Miêkinia bêdzie mia³a
obwodnicê!
Wojewoda Dolnoœl¹ski Aleksander Marek Skorupa podpisa³
pozwolenie na budowê obwodnicy Miêkini. Uroczyste podpisanie mia³o miejsce w siedzibie
Urzêdu Gminy Miêkinia.
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Rzeka unijnych œrodków
dla Miêkini
Koñcz¹cy siê okres unijnego
programowania okaza³ siê bardzo ³askawy dla Gminy Miêkinia. Bud¿et gminy zwiêkszy³ siê
o ponad 28 mln z³, co stanowi³o
potê¿ny zastrzyk gotówki umo¿liwiaj¹cy realizacjê wielu gminnych inwestycji.
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Indywidualne podejœcie
do ucznia siê op³aca
Od wrzeœnia 2011 r. do lutego
2013 r. w gminnych szko³ach
podstawowych realizowany by³
projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w szko³ach podstawowych na terenie
Gminy Miêkinia”
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To by³ dobry rok
dla Gminy
To by³ dobry rok dla Gminy
Miêkinia pod wzglêdem zrealizowanych inwestycji - mówi Jan
Marian Grzegorczyn Wójt
Gminy Miêkinia.
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Przed nami Œwiêta Wielkiej Nocy
Z tej okazji sk³adamy Pañstwu
W imieniu w³asnym oraz wspó³pracowników
Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
rodzinnych Œwi¹t w atmosferze
domowego ciep³a.
Jan Marian Grzegorczyn
Wójt Gminy Miêkinia

Jan Jakisz
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

28 grudnia 2012 r. na sesji Rady Gminy Miêkinia, zosta³ uchwalony bud¿et Gminy Miêkinia na 2013 r.
Konstruuj¹c bud¿et na rok
2013 kierowano siê nastêpuj¹cymi za³o¿eniami - po pierwsze
bud¿et ma byæ bud¿etem du¿ych
nak³adów inwestycyjnych, a po
drugie bud¿etem oszczêdnych
wydatków bie¿¹cych. Realizuj¹c te dwa za³o¿enia przeznaczono, a¿ 8 241 508,26 z³ na
inwestycje (co stanowi 19,7%
ogó³u wydatków bud¿etowych).
Bud¿et na rok 2013 przewiduje
dochody w kwocie 41 898
124,68 z³, a wydatki wy¿sze od
dochodów o 970 346,00 z³, czyli 42 868 470,68 z³. Deficyt bud¿etowy zostanie sfinansowany
przychodami zwrotnymi (po¿yczki, kredyty oraz emisja obligacji).

Najwa¿niejsz¹ grupê wydatków inwestycyjnych stanowi¹
wydatki drogowe; przebudow¹
drogi powiatowej 2058 D wraz
z budowa jednostronnego chodnika i oœwietlenia w miejscowoœci Krêpice, powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych,
modernizacja dróg gminnych w
technologii stabilizacji nawierzchni, budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych Wilkszyn - Mi³oszyn.
Kolejny obszar wydatków inwestycyjnych to gospodarka wodno-œciekowa. Zadania z zakresu
kanalizacji i wodoci¹gowania
gminy s¹ wykonywane przez
jednoosobow¹ spó³kê gminn¹.
Zak³ad Us³ug Komunalnych

w Miêkini rozpocz¹³ w³aœnie realizacjê projektu kanalizacyjnego wspó³finansowanego z Funduszu Spójnoœci. W wyniku realizacji projektu, system kanalizacyjny na terenie gminy Miêkinia obs³ugiwaæ bêdzie w 2016
roku ok. 4,5 tys. mieszkañców
gminy, w tym ponad 3 tys. nowo
pod³¹czonych.
Ponadto rozpocznie siê proces
inwestycyjny zwi¹zany z budow¹ kompleksu edukacyjno-sportowego w Lutyni. Na 2013 r. zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie budynków oœwiatowych (przedszkole, szko³a podstawowa, gimnazjum, sala sportowa) i ci¹gów komunikacyjnych.

