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G M I N A

Rok szkolny w naszych szkołach rozpoczęty
– realizacja milionowego projektu, przedszkole
kulinarne i System Motywacyjny Wójta
rzutniki multimedialne, projektory,
urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, mikroskopy, książki, przewodniki i wiele różnych pomocy naukowych. W ramach projektu w szkole
w Piotrowicach powstanie pracownia
chemiczna, a w Męcince zostanie ona
doposażona. Niezwykle ważnym elementem projektu jest organizacja zajęć

Wraz z dniem uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 ruszyła realizacja milionowego projektu
w dwóch szkołach, w Zespole Szkół
w Męcince oraz Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Piotrowicach. To
największa i najważniejsza inwestycja

Dok. na str. 3

w młodego człowieka, która realizowana jest obecnie w naszych szkołach,
dzięki pozyskanej przez Gminę Męcinka dotacji w kwocie blisko 900 000
zł. W ramach inwestycji zakupione
zostaną m.in. 32 nowe laptopy z oprogramowaniem, tablice interaktywne,

Projekt remontu świetlicy
wiejskiej w Chełmcu wybrany
do dofinansowania!

Wymiana okien i drzwi, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania
z pompą ciepła oraz nowej instalacji
elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej,
wykonanie posadzki oraz tynków, a
także przebudowa pomieszczeń świetlicy są przedmiotem projektu, który w
miesiącu wrześniu br. został wybrany
do dofinansowania przez Radę LGD
Partnerstwo Kaczawskie w ramach
dotacji unijnej. Realizacja inwestycji

dodatkowych dla dzieci z języków obcych, zajęć metodą eksperymentu, zajęć w zakresie indywidualizacji pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, trening uważności i pamięci. W ramach projektu odbywać się
będą również specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.

zaplanowana została na pierwsze półrocze przyszłego roku.
„Przedsięwzięcie to ma na celu
zapewnienie społeczności lokalnej
Chełmca, a także innym mieszkańcom
Gminy Męcinka godnych warunków
do spotkań, organizacji okolicznościowych uroczystości, a przez to do
integracji społecznej oraz rozwoju kulturowego” – podkreśla Wójt Gminy
Męcinka.

Gmina Męcinka wygrała proces w sądzie o 1,5 mln
zł dotacji na budowę wodociągu w Myślinowie
W 2016 r. Gmina Męcinka złożyła
wniosek o dotację na realizację tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na
którą nie otrzymała dofinansowania
ze środków unijnych. Wójt Gminy
odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu. Trzyosobowy skład
sędziowski WSA uznał wszystkie argumenty Gminy Męcinka i nakazał
urzędowi marszałkowskiemu ponownie ocenić wniosek Gminy Męcinka.

„Do dziś dźwięczą mi w uszach
słowa jednej z mieszkanek Myślinowa, która podczas zebrania wiejskiego powiedziała do mnie – Panie wójcie, ja od pięciu lat nie używam pralki,
ponieważ nie mam bieżącej wody.
– Uznałem, że muszę zrobić wszystko aby tym ludziom zapewnić godne
warunki do życia” – mówi wójt. „Na
szczęście udało się wywalczyć dotację
i w najbliższych miesiącach ruszamy z
inwestycją w Myślinowie” – dodaje.

M Ę C I N K A

Do grona Obywateli Gminy
Męcinka dołączyli narodzeni:
25.06.2017 r. urodziła się Iga Bator z
Piotrowic,
28.06.2017 r. urodziła się Maja Magdalena Gigiel z Piotrowic,
05.07.2017 r. urodziła się Gabriela
Maria Mękal z Kondratowa,
05.07.2017 r. urodziła się Maja Maria
Sawaniewicz z Kondratowa,
15.07.2017 r. urodził się Franciszek
Bułka z Małuszowa,
18.07.2017 r. urodziła się Emilia Marzec z Męcinki,
19.07.2017 r. urodziła się Kaja Pijanowska z Małuszowa,
23.07.2017 r. urodził się Krzysztof
Stanisław Ciesielski z Pomocnego,
27.07.2017 r. urodziła się Aleksandra
Guśtak z Piotrowic,
31.07.2017 r. urodziła się Maja Zofia
Bylina ze Stanisławowa,
01.08.2017 r. urodziła się Julia Mitek
z Męcinki,
16.08.2017 r. urodziła się Julia Paulina
Magryś z Chełmca,
17.08.2017 r. urodził się Fabian Paweł
Bożykowski ze Słupa,
24.08.2017 r. urodziła się Łucja Emilia
Malina z Myślinowa,
05.09.2017 r. urodził się Michał Stanisław Bielak z Pomocnego,
12.09.2017 r. urodził się Bartosz Grzegorz Ośka z Męcinki,
15.09.2017 r. Artur Aleksander Drzał z
Małuszowa.

