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Do¿ynki Gminne

Miêkinia na sportowo

- Pisarzowice 2008

Ruszy³y prace zwi¹zane z
budow¹ infrastruktury sportowej na terenie gminy. Ju¿ nied³ugo mieszkañcy bêd¹ mogli
korzystaæ z boiska sportowego w Miêkini i Lutyni, a za
dwa lata z pierwszej hali sportowej.
str. 2

Msz¹ Œwiêt¹ polow¹, odprawion¹ na placu przy ul. Szkolnej
w Pisarzowicach, rozpoczê³y siê, w sobotê 30 sierpnia, do¿ynki gminne 2008.

Gminne oœrodki zdrowia
pod szyldem DOLMED-u
Od 1 wrzeœnia przychodnia zdrowia w Miêkini oraz jej
filie w Lutyni, Pisarzowicach
i Mrozowie pracuj¹ w ramach
struktury organizacyjnej Dolmed-u. Co oznacza to dla
mieszkañców gminy?
str. 4

Wernisa¿ prac
Jerzego Kap³añskiego
W dniach od 27 wrzeœnia
do 12 paŸdziernika w Sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Miêkini odbêdzie siê wystawa
prac malarskich Jerzego Kap³añskiego.

P

o uroczystej mszy œwiêtej,
której przewodniczy³ Ks.
Arcybiskup Marian Go³êbiewski Metropolita Wroc³awski, oficjalnego otwarcia uroczystoœci
i powitania goœci dokona³ Wójt
Gminy Miêkinia Jan Marian
Grzegorczyn. Podczas obrzêdów
do¿ynkowych, tradycyjnie, nie

zabrak³o chleba wypieczonego z
tegorocznych zbiorów, który zosta³ przekazany gospodarzowi do¿ynek przez Starostów - Pañstwa Jadwigê i Zbigniewa Siwek,
a nastêpnie podzielony wœród
uczestników.
Kolejna czêœæ œwiêta plonów przeznaczona by³a na roz-

Strzygniêcie konkursu na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy” oraz „Najpiêkniejsze stoisko do¿ynkowe”. Spoœród wieñców I miejsce zajê³o so³ectwo
Lubiatów. Niestety z powodu nie
dotrzymania ustalonych procedur so³ectwo zosta³o zdyskwalifikowane. W zwi¹zku z powy¿szym I miejsce zaj¹³ wieniec z £owêcic, II z Bia³kowa,
III z Wilkszyna, wszystkie pozosta³e wieñce zosta³y wyró¿nione. Natomiast w konkursie na
najpiêkniejsze stoisko do¿ynkowe I miejsce zajê³o so³ectwo Zabór Wielki, II Bia³ków, III Wróblowice. Po przyznaniu nagród,
artystyczn¹ czêœæ rozpocz¹³ zespó³ Feniks z Miêkini, po którym
kolejno na scenie prezentowa³y
siê zespo³y: Dolnoœl¹zacy z Ciechowa, Kapela Góralska, Kapela
Pieczarków oraz zespó³ Silver.
Równie¿ dla najm³odszych nie
zabrak³o atrakcji. Dzieci bawi³y
siê na dmuchanych zamkach
oraz jeŸdzi³y na mini gokartach.
Dobrej zabawie dopisywa³a piêkna pogoda. Uczestnicy bawili
siê przy muzyce do póŸnych godzin nocnych. Zgodnie z zapowiedzi¹ Wójta, kolejne do¿ynki
odbêd¹ siê w so³ectwie Lutynia.
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Kolejna inwestycja drogowa
Urz¹d Gminy Miêkinia
ul. Koœciuszki 41
55-330 Miêkinia
tel. 071 / 317 81 16
071 / 317 83 97
fax: 071 / 317 80 16
e-mail: urzad@miekinia.pl

w Parku Przemys³owym ród³a - B³onie

J

eszcze w tym roku wybudowana zostanie kolejna droga
w Parku Przemys³owym ród³a
B³onie. Prace budowlane rozpoczê³y siê na pocz¹tku sierpnia,
a nowa droga komunikuj¹ca strefê aktywnoœci gospodarczej z dro-

