia Jana Pawła II i przekazania sztandaru Szkole Podstawo-
wej w Lubojnie.
 Tuż przed godziną dziesiątą spod naszej szkoły wyru-
szył orszak przy akompaniamencie orkiestry. Sztandary licznie 
zaproszonych szkół dostojnie powiewały na łagodnym wietrze 
i z dumą ogłaszały, że jest wśród nich jeden wyjątkowy. Sztan-
dar z wizerunkiem naszego Patrona Jana Pawła II i godłem Pol-
ski- naszej Ojczyzny. Sztandar w asyście pierwszego sztandaru 
Szkoły Podstawowej w Lubojnie z roku 1935, podążał do ko-
ścioła parafialnego w Lubojnie pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
 U drzwi kościoła ksiądz proboszcz Bogdan Żurek po-
witał pasterza całej diecezji częstochowskiej Arcybiskupa Me-
tropolitę Częstochowskiego ks. Stanisława Nowaka, który w 

asyście księdza proboszcza i zaproszonego ks. dr Zdzisława 
Wójcika dyrektora rozgłośni Radia Fiat w Częstochowie kon-
celebrował Mszę świętą. W tym dniu w kościele, a później na 
terenie szkoły rozbrzmiewały piękne i wzruszające utwory mu-
zyczne w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykano-
wa pod batutą pana Krzysztofa Witczaka. W czasie Mszy św. 
nastąpiło poświęcenie przez księdza Arcybiskupa Stanisława 
Nowaka nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Lubojnie. 
 Na dalszy ciąg uroczystości zaproszono wszystkich do 
szkoły. Tam nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiąt-
kowej, która zawsze będzie nam przybliżać tę radosną i podnio-
słą chwilę. Szkoła będąca do tej pory bez Patrona, otrzymała 
imię wielkiego Polaka i człowieka- Jana Pawła II. Wzruszenie 
było widoczne na twarzach wszystkich zaproszonych gości, 
którzy zaszczycili nas swą obecnością, a byli wśród nich m.in: 
Krzysztof Smela-Wójt Gminy Mykanów, Jacek Staniewski- Za-
stępca  Wójta Gminy Mykanów, Anna Gurtman-Przewodnicząca 
Rady Gminy Mykanów,  Wanda Życińska- Wizytator Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w Częstochowie,  Bolesław Marian Gzel 
- Radny Powiatu Częstochowskiego,  Radni Gminy Mykanów, 
Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Mykanów, 

dawni pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubojnie w 
tym Janina Palutek - była pani dyrektor naszej szko-
ły, Danuta Nita- Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Lu-
bojnie, Krzysztof Nabiałczyk –sołtys Lubojny, Ry-
szard Kulik- prezes OSP w Lubojnie, prezes oddziału 
ZNP w Mykanowie, Rada Rodziców, przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Lubojnie, 
Kółka Rolniczego w Lubojnie, przedstawiciele Spo-
łecznego Komitetu Budowy Gazociągu, fundatorzy 
sztandaru, mieszkańcy wsi Lubojna i okolicznych 
miejscowości, rodzice, uczniowie z nauczycielami, a 
także wielu ważnych dla nas Gości.Dyrektor Szkoły 
mgr Alina Mazoń przypomniała historię szkoły, przy-
bliżyła trzyletnią procedurę nadania imienia szkole 
oraz odpowiedziała na pytanie: - Dlaczego właśnie 
Jan Paweł II został patronem naszej szkoły? 
Po przemówieniu pani dyrektor na wszystkich cze-
kała następna porcja przeżyć, gdzie pod błękitem 
nieba przy radosnych dźwiękach muzyki nasi goście 

i fundatorzy wbijali pamiątkowe gwoździe w drzew-
cu, a później z uwagą przyjęli słowa ślubowania złożone przez 
uczniów na sztandar Szkoły Podstawowej w Lubojnie. 
 Po oficjalnych uroczystościach wszyscy z nieukrywa-
nym wzruszeniem obejrzeli spektakl słowno-muzyczny z ele-
mentami pantomimy przygotowany przez naszych uczniów pod 
kierunkiem nauczyciela muzyki panią Joannę Konieczek. Do-
pełnieniem wrażeń estetycznych była piękna scenografia, o którą 
zatroszczyły się panie: Izabela Kuta, Jolanta Kocop, Katarzyna 
Rybaniec- nauczycielki z naszej szkoły. Inscenizacja pokazała 
nam życie Jana Pawła II: dzieciństwo, początki kapłaństwa, wy-
bór na Stolicę Piotrową, odejścia do Domu Pana i testament, 
który będzie pobrzmiewał w naszych sercach: 

 „ W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
    Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

 O to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał...
... Umiała bardziej i pełniej być człowiekiem...

...Umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale dla drugich.”
( słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas przemówienia 
w UNESCO, dnia 02. Czerwca 1980r.)
  Po uroczystości były życzenia i wpisywanie się 

tym Janina Palutek - była pani dyrektor naszej szko-
ły, Danuta Nita- Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Lu-
bojnie, Krzysztof Nabiałczyk –sołtys Lubojny, Ry-
szard Kulik- prezes OSP w Lubojnie, prezes oddziału 
ZNP w Mykanowie, Rada Rodziców, przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Lubojnie, 
Kółka Rolniczego w Lubojnie, przedstawiciele Spo-
łecznego Komitetu Budowy Gazociągu, fundatorzy 
sztandaru, mieszkańcy wsi Lubojna i okolicznych 
miejscowości, rodzice, uczniowie z nauczycielami, a 
także wielu ważnych dla nas Gości.Dyrektor Szkoły 
mgr Alina Mazoń przypomniała historię szkoły, przy-
bliżyła trzyletnią procedurę nadania imienia szkole 
oraz odpowiedziała na pytanie: - Dlaczego właśnie 
Jan Paweł II został patronem naszej szkoły? 
Po przemówieniu pani dyrektor na wszystkich cze-
kała następna porcja przeżyć, gdzie pod błękitem 
nieba przy radosnych dźwiękach muzyki nasi goście 

i fundatorzy wbijali pamiątkowe gwoździe w drzew-

     »
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do Kroniki Szkoły. Uczestnicy otrzymali drobne prezen-
ty w postaci specjalnie wygrawerowanych długopisów, 
foldery szkoły, które będą wspomnieniem tych radosnych 
chwil spędzonych w gościnnych murach Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Lubojnie. 
 Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim, 
którzy  w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby 
ten dzień mógł zaistnieć w życiu naszym i naszej szkoły!

Opracowała
 mgr Anna Fresel  

SP  Lubojna
& & & & &

Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych i własno-
ści lokali pozwoliła na tworzenie i funkcjonowa-
nie wspólnot. Powstają tam gdzie jest możliwość 

wykupienia na własność lokali mieszkaniowych zajmowa-
nych dotychczas na zasadach najmu. W naszej gminie po-
wstały dwie spółdzielnie mieszkaniowe,. Jedną z nich jest 
wspólnota mieszkaniowa „Jutrzenka” zlokalizowana przy 
ulicy Głównej 15 w Lubojence. Mieszkańcy wykupili zaj-
mowane mieszkania od Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa i wzięli sprawy związane z gospodarowaniem we 
własne ręce. „Jutrzenka” jest dobrym przykładem na to jak 
dobrze wychodzi wspólne gospodarowanie. Wspólnota 
powstała 1-go sierpnia 2001 roku. Tworzy ją 18 rodzin, 63 
osoby. Posiada 3 osobowy zarząd i administratora, których 
wybrali mieszkańcy.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
DOBRYM ROZWIĄZANIEM NA DOBRE 

GOSPODAROWANIE

 Od chwili powstania administratorowi i zarządo-
wi, przy dużym zaangażowaniu i pomocy mieszkańców 
udało się już bardzo dużo zrobić. W 2003 roku ocieplo-
no ściany boczne budynku zakupiono kosiarkę. Rok 2004 
wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych. W 
2005 roku ocieplono ścianę północną frontową budynku, 
naprawiono dach, ocieplono rury centralnego ogrzewania 
oraz wymieniono drzwi do piwnic i pomieszczeń gospo-
darczych. 
 W roku bieżącym uporządkowano teren wokół 
budynku i położono chodnik z kostki brukowej. Budynek 
uzyskał nową elewację, co poprawiło jego wizerunek a 
tym samym estetykę centrum miejscowości. W niedługim 
czasie dokończone zostanie docieplenie budynku i ogro-
dzenie posesji od strony południowej. 

