Z przyjemnoœci¹ informujemy Pañstwa, ¿e Gmina Miêkinia otrzyma³a certyfikat Gmina Fair Play 2012 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Konkurs, w którym gmina bra³a
udzia³, trwa³ ca³y rok i przebiega³ dwuetapowo. W pierwszym
etapie gmina z³o¿y³a na piœmie
deklaracjê przyst¹pienia do konkursu oraz wype³niona zosta³a
ankieta konkursowa. W ankiecie oprócz informacji o charakterze ekonomicznym dotycz¹cych gminy, liczby zatrudnionych pracowników w Urzêdzie
Gminy, dochodów i wydatków,
udzielone zosta³y odpowiedzi
na pytania dotycz¹ce m.in. oferty inwestycyjnej, promocji go-

spodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminê, zakresu
i jakoœci inwestycji w³asnych,
dostêpu do infrastruktury technicznej oraz dotychczasowych
osi¹gniêæ w przyci¹ganiu inwestycji, walorów gospodar-

czych gminy i warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Odpowiedzi zawarte
w ankiecie by³y punktowane.
Gmina musia³a uzyskaæ minimum 72 punkty na 100 mo¿liwych, aby zakwalifikowaæ siê

miekinia.pl

do II etapu. W trakcie drugiego
etapu przeprowadzany zosta³
audyt certyfikacyjny po³¹czony
z losowym badaniem inwestorów dzia³aj¹cych na terenie
gminy. Audytorzy konkursu
podczas wizytacji w gminie
sprawdzali wiarygodnoœæ informacji zawartych w ankietach
konkursowych. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami gminy,
zorganizowane zosta³o równie¿
spotkanie z osobami nie bêd¹cymi pracownikami gminy przedstawicielami dostawców
mediów (pr¹du, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiêbiorcami
inwestuj¹cymi na terenie gminy.

W dniach 23-24 paŸdziernika
w Gminie Miêkinia odbywa³
siê Konwent Powiatów woj.
dolnoœl¹skiego.

Minister œrodowiska potwierdzi³ dofinansowanie ze
œrodków unijnych projektu
„Zapewnienie prawid³owej gospodarki wodno-œciekowej aglomeracji Wroc³aw, w czêœci gminy Miêkinia”. Podpisanie i przekazanie potwierdzenia Instytucji Poœrednicz¹cej o przyznaniu
dotacji mia³o miejsce 23 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu.
Kwota wsparcia z Programu Infrastruktura i Œrodowisko
(POIiŒ) to 15 milionów z³otych.
Wartoœæ wszystkich inwestycji
w Miêkini jest szacowana na 21
milionów z³otych. Za œrodki
z POIiŒ i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu zostanie zbudowane 21 kilometrów kanalizacji
wraz z 9 sieciowymi pompowniami œcieków na terenie
miejscowoœci Miêkinia, Brzezina, Lutynia i Wilkszyn. Pla-

Od wrzeœnia, w Pisarzowicach,
funkcjonuje nowoczesny
kompleks edukacyjnosportowy.
Jego otwarcie mia³o miejsce w trakcie dolnoœl¹skiej inauguracji roku szkolnego. Kompleks tworzy istniej¹ca ju¿
wczeœniej szko³a podstawowa
i plac zabaw oraz wybudowane
boisko wielofunkcyjne, hala
sportowa i zespó³ ¿³obkowo przedszkolny.

nuje siê, ¿e w wyniku realizacji
projektu system kanalizacyjny
na terenie gminy Miêkinia obs³ugiwaæ bêdzie w 2016 r. 4 520
mieszkañców gminy, w tym
3 154 nowo pod³¹czonych.
W pierwszym etapie od nowopod³¹czonych mieszkañców
z miejscowoœci Miêkinia œcieki
bêd¹ odprowadzane na stacjê
zlewcz¹ w Miêkini, sk¹d po
wstêpnej stabilizacji bêd¹ przepompowywane do centralnej
pompowni w Wilkszynie.
Natomiast od nowopod³¹czonych mieszkañców Brzeziny,
Lutyni i Wilkszyna œcieki odprowadzane bêd¹ bezpoœrednio
na centraln¹ pompowniê w Wilkszynie, sk¹d bêd¹ przesy³ane
do Wroc³awskiej Oczyszczalni
Œcieków Janówek. Inwestycja
przyczyni siê do uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej na terenie aglomeracji Wroc³aw, w czêœci gminy Miêkinia
– mówi Jan Marian Grzegorczyn, Wójt Gminy Miêkinia.

Projekt Strategii Rozwoju
Województwa Dolnoœl¹skiego
do 2020 roku by³ jednym z tematów omawianych w trakcie
Konwentu Powiatów Województwa Dolnoœl¹skiego. Dr
Jerzy Tutaj, Cz³onek Zarz¹du
Województwa, przedstawi³ starostom projekt Strategii, a tak¿e
zaprosi³ do aktywnego udzia³u
w konsultacjach spo³ecznych

Obiekty sportowe s¹ ogólnie dostêpne dla mieszkañców.
Wszystkie osoby, które chc¹
skorzystaæ z hali lub boiska powinny zg³osiæ siê do pana Amita Batry - menad¿era hali w Pisarzowicach, tel. 71 31 77 200.
Pisarzowice, to kolejny po
Miêkini, gminny oœrodek edukacyjno - sportowy. Koszt budowy boiska, hali i przedszkola
w Pisarzowicach to kwota ponad 9 mln. z³. Czêœæ z tej kwoty
pokryta zostanie ze œrodków

powiaty, które reprezentuj¹.
- Bardzo wa¿ne, aby samorz¹dowcy, przedsiêbiorcy, trzeci
sektor oraz mieszkañcy w sposób aktywny i twórczy w³¹czyli
siê w tworzenie Strategii. To
nasz wspólny projekt dla Dolnego Œl¹ska - mówi³ na Konwencie dr Jerzy Tutaj.
Dla Gminy Miêkinia Konwent by³ doskona³ym elementem promocji. Goœcie zapoznali
siê z walorami gminy, docenili
równie¿ zachodz¹ce zmiany,
zw³aszcza w sferze zwi¹zanej
z budow¹ infrastruktury.

zewnêtrznych tj. 723 tys. z³
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, 500 tys. z³ z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej,
260 tys. z³ z rz¹dowego programu „Maluch” oraz 50 tys. z³
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.
£¹czna wysokoœæ uzyskanych
dotacji zewnêtrznych to kwota:
1 533 tys. z³

Dobieg³y koñca prace przy
budowie zespo³u boisk sportowych w Wilkszynie realizowanego w ramach rz¹dowego programu „Moje Boisko - Orlik
2012”.

