Hala sportowa za dwa lata

Jeszcze w tym roku budżetowym zostanie rozpoczęta budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo sportowej przy Zespole Szkół w Miękini.
Sala będzie posiadała łącznik z budynkami szkoły, aby zapewnić odpowiednie warunki dla uczniów Zespołu
Szkół. Przewidywany szacunkowy koszt
całkowity budowy i wyposażenie obiektu
wyniesie około 6 milionów złotych.
Władze Gminy Miękinia na sfinansowanie
powyższej inwestycji będą starały się o
pozyskanie środków zewnętrznych. Dzięki
zaangażowaniu Wójta już pozyskano 1,5
miliona złotych na budowę sali z Funduszu
Kultury Fizycznej i Sportu. Gmina
Miękinia uchwałą sejmiku dolnośląskiego
została zakwalifikowana do Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Dolnośląskiego i uzyskała dofinansowanie
w wysokości 1,5 miliona na budowę obiektu. Wymiary sali widowiskowo – sportowej to 44x36, projekt hali
przewiduje trybuny dla widzów. Budowa sali zostanie zakończona w 2010 roku. Przy Zespole Szkół również
w bieżącym roku powstanie wielofunkcyjnego boisko sportowe o powierzchni poliuretanowej. Gmina stara się
pozyskać dofinansowanie na budowę boiska z ministerstwa Sportu i Turystyki.
Red.

Wójt przystępuje do remontu dróg powiatowych
Wójt gminy Miękinia nie chce dłużej czekać na pieniądze z Powiatu, bo może się nie doczekać i sam
bierze się zaremont drg powiatowych. Podobnie od dawna postępuje burmistrz Środy Śl.
Za 700 tys. zł ma zamiar wykonać odcinki Miękinia – Mrozów i drogę w Krępicach. Co chciałby w zamian
za to od Powiatu?
- Chciałby aby na terenie naszej gminy wykonano inwestycje chociaż za 300 – 400 tys. zł - podkreśla wójt. –
W tej sprawie napisałem zarówno do pana Starosty jak i Przewodniczącego Rady Powiatu. Przez drogi jestem
atakowany na zebraniach wiejskich. Ludzi nie obchodzi do kogo dany odcinek należy, chcą tylko widzieć
efekty.
Propozycje remontów dróg, skierowane do Starostwa są następujące: Wilkostów – Czerna (powierzchniowe
utrwalenie), Prężyce – Gosławice, Prężyce – Zalew Odry, Lutynia – Żar, Gałów – do granicy miasta
Wrocław.
Red.

Kolejne centra

W Lutyni w siedzibie OSP przy ul. Kościuszki funkcjonuje Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe.
Powstało ono dzięki pracy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutyni, w ramach realizacji projektu
„Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi”. Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa. Partnerami projektu
są Uniwersytet w Białymstoku, Związek Ochotniczych
Staży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Izba
Gospodarcza, COMBIDATA Poland. Najważniejszą funkcją
Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym
dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego
poprzez: udostępnienie środków multimedialnych dla
samokształcenia, organizowanie procesów edukacyjnych
w oparciu o nauczanie na odległość, udostępnienie ścieżek
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edukacyjnych, wspomaganie w przystępowaniu do egzaminów
zawodowych i eksternistycznych, okresowe organizowanie
seminariów w siedzibie Centrum oraz prowadzenie szkoleń
komputerowych. W ramach pracy Centrum prowadzone
są także działania edukacyjno-kulturalne: spotkania
tematyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach od
17.00 do 21.00, oraz w soboty i niedziele od 12.00 do 22.00.

się tam bardzo dużo zainteresowanych, zwłaszcza dzieci i
młodzieży. Najmłodsi przychodzą wkrótce po godzinie 12,
chyba zaraz po powrocie ze szkoły. Nastolatki pojawiają się
trochę później, ale niektórzy zostają prawie do zamknięcia
placówki do godziny 20.Opiekunki pracowni liczą, że w ślad
za młodzieżą zawitają tutaj także ich rodzice. Może będą oni
chcieli nauczyć się obcego języka czy zdobyć nowy zawód?