Godziny urzêdowania
Pon. - Pi¹tek: 7.30 - 15.30
Œroda: 8.00 - 16.00

g¹ powiatow¹ zostanie wybudowana do koñca paŸdziernika.
Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 1,5 miliony z³otych. Budowa drogi umo¿liwi powstanie no-

wych zak³adów produkcyjnych
ju¿ w pierwszej po³owie 2009
roku. Œrodki przeznaczane na
poprawê infrastruktury drogowej na terenie gminy s¹ znaczne,
jednak¿e chc¹c przyci¹gaæ kolejnych inwestorów nale¿y zapewniæ im dobr¹ komunikacjê.
Z czasem to zaprocentuje. Powstaj¹ce zak³ady, to nie tylko nowe miejsca pracy, ale równie¿
œrodki do bud¿etu gminy, za któ-

www.miekinia.pl

re bêdzie mo¿na realizowaæ kolejne wa¿ne dla mieszkañców
inwestycje.
W roku 2009 gmina zamierza
uzbroiæ w sieæ wodoci¹gow¹ i
drogow¹ kolejne tereny przemys³owe, zlokalizowane w obrêbie geodezyjnym B³onie. Wyposa¿enie terenów inwestycyjnych
w pe³n¹ infrastrukturê to podstawa je¿eli chce siê zabiegaæ dzisiaj o inwestora.

Zakoñczono budowê drogi w Krêpicach Bêdzie jaœniej

W

sierpniu zakoñczono budowê drogi w miejscowoœci Krêpice - ul. Kwiatowa
wraz z wjazdami do posesji i
przebudow¹ skrzy¿owania z ulicami: Wroc³awsk¹ i Leœn¹. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa
zosta³y zamontowane progi zwalniaj¹ce. Koszt inwestycji wyniós³ 970 tys. z³. Gmina uzyska³a 120 tys. dofinansowania na realizacjê zadania z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W Miêkini na sportowo
Budowa hali sportowej w Miêkini

I

ntensywnie ruszy³y prace budowlane hali widowiskowo-sportowej w Miêkini. Spó³dzielnia Rzemieœlnicza Wielobran¿owa - SWR ze Œrody Œl¹skiej, która wygra³a przetarg, zaraz po podpisaniu umowy przyst¹pi³a do prac przygotowawczych na placu budowy. Jeszcze
w tym roku zostan¹ przeprowadzone pracê na kwotê 2 milionów z³otych. W sierpniu zosta³y
wykonane zbrojenia pod fundamenty, wszystkie pracê prowadzone s¹ zgodnie z przyjêtym
harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji. Obiekt
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zostanie oddany do u¿ytku we
wrzeœniu 2010 roku. Hala o wymiarach 44x46 pomieœci pe³nowymiarowe boisko do pi³ki rêcznej, siatkowej oraz boisko koszykarskie. Budowana hala sportowa bêdzie ogólnodostêpna z
uwzglêdnieniem, i¿ w godzinach pracy szko³y priorytetowo
bêdzie traktowana m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Miêkini. Inwestycja zosta³a dofinansowana z bud¿etu Ministerstwa Sportu w wysokoœci 1,5 mln. z³. Jednoczeœnie w³adze gminy, chc¹c zwiêkszyæ procentowy udzia³ œrodków zewnêtrznych w realizacji