W NUMERZE
Wykrycie zawału serca w kilka
minut – analizator hematologiczny dla ośrodka zdrowia w
Gminie Męcinka – jedyny taki
sprzęt w Powiecie Jaworskim!

Umowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Pomocne podpisana – Gmina Męcinka stawia na bezpieczeństwo!
„Trudne warunki terenowe górskiej
części gminy, w szczególności w okresie zimowym oraz daleka odległość od
jednostek PSP zaważyły o podjęciu
przeze mnie decyzji o zakupie nowego
samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Pomocne” – informuje Wójt
Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski. W wyniku podjętych działań pozyskano dotację z MSWiA w wysokości 208 000 zł oraz z WFOŚiGW
we Wrocławiu w kwocie 20 000 zł.
Z budżetu Gminy Męcinka pochodzi
natomiast 251 946 zł.
Nowy samochód w Pomocnem pojawi się już w grudniu br. Jego producentem jest firma BOCAR Sp. z o.o.,
która wyłoniona została w drodze
przetargu publicznego.
„Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy jest niezbędny aby poprawić

poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców terenów górskich naszej gminy
poprzez skrócenie czasu reakcji służb
ratowniczych na zdarzenie” – dodaje
wójt.
Warto zaznaczyć, że drugi nowy samochód ratowiczo – gaśniczy pojawi
się również na nizinnej części gminy, a
mianowicie w Męcince. W listopadzie
br. jednostka OSP Męcinka otrzyma
od Gminy Męcinka pojazd, który również wpłynie na poprawę standardu
bezpieczeństwa mieszkańców.
Przykładem sytuacji, gdzie liczył
się czas reakcji na zagrożenie był pożar domku o drewnianej konstrukcji w
miejscowości Kondratów, który miał
miejsce 15 września br.
Relacja medialna z akcji
https://www.youtube.com/watch?v=VjGBqFtKkrw

Kolejny sprzęt medyczny zakupiła
Gmina Męcinka do swoich ośrodków
w Piotrowicach, Męcince i Pomocnem. Analizator hematologiczny – to
urządzenie dzięki któremu pacjenci w
Gminie Męcinka będą diagnozowani
w kilka minut. Sprzęt, na który gmina
pozyskała dotację z Fundacji KGHM
pozwala na podstawie pobranej krwi w
ciągu kilku minut wskazać czy pacjent
jest odwodniony oraz czy infekcja ma
podłoże bakteryjne czy wirusowe. Te
ostatnie jest ważne w szczególności
gdy lekarz ma podjąć decyzję o konieczności zalecenia antybiotyku czy
też nie. Analizator hematologiczny
pokazuje również podstawowe wyniki
morfologii, umożliwia rozpoznanie zatrucia organizmu (np. lekami lub czadem) oraz niewydolności oddechowej.
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Samorząd uczniowski w Męcince wybrany
Wybory do rady Samorządu Uczniowskiego to ważny dzień. Zespół Szkół w Męcince już po
raz trzeci dołączył do ogólnopolskiej akcji „Samorządy Mają Głos”, której celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu
uczniowskiego.

Na czym polega udział w akcji „Samorządy Mają Głos”? Szkoła, zgłaszając się do akcji, zobowiązuje się
do zorganizowania wyborów do władz
samorządu uczniowskiego zgodnie z

zasadami i procedurami demokratycznymi opisanymi w publikacji "Wybory
do władz samorządu uczniowskiego.
Poradnik praktyczny".
W tym roku nad przebiegiem wy-

borów w Zespole Szkół w Męcince
czuwały Julka Zakowicz, Malwina
Massari, Justyna Kopeć i Paulina
Torończak. Zgłoszenia kandydatów
przyjmowała opiekunka SU - p. Kamila Strzemińska. Uprawnionych do
głosowania było 197 uczniów. Głosowało 141 osób, a frekwencja wyniosła
72,68 proc. W skład nowego Samorządu Uczniowskiego weszły: Klaudia
Malina – przewodnicząca, Nikola
Wybraniec – zastępca, Amelia Bogdanowicz – skarbnik, Marta Kusek
– sekretarz, Julia Wąsik, Natalia Michalska, Gabriela Gibała, Milena
Piec.
„Gratuluję wybranym przedstawicielom samorządu oraz życzę owocnej
pracy na rzecz społeczności szkolnej.
Ze swojej strony deklaruję wsparcie
organizacyjne i merytoryczne oraz zapraszam do współpracy” – mówi wójt
M. Brzozowski.