23 listopada oficjalnie zosta³ otwarty kompleks boisk
sportowych w Wilkszynie.
W otwarciu uczestniczy³ Wójt
Gminy Miêkinia Jan Marian
Grzegorczyn, jako gospodarz
obiektu, a tak¿e Rafa³ Jurkowlaniec Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego, S³awomir
Sprawka p.o. Zastêpca Dyrektora Agencji Nieruchomoœci Rolnych, przedstawiciele wykonawcy obiektu oraz liczni zaproszeni goœcie.

W paŸdzierniku br., podpisana zosta³a umowa na „Informatyzacjê Samorz¹dowego
Oœrodka Kultury w Miêkini etap II” w ramach Dzia³ania 6.4
Turystyka kulturowa w Priorytecie VI „Turystyka i Kultura"
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 20072013. Na informatyzacjê SOK
otrzyma dotacjê w kwocie 88
039,00 z³. W ramach zadania
zakupionych zostanie: 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarkami,
kserokopiarka A3 kolor, dru-

W sk³ad kompleksu wchodzi boisko pi³karskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i pi³ki siatkowej oraz
budynek sanitarno - szatniowy.
Obiekt zosta³ ogrodzony, zamontowano wyposa¿enie sportowe (kosze do koszykówki
i komplet do gry w pi³kê siatko-

karka wielofunkcyjna A4 kolor,
tablet graficzny, tablet PC,
2 plotery, ekran LED, ekran
projekcyjny, wizualizer. Oprócz
tego w ramach projektu zakupiony zostanie elektroniczny system obiegu dokumentów oraz
drukarka kodów paskowych,
czytnik kodów, skaner i serwer.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 129 770,00.
Jest to ju¿ drugi projekt dotycz¹cy informatyzacji realizowany przez SOK w Miêkini.
Poprzedni równie¿ zosta³
wsparty œrodkami pochodz¹cymi z UE.

w¹) oraz oœwietlenie. Kompleks, podobnie jak ten wybudowany w Lutyni, jest ogólnodostêpny, a jego budowa zosta³a sfinansowana z trzech Ÿróde³:
bud¿etu gminy, bud¿etu województwa dolnoœl¹skiego oraz
dotacji z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Koszt budowy obiektu to
1 126 tys. z³, ³¹czna wysokoœæ
pozyskanych dotacji wynosi
593 tys. z³.

Gmina Miêkinia otrzyma³a
dotacjê z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeñstwo Dostêpnoœæ - Rozwój na przebudowê drogi powiatowej nr
2058D w Krêpicach.
Droga powiatowa zosta³a
przejêta w zarz¹d przez gminê,
co umo¿liwi wykonanie zadania inwestycyjnego. Przebudowa drogi zostanie wykonana
w 2013 roku. Prace obejm¹ m.in.
wymianê nawierzchni, budowê
oœwietlenia, budowê jednostronnego chodnika, profilowanie rowów odwadniaj¹cych oraz
zamontowanie dodatkowego
oznakowania. Przebudow¹ zostanie objêta droga powiatowa
nr 2058D na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 94
do ulicy Kwiatowej w Krêpicach.
Obecnie droga na ca³ym
odcinku posiada nawierzchniê
bitumiczn¹ w bardzo z³ym stanie technicznym. Liczne uby-

Mieszkañcy trzech miejscowoœci gminnych skorzystaj¹
ze œrodków Unii Europejskiej,
którymi wsparto modernizacjê
œwietlic wiejskich. S¹ to Radakowice, Krêpice i Mrozów.
W œwietlicy w Radakowicach przeprowadzono niezbêdne prace remontowe. Wymieniono m.in. stolarkê okienn¹
i drzwiow¹, wykonano prace
instalacyjne, tynkarskie i malarskie, natomiast œwietlice w Krêpicach i Mrozowie doposa¿ono
w meble oraz sprzêt rekreacyjny: sto³y do bilarda oraz do gry
w pi³karzyki.
Prace inwestycyjne ju¿ siê
zakoñczy³y, a ich koszt wyniós³
50 510,00 z³, z czego 28 745,00
z³ pochodziæ bêdzie ze œrodków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013.

tki w nawierzchni, nierównoœci oraz ³aty pozosta³e po remontach cz¹stkowych utrudniaj¹ przejazd, a po opadach
deszczu powstaj¹ zastoiny
wody. KrawêdŸ drogi w wielu
miejscach zosta³a za³amana
przez ruch samochodowy, co
stwarza zagro¿enie zarówno
dla kierowców, jak i pieszych,
którzy siê po niej poruszaj¹ mówi Jan Marian Grzegorczyn - Wójt Gminy Miêkinia.
Ca³oœæ zadania zosta³a
wyceniona na kwotê ponad
2 miliony z³. Z rz¹dowej dotacji gmina otrzyma 30%
wartoœci inwestycji, choæ to
mo¿e ulec zmianie, poniewa¿
rz¹d da³ mo¿liwoœæ samorz¹dom podwy¿szenia dotacji do
50%, o co gmina bêdzie siê
ubiegaæ.

17 maja Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego, na mocy
Uchwa³y Nr XXII/540/12,
przyzna³ œrodki finansowe na
realizacjê 85 przedsiêwziêæ
wdra¿anych w ramach Odnowy
Dolnoœl¹skiej Wsi. Wœród zadañ, które otrzyma³y dofinansowanie w kwocie 30 tys. z³, znalaz³o siê przedsiêwziêcie zg³oszone przez gminê „Remont
œwietlicy wiejskiej w Zaborze
Wielkim wraz z wyposa¿eniem”.
Ca³kowity koszt zadania wyniós³ 68,5 tyœ. z³.
W ramach zadania przeprowadzone zosta³y prace remontowe œwietlicy wiejskiej w Zaborze Wielkim. Œwietlica zosta³a
doposa¿ona w meble oraz niezbêdny do jej funkcjonowania
sprzêt taki jak: telewizor LCD
46 cali, kino domowe, przenoœny zestaw nag³oœnieniowy, projektor, ekran projekcyjny, 2 zestawy komputerowe wraz z niezbêdnym oprogramowaniem,
stó³ do bilarda wraz z nak³adk¹
do gry w tenisa sto³owego oraz
pi³karzyki. Remont oraz wyposa¿enie œwietlicy w w/w sprzêty
pozwol¹ na lepsze funkcjonowanie œwietlicy oraz na rozszerzenie jej oferty programowej.

