Szansa na kolejne œrodki
do bud¿etu
2010 rok zapowiada siê jako kolejny rok aktywnych dzia³añ gminy na rzecz pozyskiwania œrodków zewnêtrznych.
Do koñca marca z³o¿onych
zosta³o kilka wniosków, w ró¿nych dziedzinach aktywnoœci
gminy, na ³¹czn¹ kwotê wsparcia 5 milionów z³otych.
str. 4

Pieni¹dze na rozwój
obszarów wiejskich rozdane
4 000 000,00 z³ na zapewnienie dostawy wody i odbioru œcieków oraz 83 000,00 z³
na instalacje baterii s³onecznych na Sali widowiskowo sportowej w Miêkini otrzyma³a Gmina Miêkinia ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich
str. 4

Zmienione i zniesione
nazwy miejscowoœci
Z dniem 1 stycznia 2010
roku w gminie Miêkinia przestaj¹ istnieæ dwie miejscowoœci, jedna zmienia nazwê, a
trzy kategoriê z przysió³ków
na wsie.
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Chocia¿ tegoroczna zima
nie odpuszcza w gminie rozpoczynaj¹ siê pierwsze inwestycje
drogowe. Realizacjê prac zaczê³a ju¿ firma BERGER BAU
POLSKA, która wygra³a przetarg na przebudowê ul. Szkolnej i Sportowej wraz z budow¹
parkingu i oœwietlenia w Miêkini. Zadanie realizowane jest
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, z którego
gmina uzyska wsparcie w wysokoœci 800 tys. z³, ca³oœæ prac
to kwota 1,6 mln. z³. Do koñca
czerwca planowane jest zakoñczenie przebudowy ul. Sportowej wraz z oœwietleniem, natomiast przebudowa ul. Szkolnej wraz z budow¹ oœwietlenia
i parkingów zakoñczy siê w lipcu.
ci¹g dalszy na str. 3

Wójt Gminy Miêkinia
dokona³ rozstrzygniêcia
otwartego konkursu ofert na
wykonanie przez organizacje
pozarz¹dowe i inne
uprawnione podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego zadañ
publicznych w roku 2010
w nastêpuj¹cych obszarach:
1. Upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji mieszkañców
Gminy Miêkinia,
2. Kultura,
3. Opieka spo³eczna
i ochrona zdrowia, w tym
dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych.
W ramach konkursu, do
Urzêdu Gminy w Miêkini, wp³ynê³o 15 ofert z czego 14 otrzyma³o wsparcie. Na ich realizacjê zaplanowano kwotê 202 tys.
z³. o 13 tys. z³. wiêcej ni¿ w roku
poprzednim. Wiêkszoœæ œrodków finansowych, ³¹cznie 189
tys. z³. przeznaczonych zosta³o
na zajêcia sportowe dla dzieci
i m³odzie¿y prowadzone przez
kluby sportowe. W tym zakresie dominuje pi³ka no¿na, ale
s¹ te¿ zajêcia z Kick – boxingu
i tenisa sto³owego. W obszarze
„Kultura” realizowane bêd¹ dwa
zadania. Bêdzie to cyklicznie
odbywaj¹cy siê Festiwal pieœni
i piosenki religijnej „W Niebo
G³osy” oraz zadanie polegaj¹ce
na tworzeniu „Ekomuzeum Tradycyjnego Rolnictwa” w Zaborze Wielkim. W ramach projektu przewidziane jest m.in. obsianie pola tradycyjnymi metodami oraz organizacja wystawy
dawnych maszyn rolniczych
mówi El¿bieta Kozik – koordynator projektu. Wójt Gminy
Miêkinia przyzna³ równie¿ œrodki na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii
oraz rehabilitacji dzieci niepe³nosprawnych z terenu gminy
w Oœrodku Rewalidacyjnym
„Poziomka” w Œrodzie Œl¹skiej.
Realizacja wszystkich przedsiêwziêæ nast¹pi w terminie od
1 marca do 15 grudnia br.
Szczegó³owy wykaz podmiotów i zadañ, którym przyznano
dotacje przedstawia siê nastêpuj¹co:

