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Ponad 1,7 mln. z³ otrzyma³a
w tym roku Gmina Miêkinia
ze œrodków Unii Europejskiej
na realizacjê swoich zadañ.
Œrodki pochodz¹ z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Zadania
obejmuj¹ budowê hali sportowej, boiska, chodników i oœwietlenia.
str. 2

Gmina Miêkinia otrzyma³a
z Wojewódzkiego Funduszu
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu dotacjê
w wysokoœci 47 700,00 z³ na
budowê zbiornika ma³ej retencji w B³oniach.
str. 3

Trwaj¹ roboty zwi¹zane z modernizacj¹ ulicy Szkolnej w Pisarzowicach. Roboty wykonuje firma Budromos J.T. Bieñkowscy z Legnicy za kwotê 1,5
mln z³.
Termin zakoñczenia robót
przewidziano na 15 sierpnia br.
Pocz¹tek projektowanej przebudowy przyjêto w miejscu w³¹czenia ulicy Szkolnej do drogi
powiatowej nr 2052 D, koniec

Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ nowego zak³adu przemys³owego w gminnej strefie
aktywnoœci gospodarczej.
Firma koreañska DEERFOS
EUROPE zamierza zakoñczyæ
proces inwestycyjny w po³owie
2011 roku i rozpocz¹æ produkcjê, co wi¹¿e siê z nowymi miej-

na granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 336. Planowane do
wykonania prace obejmuj¹ roboty rozbiórkowe istniej¹cej nawierzchni, roboty ziemne w tym
wykonanie koryta pod now¹
konstrukcjê drogi oraz chodników, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej i chodników, czyszczenie
i regulacja istniej¹cych rowów
przydro¿nych. Ponadto podjête
zostan¹ prace zwi¹zane z roz-

biórk¹ istniej¹cych przepustów
do poszczególnych posesji,
wykonaniem drena¿y i studni
betonowych, pod³¹czeniem zaprojektowanych wpustów ulicznych, a tak¿e wykonaniem na
czêœci zabudowanej nowego
oœwietlenia, sterowanego z osobnej szafy sterowniczej.
Modernizacja drogi w 50% jest
dofinansowana z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.

scami pracy dla mieszkañców
gminy. DEERFOS EUROPE
zajmuje siê produkcj¹ i konfekcjonowaniem nasypowych
materia³ów œciernych. Zaopatruje wszystkie ga³êzie przemys³u, od drzewnego przez samo-

chodowy, po metalurgiczny. Korzystne usytuowanie Parku
Przemys³owego w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi krajowej
nr 94 i w bliskiej odleg³oœci od
Wroc³awia oraz systematyczne
inwestycje w infrastrukturê,
czyni¹ ten obszar atrakcyjnym
dla przedsiêbiorców, co widaæ
ju¿ dziœ.

ci¹g dalszy na str. 2

Ponad 1,7 mln. z³ otrzyma³a w tym roku Gmina Miêkinia ze
œrodków Unii Europejskiej na realizacjê swoich zadañ. Œrodki
pochodz¹ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
Pierwsza pula otrzymanych pieniêdzy w ³¹cznej wysokoœci ponad 1,3 mln z³ to œrodki uzyskane z dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”,
w ramach którego Gmina zrealizuje cztery inwestycje. Wybrane do
dofinansowania zadania maj¹ ró¿ny charakter i s¹ odpowiedzi¹ na
oczekiwania mieszkañców poszczególnych gminnych miejscowoœci. Bêd¹ to:
Na terenie Parku Przemys³owego ród³a - B³onie zlokalizowanych jest obecnie 28 podmiotów. Nale¿y podkreœliæ, i¿
w sierpniu ubieg³ego roku zakoñczono budowê drogi do terenów
przemys³owych oraz budowê ka-

nalizacji œwiat³owodowej i wodoci¹gów. Inwestycja ma zapewniæ jak najlepsze warunki do
lokalizacji kolejnych podmiotów gospodarczych w gminnej
strefie aktywnoœci gospodarczej.

1. Budowa oœwietlenia w Lutyni
- ca³kowita wartoœæ projektu -188 099,06 z³ - z czego
dofinansowana kwota to 115 179,56 z³
- termin realizacji – paŸdziernik 2011 roku
2. Budowa chodników i œcie¿ki rowerowej w Ga³owie
- ca³kowita wartoœæ projektu -1 834 668,28 z³ - z czego
dofinansowana kwota to 500 000,00 z³ - termin realizacji
- wrzesieñ 2011 roku.
3. Budowa sali sportowej w Pisarzowicach
- ca³kowita wartoœæ projektu - 3 054 279,52 z³ - z czego
dofinansowana kwota to 500 000,00 z³ - termin realizacji
- grudzieñ 2012 roku.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mrozowie
projekt zrealizowany w 2010 r., obecnie Gmina uzyska zwrot
czêœci kosztów w wysokoœci 229 941,00 z³.

