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Będzie nowa świetlica wiejska 
w Piotrowicach
Pozyskana blisko milionowa dotacja pozwala na realizację inwestycji ważnej zarówno 
dla społeczności Piotrowic, jak i mieszkańców innych miejscowości naszej gminy. 

Jest już gotowy projekt na nową świetlicę w Piotrowicach. Powstanie również boisko 
ze sztuczną nawierzchnią i nowoczesny plac zabaw.

Dla wszystkich dzieci z gminnych przedszkoli w Męcince, Piotrowicach i Pomocnem wycieczka do parku 
trampolin, natomiast dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w Męcince i Piotrowicach wyjazd do parku 
rozrywki Energy Landia. To forma prezentu z okazji Dnia Dziecka, którą naszym dzieciom i młodzieży w imieniu 
społeczności lokalnej przekazał wójt Mirosław Brzozowski. 

Dzień Dziecka 
inny niż zwykle

więcej na str. 4

fotorelacja na str. 10-11
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Już niebawem kolejne przedszkole publiczne w naszej gminie. Akademia Małego 
Ogrodnika to specjalnie opracowany program edukacyjny dla naszych najmłodszych 
mieszkańców, który będzie realizowany w przedszkolu w Przybyłowicach. Grupa 20 
dzieci z terenu Gminy Męcinka w wieku od 3 do 5 lat będzie uczęszczać do nowego 
przedszkola z pięknym ogrodem i nowym wyposażeniem.

Gminne Przedszkole w Przybyłowicach

- Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju dzie-
ci oraz zapewnienie im opieki w poczuciu bezpieczeń-
stwa, ciepła i radości. Będziemy uczyć dzieci radzenia sobie 
w czynnościach samoobsługowych takich jak np. ubie-
ranie się, jedzenie, korzystanie z toalety. Dużą uwa-
gę poświęcimy przygotowaniu do pisania i czyta-
nia. To wszystko odbywać się będzie w oparciu o 
specjalnie przygotowany program Akademia Małe-

go Ogrodnika, w ramach którego już najmłodsze dzieci będą uczestniczyć w upra-
wianiu warzyw, kwiatów, ziół. Nasze przedszkolaki będą obserwować przyrodę, pory 
roku, a przy tym nabywać praktycznych umiejętności, którymi mamy nadzieję wesprą 
również swoich bliskich – podkreśla nauczyciel przedszkola w Przybyłowicach, Ewelina 
Ściegienna

- Do gminnego przedszkola w Przybyłowicach zatrudniamy 
wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dzięki której będzie 
możliwość realizowania zajęć z języka angielskiego, korek-
cji, logopedii oraz terapii sensorycznej. Dzieci będą miały 
zapewnioną opiekę, spokojne i przyjazne otoczenie oraz 
dobrą ofertę edukacyjną – Bogusława Kałużna, Dyrektor 

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Męcince

Rada Gminy w pełnym składzieO problemach społecznych
naszej młodzieży

Na zaproszenie wójta Mi-
rosława Brzozowskiego 
w spotkaniu udział wzię-
ły dyrektorki szkół Bogu-
sława Kałużna, Jolanta 
Cisoń, Marzena Rzepka, 
a także psycholog dziecię-
cy dr Kaja Kajdan, peda-

gog Dorota Królikowska 
oraz Zastępca Wójta Gmi-
ny Męcinka Arleta Gregul-
ska - Oksińska. Podczas 
spotkania omówiono wy-
stępujące wśród naszych 
uczniów obawy związane 
z obecną sytuacją epide-

miczną oraz powrotem 
do szkół, przeanalizowa-
no przyczyny zdiagnozo-
wanych problemów oraz 
wypracowano konkretne 
działania, które zostaną 
wdrożone w najbliższym 
czasie.

Obawy uczniów przed powrotem do szkół po długotrwałej przerwie w nauce sta-
cjonarnej oraz problemy społeczne młodzieży były głównym tematem spotkania, 
które odbyło się w Urzędzie Gminy w Męcince.

Gminna Poradnia Rodzinna
w Piotrowicach

tel. 76 870 88 78Kaja Kajdan
- psycholog dziecięcy
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Sichowianie pracowali
na rzecz swojej “Małej Ojczyzny”
Prace porządkowe na terenie miejscowości 
Sichów polegały na usunięciu z drogi powiatowej 
zalegającego po zimie piasku oraz ziemi. 
Wyczyszczony został również chodnik. Akcję 
społeczną koordynował radny Waldemar Talar 
oraz sołtys Paweł Skorupski. Zaangażowani 
w prace rada sołecka i mieszkańcy wykorzystali 
do tego celu prywatny sprzęt rolniczy. 

- Wyzbieraliśmy prawie 
dwie przyczepy zale-
gającej ziemi i piasku, 
które stanowiły zagro-
żenie dla bezpieczeń-
stwa użytkowników 
drogi, a także psuły este-
tykę naszej wsi - podkre-
ślił radny Waldemar Talar.
- Pragnę serdecznie 
podziękować radnemu, 
sołtysowi, radzie sołeckiej 

oraz mieszkańcom zaangażowanym w prace za zorga-
nizowanie i zrealizowanie tej ważnej akcji społecznej. 
Na rzecz mieszkańców „Małej Ojczyzny” poświęciliście 
swój czas, siły i wykazaliście ogromne zaangażowanie 

- Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka.