 Wspólne gospodarowanie to 
nie tylko dbałość o podwórko i 
budynek, wspólne ogrzewanie i 
ponoszenie kosztów utrzymania 
posesji czy mieszkanie pod jed-
nym dachem. To również wspólna 
dbałość o wspólne dobro i dobre 
sąsiedztwo. Zarząd „ Jutrzenki” 
zwrócił się do Wójta Gminy o 

utwardzenie drogi przy posesji, mieszkańcy wykonali wie-
le prac związanych z przygotowaniem terenu do tej inwe-
stycji. „Jutrzenka” jest przykładem dobrze gospodarującej 

i funkcjonującej wspólnoty w ramach swo-
ich możliwości finansowych. Boryka się jak 
inni mieszkańcy gminy z problemami jak 
chociażby poprawa kanalizacji, ale sądząc 
po dotychczasowych efektach i z tym sobie 
poradzi. 
 Informacji o wspólnocie udzieliły Pani 
Wiesława Marchewka administrator i Pani 
Maria Piekarska członek zarządu wspólno-
ty. Gratulacje drogie Panie i oby tak było 
nadal. Myślę, że możecie liczyć na wsparcie 
Waszych działań nie tylko przez mieszkań-
ców wspólnoty.

A. G.

& & & & &

Orkiestra w telewizji 

W poniedziałek 16 października Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Z Mykanowa gościła w II progra-
mie TV. Zostaliśmy zaproszeni do nagrania sze-

ściu odcinków „Kręcioły”. Jest to program autorski Jurka 
Owsiaka prowadzony właśnie przez niego samego. W 
jednym z odcinków występował również Wójt Krzysztof 
Smela oraz nasi strażacy Cezary Kłudka i Andrzej Nosz-
czyk. W nagrodę Otrzymali od Owsiaka deskę do ratow-
nictwa medycznego. Program będzie emitowany, 

     »
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co dwa tygodnie poczynając od soboty 21.10.2006r. około 
godziny 11.30 w TVP2. 
 Emisja potrwa aż do finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, czyli do 06.01.2007 ( finał będzie 14.01.2007).

 Info. Magdalena Brewczyńska

& & & & & 

OTWARCIE ŚWIETLICY

 W LUBOJENCE

Zakończono remont świetlicy w budynku po byłej 
szkole podstawowej w Lubojence. Prace remon-
towe obejmowały wymianę pokrycia dachowego, 

wymianę stolarki okiennej, tynk, malowanie oraz ocie-
plenie zewnętrznych ścian budynku, wymianę instalacji 
elektrycznej, poziomowanie posadzki. Szacunkowy koszt 
inwestycji wyniósł 183 291 zł. z czego wnioskowano o 
kwotę 146 575 zł czyli 80% kosztów kwalifikowanych w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restruktu-
ryzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Obsza-
rów Wiejskich – działanie 2.3 Odnowa Wsi oraz zachowa-
nie Dziedzictwa Kulturowego.
  Świetlica została wyposażona w nowe stoliki, 
krzesła, meble biurowe i kuchenne, rolety okienne. W bu-
dynku zamontowano także instalację alarmową. W ramach 
prac remontowych nie objętych projektem przewidziano 
remont ogrodzenia. 
 Uroczyste otwarcie świetlicy w Lubojence miało 
miejsce 22 października br. Uroczystość poprzedziła Msza 
Święta sprawowana przez ks. prof.  Zenona Mońkę. Nie 
zabrakło władz gminy wójta Krzysztofa Smeli, za – cy 
wójta Jacka Staniewskiego, Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Anny Gurtman, społeczności Lubojenki. W uroczysto-
ści uczestniczyli także mieszkańcy  innych miejscowości 
Gminy Mykanów. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu 
świetlicy goście i wszyscy obecni obejrzeli imponujące 
wnętrza świetlic. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Mykanowa.(foto okładka)

Red.

PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 
MYKANOWIE TWORZONY JEST

Chór
 mieszany

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM 
CHĘTNE OSOBY DOROSŁE

PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ 
DO DNIA 11 LISTOPADA

W GODZ OD 9,00 DO 18,00
OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

* * * * * 
GMINNY OŚRODEK KULTURY 

W MYKANOWIE 

ORGANIZUJE 
KURSY GRY 
NA PIANINIE

GITARZE I PERKUSJI

ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ

W GOK W MYKANOWIE

W GODZ OD 9,00 DO 18,00
LUB TELEFONICZNIE 034/328 80 37

ZAJECIA NAUKI GRY

 NA W/W INSTRUMENTACH

POPROWADZI

MARCIN POŻARLIK

BASISTA – FORMACJI NIEŻYWYCH SCHABUFF



 BIM PAŹDZIERNIK 2006

19



 BIM PAŹDZIERNIK 2006

20