Wykrycie zawału serca w kilka minut

– analizator hematologiczny dla ośrodka zdrowia w Gminie
Męcinka – jedyny taki sprzęt w Powiecie Jaworskim!
Dok ze str. 1
„To pierwsze takie urządzenie w
placówkach służby zdrowia na terenie
Powiatu Jaworskiego” – informuje kierowniczka Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Piotrowicach Agnieszka
Tabiszewska.
„W imieniu mieszkańców Gminy
Męcinka pragnę bardzo serdecznie
podziękować pani Minister Elżbiecie
Witek za wsparcie jakiego udzieliła
nam podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia” – mówi wójt M.
Brzozowski
Gmina do swoich ośrodków w miesiącu wrześniu zakupiła również dwa

nowe aparaty EKG, a w ostatnich
dwóch latach USG, wyposażenie gabinetu ginekologicznego, urologicznego oraz unit stomatologiczny, które to
wykorzystywane są w otwartej w 2015
r. nowej siedzibie ośrodka zdrowia w
Męcince.
„Jako samorząd gminy podejmujemy działania, które mają na celu zapewnienie godnego standardu opieki
medycznej dla naszych mieszkańców.
Staram się aby w każdym roku nasze
ośrodki wchodziły na coraz wyższy
poziom świadczenia usług w ramach
gminnej służby zdrowia” – dodaje
wójt.

Blisko 150 000 zł dodatkowej dotacji!
W dniu 4 października 2017 r. Wójt Gminy Męcinka otrzymał informację od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza
Błaszczaka o przyznaniu Gminie Męcinka dodatkowych środków
finansowych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w
Słupie. Łącznie na to zadanie Gmina Męcinka pozyskała z MSWiA
328 962 zł.

Gminny Klub Żeglarski „Cysterska Brać” – podbija kolejne wody

Dzieci i młodzież z Gminy Męcinka w ramach Gminnego Klubu Żeglarskiego
"Cysterska Brać" po raz kolejny aktywnie uczestniczyły w zajęciach na wodzie pod okiem komandora Grzegorza Dyjasa. Podczas zajęć, które sfinansowane zostały z budżetu Gminy Męcinka młodzi ludzie rozwijali nie tylko
swoje pasje, zainteresowania, ale brali udział w niezwykłej przygodzie.
O tym, że zajęcia sportowe na
wodzie są coraz bardziej popularne,
świadczy duża frekwencja podczas
ostatnich wyjazdów. Organizowane
wydarzenia upowszechniły dyscyplinę
sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Męcinka.
Początkowo podczas spotkań w
szkołach, organizowanych przed wyjazdami, uczestnicy poznawali wiedzę
teoretyczną. Dzieci uczyły się podstaw
nawigacji, sygnalizacji, meteorologii, historii polskiego żeglarstwa, czy
wiązania lin na wiele sposobów. Nie
zapominano także o szantach. Następnie zorganizowano treningi praktyczne
na wodzie. Uczestnicy poznali wiele
akwenów. Pływali po Zalewie Słup,
Jeziorze w Kunicach, Nysie i Krępnicy. Żeglarstwa uczyli się na jachtach
żaglowych typu Omega, Wielki Trener
oraz Rambler. Natomiast motorowodniactwo, narty wodne i slider pozna-

wali na łodziach typu Malibu, Glastron
i Moomba. Nasi uczestnicy nauczyli
się uprawiać sporty wodne, a przede
wszystkim nauczyli się bezpiecznego
zachowania nad wodą i w pobliżu niej.
Zapoznawali się ze sposobami właściwego udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadkach na wodzie.
W trakcie szkolenia uczestnicy brali
udział w zawodach i regatach. Czworo
uczestników wzięło udział w miesiącu
sierpniu w Regatach Żeglarskich po
Wielkich Jeziorach Mazurskich. Kilkoro z uczestników zdobyło licencje
zawodnicze, a następnie brało udział w

zawodach „Piana Bosmana” w Oławie
oraz w Mistrzostawach Polski w Slalomie na nartach wodnych w Szelmencie
i Żninie.
Najaktywniejsi członkowie klubu to
Aurelia Kamińska, Marysia Sawczuk,
Kuba Borsukiewicz, Mateusz Dąbrowski, Karolina Olszewska, Magda
Majewska, Kornelia Cholewińska,
Szymon Łoniewski, Julia Król, Michał
Szczepankiewicz, Maciej Puzio, Piotr
Kłeczek, Paulina Torończak, Mikołaj
Wybraniec, Nikola Pismiok, Emilia
Kępa, Klaudia Malewska.
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Rok szkolny w naszych szkołach rozpoczęty – realizacja milionowego projektu, przedszkole kulinarne i System Motywacyjny Wójta
Dok ze str. 1
Nowy rok szkolny w przedszkolu w
Piotrowicach to start z innowacyjnym
programem „Kulinarne Przedszkole”,
którego inicjatorem jest Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.
W ramach tego programu odbyły się
już pierwsze warsztaty kulinarne pn.
„Witaminowy zawrót głowy”, które