9 maja w świetlicy w Brzezince Średzkiej rozpoczęła się
działalność wioski internetowej, czyli centrum kształcenia na
odległość. Jest to już trzecia taka placówka w gminie Miękinia.W
województwie dolnośląskim powstało około trzydziestu
podobnych centrów finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zapewniają one mieszkańcom wsi
możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji za pomocą
szkoleń internetowych, bez konieczności dojazdu do dużych
ośrodków. Każde centrum jest wyposażone w 10 komputerów
z dostępem do Internetu, niezbędne oprogramowanie oraz
materiały informacyjne. Ich siedziby mieszczą się zwykle
w bibliotekach czy wiejskich świetlicach. Wioską internetową
w Brzezince opiekują się Ewelina Siedlak i Dorota Dąbrowa.
Choć od jej otwarcia minęło zaledwie kilka dni, pojawia

Środki zewnętrzne na edukację ekologiczną
Dotacja na ekologię
Gmina Miękinia pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 40 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na program
„Edukacji ekologicznej dla gminy Miękinia – etap II”.
Powyższy projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2007
roku, gdzie gmina uzyskała dotacje w wysokości 35 tys. zł na

Mieszkańcy zadecydowali
Przy Narodowym Spisie Powszechnym okazało się, że na
terenie gminy Miękinia istnieje kilka miejscowości, które
mają inne nazwy niż te powszechnie używane.
Okazuje się, że miejscowość Klęka (obok Miękini) to tak
naprawdę Klikawa, a w Lutyni istnieje przysiółek Kolonia
- Klęka. Faktycznie można się pogubić. Dlatego też od 1
do 30 kwietnia Urząd Gminy przeprowadził konsultacje z
mieszkańcami, którzy głosowali przy jakiej nazwie swojej
miejscowości chcą zostać.
- Konsultacje społeczne to dopiero początek – twierdzi wójt,
Jan Grzegorczyn. – Teraz należy wystąpić o opinie do starostwa
powiatowego następnie Rada Gminy podejmie uchwałę w
sprawie wystąpienia do MSWiA o zniesienie dotychczas
obowiązujących urzędowych nazw miejscowości i przysiółków..
Dopiero po tym, kompletny wniosek w przedmiotowej sprawie
zostanie przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, gdzie zostanie rozpatrzony przez Komisję Nazw
Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Jeżeli wniosek
zostanie rozpatrzony pozytywnie to dopiero z dniem 01 stycznia
2010 r. zmiany nazw czy zniesienie nazw przysiółka weszłoby
w życie.
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edukacje ekologiczną w szkołach gminnych. Podstawowe cele
projektu to: prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez bezpośrednią akcję informacyjną i edukacyjna skierowaną do dzieci
i młodzieży. Organizowanie szeregu konkursów w szkołach,
warsztatów ekologicznych w rezerwatach i parkach na terenie
gminy, za uczestnictwo w konkursach uczniowie otrzymają ciekawe nagrody: aparaty cyfrowe, radiomagnetofony, encyklopedie multimedialne, książki.
Całkowity koszt projektu edukacyjnego wyniesie 64 tys. zł.,
wkład własny gminy: 24 tys. zł. Działania edukacyjne będą kontynuowane w kolejnych latach.

