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9 km nowej nawierzchni

Gmina dba o najmłodszych

15 marca ok. godziny 9:30 na
drodze krajowej nr 94 na wysokości miejscowości Błonie doszło do
groźnego wypadku drogowego,
w zdarzeniu uczestniczyły trzy
samochody osobowe.
2

Gdy szukamy dogodnego
miejsca zamieszkania
jednym z kryteriów
jest bliskość do żłobka,
Zatrzymani za pobicie
i uszkodzenie mienia
czy przedszkola.
Sprawcy zaatakowali 49-letniego
Dla chętnych do
mieszkańca Środy Śląskiej na
osiedlenia się na terenie
ulicy, a następnie wepchnęli go
do jego mieszkania. Tam bili go,
gminy Środa Śląska
polewali wodą, a także obcięli
włosy.
2 mamy dobrą wiadomość: Gmina ma najlepsze wskaźniki wśród
14 gmin na obszarze od Oławy przez Strzelin do Malczyc.

Amatorzy
cudzego mienia

Wyłoniono
już wykonawców dwóch
tegorocznych
inwestycji
drogowych
Powiatu. 10
marca w gabinecie starosty
podpisano
stosowne
umowy. 5

Ósma dotacja w Polsce

9

„500+” w gminie
Środa Ślaska

Do policyjnego aresztu trafiło
czterech mężczyzn w związku z
włamaniem do pomieszczenia
gospodarczego i kradzieżą dwóch
pił elektrycznych.
2

Nocna Droga Krzyżowa

Od kiedy Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, nie milkną pytania
Zabezpieczonych kilkanaście
worków z zawartością krajanki
i wątpliwości.Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
tytoniowej i ponad 6 tysięcy
Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej wyjaśniamy
papierosów to rezultat działań
średzkich policjantów.
2 najważniejsze fakty związane z programem „500+”.
E
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Czołowe zderzenie w Błoniach

kryminalna

Zatrzymani za pobicie i uszkodzenie mienia
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej na podstawie zgromadzonego w
sprawie materiału dowodowego przedstawili trzem młodym mężczyznom zarzut pobicia
oraz zniszczenia mienia. Sprawcy zaatakowali 49-letniego mieszkańca Środy Śląskiej na ulicy,
a następnie wepchnęli go do jego mieszkania. Tam bili go, polewali wodą, a także obcięli
włosy. Rannego zamknęli w wersalce. Jakby tego było mało, całe mieszkanie zalali wodą.
Pokrzywdzony mężczyzna korzystał z pomocy medycznej.
Jak się okazało sprawcy to dwaj 17-latkowie oraz nieletni w wieku 16 lat. Policjanci
przedstawili im zarzut pobicia oraz zniszczenia mienia. Nieletni odpowie przed sądem
rodzinnym. Natomiast jego o rok starszym kolegom za pobicie może grozić kara do 3 lat
pozbawienia wolności, natomiast przestępstwo zniszczenia mienia zagrożone jest karą do
5 lat pozbawienia wolności.

15 marca ok. godziny 9:30 na drodze krajowej
nr 94 na wysokości miejscowości Błonie doszło
do groźnego wypadku drogowego, w zdarzeniu
uczestniczyły trzy samochody osobowe.

Amatorzy cudzego mienia
Do policyjnego aresztu trafiło czterech mężczyzn w związku z włamaniem do pomieszczenia
gospodarczego i kradzieżą dwóch pił elektrycznych o łącznej wartości 600 zł, a następnie
zbyciem skradzionego mienia. Do zdarzenia doszło na początku marca br. w Środzie Śląskiej.
Funkcjonariusze ustalili sprawców na podstawie podjętych działań operacyjnych. Mienie w
całości odzyskano.
Dwóm mężczyznom w wieku 17 i 18 lat policjanci przedstawili zarzut kradzieży z włamaniem,
a ich znajomym w wieku 31 i 32 lat zarzuty paserstwa. Jak się bowiem okazało, po dokonaniu
przestępstwa, włamywacze zlecili następnie sprzedaż skradzionych pił. Jedną z nich ukryli
w międzyczasie w porzuconej na dworze kanapie. Wszyscy odpowiedzą teraz przed sądem.
Przestępstwo paserstwa zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za
kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas manewru omijania
jeden z samochodów osobowych
wyjechał na przeciwległy pas Ru-

chu, gdzie czołowo zderzył się z
autem jadącym z naprzeciwka.

Pojazdami podróżowali tylko
kierowcy, którzy na szczęście nie
odnieśli większych obrażeni, aczkolwiek zostali zabrani do szpitala przybyłą na miejsce zdarzenia
karateką pogotowia ratunkowego.

W zdarzeniu brało udział 3
zastępy PSP, 1 zastęp OSP z pobliskiej Miękini, zespół pogotowia
ratunkowego oraz policja.
Adam Krzyżanowski/KP PSP
Środa Śląska

Areszt za tytoń
Zabezpieczonych kilkanaście worków z
zawartością krajanki tytoniowej i ponad
6 tysięcy papierosów to rezultat działań
operacyjnych średzkich policjantów.
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SPRZEDAM

Cena 250 tyś zł.
Telefon kontaktowy 885-933-084
DOBRZE PŁACIMY ZA KAŻDE AUTO

nili 13 worków z zawartością krajanki
tytoniowej o łącznej wadze blisko 130
kg oraz ponad 6 tysięcy sztuk papierosów. Zabezpieczono również dwa
telefony komórkowe. Mężczyzna trafił
do policyjnego aresztu. Jak ustalono,

A

Policjanci obecnie wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, również
pod kątem nielegalnego posiadania alkoholu, który został na miejscu
zabezpieczony.
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SCHROTT WILKOWICE

Średzcy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę w związku z posiadaniem znacznych ilości papierosów
i tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W miejscu zamieszkania 24-latka funkcjonariusze ujaw-

N

dom poniemiecki do remontu w Kulinie,
4 pokoje + zaplecze z mediami, obora,
3 duże garaże ze strychami,
działka siedliskowa 0,66 ha.

był już wcześniej karany za przestępstwo przeciwko mieniu.
Podjęte przez policjantów w związku
ze sprawą działania, w tym zgromadzony materiał dowodowy, pozwoliły na przedstawienie 24-letniemu
mężczyźnie zarzutu przechowywania
wyrobów tytoniowych i tytoniu bez
polskich znaków skarbowych akcyzy,
czym spowodował uszczuplenie należności w podatku akcyzowym w wysokości ponad 95 tysięcy złotych.
Przestępstwo to zagrożone jest karą
do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec
mężczyzny zastosowano tymczasowe
zajęcie mienia ruchomego w wysokości 4 tysięcy złotych.
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„500+” w gminie Środa Ślaska
Zasady pomocy

Od kiedy Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, nie milkną
pytania i wątpliwości: jakie zasady? Jakie wnioski?
Komu należą się pieniądze? Na co można je
przeznaczyć? Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej wyjaśniamy
najważniejsze fakty związane z programem „500+”.

10 i 14 lat. W tej rodzinie rodzic
otrzyma świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
(14 lat) w przypadku spełnienia
kryterium dochodowego. Natomiast na młodsze dziecko (10
lat) świadczenie wychowawcze

mieszkaniowych, stypendiów.

