Najserdeczniejsze
życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa, a także
odpoczynku w rodzinnym
gronie
życzą

Wójt Gminy Miękinia
Jan Marian Grzegorczyn

Przewodniczący
Rady Gminy Miękinia
Jan Jakisz

Budżet gminy na 2014 rok
30 grudnia 2013 r. podczas sesji Rady Gminy Miękinia, został uchwalony budżet gminy
Miękinia na 2014 r. Konstruując budżet na rok 2014 kierowano się następującymi
założeniami – po pierwsze budżet ma być po raz kolejny budżetem dużych nakładów
inwestycyjnych, a po drugie budżetem oszczędnych wydatków bieżących.
Realizując te dwa założenia przeznaczono aż 11 168
095,28 zł na inwestycje (co
stanowi 22,6 ogółu wydatków budżetowych). Budżet na
rok 2014 przewiduje dochody
w kwocie 45 459 027,90 zł, a
wydatki wyższe od dochodów
o 3 970 346,00 zł, czyli 49 429
373,90 zł. Deficyt budżetowy
zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi (pożyczki, kredyty oraz emisja obligacji).

Najważniejszą grupę wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki drogowe. W budżecie przeznaczono aż 6 096
830,00 zł na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy, między innymi: przebudowę publicznej drogi powiatowej 2055D na odcinku we wsi
Mrozów, budowę drogi gminnej Krępice – Lutynia – etap I,
budowę chodnika przy ul. Li-

powej w Miękini, przebudowę
chodnika we wsi Zabór Wielki
oraz modernizacje wewnętrznych dróg gminnych. Należy
zauważyć, iż od lat na zadania
dotyczące infrastruktury drogowej przeznacza się duże nakłady finansowe. Ponadto Gmina Miękinia pozyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w wysokości pociąg dalszy str. 4

W Miękini inwestujemy w drogi

W 2014 r. ponownie ulegnie jakościowej zmianie siatka dróg i chodników gminnych.
Zaplanowano zarówno budowę
nowych chodników, drogi jak
i modernizację istniejących nawierzchni.
Przede wszystkim wybudowana zostanie droga (ul. Wodna w Lutyni) umożliwiająca

skomunikowanie powstającego
osiedla mieszkaniowego z istniejącą siecią dróg lokalnych.
Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto wybudowane zostaną chodniki w Miękini (ul. Lipowa) oraz przy głównym ciągu komunikacyjnym

w Zaborze Wielkim. Podobnie jak w przypadku ul. Wodnej w Lutyni oba zadania dofinansowane są ze środków zewnętrznych. W tym przypadku
pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadania drogowe to również wykonanie nakładek bitumicznych

Budowę boiska w Gałowie
współfinansuje UE
Rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Gałowie. W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x24
m o nawierzchni poliuretanowej zawierające pole do gry
w piłkę ręczną, koszykówkę,
siatkówkę oraz tenis. Pod nawierzchnię boiska zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych. Boisko zostanie zabezpieczone
ogrodzeniem o wysokości 4 m,
w którym przewidziano dwie
furtki oraz bramę wjazdową, za
liniami bramkowymi zaprojektowano piłkochwyty polipropylenowe. Od strony północno - wschodniej zaprojektowano dojazd i parking na 8 miejsc
postojowych z kostki betonowej. Projektowane boisko ma

charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego i bezpłatnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
Obiekt zostanie wyposażony
w urządzenia sportowe umożliwiające kompleksowe korzystanie z boiska i uprawianie takich dyscyplin jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa oraz tenis ziemny. Zosta-

ną zamontowane stojaki do koszykówki – 2 komplety, stojaki
do siatkówki i tenisa – 2 komplety, bramki do piłki ręcznej
– 1 komplet. Koszt budowy boiska to prawie 450 tys. zł. Na
realizację prac gmina Miękinia otrzymała dofinansowanie
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 112 tys. zł.

czyli modernizacja istniejących
nawierzchni drogowych. Nakładki położone zostaną na ul.
Kocha i ul. Kasztanowej – Błonie, w miejscowości Lubiatów
oraz na części ul. Kościuszki
w Mrozowie. Planowany jest
również remont dróg w Głosce.
Będą to: ul. Lipowa, Średzka,
Spokojna i Stawowa. Ponadto
na 2014 rok zaplanowano również remonty dróg w technologii powierzchniowego utrwalenia. Aby uzyskać jak najlepsze ceny podjąłem decyzję, aby
jeszcze w grudniu rozpocząć
procedury przetargowe na zadania drogowe. Dzisiaj mamy
taką sytuację, że mimo wczesnej pory roku większość zadań
jest już istotnie zaawansowanych– mówi Jan Marian Grzegorczyn wójt gminy Miękinia.
Wymienione zadania drogowe wykonane zostaną jeszcze
w tym roku.

Obwodnica
Miękini
Wójt Gminy Miękinia informuje, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła II etap
postępowania przetargowego
na wykonanie odcinka drogi
od miejscowości Zabór Wielki
do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D, czyli tzw. obwodnicy Miękini. Zainteresowane podmioty mogą składać
swoje oferty do 30.04.2014 r.
Przetarg realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Skomunikowanie mostu
na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką
nr 340”. Okres realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2016 r.