Od listopada ubieg³ego roku
prowadzone s¹ roboty
zwi¹zane z budow¹ hali
sportowej w Pisarzowicach.
Wykonane zosta³y fundamenty, œciany zewnêtrzne z wieñcem, strop nad czêœci¹ techniczn¹ hali oraz schody ¿elbetowe. Ca³oœæ prac zostanie zakoñczona w 2012 roku, a koszt robót
to kwota 5,7 mln. z³. Roboty
wykonuje Spó³dzielnia Rzemieœlnicza Wielobran¿owa SRW ze
Œrody Œl¹skiej, która, w przetargu nieograniczonym, z³o¿y³a
najkorzystniejsz¹ ofertê. 17 marca br. Wójt Gminy Miêkinia Jan
Marian Grzegorczyn podpisa³
umowê o dofinansowanie inwe-

stycji ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na budowê hali
gmina otrzyma³a 500 tys. z³.
Ponadto z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
gmina uzyska³a kwotê 223 tys.
z³ na budowê w 2012 roku boiska wielofunkcyjnego równie¿
w Pisarzowicach. Po wybudowaniu hali i boiska powstanie
zatem nowoczesny kompleks
sportowy, który nie tylko przyczyni siê do podniesienia jakoœci prowadzonych zajêæ w
szkole, ale równie¿ umo¿liwi
aktywne spêdzanie czasu wolnego mieszkañcom miejscowoœci i gminy. Oba obiekty bêd¹
ogólnodostêpne.

Uzyskanie, a¿ czterech dotacji (Miêkinia pozyska³a najwiêksz¹
liczbê dotacji wœród gmin powiatu œredzkiego) cieszy g³ównie ze
wzglêdu na fakt, i¿ by³y to ostatnie du¿e œrodki mo¿liwe do otrzymania na rozwój obszarów wiejskich w tym okresie programowania
unijnego, czyli do 2013 roku.
Druga pula pozyskanych œrodków, w wysokoœci 360,4 tys. z³, pochodzi równie¿ ze œrodków PROW na lata 2007 – 2013, jednak¿e
z osi LEADER. S¹ to pieni¹dze, które mo¿liwe by³y do pozyskania
dziêki udzia³owi Gminy w Stowarzyszeniu LGD „Kraina £êgów
Odrzañskich”. Inwestycje dotycz¹: budowy boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach (ca³kowita wartoœæ zadania: 544,5 tys. z³,
wartoœæ dofinansowania: 223,2 tys. z³, termin realizacji: 2012 r.) oraz
ju¿ zrealizowanego zadania budowy chodników w Mrozowie, za realizacjê którego Gmina otrzyma zwrot œrodków w wysokoœci 137,2
tys. z³.

Gmina Miêkinia otrzyma³a
z Wojewódzkiego Funduszu Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu dotacjê w wysokoœci 47 700,00 z³ na budowê
zbiornika ma³ej retencji w B³oniach. Zadanie jest wykonywane przez firmê Roboty Wodno Melioracyjne i Ziemne - Józef
Janicki, która w przetargu z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê za
cenê 238 tys. z³
Realizacja zadania ma na
celu zwiêkszanie zasobów dyspozycyjnych wody oraz wy¿sz¹
skutecznoœæ ochrony przeciwpowodziowej. Budowany zbiornik bêdzie pe³niæ rolê zbiornika
wyrównawczego dla odp³ywu
wód opadowych, roztopowych
i gruntowych odprowadzanych
z terenów rolniczych oraz z terenów o przeznaczeniu mieszkaniowo - produkcyjno - us³ugowym po³o¿onych w po³udniowej czêœci gminy wraz z przystosowaniem do celów przeciwpo¿arowych.
Prace zwi¹zane z budow¹
zbiornika bêd¹ wykonywane
etapowo w zale¿noœci od postêpu procesu urbanizacji terenu.
Obecnie wykonywany jest I etap
prac dotycz¹cy:
- czêœciowego wykonania
ruroci¹gu doprowadzaj¹cego
wodê do zbiornika wraz ze studzienk¹ rozdzielcz¹
- wykonania czêœci wykopów pod czasze zbiornika retencyjno - wyrównawczego z wywozem urobku poza teren budowy, wyrównaniem terenu
przyleg³ego oraz skarp
- budowy urz¹dzenia spustowo - piêtrz¹cego w postaci
studzienki i wlotu
- wykonania rurociàgu
¸600 PCV dùugoúci 330 m wraz
ze studzienkami i wlotem betonowym
- renowacji i konserwacji
koryta rowu melioracyjnego leœnego i potoku Zdrojek na d³ugoœci 0,51 km, z przystosowaniem do przep³ywu, spowodowanego dodatkowym odp³ywem wód opadowych i roztopowych z istniej¹cej i projektowanej zabudowy
- przebudowy przepustu rurowego.