W przypadku, gdy ubiegamy
Jak uzyskać pomoc?
się o świadczenie na pierwsze
dziecko, obowiązywać będzie
Za przygotowanie i rekryterium dochodowe w wyalizację programu „500+”
sokości 800 zł netto na osobę,
w gminie Środa
w przypadku
dziecka niepełŚląska odponosprawnego
wiada Gminny
Wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku
kryterium doOśrodek Pomocy
Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej: pl. Wolności 1, pokój 3.
Fundusze dla rodzin
świadczeń. Najprościej rzecz chodowe roSpołecznej. To w
godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00
ujmując rodzice lub opiekuno- śnie do kwoty
tym miejscu od 1
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
6,1 mln zł – zakłada się, że wie prawni dzieci będą mogli 1200 zł netto
kwietnia będzie
(w razie konieczności biuro będzie czynne do godz. 19.00)
taka kwota wpłynie rocznie do uzyskać 500 zł miesięcznie na na osobę. Na
można składać
tel.: 71 396 07 89
budżetu gminy Środa Śląska w drugie i każde następne dziecko drugie i kolejwnioski. Pracowe-mail: 500+@srodaslaska.pl
ramach rządowego programu do ukończenia przez nie 18 roku ne dzieci próg
nicy GOPS już teraz
www.srodaslaska.pl zakładka GOPS
pomocy rodzinom, nazywanego życia. Mają one być przeznaczo- d o c h o d ow y
wydają zainteresowanajczęściej programem „500+”. ne na szeroko rozumiany rozwój nie obowiązunym formularze, by
Będzie ona dostępna dla rodzin z dziecka. W niektórych przypad- je. Spójrzmy
mogli się z nimi zapoW resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68
terenu naszej gminy od 1 kwiet- kach można również otrzymać na przykład:
znać, na spokojnie wyInfolinia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Programu
nia – tego dnia w całej Polsce wsparcie na pierwsze dziecko. rodzice mają
pełnić i w kwietniu zło„Rodzina 500 Plus” 71 340 61 11, 71 340 61 17
rusza proces składania i rozpa- Jakie warunki trzeba spełniać?
żyć w siedzibie GOPS.
dwójkę dzietrywania wniosków o wypłatę
Wniosek można złożyć
ci w wieku
osobiście, wysłać pocztą
będzie przysługiwać bez względu poleconą lub przesłać drogą elekna wysokość dochodów rodziny. troniczną (szczegóły na stronie
Najserdeczniejsze życzenia
Jeśli dzieckiem lub dziećmi opie- internetowej www.srodaslaska.pl
kują się oboje rodzice lub opie- w zakładce GOPS). Jeśli wniosek
zdrowych, radosnych i spokojnych
kunowie, świadczenie otrzyma zostanie złożony w ciągu pierwtylko jedno z nich. Co istotne, szych 3 miesięcy trwania prograprzyznane środki nie będą wli- mu, czyli od kwietnia do czerwca
czane do dochodów przy sta- br., rodzice dostaną wyrównanie
raniu się o inne świadczenia z wstecz. W kolejnych miesiącach
smacznego jajka i mokrego dyngusa,
pomocy społecznej, funduszu świadczenie będzie wypłacane
a także udanego odpoczynku
alimentacyjnego, dodatków od miesiąca, w którym rodzi-

Świąt Wielkanocnych,

w gronie rodziny i przyjaciół
Czytelnikom „Expressu Średzkiego”

Adam Ruciński,
burmistrz Środy Śląskiej

składają:

Burmistrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński

ce złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w
dowolnym momencie. Warto
pamiętać, że aktualnie brane są
pod uwagę dochody rodziców
lub opiekunów prawnych za
2014 rok.
Świadczenia będą wypłacane na wskazane konto bankowe
lub w kasie Banku PKO BP w
dowolnej placówce na terenie
kraju. W przypadku pozyskania
informacji, że środki pieniężne
otrzymane w ramach programu
wykorzystywane są niezgodnie
z przeznaczeniem, GOPS będzie przekazywał świadczenie
w części lub w całości w formie
rzeczowej lub w formie opłacania
usług.

- Program„500+” to wyzwanie dla samorządów: duży budżet, wielu beneficjentów, szum medialny. Jednak jest to wyzwanie, które mobilizuje nas do
szczególnego zaangażowania, ponieważ stanowić będzie konkretną pomoc
finansową dla rodzin w wychowaniu potomstwa. Mam nadzieję, że podjęte przez nas kroki przygotowawcze zapewnią sprawną obsługę mieszkańców zainteresowanych programem, a otrzymane środki będą spożytkowane z korzyścią dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej
Kazimierz Grabowiecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Genowefa Rajczakowska,
kierownik GOPS w Środzie Śląskiej
- Jesteśmy przygotowani do przyjmowania wniosków i wypłacania rodzinom
świadczeń w ramach programu„500+”. Zaadaptowaliśmy już potrzebne pomieszczenie i rozstrzygnęliśmy konkurs na nowe stanowiska pracy do obsługi tego programu. Nasi pracownicy 23 i 31 marca odbędą niezbędne szkolenia, by móc jeszcze sprawniej pomagać mieszkańcom. Już teraz odbieramy bardzo dużo telefonów z pytaniami o zasady programu, sporo osób przychodzi do nas każdego dnia.
Oczywiście zapraszamy do nas, odpowiemy na Państwa pytania, udzielimy informacji i pomożemy wypełnić wniosek. W razie potrzeby wydłużymy godziny pracy
i będziemy do Państwa dyspozycji do godz. 19.00.
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Droga Krzyżowa wzorowana
na „Ekstremalnej Drodze Krzyżowej”
Rozpoczynamy Eucharystią (18 marca) o godzinie 21:00 w Kościele pw. Św. Andrzeja
Apostoła w Środzie Śląskiej. Przewidziana trasa: Środa Śląska – Jastrzębce – Chomiąża –
Rzeczyna – Brodno – Szczepanów – Środa Śląska. Razem do przejścia ok. 24 km.

Nocna Droga Krzyżowa
ze względu na swój charakter przeznaczona jest
przede wszystkim dla osób
pełnoletnich. Osoby niepeł-

noletnie mogą uczestniczyć
w niej wyłącznie w towarzystwie Ojca (opiekuna prawnego).
Nocna Droga Krzyżowa
polega na pokonaniem w nocy
wybranej trasy, medytowaniu
rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami. Ma charakter
indywidualny, podczas przejścia
wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń,
jesteś zdany wyłącznie na własne
siły. Uczestnictwo ma charakter
dobrowolnej praktyki religijnej.
Biorące w niej udział robisz to na
własną odpowiedzialność. Decydując się na udział bierzesz na
siebie pełną odpowiedzialność za
wszelkie sprawy związane z tym
wydarzeniem.
Warto przeczytać informacje
na stronie www.edk.org.pl – oficjalnej witrynie Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej. Poza mniejszą
ilością kilometrów bazujemy na
tej samej idei.

Na trasie
W czasie Nocnej Drogi Krzyżowej Mężczyzn obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona
od momentu dotarcia na I stację
drogi krzyżowej. Uszanuj prawo
innych uczestników do głębszego
przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem
w ciszy i skupieniu.
Nie planuj nadmiernie
długich postojów. Na trasie, a
szczególnie na fragmentach tras
prowadzących poboczem jezdni należy zachować szczególną
ostrożność i przepisy ruchu drogowego. Poruszać się można w
grupach mniejszych niż 10-cio
osobowe.
Rozważnie zajmuj miejsce
na stacjach i postojach, aby inni
mogli także znaleźć przestrzeń na
przeczytanie rozważań i krótką
modlitwę.

Należy zabrać ze sobą
Koniecznie:
przygotuj prowiant na drogę
(jedzenie, picie, termos z gorącą
herbatą, wodę, wysokoenergetyczny prowiant: czekolada, batony, chałwa); najlepiej wszystko
do jednego plecaka, weź z sobą
ciepłe ubrania, wygodne i wodoodporne buty przystosowane
do długich wędrówek (w niektórych miejscach trasa może być
błotnista i śliska), nieprzemakalny ubiór, odpowiedni do kilkustopniowych zmian temperatur
oraz niesprzyjających warunków
pogodowych, miej przy sobie:
naładowany telefon komórkowy, latarkę (najlepiej czołową),
podstawowe opatrunki, odblaski
(najlepiej kamizelki odblaskowe),
sprawdź lokalną prognozę pogody, poinformuj bliskich o planowanym wyjściu, zabezpiecz sobie
możliwość transportu powrotnego w razie konieczności rezygnacji z dalszej drogi; pamiętaj, że
w Nocną Drogę Krzyżową Mężczyzn wpisane jest ryzyko i zgoda
na nieprzewidywalne zdarzenia.
Warto:
przygotować sobie własny
drewniany krzyż, mieć kijki do
wędrówek pieszych (np. do nordic walking). Pamiętaj także, iż
zbyt duży ciężar na plecach to
większe obciążenie i większe
zmęczenie podczas drogi.
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9 km nowej nawierzchni
Wyłoniono już wykonawców dwóch tegorocznych
inwestycji drogowych Powiatu. 10 marca w
gabinecie starosty podpisano stosowne umowy.