zadania, podjê³y decyzjê o z³o¿eniu wniosku aplikacyjnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego. Wniosek z³o¿ono 11 sierpnia br., ale obiecane
pieni¹dze unijne nie s¹ a¿ tak
du¿e, jak potrzeby samorz¹dów
w województwie dolnoœl¹skim.
W ramach naboru na budowê
obiektów sportowych do Urzêdu Marsza³kowskiego wp³ynê³o
211 wniosków, ca³kowita wartoœæ z³o¿onych projektów opiewa na kwotê 1 miliard 118 milionów z³otych, wnioskowane
dofinansowanie przez samorz¹dy to 658 milionów, a dostêpna
alokacja œrodków unijnych na
lata 2007-2013 wynosi 30 milionów z³otych. Szanse pozyskania œrodków unijnych, pomimo dobrze przygotowanego
wniosku aplikacyjnego, s¹ iluzoryczne.
Ponadto w miesi¹cu wrzeœniu ruszy budowa boiska wielofunkcyjnego w Miêkini oraz budowa boiska w Lutyni w ramach
programu „Orlik 2012”. Boiska
zostan¹ oddane do u¿ytku pod
koniec bie¿¹cego roku. Koszt
budowy boisk wyniesie ponad
1 mln 800 tys. z³. Gmina ze swojego bud¿etu pokryje wydatki
zwi¹zane z realizacj¹ zadania w
kwocie 940 tys. pozosta³e 860
tys. z³ pochodzi z uzyskanych
dofinansowañ z Ministerstwa
Sportu, Urzêdu Wojewódzkiego
oraz Urzêdu Marsza³kowskiego
we Wroc³awiu.

i taniej

N

a terenie gminy Miêkinia
zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z modernizacj¹ oœwietlenia
ulicznego polegaj¹cego na wymianie energoch³onnych, rtêciowych opraw oœwietleniowych
na ekologiczne sodowe, energooszczêdne. Wymiana by³a prowadzona na istniej¹cych punktach oœwietleniowych i objê³a
931 opraw. Ponadto zosta³o zainstalowanych 60 zegarów astronomicznych. Dziêki tym urz¹dzeniom, latarnie zapalaj¹ siê i
gasz¹ automatycznie. Pozwoli
to unikn¹æ sytuacji, w której latarnia œwieci nad ranem b¹dŸ w
dzieñ. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 1 200 000 z³.

Nowe skwery
i plac zabaw

G

mina przyst¹pi³a do realizacji projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowoœciach Miêkinia i Mrozów”, zg³oszonego do
konkursu „Ma³a Odnowa Wsi”.
Œrodki finansowe przeznaczone
przez Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego maj¹ czêœciowo
wspieraæ samorz¹dy min. w
przedsiêwziêciach poprawiaj¹cy estetykê wsi. Pozosta³e œrodki na realizacjê przedsiêwziêcia
gmina musi znaleŸæ we w³asnym bud¿ecie. Gmina Miêkinia
korzystaj¹c z oferty Urzêdu Marsza³kowskiego zagospodaruje
tereny zielone wraz z elementami ma³ej architektury na rogu
ulic: Dolnobrzeskiej i Mrozowskiej w Miêkini oraz przy ul.
Wyzwolenia w Mrozowie. Ponadto plac zabaw w Miêkini
przy ul. Koœciuszki wzbogaci
siê o nowe huœtawki, karuzelê,
bujak, ³awki. Powsta³e tereny,
bêd¹ kolejnymi obszarami u¿ytecznoœci publicznej które jeszcze w tym roku zostan¹ oddane
do u¿ytku. Wczeœniej zagospodarowano tereny dla dzieci i m³odzie¿y (place zabaw) w Brzezinie, Mrozowie, Zakrzycach oraz
Ksiêginicach.

Kolejne inwestycje
na drogach powiatowych
P

Zatoka autobusowa w Prê¿ycach

Droga Miêkini - Mrozów przed remontem ...

Monitoring w szko³ach
na terenie gminy

W

Zespole Szkó³ w Miêkini,
w Lutyni oraz w Szkole
Podstawowej w Pisarzowicach
zostan¹ zainstalowane urz¹dzenia do monitoringu. Monitoring
w szko³ach ma na celu poprawê
bezpieczeñstwa wœród uczniów
i pracowników. Œwiadomoœæ bycia obserwowanym sprawia, ¿e
uczniowie zachowuj¹ siê kulturalnie i nie maj¹ poczucia anonimowoœci - wiedz¹ ¿e wszystkie
wybryki rejestruje kamera i mo-

g¹ zostaæ ukarani za nieprawid³owe zachowanie. Monitoruj¹c
sale i korytarze obiektów szkolnych, zwiêkszamy bezpieczeñstwo przebywaj¹cych tam osób.
Ponadto, chronimy obiekty
przed aktami wandalizmu ze
strony uczniów i osób przychodz¹cych z zewn¹trz.
Gmina Miêkinia uzyska³a dotacjê na monitoring w szko³ach
w wysokoœci 27,5 tys. z³ z Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu.