ci¹g dalszy ze str. 1

Drugie z rozpoczêtych zadañ inwestycyjnych dotyczy
budowy chodników w miejscowoœci G³oska. 28.01.2010 roku
zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹ prac firm¹ BRUK
POL, która wygra³a przetarg na
realizacjê inwestycji. W G³osce
ju¿ rozebrane zosta³y stare
chodniki na ulicy G³ównej na
odcinku ok. 500 mb i na tym
odcinku na d³ugoœci 40 mb po³o¿ono now¹ kostkê. Ca³oœæ
prac to kwota 550 tys. z³. Na
realizacjê zadania Gmina ma
szansê uzyskaæ wsparcie unijne. Pod koniec 2009 roku z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Dzia³anie „Leader” na kwotê 304 tys.
z³. Wniosek uzyska³ pozytywn¹
opiniê Rady Stowarzyszenia
Kraina £êgów Odrzañskich,
która og³asza³a konkurs, jako
zgodny z za³o¿eniami Lokalnej
Strategii Rozwoju Krainy £êgów Odrzañskich. Gmina Miêkinia jest cz³onkiem Stowarzyszenia Kraina £êgów Odrzañskich od 2008 roku. Obecnie
trwa proces oceny formalnej
wniosku dokonywanej przez
Urz¹d Marsza³kowski we
Wroc³awiu.

Inicjatywa
LEADER+

Ju¿ od lutego wszyscy
mieszkañcy gminy mog¹ korzystaæ z nowej hali widowiskowo - sportowej w Miêkini. Do
dyspozycji mieszkañców jest
boisko do gry w pi³kê siatkow¹,
koszykówkê, pi³kê no¿n¹ halow¹, si³ownia oraz sala do æwiczeñ aerobowych. W hali stale
prowadzone s¹ zajêcia z wy-

Gminy Miêkinia. Wprawdzie zakoñczy³ siê ju¿ proces inwestycyjny zwi¹zany z budow¹ obiektu, ale w³aœnie teraz pojawi³a
siê du¿a szansa na uzyskanie
dodatkowych œrodków finansowych z Unii Europejskiej na refundacjê ju¿ poniesionych wydatków. Jak to mo¿liwe?
W 2008 Gmina Miêkini z³o¿y³a

o dofinansowanie budowy obiektów oœwiatowych. Wœród gmin,
które mog³y ubiegaæ siê o wsparcie by³a równie¿ Gmina Miêkinia. Stosowny wniosek zosta³
przez Gminê Miêkinia z³o¿ony,
obecnie trwa jego weryfikacja
prowadzona w Urzêdzie Marsza³kowskim. Je¿eli uda siê
pozyskaæ œrodki w wysokoœci

chowania fizycznego dla dzieci
i m³odzie¿y, a popo³udniami zajêcia sportowo - taneczne oraz
zajêcia w si³owni prowadzone
przez instruktora. Za nami te¿
pierwsza impreza sportowo kulturalna po has³em „Pomó¿
nam Pomagaæ” Fundacji ProClimed, w której uczestniczy³o
ponad 300 osób.
Budowa hali widowiskowo
- sportowej zosta³a sfinansowana ze œrodków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu oraz bud¿etu

wniosek o dofinansowanie budowy hali w ramach tzw. preselekcji do konkursu og³oszonego przez Urz¹d Marsza³kowski dla Priorytetu 7 RPO WD
2007 - 2013 „Edukacja”. Wówczas nie uda³o siê pozyskaæ
wsparcia unijnego, jednak teraz
pojawi³a siê na to bardzo du¿a
szansa. 22 grudnia 2009 r. Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego podj¹³ uchwa³ê o przesuniêciu czêœci projektów z listy
projektów niewybranych na listê wybranych, co oznacza, ¿e
gminy mog³y sk³adaæ do Urzêdu Marsza³kowskiego wnioski

3 mln. z³, a szanse mo¿na oceniæ na poziomie 60%, to znacznie poprawi siê bilans zewnêtrznych œrodków, którymi Gmina
wspar³a siê przy budowie
obiektu, jednoczeœnie daj¹c mo¿liwoœæ wykorzystania przyznanych pieniêdzy przy budowie
kolejnych obiektów.
Wszystkie osoby chêtne do
korzystania z hali w Miêkini,
indywidualnie lub grupowo,
mog¹ zg³aszaæ siê do kierownika ds. obiektów sportowych - Joanny Kuc, celem
uzgodnienia warunków korzystania z obiektu.