wprowadziły dzieci i rodziców w nowatorski program, w zakresie którego
poznawali oni smaki lata, robiły kolorowe szaszłyki, owocowe koktajle i
próbowały chrupiących gofrów. Rozpoczęcie roku szkolnego było okazją
do wręczenia przez wójta fartuszków
kuchennych i czepków, które dzieciom
będą służyły podczas następnych zajęć
kulinarnych.

Od września rusza System Motywacyjny Wójta - rozszerzony o rywalizację klasową, a zapowiadany przez
wójta na zakończenie roku szkolnego.
W ramach systemu dodatkowo klasa z
najlepszą średnią ocen w nauce i zachowaniu pojedzie w nagrodę do parku rozrywki Energylandia w Zatorze.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego
trwały intensywne prace remontowe

Ponad 330 000 zł dotacji dla Gminy Męcinka
– mieszkańcy będą mieli nową drogę w Słupie
Samorząd Gminy Męcinka ubiegając
się o środki z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Słupie miał
na celu przede wszystkim poprawę
warunków życia mieszkańców, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

28 lipca 2017 r. Wójt Gminy Męcinka otrzymał od Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji informację o przydzieleniu dla Gminy
Męcinka kolejnej w tym roku dotacji,
tym razem w wysokości 181 000 zł

oraz dodatkowej dotacji w wysokości
150 000 zł.
Dzięki rządowemu wsparciu przebudowana zostanie droga gminna (tzw.
„betonówka”) w Słupie.

Samorząd Gminy Męcinka składa serdeczne podziękowania pani Minister Elżbiecie Witek za pomoc i współpracę przy realizacji tak ważnych dla mieszkańców naszej gminy przedsięwzięć jakimi są budowa drogi w Chełmcu oraz Słupie.

Ponad 300 000 zł kolejnej dotacji
– tym razem na drogę w Chełmcu
Poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa – to przesłanki, którymi kierował się samorząd Gminy Męcinka ubiegając się o środki z
budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Chełmcu. Promesę na dotację w wysokości 331 tys. zł udzieloną
przez rząd Wójt Gminy Męcinka otrzymał z rąk Minister
Elżbiety Witek oraz Wojewody Dolnośląskiego w dniu 14
lipca 2017r. we Wrocławiu.
Ruszyła inwestycja polegająca na przebudowie blisko
kilometra drogi gminnej biegnącej przez tzw. majątek,
przy działkach budowlanych aż do cmentarza komunalnego w Chełmcu.

POZYSKANE DOTACJE W OKRESIE
OD CZERWCA DO PAŹDZIERNIKA 2017 r.
1. 947 000 zł na szkoły w Męcince i Piotrowicach ( wyposażenie klas chemicznych,
zakup materiałów dydaktycznych, zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz szkolenie
nauczycieli) –dotacja z Unii Europejskiej RPO WD 2014-2020.
2. 331 000 zł na budowę drogi w Chełmcu – dotacja z budżetu państwa MSWiA.
3. 181 000 zł na przebudowę drogi w Słupie – dotacja z budżetu państwa MSWiA.
4. 40 000 zł na zakup sprzętu do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach
(analizator hematologiczny i EKG) – dotacja z Fundacji KGHM.
5. 30 000 zł na budowę chodnika w Pomocnem – dotacja z budżetu Województwa
Dolnośląskiego.
6. 208 000 zł z MSWiA na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Pomocne
7. 20 000 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pomocne
8. 150 000 zł dodatkowa dotacja na przebudowę drogi w Słupie - dotacja z budżetu
państwa MSWiA

Łącznie 1 910 000 zł

w dwóch szkołach gminy Męcinka w
celu polepszenia warunków nauczania.
Ze środków budżetu Gminy Męcinka
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Piotrowicach dokonano następujących
remontów, m.in. przebudowano pokój
nauczycielski na parterze po prawej
stronie, przygotowano w nim nowy
gabinet dyrektora i sekretariat. Z ówczesnego gabinetu dyrektora zrobiono

nową salę lekcyjną do nauki chemii.
Portiernia natomiast przekształcona
została na pokój nauczycielski, a na
drugim piętrze powstał nowy pokój
dla pedagoga. Przebudowano także
toalety. W Zespole Szkół w Męcince
dokonano całkowitej przebudowy i remontu pryszniców oraz toalet przy sali
gimnastycznej.