28 stycznia br. Powiat Œredzki rozstrzygn¹³ przetarg na remont
drogi powiatowej nr 1606D w gminie Miêkinia na odcinku od
granic Wroc³awia do granic gminy Kostom³oty.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma SKANSKA SA
z Warszawy. Remontowany odcinek drogi przebiega przez miejscowoœci: Lutynia, Radakowice, £owêcice. Koszt wykonania
zadania to kwota 5 039 211,60
z³, z czego 2 519 605,80 z³ sfinansowane zostanie ze œrodków

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pozosta³a kwota z bud¿etu Powiatu
Œredzkiego i Gminy Miêkinia,
odpowiednio po 50% z kwoty
2 519 605,80 z³. Termin zakoñczenia prac zaplanowano na 30
czerwca 2011 r.

1 kwietnia rozstrzygniêty
zosta³ przetarg nieograniczony
na budowê chodników i œcie¿ek
rowerowych w Ga³owie. Prace
wykona firma LA STRADA
POLSKA Sp z o.o , za kwotê
999,8 tys. z³, w terminie do
31.07.2011 r. Zadanie obejmuje
wykonanie nowych chodników
z kostki betonowej wzd³u¿ ulicy
Wroc³awskiej, Parkowej i S³onecznej, w obrêbie koœcio³a i
cmentarza wykonane zostan¹
chodniki z kostki granitowej.
W rejonie skrzy¿owania ulicy
Wroc³awskiej i ul. S³onecznej
wykonana zostanie zatoka autobusowa. Budowa chodników
i œcie¿ek rowerowych zosta³a
ujêta w Planie Odnowy Miejscowoœci Ga³ów, który stanowi³
za³¹cznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013. To w³aœnie
z PROW uda³o siê gminie pozyskaæ kwotê 500 tys. na dofinansowanie zadania, a tym samym znacznie obni¿y³a siê wysokoœæ kwoty, któr¹ ze swojego
bud¿etu pokryje gmina.

Jeszcze w tym roku rozpocznie siê budowa przedszkola
publicznego przy szkole podstawowej w Pisarzowicach. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na budowê obiektu. Przetarg
na wy³onienie wykonawcy prac
budowlanych zostanie og³oszony w II kwartale br. a ich zakoñczenie przewiduje siê w sierpniu
2012 r.
Planowa inwestycja to
obiekt parterowy, z czterema
salami dydaktycznymi, kuchni¹,
jadalni¹ i szatni¹. Obiekt bêdzie
usytuowany w bezpoœrednim s¹siedztwie szko³y, nowego placu
zabaw, budowanej hali i planowanego do wykonania boiska.
Dziêki tym inwestycjom w Pisarzowicach powstanie nowoczesny kompleks edukacyjno rekreacyjny.

Podobnie jak w ubieg³ym roku i tym razem postawiono na ruch i promocjê zdrowego stylu ¿ycia.
Dziêki gminnym œrodkom
finansowym oraz œrodkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki uczniowie z terenu
Gminy Miêkinia po raz kolejny
bêd¹ mogli uczestniczyæ w projekcie „Ruch to zdrowie, a p³ywaæ ka¿dy mo¿e - nauka p³ywania dla uczniów z gminy Miêkinia”. W tym roku w projekcie
wezm¹ udzia³ uczniowie z klas
IV-VI ze szkó³ podstawowych
w Miêkini, Mrozowie, Pisarzowicach i Lutyni - ³¹cznie 240
dzieci. Dla tych uczniów, którzy
nie umiej¹ p³ywaæ, celem bêdzie
zdobycie tej umiejêtnoœci, pozostali bêd¹ mogli doskonaliæ
p³ywackie zdolnoœci. Za³o¿enia
projektu to równie¿ edukacja
pro zdrowotna. Sport zaspokaja
wiele potrzeb, kszta³tuje prawid³owe nawyki i umiejêtnoœci,
hartuje, sprzyja rozwojowi, dlatego jest tak istotnym elementem kszta³towania m³odego cz³owieka. Zadanie bêdzie realizowane od kwietnia do czerwca br.
- I cykl zadania oraz od wrzeœnia
do listopada br. - II cykl. Udzia³
w projekcie dla dzieci bêdzie
bezp³atny. Ca³oœæ zadania oszacowano na kwotê 60 tyœ. z³. (30
tyœ. bud¿et Gminy Miêkinia i 30
tyœ.- Ministerstwo Sportu i Turystyki).

