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Egzemplarz bezp³atny

W NUMERZE:
Kanalizacja dla miejscowoœci:
Miêkinia, Mrozów, Brzezina
i Wilkszyn
Podpisano umowê na opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla miejscowoœci: Miêkinia, Mrozów, Brzezina i Wilkszyn. Wartoœæ umowy
wynosi 987 424,00 z³. brutto.
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Wakacje z kultur¹ 2009
Ci, którzy pozostaj¹ na
czas wakacji w domach, mog¹ czas wolny spêdziæ ciekawie i atrakcyjnie dziêki Samorz¹dowemu Oœrodkowi
Kultury w Miêkini, który przygotowa³ specjaln¹ wakacyjn¹
ofertê.

Rozpoczyna siê realizacja, d³ugo oczekiwanej przez mieszkañców Gminy Miêkinia, inwestycji
dotycz¹cej przebudowy drogi Miêkinia – B³onie. Formalne przekazanie dokumentacji oraz placu
budowy firmie „ABM POL – DRÓG Legnica” nast¹pi³o 27 maja br. Planowany termin zakoñczenia inwestycji – wrzesieñ 2009 r.
Dobrze u³o¿y³ siê równie¿ j¹³ decyzjê o wyborze dofinanscenariusz monta¿u finansowe- sowania 28 projektów z³o¿ogo dla przedmiotowej inwesty- nych w ramach dzia³ania 3.1 Incji. 26 maja 2009 r. Zarz¹d Wo- frastruktura drogowa. Na liœcie
jewództwa Dolnoœl¹skiego jako tej znalaz³ siê równie¿ projekt
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Regio- Powiatu Œredzkiego pn. „Prze¯ycz¹:
nalnym Programem Operacyj- budowa drogi powiatowej nr
nym Województwa Dolnoœl¹s- 2059 D na odcinku B³onie –
kiego na lata 2007-2013, Miêkinia”, sk³adany w partnerUchwa³¹ nr 2808/III/2009 za- stwie z Gmin¹ Miêkinia. Oznatwierdzi³ listê rankingow¹ i pod- cza to, ¿e inwestycja zostanie

dofinansowana w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, natomiast wk³ad
w³asny Gminy Miêkinia oraz
Powiatu Œredzkiego wyniesie
odpowiednio po 25%. Koszt
przebudowy drogi, po rozstrzygniêciu procedury przetargowej, wynosi 4 111 833,50 z³.
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Remont drogi wojewódzkiej
nr 336
Gmina Miêkinia podpisa³a z Województwem Dolnoœl¹skim porozumienie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 336 na terenie Gminy
Miêkinia, relacji Wilkszyn –
Brzezinka Œredzka.
str. 2

Rada Gminy Miêkinia przyzna³a z bud¿etu gminy dotacje
celowe na dofinansowanie
prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.
Dotacjê udzielono na przeprowadzenie prac konserwatorskich w koœciele p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
w Miêkini w wysokoœci 30,4 tys.
z³ oraz w koœciele p.w. Matki
Bo¿ej Zwyciêskiej w Mrozowie
w wysokoœci 20 tys. z³. W Miêkini, w ramach dofinansowania,
zostanie przeprowadzona renowacja rzeŸby kamiennej przedstawiaj¹cej postaæ Œw. Józefa,
która znajduje siê w fasadzie
koœcio³a oraz renowacja dwóch
XIX wiecznych witra¿y znajduj¹cych siê w prezbiterium koœcio³a. Natomiast w Mrozowie...
ci¹g dalszy na str. 2

ci¹g dalszy ze str. 1
... przyznane wsparcie przeznaczone zostanie na wymianê dachu.
O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie podmioty, które posiadaj¹ tytu³ prawny do zabytku
wynikaj¹cy z prawa w³asnoœci,
u¿ytkowania wieczystego, trwa³ego zarz¹du, ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku
zobowi¹zaniowego. Konieczne
jest, aby obiekt by³ wpisany do
rejestru zabytków.

