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Samorz¹d wspólnie z biznesem,
czyli zgoda buduje
12 listopada 2008 otwarta
zosta³a nowa droga w Parku
Przemys³owym ród³a - B³onie. Jest to przygotowanie terenu pod inwestycje dla firmy
Poland Alloys z Katowic, która ju¿ wkrótce rozpocznie swoj¹ dzialalnoœã na terenie gminy.
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Nowe boisko w Miêkini
ju¿ otwarte
W Miêkini powsta³o pierwsze w powiecie œredzkim wielofunkcyjne boisko sportowe
o sztucznej nawierzchni.
Obiekt jest ogólnodostêpny
dla mieszkanców.
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Wigilia w Miêkini
Tradycyjnie juý, w zwiàzku ze zbliýajàcymi siæ Œwiætami Boýego Narodzenia,
GOPS w Miækini przy wspóùudziale Urzædu Gminy, Samorzàdowego Oúrodka Kultury oraz PFRON organizuje
uroczystoúæ wigilijnà dla samotnych i niepeùnosprawnych
mieszkañców naszej gminy.
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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

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

Spokojnych, zdrowych, radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, spêdzonych
w serdecznym gronie rodzinnym oraz
wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku.
Niechaj piêkne Bo¿onarodzeniowe
œwiêta nios¹ wszystkim betlejemski
blask.
¯ycz¹:
oraz

Wójt Gminy Miêkinia
Jan Marian Grzegorczyn

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Miêkinia

Czes³aw Osiecki wraz z Radnymi

Plany inwestycyjne
na 2009 r.
Nadchodz¹cy 2009 r. to kolejny rok, w którym bud¿et gminy zawiera szereg wydatków inwestycyjnych. Œrodki finansowe przeznaczono na: infrastrukturê drogow¹, sportow¹, edukacyjn¹
i kulturaln¹.
Bud¿et na rok 2009 przewiduje dochody w kwocie 35 562
335 z³, a wydatki wy¿sze od dochodów o 3 954 000 z³, czyli 39
516 335 z³. Deficyt bud¿etowy
zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi (po¿yczki i kredyty, w perspektywie emisja obligacji). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e a¿
40% wydatków bud¿etowych
zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne, w tym tak¿e na
wydatki w ramach programowania œrodków unijnych.
Konstruuj¹c bud¿et na rok 2009
kierowano siê dwoma zasadniczymi za³o¿eniami. Po pierwsze
bud¿et ma byæ bud¿etem proinwestycyjnym, a po drugie bud¿etem oszczêdnych wydatków
bie¿¹cych. Realizuj¹c te dwa za³o¿enia przeznaczono a¿ 15 700

000 z³ na inwestycje (co stanowi
40% ogó³u wydatków), natomiast wydatki bie¿¹ce s¹ ni¿sze
o 3 468 000 z³ od dochodów bie¿¹cych, co pozwala przeznaczyæ
tak uzyskan¹ nadwy¿kê na wydatki maj¹tkowe.
Wójt Gminy w projekcie bud¿etu skierowanym do Rady Gminy
Miêkinia wnioskuje o realizacjê
nastêpuj¹cych zadañ inwestycyjnych:
W zakresie infrastruktury drogowej wydatki inwestycyjne dotycz¹ trzech obszarów:
budowa chodników w nastêpuj¹cych miejscowoœciach:
Wróblowice, Ksiêgienice,
£owêcice, ród³a oraz G³oska
przebudowa dróg: ul. Szkolna, Sportowa i Koœciuszki w

www.miekinia.pl

Miêkini, ul. Pionierów i Koœcielna w Lutyni oraz budowa
nowej drogi w strefie przemys³owej ród³a - B³onie w
celu dalszego uzbrojenia terenów. Strategicznym zadaniem jest równie¿ przebudowa drogi Miêkinia-B³onie,
która to inwestycja bêdzie
realizowana ³¹cznie z powiatem œredzkim.
remont dróg poprzez zastosowanie technologii powierzchniowego utrwalenia: Mrozów ul. Koœciuszki i Chrobrego; Pisarzowice ul. Odrzañska; Brzezina ul. Leœna;
Wilkszyn ul. Szkolna.
£¹czne nak³ady na infrastrukturê drogow¹ wynios¹ a¿ 6 milionów 700 tys. z³.

ci¹g dalszy na str. 2

W zakresie infrastruktury
sportowej:
boiska sportowe o sztucznej
nawierzchni: we wsi Wróblowice oraz G³oska;
kontynuacja budowy hali
sportowo - widowiskowej w
Miêkini oraz rozpoczêcie budowy sali sportowej przy
szkole podstawowej w Pisarzowicach. W³adze gminy
d¹¿¹ do realizacji za³o¿enia obiekty sportowe przy ka¿dej szkole. Ponadto planuje
siê wykonanie boisk trawiastych w B³oniach, Brzezinie
i Mrozowie.
£¹czne nak³ady w tym obszarze
to kwota 4 miliony 200 tys. z³.
Infrastruktura edukacyjna:
przebudowa obiektu oœwiaty
w Miêkini obejmuj¹ca zagospodarowanie terenu wokó³ szko³y, po³o¿enie nowej
elewacji oraz wymiana system grzewczego na gazowy - planowane nak³ady wynios¹ 1 milion 300 tys. z³
Ponadto zostanie przeprowadzona adaptacja obiektu przy ul.
Koœciuszki w Miêkini na Gmin-

ny Dom Kultury koszt zadania
wynosi 1 milion z³. Poza wy¿ej
wymienionymi wydatkami inwestycyjnymi przewidziano równie¿ wydatki na gospodarkê wodno œciekow¹ w formie dokapitalizowania spó³ki gminnej oraz
budowê zbiornika ma³ej retencji w B³oniach. £¹czny koszt wymienionych zadañ wyniesie 800
tys. z³.
Przeznaczaj¹c 40% œrodków
bud¿etowych na zadania inwestycyjne w³adze gminy d¹¿¹ do
szybkiej poprawy stanu infrastruktury drogowej, edukacyjnej i sportowej na terenie gminy.
Przygotowany bud¿et na rok
2009 jest bardzo ambitny, ale jak
pokazuj¹ doœwiadczenia roku
2008 planowane zadania inwestycyjne s¹ mo¿liwe do realizacji.
Istotn¹ cech¹ bud¿etu roku
2009 jest to, i¿ dochody bie¿¹ce
w kwocie 27 297 335 z³ przewy¿szaj¹ wydatki bie¿¹ce, wynosz¹ce 23 829 335 z³ o kwotê 3
468 000 z³. To tak zwana nadwy¿ka operacyjna œwiadcz¹ca o
prawid³owej strukturze docho-