Przez lata obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet z
pomp¹. Teraz niektórzy mê¿czyŸni próbuj¹ odrzucaæ tradycjê wrêczania symbolicznego
kwiatka paniom, t³umacz¹, ¿e
jest to œwiêto wymyœlone przez
„komunistów”. Nic bardziej
mylnego. Po raz pierwszy Dzieñ
Kobiet obchodzono w kraju najczystszego kapitalizmu, Stanach Zjednoczonych. W tym
roku jego tradycja ma ju¿ 100
lat. Poniewa¿ mieszkanki gmi-

ny Miêkinia lubi¹ dobr¹ zabawê oraz muzykê i nie neguj¹
Dnia Kobiet, spotka³y siê 8
marca na wspólnym œwiêtowaniu w Sali Widowiskowej Urzêdu gminy w Miêkini. Frekwencja dopisa³a nam wyj¹tkowo.
Na imprezie pojawi³o sie blisko
100 pañ. Wszystkie one zosta³y
obdarowane przez Wójta kwiatkiem, a na deser mog³y pobawiæ
sie przy kapeli „Biesiadni", zjeœæ
dobre ciasto i wypiæ kawê w
„babskim gronie".

2010 rok zapowiada siê jako kolejny rok aktywnych dzia³añ
gminy na rzecz pozyskiwania œrodków zewnêtrznych. Do koñca
marca z³o¿onych zosta³o kilka wniosków, w ró¿nych dziedzinach aktywnoœci gminy, na ³¹czn¹ kwotê wsparcia 5 milionów z³.
Z³o¿one projekty dotyczy³y
m.in. organizacji dwóch oddzia³ów przedszkolnych w Miêkini wraz z zajêciami dodatkowymi dla dzieci z rytmiki,
j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatami dla
rodziców, uruchomienia Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Lubiatowie, refundacji kosztów budowy hali widowiskowo sportowej w Miêkini, modernizacji placów zabaw i remontów œwietlic wiejskich. Wskazane zadania mog¹
zostaæ dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 2007 –
2013, Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poza programami unijnymi
Gmina wystêpuje równie¿ o dofinansowanie realizowanych
zadañ ze œrodków krajowych
min. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Urzêdu Marsza³kowskiego we Wroc³awiu. W
pierwszym kwartale 2010 roku
z³o¿ono trzy wnioski: o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Mrozowie, dofinansowanie remontów bie¿¹cych w szko³ach podstawowych
w Miêkini i Lutyni oraz dofinansowania budowy chodników
w Gos³awicach.
Kolejne wnioski Gmina bêdzie sk³ada³a sukcesywnie w odpowiedzi na og³aszane konkursy o dofinansowanie zadañ.

4 000 000,00 z³ na zapewnienie dostawy wody i odbioru
œcieków oraz 83 000,00 z³ na
instalacje baterii s³onecznych
na Sali widowiskowo –
sportowej w Miêkini
otrzyma³a Gmina Miêkinia
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszaru Wiejskich.
26 stycznia br. Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego zatwierdzi³ listy rankingowe operacji w ramach dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla gospodarki
i ludnoœci wiejskiej” w ramach
PROW 2007 – 2013. Wœród
wniosków wskazanych do dofinansowania znalaz³ siê dwa
wnioski Gminy Miêkinia.
Pierwszy wniosek z³o¿ony
przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Miêkini, o wartoœci ponad 6,6 mln. z³ dotyczy renowacji kanalizacji sanitarnej w

miejscowoœci Miêkinia, rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w ród³ach oraz wykonania budowy i modernizacji sieci wodoci¹gowej we Wróblowicach,
Krêpicach, Mrozowie, Kad³ubiu, ród³ach, Miêkini i Brzezinie. Ponadto w ramach zadania zakupione zostan¹ dwa
samochody asenizacyjne. W ramach drugiego z wniosków
przyjêtych do dofinansowania
wykonane zostan¹ baterie s³oneczne na obiekcie hali widowiskowo – sportowej w Miêkini. Wartoœæ wniosku to kwota
ponad 135 tys. z³. Rozpoczêcie
realizacji obu zadañ zaplanowano na II kwarta³ 2010 roku.