Wojewoda Dolnoœl¹ski Aleksander Marek Skorupa podpisa³
pozwolenie na budowê obwodnicy Miêkini. Uroczyste podpisanie mia³o miejsce w siedzibie Urzêdu Gminy Miêkinia. Pozwolenie z r¹k Wojewody odebra³ Jerzy £u¿niak Wicemarsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego.
Projektowany odcinek to
fragment drogi wojewódzkiej
stanowi¹cej czêœæ obwodnicy
aglomeracji wroc³awskiej. Droga stanie siê obwodnic¹ miej-

scowoœci Miêkinia i bêdzie kolejnym etapem po³¹czenia budowanego mostu w Brzegu Dolnym z drog¹ krajow¹ nr 94. Inwestorem jest Zarz¹d Woje-

Gmina Miêkinia po raz kolejny pozyska³a œrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu na realizacjê
zadania pn.”Niech znikn¹ œmieci i tony rupieci - projekt ekologiczny dla uczniów z Gminy
Miêkinia”.

w Maœlicach, wyjazd do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, wyjazd do Mediateki
w Jaworze, dla przedszkolaków
rejs statkiem po Odrze.
Ponadto gimnazjaliœci, którzy
najaktywniej bêd¹ uczestniczyæ
w zajêciach Ko³a Edukacji Ekologicznej wezm¹ udzia³ w tzw.
”Zielonej szkole”, 3 - dniowym

W projekcie wezm¹ udzia³
wszystkie gminne placówki
oœwiatowe. W ramach realizacji
zadania uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w dodatkowych zajêciach z zakresu edukacji ekologicznej. Zaplanowano szereg dzia³añ takich jak:
akcje, konkursy, warsztaty i wycieczki m.in. wyjazd do sortowni œmieci oraz na wysypisko

wództwa Dolnoœl¹skiego wykonuj¹cy swoje zadania poprzez
Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg i Kolei we Wroc³awiu. W ramach inwestycji przewiduje siê przekroczenie wiaduktem drogowym linii kolejowej E-30 (Wroc³aw - Legnica), przekroczenie
dwóch cieków wodnych - zaprojektowano dwa ma³e mosty drogowe, budowê ekranów akustycznych os³aniaj¹cych miejscowoœæ Miêkinia, budowê na
ca³ym odcinku ci¹gu pieszo rowerowego. D³ugoœæ odcinka
to prawie 4 km. Droga bêdzie
krzy¿owa³a siê z dwoma drogami powiatowymi Miêkinia Bia³ków i Miêkinia - Mrozów.
Wartoœæ tej inwestycji to kilkanaœcie milionów z³otych.
Ta droga to kontynuacja realizowanej ju¿ inwestycji. Ma
zapewniæ dobre skomunikowanie z mostem, ale te¿ przyczyni
siê do rozwoju naszej Gminy mówi Jan Marian Grzegorczyn,
Wójt Gminy Miêkinia.

wyjeŸdzie do Oœrodka Edukacji
Ekologicznej „Salamandra”
w Myœliborzu.
Projekt realizowany bêdzie od
1 wrzeœnia 2013 r. a zakoñczy
siê 31 maja 2014 r. Koszt ca³kowity wynosi 52 585,00 z³
z czego 19 100,00 z³ stanowi dotacja z WFOŒiGW we Wroc³awiu.

Pod koniec stycznia w siedzibie Urzêdu Gminy Miêkinia
Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp.
z o. o. podpisa³ umowê o dofinansowanie projektu „Zapewnienie prawid³owej gospodarki wodno-œciekowej aglomeracji Wroc³aw, w czêœci gminy
Miêkinia" w ramach dzia³ania
1.1. Gospodarka wodno-œciekowa, w aglomeracji powy¿ej
15 tys. RLM. Umowê ze strony
Instytucji Wdra¿aj¹cej podpisa³
Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu dr in¿. Marek Mielczarek. Ze strony beneficjenta
tj. Zak³adu Us³ug Komunalnych
Sp. z o. o. w Miêkini Prezes Zarz¹du Romuald Siek i Vice Prezes Zbigniew Dubniañski. Ca³kowity koszt realizacji projektu
wynosi ponad 17 mln z³. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniesie ponad
14 mln z³. Jednoczeœnie ZUK
w Miêkini otrzyma dofinansowanie z UE w wysokoœci 85%
kosztów kwalifikowanych inwestycji. W wyniku realizacji
projektu, system kanalizacyjny
na terenie gminy Miêkinia
obs³ugiwaæ bêdzie w 2016 r.
ok. 4 500 mieszkañców gminy,
w tym ponad 3 000 nowo pod³¹czonych. Inwestycja dotyczy
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrêbie miejscowoœci Brzezina i Wilkszyn i wi¹¿e
siê z budow¹ kolektora sanitarnego Lutynia-Krêpice-Brzezina, dziêki któremu, w przysz³oœci, bêdzie mo¿liwa dalsza
rozbudowa systemu kanalizacyjnego dla po³udniowej, licznie zaludnionej, czêœci gminy.
Œcieki odprowadzane bêd¹ bezpoœrednio na centraln¹ pompowniê w Wilkszynie, sk¹d zostan¹ przes³ane do Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków Janówek. Bêdzie to najwiêkszy,
jak dot¹d, projekt realizowany na terenie gminy Miêkinia.
Zadanie przewidziane do finansowania ze œrodków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Œrodowisko zostanie wdro¿one
do koñca pierwszego pó³rocza
2015r.