dów i wydatków bud¿etu 2009
roku. W zakresie planu wydatków nale¿y zaznaczyæ radykalne zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji (w
stosunku do wydatków ponoszonych w poprzedniej kadencji), które maj¹ wynosiæ 9,66 %
wydatków, podczas gdy w 2004
roku stanowi³y 18,51 %, w 2005
roku 16,13 % , w 2006 roku
16,02 %, w 2007 roku 13,67 % ,
a w 2008 roku przewiduje siê, ¿e
bêd¹ stanowi³y ok. 10 % wydatków ogó³em. Powy¿sze œwiadczy o wyraŸnej zmianie polityki
nowych w³adz samorz¹dowych
w zakresie realizacji zadañ gminy.
Wyrazem zaanga¿owania
w³adz samorz¹dowych w zmianê stanu infrastruktury gminnej
jest tak¿e aktywne przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
w ramach Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, jak równie¿ œrodków krajowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wyró¿nienie
dla Gminy Miêkinia

G

mina Miêkinia - decyzj¹ Komisji Konkursowej, VI edycji
ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt jednostki samorz¹du
terytorialnego na rzecz œrodowisk
osób niepe³nosprawnych pn. „Równe szanse, Równy dostêp” - otrzyma³a wyró¿nienie za projekt pn.
„Partnerstwo lokalne na rzecz informacji osób niepe³nosprawnych, niepe³nosprawni - wspieramy z pasj¹”.
Projekt realizowany by³ przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Miêkini. Celem konkursu by³o promowanie i wspieranie ponadstandardowych i nowatorskich dzia³añ
podejmowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na rzecz polepszania jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych oraz wyrównywania
szans w dostêpie do zatrudnienia,
jak równie¿ uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym. Uroczyste wrêczenie
nagród odby³o siê dnia 26 listopada
2008 r. w Gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamieñ wêgielny pod budowê hali
sportowo-widowiskowej w Miêkini
paŸdziernika 2008r. wkopano kamieñ wêgielny
pod budowê hali sportowo-widowiskowej w Miêkini. W uroczystoœci uczestniczy³o wielu
goœci na czele z Wicemarsza³kiem Województwa Dolnoœl¹skiego Tadeuszem Drabem.
Przypominamy, ¿e hala sportowa zostanie oddana do u¿ytku
we wrzeœniu 2010 roku. Obiekt
o wymiarach 44x46 m. pomieœci
pe³nowymiarowe boisko do pi³ki rêcznej, siatkowej oraz boisko
koszykarskie. Budowana hala
sportowa bêdzie ogólnodostêpna. Koszt inwestycji to kwota
6,5 mln. z³, z czego 1,6 mln. z³
pokryte zostanie z uzyskanego
przez Gminê dofinansowania ze
œrodków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
W uroczystoœci wkopania kamienia wêgielnego, poza Wicemarsza³kiem Województwa Dolnoœl¹skiego Tadeuszem Drabem, uczestniczyli dyrektor Wydzia³u Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Urzêdu Marsza³-

kowskiego Marcin Przychodny,
Starosta Powiatu Œredzkiego Sebastian Burdzy oraz w³adze gminy Miêkina. Odczytany zosta³
akt erekcyjny, który pozwoli
przysz³ym pokoleniom okreœliæ
moment rozpoczêcia budowy hali oraz nazwiska osób, zaanga¿owanych w przedsiêwziêcie.
Podczas wkopania aktu erekcyjnego Wójt Gminy Miêkinia
Jan Marian Grzegorczyn stwierdzi³, ¿e budowa hali to znacz¹ca
inwestycja dla naszej gminy i
nie chodzi tu tylko o poprawê
warunków do uprawiania sportu, ale o realizacjê kolejnego elementu tworz¹cego przemyœlan¹
strategiê rozwoju gminy.

Od prawej:
Tadeusz Drab, Marcin Przychodny i Jan Marian Grzegorczyn

Plan urz¹dzeniowo-rolny

G

mina Miêkinia przyst¹pi³a do
opracowania „Planu urz¹dzeniowo-rolnego”. Plan urz¹dzenioworolny jest zapisem inwentaryzacji,
diagnozy stanu istniej¹cego oraz
hierarchii celów dotycz¹cych prze-

budowy przestrzeni wiejskiej gminy, a przede wszystkim: kierunku
prac melioracyjnych, prac rekultywacyjnych oraz prac z zakresu
kszta³towania struktury agrarnej.
Opracowanie jest wspó³finansowa-

ne przez Gminie Miêkinia w wysokoœci 60 tys. z³ i Dolnoœl¹skie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych we
Wroc³awiu w wysokoœci 240 tys. z³.
Z opracowania bêdzie móg³ korzystaæ ka¿dy mieszkaniec gminy.

