
Gmina Miedźno



Ogólne informacje o gminie

Gmina Miedźno znajduje się w północnej części 

województwa śląskiego, gdzie zajmuje 

powierzchnię 113,17 km2. Zamieszkuje ją około 7,5 

tys. osób w jedenastu wsiach: Miedźno, 

Kołaczkowice, Mokra, Ostrowy nad Okszą, 

Mazówki, Rywaczki, Nowy Folwark, Izbiska, 

Borowa, Władysławów, Wapiennik.

Podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo -

głównie małoobszarowe gospodarstwa 

indywidualne, o produkcji roślinno - zwierzęcej. 

Tereny upraw znajdują się głównie w centralnej 

części gminy. Tereny leśne stanowią około 42% 

powierzchni gminy zajmując jej wschodnią, 

północno - wschodnią i zachodnią część. Na terenie 

gminy brak jest praktycznie ośrodków 

przemysłowych.



Związki z terenami sąsiadującymi
Obszar Gminy Miedźno graniczy:

•od wschodu z Gminą Mykanów; granica przebiega pomiędzy 

kompleksem leśnym położonym w Gminie Miedźno a doliną rzeki 

Kocinki (dopływ rzeki Warty)

•od północnego - wschodu z Gminą Brzeźnica Nowa; granica 

przebiega pomiędzy kompleksem leśnym położonym w Gminie Miedźno, 

a doliną rzeki Kocinki,

•od północy z Gminą Popów; granica przebiega korytem rzeki Liswarty, 

wzdłuż linii kolejowej co z kolei dzieli tereny leśne położone na terenach 

obu gmin,

•od zachodu z Gminą Opatów; granica przebiega pomiędzy terenami 

leśnymi Gminy Miedźno a terenami pól,

•od południa z Gminą Kłobuck; granica przebiega pomiędzy terenami 

leśnymi położonymi w obu gminach.

Gmina Miedźno wraz z przyległymi terenami, położona jest 
w zlewni rzeki Liswarty, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty



Uwarunkowania przyrodnicze

Gmina Miedźno leży na Wyżynie Wieluńskiej, rozciągającej się 

od przełomu Warty w kierunku Wielunia. Wyżyna Wieluńska 

stanowi część płyty jurajskiej, która w kierunku południowo -

wschodnim tworzy makroregion Wyżyny Krakowsko -

Częstochowskiej.

Obszar Gminy Miedźno obniża się z zachodu na wschód 

osiągając na zachodzie wysokość około 255 m n.p.m. i na 

wschodzie około 205 m n.p.m.

Według mapy hydrologicznej Polski teren gminy należy 

w całości do tzw. regionu wieluńskiego - krakowskiego, 

z występowaniem głównego, użytkowego poziomu 

wodnonośnego w skałach mezozoicznych. Na tym poziomie 

bazują ujęcia komunalne dla miasta Częstochowy i dla gmin 

ościennych. Teren gminy położony jest w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E. Stanowi on typ 

zbiornika szczelinowego z wodami bardzo czystymi 
i nadającymi się do użytku bez uzdatniania.



Zbiorn ik  wodny w Ostrowach nad Okszą

Zdecydowanie jednym z ładniejszych miejsc w Gminie Miedźno jest zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą.
Jest to zbiornik retencyjny na rzece Białej Okszy o powierzchni 0,39 km². Spełnia funkcję głównie 

rekreacyjną dzięki czemu w sezonie letnim odwiedzany jest przez dużą liczbę turystów.  

adres: 42-122 Ostrowy nad Okszą



Kośc ió ł  w Mokre j  św.  Szymona i  Judy 

Tadeusza
Jest to wyjątkowo piękny zabytek zlokalizowany na 

terenie gminy. 

Kaplica drewniana wybudowana została z fundacji ks. 

Ksawerego Lisowieckiego w podziękowaniu za 

pomyślny wyrok wydany dla Konwentu Kanoników 

Regularnych w Kłobucku. 

Jest budowlą orientowaną, składającą się z niewielkiej 

prostokątnej nawy i mniejszego, zamkniętego 

prezbiterium. Ze skromnego wyposażenia zwraca 

uwagę barokowy ołtarz, zapewne z czasów budowy 

kościoła oraz fazowana belka tęczowa z barokową 

grupą pasyjną. Na belce zachował się także rok budowy 

kościoła: 1708.

Ciekawostką jest to, że nadal możliwe jest wzięcie ślubu 

w środku Kaplicy. Myślę, że jest to miejsce, które z 
pewnością doda klimatu całej uroczystości.

adres: Mokra 181, 42-120 Miedźno



Pomnik  bohaterów b i twy pod Mokrą

W 1975 r. społeczeństwo regionu kłobuckiego oraz młodzież 

harcerska okolicznych Hufców ZHP dla uczczenia poległych 

żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii wzniosło piękny pomnik 

którego twórcą jest rzeźbiarz Gabryjel Hajdas. Corocznie w 

początkach września odbywają się pod pomnikiem w Mokrej 

uroczystości patriotyczne upamiętniające bohaterstwo żołnierzy 
września.

To właśnie w Mokrej odbyło się jedno z pierwszych 
starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny 
światowej, które miało miejsce 1 września 1939 roku. 



Muzeum Kul tury  Przeworsk ie j  i  Izby 

Pamięc i

Do dalszego poznawania historii wydarzeń dziejących się w Mokrej warto 
udać się do  Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą. 

Zostało ono otwarte dnia 11 listopada 2011 roku.
Zadaniem Muzeum jest właściwe przechowywanie i eksponowanie 

zbiorów, które pochodzą z różnych okresów. Część z nich (manierki, łuski od 
nabojów) z okresu po II wojnie światowej. Eksponaty dotyczą nie tylko 

wojsk polskich, ale i niemieckich oraz sowieckich.
Jest to idealne miejsce na rodzinne i  kulturoznawcze spędzenie czasu.

adres: Mokra 194, 42-120 Miedźno



Kapl ica  cmentarna

Wartym odwiedzenia miejscem jest również zabytkowa 
kaplica na cmentarzu w Miedźnie. Zbudowana ok. 1840 

roku przez Miączyńskich, w podziemiach której 
pochowany jest wojewoda Miączyński i jego rodzina.



Zachody s łońca
Oprócz antropogenicznych walorów krajoznawczych Gminy Miedźno mogę również śmiało powiedzieć, 

że istotne miejsce w wyglądzie gminy zajmuje natura. Najbardziej zachwycają mnie zachody słońca 
które w okresie letnim widać prawie codziennie. Na tle naturalnych pól tworzą one piękne krajobrazy.



Wykonanie prezentacji:
Aleksandra Tałaj klasa II j, VLO im. Adama Mickiewicza 

w Częstochowie

Źródła informacji:
Turysta - Gmina Miedźno (miedzno.pl)

Kościół św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Mokrej – Wikipedia, 
wolna encyklopedia

Zalew Ostrowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
https://goo.gl/maps/KbSu6LZQrPdW4duy9
https://goo.gl/maps/QHcg2yHU5R1vnJja6

Wszystkie zdjęcia są autorskie z wyjątkiem zdjęcia znajdującego 
się w slajdzie tytułowym, które wykonał Aleksander Lis.

http://www.miedzno.pl/turysta/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Szymona_i_%C5%9Bw._Judy_Tadeusza_w_Mokrej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew_Ostrowy
https://goo.gl/maps/KbSu6LZQrPdW4duy9
https://goo.gl/maps/QHcg2yHU5R1vnJja6