Budowa chodnika
w Zaborze Wielkim
Trwają roboty związane z budową chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości
Zabór Wielki.
Prace rozpoczęły się w marcu, co jest efektem tego, że
wszystkie przetargi na wyłonienie wykonawców prac budowlanych zostały przeprowadzone na początku roku, aby
wczesną wiosną rozpocząć re-

alizacje zadań inwestycyjnych –
mówi Jan Marian Grzegorczyn
wójt gminy Miękinia. Przetarg
na wykonanie chodnika w Zaborze Wielkim wygrała firma
Budromos z siedzibą w Legnicy, która złożyła najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu
przetargowym. Koszt całkowity zadania wynosi 460 tys. zł.
Ze wskazanej kwoty, aż 262

tys. zł to środki zewnętrzne z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Budowa chodnika
przy głównym ciągu komuni-

kacyjnym wsi Zabór Wielki to
już kolejne zadanie wykonywane przez gminę Miękinia na
mieniu powiatowym.

Ponad 9,5 mln złotych na budowę
kanalizacji sanitarnej w Lutyni
W roku 2013 w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
– rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia. Prace wykonuje
firma SITKOWSKI z Legnicy. Długość sieci kanalizacyjnej to 1.280 km, objęte nią ulice to: Wodna, Sucha, Mokra
i Promienna. Koszt inwestycji: 1 179 859,58 zł. Termin zakończenia robót 30.04.2014 r.
Planowany termin oddania do
użytkowania 30.03.2015 r.
Po wykonanych robotach,
nawierzchnie ulic: Suchej, Mokrej i Promiennej zostaną odtworzone do poprzednich stanów. Natomiast ulica Wodna
zostanie wybudowana od podstaw przez gminę Miękinia
przy dofinansowaniu z programu budowy dróg tzw. „schetynówek”. Budowa tego etapu zaprojektowanej kanalizacji
sanitarnej w Lutyni, umożliwi
przyjęcie ścieków z pozostałej części wsi i poprzez tłocznię
ścieków zlokalizowanej przy
ulicy Wodnej, przepompowanie ścieków do sieci tranzytowej.
Następnym etapem, który został rozpoczęty w marcu 2014 roku, jest budowa rurociągu tranzytowego relacji

Lutynia – Brzezina o długości
7.662 km. Rurociąg ten umożliwi przetransportowanie ścieków bytowych z miejscowości Lutynia do Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków JANÓWEK. Sieć tranzytową wykonuje konsorcjum firm: Lider
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
z Jawora, .Partnerzy: „Przed-

siębiorstwo Produkcyjno-Rolne - Sady Dolne” Sp. z o.o.
z Jawora oraz Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„SITKOWSKI” Piotr Sitkowski z Le-

gnicy. Koszt inwestycji: 3 429
931,88 zł. Termin zakończenia
robót 31.12.2014 r. Planowany
termin oddania do użytkowania
30.03.2015 r.
W ramach rozszerzenia zakresu budowy kanalizacji w miejscowości Lutynia – uwzględniono również tereny w południowej
części wsi, gdzie oprócz skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej planowana jest bu-

dowa nowego zespołu szkolno
– przedszkolnego. Sieć zostanie zrealizowana w ulicach: Polnej, Jagodowej, Długiej, Piastowskiej (część), Brzozowej.

Przewiduje się podłączenie ponad 300 mieszkańców. Długość
sieci – 3.953 km. Koszt – 4 949
566,20 zł. W kwietniu zostanie
przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy robót oraz
pozyskanie środków finansowych na realizację rzeczową
inwestycji. Termin zakończenia robót 28.02.2015 r. Planowany termin oddania do użytkowania 15.05.2015 r. Taki termin oddania do użytkowania
wiąże się z koniecznością wykonania pozostałych odcinków
kanalizacji sanitarnej o długości ponad 7 km, z miejscowości
Brzezina do pompowni głównej w Wilkszynie. Prace zostały rozpoczęte w marcu bieżącego roku. Oprócz wybudowania
tranzytowej sieci kanalizacyjnej, powstaną także trzy, nowoczesne tłocznie ścieków o wydajności pompowania od 100
do 350 m3 ścieków na godzinę.
Koszt budowy tego odcinka kanalizacji to 7 306 800,00 zł.
Ogółem w miejscowości Lutynia zostanie wykonana kanalizacja sanitarna o długości 5,233 km oraz tranzytowa
o długości 7,662 km i wartości
ogólnej 9 559 357,66 zł.