Przebudowę drogi powiatowej miejscowości Mrozów oraz
na odcinku Mrozów-Wojnowice-Wilkostów wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A.
Inwestycję w gminie Kostomłoty polegająca na przebudowie
drogi powiatowej nr 1606D na
odcinku od granicy z Powiatem
Wrocławskim do skrzyżowania z
drogą powiatową nr 2020D zrealizuje wrocławska spółka Berger
Bau.
W podpisaniu umowy, poza
jej stronami, wzięli udział wójtowie gmin: Miękinia i Kostomłoty, które będą partycypować w
kosztach wykonania inwestycji.
Wartość obu inwestycji to blisko
7,5 mln zł. 50% tej kwoty zostanie sfinansowane z rządowego
Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019, a
pozostałą część pokryją właśnie
lokalne samorządy: Powiat oraz
Gminy.
– Do tej pory nie współpracowaliśmy z żadną z wyłonionych

firm, lecz liczymy, że obie staną
na wysokości zadania i nasze
powiatowe inwestycje zrealizują
terminowo i solidnie – ocenia

Będzie to dziewiąta i dziesiąta inwestycja realizowana przez
powiat w ramach rządowego
wsparcia. Warto też podkreślić,
że nasz samorząd jako jeden z
nielicznych otrzymał dofinansowanie aż na dwa zadania. O
przebiegu remontów będziemy

• Cesarzowice - most w Ujeździe
Górnym (2013)
• most w Ujeździe Górnym - Jarostów (2014)
• od skrzyżowania dróg 2020D i
2087D do miejscowości Udanin (2015)

informować na bieżąco.
Dotychczasowe „schetynówki” Powiatu:
• Środa Śląska - Ciechów (2009)
• skrzyżowanie w Udaninie wraz
z chodnikiem (2009)
• Wilczków - Malczyce (2010)
• Lutynia - Łowęcice (2011)
• Gałów - Ratyń (2012)

Inwestycja w gminie Miękinia
obejmie:
• przebudowę drogi o długości 5
476 mb
• budowę 2 792 mb chodnika
• budowę jednego randa
• budowę jednego peronu
• wyznaczenie przejścia dla pieszych - 7 sztuk
• azyl - 1

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych
nadzieją budzącej się wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości płynącej z Zmartwychwstania Pańskiego
MIESZKAŃCOM POWIATU ŚREDZKIEGO
życzą
WITOLD RUTKOWSKI
Przewodniczący Rady Powiatu
w Środzie Śl.

Rower za wiedzę
pożarniczą
40 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z
gminy Środa Śląska zmagało się 9 marca w średzkim
Domu Kultury w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Laureaci odjechali rowerami – nagrodami
ufundowanymi przez burmistrza Środy Śląskiej.

Remont drogi powiatowej
nr 1606D w gminie Kostomłoty
obejmie:
• przebudowę drogi o długości 3
253 mb
• dobudowę chodników o szerokości 2,0 m (z miejscowymi
zwężeniami do 1,25m)
• budowę zjazdów indywidualnych na posesje oraz na drogi
boczne
• budowę zatoki autobusowej
• dobudowę elementów odwodnienia.

wicestarosta Powiatu Grzegorz
Pierzchalski.
Za kilka dni wykonawcom
zostaną przekazane plac budów.
Zgodnie z zapisami umowy inwestycja w gminie Kostomłoty powinna zakończyć się 31 sierpnia,
a ta na terenie gminy Miękinia
30 września.
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SEBASTIAN BURDZY
Starosta Powiatu Średzkiego

(RFP)

Etap gminny poprzedziły
szkolne kwalifikacje w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Jak
zgodnie podkreślają uczestnicy
i organizatorzy – oba etapy cechował wysoki poziom wiedzy
na temat zapobiegania pożarom.

Dziesięciu najlepszych
uczniów weźmie udział w powiatowym etapie turnieju, który odbędzie się 18 marca w Starostwie
Powiatowym w Środzie Śląskiej.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
(PRG)

Konsultacje społeczne
14 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne
projektu Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla
powiatu średzkiego (planu transportowego).
Uwagi można zgłaszać do 4 kwietnia.
Starosta Powiatu Średzkiego
zaprasza mieszkańców powiatu
oraz wszystkie zainteresowane
instytucje i organizacje do składania uwag lub propozycji zmian
do planu transportowego.
Dokument oraz formularz
uwag/zmian można znaleźć na
stronie internetowej powiatu
(www.powiat-sredzki.pl) oraz
jego BiP-ie (www.bip.powiatsredzki.pl). Wersję papierową
planu można też otrzymać w
średzkim starostwie, pokój nr
301.
Formularze uwag można
złożyć osobiście w biurze podawczym starostwa lub przesłać:
a) drogą elektroniczną (skan)
na e-mail: starostwo@powiat-

sredzki.pl, wpisując w tytule
wiadomości „Konsultacje
społeczne PT”,
b) faksem na nr 71 317 56 49,
c) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej ul.
Wrocławska 2, 55-300 Środa
Śląska (liczy się data wpływu).
Uwagi i opinie będą zbierane
do 4 kwietnia.
(RFP)
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Spotkanie starostów i geodetów
14 marca w Środzie Śląskiej w hotelu
Hellon odbyło się posiedzenie Konwentu
Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

POWITANIE WIOSNY
– 21 marca 2016
(poniedziałek)
Bieg patrolowy „Bezpieczna szkoła, bezpieczne miasto, bezpieczna Polska”
800 – 945

zbiórka w klasach, podział uczniów na dwie grupy (max. 15 osób, min.
7), które powinny zawierać 50 % chłopców i 50% dziewcząt (grupy
mieszane).
Każda grupa wykonuje techniką dowolną plakat na temat „Jak bezpiecznie zachować
się w szkole”. Pomoce: 1/2brystolu, farby, kredki lub inne pomoce. W czasie wykonywania plakatów patrole przechodzą po szkole i rozwiązują testy wiedzy.
945 – 1000 przerwa śniadaniowa;
1000 – 1230 przyjście do sali gimnastycznej OSiR, bieg patrolowy ( tor sprawnościowy)
1230 – 1300 podsumowanie zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów i nagród.
Wszyscy uczniowie klas pierwszych przynoszą obuwie zmienne.

W konwencie wzięli udział
dolnośląscy starostowie oraz ze
względu na poruszane zagadnienia, powiatowi geodeci. Przybyłych przywitał przewodniczący
konwentu, starosta wrocławski
- Roman Potocki oraz gospo-

Zintegrowanym System Informacji o Nieruchomościach, a konkretnie z przygotowywaną II-gą
fazą tego projektu. Przedstawił
zasady uczestnictwa powiatów
w tym przedsięwzięciu oraz innych projektach realizowanych
przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii (np. budowa bazy
K-GESUT).
Pani Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwróciła uwagę

darz, starosta średzki Sebastian
Burdzy.
Posiedzenie rozpoczęło się
od prezentacji przedstawicieli
Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii. Jacek Jarząbek, zastępca głównego Geodety Kraju,
omówił zagadnienia związane z

na wnioski płynące z realizacji
I fazy projektu ZSIN, w aspekcie
doświadczeń wybranych dolnośląskich powiatów, które brały
udział w tej fazie projektu.
Kolejne wykłady poświecone
były Platformie Elektronicznych
Usług Geodezyjnych (PEUG)
oraz bezpieczeństwu dzieci i
młodzieży w sieci. Pomiędzy
poszczególnymi blokami tematycznymi był czas na pytania i
dyskusje.
(RFP)

Kolejny sukces Seniorów z Miękini
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego - Departament Zdrowia i
Promocji Województwa oraz Platforma Wiedzy i
Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów
zorganizowali Koncert Pieśni Wielkopostnych
w wykonaniu Chóru Piastuny i Zespołu Radość
oraz Misterium Męki Pańskiej wystawione
przez Seniorów z Miękińskiego UTW.

Koncert wraz z Misterium
E
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800 – 930
930 – 950
950

przygotowywanie poszczególnych elementów do występu w Domu
Kultury
przerwa śniadaniowa,
zbiórka przed szkołą, wyjście do Domu Kultury.