rzez obszar gminy Miêkina
przebiega kilkanaœcie dróg
powiatowych. Jeszcze do niedawna stan techniczny wiêkszoœci z nich pozostawia³ wiele do
¿yczenia, zagra¿aj¹c ¿yciu i zdrowiu uczestników ruchu ko³owego i pieszym. Sytuacja ta, powoli ulega zmianie, a to za spraw¹
podjêtych przez Wójta Gminy
Miêkinia decyzji o przeznaczeniu czêœci œrodków finansowych
bud¿etu gminy na remont niektórych odcinków dróg powiatowych. W bie¿¹cym roku wyremontowano ju¿ drogê powiatow¹ na odcinku Miêkinia - Mrozów oraz trwaj¹ prace na odcinku przez miejscowoœæ Krêpice.
Na pocz¹tku wrzeœnia zosta³
og³oszony przetarg na przebu-

dowê ulic Dolnobrzeskiej oraz
Koœciuszki w Miêkini, które równie¿ pozostaj¹ w zarz¹dzie Powiatu Œredzkiego. Szacowany
koszt tych napraw to kwota 1
364 tys. z³. Jednoczeœnie w bie¿¹cym roku bud¿etowym, gmina dofinansowa³a inwestycjê budowy chodników w Lenartowicach i Prê¿ycach, a¿ w wysokoœci 80% kosztów ca³kowitych, tj. w kwocie 410 tys. z³.
Dlaczego gmina finansuje remonty dróg powiatowych? W³adze gminy doskonale zdaj¹ sobie sprawê, ¿e mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci
gminnych nie s¹ zainteresowani,
czy droga jest w zarz¹dzie powiatu, czy gminy, ale chc¹ jeŸdziæ dobrymi drogami i chodziæ
po bezpiecznych chodnikach.
Dobre drogi, to równie¿ warunek rozwoju gminy, podstawa w
rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

... I po remoncie

Ca³kowita wartoœæ realizacji zadania wyniesie 36 tys. z³.

Wybory
do Rady
Gminy
Miêkinia

I

nformujemy, ¿e w dniu 20 lipca 2008r. odby³y siê wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy

Miêkinia.
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania - 966
Liczba wyborców którym wydano karty do g³osowania - 200
Liczba g³osów jakie otrzymali
poszczególni kandydaci:
Horochowska Stanis³awa - 50
g³osów
Pomyka³a Piotr - 101 g³osów
Jasiñski Czes³aw W³adys³aw 49 g³osów.
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany
radnym: Piotr Pomyka³a.
Na sesji 29 sierpnia radny pan
Piotr Pomyka³a z³o¿y³ uroczyste
œlubowanie.
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Gminne oœrodki zdrowia
pod szyldem DOLMED-u

O

d 1 wrzeœnia 2008 roku przy-

chodnia zdrowia w Miêkini
oraz jej filie w Lutyni, Pisarzowicach i Mrozowie pracuj¹ w ramach struktury organizacyjnej
Dolnoœl¹skiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. Gmina
Miêkinia przyst¹pi³a do spó³ki
powierzaj¹c swoj¹ opiekê medyczn¹ DOLMEDOWI. Mieszkañcy gminy nie odczuj¹ ¿adnej
zmiany. Bêd¹ mogli nadal korzystaæ z podstawowych us³ug
zdrowotnych, które bêd¹ œwiadczone przez znanych im lekarzy.
Jednoczeœnie zostan¹ automatycznie pacjentami Dolmedu, gdzie