ciag dalszy ze str. 1

nad 700 tys.zł na budowę drogi
gminnej Krępice – Lutynia.
Drugim obszarem wydatków majątkowych jest oświata i kultura fizyczna. Wydatki
dotyczą: budowy boisk sportowych w Gałowie, Księginicach
i Wilkszynie, budowy obiektów
sanitarno – szatniowych przy
boiskach sportowych w Brzezinie, Łowęcicach i Lenartowicach, instalacji siłowni zewnętrznych w Lutyni, Miękini i Wilkszynie, modernizacji
świetlic wiejskich, budowy nowej świetlicy we Wróblowicach
oraz doposażenia istniejących
placów zabaw na terenie gminy. Zaplanowano również przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie budynków oświatowych - kompleksu
szkolnego w Lutyni (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, sala sportowa) wraz
z infrastruktura towarzyszącą.
Wskazana grupa wydatków wynosi ponad 3 mln zł.
Kolejny obszar wydatków
inwestycyjnych to gospodarka wodno-ściekowa. Zadania
z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy są wykonywane przez jednoosobową spółkę
gminną. Jak wcześniej informowaliśmy spółka od 2013 roku
rozpoczęła realizację projektu kanalizacyjnego współfinansowanego z Funduszu Spójności. Wartość wszystkich inwestycji w Miękini jest szacowana
na 21 milionów złotych. W wyniku realizacji inwestycji zostanie zbudowane 21 kilometrów
kanalizacji wraz z 9 sieciowymi pompowniami ścieków na
terenie miejscowości Miękinia,
Brzezina, Lutynia i Wilkszyn.
System kanalizacyjny na terenie
gminy Miękinia obsługiwać będzie w 2016 r. 4 520 mieszkańców gminy, w tym 3 154 nowo
podłączonych. Aby zapewnić
płynność finansową dla projektu
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gmina zaplanowała w budżecie
1 mln zł na dokapitalizowanie
spółki gminnej.
Do ustalenia dochodów budżetu gminy na rok 2014 przyjęto ostrożną politykę podatków i opłat. Należy zaznaczyć,
że Gmina konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego fiskalizmu starając się nie
obciążać nadmiernymi podatkami i opłatami mieszkańców,
przy zachowaniu możliwości
generowania środków na realizację zadań własnych. Wzrost
stawek w podatku rolnym do
69,28 zł za 1 q żyta (w 2013 r.
stawka ustalona była na poziomie 60,00 zł za 1q żyta) związany jest ze średnią ceną żyta
w Polsce ogłaszaną przez GUS,
zaś charakter tego podatku powoduje, iż stawka uzależniona jest od tej ceny. Od 2007 r.
gmina utrzymuje stawki w zakresie podatku od nieruchomości dotyczących działalności gospodarczej na prawie niezmienionym poziomie. Stawki podatku od środków transportu są
najniższe z możliwych. Przyjęta w 2008 roku polityka w zakresie wysokości stawek opodatkowania środków transportu, polega na zatwierdzeniu
przez Radę stawek na poziomie dolnych progów możliwości ich stosowania. Spowodowało to, iż szereg podmiotów
zarejestrowało swoją działalność na terenie gminy, co przyczyniło się do wzrostu podstawy
wymiaru tego podatku w tym
okresie. Dochody z tego źródła wzrosły z kwoty 200 tys. zł
w 2006 r. do planowanych na
rok 2014 blisko 2 mln zł. Powyższe działania mają stworzyć
sprzyjające warunki dla przedsiębiorców oraz nowych mieszkańców, co w perspektywie
znajdzie przełożenie na zwiększenie dochodów budżetowych.
Podsumowując jest to budżet
gminy aktywnej, która kładzie
nacisk na rozwój.

EUROPEJSKI DZIEŃ
SĄSIADA
Europejski Dzień Sąsiada
odbywa się zawsze w maju każdego roku. Ustanowione zostało w 2000 roku, a obchodzone
jest aktualnie w ponad 30 krajach Europy oraz w Kanadzie.
Jest to największe wydarzenie
społeczności lokalnych, objęte
patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów.
Również Gmina Miękinia już po raz czwarty przyłącza się do obchodów tego święta. Dlatego 17 maja zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini na występy kapel ludowych z terenu

województwa dolnośląskiego,
a będzie ich aż 12. Oprócz tego
wystąpi zespół „Witam” z Kresów Wschodnich. W tym roku
konferansjerem imprezy będzie Małgorzata Majeran-Kokott z Polskiego Radia Wrocław. Natomiast wieczorem
odbędzie się zabawa taneczna.
Zapraszamy!

Powiatowy Dzień
Bibliotekarza w Miękini
W tym roku organizatorem „Dnia Bibliotekarza” w
Powiecie Średzkim jest gmina
Miękinia. Z tej okazji w dniu
8 maja na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury wystąpi
znany aktor Maciej Damięcki z
przedstawieniem teatralno-kabaretowym. Zaproszeni goście
będą mieli także okazję zwiedzić „Winnice Jaworek”.

Zmiany na komisariacie
w Miękini

28 marca, podczas sesji
Rady Gminy Miękinia, przewodniczący Rady Jan Jakisz
oraz wójt gminy Miękinia Jan
Marian Grzegorczyn podziękowali asp. sztab. Józefowi Bielatowi za długoletnią pracę. Pan
Józef Bielat od 25 lat był kierownikiem Posterunku Policji
w Miękini, 17 lutego br. przeszedł na zasłużoną emeryturę.
W swoim podziękowaniu zarówno wójt jak i przewodniczący Rady zwracili uwagę na

wieloletnią, trudną i pełną zaangażowania pracę p. Józefa
Bielata na rzecz mieszkańców
gminy Miękinia. Jeszcze raz
życzymy Panu Józefowi wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służy, spełnienia planów, szczęścia w życiu osobistym oraz
wszelkiej pomyślności. Obecnie osobą p.o. kierownika Posterunku Policji w Miękini jest
st. asp. Paweł Baran.

zDolne Ślązaczki
z Gimnazjum w Lutyni
Mamy ogromne powody do dumy, ponieważ dwie uczennice
z Gimnazjum w Lutyni zostały laureatkami w konkursie
zDolny Ślązak Gimnazjalista.