Wójt Gminy Miękinia podaje do publicznej wiadomości
wyniki konsultacji społecznych, które przeprowadzono dla
mieszkańców miejscowości Klikawa, Klęka i Nowa Brzezinka
w dniach od 01.04.2008 r. do 30.04.2008 r. Wyniki głosowania
w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się
następująco :
1.Klikawa (soł. Miękinia)
Liczba osób uprawnionych do głosowania : 41
Liczba osób głosujących : 26 (frekwencja : 63,4 %)
Na pytanie „Czy jesteś za zmianą nazwy przysiółka Klikawa na
Klęka w obrębie wsi Miękinia?” głosowano jn.:
- Liczba głosów „jestem za” : 24
- Liczba głosów „jestem przeciw” : 2
- Liczba głosów „wstrzymuję się” : 0
Wynik : pozytywny
2.Klęka (soł. Lutynia)
Liczba osób uprawnionych do głosowania : 47
Liczba osób głosujących :37 (frekwencja : 78,7 %)
Na pytanie „Czy jesteś za zniesieniem nazwy przysiółka Klęka
w obrębie wsi Lutynia?” głosowano jn.:
- Liczba głosów „jestem za” : 37
- Liczba głosów „jestem przeciw” : 0
- Liczba głosów „wstrzymuję się” : 0
Wynik : pozytywny

3.Nowa Brzezinka (soł. Brzezinka Średzka)
Liczba osób uprawnionych do głosowania : 121
Liczba osób głosujących : 24 (frekwencja : 19,8 %)
Na pytanie „Czy jesteś za zniesieniem nazwy przysiółka Nowa
Brzezinka w obrębie wsi Brzezinka Średzka ?” głosowano jn.:
- Liczba głosów „jestem za” : 21
- Liczba głosów „jestem przeciw” : 2
- Liczba głosów „wstrzymuję się” : 1
Wynik : pozytywny

Kolejna inwestycja w parku

W dniu 04 kwietnia nastąpiło uroczyste odebranie obiektu
firmy ROPA POLSKA Sp. z o.o. w parku Przemysłowym
Źródła – Błonie.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele regionalnych
i
lokalnych
władz
samorządowych:
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego – Tadeusz Drab, Starosta
Powiatu Średzkiego – Sebastian Burdzy, Wójt Gminy
Miękinia – Jan Marian Grzegorczyn oraz partnerzy
biznesowi firmy Ropa Polska z Niemiec, Holandii i Ukrainy.
Firma Ropa Polska zajmuje się dystrybucją maszyn
rolniczych
–
wyspecjalizowanych
kombajnów
buraczany
dla
przemysłu
rolno
–
spożywczego.
Firma reprezentowana przez Jarosława Kuca zakupiła teren w
Parku Przemysłowym w marcu 2007 roku, a już 04 kwietnia br.
proces inwestycyjno - budowlany został zakończony. Wykonanie
tego przedsięwzięcia w tak szybkim tempie przez pana
Jarosława Kuca jest wzorcowym przykładem realizacji założeń

Dotacja z Ministerstwa
Sportu i Turystyki
Gmina Miękinia pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo
– Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 40 500 zł na
realizację zadania pn. „Uzależnieni od sportu – zajęcia
sportowo – rekreacyjne dla uczniów z gminy Miękinia”.
Celem prowadzonych zajęć jest poprawa ogólnej sprawności
fizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy.
W zajęciach mogą brać udział wszyscy zainteresowani

Spotkanie integracyjne osób
niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini 6 czerwca
2008r. zrealizował projekt socjalny skierowany do osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów pn. „Spotkajmy się na
leśnej ścieżce”.
Na terenie Szkółki Leśnej w Mrozowie odbyło się
spotkanie integracyjne w ramach rehabilitacji społecznej
– turystyka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji m.in.
spacer ścieżką edukacyjną znajdującą się na terenie
leśnictwa Mrozów z tzw. „małą pętlą” o długości 800m –
dostosowaną do osób niepełnosprawnych, zajęcia rekreacyjne,
a na koniec wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab

Nowy zakład firmy ROPA POLSKA
planistyczno - logistycznych jak i współpracy z administracją
lokalną.
uczniowie z Zespołów Szkół w Miękini i Lutyni oraz
ze Szkół Podstawowych w Pisarzowicach i Mrozowie.
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pedagogów.
Do wiodących dyscyplin należą koszykówka, piłka nożna,
piłka siatkowa, tenis stołowy i unihokej, natomiast dla
najmłodszych organizowane są gry i zabawy z piłką.
Zajęcia odbywają się w podziale na grupy wiekowe i dyscypliny.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.