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Do koñca marca w bibliotece w Wilkszynie mo¿na by³o ogl¹daæ
wystawê pt. „Wilkszyn wczoraj". Pomys³odawczyniami i organizatorkami imprezy by³y - bibliotekarka Wanda Kruszelnicka
i instruktorka œwietlicowa Edyta G¹siecka.
Na wystawie pokazano stare zdjêcia przedstawiaj¹ce mie-

szkañców Wilkszyna i okolicznych wsi. Uchwycono na nich
zarówno ¿ycie codzienne jak i
wa¿niejsze wydarzenia tj. uroczystoœci koœcielne, szkolne,
wesela czy wycieczki. Wszystkie fotografie pochodzi³y z rodzinnych albumów mieszkañców. Bior¹c pod uwagê liczbê
osób odwiedzaj¹cych wystawê,
szybko okaza³o siê, ¿e nawet
po ponad pó³ wieku fotografie
z dawnych lat mog¹ byæ interesuj¹c¹ lekcj¹ historii dla m³odzie¿y. Jak powiedzia³a jedna
z osób odwiedzaj¹cych wystawê mi³o jest zobaczyæ na zdjêciu swojego dziadka, czy babciê z czasów m³odoœci.

Na pocz¹tku marca, rozpoczê³y siê prace nad zagospodarowaniem
terenu wokó³ nowego Gminnego Oœrodka Kultury w Miêkini.
Inwestor przewiduje na tym
terenie nowe nasadzenia, chodniki oraz parking. Inwestycja
jest realizowana przez firmê
ZEBUD z Wroc³awia, koszto-

waæ bêdzie oko³o 177 tys. z³.,
a zgodnie z podpisan¹ umow¹
ma zostaæ ukoñczona do 30
kwietnia.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku w gminie Miêkinia przestaj¹ istnieæ dwie miejscowoœci, jedna zmienia nazwê, a trzy kategoriê
z przysió³ków na wsie.
nementem na skalê Polski, z uwa-

gi na fakt, ¿e by³ on przysió³kiem, który mia³ w³asny przysió³ek. Poza tym w przysió³kach
z regu³y nie mo¿e byæ so³tysa,
bo so³tysi s¹ powo³ywani we

dzone konsultacje z mieszkañcami w sprawie zniesienia nazw
miejscowoœci Klêka i Nowa
Brzezinka oraz w sprawie zmiany nazwy Klikawa na Klêka,
nastêpnie w dniach od 6 do 23

tywnie zaopiniowa³a proponowane przez nas zmiany.
Mieszkañcy zniesionego
przysió³ka Klêka, bêd¹ musieli
poczekaæ ze zmian¹ adresów a
zarazem dokumentów, bowiem

lutego 2009 roku przeprowadzono kolejne konsultacje w
sprawie zmiany kategorii miejscowoœci. Frekwencja by³a wysoka 80-90%. Znaczna wiêkszoœæ g³osuj¹cych opowiedzia³a siê za zmianami. Rada Gminy podjê³a szereg uchwa³ dotycz¹cych okreœlenia granic miejscowoœci i ich terytorium, przeprowadzono wiele uzgodnieñ z
Powiatowym Biurem Geodezji,
Kartografii i Katastru oraz
uchwa³ w sprawie wyst¹pienia
do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji za poœrednictwem Wojewody Dolnoœl¹skiego. Komisja Nazw
Miejscowoœci i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA w
dniu 2 czerwca 2009 r. pozy-

zosta³ on wch³oniêty przez Lutyniê staj¹c siê jej integraln¹
czêœci¹. Powsta³o tam, zatem 5
nowych ulic, które nazwano:
Zachodnia, Jab³eczna, Morelowa, Czereœniowa i Orzechowa.
Uchwa³y w tej sprawie zosta³y
podjête przez Rady Gminy 29
stycznia bie¿¹cego roku, a uprawomocni¹ siê po 17 marca 2010
r., tzn. 14 dnia od daty ich opublikowania ich w Dzienniku
Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego. Wtedy mieszkañcy bêd¹ mogli przemeldowaæ siê na nowe adresy i wymieniæ dokumenty to¿samoœci.