Mieszkańcy Pomocnego wykonali chodnik na
terenie rekreacyjnym
Materiały na budowę chodnika sfinansowane zostały w ramach budżetu
Gminy Męcinka. „Mieszkańcy Pomocnego to bardzo zaangażowana społeczność. Jesteśmy dużą wioską a pomimo

to potrafimy się zintegrować i wspólnie
pracować na rzecz naszej małej ojczyzny” – podkreśla Grażyna Bulka sołtys
pomocnego, która również brała udział
w pracach budowlanych.
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Inwestycje w III kwartale 2017 r.

Nowa droga w Piotrowicach

BUDOWA DROGI I CHODNIKA W SICHOWIE

Inwestycja realizowana została przy
bloku mieszkalnym znajdującym się w
końcowej części wsi od strony Jawora
w kierunku centrum sołectwa. Gmina
Męcinka na ten cel pozyskała 96 600

Duża inwestycja o wartości 2 329 620
zł polegająca na przebudowie drogi o
długości 1,6 km oraz budowie chodnika i kanalizacji deszczowej realizowana jest obecnie w Sichowie.
Wykonawcą wyłonionym w drodze
przetargu jest Konsorcjum Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane
Sp. z o.o. Wrocław i Przedsiębiorstwo
Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. Legnica.

zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 243 362,82 zł. Z budżetu
Gminy Męcinka wydatkowano kwotę
146 762,82 zł.

Powstała kolejna wiata– tym razem
dla mieszkańców Piotrowic

Społeczność lokalna tego sołectwa potrzebę budowy wiaty wyraziła podczas
zebrania wiejskiego i zdecydowała na
ten cel przeznaczyć środki z funduszu
sołeckiego w ramach budżetu gminy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622D oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Sichowie mająca
na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w dostępie do obiektów użyteczności
publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wiatę zbudowała na zlecenie Gminy
Męcinka Firma Budowlana „Mart-Soft”, natomiast fundamenty wykonała społeczność lokalna Piotrowic.

Bezpieczniej w Stanisławowie

– nowe schody do świetlicy wiejskiej

Wykonano remont muru oporowego przy świetlicy wiejskiej w Sichowie.

Mieszkańcy Stanisławowa od wielu lat
czekali na remont schodów do świetlicy wiejskiej, która jest ich miejscem
spotkań zarówno o charakterze społecznym, rozrywkowym ale także w
sprawach gospodarczych.
Od teraz mogą bezpiecznie wchodzić i wychodzić ze świetlicy, a to

dzięki zakupionym i zamontowanym
nowym schodom. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie w przedmiotowe przedsięwzięcie społeczności
lokalnej, która samodzielnie wykonała
prace rozbiórkowe i fundamentowe.
Inwestycja sfinansowana została z budżetu Gminy Męcinka.

Rozpoczęły się prace przebudowy blisko kilometra drogi gminnej w Chełmcu.
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Inwestycje w III kwartale 2017 r.
Kolejny teren rekreacyjny dla mieszkańców
w Gminie Męcinka – tym razem w Słupie

Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Muchowie, Pomocnem, Kondratowie i Stanisławowie.

Zakres robót obejmował wykonanie
boiska do piłki siatkowej o nawierzchni grysowej, nawierzchni z kostki beto-

nowej pod wiatą, chodnika oraz ogrodzenia placu. Inwestycja sfinansowana
została z budżetu Gminy Męcinka.

Obiecane mieszkańcom oświetlenie
uliczne w fazie realizacji
– powstaje kolejnych 70 nowych lamp w Gminie Męcinka

Wykonano umocnienie skarp rowu w Chroślicach.

Ruszają prace przebudowy drogi gminnej w Słupie.

W obecnym czasie na terenie Gminy
Męcinka realizowana jest inwestycja
polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego wsi. W ubiegłym roku
Budowa prawie dwukilometrowego chodnika w Nowej Męcince.

Powstało kolejne miejsce spotkań dla mieszkańców Chełmca.

zrealizowanych zostało dwadzieścia
siedem punktów, natomiast w roku
obecnym powstaje aż siedemdziesiąt
następnych lamp.