Na pó³metku kadencji
Zmiana wizerunku gminy
Rozmowa z wójtem gminy Miêkinia Janem Marianem Grzegorczynem.
powsta³o w ka¿dej miejscowoœci. W strefie aktywnoœci gospodarczej ród³a-B³onie powsta³y
dwie nowe drogi i pojawili siê
nowi inwestorzy. Z³o¿yliœmy tak¿e wniosek na dotacjê z tzw.
schetynówki, czyli dotacjê z Ministerstwa SprawWewnêtrznych
i Administracji. Je¿eli gmina
uzyska dofinansowanie pokryje
ono czêœæ kosztu remontu ulic:
Koœciuszki, Sportowej i Szkol- Mija w³aœnie po³owa Pañ- nej w Miêkini.
skiej kadencji. Jakie by³y g³ó- A jak wygl¹daj¹ starania o
wne cele, które postawi³ Pan pozyskanie œrodków unijnych?
sobie na jej pocz¹tku?
- Pierwsze kroki w tym celu
- Przede wszystkim by³o dla poczyniliœmy zaraz po rozpomnie wa¿ne wprowadzenie jaw- czêciu kadencji. Z³o¿yliœmy wtenego i przejrzystego systemu wy- dy wiele wniosków, dotycz¹cych
datkowania finansów publicz- g³ównie spraw spo³eczno-oœwianych. W ten sposób gmina mo- towych. Du¿ym sukcesem jest
g³a zyskaæ opiniê rzetelnego par- akceptacja Urzêdu Marsza³tnera oraz instytucji przyjaznej kowskiego dla z³o¿onego wraz
dla mieszkañców i inwestorów. z powiatem œredzkim wniosku o
Do tej pory uchodzi³a ona w po- przebudowê drogi powiatowej
wiecie œredzkim za samorz¹d 2059D relacji B³onie - Miêkinia.
bierny i nie wykazuj¹cy ¿adnej Staramy siê tak¿e uzyskaæ doaktywnoœci proinwestycyjnej. tacje ze œrodków krajowych. W
Wystarczy wspomnieæ, ¿e do ten sposób znacznie wzrós³ bukoñca 2006 roku nie zosta³ z³o- d¿et gminy. Jeszcze w 2006 roku
¿ony ¿aden wniosek o pozyska- wynosi³ on niewiele ponad 20
nie dotacji przedakcesyjnych czy mln z³, a w 2008 roku ju¿ oko³o
unijnych, co by³o ewenementem 35 mln z³. W projekcie bud¿etu
wœród dolnoœl¹skich samorz¹- na rok 2009 na inwestycje przedów.
znaczono rekordowo wysok¹ su- Czy po objêciu urzêdu mu- mê 15 mln 700 tys. z³.
sia³ Pan dokonaæ wielu zmian?
- Jakie najwa¿niejsze zada- Moj¹ obecn¹ kadencjê mo¿- nia stoj¹ obecnie przed gmin¹?
na podzieliæ na dwa etapy. Rok
- Musimy uporz¹dkowaæ gos2007 to przede wszystkim po- podarkê wodno-œciekow¹. Udarz¹dkowanie schedy po poprze- ³o nam siê wyjaœniæ sprawy w³asdnikach. Niezbêdne okaza³y siê noœciowe w tym zakresie. Zazmiany organizacyjno-finanso- warliœmy tak¿e porozumienie z
we. Dopiero po przebrniêciu MPWiK we Wroc³awiu w spraprzez ten etap, w tym roku mo- wie odbioru œcieków. Nadal stragliœmy przyst¹piæ do realizacji tegicznym zadaniem bêdzie dalzadañ, g³ównie z dziedziny po- sza modernizacja dróg gminprawy infrastruktury.
nych oraz budowa chodników
- Czy przynios³y one ju¿ kon- we wszystkich miejscowoœciach.
Poza zadaniami inwestycyjnymi
kretne rezultaty?
- Uda³o siê zmodernizowaæ podejmowane s¹ tak¿e nowe inisporo gminnych dróg i wybu- cjatywy spo³eczne. S¹ one realidowaæ nowe chodniki w piêciu zowane g³ównie przez Gminny
miejscowoœciach. Dokonano ge- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
neralnych remontów obiektów oraz jednostki oœwiatowe. W
oœwiatowych na terenie gminy. paŸdzierniku odby³a siê lokalna
Powstaje tak¿e hala widowisko- uroczystoœæ dla seniorów po³¹wo-sportowa w Miêkini oraz bo- czona z uruchomieniem filii Uniiska wielofunkcyjne o sztucznej wersytetu Trzeciego Wieku. Renawierzchni w Miêkini i Lutyni. alizowane s¹ tak¿e programy
Chcielibyœmy, by takie boisko aktywizuj¹ce osoby bezrobotne

„Ma³y cz³owiek wiele mo¿e”
paŸdziernika rozpoczê³a
siê realizacja projektu
„Ma³y cz³owiek wiele mo¿e”,
który jest skierowany do uczniów klas I-III Zespo³u Szkó³ w
Miêkini oraz przedszkolaków z
Publicznego Przedszkola w Miêkini. Projekt zak³ada zwiêkszenie liczby oraz rozszerzenie oferty zajêæ edukacyjnych dla
dzieci. W ramach projektu organizowane s¹ wyjazdy do kina,
Wroc³awskiego Teatru Lalek, Filharmonii we Wroc³awiu, Opery
Wroc³awskiej, Muzeum Regionalnego w Œrodzie Œl¹skiej, Muzeum Etnograficznego. Ponadto
dzieci mog¹ rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania poprzez
udzia³ w warsztatach dziennikarskich, plastycznych i teatral-

nych. W ramach projektu zosta³
nakrêcony film pt. „Ma³y cz³owiek wiele mo¿e” przedstawiaj¹cy poczynania wszystkich osób
zaanga¿owanych w realizacjê zadania oraz zosta³a wydana gazetka „Reporterek”, redaktorem
której byli uczestnicy projektu.
Projekt, którym objêto 180 dzieci, powsta³ przy wspó³udziale
nauczycieli z Zespo³u Szkó³ w
Miêkini, a jego wdro¿enie by³o
mo¿liwe dziêki pozyskaniu przez
Gminê dodatkowych œrodków z
Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu. Kwota pozyskanej dotacji
to 60,7 tys. z³, przy finansowym
zaanga¿owaniu gminy w wysokoœci 20,8 tys. z³.

Pomoc dla szpitala

Œredzkie Centrum Medyczne

W

lub d³ugo pozostaj¹ce bez pracy.
Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e du¿ym atutem gminy s¹ walory
przyrodnicze. Czêœæ jej terenów
le¿y na obszarze objêtym Programem Natura 2000. Nale¿ymy do stowarzyszenia ”Kraina
£êgów Odrzañskich”, chcemy
opracowaæ sieæ œcie¿ek rowerowych.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów.

Rozmawia³a Ewa Mastalska

ramach pomocy dla œredzkiego szpitala, Gmina
Miêkinia zakupi i przeka¿e na
rzecz placówki nowy sprzêt medyczny. Bêd¹ to: wózki do przewo¿enia chorych, stó³ do opatrunków oraz pompy infuzyjne.
Pompy infuzyjne stosowane s¹
do ci¹g³ego, dok³adnego dawkowania leków g³ównie na oddzia³ach intensywnej terapii medycznej. Wartoœæ sprzêtu to kwota 45
tysiêcy z³otych. Wyposa¿enie zostanie przekazane do szpitala po
przeprowadzeniu postêpowania
przetargowego na zakup wymienionego sprzêtu.