„Miêdzy Odr¹ a Bystrzyc¹”
to gminny projekt
ekologiczny, którego
realizacjê dofinansowa³
Wojewódzki Funduszu
Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu. Wysokoœæ
przyznanej dotacji - 23 tys. z³.
Podobnie jak w latach ubieg³ych w realizacjê projektu w³¹czone bêd¹ wszystkie gminne
placówki edukacyjne. Zostan¹
zorganizowane liczne akcje i konkursy maj¹ce na celu propagowanie postaw proekologicznych.
W ramach projektu zaplanowany zosta³ dla gimnazjalistów 3
dniowy wyjazd do Oœrodka Edukacyjnego w Kroœnicach. Ponadto uczestnicy projektu wezm¹ udzia³ w zajêciach organizowanych przez Mediatekê we
Wroc³awiu, zwiedz¹ oczyszczalniê w Janówku. Tradycyjnie
ju¿ zostanie przeprowadzona
akcja pn. „Sprz¹tanie œwiata”
czy „Sadzenie lasu”. Dziêki szerokiej gamie zastosowanych
metod i form pracy, uczniowie
bêd¹ mieli okazjê w atrakcyjny
i ró¿norodny sposób obcowaæ
z przyrod¹ i nabywaæ umiejêtnoœci zwi¹zane z jej ochron¹.
Projekt rozpocznie siê we wrzeœniu 2011 r., a zakoñczy w maju
2012 r.

Gmina Miêkinia otrzyma³a dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizacjê projektu edukacyjnego "Indywidualizacja nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w szko³ach podstawowych na terenie Gminy Miêkinia
GMINA MIÊKINIA

Jest to ju¿ czwarty projekt
edukacyjny realizowany w gminie, którego wdro¿enie zostanie
wsparte ze œrodków Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki
w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w
regionach". Wysokoœæ przyznanej gminie dotacji to kwota 164
072,20 z³ co stanowi 100% kosztów zwi¹zanych z realizacj¹
projektu. W ramach zaplanowanych dzia³añ przeprowadzone
zostan¹ dodatkowe zajêcia edu-

kacyjne dla uczniów klas I-III
wszystkich gminnych szkó³
podstawowych. Bêd¹ to:
- zajêcia dla dzieci ze specyficznymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak¿e zagro¿onych ryzykiem dyslekcji
(SP w Pisarzowicach, Miêkini,
Lutyni)
- zajêcia dla dzieci z trudnoœciami w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych (SP
w Pisarzowicach, Miêkini)
- zajêcia terapeutyczne - artete-

rapia w SP w Pisarzowicach
- zajêcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji
spo³ecznej w SP w Miêkini
- zajêcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
w SP w Miêkini
- zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania przyrodnicze uczniów
w SP w Miêkini
- zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania matematyczno
- zajêcia przyrodnicze uczniów

(SP w Pisarzowicach, Lutyni)
- zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania matematyczne uczniów
w SP w Miêkini
- zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania muzyczne uczniów
w SP w Pisarzowicach
Ponadto w ramach realizacji
projektu zakupione zostan¹ nowoczesne pomoce dydaktyczne
przeznaczone do realizacji wskazanych zajêæ.

Jednym z zasadniczych zadañ gminy jako wspólnoty samorz¹dowej jest zapewnienie
swoim obywatelom bezpieczeñstwa. Termin bezpieczeñstwo dla
ka¿dego z nas mo¿e oznaczaæ
coœ zupe³nie innego. Nie mniej
jednak, odnosz¹c go na grunt
Ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.
Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591
ze zm.) jawi on siê jako szereg
dzia³añ i zadañ z zakresu spraw
publicznych o znaczeniu lokalnym, które winne zaspokoiæ
zbiorowe potrzeby ca³ej wspólnoty dotycz¹ce porz¹dku publicznego. Gmina nie jest wyposa¿ona w odpowiednie narzêdzia,
które skutecznie mog¹ zapewniæ
realizacjê tych zadañ. Podejmowane przez gminê dzia³ania stricte administracyjne i informacyjno-edukacyjne w niewielkim
stopniu przek³adaj¹ siê na oczekiwane efekty, dalej nieprzestrzegane jest prawo i normy
spo³eczne, a tym samym wzrasta
poczucie braku bezpieczeñstwa
na terenie gminy. Chc¹c temu
zapobiec, gmina wykorzystuje
mo¿liwoœci prawne okreœlone w

art. 13 ust. 4a, 4b i 4c ustawy
z dnia 6 kwietnia o Policji (Dz.
U. Z 2007r. Nr 43, poz. 433 ze

zobowi¹zuje siê do pokrycia kosztów pe³nionej ponadnormatywnej s³u¿by funkcjonariuszy

zm.) i podpisa³a z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Œrodzie Œl¹skiej Porozumienie, w którym

Komendy Powiatowej Policji
w Œrodzie Œl¹skiej - Posterunek
Policji w Miêkini.