Budowa parkingu przy ośrodku
zdrowia w Męcince oraz Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej

Zrealizowano budowę ponad 100 metrów parkingu, co przekłada się na 8
nowych miejsc postojowych, w tym
również dla osób niepełnosprawnych

przy nowych siedzibach ośrodka zdrowia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Męcince. Inwestorem
przedsięwzięcia jest Gmina Męcinka.
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Pytania do wójta

Pytania pochodzą od mieszkańców Gminy Męcinka zadawane w ramach uruchomionego telefonu do wójta. Dane osobowe rozmówców nie są ujawnione i podlegają ochronie prawnej.
Dlaczego tak długo trwa budowa
chodnika w Nowej Męcince?
Inwestycja budowy blisko 2 –
kilometrowego chodnika w Nowej
Męcince jest efektem nawiązanej
w 2015 roku współpracy naszego
samorządu z Kopalnią Surowców
Skalnych Bartnica. Decyzję o budowie tego ciągu pieszego podjąłem w odpowiedzi na sugestie
wielu mieszkańców tego sołectwa.
Bartnica zgodziła się zrealizować
tą inwestycję i wyłoniła wykonawcę – jedną z firm budowlanych. Ze
strony Gminy Męcinka zadeklarowałem nadzór nad wykonywanym
zadaniem i w wyniku jednej z kontroli dotyczącej przebiegu inwestycji inspektor ds. inwestycji z Urzędu Gminy Męcinka stwierdził, że
prace są wykonywane w sposób
niezgodny ze sztuką budowlaną.
Inwestycja została zatrzymana na
czas dokonania oceny zrealizowanych prac przez biegłego z dziedziny budownictwa powołanego
przez firmę Bartnica. Biegły również potwierdził niezgodność wykonanych prac ze sztuką budowlaną oraz projektem. Wyłoniony
został nowy wykonawca inwestycji. Obecnie trwają prace rozbiórkowe oraz budowlane. Na bieżąco monitoruję przebieg zadania i
podejmuję wszelkie starania aby
inwestycja została zakończona jak
najszybciej. Wiem, że chodnik budowany jest zbyt długo ale zależy
mi na tym aby został zbudowany
solidnie i na wiele lat.
Czy jest szansa na uporządkowanie ruchu pojazdów i pieszych
na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Męcince przy sklepie i
masarni?
Problem ten od wielu lat zgłaszany jest przez mieszkańców
Męcinki. Wielokrotnie na sesjach
interpelował również w tej sprawie radny W. Gregulski oraz radny
powiatowy Sylwester Rudziec. Po-

dejmowałem również wielokrotnie
rozmowy w tej sprawie ze Starostą
Jaworskim. Omówiona wspólnie
została nawet koncepcja związane
z konkretnymi rozwiązaniami w
tej sprawie. We wrześniu br. otrzymałem informację od Starosty Jaworskiego, że Powiat nie planuje
realizować tej inwestycji w najbliższym czasie i nie wystąpił do
żadnych programów zewnętrznych
w celu pozyskania dofinansowania
na przedmiotową inwestycję. Mając na uwadze powyższe podjąłem
decyzję o przejęciu zadania i zrealizowania go samodzielnie jako
Gmina Męcinka. Bezpieczeństwo
naszych mieszkańców jest najważniejsze. Odbudowana zostanie
jezdnia, zbudowane chodniki oraz
wyznaczone przejścia dla pieszych. Nie wyobrażam sobie aby
w dalszym ciągu stan i organizacja tego skrzyżowania wyglądała
tak jak dotychczas. Cieszę się, że
zadanie to również zostało dostrzeżone jako priorytetowe przez społeczność lokalną sołectwa Męcinka podczas zebrania wiejskiego w
sprawie podziału środków funduszu sołeckiego i obywatelskiego.
Zdecydowana większość środków
bowiem przeznaczona została na
zagospodarowanie placu gminnego przy omawianym skrzyżowaniu
(miejsca postojowe, miejsca odpoczynku, teren zielony oraz chodnik). Inwestycję planuję zrealizować w pierwszym półroczu 2018 r.
Dlaczego firma, która wykonała drogę przy blokach w Piotrowicach zerwała wykonany
asfalt?
Nie odebrałem inwestycji, która został wykonana niezgodnie z
projektem budowlanym. Firma
bez mojej zgody położyła asfalt na
istniejących płytach betonowych.
Jako przedstawiciel mieszkańców
zobowiązany jestem do tego aby
publiczne środki finansowe wy-