25 czerwca Gmina Miêkinia podpisa³a z Województwem Dolnoœl¹skim porozumienie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej
336 na terenie Gminy Miêkinia, relacji Wilkszyn – Brzezinka
Œredzka.
W ramach remontu zostan¹
uzupe³nione ubytki w nawierzchni na odcinku od granic miasta
Wroc³awia do Wilkszyna, a od
granic Wilkszyna do Brzezinki
Œredzkiej zostanie po³o¿ona nowa nawierzchnia z korekt¹ krawê¿ników we wsi Pisarzowice.
Koszt remontu drogi szacowany
jest na kwotê 2 milionów z³o-

tych, z czego Gmina Miêkinia
pokryje 300 tys. z³, a Samorz¹d
Województwa 1,7 miliona
z³otych.
Obecnie trwa procedura
przetargowa prowadzona przez
Dolnoœl¹ska S³u¿bê Dróg i Kolei, celem wy³onienia wykonawcy zadania.

W najbli¿szym czasie rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z powierzchniowym utrwaleniem dróg gminnych.
Przedmiot robót bêdzie obejmowaæ:
- profilowanie istniej¹cych nawierzchni t³uczniowych,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji dróg z wykorzystaniem
materia³u pochodz¹cego z recyklingu (frezowina – materia³ inwestora ),
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia
dróg t³uczniowych,
- wykonanie na drogach o nawierzchni z betonu asfaltowego
remontu przy u¿yciu grysu i
emulsji i wzmocnienia pod powierzchniowe utrwalenie z geow³ókniny.
Prace zostan¹ wykonane w 14
miejscowoœciach, obejmuj¹ce
nastêpuj¹ce odcinki dróg:
1. Wilkszyn – Szkolna;
2. Mrozów – Koœciuszki,
Chrobrego;
3. Pisarzowice – Odrzañska;
4. Miêkinia- Kwiatowa,
S³oneczna, Piaskowa, Krótka,
Sosnowa, Leœna, Willowa,
Górna, Akacjowa;
5. Brzezina – Dêbowa,
Willowa, Mrozowska,

Sportowa, Leœna, Wrzosowa,
S³oneczna, Kasztanowa,
Wiœniowa;
6. Lutynia – Jaœminowa,
Wschodnia, Ró¿ana, Polna,
Nowa, Magnoliowa;
7. ¯urawiniec – G³ówna,
Krótka;
8. Wróblowice – Akacjowa,
D³uga;
9. Czerna – wieœ;

10. Ga³ów - Polna, Piêkna,
Sportowa, Pêtla , ³¹cznik
staw;
11. ród³a – Familijna,
Spokojna, Kwiatowa;
12. Kad³ub – Siemichów;
13. Gos³awice – k/Niewidom.;
14. Radakowice – k/Kielara.

Boisko w G³osce, to ju¿ trzeci obiekt sportowy, po boisku
oraz hali w Miêkini, którego budowê dofinansuje Ministerstwo
Sportu i Turystki. Wybudowany
obiekt, o nawierzchni poliureta-

nowej bêdzie ogólnodostêpny, a
korzystanie z niego bêdzie nieodp³atne. Boisko wyposa¿one
zostanie w urz¹dzenia sportowe
umo¿liwiaj¹ce uprawianie takich
dyscyplin jak: pi³ka rêczna, pi³-

ka siatkowa, pi³ka koszykowa
oraz tenis ziemny. Termin oddania boiska do u¿ytku planowany jest na wrzesieñ br. Koszt
inwestycji to 405 tys. z³, z czego
196 tys. pokryje Ministerstwo.

Koszt realizacji zadania wynosi
1 703.044,56 z³.