Środki zewnętrzne dla gminy
na inwestycje
Gmina Miękinia pozyskała dofinansowanie w wysokości 120
tysięcy złotych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na budowę drogi w Krępicach, ul. Kwiatowa. Powyższa
inwestycja zostanie zrealizowana do końca lipca br.

Sportowy Turniej Miast
i Gmin
Z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu, dnia 28 maja 2008
roku pod patronatem Wójta Gminy, na boisku w Miękini odbył
się Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Organizatorem Turnieju była Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich. Głównym celem tego przedsięwzięcia była aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy.
Zostały przeprowadzone liczne konkurencje sportowe m.in.
bieg z mini przeszkodami, bieg slalomowy, bieg w workach,
rzuty piłką lekarską. W turnieju udział wzięli głównie uczniowie Szkoły w Miękini. Na koniec wszyscy zawodnicy zostali
zaproszeni na ciepły poczęstunek.
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Gimnazjaliści sadzili las
W sobotę 29 marca 46 uczniów Publicznego Gimnazjum w
Miękini pod opieką Agnieszki Błachut – nauczycielki biologii,
Katarzyny Pryszcz – nauczycielki języka niemieckiego
i dyrektora Zespołu Szkół w Miękini uczestniczyli
w akcji zalesiania terenów w pobliżu wsi Miękinia.
Akcję sadzenia już po raz siódmy zorganizowało Nadleśnictwo
Miękinia pod kierunkiem Pana Nadleśniczego Waldemara
Zaremby. Wspólnie z naszymi gimnazjalistami do akcji przystąpili
tradycyjnie; myśliwi, pszczelarze i przyjaciele lasu. Pomimo
bardzo niesprzyjającej pogody zasadzono około 1 hektara
nowego lasu, który otrzymała nazwę „Las Gimnazjalisty”.

Stuprocentowe absolutorium
dla wójta
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy Miękinia
sprawozdaniu z realizacji budżetu, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i opinią Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie
udzielili Wójtowi Gminy Miękinia absolutorium za wykonanie
budżetu za 2007 rok.
W minionym roku budżet po stronie dochodów zamknął się
kwotą: 25 823 tys. zł, po stronie wydatków: 22 952 tys.zł,

tym samym osiągnął nadwyżkę w wysokości 2 871 tys.zł. Z
nadwyżki dokonano spłaty rat kapitałowych w wysokości 780
tys.zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Istotną cechą budżetu w 2007 roku był jego prorozwojowy
charakter, o czym świadczą poniesione nakłady inwestycyjno –
remontowe, gdzie wydatki inwestycyjne wyniosły 2 140 tys. zł,
a wydatki remontowe 1 221 tys. zł. Uzyskana nadwyżka w 2007
roku zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne w 2008
roku.

„Z książką na walizkach
- podsumowanie”
Po raz kolejny Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, wziął
udział w akcji „Z książką na walizkach czyli piąte dolnośląskie
spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami.”
Dnia 2 czerwca br., w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy
Miękinia odbyła się impreza, której celem było promowanie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział
wzięli uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Mrozowie.
Spotkanie odbyło się w formie warsztatów, które poprowadziła
znana ilustratorka książek dla dzieci, pani Joanna Zagner –
Kołat.
Podczas zajęć, dzieci pod kierunkiem pani Joanny,
tworzyły rysunki do prezentowanych przez nią wierszy.

Przeprowadzone warsztaty pomogły rozwijać wyobraźnię,
a także pozwoliły zapoznać się z technikami rysowania
najmłodszym uczniom szkoły w Mrozowie.