datkowane były w sposób celowy.
Każda zbudowana przez Gminę
Męcinka droga musi odpowiadać
wszelkim standardom budowlanym aby mogła służyć mieszkańcom przez wiele lat. Obecnie firma
dokonała poprawy inwestycji. Zerwany został położony bez zgody
Gmin Męcinka asfalt, zdjęto betonowe płyty, wykonano odpowiednią podbudowę, położono nowy
asfalt i wykonano pobocza.
Czy jest możliwość zwiększenia ilości lamp oświetlenia ulicznego w Piotrowicach?
Tak. Inwestycja realizowana
w obecnym roku jest wynikiem
podjętych przez nas działań w firmie Tauron. Obecnie realizujemy
rozbudowę oświetlenia ulicznego
w ilości blisko 100 nowych lamp,
które zamontowane zostały na podstawie wcześniejszych zgłoszeń
mieszkańców, sołtysów i radnych.
W przyszłym roku jako gmina będziemy realizować zagęszczanie
oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych.
W wielu okolicznych gminach mieszkańcom podwyższono
stawki za wodę i ścieki? Czy w
Gminie Męcinka również jest to
przygotowywane?
Jednym z celów strategicznych
obecnego samorządu Gminy Męcinka jest tworzenie w Gminie
Męcinka dobrych warunków do
zamieszkiwania. Niskie podatki
i opłaty są jednym z najważniejszych elementów takiego kierunku rozwoju naszej gminy. Od
początku swojej działalności jako
Wójt Gminy Męcinka za cel priorytetowy uznałem prowadzenie
takiej polityki, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo i spokój
mieszkańców oraz zachęcała do
osiedlania się u nas. Pomimo, że
przeprowadzona w 2017 r. analiza
kosztów dotyczących funkcjonowania systemów wodociągowego i

XXXI Sesja Rady Gminy
XXXI sesja Rady Gminy Męcinka miała miejsce 7 września 2017
r., podczas której wójt przedstawił informację z działalności za
okres od ostatniej sesji tj. od 13.06.2017 r. do 07.09.2017 r.
Następnie radni podjęli chwały w
sprawie: zmiany składu osobowego
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej, uchylenia uchwały Nr X/76/2015 Rady
Gminy Męcinka z dnia 25 sierpnia
2015 r, w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora
Zespołu Szkół w Męcince, uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach, uchwalenie zmiany
miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla miejscowości
Przybyłowice, Piotrowice i Męcinka,
upoważnienia wójta do wystąpienia
o nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowych, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dotyczącego działki w Myślinowie,
udzielenie dotacji z budżetu gminy,
zmiany budżetu gminy Męcinka na
2017 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023.
Na sesji Rady Gminy Męcinka

obecny był również Sylwester Rudzic
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jaworskiego, któremu podziękowano
za podejmowane działania na rzecz
Gminy Męcinka na szczeblu powiatu
oraz zgłoszono kolejne sprawy bieżące.
Na zakończenie sesji odbyło się
losowanie zwycięscy w ramach konkursu ogłoszonego w Informatorze Samorządowym Gmina Męcinka Bliżej
Ludzi, którą została mieszkanka Męcinki pani Helena Kopeć.

kanalizacyjnego w Gminie Męcinka wskazuje na konieczność podwyższenia opłat dla mieszkańców
i przedsiębiorców, nie zamierzam
tego robić. Zaproponowałem natomiast Radzie Gminy Męcinka
wprowadzenie dopłat do tego systemu w ramach budżetu gminy, co
pozwala na utrzymanie stawek dla
mieszkańców na dotychczasowym
poziomie. Tak więc podwyżek nie
będzie.
Zamierzam wymienić piec.
Czy w Gminie Męcinka istnieje
możliwość uzyskania dofinansowania dla osoby prywatnej na
ten cel?
Tak. Od trzech lat w naszej gminie funkcjonuje program dopłat do
wymiany pieców tradycyjnych na
ekologiczne (m.in. na ekogroszek
– V generacji, pellet, gaz, olej opałowy). O dotację może ubiegać się
mieszkaniec Gminy Męcinka, który złoży wniosek w Urzędzie Gminy w Męcince przed dokonaniem
zakupu nowego pieca. Dotacja wynosi 1500 zł. Dotychczas dotacji
takiej udzieliłem już kilkudziesięciu właścicielom nieruchomości.
Jestem mieszkanką Chełmca. Od wielu lat wyczekujemy budowy chodnika w naszej
miejscowości. Ruchliwa droga
wojewódzka stanowi poważne
zagrożenie, w szczególności dla
dzieci oraz osób starszych. Czy
chodnik ten zostanie zbudowany?
Tak. W obecnym miesiącu przystępujemy do budowy chodnika i
kanalizacji deszczowej w Chełmcu. Tak długi czas oczekiwania
na realizację inwestycji wynikał z
procedur dotyczących pozyskania
dotacji oraz wielu uzgodnień m.in.
z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
oraz zgłoszeń m.in. w Starostwie
Powiatowym w Jaworze, a także u
Wojewody Dolnośląskiego. Każdy
z tych podmiotów ma ustawowe