Do koñca marca br. w³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych
w gminie Miêkinia musz¹ z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy tzw.
„deklaracjê œmieciow¹”.
Od 1 lipca br. wszyscy
mieszkañcy nieruchomoœci zamieszka³ych bêd¹ p³aciæ tzw.
„op³atê œmieciow¹”. Bêdzie ona
naliczana od iloœci osób zamieszkuj¹cych w domu, czy te¿
w mieszkaniu. Wysokoœæ op³aty bêdzie ustalana na podstawie
„deklaracji œmieciowej”. Pierwsz¹ z nich trzeba z³o¿yæ b¹dŸ
przes³aæ listownie do tut. Urzêdu Gminy najpóŸniej do koñca

marca bie¿¹cego roku. Oœwiadczenia musz¹ z³o¿yæ w³aœciciele danych nieruchomoœci.
Wszyscy, którzy chc¹ zasiêgn¹æ
informacji odnoœnie nowych
zasad gospodarowania odpadami, mog¹ spotkaæ siê z pracownikami odpowiedzialnymi za
wdra¿anie „œmieciowej rewolucji” w Gminie Miêkinia w godzinach pracy urzêdu.

Po wielu miesi¹cach starañ
ruszy³y prace geodezyjne dotycz¹ce przygotowania mapy do
celów projektowych w zwi¹zku
z planowan¹ budow¹ kompleksu Zespo³u Szkó³ w Lutyni.
Jednoczeœnie rozstrzygniêty
zosta³ przetarg na wy³onienie
wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego Zespo³u
Szkó³ w Lutyni wraz z budynkiem przedszkola i sal¹ sportow¹.

Tym razem œrodkami Unii
Europejskiej dofinansowana zostanie modernizacja kot³owni
zasilaj¹cej w ciep³o Urz¹d Gminy w Miêkini. W³aœciwie modernizacja kot³owni, a dok³adnie zmiana kot³owni wêglowej
na gazow¹ zosta³a przeprowadzona ju¿ w 2009 roku, ale teraz
pojawi³a siê mo¿liwoœæ odzyskania z UE œrodków wydatkowanych na to zadanie - mówi
Jan Marian Grzegorczyn, Wójt
Gminy Miêkinia. W starej kot³owni czêsto dochodzi³o do
awarii, a przede wszystkim system ten cechowa³ siê wysok¹
emisj¹ substancji niebezpiecznych do atmosfery, co zanieczyszcza³o œrodowisko - wskazuje
Ma³gorzata Dyrda, Sekretarz

Gminy. Nowa kot³ownia pozwoli³a znacznie obni¿yæ emisjê
wszelkich substancji przedostaj¹cych siê do powietrza. Koszt
modernizacji pokryty zostanie
g³ównie ze œrodków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnoœl¹skiego, œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu oraz gminnych œrodków bud¿etowych.
Monta¿ finansowy dla tego zadania jest wzorcowy - mówi Jan
Marian Grzegorczyn, Wójt
Gminy Miêkinia. Ze œrodków
gminnych ostatecznie wydamy
tylko 2% ca³ej kwoty przeznaczonej na modernizacjê, czyli
ok. 2 500,00 z³.