Aktywnie w Brzezince
Średzkiej!
W grudniu ubiegłego roku
zakończyła się realizacja projektu pn. „Spotkajmy się w Dębowej Krainie- adaptacja Skweru w Parku w Brzezince Średzkiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Dębowa Kraina.
W ramach zrealizowanych działań oczyszczono skwer, zakupiono osiem ławek parkowych,
a cały teren wyrównano i zasiano trawę. Następnie wolontariusze oczyścili część terenu zabytkowego parku z krzaków i zalegających śmieci. Prace będą kontynuowane nadal z innych źródeł
finansowania. Docelowo park
ma stać się miejscem do wypo-

Również w grudniu zakończył się projekt pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Brzezinka Średzka poprzez organizację imprezy plenerowej „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
W ramach realizacji pojektu została utworzona strona www
oraz wydano materiały promocyjne. Tym razem dotację przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Promocja Idei
Odnowy Wsi, a wsparcia udzielił Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini. Głównym celem
przedsięwzięcia było wypromo-

czynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Miękinia i turystów
odwiedzających Krainę Łęgów
Odrzańskich. Projekt był finansowany ze środków Programu
„Działaj Lokalnie VIII” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich, przy
wsparciu firm: Agropecuaria Silesia, Czystopole, Filip S.C.

wanie Idei Odnowy Wsi wśród
mieszkańców Brzezinki Średzkiej i Gminy Miękinia. Dzięki
organizacji imprezy plenerowej,
uruchomieniu serwisu WWW,
oraz wydaniu materiałów promocyjnych mieszkańcy dowiedzieli się o udziale Brzezinki
Średzkiej w programie OWD.
Zapoznali się z Sołecką Strategią Rozwoju Wsi i planami na
przyszłość, które można śledzić
na stronie www.brzezinkasredzka.pl.

Julia Domagalska z klasy
3b nie miała sobie równych w
konkursie z języka angielskiego, a Adriana Godzisz z klasy
3a z chemii. 24 marca 2014 r.
na uroczystej gali w Auli Leopoldina na Uniwersytecie

Wrocławskim odebrały pamiątkowe dyplomy oraz zaświadczenia, zwalniające je z części egzaminu gimnazjalnego.
Dziewczynom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

5

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE MIĘKINIA 2014 (od V do XII)
ZABUDOWA JEDNORODZINNA ORAZ ZABUDOWA WIELORODZINNA Z SYSTEMEM ZBIÓRKI ODPADÓW
W SPOSÓB INDYWIDULANY – ZBIÓRKA W POJEMNIKACH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu
kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Tj. do:
- 10 kwietnia - za miesiące: styczeń, luty, marzec
- 10 lipca – za miesiące kwiecień, maj, czerwiec
- 10 października – za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień
- 10 stycznia - za miesiące październik, listopad, grudzień roku poprzedniego
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić na INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU wskazany przez Gminę Miękinia bez wezwania
(nie będą wysyłane żadne rachunki, decyzje).
Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np: liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu zbierania odpadów) należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
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WYSTAWKA KRAWĘżNIKOWA (zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV, zużytych opony i odpady wielkogabarytowych) dla wszystkich nieruchomości
zamieszkałych:
Dzień zbiórki: 25.10.2014 roku (sobota)
Trasa: Gałów, Radakowice, Lutynia, Wróblowice, Źródła, Błonie.
Dzień zbiórki: 08.11.2014 roku (sobota)
Trasa: Białków, Kadłub, Przydroże, Siemichów, Miękinia, Klęka, Krępice, Lubiatów, Łąkoszyce, Mrozów, Wojnowice, Zabór Mały, Zabór Wielki,
Żurawiniec.
Dzień zbiórki: 15.11.2014 roku (sobota)
Trasa: Brzezina, Brzezinka Średzka, Czerna, Gałówek, Gosławice, Głoska, Głogi,Gąsiorów, Kokorzyce, Księginice, Wilkszyn, Lenartowice, Łowęcice,
Miłoszyn, Pisarzowice, Prężyce, Warzyna, Wilkostów, Zakrzyce.
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„Niech znikną śmieci i tony rupieci…”
Dzięki środkom finansowym
pozyskanym z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Miękinia po raz kolejny realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej, w którym biorą udział uczniowie wszystkich
szkół oraz przedszkolaki z terenu
gminy Miękinia.
Działania
zaplanowane
w projekcie w przystępny sposób
przybliżają dzieciom i młodzieży
zagadnienia związane z ochroną
środowiska ze szczególnym naciskiem na konieczność segregacji
śmieci i utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach
z zakresu edukacji ekologicznej.
W roku bieżącym gimnazjaliści wezmą udział w tzw. „zielo-

nej szkole” – 3 dniowym wyjeździe do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu. Ponadto zaplanowano szereg działań takich jak: konkursy,
warsztaty czy wyjazdy m.in. do
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, do Mediateki w Jaworze, a dla przedszkolaków rejs
statkiem po Odrze.
Realizacja projektu zakończy się 31 maja 2014 r. Całkowity
koszt zadania wynosi 52 585,00
zł, z czego 19 100,00 zł stanowi
dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu.
http://www.fos.wroc.pl