bêd¹ mogli korzystaæ z porad
specjalistów. Przyst¹pienie przez
gminê do spó³ki przyniesie tak¿e znaczn¹ poprawê warunków
lokalowych. Na terenie gminy
istniej¹ cztery oœrodki zdrowia,
z których tylko placówka w Miêkini spe³nia wszelkie obowi¹zuj¹ce standardy. Obiekty w Lutyni i Pisarzowicach s¹ w takim
stanie, ¿e remont jest ju¿ nieop³acalny. W najbli¿szych latach
Dolmed przyst¹pi do budowy
nowych oœrodków. Pomoc w finansowaniu budowy nowych placówek deklaruje KRUS. W paŸdzierniku zostanie zorganizowane spotkanie so³tysów z prezesem Dolmedu Markiem Moszyñskim. Celem spotkania jest wyjaœnienie wszelkich kwestii, które niepokoj¹ mieszkañców.

Pomoc dla Uczniów
Niepe³nosprawnych
G
mina Miêkinia jako realizator programu PFRON pn.
„Uczeñ na wsi pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby
niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce
gminy wiejskie oraz gminy
miejsko - wiejskie” zaprasza do
sk³adania wniosków na dofinansowanie nauki uczniów niepe³nosprawnych. Formularze wniosków mo¿na pobraæ ze strony
internetowej www.miekinia.pl,

lub w Urzêdzie Gminy - I piêtro,
pokój 206. Komplet dokumentów (wniosek wraz z koniecznymi za³¹cznikami) nale¿y sk³adaæ
osobiœcie w Urzêdzie Gminy lub
za poœrednictwem poczty. Ostateczny termin sk³adania wniosków mija 30 wrzeœnia 2008 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerem telefonu:
071 769 82 12

Kolonia w Bia³ym Dunajcu

Koloniœci z Miêkini
w Bia³ym Dunajcu
J
e¿eli wakacje to oczywiœcie
kolonie, a je¿eli kolonie to góry - Tatry, a konkretnie Bia³y Dunajec.
45 uczniów Zespo³u Szkó³ w
Miêkini mia³o mo¿liwoœæ spêdziæ 2 tygodnie w przepiêknie
po³o¿onym pensjonacie w Bia³ym Dunajcu. Codziennie rano
kolonistów budzi³o s³oñce, kozy
i niezwyk³y widok z okien na
³añcuch Tatr.
Uczestnicy kolonii w ciekawy sposób przyswoili sobie historiê Podhala, poznali faunê i
florê regionu, który do tej pory
by³ dla nich tylko punktem na
mapie Polski. Wziêli udzia³ w
wycieczkach do Zakopanego,
Czorsztyna i Niedzicy, p³ywali
statkiem po Zalewie Czorsztyñskim. Piêkno naszych Tatr i Pienin podziwiali z ziemi, powietrza i wody. Wiele emocji dostar-

„I kto nas tak urz¹dzi³ ?”

G

minny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini prowadzi akcjê: „I kto nas tak urz¹dzi³ ?”, która ma na celu pomoc
w wyposa¿eniu lub doposa¿eniu
gospodarstw domowych klientów Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miêkini w niezbêdne meble, artyku³y AGD,
sprzêt RTV, bieliznê poœcielow¹, ko³dry, poduszki, rêczniki,
odzie¿ i zabawki (artyku³y szkolne).
W zwi¹zku z powy¿szym
prosimy o przekazywanie w/w
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artyku³ów do magazynu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miêkini przy ul. Koœciuszki 41.
Szczegó³owych informacji na
temat akcji oraz pomoc w transporcie zapewnia Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Telefon kontaktowy:
071 317 85 56

