
 
 

 
 

Wyciąg z protokołu obrad Kapituły Konkursu „Wzorowa Gmina”  

 

Kapituła Konkursu, uwzględniając dane przekazane przez gminę Mykanów w ankiecie 

zgłoszeniowej, biorąc pod uwagę opinie członków Forum Ekspertów oraz uwzględniając 

informacje pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dotyczące 

projektów inwestycyjnych, finansowania kultury, sportu i turystyki oraz wspierania działań 

ekologicznych - zakwalifikowała gminę Mykanów do grona samorządów, mających prawo do 

posługiwania się tytułem „Wzorowa Gmina”.  

 

UZASADNIENIE 

 

 Gmina Mykanów położona jest w Województwie Śląskim, w Powiecie Częstochowskim. 

Zaliczana jest do grona najlepiej i najdynamiczniej rozwijających się samorządów w Regionie. Ma 

na to wpływ szeroki zakres działań, jakie podejmują władze gminy, inwestując w wiele istotnych 

dla mieszkańców aspektów życia społecznego. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej oraz 

wykorzystaniu innych funduszy zewnętrznych - gmina Mykanów w ciągu ostatnich kilku lat 

zmieniła się w samorząd przyjazny, godny zaufania, stabilny finansowo i co najważniejsze – 

dynamicznie się rozwijający. Bez wątpienia wpływ na to mają działania inspirowane przez Wójta 

Dariusza Pomadę. Ze względu na fakt, że tereny gminy Mykanów uznawane są przez mieszkańców 

Powiatu Częstochowskiego za niezwykle atrakcyjne - w ostatnim czasie powstało tam wiele 

nowych domostw.  

Właśnie z myślą o mieszkańcach – co wysoko ocenili członkowie Forum Ekspertów - 

prowadzony jest szereg działań usprawniający codzienne życie. To stała rozbudowa i modernizacja 

placówek oświatowych, dbanie o infrastrukturę sportową - w tym inwestowanie w kilka 

stowarzyszeń i klubów sportowych rozwijających młodzieżowe pasje – zwłaszcza w taekwondo   

i piłce nożnej, a także szeroko rozumiana inicjatywna w zakresie rozwoju kultury.  Wyróżnić tu 

należy m.in. wielokrotnie nagradzane występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mykanowie, 

codzienne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury – prężnie działają także Kluby 

Seniora – co wyróżnia Gminę Mykanów od innych samorządów w regionie.  

Najwięcej uwagi członkowie Forum Ekspertów oceniający gminę Mykanów poświecili 

jednak kwestiom dbania o ekologię. Tereny gminy słyną bowiem z przepięknych krajobrazów, 

wśród których przebijają się rzeki Kocinka i Sękawica. Obie rzeki – jak wynika z ankiety 

przedstawionej Kapitule Konkursu – mają pierwszą i drugą klasę czystości. Nikogo więc nie dziwi, 

że Władze Samorządowe jako jeden z priorytetów wyznaczyły sobie dbanie o ekologię.  Od wielu 

lat w szkołach prowadzone są zajęcia wśród dzieci i młodzieży pokazujące jak należy dbać  

o środowisko naturalne. To liczne konkursy, przedsięwzięcia o charakterze ekologicznych czy 

ustawione w wielu miejscach informacje prezentujące mieszkańcom jak postępować by żyć  

w zgodzie z naturą.  

Na terenie Gminy Mykanów znakomicie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Mieszkańcy wysoko sobie cenią współpracę z Władzami Gminy, ponieważ od kilku 

lat bardzo dobrze sprawdza się harmonogram, według którego firmy sprzątające odbierają  



 
 

 
 

i przetwarzają odpady. Tu należy dodać, że – jak podkreślano podczas posiedzenia -  niemal na 

bieżąco likwidowane są tzw. dzikie wysypiska, których w Gminie Mykanów już praktycznie się 

nie uświadczy. Bardzo istotny jest również wysoki procent zwodociągowania i skanalizowania 

gminy. Dotychczas wybudowano ok. 60km sieci kanalizacyjnej, a nowe odcinki m.in.  

w miejscowościach Nowa Rybna czy Kuźnica Kiedrzyńska są w trakcie realizacji. 

Rozbudowywana jest także oczyszczalnia ścieków w Rybnej, dzięki czemu zwiększy się jej 

przepustowość. Ma to bardzo duże znaczenie – co podkreślali członkowie Forum Ekspertów – dla 

rozwoju Gminy Mykanów, albowiem w przyszłości do sieci kanalizacyjnej bez większych 

problemów będą mogli podłączyć się nowi inwestorzy i mieszkańcy, którzy np. teraz korzystają 

z przydomowych zbiorników bezodpływowych. Koszt przedsięwzięcia jest bardzo wysoki i wynosi 

ponad 20 mln zł.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej, władze samorządowe Gminy 

Mykanów zainwestowały w system oświetlenia ulicznego czwartej generacji i zamontowały blisko 

70 tzw. latarni hybrydowych, które zasilane są energią wiatrową i modułami fotowoltaicznymi. 

Obecnie trwa montaż kolejnych 105 tego typu urządzeń oświetleniowych. Należy tu podkreślić 

także bardzo dobrą współpracę z WFOŚiGW, który udzielając wsparcia mobilizuje do dalszych 

działań. W tym roku – co wynika z ankiety przedstawionej Kapitule – na budynkach sześciu szkół 

samorządowych zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które w skuteczny sposób obniżą 

koszty utrzymania placówek. Będzie to również znakomity przykład dla dzieci i młodzieży w jaki 

sposób energia odnawialna może wpłynąć na nasze środowisko bez zanieczyszczeń powietrza.  

Od kilku lat realizowany jest również projekt usuwania elementów azbestowych z domów, 

podłóg czy elewacji budynków znajdujących się na terenie gminy. To świadczy o stale wzrastającej 

świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy chętnie uczestniczą w tego typu akcjach. Na 

koniec jeszcze jeden wysoko oceniony przez Forum Ekspertów element, dotyczący dbałości  

o przyrodę i ekologię.  To stały monitoring stanu zdrowotnego drzew znajdujących się w zasobach 

Gminy Mykanów, ich ewentualna wycinka gdy tego wymagają oraz regularnie prowadzone nowe 

nasadzenia. Wizytówką Gminy są także piękne place rekreacyjno-wypoczynkowe, na których 

dominują dobrze utrzymane tereny zielone.     

Wymienione powyżej argumenty to tylko część pozytywów, przypisywanych przez Forum 

Ekspertów dla Gminy Mykanów, która w zgodnej opinii Kapituły Konkursu w pełni zasłużyła na 

przyznanie tytułu „Wzorowa Gmina”. Dzieje się tak, ponieważ gmina Mykanów ma za Wójta 

wysoko cenionego fachowca, wizjonera i menadżera Dariusza Pomadę, który wykorzystując 

wieloletnie doświadczenia w różnych dziedzinach życia, rozwija gminę, tworząc nowoczesną 

Polskę. Wobec powyższego dla Gminy Mykanów Forum Ekspertów jednoznacznie przyznało 

prestiżowy tytuł „Lidera Ekologii”.   

 
Gratulujemy!  
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