9 kwietnia 2009 Wójt Gminy
Miêkinia Jan Marian Grzegorczyn podpisa³ List intencyjny z PGNiG SA Dolnoœl¹skim Oddzia³em Obrotu Gazem Gazownia Wroc³awska
oraz Dolnoœl¹sk¹ Spó³k¹ Gazownictwa Sp. z o.o. w celu
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do gazyfikacji czêœci Gminy Miêkinia.
Gazyfikacj¹ objête zostan¹
nastêpuj¹ce miejscowoœci: Wróblowice, Krêpice, ród³a i B³onie. Rozbudowa sieci dystrybucji gazu ziemnego obejmie
zarówno tereny przemys³owe
Gminy tzw. Park Przemys³owy
ród³a - B³onie jak i tereny
mieszkalne we wskazanych
miejscowoœciach. Pierwszym
etapem realizacji przedmiotowej inwestycji jest zbieranie
wstêpnych informacji od w³aœcicieli nieruchomoœci. Pozyskanie ich umo¿liwi podjêcie kolejnych kroków zwi¹zanych z
projektowaniem i budow¹ przy³¹czy gazowych. Gazownia
Wroc³awska rozes³a³a do mieszkañców formularze wniosków o
okreœlenie technicznych warunków przy³¹czenia oraz kwestionariusz badania ankietowego.
Przypominamy, ¿e termin odsy³ania podpisanych dokumentów up³ywa w dniu

31.07.2009 r.

Zarz¹d Zak³adu Us³ug Komunalnych sp. z o.o. w Miêkini 15 kwietnia 2009 r., podpisa³ umowê z Biurem Projektów In¿ynierii
Œrodowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Zielonej Górze, ul. Batorego 126 a - na realizacjê dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowê kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - t³ocznej w miejscowoœciach Miêkinia, Mrozów, Brzezina, Wilkszyn i kanalizacji deszczowej w miejscowoœciach Mrozów, Brzezina i Wilkszyn dla przedsiêwziêcia „Zapewnienie
prawid³owej gospodarki wodno - œciekowej aglomeracji Wroc³aw, w czêœci gminy Miêkinia”. Wartoœæ umowy - brutto: 987 424,00 z³.
Zakres rzeczowy przedsiêwziêcia objêtego pracami projektowymi obejmuje:
przebudowê istniej¹cej oczyszczalni w Miêkini i utworzenie w jej miejscu stacji
zlewczej na œcieki dowo¿one z mo¿liwoœci¹ adaptacji
istniej¹cych obiektów,
budowê kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o œrednicach od 200 do
400 mm, o ³¹cznej d³ugoœci
oko³o: 32 km,
budowê kolektorów t³ocznych

kanalizacji sanitarnej o œrednicach od 63 do 200 mm, o
³¹cznej d³ugoœci oko³o: 15 km,

budowê przepompowni œcieków w iloœci 10 szt. ,
budowê przykanalików (przy³¹czy w iloœci oko³o 1220
szt.) o œrednicy 160 mm, o
d³ugoœci oko³o: 12,2 km,
budowê kanalizacji deszczowej o œrednicach od 300 do
600 mm, i ³¹cznej d³ugoœci
³¹cznej oko³o 2,9 km.
Zakoñczenie i z³o¿enie dokumentacji projektowej w celu
uzyskania decyzji pozwolenia
na budowê – okreœlono na dzieñ
15 listopada 2009 r. Termin realizacji umowy – do dnia 15
stycznia 2010 r.
W zwi¹zku z powy¿szym,

zwracamy siê do mieszkañców
miejscowoœci: Miêkinia, Mrozów, Brzezina i Wilkszyn o okazanie pomocy przedstawicielom
biura projektowego „EKOPROJEKT” z Zielonej Góry – podczas uzgadniania przebiegu sieci kanalizacyjnej.
Ponadto, od marca br. – realizowany jest projekt budowlany tzw. ³¹cznika przerzutowego
œcieków z terenu gminy Miêkinia do wroc³awskiej oczyszczalni œcieków „Janówek”, o ³¹cznej
d³ugoœci 2420 mb wraz z przepompowni¹ g³ówn¹ i dwustanowiskow¹ stacj¹ zlewcz¹ œcieków dowo¿onych. Projekt reali-

Szeœæ nowych, ogólnodostêpnych placów zabaw powsta³o
w kolejnych gminnych miejscowoœciach. Nowe huœtawki, karuzele, bujaki, drabinki zamontowano w Lutyni, Zaborze Wielkim, Krêpicach, Wróblowicach,
Radakowicach i £owêcicach.
Ponadto w Krêpicach i £owêcicach wykonane zostan¹ nowe
ogrodzenia, które zapewni¹ bezpieczeñstwo bawi¹cym siê na
placach zabaw dzieciom. Ca³kowity koszt nowych placów zabaw i zamontowania ogrodzeñ
to kwota 156 tys. z³.