Za wziêcie udzia³u w akcji
dziêkujemy !
Pieniny, sp³yw Dunajcem

czy³ dzieciom zjazd wyci¹giem
krzese³kowym z Guba³ówki, a
tak¿e udzia³ w najwiêkszej atrakcji Pienin - sp³ywie prze³omem
Dunajca. Wiêkszoœæ uczestników
po raz pierwszy mia³a mo¿liwoœæ na flisackiej tratwie spotkaæ siê z dzik¹, niezmienion¹
przyrod¹, a zarazem w najciekawszy sposób zwiedziæ Pieniñski Park Narodowy.
Wiele kolonijnych atrakcji
zapewniono równie¿ dzieciom
na miejscu w Bia³ym Dunajcu zabawy i k¹piele w Termach
Podhalañskich, gry i zabawy nad
brzegiem rzeki, podchody, ogniska itp. Podczas pobytu na kolonii dzieci nawi¹za³y nowe znajomoœci, przyjaŸnie, które na
pewno przetrwaj¹ do nastêpnych
wakacji.
Ta wspania³a przygoda z górami by³aby niemo¿liwa dla
wiêkszoœci uczestników, gdyby
nie pomoc organizatora - prezesa TPD Oddzia³ Oborniki Œl¹skie Pana Stanis³awa Brañskiego
i funduszy zdobytych od sponsorów. W Zespole Szkó³ w Miêkini bezpoœrednimi organizatorkami by³y nauczycielki Dorota
Wagus-Mañka i Ma³gorzata Biszczak-Kunik. Na kolonii dzieæmi
opiekowa³y siê Emilia Litwin,
Maria Osiecka i Gra¿yna Worobiec. Dziêki ich pracy i zaanga¿owaniu dzieci spêdzi³y wspania³e wakacje i zdrowe, zadowolone wróci³y do domu z potê¿n¹
dawk¹ energii na nowy rok
szkolny.

Wystawa Malarstwa
Jerzego Kap³añskiego
W dniach od 27 wrzeœnia 2008 r. do 12 paŸdziernika w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Miêkinia odbêdzie siê wystawa prac
malarskich Jerzego Kap³añskiego. Wszystkich mi³oœników malarstwa portretowego serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
wystawy, choæ i zwolennicy pejza¿y oraz martwej natury znajd¹ tam coœ dla siebie.

J

erzy Kap³añski - urodzony
w 1949 r. we Wroc³awiu, studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Sztuk Plastycznych we
Wroc³awiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i RzeŸby. Dyplom
z zakresu malarstwa uzyska³ w
pracowni doc. Zbigniewa Karpiñskiego w 1975 roku. Zajmuje
siê malarstwem sztalugowym,
w szczególnoœci portretem, a tak¿e pejza¿em i martw¹ natur¹.
Bra³ udzia³ w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic¹, uzyskuj¹c liczne
nagrody i wyró¿nienia. Od wielu lat malarz mieszka i tworzy na
terenie gminy Miêkinia w malowniczo po³o¿onej oficynie
dworskiej w miejscowoœci Brzezina. Lokalne krajobrazy gminy
Miêkinia stanowi¹ natchnienie

dla jego twórczoœci.
"Nie skrêpowany jakimikolwiek konwenansami ani nakazami mody salonów malarskich
tworzy tak, jak nakazuje mu
wewnêtrzny imperatyw. Próbuje
ró¿nych tematów, podporz¹dkowuje im ró¿ne techniki, œrodki
formalne. (...) Prawie monumentalnych rozmiarów blejtram
te¿ nale¿y poczytaæ za rodzaj
odwagi twórczej i dynamicznej
osobowoœci.
(...) odkrywa i opisuje urodê
przedmiotów powszechnie spotykanych, przedmiotów zwyk³ych, powszechnych i banalnych
- nobilituje je, nadaje im blasku niemal personifikuje je. S¹ to
portrety martwych natur."
Serdecznie zapraszam.

