W roku 2008 znacz¹co wzros³y dochody bud¿etowe gminy. Bud¿et zamkn¹³ siê po stronie dochodowej kwot¹ 36,4 mln z³ co stanowi³o 170 % wzrostu w stosunku do bud¿etu w 2007 roku.
Warto nadmieniæ, i¿ jeszcze
w roku 2006 dochody bud¿etowe wynosi³y niespe³na 21 mln
z³otych (wzrost dochodów obrazuje wykres nr 1). Tak znacz¹cy
wzrost dochodów zosta³ osi¹gniêty dziêki dochodom z mienia
komunalnego jak równie¿, co
istotniejsze, z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody w³asne
gminy.
Wzrost dochodów z podatków i op³at osi¹gniêto dziêki rozwojowi gminy Miêkinia oraz w
zwi¹zku z prowadzeniem racjonalnej polityki fiskalnej w³adz
gminy.
Istotn¹ cech¹ bud¿etu 2008
roku by³o znacz¹ce pozyskanie
œrodków zewnêtrznych w ³¹cznej kwocie 1,73 mln z³. Nale¿y
pokreœliæ, i¿ z uzyskanych dota-

cji, a¿ 1,36 mln z³ to kwota z
przeznaczeniem na budowê
obiektów sportowych. Pozyskanie takiej kwoty by³o mo¿liwe
dziêki aktywnoœci w³adz gminy.
Zwiêkszone dochody umo¿liwi³y przeznaczenie rekordowej kwoty na inwestycje i remonty infrastrukturalne gminy,
które ³¹cznie wynios³y 14,5 mln
z³. Wydatki poniesiono w szczególnoœci na drogi - kwota ponad
7,4 mln z³, sport – 4,85 mln z³,
oœwiatê – 1mln z³ oraz projekty
kanalizacyjne 0,3 mln z³.
Najwa¿niejsz¹ grupê wydatków inwestycyjnych stanowi³y
wydatki drogowe i oko³odrogowe: budowa dróg aktywizuj¹cych tereny dzia³alnoœci gospodarczej - w Parku Przemys³owym B³onie-ród³a oraz w ob-

szarze aktywnoœci gospodarczej
w Krêpicach; przebudowa ul.
Osiedlowej w Miêkini; przebudowa ul. Koœciuszki w Miêkini;
przebudowa ul. Wroc³awskiej w
Krêpicach; modernizacja drogi
Miêkinia – Mrozów; dokumentacja na budowê mostu przez
Odrê w G³osce; powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych,
budowê chodników w Lenartowicach i Prê¿ycach.
Kolejnym obszarem wydatków maj¹tkowych by³y oœwiata
oraz kultura fizyczna - wydatki
te dotyczy³y: budowy boiska wielofunkcyjnego w Miêkini, budowy zespo³u boisk ORLIK 2012
w Lutyni oraz budowy hali widowiskowo – sportowej w Miêkini.

ci¹g dalszy ze str. 1
Niezwykle istotne do realizowania zrównowa¿onego rozwoju gminy jest zapewnienie
odpowiednich warunków nauki
w obiektach oœwiatowych. W
zwi¹zku z powy¿szym w³adze
gminy systematycznie realizuj¹
zadania dotycz¹ce remontu
obiektów oœwiatowych, na które
w 2008r. przeznaczono 0,8 mln
z³.
W ci¹gu zaledwie 2 lat zanotowano wzrost nak³adów na inwestycjê na terenie gminy o
1700 % ( wykres 2).
Przeznaczenie ponad 40 %
bud¿etu gminy na wydatki infrastrukturalne œwiadczy o proinwestycyjnym charakterze bud¿etu roku 2008.

Wójt Gminy Miêkinia przyzna³ 12 dotacji dla organizacji
pozarz¹dowych, realizuj¹cych
zadania na rzecz mieszkañców
Gminy Miêkinia. Dotacjami
wsparte zosta³y przede wszyst-

wykres 1. Wzrost dochodów Gminy Miêkinia w latach 2006 - 2008
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wykres 2. Wzrost wydatków inwestycyjnych Gminy Miêkinia w latach 2006 - 2008
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kim lokalne kluby sportowe, ale
te¿ organizacje upowszechniaj¹ce kulturê i zajmuj¹ce siê ochron¹ zdrowia. Wysokoœæ poszczególnych dotacji przedstawia siê
nastêpuj¹co:

1. LKS „Mechanik – Polex” Brzezina – kwota dotacji 26 000,00 z³.
2. UKP „Zorza” Wilkszyn - kwota dotacji 15 500,00 z³.
3. UKS „Pogoñ” Miêkinia – kwota dotacji 15 000,00 z³
4. LZS „Scorpion” Krêpice – kwota dotacji 4 000,00 z³.
5. ULKS „B³yskawica” Lenartowice - kwota dotacji 24 500,00 z³
6. LZS „Têcza” Pisarzowice – kwota dotacji 15 500,00 z³
7. LZS „Zjednoczeni” – kwota dotacji 26 000,00 z³
8. LKS „Diab³y” ród³a – kwota dotacji 9 000,00 z³
9. KS „Pogoñ” Miêkinia – kwota dotacji 15 500,00 z³
10.LKS „Odra” G³oska - kwota dotacji: pi³ka no¿na 15 500,00 z³
tenis sto³owy 13 500,00 z³
11.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorz¹dnoœci
w Gminie Miêkinia – kwota dotacji 3 000,00 z³
12.Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
z MPDz „Ostoja” - kwota dotacji 6 000,00 z³
£¹czna kwota przyznanych
dotacji wynios³a 189 000,00 z³.
W ramach finansowanych zadañ
prowadzone bêd¹ zajêcia z pi³ki
no¿nej dla ró¿nych grup wiekowych, tenisa sto³owego dla dzieci i m³odzie¿y oraz kick-boxingu. Ponadto Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Samorz¹dnoœci
w Gminie Miêkinia zorganizuje
III Festiwal Pieœni i Piosenki Religijne „W Niebo G³osy”, który
odbêdzie siê 9 sierpnia w Wilk-

2008

7 kwietnia 2009 r. Kierownik oraz Pracownicy Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy
wsparciu Wójta Gminy Miêkinia
zorganizuj¹ Œniadanie Wielkanocne dla osób samotnych, niepe³nosprawnych, starszych korzystaj¹cych z pomocy tutejszego oœrodka. Uroczystoœæ odbêdzie siê w sali widowiskowej
Urzêdu Gminy Miêkinia. Podczas œniadania nie zabraknie tradycyjnych potraw wielkanocnych: ¿uru, jaj, bia³ej kie³basy.

szynie. Czêœæ œrodków przeznaczonych zosta³o równie¿ na finansowanie Warsztatów Terapii
Zajêciowej, prowadzonych przez
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
z MPDz „Ostoja”, z których korzystaæ bêd¹ niepe³nosprawni
mieszkañcy naszej gminy. Realizacja zadañ okreœlonych w przed³o¿onych ofertach bêdzie trwa³a
od 1 marca do 15 grudnia br.

Do 1 czerwca br, czyli tu¿
przed Dniem Dziecka, powstan¹
nowe place zabaw w szeœciu
miejscowoœciach Gminy Miêkinia. Z nowych urz¹dzeñ: karuzeli, bujaków, zje¿d¿alni, drabinek bêd¹ mog³y cieszyæ siê dzieci w Lutyni, Zaborze Wielkim,

Krêpicach, Wróblowicach, Radakowicach i £owêcicach.
Koszt ca³kowity nowych placów zabaw wyniesie ok. 140 tys.
z³otych. Aby zapewniæ bezpieczeñstwo bawi¹cym siê maluchom place zabaw zostan¹ dodatkowo ogrodzone.

W miejscowoœci Lutynia zostanie przebudowana ul. Koœcielna i Pionierów. Remont bêdzie
polega³ na wykonaniu nowej
nawierzchni z masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy oraz
przeprowadzeniu prac odwadniaj¹cych i melioracyjnych. Wykonawca, wy³oniony na podsta-

wie przetargu, wykona zadania
do koñca czerwca br. Koszt ca³kowity inwestycji wyniesie 850
tys. z³.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAÑCÓW
W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY MIÊKINIA
Szanowni Mieszkañcy Gminy Miêkinia.
Przypominamy, ¿e zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2006 Nr
236, poz. 2008 z póŸn. zm.) na w³aœcicielach nieruchomoœci ci¹¿¹ nastêpuj¹ce obowi¹zki:
1.

wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ
w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2. wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych,
spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych;
3. zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w regulaminie;
4. gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych;
5. pozbywanie siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrêbnymi;
6. uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik
uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci;
Odpady budowlane (nale¿y przez to rozumieæ odpady pochodz¹ce z budowy, remontów i rozbiórek) powinny byæ zbierane
w dostosowanych do tego kontenerach podstawianych na indywidualne zamówienie, a nastêpnie usuwane na zorganizowane wysypisko
przez firmê wywozow¹ - na koszt w³aœciciela nieruchomoœci w terminie ustalonym z firma wywozow¹.
Ponadto w zwi¹zku z narastaj¹cym problemem zwi¹zanym zanieczyszczaniem terenów wokó³ pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów przypominamy podstawowe zasady segregacji:
1. PLASTIK - Butelki po napojach nale¿y zgniataæ celem zmniejszenia ich objêtoœci (pozwoli to ograniczyæ koszty zwi¹zane z obs³ug¹
selektywnej zbiórki). Zdj¹æ nakrêtki i plastikowe kr¹¿ki z szyjki butelki, wyp³ukaæ .
Do pojemników na plastik wrzucamy: butelki plastikowe po napojach np. typu PET, pojemniki -butelki po chemii gospodarczej
(szamponach, p³ynach do prania, mycia naczyñ itp.).
PROSIMY NIE WRZUCAÆ: pojemników po olejach, œrodkach chemicznych, tworzyw piankowych, silikonu, gumy i styropianu, sprzêtu
gospodarstwa domowego, tworzyw sztucznych bez oznaczeñ przydatnoœci do recyklingu.
2. SZK£O - Opakowania szklane po artyku³ach spo¿ywczych powinny byæ pozbawione innych czêœci np. metalowych kapsli, nakrêtek,
etykiet itp.
Do pojemników na szk³o wrzucamy: tylko czyste butelki, s³oiki, przedmioty wykonane ze szk³a.
PROSIMY NIE WRZUCAÆ: szyb okiennych, luster, szk³a zabrudzonego farbami lub smarami, œwietlówek, ¿arówek, opakowañ po
lekarstwach, kineskopów, naczyñ porcelanowych, ¿aroodpornych, fajansowych itp., p³ytek ceramicznych, szk³a zbrojonego.
BEZWZGLÊDNIE ZAKAZUJE SIÊ POZOSTAWIANIA ODPADÓW OBOK POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW.
Wobec osób, które nie stosuj¹ siê do powy¿szych zasad oraz do obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie utrzymania czystoœci i
porz¹dku w gminach oraz ustawy o odpadach mo¿e zostaæ wszczête postêpowanie egzekucyjne.

W grudniu 2008 roku do
ogólnopolskiego konkursu „Dyplomacja i Sprawy Miêdzynarodowe 2009”,pod opiek¹ nauczyciela WOS-u i geografii Ma³gorzaty Kowalskiej, przyst¹pi³o
5 gimnazjalistów z Miêkini. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie i
Fundacja Wspomagania Wsi. Celem konkursu by³o podniesie-

nie wiedzy uczestników o dyplomacji i sprawach miêdzynarodowych, zainteresowanie m³odzie¿y tymi zagadnieniami oraz
zachêcenie do korzystania z Internetu w celu wyszukiwania niezbêdnych informacji. Konkurs
sk³ada³ siê z trzech etapów. W
dwóch rundach uczestnicy odpowiadali na pytania testu wielokrotnego wyboru. Pytania doty-

czy³y NATO, prawa miêdzynarodowego i protoko³u dyplomatycznego. W trzeciej rundzie
konkursu laureaci, a wœród nich
i uczniowie Gimnazjum w Miêkini: Nina Tarnowicz z klasy 2a
i Przemys³aw Osiecki z klasy
3a., wezm¹ udzia³ w symulacji
obrad Rady Pó³nocnoatlantyckiej, która odbêdzie siê podczas
czterodniowego pobytu w War-

szawie w piêciogwiazdkowym
hotelu Sofitel Victoria. Warto
podkreœliæ, ¿e nasi uczniowie
znaleŸli siê w 33-osobowej grupie laureatów z ca³ej Polski.
M³odym dyplomatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów podczas obrad
i spotkañ ze znanymi polskimi
i zagranicznymi politykami i dyplomatami oraz wielu wra¿eñ z
pobytu w Warszawie.