Wotum zaufania 
i absolutorium dla Wójta 
udzielone

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego 
przez radnych udzielone zostało jednogłośnie.

- Działania społeczne i 
inwestycyjne w 2020 r., 
pozyskane dotacje oraz 
niskie zadłużenie gmi-
ny - to główne elementy 
działalności, które zosta-
ły pozytywnie ocenione 
przez wszyskich obec-

nych radnych podczas 
Sesji Rady Gminy Męcin-
ka. Dzisiejsze absoluto-
rium dedykuję wszystkim 
pracownikom Urzędu 
Gminy w Męcince wraz z 
kierownictwem Urzędu 
i dyrektorami jednostek 

organizacyjnych, radnym, 
sołtysom i wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w sprawy gminy. Tym 
wszystkim osobom dzię-
kuję za współpracę 

- podkreśla wójt.

Praca Rady Gminy Męcinka
Rada Gminy Męcinka w okresie od kwietnia do 
czerwca pracowała podczas komisji oraz dwóch sesji, 
na których podjęło łącznie czternaście uchwał. 
Trzy z nich dotyczyły zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast jedna 
zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Męcinka. 

Radni ponadto podjęli 
uchwały w sprawie prze-
kształcenia Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Koper-
nika w Męcince poprzez 
utworzenie dodatkowej 
lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuń-
czych, zmian w budżecie 
gminy oraz wieloletniej 
prognozie finansowej na 
lata 2021 – 2025, ustalenia 
sieci publicznych przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych 
przez Gminę Męcinka od 
dnia 1 września 2021 r., 
zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finan-
sowej dla Województwa 
Dolnośląskiego, wyrażenia 
zgody na podpisanie po-

rozumienia dotyczącego 
partycypacji Gminy Mę-
cinka w realizacji zadania 
inwestycyjnego „Budowa 
siedziby Posterunku Policji 
w Męcince”, w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzier-
żawienie w trybie bezprze-
targowym nieruchomości 
gruntowych stanowiących 
własność Gminy Męcinka. 
Ważną kwestią było rów-

nież przyznanie dopłaty do 
taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 
Umożliwia to nieobciąża-
nie mieszkańców pozio-
mem stawki wynikającej z 
decyzji Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej. 
Podwyżka dla wszystkich 
grup taryfowych wzrośnie 
o 35 gr netto.

Cele utworzenia i funkcjonowania Klastra to m.in.: 
poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetyczne-
go i samowystarczalności energetycznej, wspieranie 
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu 
ich własnych instalacji fotowoltaicznych oraz budowa in-
stalacji w instytucjach samorządowych, obniżenie kosz-
tów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy, 
stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawial-
nej. 
Obecnie przygotowywana jest strategia rozwoju Kla-
stra obejmująca zarówno analizę potencjału i możliwości 
terenu, a także konkretny harmonogram działań.

Wspólny
klaster energii

Gmina Męcinka wraz ze Starostwem Powiatowym 
w Jaworze, Starostwem Powiatowym w Złotoryi, 
Gminami: Bolków, Świerzawa, Paszowice i Złotoryja 
przystąpiły do tworzenia wspólnego Klastra Energii. 

Nowy sprzęt dla pogotowia
ratunkowego przekazany
Gmina Męcinka zakupiła 
dla Pogotowia 
Ratunkowego nowo-
czesny sprzęt 
ułatwiający lokalizację 
w terenie adresu osoby 
oczekującej na karetkę. 
Sprzęt, który na ręce 
Dyrektor Pogotowia 
przekazał wójt, wyko-
rzystywany będzie przez 
służby medyczne niosące 
pomoc mieszkańcom 
Gminy Męcinka.
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Pozyskana blisko milionowa 
dotacja pozwala na realizację 
inwestycji ważnej zarówno 
dla społeczności Piotro-
wic, jak i mieszkańców in-
nych miejscowości naszej 
gminy. Na terenie obec-
nego boiska trawiastego 
(które niestety nie spełnia 
parametrów wielkościowych 
umożliwiających dalszą 
organizację rozgrywek spor-
towych) powstanie centrum 

społeczno - rekreacyjne. Zbu-
dowana zostanie świetlica 
wiejska, boisko typu ORLIK 
oraz nowoczesny plac zabaw. 
Pozyskana dotacja umożliwia 
również zagospodarowanie 
terenu zieleni w obrębie tego 
kompleksu. Obecnie pro-
wadzimy prace adaptacyjne 
zakupionego projektu, w które 
od początku zaangażowany 
jest sołtys Andrzej Ankus oraz 
radna Agnieszka Śmiłowska.

Będzie nowa świetlica wiejska 
w Piotrowicach
Jest już gotowy projekt na nową świetlicę w Piotrowicach. Powstanie również boisko ze sztuczną nawierzchnią 
i nowoczesny plac zabaw.