1 paŸdziernika br. zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z przebudow¹ ulicy Koñcowej w Wilkszynie. Zakres robót obejmowa³: wykonanie nawierzchni
drogi w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia na d³ugoœci ok. 200 m wraz
ze stabilizacj¹ pod³o¿a. Wzd³u¿
ulicy wykonano korytka œciekowe w celu usprawnienia odprowadzenia wód opadowych

Zosta³y zakoñczone prace
zwi¹zane z renowacj¹ rowu melioracyjnego w Mrozowie, który z uwagi na swój stan techniczny przysparza³ mieszkañcom
so³ectwa licznych zmartwieñ.
Zadanie by³o dofinansowane ze
œrodków WFOŒIGW we Wroc³awiu.

Rów by³ w z³ym stanie technicznym, zaroœniêty trawami, chwastami i zamulony.
W du¿ej czêœci rury nie posiada³y odpowiedniej przepustowoœci. Po intensywnych opadach
deszczu czêœæ posesji w Mrozowie ulega³a zalaniom. Zadanie zosta³o wykonane przez fir-

z nawierzchni drogi.
Koszt pracy wyniós³ prawie 64
tys. z³

W ramach konkursu pn.
„Poprawa bezpieczeñstwa w Województwie Dolnoœl¹skim w ro-

mê wy³onion¹ w przetargu Zak³ad Us³ug Ró¿nych „Horodecki” ul. Topolowa 3, 55-300 Œroda Œl¹ska. Koszt ca³kowity prac
wynosi³ 347 674,60 z³ brutto.
W wyniku wykonanych prac poprawiono zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Mrozów,
jednoczeœnie nast¹pi³a poprawa
warunków gruntowo-wodnych
terenów przylegaj¹cych do cieku wodnego.
Gmina Miêkinia na przedmiotowe zadanie: -"Konserwacja i renowacja urz¹dzeñ wodnych w postaci rowu R-2D wraz
z budowlami pod k¹tem ochrony przeciwpowodziowej wsi
Mrozów" otrzyma³a dofinansowanie ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu w wysokoœci
20% kosztów ogólnych zadania
tj. dotacjê w wysokoœci 69
500,00 z³ oraz po¿yczkê w tej
samej wysokoœci.

ku 2012” Gmina Miêkinia otrzyma³a dotacjê z bud¿etu Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego w wysokoœci 40 000,00 z³
oraz z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w wys. 50 000,00 z³,
na zakup lekkiego samochodu
ratowniczo – gaœniczego dla OSP
Lutynia, który bêdzie wykorzystywany do dzia³añ ratowniczych
i niesienia pomocy w akcjach
podejmowanych przez jednostkê
Stra¿y Po¿arnej w Lutyni.
Zakupiony sprzêt przyczyni
siê do poprawy stanu bezpieczeñstwa mieszkañców Gminy
Miêkinia w sytuacjach zwi¹zanych z po¿arami oraz klêskami
¿ywio³owymi. Koszt realizacji
zadania wyniós³ 205 200 z³.

Ze wzglêdu na bardzo du¿e
zainteresowanie mieszkañców
Gminy Miêkinia niesieniem pomocy osobom potrzebuj¹cym
specjalnie uruchomiliœmy na
stronie internetowej:
gops.miekinia.pl
zak³adkê:
"ODDAM/POTRZEBUJÊ"
w której umieszczane bêd¹ og³oszenia mieszkañców naszej
gminy.
Osoby zainteresowane zamieszczeniem og³oszenia mog¹
zg³osiæ siê bezpoœrednio do
pracownika socjalnego p. Eweliny Babik, pok. 107 lub przes³aæ og³oszenie za pomoc¹ poczty elektronicznej na adres:
e.babik.gops.miekinia@tlen.pl

32 200,00 z³ dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej otrzyma³ Miêkiñski Uniwersytet III Wieku na realizacjê
projektu "Rodzina, zdrowie,
bezpieczeñstwo seniorów - pewn¹ inwestycj¹ w gminie Miêkinia”.
Od paŸdziernika 2012 r. do
koñca marca 2013 r. w ramach
zadania odbywaæ siê bêd¹ m.in.:
warsztaty manualne, zajêcia
teatralne, wyk³ady poœwiêcone
rodzinie, zdrowiu i bezpieczeñstwu, zajêcia z jogi, aqua-aerobic, rodzinne bajkowanie i nordic walking. Ca³kowita wartoœæ

28 wrzeœnia dokonano odbioru koñcowego prac przy
wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic: Koœciuszki, S³onecznej, Widokowej i Kwiatowej w miejscowoœci Mrozów.
Roboty wykonywa³a firma
SITKOWSKI z Legnicy, która
po wbudowaniu ruroci¹gów,
dokona³a tak¿e odbudowy nawierzchni dróg. Na realizacjê
inwestycji - Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Miêkini, uzyska³ dofinansowanie ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w wysokoœci 50% wartoœci zadania. Wartoœæ inwestycji
wynios³a 1,2 mln z³.

zadania wynosi 40 968 z³.
Do tej pory odby³y siê ju¿ dwa
wyk³ady tematyczne: „Rozwi¹zywanie konfliktów w ujêciu
miêdzypokoleniowym” oraz
„Jak zadziwiæ wnuki - gry i zabawy dla rodziny”.
W kolejnych miesi¹cach przewidziano nastêpuj¹ce tematy:
„Jak przygotowaæ i dbaæ o swoj¹ kondycjê”, "Gimnastyka mózgu", „Walory i mo¿liwoœci turystyczne dolnoœl¹skich lasów”
i „Pierwsza pomoc”. Prelekcje
s¹ otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

W Szkole Podstawowej
w Miêkini zakoñczono monta¿
i dostawê sprzêtu, zwi¹zanego
z realizacj¹ programu ,,Cyfrowa Szko³a''. W ramach projektu
sale lekcyjne zosta³y wyposa¿one w tablice interaktywne,
projektory krótkoogniskowe,
g³oœniki oraz laptopy dla nauczycieli. Zakupiony sprzêt umo¿liwi nauczycielom prowadzenie bardziej urozmaiconych za-

jêæ. Ponadto w ca³ym budynku
zainstalowana zosta³a sieæ bezprzewodowa, dziêki której Internet bêdzie dostêpny w ka¿dym miejscu budynku, a nie tak
jak dotychczas jedynie w pracowni informatycznej. Dodatkowym udogodnieniem jest 60
laptopów, z których uczniowie
bêd¹ mogli korzystaæ w szkole,
jak równie¿ w domu.

Zakoñczy³a siê realizacja
zadania pn. „Przebudowa dróg
gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia, na terenie Gminy Miêkinia” w ramach którego wykonano nawierzchnie dróg w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Brzezina - ul.
Markowa, ¯urawiniec - ul. Par-

kowa, Ga³ów - ul. Sportowa,
Lutynia - ul. Partyzantów.
Przebudowa nawierzchni
polega³a na wykonaniu konstrukcji drogowej i nawierzchni
w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.
£¹czny koszt zadania wyniós³:
146 000 z³.