Fundusz „korkowy” w Miękini
Fundusz „korkowy” to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od
przedsiębiorców sprzedających
alkohol. Przepisy nakazują samorządom w całości wydawać
je na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym, łagodzenie ich następstw
oraz zapobieganie obu zjawiskom. Realizacja tych działań
musi być zaplanowana na każdy rok z góry i mieć swoje odzwierciedlenie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on część Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych uchwalanej przez
Radę Gminy.
O to na co przeznaczane są
środki funduszu zapytaliśmy
Monikę Jedynak – pełnomocnik
wójta gminy Miękinia do spraw
uzależnień. W ramach realizacji
działań profilaktycznych gmina
Miękinia podejmuje bardzo różne działania. W ostatnim roku
była m.in. organizatorem wypoczynku letniego dla trzydziestu
uczniów z terenu gminy Miękinia, w wieku od 7 do 14 lat.
Ubiegłoroczny wyjazd odbył
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się do malowniczo położonym
ośrodku wczasowym w Kołobrzegu. Dzieci wróciły z kolonii bardzo zadowolone, pełne
wrażeń i nowych doświadczeń,
a zorganizowany program profilaktyczny pozytywnie wpłynął na ich rozwój. Koszt pobytu w wysokości 20 400,00 złotych został sfinansowany w całości z pieniędzy funduszu. Forma ta cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Już w styczniu odbieram pierwsze telefony od zainteresowanych osób – mówi Monika Jedynak.
Kolejny projekt, dotyczył
nauki i doskonalenia pływania
dla uczniów z gminy Miękinia.
Była to kontynuacja działań podejmowanych w poprzednich
latach szkolnych związanych
z promowaniem i upowszechnianiem różnych form spędzania aktywnego i zdrowego trybu życia. Lekcje pływania odbywały się w Średzkim Parku Wodnym, trzy razy w tygodniu. Z zajęć skorzystało 135
uczniów ze szkół podstawowych w Miękini, Lutyni i Pisarzowicach. Całkowity koszt re-

alizacji zadania to kwota ok. 40
000,00 zł, w tym 20 000,00 zł
zostało pokryte z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Od ubiegłego roku prowadzone są również nieodpłatne zajęcia sportowe w wymiarze 30 godzin miesięcznie na kompleksie
boisk sportowych Orlik w Lutyni dla wszystkich chętnych dzieci. Wynagrodzenie instruktora
tych zajęć również opłacane jest
z funduszu.
Gmina Miękinia podjęła także kroki związane ze sfinansowaniem działań instytucji i stowarzyszeń oraz fundacji
włączonych w realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wymiernym efektem jest projekt realizowany
w partnerstwie z Fundacją „Promyk” z Brzeziny pn. „Odkrywamy kulisy sceny”. Dzięki środkom z funduszu dzieci uczestniczą w warsztatach i spektaklach
teatralnych. Ponadto wszystkie
szkoły z terenu gminy Miękinia
gościły aktorów z Krakowskiego Impresariatu Artystycznego
„Rondo” z przestawieniem zawierającym elementy przeciw-

działania alkoholizmowi oraz
wszelkim uzależnieniom. Nie
możemy również pominąć najmłodszych mieszkańców gminy. Wzorem lat ubiegłych zostaną doposażone w urządzenia już istniejące place zabaw
na terenie gminy Miękinia. Dla
miejscowości Miękinia, Wróblowice, Zakrzyce, Żurawiniec,
Mrozów, Prężyce, Wojnowice i Gosławice będą zakupione
lokomotywy, czworokąty wielofunkcyjne, huśtawki ważki
i koniki oraz drabinki na łączną
kwotę ponad 42 tys. zł.
W planie profilaktyki na
2013 r. ujęte były również koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego,
który w dużym stopniu pomagał w rozwiązywaniu problemów w szkołach i w społeczności lokalnej, udzielając rodzinom pomocy prawnej i psychologiczno-terapeutycznej. Osoby
zatrudnione w Punkcie Konsultacyjnym jako priorytet stawiają
sobie wsparcie osób potrzebujących pomocy, wskazując dalszy
kierunek działania i zminimalizowania skutków uzależnienia.
Działania, które będą podejmowane w roku bieżącym mają podobny zakres i są wyrazem potrzeb środowiska lokalnego.

Projekty socjalne w 2014 roku
W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini przeprowadza szereg kampanii społecznych oraz projektów socjalnych. W chwili obecnej realizowane jest działanie
pn. „Nie bądź obojętny”, którego głównym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na
osoby samotne, chore i niepełnosprawne, które nagle zasłabną na ulicy. W ramach działań związanych z prowadzoną kampanią przygotowano
plakaty, które zostały rozdane wszystkim sołectwom z terenu gminy w celu ich propagowania wśród mieszkańców.
Kampania będzie trwała do listopada br.
Następna akcja, która jest
w trakcie realizacji nosi nazwę
„Pudełko życia”. Skierowana
jest również do osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji związanych z osobą potrzebującą
(nt. chorób, przyjmowanych
lekarstw, osoby do kontaktu)
w razie konieczności udzielenia
pierwszej pomocy przez służby
medyczne, ratownicze czy społeczne. Dane te będą zapisane
na karcie informacyjnej w pudełku, które będzie umieszczone w miejscu widocznym,
oznaczonym naklejką. Przekazywanie „Pudełek Życia” osobom zainteresowanym planowane jest na miesiąc maj.
GOPS
prowadzi
również kampanię informacyjną pn. ,,Przyjdź poMoc”, która ma na celu rozpowszechnienie informacji o specjalistach
udzielających bezpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym
w Miękini. Z indywidualnych
porad doradcy prawnego oraz
psychoterapeuty może skorzystać każdy mieszkaniec Gminy Miękinia, który doświad-