Fot. Z. Pilch

Z dniem 1 stycznia 2010 roku wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16
grudnia 2009 roku w sprawie
ustalenia, zmiany i zniesienia
urzêdowych nazw niektórych
miejscowoœci (Dz.U. z 2009 r.
Nr 220 poz. 1730) na mocy którego w gminie Miêkinia zniesione zosta³y nazwy 2 miejscowoœci, tj. przysió³ków: Klêki przy
Lutyni i Nowej Brzezinki przy
Brzezince Œredzkiej. Jedna
miejscowoœæ zmieni³a nazwê z
Klikawy, bêd¹cej przysió³kiem
Miêkini na Klêkê, natomiast 3
miejscowoœci zmieni³y kategoriê miejscowoœci z przysió³ków
na wsie. S¹ to ¯urawiniec, Wojnowice i Lubiatów.
Zmiany te podyktowane by³y potrzeb¹ uporz¹dkowania
kwestii nazewnictwa i kategoryzacji, a ujawnione zosta³y przy
narodowym Spisie Powszechnym w 2002 r. Okaza³o siê, ¿e
na terenie gminy Miêkinia istnieje kilka miejscowoœci, które
maj¹ inne nazwy, ni¿ te powszechnie u¿ywane. Miejscowoœæ Klêka (obok Miêkini) to
tak naprawdê Klikawa, a Kolonia Klêka (w obrêbie Lutyni)
to w³aœnie Klêka. Faktycznie
mo¿na by³o siê pogubiæ. Dlatego te¿ w 2007 r. rozpoczêliœmy
najpierw procedurê zmian kategorii miejscowoœci z przysió³ków na wsie. W miejscowoœciach tych od ponad 20 lat dzia³ali so³tysi. Formalnie na szczeblu lokalnym sprawa by³a uporz¹dkowana, natomiast na
szczeblu centralnym zmian tych
nie naniesiono. W urzêdowym
spisie nazw miejscowoœci figurowa³y one nadal jako przysió³ki czyli skupiska kilku gospodarstw po³o¿onych poza zabudow¹ wsi stanowi¹ce jej integraln¹ czêœæ. Definicja ta zatem
nie by³a adekwatna do stanu faktycznego miejscowoœci: Wojnowice, ¯urawiniec czy Lubiatów. Ten ostatni okaza³ siê ewe-

wsiach. Jedynym odstêpstwem
od tej regu³y jest sytuacja, gdy
so³tys wsi mieszka w przysió³ku, lecz nadal jest so³tysem wsi,
której przysió³ek jest integraln¹
czêœci¹.
Wyst¹piliœmy z wnioskami
do Ministerstwa o zmianê kategorii tych miejscowoœci za³¹czaj¹c kopie uchwa³ Rady Gminy sprzed lat potwierdzaj¹ce
fakt powo³ania „nowych” so³ectw. Wnioski te zosta³y odrzucone z uwagi na fakt, i¿ w
œwietle obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów, aby wyst¹piæ o
zmianê kategorii nale¿y przeprowadziæ konsultacje spo³eczne z mieszkañcami.
W dniach od 1 do 30 kwietnia 2008 r. zosta³y przeprowa-

Tym razem postawiono na ruch i promocjê zdrowego stylu ¿ycia
wœród m³odzie¿y. „Zdrowo, bezpiecznie i p³ywaj¹co, czyli nauka
p³ywania i doskonalenia p³ywania dla uczniów z gminy
Miêkinia” to kolejny projekt edukacyjny, którego realizatorem
bêd¹ gminne placówki szkolne.