Od 1 stycznia 2012 r. obowi¹zuje nowa ustawa o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesiêcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadzone rozwi¹zania narzucaj¹ samorz¹dom
nowe obowi¹zki i kompetencje.
Od 1 lipca przysz³ego roku czeka nas wszystkich rewolucja
zwi¹zana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Co siê
zmieni? Nowa ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach przerzuci³a na gminy obowi¹zek odbierania i odpowiedniego
zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady od mieszkañców bêd¹ odbieraæ wy³onione w przetargu firmy. Zwolennicy zmian
ju¿ wieszcz¹ czystoœæ naszych lasów. Gmina ustali stawkê i sposób
naliczania op³aty za odbieranie odpadów, a tak¿e tryb, sposób i czêstotliwoœæ jej wnoszenia. Stawka op³aty bêdzie zale¿a³a od: liczby
mieszkañców lub od powierzchni nieruchomoœci lub od iloœci zu¿ytej wody lub bêdzie stawk¹ rycza³tow¹ dla gospodarstwa domowego – Rada Gminy wybierze jeden spoœród tych wariantów. Co to
oznacza dla mieszkañców? Jak bêdzie dzia³a³ system Gminny?
Poni¿ej zamieszczamy odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania.
Od kiedy bêdzie obowi¹zywa³ nowy system gospodarki odpadami?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie
funkcjonowaæ na terenie Gminy Miêkinia od 1.07.2013 r.
Do kiedy mo¿na korzystaæ z indywidualnej umowy na odbiór
odpadów komunalnych?
Indywidualne umowy bêd¹ obowi¹zywaæ do 30 czerwca 2013 r.
Czy aktualnie obowi¹zuj¹ce umowy na odbiór odpadów
komunalnych po 30.06.2013r. same strac¹ wa¿noœæ?
Z uwagi na fakt, i¿ s¹ to umowy cywilno-prawne powinny zostaæ
wypowiedziane przez strony umowy.
Jaka bêdzie metoda naliczania op³aty?
W oparciu o art. 6j cytowanej ustawy, dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce
metody naliczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) iloczyn liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ x stawka
b) iloczyn iloœci zu¿ytej wody z danej nieruchomoœci x stawka
c) iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego x stawka
d) iloczyn iloœci pojemników x stawka (dla nieruchomoœci niezamieszkanych)
e) rycza³t od gospodarstwa domowego
Najbardziej racjonaln¹ metod¹ zgodnie z opracowana koncepcj¹
przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk dot. dostosowania gospodarki odpadami na
terenie gminy Miêkinia do wymagañ wynikaj¹cych z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach jest wariant - od liczby
mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ. G³ówn¹ zalet¹
wybranej metody jest jej prostota oraz spe³nienie zasady „zanieczyszczaj¹cy p³aci”. Metoda ta wydaje siê najbardziej oczywista,
poniewa¿ ka¿dy produkuje odpady komunalne . W literaturze uznaje siê, ¿e ta metoda ma najmniej wad.
Kto bêdzie ustala³ stawkê za gospodarowanie odpadami?
Upowa¿nienie do ustalania op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie uchwa³y, na podstawie art. 6k ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach ma Rada Gminy.
Zgodnie z opracowan¹ koncepcj¹ przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk dot. dosto-

sowania gospodarki odpadami na terenie gminy Miêkinia szacowany koszt op³aty gospodarowania w sektorze komunalnym przy za³o¿eniu selektywnego zbierania wynosi:

*** - koszt nie uwzglêdnia zakupu i utrzymania w czystoœci pojemników na zbieranie odpadów w sposób
zmieszany (jest to obowi¹zek mieszkañca wynikaj¹cy z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie).

Ostateczna wysokoœæ stawki op³aty mo¿liwa bêdzie do oszacowania dopiero po przeprowadzonym przez gminê w I-II kwartale 2013 r.
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Czy segreguj¹c odpady bêdê p³aci³ mniej?
Tak. Rada gminy okreœli ni¿sze stawki op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Czy bêdzie nadzór czy faktycznie segregowane s¹ odpady, zgodnie z deklaracj¹?
Tak. Firma wywozowa bêdzie zobowi¹zana informowaæ gminê o nieprawid³owoœciach w tym zakresie. (Wg art. 9n ust. 3pkt. 4 w sprawozdaniu kwartalnym podmiot odbieraj¹cy odpady od w³aœcicieli
nieruchomoœci wskazuje w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy zbieraj¹ odpady komunalne w sposób niezgodny z deklaracj¹.

Co siê stanie, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci zadeklarowa³, ¿e
bêdzie segregowa³ odpady a ich nie segreguje?
W zwi¹zku z tym, ¿e op³ata za odpady segregowane bêdzie ni¿sza,
a za odpady nie segregowane wy¿sza, w przypadku stwierdzenia,
¿e odpady nie s¹ segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o na³o¿eniu na w³aœciciela nieruchomoœci wy¿szej op³aty.
Czy nowy system gospodarki odpadami obejmie w³aœcicieli
nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy a powstaj¹ odpady komunalne?
Obecnie nowy system na terenie Gminy Miêkinia obejmie nieruchomoœci zamieszka³e, jednak ten wariant na przestrzeni czasu
bêdzie poszerzany o nieruchomoœci nie zamieszka³e, aby system
by³ szczelny i przyniós³ jak najlepsze efekty.
Kto bêdzie wyposa¿a³ nieruchomoœæ w pojemniki na odpady?
Wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki, zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach - art.5 ust.1 pkt.1 - nale¿y do
obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci, jednak¿e firma odbieraj¹ca odpady, wybrana w przetargu przez samorz¹d, mo¿e byæ zobowi¹zana do zagwarantowania mieszkañcom mo¿liwoœci nabycia
pojemników w formie ich zakupu, dzier¿awy, b¹dŸ najmu.
Gdzie nale¿y sk³adaæ deklaracjê o wysokoœci op³aty?
W³aœciciel nieruchomoœci (w tym wspó³w³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty, zarz¹dca,) bêdzie zobowi¹zany z³o¿yæ deklaracjê w Urzê-

dzie Gminy w Miêkini.
Do kiedy nale¿y sk³adaæ deklaracjê?
Pierwsz¹ deklaracjê w³aœciciel nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany
z³o¿yæ w terminie wyznaczonym przez samorz¹d w uchwale ustalaj¹cej wzór deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk³adanej przez w³aœcicieli nieruchomoœci,
obejmuj¹cy objaœnienia dotycz¹ce sposobu jej wype³nienia. Uchwa³a zawieraæ bêdzie tak¿e informacjê o terminach i miejscu sk³adania deklaracji.
Pierwsz¹ deklaracjê najprawdopodobniej bêdzie trzeba z³o¿yæ do
dnia 31 stycznia 2013 r. Ka¿da kolejna bêdzie sk³adana w przypadku powstania zmiany bêd¹cej podstaw¹ naliczania op³aty, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. (np. zmieni siê liczba osób
zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœci, a op³ata naliczana jest wg
metody od liczby mieszkañców).