Miejsce lokalizacji inwestycji
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NASZE    GMINNE    INWESTYCJE...    

Remont świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach

Modernizacja drogi powiatowej 
w Piotrowicach - współpraca  gminy  i powiatu

Budowa schodów i wjazdu do świetlicy 
wiejskiej w Sichowie

Budowa drogi gminnej w Piotrowicach (w przygotowaniu)

Niebawem ruszamy z dużą inwestycją drogową w Męcince i Nowej 
Męcince. Trwa procedura przetargowa na budowę placów zabaw 
na terenie gminy. Projekt budowlany chodnika w Pomocnem  
jest już gotowy!

Nowa elewacja świetlicy w Sichówku
Budowa wjazdu do gminnych działek 
inwestycyjnych w Nowej Męcince
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NASZE    GMINNE    INWESTYCJE...    

Szykujemy kolejne gminne przedszkole. Tym razem w PrzybyłowicachNowe miejsca postojowe w Słupie

Projekt świetlicy wiejskiej w Myślinowie gotowy!

dotacja 

400 000 zł.
pozyskana, 
koncepcja 

zagospodarowania terenu 
przygotowana
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Bez sprawdzianów, bez kartkówek, bez pytania i bez jedynek - z takiej zapowiedzi powrotu do szkoły po nauczaniu zdalnym uczniowie 
na pewno się ucieszyli. Okazało się, że to nie jedyne plusy uczniowskiego życia. Były również spotkania integracyjne i wycieczki. 

Na wycieczkę przyrodniczą 
na terenie zbiornika Słup 
wybrały się klasy IV i VIIb. 
Zajęcia terenowe poprowa-
dziły edukatorki z Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Kra-
joznawstwa w Myśliborzu. 
Dzieci miały możliwość za-
poznania się z florą i fau-
ną Małej Ojczyzny. Każdy 
z uczniów na zakończenie 
spotkania dostał prezent i z 
uśmiechem na twarzy wró-
cił do szkoły. 
Wycieczka połączyła teorię 
ochrony przyrody z prakty-
ką. Wizyta na terenie Zbior-

nika Słup pobudziła zainte-
resowania przyrodą wśród 
uczestników wycieczki. 
Starszaki udały się na Kal-
warię. Nie zabrakło oczy-
wiście wspólnego ogniska 
i pieczonych kiełbasek. 
Warto zauważyć, że ucznio-
wie po powrocie z naucza-
nia zdalnego integrowali 
się również poprzez pracę 
zespołową i grupową. Na-
uczyciele postarali się, żeby 
powrót do typowej nauki 
szkolnej przebiegł dla ucz-
niów w sposób jak najmniej 
stresujący.

Integracja uczniowska 
po nauczaniu zdalnym

str. 8

Przedszkolaki
w parku trampolin 
Wszystkie grupy przedszkolne w gminie Męcinka w czerwcowe przedpołudnia 
bawiły się w parku trampolin w Legnicy. Dzieci spędziły miło czas w gronie 
swoich rówieśników. Wyjazdy dla dzieci były bezpłatne, ponieważ z okazji Dnia 
Dziecka sfinansowane zostały budżetu Gminy Męcinka.

Antonina Jarecka, Milena Cholewińska 
i Kornel Kubiciel, pod opieką nauczycie-
lki Beaty Melnarowicz uczestniczyli w Fi-
nale Ogólnopolskiego Forum Ekonomi-
cznego Młodych. Reprezentując Zespół 
Szkolno–Przedszkolny w Męcince drużyna 
znalazła się w gronie 12 szkół w Polsce na-
jbardziej zaangażowanych w różnorodne 
działania ekonomiczne. Z uwagi na 
sytuację pandemiczną tegoroczny Finał 
Ogólnopolskiego Forum Ekonomiczne-
go Młodych odbył się na „żywo”, a trans-
misja nadawana była ze studia, z którym 
łączyły się kolejno zespoły. Każdy zespół 
prezentował swoje osiągnięcia w postaci 
filmów, animacji. 
W drugiej części Forum uczestnicy podczas 
konkurencji wykazywali się swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Cały czas towarzyszyły 
wszystkim duże emocje. Uczniowie wzięli 
udział w warsztatach z zakresu auto-
prezentacji przeprowadzonych przez 
prezenterów telewizyjnych – Aleksandrę 
Kostkę i Piotra Dzięcielskiego, którzy po-
prowadzili również finał Konkursu. Se-
rdeczne gratulacje dla naszych Finalistów! 
Program „Ekonomia na co dzień” reali-
zowany jest przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości przy współpracy z 
Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją 
Warszawski Instytut Bankowości.

Nasi uczniowie 
finalistami ogólnopolskiego

konkursu



Egzaminy klas ósmych
Przez trzy dni 38 uczniów szkół podstawowych w Męcince i Piotrowicach pisało 
egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Obowiązkiem każdego 
ucznia ostatnich klas było przystąpienie do egzaminów, którego wynik jest istotny 
podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

Tegoroczny egzamin był 
wyjątkowy pod wieloma 

kwestiami. Dużą część 
materiału uczniowie mu-

sieli przyswoić samodziel-
nie w domach, choć ko-
rzystali także z konsultacji 
nauczycielskich w siedzi-
bie szkoły. Ponadto sam 
egzamin przebiegał w 
ścisłym reżimie sanitar-
nym. Nasi ósmoklasiści 
otrzymali w tym dniu od 
Wójta Gminy Męcinka 
symboliczny parasol, aby 
chronił ich nie tylko przed 
deszczem ale przede 
wszystkim przed wszelki-
mi niepowodzeniami.

W Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym w Męcince pod-
sumowano ogólnopolski 
projekt edukacyjny pod 
hasłem „Polski ZŁOTY ma 
sto lat”. Realizatorem pro-
jektu była p. Beata Melnaro-
wicz. Pozyskana kwota 
projektu to 10 000 zł. Na 
zakończenie uczniowie 
odebrali nagrody.
Ogólnopolski Konkurs Plas-
tyczny „W świecie robotów” 
został zorganizowany przez 
Kutnowski Dom Kultury 
w ramach obchodów 100. 
rocznicy urodzin Stanisława 
Lema. Główną nagrodę w 
kategorii 8-10 lat otrzymał 
Szymon Pawlaczek z kl. 4, 
natomiast wyróżnienie w 
kategorii 11-13 lat zdobył 
Dominik Dudek z kl. 6b.
Antonina Jarecka z kl. 7a 
dostała się do finału „zDol-
nego Ślązaka” z przedmiotu 
geografia.
Uczniowie szkoły w Męcince 
wzięli udział w konkursie 
„Dzień kota” organizowa-
nym przez wydawcę książek 
„Cukierku, ty łobuzie” Wal-
demara Cichonia. Praca 
Marzeny Sokół z kl. 1 
otrzymała wyróżnienie.
Filip Bobowski z kl. 6a 
zdobył 1 miejsce w konkur-
sie plastycznym pt. ”Leg-
endy złotoryjskie” organi-
zowanym przez Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Złotoryi.
W konkursie fotograficz-
nym pt. „Damą być” zorgan-
izowanym przez Jaworski 
Ośrodek Kultury w kate-
gorii uczniów szkół podsta-
wowych III miejsce zajęła 
Antonina Jarecka z kl. 7a, 
natomiast wyróżnienia 
zdobyły Julia Jarocha z kl. 4 
i Lena Lipicka z kl. 2.
Wiktoria Wałach, Patryk 
Wałach, Filip Bobowski, 

Weronika Gaweł, Ja-
goda Sobotkiewicz oraz 
Piotr Olejnik otrzymali 
wyróżnienie w konkursie 
plastycznym pt. „Pejzaż zi-
mowy” organizowanym 
przez Spółdzielczy Klub „Pi-
ast” w Jaworze.
Pomimo nauki zdalnej w sz-
kole udało się zrealizować 
wiele zadań. Wielu uczniów 
wypracowało swój sukces. 
W pierwszym semestrze 
roku szkolnego 2020/2021 
wśród najlepszych znaleźli 
się: w kl. 2 - Olaf Jakimko, 
Roksana Niedzielska, Anna 
Sawicka, Aleksandra Pokry-
wka, Marcel Szyszka, Jakub 
Malinowski, Julia Michalska 
i Filip Lipicki; w kl. 3 - Nina 
Dynda, Bartosz Funkien-
dorf, Karolina Nowowiejs-
ka, Szymon Kusek, Dominik 
Reczuch, Ingeborga 
Olewińska, Filip Dymarek, 
Amelia Szumilas, Ian Kacz-
kowski, Nikodem Łoniewski, 
Kamila Bożykowska i Witold 
Olewiński; w kl. 4 - Mar-
cel Cholewiński, Roksana 
Gaweł, Wiktoria Boczula, 
Maya Kaczkowski, Zofia 
Rudnicka, Patryk Wałach, 
Wiktoria Wałach, Julia Ja-
rocha i Szymon Pawlaczek; 
w kl. 5 - Stanisław Wojnaro-
wicz, Magdalena Górska, 
Jagoda Sobotkiewicz i Filip 
Szyszka; w kl. 6a - Kacper 
Kotwin i Kacper Malinowski; 
w kl. 6b - Jakub Duda, Do-
minik Dudek i Piotr Olejnik; 
w kl. 7a - Antonina Jarecka, 
Milena Cholewińska i Igor 
Rudaniecki; w kl. 7b - Karo-
lina Pawlaczek i Michał 
Rodzeń; w kl. 8 - Milena 
Wnuk. Gratulujemy tym, 
którzy uzyskali wysokie 
wyniki w nauce, a także 
tym ze świetną frekwencją 
na zajęciach.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Męcince odnieśli szereg sukcesów w różnych 
konkursach lokalnych, a także o zasięgu ogólnopol-
skim, zarówno z dziedzin artystycznych jak i wiedzy 
branżowej.

Sukcesy uczniów 
szkoły w Męcince

W okresie od 1 kwietnia do czerwca 2021 r. 
gminna społeczność wzbogaciła się o 9 dzieci: 

5 dziewczynek i 4 chłopców.