6 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Œrodzie Œl¹skiej odby³ siê Fina³ Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom".
Reprezentantka naszej gminy - Alicja Figas, zdoby³a w nim
pierwsze miejsce w kategorii
szkó³ gimnazjalnych i w nagrodê dosta³a rower.
Turniej Wiedzy Po¿arniczej
"M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom"
ma na celu popularyzowanie
przepisów i kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpo¿arowej.
W szczególnoœci s³u¿y przybli¿eniu dzieciom i m³odzie¿y znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania
na wypadek po¿aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat techniki po¿arniczej, organizacji
ochrony przeciwpo¿arowej oraz
historii i tradycji ruchu stra¿ackiego. O randze turnieju i jego
znaczeniu dla oœwiaty, po¿arnictwa i kszta³towania postaw

m³odzie¿y niech œwiadczy
udzia³ w imprezie w³adz po¿arniczych i goœci, wœród których
znaleŸli siê: Sebastian Burdzy Starosta Powiatu, Jan Marian
Grzegorczyn Wójt Gminy Miêkinia, Zenon Meusz - komendant PPSP, Leszek Gawliñski Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gmin-

Funkcjonariusze Posterunku
Policji w Miêkini pe³niæ bêd¹
czterogodzinn¹ s³u¿bê patrolow¹ na terenie Gminy Miêkinia
cztery razy w tygodniu w dniach,
godzinach i miejscach ustalonych w porozumieniu z gmin¹.
S³u¿ba pe³niona bêdzie przez
dwuosobowy, umundurowany
i zmotoryzowany patrol Policji,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ze szczególnym uwzglêdnieniem:
- wykroczeñ porz¹dkowych
w zwi¹zku z nieprzestrzeganiem zasad i przepisów ruchu
drogowego ,
- nie dopuszczenia do
dokonywania przestêpstw
i wykroczeñ o charakterze
chuligañskim,
- ujawniania sprawców
wykroczeñ spo³ecznie
uci¹¿liwych,
- nie naruszania przepisów
z zakresu porz¹dku i czystoœci
np. zanieczyszczanie
przestrzeni publicznej, palenie
œmieci itp.
Za ³amanie przepisów bêd¹ wymierzane mandaty karne.

okaza³a siê bardzo du¿a. Alicja
Figas 28 maja weŸmie udzia³
w Turnieju Wojewódzkim - ¿yczymy powodzenia.

nego ZOSP RP Miêkinia; Bogdan Wilczak - Komendant
Gminny Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP Miêkinia.
W Turnieju Gminê Miêkinia
reprezentowa³o 9 uczniów ze
szkó³ w Pisarzowicach, Lutyni
oraz Miêkini. Pytania by³y
trudne, ale wiedza zawodników
Wkrótce rozpoczn¹ siê prace
zwi¹zane z przebudow¹ ulicy
Koœcielnej w Miêkini.
Roboty wykona Zak³ad Robót Drogowych Mostowych
Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II” za kwotê 240
068,36 z³, w terminie do koñca
lipca 2011 r.
Oferta firmy „ZADROBUD II”
by³a najkorzystniejsz¹ z ofert
z³o¿onych w organizowanym
przez gminê przetargu nieograniczonym, w którym ³¹cznie
startowa³o 7 wykonawców.

Od 01.01.2012 bêd¹ obowi¹zywaæ zmiany w zasadach przyznawania
œwiadczeñ z tytu³u urodzenia dziecka.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia
2010 r. w sprawie formy opieki
medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y,
uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawania pod ta opiek¹ (Dz.U. Nr 183, Poz. 1234) od
01.01.2012 podstawê do ustalenia prawa do uzyskania jedno-

razowej zapomogi oraz dodatku
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia siê dziecka stanowiæ
bêdzie zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce fakt objêcia kobiety
opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej
ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y.
Œwiadczenia zdrowotne powinny byæ udzielane kobiecie
w ci¹¿y co najmniej raz w ka¿dym trymestrze ci¹¿y.