W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku na Zamku Ksi¹¿ odby³a
siê IV Miêdzynarodowa Konferencja Dolnoœl¹skiego Systemu
Wspierania Uzdolnieñ ,,Zarz¹dzanie kapita³em spo³ecznym
w szkole wspieraj¹cej uzdolnienia uczniów”.

Kto bêdzie pobiera³ op³atê za gospodarowanie odpadami?
Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona bêdzie na rachunek bankowy, wskazany zobowi¹zanemu przez Gminê Miêkinia.
Kto bêdzie sk³ada³ deklaracjê i ponosi³ op³atê?
Obowi¹zek z³o¿enia deklaracji nale¿y do w³aœciciela nieruchomoœci, przez którego rozumie siê tak¿e wspó³w³aœciciela, u¿ytkownika
wieczystego, dzier¿awcê, czy zarz¹dcê nieruchomoœci. Op³atê ponosiæ bêd¹ wszyscy wytwarzaj¹cy odpady, tzn. mieszkañcy.
Co siê stanie w przypadku, kiedy nie z³o¿ê wymaganej deklaracji w terminie?
W razie nie z³o¿enia deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w¹tpliwoœci,
co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy okreœli, w drodze
decyzji, wysokoœæ op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bior¹c pod uwagê uzasadnione szacunki, w tym œredni¹
iloœæ odpadów komunalnych powstaj¹cych na nieruchomoœciach
o podobnym charakterze. (Art. 6o ustawy ucpig).
Co w przypadku, kiedy nie bêdê p³aci³ za odpady?
W razie stwierdzenia, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci nie uiœci³ op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiœci³ j¹ w wysokoœci ni¿szej od nale¿nej, Wójt Gminy okreœli, w drodze decyzji,
wysokoœæ zaleg³oœci z tytu³u op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W sprawach dotycz¹cych op³at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stosuje siê przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, ¿e uprawnienia
organów podatkowych przys³uguj¹ Wójtowi Gminy Miêkinia.
Jak czêsto trzeba bêdzie wnosiæ op³atê za gospodarowanie odpadami?
Samorz¹d ustali, w drodze uchwa³y, termin, tryb i czêstotliwoœæ
wnoszenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i poinformuje o nich mieszkañców miasta. Mo¿e to byæ np. op³ata
miesiêczna, dwumiesiêczna, lub kwartalna.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców Gminy
Miêkinia Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej prowadzi
Punkt Mediacyjny. W ramach

dzia³alnoœci Punktu Mediacyjnego tutejszy Oœrodek proponuje
bezp³atn¹ pomoc w rozwi¹zywaniu konfliktów rodzinnych
w drodze mediacji prowadzonej

Jej uczestnikami byli przedstawiciele ró¿nych instytucji
oœwiatowych z kraju i zagranicy, zajmuj¹cy siê szeroko rozumian¹ problematyk¹ uzdolnieñ.
Dolnoœl¹ski System Wspierania
Uzdolnieñ to pierwszy system,
który pojawi³ siê w szko³ach
w Polsce. Zosta³ wypracowany
wspólnie przez pracowników
Urzêdu Marsza³kowskiego, Dolnoœl¹skiego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium
Oœwiaty. Te trzy instytucje pracuj¹ nad systemem od 12 lat i stworzy³y sieæ szkó³, która spe³nia
standardy okreœlone przez kuratora oœwiaty.
Czy szko³a spe³nia kryte-ria,
aby w³¹czyæ j¹ do Dolnoœl¹skiego Systemu Wspierania
Uzdolnieñ, sprawdzaj¹ specjalne komisje akredytacyjne, które
co piêæ lat pozwalaj¹ szkole
otrzymaæ ponownie certyfikat.
W dolnoœl¹skim systemie jest ju¿
48 szkó³ z ca³ego Dolnego
Œl¹ska, w tym Szko³a Podstawowa w Pisarzowicach, która na tej
konferencji otrzyma³a wyczeki-

przez bezstronnego mediatora.
Sprawy do mediacji mo¿na
zg³osiæ osobiœcie do Pani Ma³gorzaty Bill w GOPS w Miêkini, ul. Koœciuszki 41, pok.
106 lub pod numerem telefonu
71 317 85 56 (wew.26) w ka¿dy
czwartek w godzinach od 9:00
do 11:00. Kontakt e-mailowy:
m.bill.gops.miekinia@tlen.pl.

wany certyfikat Szko³y Wspieraj¹cej Uzdolnienia (audyt odby³ siê 22 maja 2012 r.). Wraz
z certyfikatem dla szko³y podziêkowania z r¹k Pani Beaty Paw³owicz, Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty otrzyma³ Wójt
Gminy Miêkinia Pan Jan Marian
Grzegorczyn. W jego imieniu podziêkowania odebra³a Pani Gabriela Gronek-Bednarczyk kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy.
W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach im. Piastów Œl¹skich uczniowie nie tylko realizuj¹ program wynikaj¹cy z podstawy programowej, ale s¹ diagnozowani i wspierani w kierunku zainteresowañ i uzdolnieñ. Rozwijanie zainteresowañ i
uzdolnieñ ma miejsce na dodatkowych zajêciach pozalekcyjnych.
Naszym zdaniem ka¿de dziecko ma talent, a naszym obowi¹zkiem jest ten talent odkryæ
i rozwin¹æ - mówi Iwona ¯urek
dyrektor SP w Pisarzowicach.
Informujemy, ¿e zg³oszenia anonimowe nie bêd¹ przyjmowane. Wniosek o przeprowadzenie mediacji mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie jedna ze stron konfliktu
za zgod¹ drugiej strony.
Pomoc oferowana przez Punkt
Mediacyjny przy GOPS w Miêkini ma charakter konsultacji
wspomagaj¹cej funkcjonowanie rodziny.