Uroczystoœci z okazji
Dnia Seniora

1

.X.2008 r. z okazji Miêdzynarodowego Dnia Seniora
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miêkini wraz z Samorz¹dowym Oœrodkiem Kultury w Miêkini oraz Publicznym
Przedszkolem w Miêkini, zaprasza na spotkanie: „£¹czymy pokolenia - dodajmy ¿ycia do lat”.
Spotkanie odbêdzie siê pod patronatem Wójta Gminy Miêkinia. Uroczystoœci rozpoczn¹ siê
Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 9.00 w koœciele pw. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Miêkini, a
nastêpnie przeniesione zostan¹
do Sali widowiskowej Urzêdu
Gminy w Miêkini. W programie
zaplanowano min. prelekcjê

przedstawicieli Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, spotkanie z
przedstawicielami Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Œrodzie Œl¹skiej,
wystêp dzieci z Publicznego
Przedszkola w Miêkini oraz wystêp zespo³u muzycznego z Wilkszyna, inne atrakcje.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do czynnego udzia³u.
Szczegó³owych informacji udziela Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miêkini pod numerem
telefonu:
071 -317-85-56

Kolejny sukces
Zespo³u Feniks
Z

espó³ taneczny „Feniks” z
Miêkini po raz kolejny odniós³ sukces. Podczas 35. Harcerskiego Festiwalu Kultury
M³odzie¿y, który odby³ siê w
dniach 7-20 lipca 2008 r. w Kielcach, dziewczêta zdoby³y Br¹zow¹ Jod³ê. Podczas koncertu
galowego zaprezentowa³y taniec
„Magia Lalek”. Uk³ad zosta³
przygotowany przez opiekuna
i choreografa zespo³u pani¹ Alinê Szymczyk.
W trakcie dwutygodniowego pobytu w Kielcach, dziewczêta uczestniczy³y w warsztatach tanecznych prowadzonych
przez wybitnych choreografów.
Spoœród wielu zajêæ wybra³y mo-

dern u pani Anny Œmiganowskiej, jazz z panem S³awomirem
Gidlem oraz hip-hop z panem
Paw³em P³oñskim.
W wolnych chwilach dziewczêta poznawa³y historiê ziemi
œwiêtokrzyskiej. Zwiedzi³y jaskiniê „Raj” oraz kieleckie muzea m.in. Muzeum Wsi Kieleckiej,
Historii Kielc, Narodowe, Dzieciêcych lat Stefana ¯eromskiego. Podczas „Bia³ej Harcerskiej
Nocy” zespó³ kwestowa³ na
rzecz odbudowy wie¿y klasztoru na Œwiêtym Krzy¿u.
Cieszymy siê z wygranej
naszych dziewcz¹t i ¿yczymy
dalszych sukcesów !

Dotacja dla bibliotek

P

o raz kolejny Samorz¹dowy
Oœrodek Kultury w Miêkini
otrzyma³ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotacjê w wysokoœci 7 800,00 z³.
w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”,
dziêki której biblioteki na terenie gminy Miêkinia wzbogac¹
siê o nowoœci wydawnicze.
Ponadto Gminna Biblioteka
Publiczna w Miêkini wziê³a
udzia³ w projekcie „Czas na czytanie. Ksi¹¿ka wzbogaca”, którego celem jest promocja czytel-

nictwa i popularyzacja literatury.
Akcja zosta³a zainicjowana
przez „Œwiat Ksi¹¿ki”. Partnerzy akcji: Fundacja Agora i Agencja Ciszewski Public Relations.
Gminna Biblioteka Publiczna w
ramach akcji otrzyma³a nieodp³atnie 35 ksi¹¿ek z literatury
piêknej, popularno naukowej i literatury dla dzieci.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z ksiêgozbioru biblioteki publicznej w Miêkini, Mrozowie, Lutyni i Wilkszynie.
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Remonty w obiektach
oœwiatowych
Tegoroczny sezon budowlany obfitowa³ w wiele remontów
gminnych obiektów oœwiatowych. To kontynuacja dzia³añ
w³odarzy Gminy zmierzaj¹cych do konsekwentnej poprawy
warunków nauczania w szko³ach.