cza problemów natury prawnej, psychologicznej czy terapeutycznej, i z którymi sam nie
może sobie poradzić (terminy
spotkań umieszczone na ulotkach dołączonych do Wiadomości Miękini).
Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk
współczesnego świata. Z badań dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie niechętnie przyznają się do przemocy
wewnątrz rodziny. W tym celu
przygotowywana jest kolejna
kampania pn. „Nie – dla przemocy”, która ma na celu przełamanie stereotypów na temat
przemocy w rodzinie, pobu-

dzenie społecznej aktywności
oraz zachęcanie do aktywnego
sprzeciwu wobec przemocy.
Na dzień 27 maja br. z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka została zaplanowana
wycieczka pn. „Wycieczka dla
pytalskich” do Parku Rozrywki Edukacyjnej „Ogrody Doświadczeń. Humanitarium” we
Wrocławiu. Będzie to wycieczka z udziałem niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy
Miękinia. Realizacja tego zadania została wsparta ze środków
PFRON.
13 czerwca 2014 r. zorganizowany zostanie „Dzień Życzliwości”, którego zadaniem
jest wykształcenie umiejętno-

ści udzielania wzmacniających
komunikatów w relacjach interpersonalnych tj. mówienia dobrych rzeczy pod czyimś adresem, udzielania pochwał, komplementów, kształtowanie postawy otwartej w kontaktach
między ludzkich, cementowanie więzi w grupie opartych
o życzliwe informacje zwrotne.
Wezmą w nim udział uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz I-III Szkół Gimnazjalnych znajdujących się na
terenie Gminy Miękinia.
Wszystkich, którzy chcą
uczestniczyć w podejmowanych działaniach zachęcamy
do brania aktywnego udziału
w ww. kampaniach i projektach
realizowanych przez GOPS
w Miękini. Równocześnie dziękujemy wszystkim, którzy do
tej pory wspierają nasze działania i mamy nadzieję na dalszą
równie owocną współpracę.

Dzień Kobiet w Lutyni

Mieszkanki gminy Miękinia lubią dobrą zabawę oraz
muzykę i nie negują Dnia Kobiet, spotkały się więc 8 marca
w Lutyni na wspólnym świętowaniu.
Frekwencja dopisała nam
wyjątkowo. Na imprezie pojawiło się około 200 pań.

Wszystkie one zostały obdarowane przez wójta kwiatami,
a na deser, poza słodkim poczęstunkiem, mogły obejrzeć i wysłuchać przygotowanych dla
nich występów. Oprócz programu artystycznego przygotowanego przez uczniów gimnazjum, na scenie wystąpili: chór

„Veni, vidi, vici”, zespoły „Senior” i „Lutynianie” oraz kapela „Radośni”, duże wrażenie
i gromkie salwy śmiechu spowodował występ kabaretu „Bałamutki” z Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zabawa trwała do wieczora.
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„Radośni” najlepsi!

Zespół „Radośni” z Wróblowic zdobył pierwsze miejsce w Zimowej Edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław. W łącznej punktacji zdobył ponad 4,5 tys. głosów, wyprzedzając swoją konkurencję o ponad tysiąc głosów. Nagrodą dla zwycięzców
jest nagranie profesjonalnej
płyty w studiu Radia Wrocław
i występ na Festiwalu Kultury
Ludowej w Operze Wrocławskiej. Z tej okazji 3 kwietnia
odbyła się uroczysta próba ze-

społu. W spotkaniu wziął również udział wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn,
który oprócz gratulacji przekazał kapeli nowe skrzypce lutnicze oraz tort.
Mieszkańcy gminy będą
mogli posłuchać „na żywo”
zwycięskiej grupy już 17 maja,
bowiem zespół Radośni będzie
gospodarzem Europejskiego
Dnia Sąsiada w Miękini.
Zespół „Radośni” dziękuje
wszystkim, którzy oddali na
nich głosy.

W trosce o gminne zabytki…
Na terenie Gminy Miękinia
znajdują się liczne obiekty zabytkowe ujęte w rejestrach zabytków ruchomych oraz nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Spośród nich do najcenniejszych niewątpliwie należą kościoły, których w gminie Miękinia jest 12. Większość z nich wymaga, w trybie pilnym, przeprowadzenia prac remontowych.