Wraz z pocz¹tkiem roku,
w hotelu Mercure Panorama we
Wroc³awiu, rozstrzygniêty zosta³ plebiscyt „S³owa Sportowego” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na najpopularniejszych sportowców, trenerów,
dzia³aczy, osobowoœci oraz najbardziej usportowione gminy
roku 2010. Gmina Miêkinia w
ostatniej z wymienionych kategorii zajê³a 1 miejsce. W imieniu
Wójta Gminy Miêkinia Jana
Mariana Grzegorczyna Puchar
odebra³ Bogdan Wilczak Dyrektor SOK w Miêkini. W uzasadnieniu wyboru wskazano, ¿e
sukces gminy Miêkinia w plebiscycie w du¿ej mierze zwi¹zany jest z tym, ¿e nowe obiekty

sportowe powstaj¹ tutaj jeden
po drugim, a korzystaæ z nich
mo¿e ka¿dy. W samej miejscowoœci Miêkinia wybudowana
zosta³a pe³nowymiarowa hala
widowiskowo - sportowa oraz
boisko wielofunkcyjne. W Lutyni jest kompleks boisk sportowych „Orlik” oraz powsta³y
nowe boiska wielofunkcyjne w
G³osce, Wróblowicach i Mrozowie. W planach jest równie¿
przyszkolne, wielofunkcyjne
boisko w Pisarzowicach oraz
„Orlik” z kompleksem sportowym w Wilkszynie. Natomiast 8
listopada ubieg³ego roku zosta³
z³o¿ony kamieñ wêgielny pod
nastêpn¹ halê sportow¹. Bêdzie
to hala w Pisarzowicach.

11 kwietnia br. w Samorz¹dowym Oœrodek Kultury w Miêkini
odby³ siê spektakl „Hiob" wg dramatu Karola Wojty³y.
Rzecz dzieje siê za dni dzisiejszych - czasu Hiobowego Polski i Œwiata. Hiob - dramat
Karola Wojty³y, mówi¹cy o cierpieniu prowadz¹cym cz³owieka
do Boga, zosta³ napisany w roku
1940, ukazuj¹c wydarzenia starotestamentowej Ksiêgi Hioba.
Czas powstania dramatu zbiega
siê z czasem cierpienia tysiêcy
ludzi podczas hitlerowskiej okupacji, co zapewne by³o impulsem do powstania sztuki. Spektakl ukazuje losy cz³owieka,
który godzi siê z nieszczêœciem
zes³anym przez Boga, jednak
nie potrafi oprzeæ siê stawianiu
pytañ. On jako cz³owiek sprawiedliwy, wierny Bogu zosta³
obarczony nieszczêœciem tak
wielkim, i¿ sam w swej mi³oœci
do Boga nie potrafi tego zrozumieæ. Wymowa spektaklu jest
jak najbardziej adekwatna do
czasów wspó³czesnych. W swoim dramacie Karol Wojty³a po³¹czy³ nasz czas z czasem przedchrystusowym, ubieraj¹c w s³owa cz³owiecze cierpienie utraty,
jak¿e adekwatne do czasu wspó³czesnego. Spektakl HIOB to podró¿, jedyna w swoim rodzaju,
podró¿ w g³¹b cz³owieczeñstwa,
jego natury, oraz wyraz bólu
i rozpaczy jaki zapewne ogarnia³ przysz³ego Papie¿a podczas

wycieñczaj¹cej pracy w kamienio³omach. Spektakl ma jednak
pozytywne przes³anie - mi³oœæ
Boga Ojca jest tak wielka, ¿e
mo¿e przemóc zw¹tpienie...
Zw¹tpienie, które w naszych czasach bierze górê nad pradawn¹
mi³oœci¹ do Boga i Ojczyzny.
Adaptacja HIOBA to nowe spojrzenie na temat. Uaktualnione.
Wspó³czesnoœæ, w której zmaganie z ¿yciem, ból utraty i niepewnoœæ jutra zdaj¹ siê byæ na
porz¹dku dziennym. To jak
wspomniano spektakl z przes³aniem optymistycznym. Boskie
wyroki nie s¹ znane, nie zawsze
zrozumia³e, zawsze jednak prowadz¹ do uœwietnienia cz³owieczeñstwa jakie tkwiæ powinno
w ka¿dym z nas.
Scenariusz - Karol Wojty³a
Adaptacja - re¿yseria: Bogdan
Czeremuga
Muzyka: Yanoosh Baran
Hiob, chora³y: Jakub Polasik
Postaci, Elize, chora³y: Jacek
Wojciechowski
Postaci: Marta Bakunowicz
Postaci, chora³y: Marika Duraj
Technika: Krzysztof Windak
Muzycy bior¹cy udzia³ w nagraniach: Yanoosh Baran, Dawid
Rudnicki, Grzegorz Shnejder,
Pawe³ KuŸmicz

Miêkiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Samorz¹dowy
Oœrodek Kultury w Miêkini s¹ w tym roku organizatorami
V Dolnoœl¹skiego Forum Uniwersytetów III Wieku.
Patronat nad imprez¹ objêli Marsza³ek Województwa
Dolnoœl¹skiego Rafa³ Jurkowlaniec i Wójt Gminy Miêkinia
Jan Marian Grzegorczyn.
V Dolnoœl¹skie Forum Uniwersytetów III Wieku odbêdzie
siê 12 maja 2011 roku w Miêkini. Jubileuszowe spotkanie
odbêdzie siê pod has³em „W
poszukiwaniu optymalnych
form edukacji osób starszych zajêcia warsztatowe". Tematyka
Forum koncentrowaæ siê bêdzie
wokó³ roli i zasadnoœci funkcjonowania i organizacji warsztatów dla seniorów ze szczególnym podkreœleniem roli Uniwersytetu III Wieku przy ich realizacji. Wsparcie przy organizacji spotkania zadeklarowali
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego, Wójt Gminy Miê-

kinia, Radni Gminy Miêkinia,
Dyrektor Samorz¹dowego Oœrodka Kultury w Miêkini, Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Miêkini
Publiczne Przedszkole w Miêkini, Nadleœnictwo Miêkina
oraz cz³onkowie Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Osób Starszych, Samotnych i Niepe³nosprawnych. Mamy nadziejê, ¿e
dzieñ ten bêdzie wydarzeniem o
bardzo wysokiej randze intelektualnej, zamierzamy zaproponowaæ Pañstwu „coœ dla cia³a
i coœ dla ducha". Informujemy
równie¿, ¿e po Forum zostanie
przygotowana publikacja poœwiêcona w/w przedsiêwziêciu.

Szko³a Podstawowa w Lutyni jest jedn¹ ze 118 szkó³ uczestnicz¹cych w projekcie „Pracownia przyrodnicza w ka¿dej
gminie”.

Pokaz talentów, muzyka z ró¿nych stron œwiata, iluminacje
i kolorowe stroje, to tylko kilka z elementów przepiêknego
widowiska, jakie mo¿na by³o podziwiaæ 19 marca w hali
widowiskowo - sportowej w Miêkini, gdzie odby³ siê uroczysty
koncert z okazji piêciolecia istnienia Zespo³u Tanecznego Feniks.
Zespó³ Feniks zaprezentowa³ siê w dziewiêciu uk³adach:
Têczowe zawirowanie, Halo
dziadek, Cudze chwalicie, Szkolny blues, Jak w TV, Krejzole,
W blasku fleszy, Magiczne uniesienie, Uk³ad niespodzianka.
W tym szczególnym dniu Jubilatowi towarzyszyli tak¿e inni
artyœci. W egzotycznych strojach zatañczy³ zespó³ Maseczki
w uk³adach: "Poczuj magiê rocka", "Daleki Wschód", "Przynale¿noœæ", "Monster". Do œwietnej zabawy przy³¹czyli siê: Marta w tañcu „Niczego nie ¿a³ujê"
i Tobiasz Cygan w uk³adzie "Poping" W przerwach miêdzy wystêpami zaprezentowano frag-

menty filmów z wa¿nych wydarzeñ zwi¹zanych z zespo³em Feniks. Filmowe wspomnienia
o wystêpach i sukcesach tancerzy nastroi³y sentymentalnie nie
tylko samych cz³onków zespo³u,
ale i zebranych goœci. Na zakoñczenie zaprezentowano uk³ad
niespodziankê, przygotowany
w tajemnicy przed instruktork¹
Alin¹ Szymczyk. Razem wyst¹pi³y zarówno obecne jak i by³e
cz³onkinie zespo³u Feniks.
Uk³ad przygotowa³a Marta Wo³owiec. Tym razem ze wzruszenia pop³ynê³y ³zy. Wieczór pe³en
wra¿eñ zakoñczy³ siê wspólnymi rozmowami przy kawie, herbacie i torcie urodzinowym.