30 tys. z³ to wsparcie, które
otrzyma³a Gmina Miêkinia z
Ministerstwa Sportu i Turystyki
na realizacjê kolejnego projektu edukacyjnego. Tym razem
projekt „Zdrowo, bezpiecznie
i p³ywaj¹co ” dotyczy realizacji
cyklu zajêæ sportowych na basenie. Projekt skierowany jest
do m³odzie¿y w wieku 13-16,
która uczêszcza do Gimnazjum
w Lutyni i Miêkini. Dla uczniów tych, którzy nie umiej¹
p³ywaæ, celem bêdzie zdobycie
tej umiejêtnoœci. Pozostali bêd¹
mogli doskonaliæ p³ywackie
zdolnoœci, jakie nabyli w m³odszym wieku. Za³o¿enia proje-

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini w ramach
projektu socjalnego "Œniadanie
Wielkanocne dla osób samotnych" organizuje uroczyste œniadanie wielkanocne dla osób samotnych z terenu naszej gminy.
Spotkanie odbêdzie siê w dniu
31 marca 2010 o godz. 10.00 w
sali widowiskowej Urzêdu
Gminy Miêkinia.

ktu to równie¿ edukacja prozdrowotna. Sport zaspokaja wiele potrzeb, kszta³tuje prawid³owe nawyki i umiejêtnoœci, hartuje, sprzyja rozwojowi, dlatego jest tak istotnym elementem kszta³towania m³odego
cz³owieka. Zadanie bêdzie realizowane od kwietnia do czerwca - I cykl zadania i od wrzeœnia
do listopada - II cykl. Udzia³ w
projekcie bêdzie bezp³atny. Ca³oœæ zadania oszacowano na
kwotê 60 tys. z³. (30 tys. bud¿et
Gminy Miêkinia i 30 tys. Fundusz Zajêæ Sportowo – Rekreacyjnych – Ministerstwo Sportu
i Turystyki).

Na styczniowej sesji Rada
Gminy Miêkinia podjê³a uchwa³ê przyznaj¹c¹ dotacjê celow¹
dla parafii p.w. Matki Bo¿ej
Królowej Polski w Brzezince
Œredzkiej. Dotacja w wysokoœci 70 tys. z³ zostanie przeznaczona na prace budowlane polegaj¹ce na remoncie pokrycia
dachu zabytkowego koœcio³a.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdzia³ania narkomanii w gminie Miêkinia na rok 2010 jest
kontynuacj¹ zadañ realizowanych w latach ubieg³ych. G³ówne kierunki dzia³añ strategicznych samorz¹du lokalnego zosta³y wyznaczone przez ustawê
z dnia 26 paŸdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz Narodowy Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie
wystêpuj¹, ulepszenie sposobów niezbêdnych do radzenia
sobie z ju¿ wystêpuj¹cymi uzale¿nieniami. Celem d³ugofalowym jest wytworzenie wœród
mieszkañców gminy nowej
œwiadomoœci dotycz¹cej relacji
alkohol - cz³owiek oraz promowanie zdrowego stylu ¿ycia.
W ramach realizacji programu
przewiduje siê m.in. kontynuacje prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin, w którym skorzystaæ mo¿na z pomocy specjalistów: terapeuty uzale¿nieñ, doradcy,
psychologa; realizacjê progra-

Uchwa³ê podjêto zgodnie z zapisami uchwa³y Rady Gminy
Miêkinia z dnia 20 lutego 2009
r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, po³o¿onym na terenie
Gminy Miêkinia.

mów profilaktycznych skierowanych do dzieci i m³odzie¿y
oraz ich wspieranie; organizacjê lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y
np. Gminnego Dnia Sportu na
kompleksie boisk sportowych
w Lutyni, organizacjê wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿ z rodzin alkoholowych
lub zagro¿onych wykluczeniem
czy te¿ organizacjê miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych placów zabaw na terenie
Gminy Miêkinia.
Na realizacjê Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z
uchwa³¹ bud¿etow¹, planuje siê
wydatki w wysokoœci 210 tysiêcy z³.

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini od
1.01.2010r. realizuje projekt
systemowy wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Poddzia³anie 7.1.1.
Projekt skierowany jest do
mieszkañców Gminy Miêkinia.
Celem projektu jest wsparcie
i aktywizacja rodzin marginalizowanych w zakresie kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych oraz wsparcia rodzinnego.
Projekt realizowany bêdzie do
31.12.2010r.