Od po³owy czerwca firma
POINT Sp. z o.o. w partnerstwie
z Gmin¹ Miêkinia, rozpoczê³a
realizacjê projekt „Z komputerem bli¿ej do pracy”. Projekt,
w ca³oœci finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, przeznaczony jest dla nieaktywnych zawodowo mieszkañców gminy Miêkinia, w tym

osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy. W ramach przedsiêwziêcia realizowany jest cykl
szkoleñ z zakresu doradztwa zawodowego, obs³ugi komputera
oraz telepracy. W trakcie szkolenia g³ówny nacisk k³adziony
jest na nabycie przez jego
uczestników umiejêtnoœci obs³ugi edytora tekstu, grafiki,

Internetu, komputerowej obróbki zdjêæ. Udzia³ w szkoleniach
jest bezp³atny. Szkolenia przeznaczone s¹ dla 20 osób i odbywaj¹ siê w Zespole Szkó³
w Miêkini oraz w œwietlicy w
Brzezince Œredzkiej.

zowany jest przez Zak³ad Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. w Miêkini przy pomocy Gminy Miêkinia, wspólnie z Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodnym i Kanalizacyjnym Sp. z o.o. we Wroc³awiu. Dokumentacjê wykonuje Biuro Projektowe „PROCOROL” Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Janikowie ko³o Poznania. Planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowê 15
listopada 2009 r.

Wakacje, to dobry moment
na przeprowadzenie niezbêdnych
prac remontowych w gminnych
obiektach oœwiatowych. Koszt,
czêœci tych prac, pokryty zostanie z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wnioski do MEN, Gmina z³o¿y³a w kwietniu br. w ramach
naboru dotycz¹cego 0,6% rezerwy subwencji oœwiatowej w
roku 2009. Z przyznanych œrodków, w wysokoœci 325 tys. z³,
wykonany zostanie remont elewacji Zespo³u Szkó³ w Miêkini
oraz wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkó³ w Lutyni.

Na okres wakacji Samorz¹dowy Oœrodek Kultury w Miêkini przygotowa³ wiele atrakcji dla dzieci
i m³odzie¿y, niezapominaj¹c bynajmniej o osobach starszych.

Wypoczynek w morskim kurorcie, wycieczki krajoznawcze, zajêcia sportowo-rekreacyjne oraz zajêcia z programem przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, takie atrakcje w tegoroczne wakacje czekaj¹ na
dzieci z Gminy Miêkinia.

Wakacje z SOK spêdzimy
bardzo aktywnie. Organizowane
bêd¹ wycieczki m.in. na górê
Œlê¿ê, do Rezerwatu „Zabór”,
liczne wycieczki rowerowe oraz
piesze. Wakacyjny czas umil¹
nam równie¿ warsztaty kulinarne, muzyczne, literacko – teatralne.
Ponadto Biblioteki w Miêkini oraz w Mrozowie organizuj¹
akcjê „Wakacje w bibliotece".
Do udzia³u w czterech imprezach czytelniczych, które odby-

waæ siê bêd¹ raz w tygodniu, w
miesi¹cu sierpniu, zapraszamy
dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
Sierpniowe imprezy czytelnicze
zatytu³owano:
- „Wakacyjna impreza
z wierszami Juliana Tuwima”;
- „W krainie baœni";
- „Bajkowy poci¹g";
- „Miœ przyjaciel dzieci";
Podczas spotkañ dzieci bêd¹
s³uchaæ g³oœnego czytania bajek
i baœni oraz wykonywaæ ró¿nymi technikami ilustracje do wy-

s³uchanych tekstów. Uczestnicy
spotkañ zapoznaj¹ siê z tak¿e z
ró¿nymi technikami wykorzystania papieru - robi¹c zabawki z
wyciêtych kó³ek papieru i ucz¹c
siê trudnej, japoñskiej sztuki
origami. Bêd¹ te¿ zabawa w teatrzyk, zabawy ruchowe i tañce.
W programie rozwi¹zywanie ³amig³ówek, rebusów, krzy¿ówek
i zagadek o tematyce przyrodniczej, uk³adanie przys³ów, rymowanek i wierszy.