Klasy 3
Prezentacja „Europa wspólny dom – „największe kraje Unii Europejskiej”
800 – 930
930 – 950
950

dekoracja sali, przygotowanie prezentacji,
ocena wystroju sal przez Jury (uczniowie mają przerwę na śniadanie)
zbiórka przed szkołą i wyjście do Domu Kultury na drugą część prezentacji

FINAŁ IMPREZY klas 2 i 3 – DOM KULTURY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
1000 – 1130 prezentacje klas 3 (taniec narodowy wylosowanego państwa, scenki
o danym państwie)
1130 – 1245 prezentacje klas 2 (taniec wylosowanego regionu, scenka z historii
Środy Śląskiej)
1200
wręczenie Nagrody Burmistrza Środy Śląskiej za wybitne osiągnięcia
w nauce – Burmistrz Środy Śląskiej A. Ruciński oraz stypendiów naukowych i sportowych – p. dyrektor W. Papacz;
12 50 – 1300 podsumowanie wyników konkursów – ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród – p. dyrektor W. Papacz,

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚREDZKIEGO
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA
DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI DROGOWEJ

Było to bardzo cenne doświadczenie dla obu stron -widza
i aktora. Niektóre role w Misterium Męki Pańskiej powierzono
młodszemu pokoleniu. Strażacy,
uczniowie gimnazjum, harcerze
bardzo chętnie podejmują wyzwania. Spektakl taki jak Misterium pomaga zbliżyć pokolenia.

odbył się 14 marca we WrocłaK

Klasy 2
Prezentacja „Moje miasto znane a jednak nieznane”

Więcej informacji można uzyskać u Pani Alicji Przesławskiej i Urszuli Radziejewskiej.

wiu, w Klubie 4 Regionalnej Bazy
Logistycznej.
Misterium w wykonaniu naszych seniorów zostało nagrodzone owacją na stojąco. Seniorom
udało się być nie tylko aktorami,
ale przede wszystkim osobami,
które wzbudziły wśród oglądających głęboką refleksję.
R
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SZKÓŁKA DRZEWEK
OWOCOWYCH
BŁONIE UL. WIATRAKOWA POWIAT ŚREDZKI
OFERUJE

OGRODZENIOWA
ocynkowana, powlekana
POSADZKOWA zgrzewana
LEŚNA
PANELE
AKCESORIA

• Drzewka i Krzewy Owocowe
• Drzewa Alejowe
• Krzewy Ozdobne
• Iglaki
• Byliny, Pnącza, Kwiaty

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA, ul. Leśna 2
kom. 605 960 714
e-mail: chmura.roman@op.pl
www.siatka-ogrodzeniowa.com

PRZYSTĘPNE CENY !
tel kom : 697-293-181

Zgodnie z art. 11a ust. 1 i art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
23) – zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte
w dniu 02.02.2016 r. na wniosek Gminy Miękinia z siedzibą, ul. Kościuszki 41, 55
– 330 Miękinia, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej (klasa techniczna L)
do terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkszynie”, przewidzianej
do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach, które zostały objęte
wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przechodzących
na pas publicznej drogi gminnej:
— dz. nr: 496*, 498/1*, 498/5*, 495/1 – (495/5, 495/6), 495/2 – (495/4, 495/3,
495/7), AM-1, obręb: Wilkszyn, gmina Miękinia

A

Symbolami X – (X, X) oznaczono odpowiednio:
X – numer ewidencyjny działki przed podziałem,
X – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości,
będącej własnością Gminy Miękinia, która przechodzi na pas drogi publicznej
jednostki samorządu terytorialnego,
X – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości,
która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela Gminy Miękinia,
* – dodatkowy symbol, który oznacza określenie nieruchomości, z których
korzystanie będzie ograniczone w wyniku prowadzonych prac budowlanych.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie
decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i zatwierdzającą projekt
budowlany.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (ul. Wrocławska 2,
55-300 Środa Śląska, pokój 202 – 203, (tel. 71 396 89 05, w godzinach 7.30-15.30
poniedziałek, wtorek, czwartek, 7.30-17.00 środa, 7.30-14.00 piątek), gdzie
zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, przed wydaniem decyzji administracyjnej mają prawo
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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Trwa nabór na
szkolenia i staże

Ósma dotacja w Polsce

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej
przypomina, że prowadzi nabór wniosków
na szkolenia i staże w ramach: Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) oraz Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
O środki na podjęcie szkolenia lub stażu w ramach POWER
(tytuł projektu „Aktywizacja
osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie średzkim (II)”) może
ubiegać się osoba bezrobotna,
zarejestrowana w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej
i spełniająca poniższe warunki:
- jest osobą dla której ustalony
został I lub II profil pomocy
- jest w wieku 18-29 lat /nie
ukończyła 30 roku życia/
- należy do grupy NEET /
osoby które nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych , potrzebnych do pracy, finansowanych ze środków
publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni/.
Zgodnie z założeniami tego
projektu wsparcie kierowane jest
do osób, które spełniają w/w warunki a jednocześnie należą do
grupy: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub są
zaliczane do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby z
wykształceniem gimnazjalnym,
podstawowym, średnim).

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych, kobiet z wyższym wykształceniem.
O środki na podjęcie szkolenia lub stażu w ramach tego
programu może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Środzie Śląskiej i spełniająca poniższe warunki:
- jest osobą bezrobotną, dla
której ustalony został I lub II profil pomocy
- jest osobą powyżej 30 roku
życia.
Wzory wniosków o zorganizowanie szkolenia lub stażu wraz
z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej
urzędu www.pupsrodaslaska.pl
oraz w jego siedzibie, pokój nr 1
i 5. Więcej informacji udzielają:
nt. szkoleń - Katarzyna Ratuszniak pok. nr 5 tel. 71 317 25
05 wew. 120, nt. staży - Grażyna
Grabowiecka pok. nr 1 tel. 71
317 25 05 wew. 108. Wszystkich
zainteresowanych zachęcamy do
kontaktu.

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 kierowany jest
do osób bezrobotnych powyżej
30 roku życia, a w szczególności:
osób powyżej 50 roku życia, osób
R
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Wszystkim naszym klientom
życzymy ciepłych i udanych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym



tel. 605 951 516
tel. 512 745 851
reklama@
a@otom
tomedia.pl tel. 505 502 202

A

Tegoroczna edycja
rządowego programu
„Maluch” została
rozstrzygnięta. Na
budowę i rozbudowę
żłobków w całej Polsce
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej przeznaczyło
kwotę ponad 61 mln
zł. Na ósmym miejscu
ogólnopolskiej listy
rankingowej znalazła
się Gmina Środa Śląska,
co dało jej jednocześnie
drugie miejsce wśród
dolnośląskich gmin.
Warto wspomnieć iż Ministerstwo pulę dotacji rozdzieliło
pomiędzy 111 miast i gmin w całej Polsce, w tym 6 miast i gmin
z Dolnego Śląska. Wśród beneficjentów dotacji, oprócz gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich, są
też tak duże miasta jak Warszawa,
Kraków, Gdynia, Kielce, czy Gorzów Wielkopolski. Konkurencja
była duża, bardziej wymagająca
niż w latach ubiegłych, co w połączeniu z mniejszymi środkami
w budżecie programu Maluch
spowodowało, iż ministerstwo
musiało o prawie 40% ograniczyć
poziom dotacji dla gmin w stosunku do wnioskowanych przez
gminy kwot dotacji.
Gmina Środa Śląska uzyskała
dotację rządową w kwocie 1 749
903 zł. Pozyskane przez Gminę
Środa Śląska środki rządowe zostaną przeznaczone na realizację
rozpoczętej we wrześniu 2015 r.
budowy żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej, wyposażenie obiektu i jego funkcjonowanie
w 2016 roku.
Dotacja z programu „MALUCH” stanowi prawie 35%