6 marca 2010 w Auli szkolnej ZS Nr 1 we Wroc³awiu odby³ siê pierwszy konkurs „Zeige dein Talent” zorganizowany
przez Polskie Stowarzyszenie
Nauczycieli Jêzyka Niemieckiego (Oddzia³ Wroc³aw), Wroc³awskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespó³
Szkó³ Nr 1. W konkursie wziêli
udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i szkó³
œrednich Wroc³awia oraz Dolnego Œl¹ska. Zaprezentowane
zosta³y osi¹gniêcia indywidualne i zespo³owe w kategorii
PIOSENKA, RECYTACJA
o r a z P R E Z E N TA C J A
TEATRALNA. Jury ocenia³o
sprawnoœæ jêzykow¹, choreografiê, oprawê muzyczn¹ oraz
warsztat aktorski.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Lutyni wyst¹pili w kategorii recytacja i piosenka i stali siê
laureatami konkursu:
Joachim Biernacki z klasy 6
zaprezentowa³ na scenie wiersz
„Die Geschichte vom Suppen-

kaspar” i zaj¹³ 2. miejsce w kategorii szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Uczennice kó³ka
jêzyka niemieckiego - Ewelina
Bartosik kl.2a, Marta Bronowicka kl.2a, And¿elika Uszyñska kl.2a i Karolina Hutyra
kl.2b, zaœpiewa³y piosenkê „Du
bist ein Wunder” i zajê³y 3
miejsce w kategorii gimnazjów.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Nasi uczniowie po raz kolejny zaprezentowali swoje
zdolnoœci jêzykowe i artystyczne. Tym razem na du¿ej scenie,
z profesjonalnym oœwietleniem
i nag³oœnieniem.
Gratulujemy sukcesu!

3 marca w Urzêdzie Gminy Miêkinia, odby³y siê Eliminacje Gminne w Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom".
O randze turnieju i jego znaczeniu dla oœwiaty, po¿arnictwa
i kszta³towania postaw m³odzie¿y niech œwiadczy udzia³
w imprezie w³adz po¿arniczych
i goœci, wœród których znaleŸli
siê: Jan Marian Grzegorczyn,
wójt Gminy Miêkinia; Ma³gorzata Dyrda sekretarz Gminy
Miêkinia; Leszek Gawliñski,
prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP Miêkinia; Bogdan Wilczak, komendant Gminny Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP Miêkinia oraz
Krzysztof Pastuch, z-ca dowódcy Jednostki RatowniczoGaœniczej PSP Œroda Œl. i Jerzy
Dubiel, naczelnik OSP Lutynia,
Turniej Wiedzy Po¿arniczej
"M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kszta³towanie
umiejêtnoœci m³odzie¿y w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa i ochrony

przeciwpo¿arowej. W szczególnoœci s³u¿y przybli¿eniu dzieciom i m³odzie¿y znajomoœci
przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na
wypadek po¿aru, praktycznych
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
podrêcznym sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat techniki
po¿arniczej, organizacji ochrony przeciwpo¿arowej oraz historii i tradycji ruchu stra¿ackiego.
W konkursie udzia³ wziê³o
18 osób, ze wszystkich szkó³
podstawowych i gimnazjów w
Gminie Miêkinia. Pytania by³y
trudne, ale wiedza zawodników
okaza³a siê bardzo du¿a. Jury
pod ocenie prac pisemnych zakwalifikowa³o do eliminacji
powiatowych nastêpuj¹cych
uczestników:
W I grupie wiekowej (szko³a
podstawowa):
1. Adrian Gródecki
Mrozów (22 pkt.)

2. Hanna Dunajska
Pisarzowice (21 pkt.)
3. Alicja Figas
Mrozów (20 pkt.)
W II gr. wiekowej (gimnazja):
1. Dawid Mika
Lutynia (29 pkt.)