W dniu 24.06.2009r. osiemnaœcioro dzieci wraz z opiekunami bra³y udzia³ w „Spotkaniu Dzieci
Niepe³nosprawnych” w Centrum Basenowo - Sportowym „Redeco” we Wroc³awiu.

Drugi rok z rzêdu Wójt Gminy Miêkinia organizuje wypoczynek letni dla dzieci i m³odzie¿y w wieku szkolnym z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniom.
Podczas 14 dniowego wypoczynku w nadmorskiej miejscowoœci £eba 50 dzieci z naszej
gminy weŸmie udzia³ w zajêciach profilaktyczno-terapeutycznych. Przewidziano równie¿ wiele atrakcji m.in.: wycieczkê do S³owiñskiego Parku
Narodowego, zwiedzanie portu
w Ustce oraz okolic i skansenu
S³owiñców, rejs statkiem po morzu oraz szereg konkursów plastycznych, sportowych i imprez
kolonijnych.
Na ten cel w bud¿ecie gminy
przeznaczono kwotê 40 tys. z³.

G³ównym celem wyjazdu
by³o m.in. prze³amywanie barier
i uprzedzeñ mentalnych dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych, a tak¿e d¹¿enie do autonomii osób niepe³nosprawnych
poprzez ich czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym. Celem przedsiêwziêcia by³o równie¿ pokazanie dzieciom oraz ich opiekunom jak mo¿na spêdzaæ czas
wolny ³¹cz¹c rekreacjê z rehabilitacj¹. Uczestnicy spotkania
wziêli udzia³ w licznych zabawach i æwiczeniach ruchowych
w wodzie prowadzonych przez
rehabilitantów, którym towarzyszy³a zdrowa rywalizacja i pe³na
humoru atmosfera. Po wspania³ej zabawie w wodzie wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na
poczêstunek przygotowany
przez organizatorów wyjazdu,
podczas którego otrzymali upo-

minki.
Organizatorem spotkania
by³ Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini. Wyjazd

wspó³finansowa³ Wójt Gminy
Miêkinia oraz Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Informujemy, ¿e rozpoczynaj¹
siê kontrole gospodarstw domowych w zakresie wywi¹zywania siê
przez w³aœcicieli nieruchomoœci z
obowi¹zku wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz do pozbywania siê zebranych na terenie
nieruchomoœci odpadów w sposób
zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Podstaw¹ do udokumento-

wania wywi¹zywania siê z powy¿szych obowi¹zków bêdzie okazanie
umowy z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz dowodów zap³aty za wykonan¹ us³ugê.
Podstawê kontroli stanowi zaktualizowana, na podstawie otrzymanych od w³aœciwych przedsiêbiorców wykazów, gminna ewidencja
umów zawartych na odbieranie od-

padów komunalnych. Ponadto w
terminach co miesiêcznych firmy
aktualizuj¹ swój wykaz poprzez dostarczanie informacji o nowo zawartych oraz rozwi¹zanych umowach. Na tej podstawie zostanie
zweryfikowane, którzy z w³aœcicieli nieruchomoœci nie posiadaj¹
w/w umów. Osoby te zostan¹ wezwane do przed³o¿enia w okreœlonym terminie do Urzêdu Gminy
Miêkinia aktualnej umowy oraz

dowodów p³acenia za tak¹ us³ugê.
W zwi¹zku z najliczniejszymi
skargami zwi¹zanymi z zanieczyszczaniem okolicznych terenów w
pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzona kontrola w miejscowoœci Lutynia.