Kolejny remont drogi
powiatowej zakoñczony

T

ym razem wyremontowana
zosta³a droga powiatowa nr
2056D, przebiegaj¹ca przez Miêkiniê tj. ul. Koœciuszki oraz ul.
Dolnobrzeska.
Na remontowanym odcinku drogi po³o¿ona zosta³a nowa warstwa z masy mineralno-asfaltowej, poszerzono istniej¹c¹ nawierzchniê w miejscach gdzie
by³o to wymagane, oraz u³o¿ono

476 mb œcieku drogowego. Przebudowane zosta³o skrzy¿owanie
z ul. Mrozowsk¹ oraz wybudowano 340 mb chodnika. Ju¿ po
raz kolejny za remont drogi powiatowej zap³aci³a Gmina Miêkinia. Koszt tych prac, podnosz¹cych bezpieczeñstwo zarówno pieszych jak i kierowców,
wyniós³ 750 tys. z³.

Ponad 3 mln.
zasili³o gminny
bud¿et
W

2008r bud¿et gminy
Miêkinia zwiêkszy³ siê o
ponad 3 mln. z³ na skutek uzyskania dodatkowych œrodków finansowych na realizacjê zadañ
gminnych. Najwiêksz¹ pulê pieniêdzy uda³o siê pozyskaæ z Ministerstwa Sportu i Turystki na
realizacjê zadañ zwi¹zanych ze
sportem (dofinansowane zosta³y
zarówno zajêcia sportowe dla
dzieci, jak i budowa infrastruktury) oraz na zadania o charakterze edukacyjnym. Dodatkowe
œrodki umo¿liwi³y wprowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich typów szkó³

oraz przedszkolaków.
Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu
zbiorcze zestawienie uzyskanych przez Gminê dotacji. W zestawieniu brakuje œrodków unijnych, jako Ÿród³a finansowania
zadañ, co nie wynika z braku zainteresowania Gminy tymi œrodkami, ale z opóŸnienia w og³aszaniu konkursów przez Instytucje zarz¹dzaj¹ce poszczególnymi programami. Wiêkszoœæ konkursów, w ramach których Gmina Miêkinia zamierza sk³adaæ
wnioski o dofinansowanie zostanie rozstrzygniêtych lub og³oszonych w 2009r.

Œrodki zewnêtrzne pozyskane na podstawie przygotowanych
wniosków przez Gminê Miêkinia w roku 2008:
Lp.

Kwota dofinansowania

Instytucja dotuj¹ca

1.

20 tys. na naukê jêzyka angielskiego w
szko³ach

Ministerstwo Edukacji

Samochód dla Nowe wiaty
OSP w Lutyni przystankowe

2.

120 tys. z³ do budowy drogi w Krêpicach, ul.
Kwiatowa.

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

3.

40 500 z³ na prowadzenie zajêæ sportowo
rekreacyjnych dla uczniów szkó³ na terenie
gminy.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

G

4.

1 600 000 z³ na budowê sali widowiskowo –
sportowej w Miêkini

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5.

Centra kszta³cenia na odleg³oœæ:

Europejski Fundusz Spo³eczny

mina Miêkinia przeznaczy³a dotacjê na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lutyni
w wysokoœci 90 tys. z³. Ca³kowita wartoœæ wozu bojowego to
105 tys. z³, kwotê 15 tys. z³ OSP
w Lutyni pokry³o ze œrodków
w³asnych.
Zakupiony nowy samochód
wraz z wyposa¿eniem u³atwi
stra¿akom wyjazdy do po¿arów.
Jednostka OSP z Lutyni bierze
udzia³ w dzia³aniach ratowniczych na terenie gminy Miêkinia, powiatu œredzkiego, a tak¿e
w województwa dolnoœl¹skiego.

Nowy samochód dla OSP w Lutyni

(Miêkinia – koszt pozyskanego wyposa¿enia
punktu 30 tys. z³ Brzezinka Œredzka – koszt
pozyskanego wyposa¿enia punktu 34 tys. z³)
6

273 tys. z³ w ramach rezerwy subwencji
oœwiatowej – zadania dotycz¹ remontu Zespo³u
Szkó³ w Miêkini i Zespo³u Szkó³ w Lutyni, gmina
wnioskowa³a o 1 012 000 z³., w wyniku du¿ej
iloœci wniosków otrzymano 27 %
dofinansowania

Ministerstwa Edukacji Narodowej

22 tys. z rezerwy na odprawy dla nauczycieli
7.

40 tys. z³ program edukacji ekologiczne w
placówkach oœwiatowych na terenie gminy,
wnioskowano o dofinansowanie 54 tys. z³.

Wojewódzkiego Funduszu Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu

8.

25 tys. z³ budowy placów zabaw w
miejscowoœciach: Mrozów, Ksiêginice,
Zakrzyce, Brzezina

Urzêdu Marsza³kowskiego

9.

200 tys. z³ budowa boiska wielofunkcyjnego

Ministerstwo Sportu i Turystyki

10.

11 tys. przygotowanie opracowania „Program
usuwania azbestu w Gminie Miêkinia”.
27,5 tys. z³ na monitoring w szko³ach na
terenie gminy Miêkinia

Ministerstwa Gospodarki

12.

666 tys. boisko ORLIK 2012 w Lutyni

Urz¹d Marsza³kowski / Urz¹d Wojewódzki
we Wroc³awiu

13.

49 tys. sprzêt dla OSP w Lutyni

Urz¹d Marsza³kowski

14.

60,7 tys. projekt edukacyjny realizowany w
Zespole Szkó³ w Miêkini

Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu

Wiata w Brzezince Œredzkiej

W

miejscowoœci Wilkostów, Brzezinka Œredzka i
Brzezina zosta³y zamontowane
nowe wiaty przystankowe. Gmina na powy¿szy cel przeznaczy³a 10 tys. z³., maj¹c nadziejê, ¿e
pos³u¿¹ one d³ugo mieszkañcom
wsi i nie zostan¹ zniszczone
przez wandali.

11.

RAZEM: 3 218,7 tys. z³

Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu.