cja nauczycieli, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
ich trasa liczy³a 4300m. Na
wykonanie swoich zadañ dru¿yny mia³y 80 min. Wszystkie
dru¿yny z Miêkini przemierzy³y zaplanowany dystans i wróci³y na metê, zdobywaj¹c spor¹
liczbê punktów. Uczestnicy marszu œwietnie poradzili sobie
zarówno z odnajdywaniem, czêsto bardzo ukrytych, punktów
kontrolnych, jak i z zadaniami
matematycznymi! Wszyscy bezspornie zas³u¿yli na nasze uznanie.
Uczniowie i nauczyciele ze
Szko³y Podstawowej w Miêkini
wziêli udzia³ w Matematycznym Marszu na Orientacjê po
raz drugi, zatem tym bardziej
cieszy, ¿e wszystkie dru¿yny
ukoñczy³y marsz z niez³ymi
wynikami.
Poza sportowo-matematyczn¹ rywalizacj¹, uczestnicy
mieli równie¿ okazjê braæ
udzia³ w ró¿nych konkursach,
rozwi¹zywaæ matematyczne ³amig³ówki oraz mi³o spêdziæ
czas na œwie¿ym powietrzu
w piêknym jesiennym krajobrazie wroc³awskiego ZOO i nabrze¿a Odry.
Kilka sobotnich godzin
up³ynê³o uczniom i nauczycielom w atmosferze zabawy i radoœci, w duchu sportowej, przyjemnej rywalizacji i rozbudzi³o
apetyty na kolejne marsze.

W sobotê, 6 paŸdziernika
uczniowie i nauczyciele Szko³y
Podstawowej im. Or³a Bia³ego
w Miêkini wziêli udzia³ w X
edycji Wroc³awskich Matematycznych Marszów na Orientacjê, organizowanych przez Fundacjê Matematyków Wroc³awskich. Tym razem trasa marszu
wiod³a œcie¿kami, skwerami
i zau³kami Wroc³awskiego Ogrodu Zoologicznego.
Na starcie, wœród ponad
300 dru¿yn z województwa dolnoœl¹skiego, stanê³y 4 dru¿yny
ze Szko³y Podstawowej w Miêkini - 3 uczniowskie, w sk³a-

dach: Artur Byczkowski, Dominika Banaœ, Roksana Wielgus z VIa; Zuzia Karaœkiewicz,
Dominik Ziêcina, Jakub Krzysztoñ VIc oraz Pola Prycik, Ola
Podwin, Laura Miêdzyrzecka,
Karolina Dudycz z Vc. W dru¿ynie nauczycieli znalaz³y siê
Maria Sierota, Beata Szczerba
i Paulina Matkowska.
Uczniowie mieli za zadanie pokonanie dystansu o d³ugoœci 4200m, znalezienie kilkunastu punktów kontrolnych
i rozwi¹zanie zadañ, które
otrzymali na starcie marszu.
Podobnie wygl¹da³a rywaliza-

W dniu 9 listopada uczestnicy projektu w ramach Rz¹dowego Programu na rzecz
Aktywnoœci Spo³ecznej Osób
Starszych na lata 2012-2013
p.t. „Rodzina, zdrowie, bezpieczeñstwo seniorów - pewn¹ inwestycj¹ w gminie Miêkinia”
zaprezentowali siê na konferencji Dolnoœl¹skiego Oœrodka Polityki Spo³ecznej we Wroc³awiu przedstawiaj¹c spektakl :
„ Nie ma tego z³ego, co by na
dobre nie wysz³o” przygotowany podczas warsztatów pod has³em „Teatr Miêdzypokoleniowy”.

Program w wykonaniu naszych dzieci i seniorów zosta³ bardzo dobrze odebrany przez uczestników spotkania i nagrodzony brawami.

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini zaprasza
do wsparcia wolontariatu na
rzecz mieszkañców Gminy
Miêkinia.
Wolontariuszem w Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Miêkini mo¿e zostaæ ka¿dy.
Wolontariusz nie musi mieæ ¿adnych kwalifikacji ani doœwiadczenia. Jedynymi kryteriami s¹
tu silna motywacja. Osoba
pe³noletnia mo¿e podj¹æ siê wykonywania œwiadczeñ jako wolontariusz samodzielnie podejmuj¹c tak¹ decyzjê. W przypadku osób niepe³noletnich do
rozpoczêcia dzia³alnoœci wolontariackiej wymagana jest zgoda
rodziców (tzw. przedstawiciela
ustawowego).
Wolontariusze w GOPS
w Miêkini dzia³aj¹ na terenie
Gminy Miêkinia. Us³ugi klientów GOPS w ramach wolontariatu obejmowaæ bêd¹ m.in.
prace domowe, zakupy na rzecz
niepe³nosprawnych, starszych
mieszkañców gminy, pomoc
przy realizacji projektów socjalnych GOPS w Miêkini, pomoc przy dostarczaniu lub wydawaniu posi³ków osobom niepe³nosprawnym, starszym, dzieciom i m³odzie¿y oraz inne
dzia³ania zaproponowane przez
wolontariuszy w ramach ich
mo¿liwoœci.

Wielkimi krokami zbli¿a siê termin, gdy tzw. „ustawa œmieciowa”, która zacznie obowi¹zywaæ
w naszej gminie od 1 lipca 2013 roku.

Gimnazjum w Lutyni podjê³o wspó³pracê z Wy¿sz¹ Szko³¹ Oficersk¹ Wojsk L¹dowych
im. Tadeusza Koœciuszki we
Wroc³awiu. Jednym z punktów
wspó³pracy s¹ wyjazdy gimnazjalistów na zajêcia strzeleckie.
Pierwszy taki wyjazd odby³ siê
w paŸdzierniku, kiedy to trzydziestoosobowa grupa uczniów
wraz z nauczycielami w-fu
mia³a okazjê obejrzeæ pokaz
broni bojowej, jak¹ dysponuje
Wojsko Polskie, oraz pokaz
strzelania na symulatorze.
Opiekun projektu, kpt Dariusz
Furtek-Kostyrski, pokaza³ uczniom wyposa¿enie strzelnicy,
poinstruowa³, jak nale¿y strzelaæ. Ponadto ka¿dy z uczestników, móg³ spróbowaæ swoich
si³ w strzelaniu z ró¿nego rodzaju broni na symulatorze.
„Wizyta w WSOWL by³a niezwykle ciekawa, mogliœmy zobaczyæ nie tylko bazê szko³y,
ale równie¿ przekonaæ siê, jak
szkol¹ siê najlepsi ¿o³nierze” wspominaj¹ gimnazjaliœci z Lutyni.