Czołówka ogólnopolskiego rankingu 111 dotacji w ramach rządowego programu Maluch 2016
Liczba miejsc opieki Koszty reali- WnioskoDotacja
Lp.
Gmina
zacji zada- wana kwota przyznana
klub
dzienny
żłobek dziecięcy
opiekun
nia (zł)
dotacji (zł)
(zł)
1
Gmina Luzino
150
5 700 000
4 485 000
2 745 919
2
Gmina Gryfino
125
5 156 366
3 800 016
2 326 541
3
Miasto Stołeczne Warszawa
196
6 214 592
3 725 049
2 280 643
4 Gmina Miejska Pruszcz Gdański
120
5 024 907
3 600 000
2 204 082
5 Miasto Kraków
140
10
4 500 000
3 600 000
2 204 082
6 Gmina Miasto Świdnica
100
5 019 232
3 000 000
1 836 735
7
Miasto Gorzów Wlkp.
100
5 779 683
3 000 000
1 836 735
8 Gmina Środa Śląska
96
5 123 520
2 858 174
1 749 903
9 Gmina Wałbrzych
75
2 812 500
2 250 000
1 377 551
72
4 303 637
2 160 000
1 322 449
10 Miasto Knurów
11 Miasto Suwałki
96
2 487 387
1 957 978
1 198 762
12 Gmina Stalowa Wola
65
7 381 794
1 950 000
1 193 878
13 Miasto Dąbrowa Górnicza
120
2 396 243
1 916 994
1 173 670
14 Miasto Kielce
60
2 643 511
1 872 000
1 146 123
15 Krzywda
60
2 466 462
1 800 000
1 102 041
16 SZCZUCIN
54
4 143 280
1 641 600
1 005 061
17 Gmina Miasta Gdyni
52
2 950 000
1 560 000
955 102
18 Gmina Nasielsk
48
2 364 913
1 516 800
928 653
19 DRWINIA
50
1 875 000
1 500 000
918 368
20 BIECZ
48
1 883 333
1 459 200
893 388
21 Gmina Wieruszów
48
1 996 000
1 459 200
893 388
22 Koronowo
48
1 800 000
1 440 000
881 633
23 Mogilno
48
1 800 000
1 440 000
881 633
24 Gmina Miejska Ostróda
48
2 369 599
1 440 000
881 633
25 Opalenica
48
1 874 872
1 440 000
881 633
26 Stanin
60
1 754 519
1 403 600
859 347
27 Gmina Ustrzyki Dolne
45
2 004 061
1 350 000
826 531
28 Gmina Linia
45
3 000 000
1 350 000
826 531
29 PROSZOWICE
43
1 655 500
1 324 400
810 857
30 Lwówek
43
1 621 495
1 290 000
789 796
31 Gniezno
50
1 524 485
1 219 588
746 687
32 Gmina Olsztynek
40
2 249 000
1 200 000
734 694
33 Kalisz
40
2 448 062
1 200 000
734 694
34 Miasto Sławno
32
1 263 708
1 010 966
618 959
35 Gmina Rokiciny
32
2 241 910
960 000
587 755
całkowitej wartości projektu, tj.
5 123 520 zł. Gmina Środa Śląska planuje jeszcze aplikować o
dofinansowanie tej inwestycji z
innych źródeł zewnętrznych, nad

czym pracuje obecnie Wydział
Promocji i Rozwoju Gminy.
Nowy żłobek przy ul. Wrocławskiej dla 96 dzieci ruszy 1
września 2016 r. Obiekt z pełnym
zapleczem sanitarnym kuchen-

nym i administracyjnym będzie
jednym z najnowocześniejszych
w subregionie wrocławskim i
stanowić będzie główny ośrodek
opieki nad dziećmi do 3 roku życia w gminie Środa Śląska.
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Gmina dba o najmłodszych
Gdy szukamy dogodnego miejsca zamieszkania
jednym z kryteriów jest bliskość do żłobka,
czy przedszkola. Dla chętnych do osiedlenia
się na terenie gminy Środa Śląska mamy
dobrą wiadomość: Gmina ma najlepsze
wskaźniki wśród 14 gmin na obszarze od
Oławy przez Strzelin do Malczyc.
Środa Śląska
na czele
Według najnowszych badań prowadzonych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu wskaźnik
liczby miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych na 1000 dzieci w wieku
3-6 lat, w przypadku Gminy
Środa Śląska wynosi 847,5.
Daje nam to pierwszą lokatę
wśród 14 miast i gmin Obszaru Interwencji Równiny
Wrocławskiej.

– To miejsce oczywiście
nas cieszy, ale absolutnie nie
zwalnia z dalszych działań.
Na sesji Rady Miejskiej w
lutym przedstawiłem strategię w zakresie rozwoju
bazy żłobkowo-przedszkolnej na najbliższe cztery lata.
Mamy w planach większe i
mniejsze inwestycje i dalszą poprawę standardów –

podkreśla Krzysztof Peryga,
dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w
średzkim magistracie.
Paradoksalnie jednak,
pierwsza lokata w rankingu
ilości miejsc przedszkolnych
nie jest dla nas korzystna
dla aplikowania o środki
unijne. Z jednej strony jest
dowodem na to, że Gmina
Środa Śląska dba o najmłodszych, z drugiej jednak tak
wysoki wskaźnik pozbawia
nas cennych punktów w
aplikowaniu o środki unijne na budowę lub rozbudowę przedszkoli. Punkty
w trakcie oceny wniosków
o dofinansowanie unijne w
naszym województwie przyznawane są wnioskom tych
gmin, które mają najniższe
wartości wskaźników czyli
np. Kondratowice, Jordanów
Śląski, czy Udanin.

Strategia
i działania Gminy
W planach Gminy Środa
Śląska na kilka najbliższych lat
znalazły się cztery inwestycje w
rozwój bazy żłobkowo-przedszkolnej. Pierwsza z nich zmierza
już ku końcowi – 1 września br.
pierwsi podopieczni pojawią się
w nowoczesnym żłobku przy ul.
Wierzbowej w Środzie Śląskiej.
Na tę inwestycję o wartości
ponad 4,8 mln zł, zapewniającą
miejsce dla 96 dzieci, gmina aplikuje o dofinansowanie z rządowego programu „Maluch”.
W miesiącach wakacyjnych,
zarówno w tym jak i w przyszłym
roku, prace inwestycyjne prowadzone będą również w przedszkolu w Ciechowie. Tam wnioskowana dotacja unijna na prace
związane z kompleksową termomodernizacją obiektu przedszkola
o łącznej wartości prawie 600 tys.
zł może sięgnąć 85%. Być może 75
nowych miejsc dla najmłodszych
uda się pozyskać dzięki inwestycji
planowanej w Rakoszycach, gdzie
Gmina pod koniec 2015 roku
wykonała pełną dokumentację
techniczną i posiada pozwolenie
na budowę przedszkola z trzema
oddziałami o wartości inwestycji
prawie 5,4 mln zł. Termin składania wniosków o dofinansowanie
ze środków unijnych na tę inwe-
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Demografia i ustawy
Rozwój i poprawa standardów bazy żłobkowo-przedszkolnej to jednak nie tylko budowy i
remonty, ale przede wszystkim
obserwacja wielu czynników. Na

pierwszym miejscu stoi tu demografia, która nieubłaganie wskazuje, że w gminie Środa Śląska w
2015 roku na świat przyszło 176
dzieci – aż o blisko 30% mniej,
niż pięć lat wcześniej.

– Cały czas musimy też
brać pod uwagę sytuację na
poziomie ogólnopolskim,
czyli kwestię obecności
sześciolatków w szkołach.
Dzieci w wieku 6 lat, które nie rozpoczną realizacji
wcześniejszego obowiązku
szkolnego, pozostaną w
przedszkolach. Tym samym
zmniejszy się liczba miejsc
dla trzylatków – sygnalizuje
dyrektor Peryga.
W roku 2017 potrzebne także
będą miejsca dla 3-latków, którzy zostaną objęci ustawowym
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– Bardzo dobry wynik
Gminy Środa Śląska w
zakresie ilości miejsc żłobkowo-przedszkolnych, plasujący nas w czołówce województwa dolnośląskiego,
to doskonała motywacja
do takiego kształtowania
strategią, które w przyszłości da nam szansę nie tylko
wygrywania w kolejnych
rankingach, ale również na
stałe zagwarantuje utrzymywanie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami
na najwyższym poziomie
jakościowym – puentuje
burmistrz Środy Śląskiej, Adam
Ruciński.
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obowiązkiem zapewnienia przez
gminę opieki przedszkolnej.
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stycję został jednak przez Urząd
Marszałkowski przesunięty z 18
marca na 15 kwietnia br.
Czwarta inwestycja w strategii
Gminy to rozbudowa przedszkola w Szczepanowie o dodatkowy
segment dla 25 dzieci, co będzie
kosztować ok. 500 tys. zł. Będzie
to możliwe w 2017 lub najpóźniej w 2018 roku - w zależności
od harmonogramu przyjmowania wniosków o dofinansowanie
przez Urząd Marszałkowski we
Wrocławiu.
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Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości
płynącej z Zmartwychwstania Pańskiego
sportowcom, działaczom, członkom stowarzyszeń sportowych,
trenerom piłkarskim, lokalnym władzom ,radnym,
zakładom pracy, sympatykom sportu i wszystkim tym,
którzy wspierają sportowe przedsięwzięciom