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli nowonarodzeni
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Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, różne smakołyki od Rady Rodziców, 
kiełbaski, lody i kino czekały na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Męcince podczas Dnia Dziecka. Wnioskując po minach, wydarzenia tego dnia 
należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Uczniowie cieszyli się z powrotu do 
“normalności”. Przypadły im do gustu wycieczki i zabawy sportowe. Na koniec 
szkolnego dnia trudno było się rozstawać i wracać do domu. W tym dniu nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku od Rady Rodziców.

Smakołyki, kino i dzień pełen zabaw
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  Gminny Dzień Dziecka inny       niż zwykle
Wyjazdy sfinansowane 
zostały z budżetu Gminy 
Męcinka co oznacza, 
że dzieci nie poniosły 
żadnych kosztów w tym 
zakresie. 
W tym szczególnym 
dniu podarki otrzymali 
również nasi gminni 
żłobkowicze. Nasi uznio-
wie o wyjeździe do parku 
rozrywki dowiedziały 
się podczas zorganizow-
anej specjalnie dla nich 
akcji. Był to afrykański 
taniec Jerusalema, 
który wykonali zarówno 

uczniowie, nauczyciele 
służby mundurowe OSP 
Męcinka i policjanci z 
Komendy Powiatowej 
Policji w Jaworze, pra-
cownicy Urzędu Gminy 
oraz wójt. 
Pandemia wywarła na 
dzieciach i młodzieży 
negatywne piętno. 
Celami pomysłu 
dotyczącego wspólnego 
tańca oraz wyjazdów 
była integracja uczniów 
po tak długiej rozłące 
oraz wywołanie w dzie-
ciach radości.
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  Gminny Dzień Dziecka inny       niż zwykle



Realizacja potrzeb mieszkańców oraz działania mające na celu rozwój gminy w długookresowej perspektywie czasowej odbywają 
się na podstawie budżetu gminy, którego podstawowym źródłem dochodu są podatki i opłaty lokalne. Gmina pozyskuje również 
dotacje oraz otrzymuje subwencje z budżetu państwa na konkretne zadania wynikające z obowiązku ustawowego.  Rok 2020 był 
dla samorządu gminy oraz społeczności lokalnej czasem szczególnie trudnym. Epidemia Covid19 wymusiła modyfikację założonych 
celów z przekierowaniem ich na ochronę życia i zdrowia mieszkańców gminy w warunkach epidemii. 
Weryfikacja zaplanowanych przez gminę działań dokonana jednakże została w oparciu o konieczność realizacji podstawowych 
potrzeb mieszkańców, w szczególności zabezpieczających życie i zdrowie ludzkie, realizacji inwestycji, na które Gmina Męcinka 
pozyskała dofinansowanie zewnętrzne oraz tworzenie terenów inwestycyjnych, stanowiących ważne ogniwo rozwoju strategiczne-
go gminy. Gmina Męcinka realizując zadania na rzecz społeczności lokalnej opiera się o długookresowe i strategiczne zarządzanie, 
którego podstawą jest strategia rozwoju gminy. Strategia Rozwoju Gminy Męcinka na lata 2015-2025 obowiązuje od listopada 2015r. 
Została przyjęta uchwałą nr XIII/92/2015 Rady Gminy Męcinka w dniu 26 listopada 2015.  Strategia zakłada realizację trzech celów: 
I Gmina turystyczno – rekreacyjna, II Gmina Przedsiębiorcza, III Gmina o dobrych warunkach do zamieszkiwania. 

Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka
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Tarczyca – ważny narząd w trakcie ciąży
Wiktoria Rudenko, Ginekolog, Endokrynolog w trakcie specjalizacji

 Dzisiaj  
napiszę 

trochę 
o tarczycy. 
O wpływie 

jej pracy na planowa-
nie i utrzymanie ciąży, 
a także urodzenie 
zdrowego dziecka. Tar-
czyca jest gruczołem, 
który ma duży wpływ 
na nasz organizm, a 
od jej prawidłowej 
pracy zależy 
regularność naszych 
cykli miesiączkowych, 
płodność, donoszenie 
ciąży i prawidłowy ro-
zwój dziecka. Tarczycą, 
jak i resztą gruczołów 
naszego organizmu 
„kieruje” przysadka, a 
przysadką podwzgórze, 
dlatego zaburzenia 
pracy tarczycy mogą 
powstawać na różnych 