W dniu 29.06.2009r. w sali
widowiskowej urzêdu gminy
Miêkinia odby³o siê uroczyste
otwarcie Miêkiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkanie rozpoczê³o siê uro-

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
aktywnie wspiera dzia³ania Gminy
Miêkinia na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego, dotuj¹c trzy
gminne projekty w kwocie 112
200,00 z³.
Dofinansowane inwestycje dotycz¹ przebudowy istniej¹cych kot-

czystym powitaniem zaproszonych goœci przez Prezesa Miêkiñskiego Uniwersytety III Wieku - Pani¹ Monikê Miêdzyrzeck¹. W spotkaniu uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele Gminy

Miêkinia: Jan Marian Grzegorczyn - Wójt Gminy Miêkinia
oraz Ma³gorzata Dyrda - Sekretarz Gminy. W³adze lokalne wyrazi³y swoj¹ aprobatê w zwi¹zku
z licznymi przejawami aktywnoœci obywatelskiej rozwijaj¹cych siê w ostatnim czasie na
terenie gminy. MUTW zosta³
powo³any przy akceptacji i
wsparciu w³adz gminnych. Podczas uroczystoœci swój wyk³ad
wyg³osi³ dr Aleksander Kobylarek Kierownik Wroc³awskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkanie uœwietni³ wystêp
dzia³aj¹cego na terenie Gminy
Miêkinia zespo³u tanecznego
“Feniks”. Atrakcj¹ uroczystoœci
by³y prezentacje grup warsztatowych powsta³ych w ramach
dzia³alnoœci MUTW.

³owni wêglowych na kot³ownie gazowe oraz wymiany wewnêtrznej
instalacji centralnego ogrzewania w
obiekcie Zespo³u Szkó³ w Miêkini
oraz w budynku Urzêdu Gminy.
Jednoczeœnie, nowobudowana hala
widowiskowo – sportowa w Miêkini zostanie wyposa¿ona w nowoczesn¹, ekologiczn¹ kot³owniê ga-

zow¹. Chc¹ zmniejszyæ koszt zwi¹zane z ogrzewaniem wody, na hali
zamontowane zostan¹ baterie s³oneczne. Na zakup i monta¿ baterii
Gmina stara siê o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Zamiana kot³owni wêglowych
na gazowe przyczyni siê do zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ wprowadzanych do atmosfery. Dziêki

Ju¿ po raz trzeci Gmina Miêkinia
pozyska³a œrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu na realizacjê projektu
z zakresu edukacji ekologicznej.
Wdro¿enie projektu „Ochrona
œrodowiska zaczyna siê od edukacji
dzieci i m³odzie¿y – projekt ekologiczny Gminy Miêkinia” zostanie
dofinansowane z WFOŒiGW w wysokoœci 53 657,00 z³., Na podobne
dzia³ania gmina uzyska³a w 2007 r.
kwotê 35 tys. z³, a w 2008 - 40 tys. z³.
Celem tegorocznego projektu jest
edukacja dzieci i m³odzie¿y w
zakresie kszta³towania poczucia odpowiedzialnoœci za œrodowisko, poznania praw i wspó³zale¿noœci rz¹dz¹cych przyrod¹, a tak¿e rozwijanie wra¿liwoœci na problemy œrodowiska. Realizacja projektu rozpocznie siê 1 wrzeœnia 2009 r., a zakoñczy 30 kwietnia 2010 r. Wezm¹
w nim udzia³ uczniowie wszystkich
szkó³ z terenu Gminy Miêkinia oraz
dzieci z Przedszkola Publicznego w
Miêkini. WFOŒiGW dofinansuje
m.in. prowadzenie kó³ ekologicznych w szko³ach, organizacjê akcji
„Sprz¹tnie œwiata – posprz¹tajmy
lasy i swoj¹ okolicê”, prowadzenie
warsztatów ekologicznych, doposa¿enie pracowni biologiczno – chemicznej w szkole w Pisarzowicach,
organizacjê licznych konkursów z
zakresu edukacji ekologicznej.
Ca³kowity koszt projektu to kwota
73 273,40 z³.
pozyskanej dotacji bêdzie mo¿na
zastosowaæ takie rozwi¹zania techniczne w eksploatowanych obiektach, aby ich dzia³alnoœæ w jak najmniej szkodliwy sposób oddzia³ywa³a na œrodowisko naturalne.