życzą
w imieniu Zarządu Powiatowej Społecznej
Sekcji Piłki Nożnej w Środzie Śląskiej
Franciszek Siwiec i Adam Krzyształowicz

Zapraszamy do udziału
w „Nocy z Andersenem”
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej zaprasza
dzieci w wieku od 8 do 10 lat do udziału w
XIII edycji „Nocy z Andersenem”. Impreza
odbędzie się w nocy z 1 na 2 kwietnia 2016 r.
Motywem przewodnim
spotkania są baśnie i bajki oraz
wspólna zabawa i głośne czytanie. Dlatego też i w tym roku biblioteka średzka zaprasza swoich
małych czytelników do nocnego
bajania. Dodatkowo na uczestników czekają atrakcje – nocne
zwiedzanie miasta, gry i zabawy

edukacyjne i warsztaty teatralne z
udziałem profesjonalistów.
„Noc z Andersenem” to impreza o charakterze międzynarodowym, powstała z inicjatywy
bibliotekarzy bibliotek czeskich
w celu wspierania czytelnictwa,
propagowania systematycznego
czytania oraz głośnego czytania
dzieciom. Nazwa imprezy przy-

pomina o święcie książki dziecięcej, które obchodzone jest na
całym świecie 2 kwietnia, dla
upamiętnienia dnia urodzenia
duńskiego baśniopisarza Hansa
Christiana Andresena.
Uczestnikiem tegorocznej imprezy może być dziecko w wieku
od 8 do 10 lat, które jest czytelnikiem BP.
Szczegółowe informacje, regulamin imprezy i karty zgłoszeń
dostępne są w siedzibie organizatora (pl. Wolności 58) i na stronie
domowej BP www.bpsrodaslaska.
pl w załączniku INFORMACJE_
NOC_Z_ANDERSENEM. Ilość
miejsc jest ograniczona, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność
zgłoszeń.
(RW)
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Konkurs fotograficzny
Zakończyła się druga edycja konkursu
fotograficznego organizowanego przez Gimnazjum
w Kostomłotach pt. „Walory mojej miejscowości”.

Już po raz drugi zorganizowano w gminie
Kostomłoty w miejscowości Piersno Turniej
Szachowo - Warcabowy. Autorami i inicjatorami
tego przedsięwzięcia są Ryszarda Pisarek
Radny Gminy Kostomłoty, Władysław
Medyński sołtys wsi Piersno oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Kostomłotach.
KSW SOKÓŁ Ryszarda Chąckiego w ubiegłym roku zdobył
tytuł Mistrz Polski w warcabach
100 polowych na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie młodzieży w sportach umysłowych. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło

25 osób. Sędzią turnieju był Edmund Pluta.
Po zaciętych rozgrywkach
klasyfikacja wśród szachistów
prezentowała się następująco:

I miejsce wywalczył Marek Wcisło
II miejsce na podium należało do Macieja
Pluta
III miejsce Arkadiusz Barylak
Podium w rozgrywkach warcabowych
należało do:
I miejsce Arseniusz Grzelak
II miejsce Michał Węgrzyn
III miejsce na podium zajął Grzegorz Guza
WYRÓŻNIENIA
- Malwina Bajkowska
- Ewelina Guza
- Krzysztof Guza
-Emilia Jadach

Udział w turnieju, ku ogromnemu zadowoleniu organizatorów, wzięło 25 osób: przedstawiciele gmin Kostomłoty, Miękina,
Środa Śląska oraz przedstawiciele
Klubu Sportowego Sokół z Wrocławia.
Wśród uczestników pojawił
się 11 letni Michał Węgrzyn, który pod przewodnictwem trenera

Zwycięzcy otrzymali puchary
oraz dyplomy były również wyróżnienia.
Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz wszystkim
uczestnikom i zapraszamy za rok.

Celem konkursu było zainspirowanie fotografujących
gimnazjalistów do dostrzeżenia
walorów przyrodniczych i krajoznawczych miejscowości gminy
Kostomłoty oraz wydanie kalendarza na rok 2016.
Spośród prac konkursowych
jury wybrało zdjęcia Joanny Frydryk, Wiktorii Czuber, Małgo-

rzaty Bąk, Tomasza Smolaka oraz
Aleksandry Druszcz, które zostały zamieszczone w kalendarzu.
Autorom zdjęć dziękujemy,
zachęcamy innych do fotografowania ciekawych miejsc w swoich miejscowościach i wzięcia
udziału w przyszłorocznej edycji
konkursu.
ART.: GIMNAZJUM

Wielkanoc Życzenia dla Sołtysów
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się
wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy,
aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Państwa pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
życzą:
Stanisław Wicha
Wójt Gminy Kostomłoty
Mariusz Żałobniak
Przewodniczący Rady Gminy Kostomłoty
Samorząd Gminy Kostomłoty

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kostomłoty życzenia otrzymali Sołtysi,
którzy 11 marca obchodzili Dzień Sołtysa. Życzenia przekazali
wójt gminy Kostomłoty Stanisław Wicha
oraz przewodniczący rady gminy Kostomłoty Mariusz Żałobniak.

Bycie Sołtysem to przede wszystkim trud, wyzwania,
wyrzeczenia i ciężka praca.
Doceniając rolę Sołtysów, jako liderów lokalnej społeczności
przekazujemy życzenia.
Wójt Gminy Kostomłoty
oraz
Przewodniczący Rady Gminy Kostomłoty
w imieniu własnym i Samorządu Gminy Kostomłoty
z okazji
Dnia Sołtysa
składają
najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji
w pracy na rzecz rozwoju lokalnego
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
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Konkurs na ozdobę
„Patriotyzm 2016” 50 działań na 1050 lecie wielkanocną rozstrzygnięty

16 marca w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Kostomłotach nastąpiło
uroczyste rozpoczęcie obchodów 1050 lecia
chrztu i powstania Państwa Polskiego.
O godzinie 10.00 cała społeczność szkolna zgromadziła
się na boisku i utworzyła Flagę
Polski z biało czerwonych kartek.
Następnie, już w sali gimnastycz-

nej, uczennice klasy VI zapoznały
wszystkich z kolejnymi etapami
realizacji projektu „Patriotyzm
2016”.

Przed uczniami min. „Turniej
rycerski”, wycieczki historyczne,
założenie staropolskiego ogrodu
i warsztaty plastyczne „W stronę
Polski”. Na zakończenie przenieśliśmy się w przeszłość oglądając
legendę „O trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie” przygotowaną przez chłopców z klas trzecich.
Koordynator projektu: pedagog mgr Jadwiga Frydryk

16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kostomłotach nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego na ozdobę wielkanocną.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Anna Babula
2. Ilona Grzegorek
3. Bożena Szczypczyk
oceniła prace, które zostały
dostarczone na konkurs biorąc
pod uwagę przede wszystkim
staranność wykonania, pomysłowość oraz samodzielność wykonania. Komisja postanowiła
przyznać następujące nagrody i
wyróżnienia:

Grupa wiekowa od 6-9 lat:
I miejsce: Aleksander Dulęba,
Karol Orzechowski
II miejsce: Faustyna Łabuz, Maciej Wojajczyk.
III miejsce: Aleksandra Wasylów,
Igor Kochan
Wyróżnienia:
Justyna Dulęba, Wiktor Galik,
Jagoda Nowek, Julia Gacka, Marlena Sawicka, Filip Usiński, Wiktoria Garbal, Amelia Sobczyk.

Grupa wiekowa od 10-13 lat:
I miejsce
Julianna Zalewska
II miejsce
Mariusz Bronowicki
Wyróżnienia:
Oliwia Raczyńska
Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy w tym dzieci i
młodzież ze świetlicy w Piotrowicach słodkości za udział w
konkursie.
Prace nagrodzone są wyeksponowane w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kostomłotach.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom konkursu.