„piętrach”, ale chodzi 
przede wszystkim o 
prawidłowe wydziela-
nie wolnych hormonów 
tarczycy (fT3, fT4). 
Obecnie wg zaleceń 
Polskiego Towarz-
ystwa Ginekologów 
i Położników każdej 
ciężarnej na pierwszej 
wizycie zlecamy TSH w 
ramach przesiewowej 
diagnostyki subklin-
icznej niedoczynności 
tarczycy (czyli takiej, 
kiedy fT4, fT3 są jeszcze 
w normie, ale TSH jest 
już podwyższone - co 
zdarza się częściej niż 
jawna niedoczynność 
tarczycy, kiedy zabur-
zone jest już wydzie-
lanie wolnych hor-
monów). Normy TSH są 
różne, w każdym wieku 
są inne, w ciąży, jak i 

przy planowaniu ciąży 
poziom TSH powinien 
być nie wyżej niż 2,5 
mlU/l. Dlaczego taką 
uwagę przywiązujemy 
do pracy tarczycy w 
ciąży? Dlatego że do 
12 tygodnia jedynym 
źródłem hormonów 
tarczycy dla płodu jest 
tarczyca matki, niedo-
bór tych hormonów 
prowadzi do zaburzeń 
rozwoju umysłowego 
dziecka, a w przypadku 
ciężkich niedoborów 
do sytuacji, którą 
nazywamy kretyniz-
mem. Teraz tego stop-
nia zaburzeń prawie 
nie spotykamy, bo nie 
mamy aż tak dużego 
niedoboru jodu w 
diecie, czyli podsta-
wowej substancji, z 
której hormony tar-

czycy powstają (od 1997 
roku w Polsce wpro-
wadzono obowiązek 
jodowania soli, poza 
tym prawie każda 
ciężarna stosuje wita-
miny, które zawierają 
wystarczającą ilość 
jodu). Ale proszę 
pamiętać że sól himala-
jska nie jest jodowana, 
tak samo jak i sól mor-
ska. Dlatego zalecam 
zwykłą sól kuchenną, 
ponieważ tylko ona do-
starcza nam jod, które-
go odpowiednią dawkę 
będzie nam trudno 
zapewnić ze względu 
na niskie w naszym 
kraju spożycie ryb i 
owoców morza.Na ko-
niec chcę dodać, że pro-
blemy z zajściem i utrzy-
maniem ciąży, owszem, 
częściej się zdarzają 

przy niedoczynności 
tarczycy, ale istnieje 
mnóstwo innych przy-
czyn niepłodności 
i poronień, i niekoniec-
znie zawsze to tarc-
zyca jest wszystkiemu 
winna. Nie mniej jed-
nak jeżeli stwierdzimy 
niedoczynność tarczy-
cy i wdrożymy leczenie 
to szans na zajście w 
ciąże, jej utrzymanie 
i urodzenie zdrowe-
go dziecka jest dużo 
więcej. I jeżeli mówimy 
o tym leczeniu, to jest 
to jedna z nielicznych 
sytuacji, kiedy leki 
w ciąży nie szkodzą, 
a wręcz przeciwnie 
- pomagają zastąpić 
prawidłową pracę tar-
czycy i w przyszłości 
zdrowie Waszego dzie-
cka.

Plenerowe 
niedziele

Od 18 lipca wraz z pracownikami Urzędu 
Gminy w Męcince oraz kadrą naszej gmi-
nnej służby zdrowia ruszamy z cyklem 
plenerowych spotkań z Państwem. 
Co oferujemy? Pomożemy dokonać spisu 
powszechnego, poinformujemy 
o dotacjach na wymianę pieców, okien, 
remonty dachów. Umożliwiamy zaszcze-
pienie przeciwko COVID 19 oraz za-
pisanie na badania pocovidowe, które 
dla mieszkańców finansujemy z budżetu 
gminy. Oferujemy badanie okulistyczne, 
a w Piotrowicach badania na osteoporozę. 
Będą z nami również animatorzy dziecięcy, 
którzy zajmą się najmłodszymi, a także 
nasze niezastąpione zespoły ludowe, 
które przygotowały bardzo ciekawe 
warsztaty rękodzielnicze. Do zobaczenia 
w wakacyjne niedziele w plenerze. 
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Gmina Męcinka PUNKTEM KONSULTACYJNYM PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
Zasady dofinansowania inwestycji w zakresie m.in. wymiany źródła ciepła, okien i drzwi, ocieplenia dachu były głównym 
tematem spotkania informacyjnego, które odbyło się w Męcince. Program CZYSTE POWIETRZE to kolejne źródło fina-
nsowania inwestycji naszych mieszkańców, dlatego w Urzędzie Gminy w Męcince utworzony został punkt konsultacyjny, 
w którym można zarówno uzyskać pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji ale również 
złożyć wniosek o grant. Chcemy ułatwić naszym mieszkańcom dostęp do dodatkowych środków finansowych na inwesty-
cje.
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DZIAŁKI BUDOWLANE 
NA SPRZEDAŻ

Dlaczego warto zamieszkać 
w Nowej Męcince?

» Szkoła
» Przedszkole
» Żłobek
» Ośrodek zdrowia
» Kompleks sportowy
» Urząd Gminy
» Bank
» Poczta
» Kościół 
» Piękne tereny i życzliwi mieszkańcy

tel. kontaktowy: 76 871 34 54

Wizualizacja osiedla z perspektywy pieszego 
- projektowane domki oraz plac zabaw

Wizualizacja przestrzenna domów w Nowej Męcince
- budynki istniejące i projektowane (w oddali domki,

market i projektowany Ośrodek Zdrowia)

Wizualizacja zimowa domów Osiedla w Nowej Męcince

Rozliczamy 
projekty piecowe

97 rodzin z Gminy Męcinka otrzymało wsparcie 
finansowe na wymianę źródeł ciepła. 
Dotacje dla mieszkańców były możliwe 
dzięki pozyskanej przez gminę dotacji unijnej.
Obecnie samorząd oczekuje na nowe nabory 
unijne aby kolejni mieszkańcy mogli skorzystać 
z podobnego wsparcia. Mieszkańcy przystępują 
do realizacji projektów oraz rozliczeń dotacji.
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Młodzi piłkarze na obozie sportowym 

Obóz piłkarski rozpoczął się 28 czerwca, który trwał do 2 lipca. Nasi młodzi piłkarze rozegrali emocjonujące mecze, 
pokazując, że od początku byli przygotowani na ten wysiłek.