Pierwsze Gminne Œwiêto Sportu odby³o siê 6 czerwca 2009 r. na nowo wybudowanym kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012
w Lutyni.
Otwarcia imprezy, przeznaczonej dla dzieci i m³odzie¿y z
ca³ego powiatu œredzkiego, dokona³ Wójt Gminy Miêkinia Jan
Marian Grzegorczyn. W imprezie udzia³ wzi¹³ równie¿ Sebastian Kowalski-Paszko z-ca dyr.
Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa oraz Marcin Przychodny dyr. Wydzia³u
Kultury Fizycznej i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego we Wroc³awiu.
Uczestnicy zawodów zmagali siê w takich konkurencjach
takich jak: biegi prze³ajowe, pi³ka no¿na ch³opców, siatkówka
dziewcz¹t i ch³opców oraz gry i
zabawy sportowe w formie stacji dla nauczania zintegrowanego. Dla najm³odszych uczestni-

15 maja w Zespole Placówek Kultury w Trzebnicy odby³
siê I Festiwal Zespo³ów Tanecznych „Magia Tañca" o puchar
Burmistrza Trzebnicy. Podczas
festiwalu zaprezentowa³y siê 24

Goœæmi specjalnymi tego dnia

byli zawodnicy lidera Polskiej
Ligi Fudbolu Amerykañskiego
dru¿yny The Crew z Wroc³awia.
M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ poznaæ osobiœcie zawodników, przy-

ków odby³ siê konkurs plastyczny –„Sport w oczach dziecka".
Rywalizacji towarzyszy³a
przyjazna atmosfera wspó³za-

zespo³y; w sumie 400 uczestników w 54 choreografiach. Wyst¹pili tancerze z Wroc³awia,
Brzegu Dolnego, Obornik Œl¹skich, Bielan Wroc³awskich,
D³ugo³êki, Miêkini, Kobierzyc,

wodnictwa sportowego. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ s³odki upominek, natomiast zwyciêzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody.
Nysy, Œrody Œl¹skiej, Oleœnicy,
O³awy, Su³owa, Góry, Milicza,
Bielawy i Trzebnicy.
Festiwal sk³ada³ siê z trzech
bloków tanecznych, a tancerze
prezentowali siê na zmianê w
ró¿norodnych kategoriach: taniec ludowy, klasyczny, nowoczesny, towarzyski, irlandzki,
flamenco, hip-hop, jazz, balet,
country, disco, dance i musical.
Dekoracja sceny, wybrane choreografie, wspania³e stroje, makija¿e, fryzury, rekwizyty, dobrana muzyka i bardzo dobre
umiejêtnoœci taneczne wspaniale ze sob¹ wspó³gra³y, tworz¹c
niezapomniane widowisko. Na
zakoñczenie festiwalu og³oszono zwyciêzców poszczególnych
kategorii i co najwa¿niejsze w kategorii taniec klasyczny i wspó³czesny w przedziale wiekowym
15 - 18 lat I miejsce otrzyma³

mierzyæ stroje sportowe oraz
zaznajomiæ siê z zasadami tego
jeszcze ma³o popularnego w Polsce sportu.
Organizatorami wspomnianego œwiêta byli: Gmina Miêkinia, Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Lutyni wraz z rad¹ rodziców oraz Samorz¹dowy Oœrodek Kultury w Miêkini.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udzia³u
na przysz³oroczne obchody
Gminnego Œwiêta Sportu.

zespó³ FENIKS z Miêkini.
Gratulujemy!
W czasie wakacji od 13 lipca
Zespó³ Taneczny „Feniks” zaprezentuje swoje umiejêtnoœci
na kolejnym festiwalu. Tym razem bêdzie to Festiwal Kultury
M³odzie¿y Szkolnej „Kielce –
2009”. Wierzymy, ¿e Zespó³
przywiezie „Z³ot¹ Jod³ê”, a co
najwa¿niejsze niesamowite wra¿enia.