Rozstrzygniête zosta³o postêpowanie przetargowe na wy³onienie wykonawcy, który przeprowadzi modernizacjê drogi
powiatowej 2058D w Krêpicach.
Prace wykona firma HEILIT +
WOERNER z Wroc³awia za
kwotê 1 247 tys. z³. Roboty obejmuj¹ m. in. wymianê nawierzchni, budowê oœwietlenia, budowê jednostronnego chodnika, profilowanie rowów odwadniaj¹cych
oraz zamontowanie dodatkowego oznakowania. Przebudow¹ zostanie objêta droga na odcinku
od skrzy¿owania z drog¹
krajow¹ nr 94 do ulicy
Kwiatowej w Krêpicach.
Obecnie nawierzchnia
drogi jest w bardzo z³ym
stanie technicznym. Liczne
ubytki w nawierzchni, nierównoœci oraz ³aty pozosta³e po remontach cz¹stkowych utrudniaj¹
przejazd, a po opadach deszczu
powstaj¹ liczne zastoiny wody.
KrawêdŸ drogi w wielu miejscach zosta³a za³amana przez ruch
samochodowy. Na terenie zabudowanym wzd³u¿ przebudowywanej drogi nie ma chodnika.
Chodnika nie ma równie¿ na te-

Na pocz¹tku lutego do Gimnazjum w Lutyni przyjecha³a
grupa m³odzie¿y niemieckiej
w ramach wymiany polsko - niemieckiej. Program by³ realizowany pod has³em ,, Na folkowo
i ze œpiewem”, czyli muzyka, taniec i sport - metod¹ rozwijania
wspó³pracy, tolerancji i integracji europejskiej m³odzie¿y
szkolnej. W pierwszym dniu
pobytu w Polsce uczniowie zostali oficjalnie przywitani w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury
w Miêkini przez Ma³gorzatê
Dyrdê, Sekretarza Gminy. Nastêpnie wyjazdem do Muzeum
Regionalnego w Œrodzie Œl¹s-

renie niezabudowanym, na odcinku stanowi¹cym dojœcie do
przystanku, który znajduje siê
przy drodze krajowej nr 94.
W wyniku modernizacji znacznie
zwiêkszy siê bezpieczeñstwo zarówno pieszych jak i ko³owych
u¿ytkowników drogi - mówi Jan
Marian Grzegorczyn - Wójt Gmi-ny Miêkinia.

kiej rozpoczêli swoj¹ przygodê
zwi¹zan¹ z poznawaniem naszej
kultury i zwyczajów. W programie wymiany przewidziano równie¿ warsztaty muzyczne, zajêcia sportowe, wyjazd w Góry Kaczawskie, zwiedzanie Wroc³awia, w tym Panoramy Rac³awickiej, Muzeum Narodowego,
Uniwersytetu Wroc³awskiego,
grê terenow¹ - szukamy wroc³awskich krasnali.
Wymiana ta, oprócz nowych
znajomoœci, u³atwi m³odzie¿y
pozbycie siê uprzedzeñ i prze³amanie barier w pos³ugiwaniu
siê jêzykiem obcym - mówi Ewelina Mazurkiewicz, Dyrektor Samorz¹dowego Zespo³u Oœwiaty
w Miêkini.
W maju uczniowie, którzy goœcili w swoich domach kole¿anki
i kolegów z Niemiec , pojad¹ do
nich, aby tam zg³êbiæ swoj¹
wiedzê o kulturze i zwyczajach
naszych najbli¿szych s¹siadów.

Koñcz¹cy siê okres unijnego programowania okaza³ siê bardzo
³askawy dla gminy Miêkinia. Bud¿et gminy zwiêkszy³ siê o ponad
28 mln z³, co stanowi³o potê¿ny zastrzyk gotówki umo¿liwiaj¹cy
realizacjê wielu gminnych inwestycji.
Bardzo mocno wsparta zosta³a przede wszystkim oœwiata
i kultura. Œrodkami unijnymi
wspó³finansowano budowê obiektów sportowych (hala w Miêkini, hala w Pisarzowicach, boiska sportowe w Pisarzowicach,
Wróblowicach, Mrozowie) remont, modernizacjê i doposa¿enie œwietlic wiejskich oraz przebudowê obiektu us³ugowego na
Dom Kultury w Miêkini. Oœwiata i kultura to jednak nie tylko
obiekty, ale przede wszystkim
ludzie i dzia³ania które do nich
s¹ kierowane. Œrodki unijne
z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki umo¿liwi³y utworzenie 2 dodatkowych oddzia³ów
przedszkolnych, prowadzenie
zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich szkó³ gminnych, ale te¿ wsparcie osób doros³ych podejmowane przez
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. W partnerstwie z wroc³awsk¹ firm¹ POINT realizowano natomiast szkolenia komputerowe przeznaczone dla do-