Nasi zawodnicy rozegrali ciężki mecz z drużyną piłkarską Victoria Wałbrzych, która może pochwalić się meczami z drużynami z całej Polski. Obóz, 
który był ważnym wydarzeniem rozwijającym umiejętności sportowe młodzieży sfinansowany został ze środków pochodzących z budżetu gmi-
ny Męcinka.

Kadeci GAP na obozie sportowym Miedzi Legnica
Pierwszy tydzień wakacji nasi piłkarze trenujący w Gminnej Akademii Piłkarskiej spędzili na półkoloniach organizowanych 
przez Miedź Legnica, gdzie aktywnie uczestniczyli w treningach, wycieczkach, zajęciach na basenie i lekcjach akrobatyki 
w parku trampolin. Poznali również nowych kolegów z Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica, z którymi niedługo spotkają 
się na obozie letnim. Obóz został zorganizowany ze środków budżetu gminy Męcinka.
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W ostatnim meczu tego sezonu, młodziki na własnym boisku pokonały rówieśników z 
AMP Budziszów Wielki 6-0! I było to 9 zwycięstwo w sezonie, które przypieczętowało 
Mistrzostwo Ligi oraz Awans do IV ligi! „W tej pięknej chwili nie myślimy jednak też 
tylko o sobie. Drużyna tuż po zakończonym spotkaniu, postanowiła że przekaże na 
licytację dla Huberta J. koszulkę z autografem Kamila Grosickiego” – podkreśla trener 
drużyny Patryk Borek. 

Młodziki Bazaltu mistrzem! Promujemy 
aktywność 
sportową
Nasi uczniowie wiedzą, że człowiek zdrowy częściej 
się uśmiecha, chętnie uzewnętrznia swą radość, jest dla 
innych życzliwy, może też dzięki swej sprawności skute-
czniej im pomóc.

W czasie nauczania zdal-
nego szkoła w Męcince 
wspierała aktywność fi-
zyczną dzieci i młodzieży 
poprzez zorganizowanie 
specjalnej akcji. Uczniowie 
korzystali z podpowiedzi 
nauczyciela wychowania 
fizycznego, ale również 

sami świadomie aktywnie 
spędzali czas wolny. Akcja 
wpisuje się w ogłoszony 
przez MEN program „Ak-
tywny powrót uczniów 
do szkoły po pandemii”. 
Dzieci będą mogły wziąć 
udział w dodatkowych za-
jęciach sportowych.

Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że 
trzy przedstawicielki Klu-
bu Sportowego Bazalt 
Piotrowice  – Eliza Dubik, 
Julia Chudzik i Jessica Mi-
kołajewska wzięły udział 

w zgrupowaniu do Kadry 
Dolnego Śląska. Jest to 
ogromne wyróżnienie, w 
pełni zasłużone i uzasad-
nione bowiem za dziew-
czynami niezwykle udany 
sezon. Nasze młode pił-

karki imponują nie tylko 
talentem, ale też pracowi-
tością. Cały czas dążą do 
podnoszenia swoich umie-
jętności. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Dziewczyny też grają w piłkę
Piłka nożna to obecnie najbardziej popularna dyscyplina sportu w Polsce. Grają w nią 
zarówno dzieci jak i dorośli, mężczyźni i coraz częściej kobiety. Każdy znajduje w niej 
coś dla siebie.

Nasze dzieci ze żłobka w Męcince już od najmłodszych 
lat chcą dbać o środowisko. Przygodę ratowania planety 
zaczęli od swojego ogródka gdzie nasadzili różne ro-
dzaje pięknych roślin. Dzieci obserwują ich rozwój oraz 
uprawiają i pielęgnują roślinki, czego rodzice naszych 
najmłodszych mieszkańców są bardzo dumni.

Gminni żłobkowicze
dbają o środowisko
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•  Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.?
Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski 
spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

•  Spis trwa do 30 września br.

•  Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału 
w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze 
na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do 
Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.

•  Pracownicy Urzędu Gminy pomogą się spisać 
podczas ,,Plenerowych Niedziel z Gminą Męcinka” 
oraz w Urzędzie Gminy w Męcince.

•  Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego 
można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do mo-
mentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. 

•  Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekaza-
nia danych.

•  Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 
22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.
Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie 
czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. Sprawdź 
jak to zrobić tutaj https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rach-
mistrza-spisowego

•  Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary 
grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej

- Jestem dumna z mieszkańców Kondrato-
wa, którzy tak licznie zaangażowali się 
w akcję społeczną porządkowania wsi. 
Dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas i przyszli pomóc – podkreśla ini-
cjatorka akcji, sołtys Irena Mowna.