Pi³karze WKS Œl¹sk Wroc³aw
w Miêkini
Pi³karze WKS Œl¹sk Wroc³aw

W

œrodê, 26 listopada w sali
gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w Miêkini odby³o siê
spotkanie fanów pi³ki no¿nej z
zawodnikami WKS - Œl¹sk Wroc³aw. Do Miêkini pi³karze WKS
Œl¹sk Wroc³aw przyjechali w
sk³adzie: Krzysztof Ostrowski,
Karol Gajos, Sebastian Dudek i
Krzysztof Ulatowski wraz z Januszem Sybisem. W trakcie spotkania Zbigniew Szwarc z dzia³u
marketingu klubu, wyjaœni³, ¿e
spotkanie w Miêkini jest wyrazem nastawienia WKS Œl¹sk do
swoich fanów. Chcemy odwiedzaæ nie tylko te du¿e miejscowoœci w regionie, ale tak¿e te trochê mniejsze. W nich tak¿e mieszka wielu fanów Œl¹ska Wroc³aw.
W sali Zespo³u Szkó³ zgromadzi³a siê rzesza g³ównie m³o-

dych kibiców, ale nie zabrak³o
tak¿e trochê starszych fanów,
dla których przyjazd Janusza Sybisa, legendy WKS-u, mia³
szczególne znaczenie. Goœcie
musieli odpowiedzieæ na wiele
pytañ, a gdy ciekawoœæ m³odych
kibiców zosta³a zaspokojona, Janusz Sybis przeprowadzi³ krótki
pokazowy trening. Jeden z najm³odszych adeptów futbolu z
wielk¹ ³atwoœci¹ wykonywa³
¿onglerkê pi³k¹, gdy rywale ju¿
dawno stracili nad ni¹ panowanie. Kilkadziesi¹t odbiæ futbolówki, to rekordowy wyczyn spoœród dotychczasowych prób na
spotkaniach pi³karzy z kibicami.
Spotkanie z zespo³em WKS Œl¹sk
Wroc³aw by³o mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu i pracy Ryszarda
Wo³owca.

Fascynacje zaklête Gminne boiska
w nauce i biznesie ogólnodostêpne
G
imnazjum przy Zespole
Szkó³ w Miêkini, jako jedno z 73 szkó³ gimnazjalnych na
terenie kraju, zosta³o zakwalifikowane do ogólnopolskiego projektu pn. „Fascynacje zaklête w
nauce i biznesie”. G³ównym celem projektu jest poszerzenie
wiedzy uczniów w zakresie na-

uk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiêbiorczoœci.
Przedsiêwziêcie realizowane jest

przez Konsorcjum w sk³ad którego wchodz¹: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania
oraz Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry. Projekt jest wspó³fi-

nansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
dziêki czemu udzia³ w zaplanowanych dla nauczycieli i uczniów dzia³aniach jest ca³kowicie
bezp³atny. Uczniowie, poza
uczestnictwem w zajêciach pozalekcyjnych, za swoj¹ aktywnoœæ nagradzani bêd¹ udzia³em
w wycieczce zagranicznej, obozach naukowych, pokazach naukowych oraz w ogólnopolskich
konkursach. Realizacja projektu
obejmie trzy najbli¿sze lata i
zakoñczy siê w listopadzie 2011
roku.

Czy wybudowane w Miêkini i Lutyni boiska bêd¹ ogólnodostêpne dla
mieszkañców?
Boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w Miêkini

Konkurs na logo GKRPA T
rozstrzygniêty !!!

U

przejmie informujemy, ¿e
konkurs na logo Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miêkini
zosta³ rozstrzygniêty. Zwyciêski
projekt przes³a³a Kamila Szymañska z miejscowoœci Ksiêginice.

o pytanie pojawia siê dosyæ
czêsto wœród mieszkañców gminy, dlatego te¿ na ³amach „Wiadomoœci Miêkini” chcielibyœmy Pañstwu udzieliæ rzetelnej informacji w
tej kwestii.
Wybudowane obiekty sportowe w
Lutyni (kompleks boisk w ramach
rz¹dowego programu Orlik 2012) i
Miêkini zostan¹ oddane do u¿ytku
do koñca 2008r. Z za³o¿enia maj¹
przede wszystkim s³u¿yæ jako infrastruktura niezbêdna na potrzeby
szkó³, jednak¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystali z nich rów-

nie¿ mieszkañcy. Korzystanie z boisk bêdzie nieodp³atne.
Koszt budowy boisk to kwota
1 mln. 800 tys. z³. Gmina ze swojego bud¿etu pokry³a wydatki zwi¹zane z realizacj¹ tych inwestycji w
wysokoœci 940 tys. z³, pozosta³e 860
tys. z³ pochodzi ze œrodków Ministerstwa Sportu, Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu. Warto podkreœliæ, ze wybudowane boisko w
Miêkini jest pierwszym w powiecie
boiskiem o sztucznej nawierzchni.
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Nowy sprzêt Uwaga! Komisarz Lew odwiedza najm³odszych
dla OSP w Lutyni mieszkañców naszej gminy.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Lutyni wzbogaci³a siê o nowy sprzêt
ratownictwa technicznego i ochrony dróg oddechowych. Sprzêt zosta³ zakupiony przy zaanga¿owaniu œrodków Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego.

ry uczestniczy³ w spotkaniu otrzy-

ma³ opaskê i zawieszkê odblaskow¹. Dzieci bardzo chêtnie
rozmawia³y i zadawa³y pytania.
W zamian przedszkolaki podziêkowa³y swoim goœciom œpiewa-

O

SP w Lutyni jest jednostk¹ typu S-4 w³¹czon¹ do struktur
Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaœniczego. Z uwagi na swoje po³o¿enie stanowi zabezpieczenie dzia³añ w zakresie ratownictwa technicznego w pierwszym rzucie przede wszystkim na drodze krajowej nr
94 ³¹cz¹cej miasto Wroc³aw z pó³nocno-zachodni¹ czêœci¹ kraju.
Droga ta cechuje siê du¿ym natê¿eniem ruchu ko³owego ok. 6400
pojazdów na dobê, w tym ok. 1000
ciê¿arówek, znacz¹cym uszkodzeniem nawierzchni oraz du¿¹ liczb¹
wypadków samochodowych. Interwencje prowadzone przez OSP w
Lutyni w wiêkszoœci dotycz¹ w³aœnie udzielania pomocy przy zdarzeniach drogowych.
Zakupiony sprzêt, m.in. no¿yce
hydrauliczne, pompa hydrauliczna,
rozpieracz ramionowy i kolumnowy oraz aparaty tlenowe ma tê pomoc u³atwiæ. Koszt zakupu sprzêtu
to 110 tys z³, z czego 45% tj. ponad
49 tys. z³ dofinansowane zostanie z
bud¿etu województwa dolnoœl¹skiego.
O dofinansowanie zadania gmina ubiega³a siê w ramach konkursu
„Poprawa Bezpieczeñstwa w Województwie Dolnoœl¹skim 2008”.