ros³ych mieszkañców gminy.
Realizacja najwiêkszego z unijnych projektów w³aœnie siê rozpoczyna. Warty ponad 17 mln z³
projekt dotyczy budowy sieci
kanalizacyjnej w kilku miejscowoœciach gminnych. Projekt
wdra¿any bêdzie przez Zak³ad
Us³ug Komunalnych w Miêkini.
Œrodki Unii Europejskiej przeznaczone zosta³y równie¿ na
inwestycje drogowe. Wspólnie
z Powiatem Œredzkim uda³o siê
zmodernizowaæ drogê Miêkinia
-B³onie. Ponadto realizowane
by³y projekty dotycz¹ce budowy
chodników w miejscowoœciach
Mrozów, Ga³ów, Wróblowice
i G³oska oraz oœwietlenia ulicznego w Lutyni. Informatyzacja
Samorz¹dowego Oœrodka Kultury w Miêkini wsparta zosta³a
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego, natomiast monta¿ instalacji solarnej na sali sportowej w Miêkini z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.

To by³ dobry rok dla Gminy
Miêkinia pod wzglêdem zrealizowanych inwestycji - mówi Jan
Marian Grzegorczyn Wójt Gminy Miêkinia.
W 2012 r. uda³o siê przeprowadziæ wiêkszoœæ zaplanowanych
zadañ inwestycyjnych. Zakoñczono budowê kompleksu edukacyjno-sportowego w Pisarzowicach. By³a to najwiêksza inwestycja gminna i jednoczeœnie
bardzo oczekiwana przez mieszkañców. Obecnie kompleks w
Pisarzowicach tworzy szko³a
podstawowa, przedszkole, nowoczesna hala sportowa i boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Zadanie kosztowa³o gminê ponad 8 mln z³. Na jego realizacjê pozyskano, ze œrodków
zewnêtrznych, ³¹cznie kwotê ponad 1,6 mln z³ - mówi Ma³gorzata Dyrda, Sekretarz Gminy
Miêkinia. Kolejnym istotnym
obszarem, na którym skupiono
dzia³ania gminy by³y drogi.
Uda³o siê przeprowadziæ wspólnie z Samorz¹dem Województwa Dolnoœl¹skiego modernizacjê drogi wojewódzkiej 336
na odcinku Wilkszyn - Pisarzowice wraz z budow¹ chodników, natomiast wspólnie z Powiatem Œredzkim zmodernizowano drogê z Ga³owa do Ratynia. Remonty dróg 336 oraz
drogi powiatowej z Ga³owa do

Ratynia by³y priorytetowymi
zadaniami dla gminy w 2012 r.
Ponadto wykonano szereg
mniejszych zadañ drogowych
m.in. w miejscowoœciach Wilkszyn, Brzezina, ¯urawiniec,
Ga³ów, Lutynia, Pisarzowice mówi Jan Marian Grzegorczyn
Wójt Gminy Miêkinia. W sumie na drogi wydano ponad
6 mln z³. W listopadzie mieszkañcom gminy zosta³ przekazany kolejny Orlik. Jest to ju¿
drugi, na terenie gminy, taki
kompleks sportowy. 5 boisk ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz 2
kompleksy boisk sportowych
Orlik 2012 stwarzaj¹ mieszkañcom dogodne warunki do uprawiania sportu - mówi Ma³gorzata Dyrda, Sekretarz Gminy
Miêkinia. Ponadto uda³o siê
rozpocz¹æ wykonywanie strategicznych dla rozwoju gminy
zadañ z zakresu wodoci¹gowo kanalizacyjnego. Wykonano
sieæ kanalizacyjn¹ w Mrozowie, stacjê zlewcz¹ w Wilkszynie oraz uzbrojono w sieæ wodoci¹gow¹ kolejne tereny inwestycyjne. Zadanie te zosta³y
wsparte œrodkami z Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Reasumuj¹c na wydatki inwestycyjne w 2012 r. gmina wyda³a ponad 14 mln z³.