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini cyklicznie organizuje akcjê w ramach
projektu pn. „Kto nas tak urz¹dzi³?” w ramach której pozyskuje meble, sprzêty AGD, odzie¿,
bieliznê poœcielow¹, ko³dry itp.
Akcja cieszy siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem zarówno

Polska uchwalaj¹c tê uchwa³ê do³¹czy³a do europejskiego
standardu zagospodarowania
œmieci komunalnych. Rz¹d zobowi¹za³ siê, ¿e do 2020 r. Polska ograniczy sk³adowanie odpadów o 65% i ¿e bêdzie odzyskiwa³a 50% produktów z recyklingu.
Do 16 lipca 2013 r. musimy
ograniczyæ o po³owê odpady
biodegradowalne. Jeœli nie uda
nam siê tego dokonaæ - to pañstwo, czyli gminy, a w konsekwencji my wszyscy bêdziemy
p³aciæ kary. Poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko, dlatego ka¿dy z nas ju¿ dzisiaj musi ograniczyæ iloœæ przekazywanych do sk³adowania odpadów biodegradowalnych.
Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady
zielone, które powstaj¹ w przydomowych ogródkach (œciête
trawy, kwiaty, liœcie, chwasty,
œciête ga³¹zki z drzew, krzaków
i ¿ywop³otów) oraz odpady kuchenne (resztki ¿ywnoœci, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiêd³e
kwiaty ciête itp.). £¹cznie zajmuj¹ one w pojemnikach na odpady przeciêtnego mieszkañca
oko³o 35% wszystkich œmieci,
oznacza to, ¿e wydzielaj¹c z wytwarzanych przez nas bioodpady mo¿emy zaoszczêdziæ do
35% miejsca w naszych pojemnikach.
Wydzielone ze strumienia
œmieci komunalnych odpady ulegaj¹ce biodegradacji nale¿y gromadziæ w przystosowanych do
tego celu pojemnikach lub workach i przekazywaæ podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru b¹dŸ zagospodarowaæ

wœród osób chc¹cych udzieliæ
pomocy innym, jak równie¿
wœród potrzebuj¹cych mieszkañców Gminy Miêkinia.
Osoby chc¹ce skorzystaæ z powy¿szej formy pomocy lub
chêtne do niesienia pomocy potrzebuj¹cym mog¹ zg³osiæ siê
do pracownika socjalnego Pani

czêœæ odpadów biodegradowalnych we w³asnym zakresie poprzez kompostowanie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomoœci.
Kompostowanie jest to prosty, tani i szybki sposób na uzyskanie w³asnego nawozu i jednoczeœnie pozbycie siê zbêdnych
odpadów, a uzyskany w ten sposób kompost jest dostawc¹ niezbêdnych minera³ów. Aby uzyskaæ jak najlepszy kompost nie
sk³adujemy: zepsutej ¿ywnoœci,
miêsa, koœci, resztek jedzenia
w p³ynie, bardzo t³ustych lub
mocno solonych resztek jedzenia, odchodów zwierzêcych, popio³u z kominka lub pieca, itp.
Obecnie na rynku dostêpna jest
szeroka gama gotowych urz¹dzeñ do przydomowego kompostowania bioodpadów.
Obecnie niewielu mieszkañców segreguje bioodpady lub posiada w³asne przydomowe kompostowniki, dlatego te¿ wiêkszoœæ bioodpadów razem z innymi odpadami trafia na sk³adowisko odpadów.
Czy wiesz, ¿e produkujesz oko³o 300 kg odpadów
rocznie? To bardzo du¿o - jednak mo¿esz to zmieniæ… Zacznij ograniczaæ iloœæ odpadów:
Unikaj - u¿ywania produktów,
które z pewnoœci¹ trafi¹ na sk³adowisko:
?
papierowych i plastikowych
talerzy i sztuæców;
?
jednorazowych maszynek
do golenia;
?
rêczników papierowych;
?
dezodorantów w aerozolach
itp..; a tak¿e:
?
kupowania produktów w
zbêdnych opakowaniach, stanowi¹cych jedynie efektowny
wygl¹d produktu;
Marii Bernackiej, pok. 102 w godzinach urzêdowania tut. Oœrodka, tel. 71/ 317 85 56 lub bezpoœrednio do magazynu.
Magazyn odzie¿owy mieœci siê
w Miêkini przy ul. Willowej 16
(na terenie Zak³adu Us³ug Komunalnych w Miêkini). Czynny jest w ka¿dy czwartek w godzinach od 9:00-11:00

?
pakowania zakupów w jednorazowe siateczki - noœ na zakupy w³asn¹ torbê wielokrotnego u¿ytku;
?
stosowania folii œniadaniowej, papieru œniadaniowego
i folii aluminiowej, u¿ywaj¹c
w zamian plastikowych lub
szklanych pojemników na ¿ywnoœæ (wielokrotnego u¿ytku).
Kupuj:
?
produkty w opakowaniach
zwrotnych;
?
produkty w opakowaniach
wielokrotnego u¿ytku;
?
produkty w ekonomicznych
opakowaniach (np. 10 kg proszku do prania zamiast 1 kg) zaoszczêdzisz w ten sposób
i zredukujesz iloœæ odpadów.
Co jeszcze mo¿esz zrobiæ?
?
baterie - u¿ywaj akumulatorków wielokrotnego ³adowania;
?
d³ugopisy - stosuj te z wymiennymi wk³adami;
?
ubrania - mo¿esz oddaæ znajomym, instytucj¹ charytatywnym, zamieœciæ og³oszenie na
jednym z wielu bezp³atnych portali internetowych lub wrzuciæ
do pojemników na u¿ywan¹
odzie¿ b¹dŸ wykorzystaæ jako
szmatki;
?
meble - mo¿esz oddaæ znajomym, instytucj¹ charytatywnym, zamieœciæ og³oszenie na
na jednym z wielu bezp³atnych
portali internetowych;
?
sprzêt elektryczny i elektroniczny - sprawny sprzêt mo¿esz
komuœ przekazaæ, a zepsute urz¹dzenia mo¿esz oddaæ do serwisu, do specjalnych punktów,
gdzie czêœci zostan¹ wykorzystane lub odpowiednio unieszkodliwione, kupuj¹c nowy
sprzêt masz prawo oddaæ sprzedawcy stary, b¹dŸ skorzystaj ze
zbiórek organizowanych przez
gminê;
?
ksi¹¿ki i podrêczniki - kupuj¹c u¿ywane, oszczêdzasz i pomagasz ratowaæ drzewa. Odwiedzaj ksiêgarnie „z drugiej rêki”.
Ale przede wszystkim? Zwracaj uwagê na oznakowanie produktów, które kupujesz. B¹dŸ
œwiadomym konsumentem!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajêcia w SOK, poni¿ej przedstawiamy szczegó³owy
harmonogram warsztatów.