PROJEKT
„Discover Lower Silesia”

W bieżącym roku szkolnym gimnazjum
w Kostomłotach nawiązało współpracę z
międzynarodową organizacją studencką
AIESEC i po raz pierwszy brało udział w
projekcie „Discover Lower Silesia”.
W jego ramach uczniowie
uczestniczyli w interaktywnych
zajęciach prowadzonych przez
Shikę i Kaana – studentów z Kirgistanu i Turcji.

Wolontariusze opowiadali o sobie, kulturze i tradycjach
swoich krajów. Gimnazjaliści
podczas warsztatów mieli okazję
nawiązania nowych znajomości,

sprawdzenia swoich umiejętności
językowych oraz poznania innej
kultury. Nad realizacją projektu
czuwała Anna Boniarczyk – nauczycielka języka angielskiego:
- Mamy nadzieję, że realizując
projekt uczniowie dostrzegli
potrzebę nauki języków obcych,
aby jeszcze skuteczniej porozumiewać się w języku angielskim,
a studenci spędzili u nas niezapomniane chwile.
ART.: GIMNAZJUM
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Konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom” Przebudowa dróg
gminnych

W ostatni poniedziałek w sali Samorządowego
Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Trwają prace przy przebudowie dróg
gminnych w Miękini i Księginicach. W
Miękini przebudowywana jest ulica Osiedlowa,
natomiast w Księginicach ulica Krótka.

ko, przedstawiciel Nadleśnictwa
Miękinia Piotr Masłowski oraz
komendant gminny ochrony
p.pożarowej dh Bogdan Wilczak.

W turnieju udział brała młodzież szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Gminy
Miękinia.
Najlepszymi w swoich grupach wiekowych okazali się:
1. Kacper Kornalski - SP w Pisarzowicach,
2. Szymon Matuszko - SP w Pisarzowicach,
3. Dawid Łatanik - SP w Pisarzowicach
oraz

Reprezentantom gminy Miękinia którzy 18 marca wezmą
udział w eliminacjach powiatowych życzymy sukcesów.
Przebudowa obejmuje korytowanie istniejącej nawierzchni,
wzmocnienie podłoża, ułożenia
warstwy podbudowy, ułożenie
krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie poboczy.

1. Konrad Szubert - Gimnazjum
w Lutyni,
2. Artur Byczkowski - Gimnazjum w Miękinia,
3. Martin Kadrowiecki - Gimnazjum w Lutyni.

Prace wykonuje firma ARES z
Klonowa, która w postępowaniu
przetargowym, ogłoszonym pod
koniec 2015 r., złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt tych prac to
145 tys. zł.

Ponad 4,5 mln zł
na drogi w Wilkszynie

Nagrody wręczyli: wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn, prezes ZOG ZOSP RP
w Miękini dh Leszek Gawliński,
komendant powiatowy PSP w
Środzie Śląskiej Marek Wawrej-

Przetarg na budowę kompleksu szkolnego w Lutyni

14 marca podpisana została umowa na
realizację zadania „Przebudowa publicznych
dróg gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Wilkszyn”.

3 marca ogłoszone zostało postępowanie
przetargowe na budowę budynku zespołu szkolnoprzedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia.
W ramach planowanych prac
przewidziano budowę szkoły podstawowej, przedszkola i
żłobka oraz sali sportowej wraz
z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.
Termin składania ofert przewidziano do 4 kwietnia, tak aby

możliwe było zachowanie wcześniej zapowiadane harmonogramu inwestycji.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane, a termin
oddania do użytkowania obiektów to wrzesień 2018.

Radosnych, zdrowych
i pełnych wiosennego słońca
Świat Wielkiej Nocy
życzą

Jan Marian Grzegorczyn
Wójt
Gminy Miękinia

Adam Zaniewski
Przewodniczący Rady Gminy
Miękinia

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wiśniowej, Pod Lasem, Błotnej, Polnej i Leśnej
o łącznej długości 4,9 km. W
ramach zadania zostaną kompleksowo przebudowane drogi
gruntowe na drogi z masy bitumicznej lub kostki betonowej,
na części inwestycji wybudowane zostaną chodniki, odwodnienie drogowe oraz oświetlenie
ulicznego.
Należy podkreślić, iż w wyniku przebudowy ul. Wiśniowej, aż do włączenia do drogi
powiatowej nr 2052 D w Brzezinie, miejscowości Wilkszyn
zyska dodatkowe połączenie
komunikacyjne.
Na realizację zadania, którego koszt po postępowaniu przetargowym wynosi 4 622 604,46
zł, gmina Miękinia otrzymała
dotację w ramach programu
wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019”.
Wysokość dotacji stanowi
50% kosztów zadania. Prace
drogowe zostaną wykonane do
końca września.
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Dzień Kobiet w Miękini Ziemia Obiecana dla Milenki
Znane muzyczne
przeboje, na dodatek w
wykonaniu przystojnego
włoskiego piosenkarza
Matteo Mazzucca
oraz kwiaty i pyszne
ciasto – tak 8 marca w
Miękini obchodzono
Dzień Kobiet.

Nie był to jednak koniec
atrakcji, bowiem świętowano
jeszcze przez najbliższe dni. Pa-

To pierwszy festiwal muzyczny – przesłuchanie
- dla zespołów z terenu powiatu średzkiego,
ale również spoza. Nagrodą główną ZIEMI
OBIECANEJ będzie nagranie płyty DEMO w studio
Dariusza Witkowskiego Megawatt w Legnicy.

nie, na wspólnych obchodach
Dnia Kobiet spotkały się w świetlicach wiejskich w Krępicach,

Zaborze Wielkim, Brzezinie, Głosce, Radakowicach, a zabawę zakończono 17 marca w Białkowie.

Na scenie zaprezentują się 4
zespoły z czego sesje w studio
nagrań wygra tylko jeden. Pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy, statuetki i
podziękowania.
Każdy zespół będzie miał 30
minut na zaprezentowanie swojej twórczości. Zwycięzcę wyłoni
jury w osobach członków zespołu DYLEMAT oraz Dariusz
Witkowski - właściciel Studio
MEGAWATT w Legnicy.
Podczas festiwalu na scenie
pojawią się gwiazdy: CHÓR MIŁOŚCI DWIE oraz zespół DY-

LEMAT, którzy zagrają koncert
podsumowujący całą imprezę.
Festiwal odbędzie się w niedzielę, 17 kwietnia 2016 roku
od godziny 16:00 w sali kinowej
Gminnego Ośrodka Kultury w
Malczycach - wstęp wolny.
Zgłoszenia zespołów do 11
kwietnia 2016 roku. Weryfikacja
zgłoszeń i podanie uczestników
festiwalu 13 kwietnia 2016 roku.

Kontakt, info, karty zgłoszeń,
regulamin dostępne:
zawadzkipiotr@onet.pl
tel. 509750348
facebook GOK Malczyce

Impreza charytatywna
dla MILENKI.
Podczas koncertów będzie
można wylicytować przedmioty,
z których dochód w całości będzie przeznaczony dla MILENKI.

film promujący imprezę: https://www.
youtube.com/watch?v=eksN8ZqXOXE
Partnerzy/sponsorzy:
BZWBK - złoty partner
Lewiatan
Gmina Malczyce
GOK Malczyce
P.W.”JANIK”
RAF-POL Firma wielobranżowa Rafał
Stępień
Jan Mazur, Zakład blacharsko-dekarski ul.
Polna 22 tel.601838359
Jacek Majerowski Roboty ziemne i
hydrotechniczne
Plakat Piotr Zawadzki

Przydział miejsc na szkolenie podstawowe
strażaków ratowników OSP
W ramach uzupełnienia informacji w sprawie naboru członów
Ochotniczych Straży Pożarnych na szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych informuję:
1. Na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zakwalifikowano 44 słuchaczy. Szkolenie zorganizowane zostanie w dwóch terminach. Powyższa decyzja podyktowana jest
między innymi faktem przyznania przez Ośrodek Szkolenia
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we
Wrocławiu w I półroczu 2016 roku 25 miejsc do odbycia testu
w komorze dymowej dla druhów OSP.
2. Terminy szkoleń/przyznany limit miejsc.
2.1. Termin od 14.03.2016 r. do 23.04.2016 r.
L.p. Jednostka OSP Gmina
Liczba miejsc
1. Osiek
Kostomłoty
5
2. Chomiąża
Malczyce
2
3. Wilczków
Malczyce
5
4. Miękinia
Miękinia
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cesarzowice
Rakoszyce
Gościsław
Ujazd Dolny
Krzydlina
Wielka
Stary Wołów

Środa Śląska
Środa Śląska
Udanin
Udanin

2
1
4
2

Wołów

2

Wołów

1

2.2. Termin: czerwiec – lipiec 2016
L.p. Jednostka OSP Gmina
1.
Malczyce
Malczyce
2.
Lusina
Udanin
3.
Pichorowice
Udanin
4.
Ujazd Górny
Udanin
Miejsca wolne – można składać
5.
karty skierowania

Liczba miejsc
1
2
6
10
6
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Szkoła w Udaninie
w programie badań
słuchu u dzieci
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej
w Udaninie mieli możliwość uczestniczenia
w programie badań przesiewowych
słuchu. Jego celem jest wczesne wykrycie
zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci
przystępujących do obowiązku szkolnego.