W pierwsz¹ sobotê lutego,
w sali sportowej w Zespole
Szkó³ w Lutyni, odby³o siê
spotkanie z parami ma³¿eñskimi, które obchodzi³y „Z³ote
Gody”. Wójt Gminy Miêkinia Jan Marian Grzegorczyn oraz
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jan Jakisz osobiœcie wrêczyli
Jubilatom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej - Bronis³awa Komorowskiego medale „Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie” wraz z listami gratulacyjnymi.
Jubileusz ten obchodzili: Helena i W³adys³aw Bieñ, Józefa
i Stefan Gonera, Bronis³awa i Józef Biernaccy, Romana i Jan
¯muda, Stanis³awa i Albert Baranieccy, Janina i Kazimierz
Szmigiero, Emilia i Henryk Kulak, Zofia i Zbigniew Chojeccy,
Józefa i W³adys³aw Jacków,
Helena i Zbigniew Kiefer.
Z³otym Jubilatom jeszcze raz
sk³adamy najserdeczniejsze gratulacje oraz ¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci i dalszych lat
wspólnego ¿ycia!

Ks. Micha³ Kawulka

W sobotê 9 lutego, Msz¹ œw.
pogrzebow¹, po¿egnano Ksiêdza Kanonika Micha³a Kawulkê.
Ksi¹dz Micha³ Kawulka urodzi³ siê 7 czerwca 1925 r. w Komarowie (Archidiecezja Lwowska), œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 15 czerwca 1958 r. we
Wroc³awiu. Przez 53 lata pracowa³ i mieszka³ w Parafii pw.
Narodzenia NMP w Miêkini,
gdzie przez 33 lata pe³ni³ urz¹d
Proboszcza. Ju¿ od samego
przyjazdu do Miêkini, m³ody
wikariusz da³ siê poznaæ jako
dobry gospodarz, nie boj¹cy siê
ciê¿kiej pracy. Obok pracy
duszpasterskiej, rozpocz¹³ prace remontowe. Dziêki jego zaanga¿owaniu uda³o siê odbudowaæ zniszczony poewangelicki
koœció³ w Bia³kowie. Cmentarz
w Miêkini zosta³ otoczony nowym ogrodzeniem. Prawdziwym wyzwaniem i oczkiem
w g³owie proboszcza by³ jednak
zabytkowy koœció³ parafialny.
W latach 1967-69 trwa³ remont

dachu i elewacji. Wnêtrze otrzyma³o now¹ polichromiê i granitow¹ posadzkê oraz posoborowy o³tarz i ambonê. W latach
1979-1981 przeprowadzono
konserwacjê o³tarza g³ównego.
W roku 1985 nast¹pi³a wymiana ³awek. Ostatnie prace remontowe z lat 1993-1995 zakoñczy³y siê wymian¹ krokwi dachowych i po³o¿eniem nowej
dachówki. W uznaniu zas³ug ks.
Kawulki w roku 1985, ks. Kard.
Henryk Gulbinowicz podnosi
go do god-noœci kanonika RM,
a ksiê¿a z dekanatu wybieraj¹
go na v-ce dziekana dekanatu
Œroda Œl¹ska. W zwi¹zku z reorganizacj¹ struktur archidiecezji i podzia³u dekanatów w roku
1991, ks. Kawulka zostaje mianowany przez Ordynariusza,
dziekanem. Funkcje tê pe³ni do
roku 1996, w którym to te¿ rezygnuje z funkcji proboszcza
i przechodzi na emeryturê.
W 2010 r. Rada Gminy Miêkinia nadaje siê Ks. Kanonikowi
Micha³owi Kawulce tytu³ „ Zas³u¿ony dla Gminy Miêkinia” za
jego dzia³ania na rzecz mieszkañców gminy.
Uroczystoœci pogrzebowe Ks.
Kanonika Micha³a Kawulki
odby³y siê w koœciele parafialnym pw. Narodzenia NMP
w Miêkini. Celebrowanej Mszy
œw. pogrzebowej przewodniczy³
J. Em. Kardyna³ Henryk Gulbinowicz. W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele w³adz
koœcielnych, w³adze samorz¹dowe gminy Miêkinia oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy
gminy.