10

Gmina Miękinia realizując zapisy uchwały nr XXXIII/341/09
Rady Gminy Miękinia z dnia
20 lutego 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Miękinia co roku zabezpiecza w swoim budżecie środki na powyższy
cel. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat przeznaczono na dofinan-

Problemy z budową
stacji wodociągowej
dla Wilkszyna
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Miękini w roku
ubiegłym - po kilkuletnich negocjacjach - podpisał umowę
z Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji SA
we Wrocławiu na zabezpieczenie dostaw wody dla miejscowości Wilkszyn.
Przedsiębiorstwa rozpoczęły prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej na terenie swojego działania. ZUK Sp. z o.o. w Miękini w zakresie swojego opracowania ma uwzględnić budowę
pompowni wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej – które zostały zaplanowane do zlokalizowania przy ulicy Miłoszyńskiej w Wilkszynie na terenach użytkowanych przez spółkę. Nieoczekiwanie, planowana inwestycja, spotkała się ze
sprzeciwem niektórych mieszkańców Wilkszyna. Spowodowało to konieczność wycofania
przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini – wniosku dotyczącego decyzji lokalizacyjnej dla planowanej stacji hydroforowej w Wilkszynie i wstrzymanie prac projektowych. Chcemy poinformować mieszkańców, że obecnie aż trzy stacje uzdatniania
wody na terenie gminy Miękinia, zabezpieczają bieżące potrzeby dostaw wody dla miejscowości Wilkszyn, Brzezina i Pisarzowice. Wstrzymywanie lokalizacji hydroforni

w obrębie Wilkszyn, nie tylko
staje się zagrożeniem dla pełnego zabezpieczenia dostaw
wody dla wsi Wilkszyn, ale jest
również czynnikiem powodującym wprowadzenie ograniczeń w rozwoju sieci wodociągowych w obrębach: Wilkszyn,
Pisarzowice i Brzezina. Nie bez
znaczenia, jest też możliwość
naliczenia kar z tytułu nie wywiązywania się terminu rozpoczęcia poboru wody z Wrocławia. Mając na uwadze obecny bilans zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ujmowanych w stacjach uzdatniania wody w Brzezinie, Mrozowie i Miękini, konieczność zabezpieczenia dostaw wody dla
obecnych mieszkańców tych
miejscowości oraz „nowe” podejście mieszkańców do inwestycji prowadzonych przez
ZUK Sp. z o.o. w Miękini, Prezes Spółki zarządził wstrzymanie określania warunków rozbudowy nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie
obrębów wyżej wymienionych
do czasu wyjaśnienia sprawy
i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i stacji hydroforowej dla zasilania miejscowości Wilkszyn. Opóźnienia
w uzyskaniu wymaganych decyzji, niewątpliwie wpłyną na
termin realizacji planowanej inwestycji.

sowanie prac konserwatorskich
prawie 500 000,00 zł.
W ostatnim roku zostały
przeprowadzone prace w kościele pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Miękini związane z naprawą i impregnacją
drewnianych elementów konstrukcyjnych wieży kościoła.
Wymianie uległo także pokrycie hełmu wieży. Również w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Głosce wykonano prace zwią-

zane z izolacją ścian fundamentowych kościoła wraz z odprowadzeniem wód opadowych.
Łączna wartość ubiegłorocznych
dotacji to kwota 130 000,00 zł.
W roku bieżącym, w budżecie gminy, zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł,
które zgodnie z ww. uchwałą zostaną rozdysponowane na postawie wniosków złożonych przez
uprawnione podmioty.

GWIAŹDZISTY RAJD KONSTYTUCJI
W 10-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini zaprasza wszystkich chętnych, małych i dużych,
młodych i tych nieco starszych
na Gwiaździsty Rajd Konstytucji , który odbędzie się 3 maja.
Rozpoczęcie imprezy o godzinie 10:00 na szkółce leśnej
w Mrozowie. W programie

m.in. konkurencje sportowe, gry
i zabawy integracyjne, występy
zespołów „Senior” i „Lutynianie”. Na zakończenie imprezy przewidziano wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Do
współpracy zapraszamy także
sołectwa z terenu gminy, które
mogą wystawić swoje drużyny
w turnieju o Puchar Wójta Gminy Miękinia.

Mistrzowie Polski
z gminy Miękinia

IV Regionalna Gala Talentów
2014 w Miękini
21 marca 2014 roku po raz pierwszy w Zespole Szkół
w Miękini, odbyła się IV Regionalna Gala Talentów.
Gala odbyła się na hali widowiskowo – sportowej w Miękini. Uczniowie prezentowali
rozmaite talenty, pasje i zainteresowania. Byli młodzi muzycy, którzy grali na fortepianie
i skrzypcach, publiczność podziwiała występy wokalne, popisy baletowe i taniec: towarzyski oraz modern jazz. Młode utalentowane i już utytułowane sportsmenki – mistrzynie
karate dały popis swoich umiejętności. Występowały dwa chóry składające się z ponad 30
uczniów, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, zespoły wokalne oraz Szkolne Koło Filmowe. Prawdziwą furorę zrobiła uczennica - treserka ze swoim psem, który pokazywał różne sztuczki. Utalentowane plastycznie uczestniczki prezentowały swoje prace, a młoda matematyczka opowiadała o swoim talencie do nauk ścisłych.
26 uczestników oceniało jury
składające się z dyrektorów lub
ich przedstawicieli reprezentujących placówki biorące udział

w gali. Każdy z jurorów dysponował jedynie dwoma głosami. W ocenianiu obowiązywała zasada nie oddawania głosu na swoją placówkę, dlatego sędziowie musieli umieścić
na karcie do głosowania nazwę
własnej szkoły. Do ostatniego
etapu Dolnośląskiej Gali Talentów nominowanych będzie pięciu uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów, zliczoną z kart jurorskich.
Wyniki zostaną ogłoszone na
stronie Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu.