Gmina Miêkinia otrzyma³a
wsparcie finansowe na utworzenie w bie¿¹cym roku miejsc
zabaw w szko³ach podstawowych w Pisarzowicach i Miêkini w wysokoœci 203 tys. z³.
oraz na zakup pomocy dydaktycznych do placów zabaw w
szkole podstawowej w Mrozowie i Pisarzowicach w wysokoœci 18 tys. z³.
Celem programu jest wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne
miejsc zabaw w szkole, które
maj¹ zapewniæ najm³odszym
uczniom mo¿liwoœæ zabaw ruchowych oraz wyciszenia i rozwijania uzdolnieñ i zainteresowañ.
£¹czny koszt zadañ wynosi
423 tys. z³., z czego 221 tys. z³.
gmina otrzyma³a w ramach rz¹dowego programu. Pozosta³a
kwota pokryta zostanie z bud¿etu gminy Miêkinia.

2. And¿elika Uszyñska
Lutynia (25 pkt.)
3. Krzysztof Dziepak
Miêkinia (23 pkt.)
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i maskotkê. Nagrody te zosta³y ufundowane przez Urz¹d Gminy
Miêkinia, a wrêczali je - wójt
Jan Marian Grzegorczyn oraz
sekretarz Ma³gorzata Dyrda.

Samorz¹dowy Oœrodek Kultury w Miêkini og³asza I Konkurs Fotograficzny pod has³em
„Gmina Miêkinia w obiektywie".
Do konkursu mo¿na nadsy³aæ prace ukazuj¹ce walory gminy, ¿ycie codzienne jej mieszkañców, wa¿ne wydarzenia.
Z nades³anych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa zaprezentowana w nowym obiekcie Oœrodka Kultury
w Miêkini.
Termin sk³adania prac up³ywa 10 kwietnia 2010 r.
Regulamin konkursu oraz kartê zg³oszeniowa mo¿na pobraæ ze strony: www.kultura.miekinia.pl.
Rozdanie nagród w konkursie nast¹pi podczas uroczystego otwarcia Gminnego Oœrodka Kultury w Miêkini w maju br.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w konkursie!

Uczennica Gimnazjum w
Miêkini Nina Tarnowicz z klasy
IIIa wziê³a udzia³ w XXVIII
Ogólnopolskim Konkursie na
Wiersz Victora. Za napisane
przez siebie utwory poetyckie
otrzyma³a wyró¿nienie. Jest to
du¿y sukces Niny, tym bardziej,
¿e w konkursie wziê³o udzia³
107 uczestników i nades³ano
234 wiersze. Jury przyzna³o 3
pierwsze miejsca oraz 5 wyró¿nieñ. Wœród osób wyró¿nionych znalaz³a siê w³aœnie Nina.
Nagrodzony wiersz zostanie
opublikowany w jednym z najbli¿szych numerów czasopisma
dla m³odzie¿y „Viktor".
Ninie serdecznie gratulujemy.

W dniu 16 marca, Samorz¹dowy Oœrodek Kultury w Miêkini przeprowadzi³ fina³ konkursu
plastycznego pt. „Zimowy Pejza¿ Mojej Miejscowoœci" adresowanego do dzieci uczestnicz¹cych w zajêciach œwietlicowych na terenie gminy Miêkinia.
Jury mia³o trudne zadanie, bowiem dzieci wykaza³y siê niezwyk³¹ kreatywnoœci¹. Podczas oceniania prac brano pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria : technikê, oryginalnoœæ, pomys³owoœæ i estetykê.
Oceny prac konkursowych dokona³a Komisja, której przewodniczy³ dyrektor SOK Bogdan Wilczak.
Po d³ugich debatach postanowiono nagrodziæ nastêpuj¹cych uczestników:

I kategoria - uczestnicy do lat 12:
I – Konrad Stranin lat 7,5 – Wilkszyn
II – Ola Cieciura lat 9 – Wróblowice
III – Daniel G¹siecki lat 10 - Wilkszyn

II kategoria od lat 12 do lat 16:
I miejsce – Ania Flaczyk lat 13 – Wróblowice
II miejsce – Marek D¹browa lat 12 – Gos³awice
III miejsce – Dominika Pluskwik lat 13 - Lutynia

www.miekinia.pl