Za zgodą dyrekcji szkoły,
która udostępniła pomieszczenia oraz zajęła się koordynacją i
kontaktami z rodzicami, maluchy
mogły być bezpłatnie przebadane. Sprawdzanie słuchu było
bezpieczne, bezinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka, a rodzice
wyrazili na nie pisemną zgodę.
Partnerami programu są:
Fundusz Składkowy Ubezpie-

czenia Społecznego Rolników,
Kasa KRUS-u, Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie „Człowiek – Człowiekowi”.
Organizatorzy badań składają
bardzo serdeczne podziękowania
szkolnemu koordynatorowi pani
Marii Mytych za sprawną pomoc
w ich przeprowadzeniu.
V.LEŃSKA
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Jabłka dla uczniów z ZSP w Udaninie
Dzięki zgłoszeniu
dokonanym
przez dyrektor
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w
Udaninie Bożenę Basę,
uczniowie szkoły w
Udaninie i przedszkola
w Ujeździe Górnym
otrzymali bezpłatnie
jabłka, których dostawcą
był pan Marcin Polak.
Wniosek o darmowe owoce
pani dyrektor zarejestrowała w
Agencji Rynku Rolnego. Szkoła jest jednostką organizacyjną
uprawnioną do otrzymywania
od organizacji producentów i
ich zrzeszeń bezpłatnie owoców
i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży, dlatego była możliwość starania się o pozyskanie
takiej pomocy żywnościowej.
2 marca do szkoły zajechał
tir z dostawą. Jabłka zostały rozdysponowane między klasami,
dzięki temu wszystkie dzieci,
których rodzice wyrazili chęć,
otrzymały owoce. Każdy mógł
wziąć do domu nawet cała
skrzynkę. Część, wychowawcy
pozostawili w klasach i teraz
dzieci codziennie mogą zjeść
w szkole porcję zdrowych witamin. Jabłek było tak dużo, że

jedna z klas wymyśliła akcję
„Niewidzialna Ręka”. Jej celem
było podzielenie się owocami
z ludźmi starszymi z naszego
terenu.
Dyrekcja ZSP w Udaninie
oraz społeczność szkolna bardzo
serdecznie dziękują za pomoc w
przeładunku owoców panom:
Jackowi Kielochowi, Andrzejowi Krukowi, Andrzejowi Bojczukowi, Grzegorzowi Bojczukowi i
Arkowi Hawro.
V.LEŃSKA
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BIKE MARATON 2016 Ostatni sparing, transfery,
porażka juniorów

Wiosna już wkrótce zagości na dobre, pora zatem
rozpocząć kolejną przygodę z rowerem. 16-17
kwietnia zapraszam zatem Wszystkich pasjonatów
dwóch kółek do Miękini, gdzie rozegrany zostanie
pierwszy start w sezonie BIKE MARATON 2016.

Tym razem, wiedząc o
tym, że nie samym rowerem człowiek żyje łączymy
weekend Bike Maraton z
cyklem imprez biegowych
SuperBieg.pl.
Przygotowujemy imprezę
dwudniową. 16 kwietnia to,
tradycyjnie już, pierwszy
start BIKE MARATONU
2016, natomiast 17 kwietnia zapraszam Was na

nowy cykl biegowy – Super
Bieg 2016r. Na uczestników
czeka półmaraton i bieg na
dystansie 10 km.
Te dwa dni, to dla nas
ogromny zaszczyt, ale też
wyzwanie. Zapewniam jednak Was, że 16-17 kwietnia
cała gmina będzie do Waszej dyspozycji, dołożymy
wszelkich starań, aby te
dwa dni dostarczyły Wam

11 marca w ostatnim
sparingu przed
rozpoczęciem rundy
wiosennej przegrywamy
z drużyną Sokoła Wielka
Lipa (IV liga) 0:4 (0:2).

niezapomnianych wrażeń. W Miękini czekają na
Was trasy, o zróżnicowanej
trudności, obiecuję, jeszcze więcej niż w ubiegłym
roku atrakcji artystycznych
i tych przygotowanych dla
najmłodszych. Chciałbym
aby te dwa dni stały się
prawdziwym Świętem Sportu w naszej gminie. Życzę
wszystkim miło spędzonych
chwil w Miękini, zdrowej,
sportowej rywalizacji oraz
satysfakcji z osiągniętego
wyniku.
16-17 kwietnia spotykamy się na starcie w Miękini.
Liczę na Was.
JAN MARIAN GRZEGORCZYN
WÓJT GMINY MIĘKINIA

LP Drużyna

M P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15

Zjednoczeni Łowęcice
MKP Wołów
Wiwa Goszcz
Orzeł Sadków
Strzelinianka Strzelin
Widawa Bierutów
Czarni Jelcz-Laskowice
LKS Brożec
Czarni Kondratowice
Sokół Marcinkowice
GKS Mirków/Długołęka
Polonia Środa Śląska
Bumerang Wrocław
KS Łozina
Wratislavia Wrocław
Burza Chwalibożyce

30
29
28
27
27
26
22
20
19
19
17
16
14
12
12
11

11 marca w ostatnim sparingu
przed rozpoczęciem rundy wiosennej przegrywamy z drużyną
Sokoła Wielka Lipa (IV liga) 0:4
(0:2).
W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Janusz, Dudko,
Szmajda, Grabowiecki, Świder,
Dudziński, Zakrzewski, Nowak,
Rożek, Kowalski, Liberek, Fudali.
Porażka z wiceliderem IV ligi
pokazuje, że przed naszą młodą

drużyną jeszcze dużo ciężkiej
pracy na treningach.
Pierwszy mecz rundy wiosennej już w niedzielę 20 marca
o godz.15.00 w Łowęcicach z liderem wrocławskiej okręgówki
Zjednoczonymi Łowęcice!
Zapraszamy wszystkich kibiców na to spotkanie!

jesiennej sezonu 2013/2014, Łukasz Szmajda sezon 2011/2012)
cieszymy się z powrotu i życzymy
wielu udanych występów!
Natomiast do Porcelany Ciechów trafili: KAMIL ZIELIŃSKI,
DAMIAN JANUSZEK, a do
Zielonych Rakoszyce MARCIN
KULAS.

TRANSFERY
Do zespołu seniorów w rundzie wiosennej dołączyli:
- KAMIL LIBEREK (transfer z
Orkana Szczedrzykowice)
- ŁUKASZ SZMAJDA (wypożyczenie z Sokoła Wielka Lipa)

PORAŻKA JUNIORÓW W
ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Od porażki rundę wiosenną
rozpoczęli juniorzy starsi naszego klubu, którzy w Ząbkowicach
Śląskich ulegli miejscowemu Orłowi 3:5.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Mirosław Pasik x2,
Krzysztof Cieliński.

Witamy ponownie Kamila
i Łukasza w zespole (Kamil Liberek grał ostatni raz w rundzie

MLKS POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA

Polonia Środa Śląska Prochowiczanka Prochowice 3:0!
Skład: K.Janusz (Janiec), M.Świder, M. Nowak, K.Kinal (Skóra), M. Grabowiecki (Dudko), T.Zakrzewski (Vilkhovetsky), J.Szatan, T.
Dudzinski (Wiktorowski), K. Liberek, K.Rożek,
A.Markowski
Bramki: Krzysztof Rożek, Kamil Liberek, Arkadiusz Markowski.
MLKS POLANIA ŚRODA ŚLĄSKA
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