Przy pe³nej sali, 26 stycznia do póŸnych godzin wieczornych,
seniorzy z Lutyni obchodzili swoje œwiêto.

Najwiêcej emocji dostarczy³y oczywiœcie wystêpy wnucz¹t z klas od 0 do III. By³y
zarówno popisy wokalne, recytatorskie jak i taneczne. Nastêp-

W lutym w Samorz¹dowym Oœrodku Kultury odby³ siê
V Gminny Konkurs Recytatorski i Poezji Œpiewanej.

Wziê³o w nim udzia³ 9 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Miêkini oraz 2 uczniów
z Publicznego Gimnazjum w Lutyni. Uczestnicy zaprezentowali w³asne interpretacje poezji
i fragmentów prozy. Wyst¹pienia uczniów ocenia³o jury, które
bra³o pod uwagê dobór tekstu,
opanowanie pamiêciowe, interpretacjê i wra¿enie artystyczne,
jakie wywo³ywa³ recytator i wyg³aszany przez niego utwór.
Wszystkie wyst¹pienia zas³ugiwa³y na du¿e uznanie. Zaanga¿owanie uczniów w przygotowanie recytacji wybranego
utworu przynios³o oczekiwane

rezultaty i wp³ynê³o na wysok¹
jakoœæ wystêpów m³odych recytatorów. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e uczniowie wybierali
ró¿norodne i ciekawe utwory.
W kategorii poezja recytowana,
pierwsze miejsce przypad³o Joachimowi Biernackiemu, który
deklamowa³ wiersz K.K. Baczyñskiego „Niebo ci z³ote
otworzê”. W kategorii poezja
œpiewana pierwsze miejsce jurorzy przyznali Rados³awowi
Brzeziñskiemu za wykonanie
nostalgicznej piosenki z repertuaru zespo³u D¿em pt. „ Do ko³yski” (s³owa: Maciej Balcar,
muzyka: Jerzy Styczyñski).

Dziêki œrodkom finansowym
pozyskanym z Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz œrodkom z gminnego bud¿etu uczniowie klas II-VI szkó³ podstawowych, od kwietnia do listopada br., bêd¹ braæ udzia³ w projekcie „Bezpieczne p³ywanie to
dla nas wyzwanie - nauka p³ywania i doskonalenie p³ywania
dla uczniów z Gminy Miêkinia”.
Projekt jest kontynuacj¹ dzia³añ
podejmowanych w poprzednich
latach szkolnych zwi¹zanych
z upowszechnianiem ró¿nych
form sportu masowego. Lekcje
p³ywania bêd¹ odbywaæ siê
w Œredzkim Parku Wodnym

w Œrodzie Œl¹skiej. Zajêcia bêd¹ prowadzone przez instruktorów posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje. Opiekê nad
dzieæmi podczas wyjazdów na
basen bêd¹ sprawowaæ doœwiadczeni pedagodzy z wieloletnim
sta¿em. W sumie z projektu
skorzysta 135 uczniów szkó³
podstawowych z Miêkini, Lutyni i Pisarzowic. Udzia³ w projekcie jest bezp³atny. Ca³kowity
koszt realizacji zadania to
kwota ok. 40 000,00 z³, w tym
20 000,00 z³ zostanie pokryte
z dotacji z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, a 20 000,00 z³
z bud¿etu Gminy Miêkinia.

nie zebrani mogli obejrzeæ i wys³uchaæ koncertu Paw³a Wenderskiego z utworami Violetty
Villas. Na imprezie zagra³y równie¿ kapele: Senior z Miêkini

i Radoœni z Wróblowic.
Organizatorami imprezy byli:
Wójt Gminy Miêkinia Jan Marian Grzegorczyn oraz Zespó³
Szkó³ w Lutyni.