27 lutego w œwietlicy w Wilkszynie mia³o miejsce ciekawe
wydarzenie kulturalne. Odby³ siê wernisa¿ prac Renaty
Komisarek, po³¹czony z czytaniem poezji Ewy Picho.
Pani Renata Komisarek maluje obrazy na szkle specjaln¹
farb¹ i konturówk¹. Witra¿e wykonuje metod¹ Tiffaniego, tzn.
³¹czy szk³o witra¿owe za pomoc¹ taœmy miedzianej i lutu. Jej
dzie³em: s¹ lampy, anio³y, lampiony. Natomiast poezja pani

Ewy Picho to niekoñcz¹ca siê
opowieœæ duszy, duszy przepe³nionej wra¿liwoœci¹ na piêkno
natury i wartoœci ludzkie. Swoj¹
poezjê t³umaczy równie¿ na jêzyk serbski. Aktualnie wystawê
mo¿na ogl¹daæ w bibliotece
w Wilkszynie.

G³ównym celem projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostêpie do edukacji,
zmniejszanie ró¿nic w jakoœci
us³ug edukacyjnych - podnoszenie jakoœci procesu kszta³cenia
oraz wspieranie zdolnoœci i zainteresowañ uczniów ze szczególnym uwzglêdnieniem umiejêtnoœci kluczowych. Dziêki
uczestnictwu w tym projekcie
szko³a podstawowa w Lutyni
otrzyma³a nowoczesne wyposa¿enie pracowni przyrodniczej
s³u¿¹ce realizacji zajêæ z przedmiotu – przyroda (kl 4-6), z wykorzystaniem dzia³añ badawczych i eksperymentów przyrodniczych. Na wyposa¿enie pracowni sk³adaj¹ siê multimedia,
które pozwol¹ na wizualizacjê
procesu dydaktycznego i prowadzonych eksperymentów. S¹
to: komputery dla 6 grup æwi-

czeniowych, mikroskopy elektroniczne, tablica interaktywna
programy multimedialne oraz
wyposa¿enie laboratoryjne.
Gmina Miêkinia zadba³a o przygotowanie techniczne pracowni
oraz zakupi³a odpowiednie meble dla uczniów i nauczyciela.
Aby w³aœciwie wykorzystywaæ
tak nowoczesn¹ pracowniê, nauczyciele przyrody uczestnicz¹
w szkoleniach zewnêtrznych
przygotowanych przez Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa Nauczycieli we Wroc³awiu. Projekt
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego oraz Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ca³kowita wartoœæ projektu 23 265
556,87 z³, w tym: dofinansowanie z RPO 16 285 889,81 z³
Projekt realizuje Urz¹d Marsza³kowski we Wroc³awiu.

14 marca br. zosta³ rozstrzygniêty otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadañ publicznych
w zakresie kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, turystyki i rekreacji
Gminy Miêkinia w 2011 r. W ramach konkursu, do Urzêdu
Gminy w Miêkini, wp³ynê³o 18
ofert, z czego 14 otrzyma³o
wsparcie. Na ich realizacjê zosta³a przeznaczona kwota w ³¹cznej wysokoœci 170 000,00 z³
w tym 161 500,00 z³ na zajêcia
z zakresu pi³ki no¿nej, Kick- boxingu i tenisa sto³owego oraz 8
500,00 z³ na zadania zwi¹zane
z podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielêgnowaniem polskoœci oraz rozwojem œwiadomoœci narodowej i kulturowej
na terenie Gminy Miêkinia. Realizacja wszystkich przedsiêwziêæ nast¹pi w terminie od 1 marca 2011 do 15 grudnia 2011 r.

Szczegó³owy wykaz podmiotów i zadañ, którym przyznano dotacje przedstawia siê nastêpuj¹co:
Obszar I - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji Gminy Miêkinia:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców Gminy Miêkinia

Samorz¹dowy Oœrodek
Kultury wspólnie z Fundacj¹
„Przede Wszystkim"
zaprasza dzieci i m³odzie¿
na warsztaty manualne.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek od godz. 15.30 do
godz. 16.30 w œwietlicy wiejskiej w Wilkszynie. Warsztaty
manualne s¹ pierwsz¹ z wielu
zaplanowanych propozycji,
jakie w Wilkszynie zamierza
zorganizowaæ Fundacja „Przede
Wszystkim", która od tego roku
podjê³a sta³¹ wspó³pracê z Samorz¹dowym Oœrodkiem Kultury w Miêkini. Naszym wspólnym celem jest stworzenie ze
œwietlicy wiejskiej miejsca, w
którym chêtnie i twórczo spêdza³yby czas dzieci, m³odzie¿
oraz starsi.

Obszar II - Kultura
Podtrzymanie tradycji narodowej, pielêgnowanie polskoœci oraz rozwój œwiadomoœci narodowej
i kulturowej na terenie Gminy Miêkinia