W

akacje to praktycznie jedyny czas w roku, kiedy
w gminnych placówkach oœwiatowych mo¿na przeprowadziæ
gruntowne remonty. Intensywne
prace, które zakoñczy³y siê tu¿
przed pierwszym dzwonkiem,
prowadzono w Zespole Szkó³ w
Lutyni i Miêkini, a tak¿e w Szko³ach Podstawowych w Mrozowie i Pisarzowicach. W Pisarzowicach, Miêkini oraz Lutyni wyremontowano dachy, pomalowano sale lekcyjne, hole oraz sale sportowe. Stolarka okienna
wymieniona zosta³a w Gimna-

zjum w Lutyni oraz w Szkole
Podstawowej w Mrozowie, w
której dodatkowo wymianie
uleg³y drzwi. Ponadto w Zespole Szkó³ w Miêkini wyremontowano kot³ownie oraz trwaj¹
prace remontowe sanitariatów.
Koszt ca³kowity prowadzonych
w placówkach oœwiatowych
prac wyniós³ 884 tys. z³. Czêœæ
z tych pieniêdzy pochodzi ze
œrodków Ministerstwa Edukacji
Narodowej (273 tys. z³), pozyskanych w wyniku z³o¿enia dobrze przygotowanego wniosku
o dofinansowanie.

„Z ksi¹¿k¹ na walizkach”

W

ramach kontynuacji spotkañ „Z ksi¹¿k¹ na walizkach” w dniu 8 wrzeœnia 2008 r.
w Sali widowiskowej Urzêdu
Gminy w Miêkini, odby³y siê
warsztaty plastyczne z ilustratork¹ ksi¹¿ek Pani¹ Joann¹ Zagner-Ko³at. Celem warsztatów
by³o przybli¿enie dzieciom pracy ilustratora. Dzieci mog³y siê
dowiedzieæ z jakich etapów sk³ada siê tworzenie ilustracji do
ksi¹¿ek oraz spróbowaæ swoich
si³ jako ilustratorzy. W ramach
warsztatu tworzyli rysunki do
fragmentu zaprezentowanego

Kolejna edycja szkolenia

opowiadania. Po spotkaniu dzieci otrzyma³y drobne upominki
oraz zrobi³y pami¹tkowe zdjêcia
z Pani¹ Joann¹ Zagner-Ko³at.
Tym razem uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy III A
i III B ze Szko³y Podstawowej w
Miêkini. Dzieci przyby³y do
Urzêdu Gminy pod opiek¹ Pani
Anny Biernackiej-Zalewskiej,
Pani Gra¿yny Worobiec oraz Pani Rozalii Jêdruszek. Spotkanie
by³o form¹ nagrody dla uczniów, którzy okazali siê najlepszymi czytelnikami Biblioteki
Szkolnej.

Konkurs na logo

z zakresu aktywizacji zawodowej „ Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Roz-

G

minny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini informuje, ¿e w dniach 6-10 paŸdziernika 2008 w siedzibie Urzêdu Gminy w Miêkini odbêdzie
siê kolejna edycja szkolenia dla
mieszkañców Gminy Miêkinia
z zakresu aktywizacji zawodowej osób maj¹cych trudnoœci w
poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Zajêcia przeprowadzone zostan¹ przez pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we

Wroc³awiu. Zapraszamy zainteresowanych mieszkañców Gminy. Szczegó³owych informacji
udzielaj¹ pracownicy GOPS w
Miêkini pod numerem telefonu:
071 317 85 56

071 317 85 56

Szkolenia s¹ realizowane w ramach projektu „Móc to chcieæ,
od biernoœci do sukcesu” finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
oraz bud¿etu gminy Miêkinia.

wi¹zywania Problemów Alkoholowych
I Innych Uzale¿nieñ w Miêkini”

Z

apraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie na
graficzne logo Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych I
Innych Uzale¿nieñ w Miêkini jeœli czujesz siê mocny w tworzeniu i edycji grafiki, spróbuj
swoich si³.

www.miekinia.pl

Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody. Regulamin konkursu
oraz kartê zg³oszeniow¹ mo¿na pobrana na stronie Urzêdu Gminy w Miêkini:

www.miekinia.pl