Przedszkolaki z Komisarzem Lwem

Komisarz Lew jest, jak ka¿dy policjant opiekunem i przyjacielem dzieci. Jego istotnym zadaniem jest podejmowanie wszelkich
dzia³añ prewencyjnych realizowanych przez policjantów wœród
najm³odszych.

W

dniu 29 paŸdziernika i 21
listopada br. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
w Miêkini, Niepublicznego
Przedszkola „SASANKA” z Mrozowa oraz Niepublicznego Przedszkola „Ma³y Artysta” z Brzeziny uczestniczy³y w spotkaniu pn.
„Bezpieczny Przedszkolak” z
przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Œrodzie Œl¹skiej.
Policjanci zapoznali dzieci z

Uroczystoœæ wigilijna
w Miêkini
“Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny
Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie”
Cyprian Kamil Norwid

T

radycyjnie ju¿, w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Miêkini przy
wspó³udziale Urzêdu Gminy, Samorz¹dowego Oœrodka Kultury oraz
PFRON organizuje uroczystoœæ wigilijn¹ dla samotnych i niepe³nosprawnych mieszkañców naszej
gminy.
Spotkanie odbêdzie siê w Sali Widowiskowej w Urzêdzie Gminy Miêkinia, dnia 18 grudnia 2008 roku o
godz. 11.00. Uroczystoœæ rozpocznie siê od podzielenia op³atkiem
przez zebranych goœci, po którym
wszyscy zasi¹d¹ do sto³u, na którym
nie zabraknie tradycyjnych potraw

wid³ow¹ postawê zachowania
siê w pobli¿u niebezpiecznego
psa i jego ataku. Przedstawiciele
KPP uœwiadomili równie¿ przedszkolakom jaki wp³yw na bezpieczeñstwo pieszych maj¹ odblaski. Ka¿dy przedszkolak, któ-

wigilijnych: barszczu z uszkami,
pierogów z kapust¹, ryby, kompotu
z suszu. W trakcie spotkania przewidziano wystêpy artystyczne dzieci z Publicznego Przedszkola w Miêkini oraz dzieci i m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Miêkini.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to dla
dzieci najpiêkniejszy czas w roku.
Wówczas atmosfera baœni urzeczywistnia siê w blasku kolorowych
œwiate³ek choinki, pod któr¹ kochaj¹ce rêce po³o¿y³y dla wszystkich
obecnych dary takie, na jakie kogo
staæ. Ale najskromniejszy nawet upominek w te œwiêta ma wyj¹tkow¹
wartoœæ, poniewa¿ staje siê symbolem ³¹cz¹cej ludzi mi³oœci i przy-

zasadami bezpiecznego poruszania siê po ulicach zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na miejsca do
tego przeznaczone, oznaczone
znakami poziomymi i pionowymi. Szczególn¹ uwagê policjanci zwrócili na: bezpieczne zabawy w pobli¿u tras komunikacyjnych, zachowanie szczególnej
ostro¿noœci w kontaktach z nieznajomymi zarówno w domu jak
i w miejscach publicznych (place zabaw, podwórka), oraz pra-

j¹c i wrêczaj¹c w³asnorêcznie wykonane upominki.
W ramach akcji przedszkolaki
zosta³y zaproszone na spektakl
teatralny o tematyce profilaktycznej.
Akcja zosta³a zorganizowana i sfinansowana w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Koordynator akcji serdecznie
dziêkuje przedstawicielom KPP
w Œrodzie Œl¹skiej: Zespo³u Ruchu Drogowego: asp. Jackowi
Janus, Zespo³u Nieletnich i Patologii: sier¿. Marcie Stefanowskiej, oraz goœciom specjalnym:
Komisarzowi Lew, czworono¿nemu policjantowi Badiemu
wraz ze swoim przewodnikiem i
instruktorem: sier¿. £ukaszowi
£ukawskiemu i Witoldowi Rosenbeiger.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej
W ramach inicjatywy „Ogródek jordanowski w ka¿dej miejscowoœci”
na placu zabaw w Miêkini zosta³y zamontowane nowe urz¹dzenia dla
dzieci: huœtawki, karuzela, bujaki i zje¿d¿alnie.

P

o za nowymi urz¹dzeniami, w
celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa dzieci, na placu zabaw zosta³o
równie¿ wykonane ogrodzenie.
Koszt przedsiêwziêcia wyniós³ 31
tys. z³. W roku 2009 powstan¹ kolejne place zabaw w miejscowoœciach, które jeszcze ich nie posiadaj¹.
jaŸni. Z tej okazji dla naszych najm³odszych zosta³o przygotowanych
170 paczek, które sfinansowali:
Wójt Gminy Miêkinia, Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz Fundacja
Ernst&Young. Paczki zostan¹ wrêczone podczas zabawy miko³ajkowej, która rozpocznie siê po zakoñczeniu uroczystoœci wigilijnych, o
godz. 14.00.

Ponadto zgodnie z przyjêt¹ Strategi¹ Rozwoju Gminy Miêkinia zosta³y rozpoczête prace maj¹ce na celu zagospodarowanie przestrzeni
publicznej we wsiach Miêkinia (róg
ulic Koœciuszki, Dolnobrzeskiej i
Mrozowskiej) i Mrozów (ul. Wyzwolenia). Dotychczas miejsca te
by³y niewykorzystane i wp³ywa³y
niekorzystnie na wizerunek miejscowoœci. W ramach zadania zostan¹ utworzone miejsca zielone, obsadzone ozdobnymi roœlinami i wyposa¿one w elementy ma³ej architektury tj. ³awki, sto³y do grania w
„Szachy” i „Chiñczyka”, kosz do
gry w koszykówkê, a tak¿e kosze na
œmieci.
Mamy nadziejê, ¿e place te stan¹ siê
ulubionym miejscem spotkañ mieszkañców.

Edukacja ekologiczna w Gminie Miêkinia

Zajêcia w Myœliborzu

W listopadzie zakoñczy³ siê projekt pn. „Program edukacji ekologicznej dla Gminy Miêkinia etap II”. Projekt zosta³ dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu w kwocie 40 tys. z³. £¹czny koszt
projektu to kwota 64 386 z³.