Zmiana radnego
W dniu 20 lipca 2008 r. odbędą się wybory uzupełniające
do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 1 w
Lutyni. Wszystko dlatego, że dotychczasowy radny Michał
Gawliński rezygnuje z piastowanej w Radzie funkcji.
Michał Gawliński występuje w kabarecie „Neo – Nówka” i nie
jest w stanie uczestniczyć na sesjach i komisjach Rady Gminy
Miękinia. W związku z powyższym zrezygnował z pełnienia
funkcji radnego gminy Miękinia na sesji 25 kwietnia 2008 r.
Nowych kandydatów można zgłaszać do 20 czerwca.
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Nowe place zabaw
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pod koniec maja br. zostały oddane do użytku kolejne place zabaw w miejscowościach:
Brzezina, Księginice, Mrozów oraz Zakrzyce.
Place zostały wyposażone w urządzenia sportowo – rekreacyjne
takie jak: huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, wieżyczki, wiszące
pomosty oraz ścianki wspinaczkowe. Nie zabrakło również elementów piknikowych. Każdy plac posiada stół, ławki oraz kosz
na śmieci.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 90 000,00 zł.
Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa przeznaczono kwotę 50 000,00 zł na ogrodzenia placów zabaw, które zostaną wykonane w czerwcu br.
Gmina Miękinia wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania budowy placów zabaw.
Jednak w dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

„Lato 2008 r.”
Wójt Gminy Miękinia przy współpracy
z Gminną Komisją ds. Uzależnień przystąpił do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy
Miękinia z programem profilaktycznym
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Z wypoczynku skorzysta 50 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat pochodzących z rodzin najuboższych.
W czasie 14 dniowego wypoczynku

PRACE INWESTYCYJNE
W GMINIE
Stan dróg w Gminie Miękinia pozostawia wiele do życzenia.
Zarówno drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy, jak i
drogi gminne muszą zostać w trybie natychmiastowym poddane
remontom. Aby to zrealizować potrzebne są środki finansowe i
to wcale nie małe.
Wciąż czekamy na uruchomienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w okresie programowania na lata 2007 – 2013. Media przekazują ludziom, że
miliony euro są do wzięcia, tylko trzeba po nie sięgnąć. Ale jak
to zazwyczaj bywa, teoria nie idzie w parze z praktyką. Minęło

Inicjatywa „Ogródek jordanowski w każdej miejscowości”
będzie kontynuowana. W roku 2009 powstaną place zabaw w
miejscowościach, które jeszcze tego typu rozrywki dla dzieci.

dzieci będą brały udział w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych, a ponadto przewidziano
wiele innych atrakcji m.in.:
warszaty: plastyczne i techniczne; fitness; wycieczki : Wzgórze Zielonka, Jezioro Turkusowe
w Wapnicy, Kawcza Góra, Rezerwat Żubrów w
Wolińskim Parku Narodowym; plażowanie i kąpiele, imprezy kolonijne i inne.
Organizatorem kolonii będzie Biuro Podroży
„KON-TIKI” Łabaz i Grochantz sp.j. z Wrocławia.
W budżecie gminnym na organizację w/w wypoczynku przeznaczono 40 tys. zł.