W dniach 04 - 06.04.2014
r. podczas odbywających się
w Głogowie Mistrzostw Polski juniorów młodszych i starszych oraz młodzieżowców
w kickboxingu zawodnicy klubu Scorpion Krępice: Jakub
Kozera, Dawid Pawlak oraz
Piotr Rogosz wywalczyli 3 złote medale w kategorii K-1 Ru-

les. Zawodnicy zaprezentowali
wspaniałą formę oraz wykazali
się ogromnymi umiejętnościami, które szlifowali pod kierunkiem Radosława Kyca – trenera klubu „Scorpion” Krępice.
Zawodnikom życzymy wielu
sukcesów oraz samych wygranych walk.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
zdominowany przez uczniów
z gminy Miękinia
Blisko pięćdziesięciu uczestników, czterdzieści pytań i trzy
rowery – to najkrótsza charakterystyka Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe, który odbył
się 25 marca w średzkim starostwie. Uczniowie musieli odpowiedzieć na szereg pytań z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń. Były więc pytania o wydajności hydrantu,
skład chemiczny czadu, patrona strażaków, władze OSP, tamowanie krwotoków czy zasady reanimacji.
Niezwykle dobrze zaprezentowali się uczestnicy z terenu gminy Miękinia. Pierwsze
trzy miejsca w kategorii szkół
podstawowych i pierwsze dwa
w kategorii szkół gimnazjal-

nych zajęli właśnie uczniowie
naszej gminy. Zwycięzcami
powiatowych eliminacji zostali: w kategorii szkół podstawowych: I miejsce - Konrad Szubert z Lutyni, II miejsce - Mikołaj Górka również z Lutyni, III miejsce - Gabriela Wątor z Pisarzowic, w kategorii
gimnazja: I miejsce - Kraczek
Wojciech z Lutyni, II miejsce
- Natalia Gniadkowska również z Lutyni, III miejsce - Filip
Smoliński, Malczyce. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia podczas eliminacji wojewódzkich.
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Nadal
trenujemy
język
angielski

Moc emocji…
dla Twojego dziecka!
Opieka i animacja czasu
dla dzieci.
Zaproś naszych Animatorów i stwórz
niepowtarzalne wydarzenie:
• Urodziny
• Wesela
• Komunie
• Mikołajki
• Pikniki firmowe
• Warsztaty tematyczne
• Obchody Dnia Dziecka
• Manufaktury świąteczne i wiele innych…
Atrakcje:
•
•
•
•
•

Malowanie buzi
Warsztaty plastyczne
Modelowanie baloników
Bańki mydlane
Tory przeszkód

•
•
•
•
•

Chrupolina
Chusta animacyjna
Mały cukiernik
Gry ogrodowe
Maxi klocki

Kontakt:
info@mocemocji.pl
tel.: 604 623 456; 781 836 238
www.mocemocji.pl
www.dziecinaweselu.pl

Chodnik przy
ulicy Lipowej
w Miękini
z PROW-u
Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy
ul. Lipowej w Miękini. Roboty prowadzone są przez firmę
Przedsiębiorstwo
Handlowo
– Usługowe – Tadeusz Ćwik.
Koszt całkowity budowy chodników i kanalizacji deszczowej wyniesie 668 tys. zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości 264 tys. zł – mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy
Miękinia. Jest to maksymalna
dotacja, którą mogliśmy uzyskać z PROW dla Miękini, ponieważ już wcześniej otrzymaliśmy wsparcie na modernizację budynku, w którym obecnie mieści się Samorządo-

Pod koniec marca Fundacja Promyk podpisała 2 kolejne umowy o dofinansowanie projektów nauki języka angielskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Angielski-nowa szansa” POKL.09.05.00-02-295/13
i „Znam angielski-mogę więcej”
POKL.09.05.00-02-294/13.
Projekty realizowane są od
stycznia 2014 r. w partnerstwie
z gminą Miękinia i Samorządowym Ośrodkiem Kultury
w Miękini, obok trwającego już
od września 2013 roku projektu „FURTKA” POKL.09.05.0002-119/13. Projekty dają możliwość bezpłatnej nauki języka
angielskiego 32 osobom z terenu gminy Miękinia. Osoby, które zgłosiły swój udział w projektach wykorzystały, istniejącą tylko do wiosny 2015 roku,
możliwość bezpłatnej nauki języków obcych w ramach kończącego się już Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
W projektach uczestniczą
osoby w wieku od 18-tu do 64
lat, mieszkające na terenie gminy Miękinia. Zajęcia odbywają
się w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Miękini oraz w świetlicy wiejskiej w Brzezince
Średzkiej.
wy Ośrodek Kultury – dodaje
wójt Grzegorczyn. W obecnym
okresie unijnego programowania na jedną miejscowość gmina może uzyskać maksymalną
dotację w wysokości 500 tys.
zł. Prace przy budowie chodnika zostaną zakończone w sierpniu i mieszkańcy ul. Lipowej
będą mogli korzystać z bezpiecznego ciągu pieszego. Ponadto zostanie odtworzona nawierzchnia jezdni przy ul. Lipowej w Miękini po budowie
kanalizacji sanitarnej w ubiegłym roku.