Nowe chodniki dla pieszych
wybudowane zostan¹ w trzech
kolejnych miejscowoœciach gminy: ród³a, £owêcice, Ksiêginice. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wiadomo,
¿e koszt inwestycji to kwota
1.050.000 z³otych, a zadanie zakoñczone zostanie do koñca lipca br. Budowa chodników to jeden z priorytetowych kierunków
gminnych inwestycji, wp³ywaj¹cy przede wszystkim na poprawê bezpieczeñstwa pieszych
u¿ytkowników dróg oraz wizerunek poszczególnych miejscowoœci.

Okreœleniem „Trzeci wiek”
przyjêto nazywaæ lata ¿ycia nastêpuj¹ce po osi¹gniêciu przez
cz³owieka wieku emerytalnego,
charakteryzuj¹ce siê wycofaniem z czynnego ¿ycia zawodowego. Wycofanie siê z ¿ycia zawodowego nie oznacza jednak
wycofania siê z ¿ycia. Ka¿dy
powinien bowiem mieæ pomys³
na w³asn¹ emeryturê, aby urzeczywistniæ to co zosta³o od³o¿one na póŸniej. Zamiast ogl¹daæ
siê wstecz i koncentrowaæ siê na
niedostatkach, warto cieszyæ siê
wolnym czasem, realizowaæ marzenia i rozwijaæ talenty. Osoby
starsze mog¹ wybraæ, jako jedn¹
z dróg samorealizacji, uczestnictwo w zajêciach oferowanych w³aœnie przez uniwersytety trzeciego wieku.
Uniwersytety s¹ placówkami
dydaktycznymi, w których programy i zakres dzia³ania s¹ opracowywane i realizowane przy
daleko id¹cej wspó³pracy ze s³uchaczami, którzy s¹ ludŸmi pe³nymi inwencji i ciesz¹cymi siê
¿yciem. UTW umo¿liwiaj¹ nawi¹zywanie nowych kontaktów
spo³ecznych, pomagaj¹ w rozbudzeniu i zaspokojeniu zainteresowañ, a niekiedy przywracaj¹
¿yciow¹ aktywnoœæ, rozbudzaj¹
wra¿liwoœæ na to, co dobre, piêkne i godne poznania. UTW w
praktyczny sposób ucz¹ jak ¿yæ,
aby dbaæ o zachowanie zdrowia,
sprawnoœci i wydolnoœci psychofizycznej.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom osób, które chc¹ aktywnie i twórczo spêdzaæ czas wolny, 11 marca br. z inicjatywy
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej i Samorz¹dowego
Oœrodka Kultury oraz wsparciu
Urzêdu Gminy w Miêkini, odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie stowarzyszenia Miêkiñski
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W spotkaniu oprócz cz³onków za³o¿ycieli Uniwersytetu
udzia³ wziêli przedstawiciele instytucji, organizacji, firm i stowarzyszeñ chc¹cych wspieraæ i
pomagaæ nowemu stowarzyszeniu. Wœród zaproszonych goœci
obecny by³: Wójt Gminy Miêkinia Jan Marian Grzegorczyn,
Komendant Powiatowy Policji
w Œrodzie Œl¹skiej m³. insp. Andrzej S³owik z naczelnikiem sekcji prewencji podinsp. Piotrem Moczkodanem oraz Kierownikiem Posterunku Policji w
Miêkini asp. szt. Józefem Bielatem, ks. dziekan Zbigniew Bortnik, Przewodnicz¹cy Komisji
oœwiaty, kultury, zdrowia, sportu i pomocy spo³ecznej Zbigniew £akowski, a tak¿e Dyrektor Przedszkola w Miêkini
Wanda Mitkiewicz, Kierownik
GOPS w Miêkini Monika Miêdzyrzecka i dyrektor SOK w
Miêkini Bogdan Wilczak. Przedstawiciele wszystkich wskazanych instytucji zadeklarowali
swoj¹ pomoc w funkcjonowaniu Uniwersytetu, organizacji