Samorz¹dowy Oœrodek Kultury w Miêkini pozyska³, ze
œrodków Unii Europejskiej, dotacjê na zakup strojów dla zespo³u „Radoœni”. Na potrzeby
zespo³u zakupiony zosta³ tak¿e

Od wrzeœnia 2011r. do lutego 2013 r. w gminnych szko³ach
podstawowych realizowany by³
projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w szko³ach podstawowych na terenie
Gminy Miêkinia”
W szko³ach prowadzone by³y
zarówno dodatkowe zajêcia wyrównawcze jak i rozwijaj¹ce dla
dzieci uzdolnionych m.in. z matematyki, przyrody, muzyki, jêzyka polskiego czy gimnastyki
korekcyjnej. Nowatorski charakter mia³y zajêcia z arteterapii
w Pisarzowicach. Lekcje mia³y
zindywidualizowan¹ formê,
uczniowie podzieleni byli na
ma³e grupy, co znacznie u³atwia³o przyswajalnoœæ prezentowanego materia³u.
Ca³kowity koszt projektu w wysokoœci ponad 162 tys. z³ zosta³
pokryty ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa. Z prezentowanej kwoty
162 tys. z³ czêœæ œrodków przeznaczonych zosta³o na zakup
pomocy dydaktycznych dla
szkó³ do wykorzystywania w
pracy z najm³odszymi uczniami. W projekcie wziê³o udzia³
ponad 200 uczniów.

przenoœny sprzêt nag³oœnieniowy. Ca³oœæ zadania wynios³a
13 845,65 z³ z czego ponad 8 tys.
z³ sfinansowano z uzyskanej
unijnej dotacji. Zespó³ Radoœni
to m³oda grupa, która dzia³a od

2010 roku przy Samorz¹dowym
Oœrodku Kultury w Miêkini. Jej
sk³ad tworz¹ g³ównie mieszkañcy Wróblowic. Od tego roku
jej instruktorami s¹: Krzysztof
Klarecki i Maciej Chrobak. Zespó³ stanowi nie tylko atrakcyjn¹
oprawê wszystkich imprez organizowanych na terenie Gminy Miêkinia, ale czêsto uczestniczy tak¿e w festiwalach i przegl¹dach organizowanych w naszym województwie - mówi Ma³gorzata Dyrda, Sekretarz Gminy
Miêkinia.

WYNAJEM
AUTOK ARÓW

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Miêkini zaprasza
mieszkañców Gminy Miêkinia
i nie tylko, do aktywnego
uczestnictwa w realizacji
kampanii pn. "Ogrody
mo¿liwoœci".
W ramach kampanii zbieramy nasiona warzyw, krzewy
i drzewka, które nastêpnie bêd¹
bezp³atnie przekazywane klientom naszego Oœrodka. W ramach
projektu pracownicy socjalni
bêd¹ zachêcali i motywowali
niepracuj¹cych zawodowo klientów pomocy spo³ecznej do zak³adania przydomowych ogródków warzywnych. Uprawianie
przydomowego ogródka warzywnego jest jedynie narzêdziem
poœrednim do osi¹gniêcia g³ównego celu projektu. Uczestnicy
projektu bêd¹ uœwiadamiani, ¿e
mog¹ mieæ wp³yw na swoje ¿ycie i zmianê swojej sytuacji bytowej. Zadaniem projektu jest
równie¿ resocjalizowanie poprzez pracê - mówi Ewelina Babik koordynator kampanii.
Osoby zainteresowane przy³¹czeniem siê do akcji poprzez
zbiórkê nasion, krzewów itp.
prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii:
Ewelina Babik
tel. 71/ 317 85 56, lub e-mail:
e.babik.gops.miekinia@tlen.pl
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25 lutego br. zosta³ rozstrzygniêty otwarty konkurs ofert na realizacjê
przez organizacje pozarz¹dowe zadañ publicznych w 2013 r.

Konkurs dotyczy³ 3 obszarów: upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji wœród mieszkañców Gminy Miêkinia, upowszechniania kultury oraz dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych. W ramach konkur-

su, do Urzêdu Gminy w Miêkini, wp³ynê³o 13 ofert na dzia³ania z zakresu sporu i 1 oferta na
upowszechnianie kultury.
11 podmiotów otrzyma³o wsparcie i bêdzie realizowaæ zadania
publiczne w bie¿¹cym roku.

Obszar I – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji wœród mieszkañców Gminy Miêkinia

DMUCHAÑCE
i

Obszar II - Oferta Stowarzyszenia Zaborowa Kraina nie spe³ni³a
wymogów formalnych.
Obszar III - Dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych
- brak ofert
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