W

ramach projektu podjêto
liczne przedsiêwziêcia,
których celem by³a edukacja w
zakresie wszelkich form ochrony przyrody na terenie Gminy
Miêkinia i ca³ego Dolnego Œl¹ska. W realizacjê projektu zaanga¿owane by³y wszystkie szko³y z terenu Gminy Miêkinia, a
tak¿e Publiczne Przedszkole w
Miêkini. Projekt mia³ charakter

kompleksowy. Odby³y siê liczne
konkursy i programy m.in.: „Nie
ma jak torba”, „Eureko”, „B¹dŸ
Konsumentem przyjaznym œrodowisku”. Projekt rozpocz¹³ siê
od szeroko zakrojonej akcji pn.
„Sprz¹tanie œwiata”, w której
udzia³ wziêli uczniowie gminnych szkó³ wraz z nauczycielami. Podczas sprz¹tania, odkryte
zosta³y niechlubne miejsca, któ-

re zwyczajowo s¹ zaœmiecane i
traktowane jak „ziemia niczyja”.
Apelujemy do mieszkañców gminy: Niech dba³oœæ o czyste œrodowisko nie zaczyna i nie koñczy siê tylko na jednorazowej
akcji „Sprz¹tania Œwiata”, w
której uczestnicz¹ niestety tylko
dzieci i m³odzie¿. Pamiêtajmy,
¿e ka¿dego dnia dokonujemy wyborów, które maj¹ wp³yw na stan
œrodowiska „dziœ” i „jutro”.
Ponadto w ramach projektu
uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które odby³y siê w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach - Zdrój i Fabryce Bombek
w Boles³awcu oraz w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Myœliborzu. Podczas zajêæ uczestnicy
poznawali min. najstarsze techniki oraz maszyny do produkcji
papieru, a tak¿e sposób zdobienia bombek. Bardzo ciekawe by³y równie¿ zajêcia laboratoryjne
w Myœliborzu, podczas których
uczniowie samodzielnie wykonywali doœwiadczenia i próby
badawcze. Zajêcia tego typu maj¹ du¿¹ wartoœæ dydaktyczn¹,
pozwalaj¹ rozbudziæ wœród dzieci i m³odzie¿y zainteresowania
naukami przyrodniczymi i zachêciæ do pog³êbiania wiedzy w

tym zakresie. Czêœæ dzia³añ w
projekcie przeznaczona by³a równie¿ dla najm³odszych dzieci. W
Publicznym Przedszkolu w Miêkini zosta³ zorganizowany konkurs ekologiczny, którego celem
by³a popularyzacja hase³ i dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. Dzieci wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹ przyrodnicz¹ i ekologiczn¹,
za co otrzyma³y dyplomy i nagrody. Edukacja ekologiczna prowadzona systematycznie i kompleksowo, w przysz³oœci zaprocentuje i przyniesie efekty, a tak¿e rozbudzi w m³odych pokoleniach poczucie odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska. Œwiat
przyrody jest piêkny, fascynuj¹cy i tajemniczy. Obcowanie z
przyrod¹ daje spokój, dostarcza
pozytywnych emocji i dlatego
ju¿ od najwczeœniejszych lat nale¿y tak kszta³towaæ sposób myœlenia i zachowania cz³owieka,
aby umia³ o ni¹ zadbaæ. Pamiêtajmy, ¿e tylko wspólne dzia³ania mog¹ przynieœæ zamierzone
efekty, a ludzie œwiadomi zagro¿eñ jakie niesie ze sob¹ cywilizacja, mog¹ coœ zdzia³aæ.
Realizacja projektów proekologicznych bêdzie kontynuowana
w przysz³ym roku.

Nowa droga w parku przemys³owym ród³a - B³onie
12 listopada otwarta zosta³a nowa droga w Parku Przemys³owym ród³a-B³onie. Jest to przygotowanie terenu pod inwestycje dla firmy Poland
Alloy’s z Katowic.

B

udowa prawie kilometrowego
odcinka drogi z odwodnieniem
trwa³a trzy miesi¹ce. Koszt budowy
drogi, na mocy zawartego porozumienia, zosta³ sfinansowany przez
Gminê oraz firmê Poland Alloys.
Tak szybkie i sprawne dzia³anie wynika³o przede wszystkim z udanej
wspó³pracy podjêtej przez partnerów. Roman £uczak, prezes Poland
Alloys, podczas uroczystego odbioru stwierdzi³, ¿e jest to wyj¹tkowa
sytuacja, poniewa¿ zwykle inwestorzy i samorz¹dy maj¹ problem z
dogadaniem siê. Droga w Miêkini
jest natomiast najlepszym przyk³adem dobrej i owocnej wspó³pracy
pomiêdzy samorz¹dem i biznesem.
Gmina zyska³a polepszenie uk³adu
komunikacyjnego, natomiast firma
Poland Alloys dojazd do planowanych nowych zak³adów w Parku
Przemys³owym Miêkinia Poland
Alloys.
Przysz³a dzia³alnoœæ firmy powinna
przyczyniæ siê do rozwoju gminy powiedzia³ Wójt Jan Marin Grzegorczyn. - Podjêliœmy pewne ryzyko,

ale mamy nadziejê, ¿e ono siê op³aca.
Projekt inwestycyjny „Park
Przemys³owy Miêkinia PA” zak³ada
wykorzystanie posiadanych przez
firmê 20 ha terenu na stworzenie
silnego i sprawnie funkcjonuj¹cego
centrum wytwórczego, us³ugowego

oraz logistycznego poprzez budowê
zak³adów wytwórczych w bran¿y
metalowej i budowlanej. Docelowo
w sk³ad „Parku Przemys³owego
Miêkinia PA” wejdzie ponad 10
nowych zak³adów, oferuj¹cych oko³o 300 nowych miejsc pracy. Obecnie nieco ponad 10 ha terenu z 20 ha

Otwarcie drogi w Parku Przemys³owym PA

przeznaczonych na utworzenie Parku, ma ju¿ swoje przeznaczenie,
trwaj¹ mocno zaawansowane prace
projektowe i przygotowawcze
przed rozpoczêciem inwestycji. Dla
wykorzystania reszty obszaru prowadzone s¹ rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Skarb zamkniêty w butelce