zajêæ i warsztatów dla uczestników. Swoj¹ pomoc zadeklarowa³ równie¿ Tomasz Szypura i
prezes stowarzyszenia „Nasza
Brzezina" Jerzy Jamroziak. Propozycjê prowadzenia warsztatów ceramicznych przedstawi³
Mateusz Grobelny, absolwent
ASP we Wroc³awiu, a propozycjê zajêæ ruchowo-tanecznych
Alina Szymczyk, instruktorka
tañca. Chêæ prowadzenia zajêæ z
apiterapii oraz produktów pszczelich zaproponowa³ Zbigniew £akowski.
Wszyscy zebrani jednog³oœnie wybrali Zarz¹d Stowarzyszenia oraz Komisjê Rewizyjn¹.
Prezesem MUTW zosta³a Monika Miêdzyrzecka, wiceprezesem Barbara Giba³a, a przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej
Zbigniew £akowski. W terminie
7 dni Komitet Za³o¿ycielski dostarczy³ dokumenty do S¹du Rejestrowego we Wroc³awiu, a po
dokonaniu wpisu w KRS, na
prze³omie maj¹ i czerwca planowane jest uroczyste otwarcie
Miêkiñskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Jednak nowy zarz¹d nie zamierza czekaæ do tego czasu i
ju¿ w miesi¹cu kwietniu planuje
organizacjê pierwszych zajêæ i
warsztatów. Informacje o terminie i rodzaju zajêæ bêdzie dostêpna na stronie internetowej
www.kultura.miekinia.pl, we
wszystkich œwietlicach wiejskich i bibliotekach jak równie¿
na tablicy og³oszeñ w UG Miêkinia na I piêtrze obok Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Szczegó³owych informacji

Gmina Miêkinia z³o¿y³a do
Urzêdu Marsza³kowskiego we
Wroc³awiu dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach unijnego programu „Odnowa i rozwój wsi”. Jest to
maksymalna iloœæ wniosków, jakie móg³ z³o¿yæ samorz¹d gminny. Projekty dotyczy³y: utworzenie Domu Kultury w Miêkini, przy ulicy Koœciuszki 43 oraz
przebudowy chodników i budowy boiska w miejscowoœci Wróblowice. £¹czna wartoœæ projektów to kwota 2 237 tys. z³, z
tego 1 mln z³ to wartoœæ wnioskowanego dofinansowania.
Obecnie Urz¹d Marsza³kowski weryfikuje wnioski pod
wzglêdem formalnym. O przyznaniu œrodków finansowych
decydowaæ bêdzie iloœæ otrzymanych przez gminê punktów.
Punkty przyznawane bêd¹ za
poziom bezrobocia w powiecie,
poziom dochodów na jednego
mieszkañca, przyjêty we wniosku poziom dofinansowania inwestycji oraz udzia³ gminy w
tzw. Lokalnej Grupie Dzia³ania.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czêœæ z
przyznawanych punktów dotyczy kryteriów, na które, w krótkim okresie czasu samorz¹dy
nie maj¹ wp³ywu np. poziom
bezrobocia czy wysokoœæ dochodu na jednego mieszkañca.
Iloœæ punktów, na które mo¿e
liczyæ Gmina Miêkinia wynosi
4, co stawia Gminê w po³owie
listy rankingowej.

zwi¹zanych z funkcjonowaniem
Miêkiñskiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku udziela Monika
Miêdzyrzecka – kierownik GOPS
w Miêkini tel. 071 317 85 56, lub
Bogdan Wilczak – dyrektor SOK
w Miêkini tel. 071 769 82 12.

Rada Gminy Miêkinia uchwa-

³¹ z dnia 23 stycznia 2009 r.
przyzna³a z bud¿etu gminy dotacjê celow¹ w wysokoœci 40
000,00 z³ na dofinansowanie
prac budowlanych w koœciele
p.w. œw. Wawrzyñca w Wilkszynie. Planowane do wykonania
prace obejmuj¹ remont elewacji
oraz wzmocnienie œcian koœcio³a œci¹gami stalowymi.
Koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Wawrzyñca, wzmian-

kowany w 1335 roku, obecny
barokowy, wzniesiony zosta³ w
1721r., restaurowany w 1909r.,
remontowany w 1963 i 1974
roku. Obiekt wzniesiony na planie prostok¹ta z wie¿¹, od zachodu, nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami, z prezbiterium przekrytym absyd¹. Wyposa¿enie koœcio³a pochodzi w
ca³oœci z XVIII wieku, a do najcenniejszych jego przyk³adów
nale¿¹ freski pokrywaj¹ce skle-

