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Uroczyste otwarcie Gminnego ??obka „Muchomorek” w
J?drzychowicach

W miniony weekend 7 marca w J?drzychowicach odby?o si? uroczyste otwarcie Gminnego ??obka
„Muchomorek”, który przyjmie a? 60 nowych podopiecznych w wieku do lat 3. Gmina pozyska?a na ten cel
projekty o ??cznej warto?ci niemal 5 mln z?!
Inwestycja obejmowa?a rozbudow? istniej?cego budynku Przedszkola Publicznego w J?drzychowicach o dodatkow?
cz??? ??obkow?, a tak?e przebudow? cz??ci istniej?cego ju? przedszkola. Dzia?ania w?adz Gminy motywowane by?y
u?atwieniem powrotu na rynek pracy rodziców, którzy sprawuj? opiek? nad ma?ymi dzie?mi.
Ponad 700 m2 funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni, kolorowe pomieszczenia i setki pozycji wyposa?enia. To
wszystko mo?liwe by?o do realizacji dzi?ki ?rodkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolno?l?skiego (ponad 3,7 mln z?), a tak?e wcze?niej pozyskanych funduszy z krajowego programu Maluch+ (ponad
1,3 mln z?).
Idea utworzenia ??obka jest wynikiem wnikliwej analizy potrzeb mieszka?ców. Zapewnienie dost?pu do opieki nad
dzie?mi ma na celu odci??enie rodziców oraz umo?liwienie im swobodnego powrotu na rynek pracy. Decyzja o
rozpocz?ciu dzia?a? to wa?ny i radosny moment dla wszystkich mieszka?ców Gminy Zgorzelec.
Do dyspozycji pociech oddane zosta?y mi?dzy innymi du?e sale zabaw, sale odpoczynku, sypialnia, wózkarnia oraz
szatnia. W najbli?szym czasie ??obek zostanie wyposa?ony w kolejn? parti? zabawek i niezb?dnego wyposa?enia.
Wszystko zaplanowane zosta?o tak, aby optymalnie odpowiada? na potrzeby dzieci i rodziców. Decyzja dotycz?ca
po?o?enia ??obka przy przedszkolu jest wynikiem kompleksowego podej?cia do opieki nad dzie?mi w gminie oraz
mo?liwo?ci? u?atwieniem codziennego funkcjonowania rodzicom. Idealna lokalizacja sprawi, ?e miejsce to b?dzie
wa?nym punktem na mapie Gminy!
Podczas uroczysto?ci w imieniu gospodarza Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaj, Dyrektor ??obka Barbara
Kowalczyk przywita?a zebranych go?ci – Przedstawicieli w?adz Samorz?dowych i mundurowych, Radnych, So?tysów,
zaproszonych go?ci, rodziców i dzieci. Wydarzenie swoim wiosennym wyst?pem u?wietni?y dzieci z Publicznego
Przedszkola „Krasnoludki”. W swoim przemówieniu Wójt podzi?kowa? wszystkim osobom i instytucjom za sprawne
dzia?anie i zaanga?owanie w powstanie placówki. Obiekt po?wi?ci? Dziekan Dekanatu Zgorzeleckiego ks. Jan
Ku?yna.
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Beneficjentami projektu s? rodzice zmagaj?cy si? z powrotem na rynek pracy, ze wzgl?du na opiek? nad dzie?mi do lat
3. Mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w projekcie b?d? mia?y zarówno osoby pozostaj?ce bez pracy, jak i pracuj?ce, które
sprawuj? opiek? nad dzie?mi.
Prace nad przygotowaniem kompleksowej koncepcji projektu oraz redakcj? wniosku aplikacyjnego Gmina powierzy?a
Pozna?skiej firmie, która od 15 lat wspomaga rozwój samorz?dów w ca?ej Polsce. WANIR pe?ni rol? eksperta
merytorycznego w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej i Wy?szej Szko?y Gospodarki „Nowe
kompetencje – nowe mo?liwo?ci samorz?du w zakresie form opieki nad dzie?mi do lat 3”. Celem projektu jest nabycie
lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwi?za? zwi?zanych z organizacj? i finansowaniem opieki nad dzie?mi do
lat 3 przez w?adze samorz?du gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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