Winnice Jaworek

W

2001 roku w Miêkini powsta³a najwiêksza na Dolnym Œl¹sku prawie 23 hektarowa „Winnica Jaworek”, kontynuuj¹c tradycje uprawy winoroœli na Dolnym Œl¹sku. Tradycje tê potwierdzaj¹ licznie wystêpuj¹ce nazwy geograficzne,
które w czêœci zachowa³y siê do
czasów dzisiejszych m.in. miejscowoœæ Wiñsko, herby miast z
fragmentami winoroœli, zapis w
starych ksiêgach.
Pierwsze wzmianki o uprawach winoroœli na Dolnym Œl¹sku pochodz¹ z okresu œredniowiecza. W „Encyklopedii Staropolskiej” Glogera mo¿na znaleŸæ: „Za doby Piastów, gdy przywóz wina z po³udnia Europy napotyka³ wiele trudnoœci, zak³adano w wielu miejscach (…)
winnice w celu wytwarzania wina czystego na potrzeby mszalne
(…)”. Winoroœl prawdopodobnie trafi³a w okolice Œrody Œl¹skiej poprzez klasztor w Lubi¹¿u,
gdzie uprawiali j¹ mnisi z zakonu Cystersów. Rozwiniêta kultura winiarska w okolicach Œrody Œl¹skiej funkcjonowa³a
wczeœnie. Pierwsza pisana informacja pojawi³a siê w dokumencie „Winiarz ze Œrody Œl¹skiej”
z 1323 roku.
„Winnice Jaworek” to zwieñczenie projektu wywodz¹cego
siê z hobbystycznej plantacji wi-

noroœli za³o¿onej w 2001 roku w
Miêkini (dolnoœl¹skie) przez
Ewê i Lecha Jaworek. W 2008
ostatnimi nasadzeniami zamkniêto obszar 23 ha przeznaczony pod uprawê winoroœli. W
2008 roku owocowa³o blisko 10
ha z których zebrano winogrona
przeznaczone na wino, które pojawi siê w handlu na wiosnê
2009 roku. W pierwotnym za³o¿eniu plantacja by³a obsadzana
odmianami z gatunku vitis vinifera, czyli winoroœli w³aœciwej
(szlachetnej), z której produkuje
siê wino gronowe w ca³ym winiarskim œwiecie. Winnica w Miê-

kini nadal jest wielkim eksperymentem gdzie testuje siê blisko
40 odmian winoroœli. Ju¿ dziœ
wiadomo, ¿e na Dolnym Œl¹sku
istniej¹ dobre warunki klimatyczne dla odmian Riesling, Elbling, Pinot Noir, Cabernet, Merlot, Pinot Gris, Gewürztraminer,
Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Regent, Acolon, Dornfelder, Roesler. W tym roku odmiany te
dadz¹ interesuj¹ce wina, które
bêd¹ pionierskimi winami z
Polski dostêpnymi na rynku po
korzystnych dla winiarzy zmianach w przepisach prawnych.
Budynek, gdzie powstaje wino, usytuowany jest na terenie
zabytkowego folwarku w Miêkini, w s¹siedztwie XVIII wiecznego pa³acu, gdzie w ci¹gu naj-

bli¿szych lat ma powstaæ hotel.
Ca³e przedsiêwziêcie zmierza ku
temu, aby w Miêkini utworzyæ
centrum dolnoœl¹skiego winoroœlarstwa. Ju¿ dziœ prowadzi siê
tam szkolenia, przyjmuje wycieczki, które zwiedzaj¹ kompleks winnicy, degustuj¹ produkty tradycyjne. Wiosn¹ 2009
roku oddana zostanie do u¿ytku
stylowa Sala Degustacji z zabytkowym piecem œl¹skim, gdzie
bêd¹ przyjmowani goœcie pragn¹cy spróbowaæ pierwszego od
piêciu wieków œl¹skiego wina.
„Winnice Jaworek” to ucieleœnienie has³a o ³¹czeniu tradycji z nowoczesnoœci¹. Dotyczy
to nie tylko upraw, ale i samego
procesu produkcji wina. Aby
uzyskaæ jak najlepsze (czytaj najczystsze) warunki do powstawania wina, park maszynowy w
Miêkini oraz wyposa¿enie winiarni s¹ stale unowoczeœniane.
Wszystko dlatego, aby polskie
wino kiedy ju¿ pojawi siê na pó³kach sklepowych, by³o równie
dobre jak wina ze starej winiarskiej Europy czy Nowego winiarskiego Œwiata. Argumentem,
który przemawia za produkcj¹
wina w Polsce jest bardzo du¿e
zainteresowanie produktami regionalnymi. Restauracje, hotele
kieruj¹ do Winnicy w Miêkini
regularne zapytania o mo¿liwoœæ
nabycia polskiego (dolnoœl¹skiego) wina.
Wino produkowane w Miêkini jest uznanym produktem,
traktowanym jako produkt lokalny. Poprzez swój niepowtarzalny smak i charakter z pewnoœci¹ przyczyni siê do promocji naszej Gminy, nie tylko na
Dolnym Œl¹sku, ale w ca³ym
kraju.

Gminny
Dzieñ
Profilaktyki
W ramach podsumowania
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³" organizowanej wspólnie przez Fundacjê „TrzeŸwy Umys³" oraz
Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w
dniu 24 paŸdziernika br. odby³
siê Gminny Dzieñ Profilaktyki.

U

dzia³ w zabawie wziê³y
wszystkie szko³y podstawowe i gimnazja z terenu gminy
Miêkinia. Uczestnicy brali udzia³
w 3 rodzajach konkurencji:
scenki teatralne, konkurs plastyczny i konkurs „Pasji i Talentu”. Wszyscy uczestnicy wykazali siê du¿ym zaanga¿owaniem
i wiedz¹. Ka¿dy uczestnik i
szkolny koordynator kampanii
zosta³ nagrodzony, oraz ka¿da
ze szkó³ otrzyma³a certyfikat
uczestnictwa w kampanii oraz
nagrodê rzeczow¹.
Dzia³ania w ramach kampanii „ZTU” zosta³y w ca³oœci
sfinansowane z bud¿etu Gminnego Programu Profilaktyki I
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Gminny Koordynator kampanii raz jeszcze serdecznie dziêkuje za wspania³¹ zabawê i ju¿
dziœ zaprasza na kolejn¹ edycjê
w 2009 roku!

Nagrodzeni uczniowie kampanii “TrzeŸwy umys³”

www.miekinia.pl