Tegoroczne Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminie Miêkinia
by³o wyj¹tkowe. Tego dnia, nie
tylko uczczono odzyskanie niepodleg³oœci, ale tak¿e obchodzono œwiêto Zespo³u Szkó³
w Miêkini.
Tu¿ przed godzin¹ 9:00
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych na czele z Wójtem Janem Marianem Grzegorczynem
oraz mieszkañcy gminy z³o¿yli
wieñce i zapalili znicze przed
Grobem Nieznanego ¯o³nierza
w Krêpicach. Nastêpnie w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Miê-

kini odprawiona zosta³a msza
œwiêta w intencji Ojczyzny, po
której odby³a siê uroczysta akademia w wykonaniu uczniów
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum z Miêkini z okazji œwiêta
Zespo³u Szkó³ w Miêkini.
Patriotyczny program artystyczny, który zaprezentowali
uczniowie Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej, dostarczy³ wielu
wzruszeñ zgromadzonej na hali
publicznoœci. Wystêp by³ kompilacj¹ piêknych piosenek patriotycznych, krótkich fragmentów
poezji i tañca.

Uroczystoœæ uœwietni³a swoim
popisem wokalnym absolwentka Zespo³u Szkó³ w Miêkini,
obecnie uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wroc³awiu,
laureatka wielu konkursów wokalnych - Agnieszka Dziwer. Po
wystêpach nast¹pi³o uroczyste
przyjêcie uczniów klas pierwszych Gimnazjum do spo³ecznoœci szkolnej. Po œlubowaniu
przewodnicz¹cych na Sztandar
Szko³y, Wójt Gminy Miêkinia
Jan Marian Grzegorczyn wraz
z Dyrektor ZS w Miêkini Zofi¹
Miciak dokonali uroczystego pasowania i tym samym oficjal-

Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Œrodowiska Lokalnego Mrozovia realizuje projekt wspó³finansowany przez
Szwajcariê w ramach szwajcarskiego programu wspó³pracy
z nowymi krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej. Obejmuje on szereg dzia³añ, maj¹cych na celu zintegrowanie œrodowiska i mieszkañców nie tylko Mrozowa i okolic, ale ca³ej
Gminy, a tak¿e cz³onków organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na naszym terenie.
Udzia³ we wszystkich zajêciach jest nieodp³atny. Zapewniamy catering i profesjonalnych prowadz¹cych. Dojazd na
koszt w³asny. Na niektóre zajêcia wymagane s¹ wczeœniejsze
zapisy, a iloœæ miejsc jest ograniczona!
Plan ramowy znajdziecie Pañstwo na stronie: mrozow.net
w zak³adce Aktualnoœci.
Szczegó³y bêdziemy og³aszaæ na
bie¿¹co na naszej stronie, oraz
na plakatach rozwieszanych
w poszczególnych miejscowoœciach. Osoby zainteresowane
otrzymywaniem aktualnych informacji e-mailem proszê o podanie swojego adresu @ poprzez wys³anie maila z dopiskiem 'Projekt Mrozovia' na
adres kontaktowy z w/w strony,
adres e-mail Stowarzyszenia,
lub bezpoœrednie zg³oszenie do
któregokolwiek z koordynatorów projektu.

nego przyjêcia wszystkich uczniów klas pierwszych do spo³ecznoœci Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Miêkini.

W paŸdzierniku Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Miêkini rozpocz¹³ realizacjê
projektu socjalnego p.n. „Pokój
Marzeñ”. Jak wspomina Monika Miêdzyrzecka, kierownik
GOPS w Miêkini, jest to jeden
z ciekawszych projektów, jaki
w ostatnim czasie jest realizowany.
Do udzia³u w projekcie pracownicy socjalni wytypowali 3
rodziny (11 dzieci) zamieszka³e
na terenie gminy. W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy przy wspó³pracy Fundacji „Przede Wszystkim”, projektantów wnêtrz,
przedsiêbiorców oraz Bissole
Buissness Trendy Club pokoje
dzieci zmieni¹ swój wygl¹d,
stan¹ siê ciep³e, przyjazne i bezpieczne. Bêd¹ miejscem, w którym dzieci bêd¹ chcia³y przebywaæ i realizowaæ swoje talenty i marzenia oraz korzystaæ
z uroków beztroskiego dzieciñstwa.
Wszystkie osoby zainteresowane pomoc¹ w przeprowadzeniu remontu jak równie¿
udzieleniem wsparcia rzeczowego prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Ewelin¹
Babik, tel. 71/ 317 85 56.

Na pocz¹tku paŸdziernika
w Samorz¹dowym Oœrodku
Kultury w Miêkini odby³ siê
„Gminny przegl¹d talentów”. W
konkursie wziê³o udzia³, a¿ 28
uczestników, a jury mia³o trudne
zadanie aby wy³oniæ zwyciêzców. Uczestnicy prezentowali ró¿ne talenty m.in. wokalny, taneczny czy sportowy. Wysoki poziom rywalizacji sprawi³,
¿e oprócz trzech pierwszych
miejsc przyznano a¿ cztery wyró¿nienia. Komisja oceni³a i wybra³a nastêpuj¹cych laureatów:
Miejsce I - Aleksandra Rus,
Miejsce II - Dominik £ukawski,
Miejsce III - Wiktoria Tomkowicz i Wiktoria Partyka.
Wyró¿nienia - Rados³aw Brzeziñski, Zuzanna Gajda, Natalia Daniecka oraz Dominika
Krupa. Finaliœci bêd¹ mieli

okazjê jeszcze raz zaprezentowaæ swoje zdolnoœci podczas Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, a „Gminny prze-

Przyjmujà lekarze rodzinni i pediatra, stomatolog, pielægniarka i poùoýna.
Pediatra dr Marcelina Popioùek – Gajda przyjmuje w poniedziaùek i úrodæ;
Dr Maùgorzata Kowalska – Ùytka przyjmuje w úrodæ, a w pozostaùe dni dr
Jolanta Tarnowska.
We wtorek i czwartek czynny jest gabinet stomatologiczny.
Codziennie pracuje mgr pielægniarstwa Sylwia Rajska. Na miejscu jest
równieý punkt poboru materiaùu do badañ diagnostycznych. Pacjenci
zadeklarowani do Praktyki w Mrozowie mogà równieý korzystaã z porad
lekarskich we Wrocùawiu – Stabùowicach, ul. Beýowa 12-16, od poniedziaùku do piàtku w godz. od 8.00 – 18.00, telefon 71 349 18 88. Na miejscu
istnieje moýliwoúã wykonywania badañ USG oraz realizacji recept w Aptece „Beýowej”, Tel. 71 356 90 75.
Wiæcej informacji na stronie www.lekarzrodzinnywroclaw.pl

gl¹d talentów” na sta³e zosta³
wpisany do kalendarza imprez
SOK.