Od pocz¹tku marca w Domu
Wspó³pracy w G³osce swoj¹ pracowniê ceramiczn¹ i malarsk¹
otworzy³ pan Mateusz Grobelny. Sama pracownia jest jeszcze
ci¹gle tworzona, niemniej jednak, ju¿ teraz mo¿na korzystaæ
z nieodp³atnych warsztatów malarsko-ceramicznych. Wszystkie
chêtne osoby prosimy o wczeœniejsz¹ rezerwacjê pod nr tel.
SOK Miêkinia 71-769-82-14.
Warsztaty odbywaj¹ siê w ka¿dy
wtorek.
Pan Mateusz jest absolwentem Akademii Sztuk Piêknych
we Wroc³awiu, stypendyst¹ naukowym swojej uczelni jak równie¿ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2002
roku bierze udzia³ w wielu wystawach, pokazach i plenerach
tematycznych. Artysta zosta³ doceniony jako projektant i budowniczy pieców ceramicznych na
terenie ca³ej Polski. Tworzy w

pienie, przypisywane warsztatowi Willmanna, powsta³e w 1721
roku.
Przeprowadzenie prac przy
koœciele zabytkowym jest konieczne ze wzglêdu na z³y stan

zachowania obiektu.
Planowany remont pozwoli
przywróciæ zabytkowi w³aœciwy
stan techniczny.

trzech dziedzinach ceramiki:
rzeŸba ceramiczna figuratywna
lepiona technik¹ w³asn¹, naczynia wykonywane na kole garncarskim oraz ma³a rzeŸba figuratywna wykonywana w technice masy lejnej. Jednoczeœnie potrzeba panowania nad ca³ym

procesem powstawania ceramiki spowodowa³a realizowanie
i projektowanie pieców ceramicznych opalanych drewnem.
Wiêkszoœæ prac p. Mateusza jest
utrwalana w konstrukcjach tradycyjnych lub autorskich opalanych paliwami sta³ymi.

Od 2 lutego 2009 roku do
31.12.2009r. Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Miêkini
jest realizatorem projektu systemowego pod nazw¹ „Asystent
Rodzinny” Projekt wspó³finansowany jest, ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Dzia³ania realizowane w ramach projektu skierowane s¹ do
mieszkañców Gminy Miêkinia,
którzy w procesie rekrutacji wytypowani zostali przez pracowników socjalnych. Uczestnicy
projektu wezm¹ udzia³ w cyklu
treningów kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, podczas
których zdobêd¹ umiejêtnoœci w
zakresie: wychowywania dzieci, umiejêtnoœci prozdrowotnych, zagospodarowywania pomieszczeñ domowych, racjonalnego gotowania i konstruktywnego spêdzania czasu wolnego.
Przez ca³y 2009 rok z beneficjentami ostatecznymi, w ich
œrodowisku zamieszkania, bêd¹
pracowaæ asystenci rodzinni.
Zadaniem asystenta rodzinnego
bêdzie pomoc rodzinie w zmianie stosunku do ich w³asnej samooceny, w zwiêkszeniu poczucia wp³ywu na swoje ¿ycie, a
tak¿e motywowanie do zmiany
swojej trudnej sytuacji ¿yciowej. Projekt zakoñczy siê egzaminami praktycznymi, w trakcie
których uczestnicy wyka¿¹ siê
zdobytymi umiejêtnoœciami.

24 marca 2009 roku o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Miêkini odby³o siê spotkanie z Izabell¹ Klebañsk¹ autork¹ ksi¹¿ek oraz scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i m³odzie¿y takich jak „Tut turu” i „Miganki”
czy „Piosenkarnia”, emitowanych przez Program 1 TVP. Au-

torka wspó³pracowa³a równie¿ z
programami: „5,10,15” i „Domowe przedszkole”. Poza twórczoœci¹ telewizyjn¹, na koncie
Izabelli Klebañskiej znajduj¹ siê
teksty piosenek dla dzieci, stworzone na potrzeby programów
telewizyjnych i radiowych.
Czêœæ z nich ukaza³a siê na kasetach audio: „Kocham rap”,

„Nogi Angeli” i „Œpiewaj”. Pani
Izabella Klebañska pisze równie¿ scenariusze teledysków muzycznych. W 2001 otrzyma³a
statuetk¹ Yacha za najlepszy
scenariusz roku do piosenki pt.
„Rowerek” w wykonaniu Paw³a
Kukiza i zespo³u Piersi. Do ilustracji swoich ksi¹¿ek autorka
wykorzystuje skrzypce i muzy-

kê, jednoczeœnie popularyzuj¹c
j¹ wœród najm³odszych.
Na spotkanie zorganizowane przez Samorz¹dowy Oœrodek
Kultury w Miêkini - Gminna Biblioteka Publiczna przysz³o
wielu ma³ych czytelników, którzy zachwyceni byli barwnymi
opowieœciami pani Izabelli.