już półtora roku i nie został ogłoszony ani jeden konkurs, w którym gmina mogłaby się starać o pozyskanie funduszy na remont
dróg.
Wójt Gminy Miękinia nie chce już dłużej czekać i własnymi siłami przystępuje, kolejno do realizacji różnego typu inwestycji.
W pierwszym półroczu bieżącego roku została wyremontowana
ulica Osiedlowa w Miękini. Budowa ciągów pieszych i modernizacja nawierzchni została zakończona w maju br. Remont ul.
Osiedlowej wyniósł 400 tys. zł. Jest to pierwszy etap modernizacji ciągu komunikacyjnego: ulicy Osiedlowej i ul. Szkolnej.
W miejscowości Krępice będzie budowana droga – ul. Kwiatowa, aby zapewnić komunikacje z terenami przeznaczonymi
pod przemysł. Koszt budowy nawierzchni bitumicznej wyniesie 970 tys. zł. Dzięki zaangażowaniu Wójta gmina pozyskała
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120 tys. zł środków bezzwrotnych na wykonanie tej inwestycji.
Kolejna inwestycja, która jest wykonywana to droga w strefie
aktywności gospodarczej, komunikująca tereny przemysłowe z drogą powiatową i krajową (94). Koszt
budowy drogi wyniósł 1,73 mln zł. Gmina dąży do
pełnego uzbrojenia terenów przeznaczonych pod przemysł w parku przemysłowym Źródła – Błonie.
Jednocześnie należy zauważyć, iż wykonywanych jest
szereg prac remontowych na drogach gminnych. Na
powierzchniowe utrwalenie dróg przeznaczono 400
tys. zł. Obecnie trwają prace w miejscowości Wilkszyn: powierzchniowo utrwalona zostanie ul. Wiśniowa i Krótka, zmodernizowana zostanie droga Białków
– Wilksotów, oraz Lutynia – Wróblowice.
We wsi Lenartowice rozpoczęto budowę chodników.
Wkrótce także Prężyce będą miały piękne, nowe
chodniki. Inwestorem tego zadania jest powiat, ponieważ chodniki są budowane przy drodze powiatowej,
jednakże realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa
dzięki Gminie Miękinia, która przeznaczyła na inwestycję 340 tys. zł. Budowa chodników będzie miała
wpływ na poprawę wizerunku miejscowości, jednakże najważ-

niejsze jest to, że mieszkańcy będą mogli bezpiecznie poruszać
się po swojej miejscowości.
W związku ze złym stanem dróg powiatowych
na terenie gminy Wójt wystąpił z wnioskiem do
Starostwa Powiatowego o użyczenie dróg powiatowych, celem przeprowadzenia na koszt
gminy remontu dróg powiatowych. Został
ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 2058D na odcinku Mrozów
– Miękinia, szacunkowy koszt modernizacji
wskazanego odcinka wyniesie 250 tys. zł. W
najbliższym czasie rozpocznie się również remont drogi powiatowej nr 2058 D w miejscowości Krępice, użyczonej Gminie Miękinia.
Przedsięwzięcie obejmie wykonanie na całości
odcinka warstwy profilującej i warstwy ścieralnej z masy mineralno asfaltowej, przebudowę
skrzyżowania z ulicą Lipową oraz przebudowę
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skrzyżowania z ulicą Szkolną i Morwową w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu, remont chodnika od ulicy

Lipowej do ulicy Szkolnej, wykonanie przejścia dla pieszych –
oznakowanie poziome i pionowe, szacunkowy koszt przedmiotowego zadania wyniesie około 450 tys. zł.
Wójt Gminy zabiega również o poprawę infrastruktury sportowej. W miesiącu czerwcu
zostanie ogłoszony przetarg na budowę hali
widowiskowo – sportowej w Miękini. Gmina
na budowę Sali już uzyskała dofinansowanie
w wysokości 1,5 miliona zł. z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto planuje się
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego dla
dzieci i młodzieży w Miękini oraz w Lutyni
w ramach rządowego programu ORLIK 2012.
Prowadzone są również prace remontowe
obiektów oświatowych. W Zespole Szkół w
Miękini zostanie wykonany kapitalny remont
dachu na wszystkich segmentach szkoły, szacowany koszt zadania 500 tys. zł., w szkole
podstawowej w Lutyni również zostanie przeprowadzony remont poszycia dachowego.
Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o dofinansowanie tych zadania, mamy nadzieję ze zostanie on rozpatrzony pozytywnie.