Kondratowski 
czyn społeczny 

Prace porządkowe przy chodniku zaktywizowały wielu mieszkańców 
Kondratowa, którzy za inicjatywą pani sołtys upiększyli swoją wieś. 
Kondratów to miejscowość znajdująca się w górskiej części gminy. 
Piękne krajobrazy oraz przede wszystkim  tradycyjna zabudowa 
wyróżnia to sołectwo spośród innych na terenie gminy.

Gmina Męcinka 
ma swój mały Giewont 
– piękny czyn społeczny Sichowian

Wzgórze z krzyżem znajdujące się około kilometra od miejscowości 
Sichów stanowi pamiątkę historyczną gminy. 
Rozpościera się z niego przepiękna panorama okolicy. 

Krzyż widoczny jest z zarówno z Sichowa, Sichówka, a nawet Wi-
nnicy. Mieszkańcy Sichowa z inicjatywy radnego, sołtysa i rady sołeckiej 
uporządkowali teren na wzgórzu, odnowili krzyż, a w planach mają 
jeszcze jego oświetlenie. Jak widać, jest to nie tylko piękny punkt 
widokowe ale miejsce, które łączy i integruje społeczność lokalną.
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Ahoj przygodo! 
Gminny Klub Żeglarski Cysterska Brać w wakacje!

Dzieci zamieszkujące teren Gminy Męcinka swoje wakacje mogą ciekawie spędzić również nie wyjeżdżając. Gminny Klub Żeglarski w każdy 
czwartek prowadzi dla dzieci bezpłatne zajęcia na zbiorniku wodnym Słup. Można popływać łódkami, poznać zasady sterowania żaglówką 
i co bardzo ważne zaznajomić się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie. 

Wyjazdowe, szkolne wakacje...
Wakacje rozpoczęte, a nasi uczniowie ze szkół podstawowych w Męcince i Piotrowicach 
się nie nudzą.

Już od czerwca uczestniczą w zorganizowanych 
przez szkoły, a sfinansowanych z budżetu Gmi-
ny Męcinka wycieczkach m.in. do zamku Książ 
w Wałbrzychu, Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej 
w Dobkowie, Starej Kopalni w Wałbrzychu, Kina 
w Legnicy, Parku dinozaurów i ZOO w Lubinie. 
Dzieci biorą również udział w warsztatach ro-
zwijających zdolności artystyczne. 

Posadzenie alei drzew przy drodze kalwaryjskiej 
w Męcince, a także uporządkowanie terenu nieprzy-
padkowo zaplanowane zostało na dzień – Święto Kon-
stytucji 3 maja. To symboliczne wydarzenie, w którym 
wraz z Wójtem Gminy Męcinka udział wzięli strażacy OSP 
Męcinka jest przykładem współczesnego patriotyzmu.

- Bardzo ważne są nasze 
symbole, dbałość o kulturę 
i tradycję naszego kraju. 
Jednakże równie ważna 
jest praca na rzecz lud-
zi, dbałość o otoczenie i 
środowisko , wzajemny 
szacunek i gotowość do 
rzeczywistych działań 
na rzecz mieszkańców 
naszej gminy i naszego 
kraju . Składam serdeczne 
podziękowania strażakom 
, którzy w dniu dzisiejszym 
uczestniczyli w tym sym-
bolicznym wydarzeniu 

w naszej gminie, a także 
wszystkim mieszkańcom 
Gminy Męcinka, którzy 
swoim działaniem, pracą i 
postawą budują i rozwijają 
naszą gminę czyniąc ją tym 
samym godnym miejscem 
do życia – podkreśla wójt. 
Przy drodze kalwaryj-
skiej posadzonych zostało 
kilkadziesiąt nowych drze-
wek, które zarówno zdobią 
to miejsce, ale są również 
bardzo ważnym pożytkiem 
pszczelim oraz pokarmem 
dla ptaków.

Dla obecnych 
i przyszłych pokoleń
- 3 maja w Gminie Męcinka
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Gmina Męcinka 
będzie ubiegać 
się o środki z 
NFOŚiGW na 
usuwanie folii 
rolniczych oraz 
innych odpadów 
pochodzących 
z działalności 
rolniczej typu 
siatki opa-
kowaniowe, sznurki do owijania balotów, opakowania po 
nawozach, opakowania typu Big - Bag. W ramach programu 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej” Wójt Gminy Męcinka zwraca się do 
rolników z prośbą o przekazanie informacji o posiadaniu folii, 
siatek, sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach 
(Big- Bag). Informację należy przekazać do Urzędu Gminy 
w Męcince na druku. Druki do wypełnienia znajdują się w sali 
obsługi klienta Urzędu Gminy. Wypełnione dokumenty należy 
złożyć w urzędzie gminy w Męcince w nieprzekraczalnym 
terminie do 20.08.2021r.

DEKLARACJE DO 20 sierpnia!

USUWANIE ODPADÓW 
POCHODZĄCYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
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