terminy na analizę dokumentacji
oraz udzielenie odpowiedzi. Chodnik, który niebawem rozpoczniemy budować znajduje się w obrębie drogi wojewódzkiej, stąd dużo
bardziej skomplikowany proces
administracyjny tej inwestycji.
Obecnie jesteśmy na finale tych
procedur. Mamy już wyłonionego
wykonawcę w drodze przetargu
publicznego. Jeśli czynniki atmosferyczne nie utrudnią nam realizacji inwestycji, to mieszkańcy
Chełmca jeszcze w tym roku będą
poruszać się nowym chodnikiem.
W Muchowie realizowany jest
obecnie przez gminę projekt dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczerze mówiąc
nie wierzyłem w realizację tej inwestycji, ponieważ kilka lat temu
już obiecywano budowę tych
instalacji, zbierano deklaracje
i nic z tego nie wyszło. Obecnie
widzę, że inwestycja przez Pana
zapowiadana jest realizowana.
Nie zadeklarowałem się do tego
projektu, kiedy były zbierane
zgłoszenia przez Urząd Gminy
w Męcince. Czy na tym etapie
mogę jeszcze się dopisać?
Pomimo, że projekt jest już realizowany przez wyłonionego
przez gminę w trybie przetargu
wykonawcę i pomimo tego, że lista jest już zamknięta zachęcam
do złożenia stosownej deklaracji w
Urzędzie Gminy w Męcince. Jest
taka ewentualność, że ujęty zostanie Pan na liście rezerwowej, która
uruchamiana będzie w przypadku
kiedy to niektóre nieruchomości z
uwagi na uwarunkowania geologiczne nie zakwalifikują się do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto w przyszłym
roku ponownie uruchomię nabór
na budowę tych oczyszczalni i w
zależności od liczby chętnych złożę wniosek o kolejne dofinansowanie zadania.
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Gmina Męcinka sportem stoi

– zajęcia lekkoatletyczne w Męcince

Dwudziestu uczniów ze szkoły w Męcince brało udział w bezpłatnych zajęciach lekkoatletycznych w ramach
realizacji projektu „Leśna Akademia
Sportu Dzieci i Młodzieży”. Realizacja
projektu była możliwa dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Gminą Męcinka a Fundacją „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart
Fond”. Podsumowaniem zajęć była

olimpiada sportowa, która odbyła się 4
października w Chocianowie, w której
uczniowie zdobyli pierwsze miejsce.
Serdecznie gratuluję dzieciom zajęcia zaszczytnego pierwszego miejsca
oraz dziękuję Pani Małgorzacie Urbanowskiej za prowadzenie zajęć i zaszczepienia w dzieciach nowej dyscypliny sportowej – wójt M. Brzozowski

KOLEJNE SPORTOWE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE MĘCINKA!
W Gminie Męcinka zorganizowane zostały
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
„Jest to możliwe dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 15 000 złotych” – informuje wójt.
Zarówno na terenie sportowo-rekreacyjnym przy szkołach w Męcince i
Piotrowicach dzieci w wieku od 6 do
16 lat mają możliwość brania udziału

w zajęciach z piłki nożnej i ręcznej.
Projekt pn. „Wyrównujemy szanse –
czyli sportowo na wsi” skierowany jest
dla dziewcząt jak i chłopców.
Zakończeniem projektu będzie już
drugi turniej mikołajkowy rodzice
kontra dzieci.

To już 35 raz pątnicy uczestniczyli w Pielgrzymce na Górę
Kalwarię w Męcince – 15 000,07 zł dla dzieci chorych na raka
Po raz trzydziesty piąty, w niedzielę 10 września br. wyruszyła parafialna pielgrzymka na Górę
Kalwarię w Męcince. Szczytny cel, czyli pomoc małym pacjentom z Kliniki Transplantacji
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz Cudowna Ikona Matki Bożej
Łaskawej z Sanktuarium Krzeszowskiego ponownie zgromadziły licznie pielgrzymów na Drogę Kalwaryjską w Męcince.
Tegoroczna pielgrzymka rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w kościele
św. Andrzeja w Męcince. Zgromadzona społeczność spod kościoła ruszyła
na Cysterski Szlak w towarzystwie orkiestry dętej Hanys Band. Drogę krzyżową wzdłuż zabytkowych kapliczek i
Mszę Świętą w intencji rodzin, zamówioną przez Wójta Gminy Męcinka na
szczycie Góry Kalwarii celebrował ks.
dr Bogusław Wolański, proboszcz parafii w Olszynie.
Po Eucharystii pielgrzymi spotkali
się na charytatywnym pikniku rodzinnym, podczas którego odbyła się loteria fantowa i losowanie nagród. Na
pikniku można też było spróbować
ciasta domowego wypieku, ciepłej
grochówki, pajdy chleba ze smalcem i
ogórkiem oraz kiełbasy z grilla.
Organizatorami pielgrzymki była
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Andrzeja Apostoła w Męcince, której
proboszczem jest ks. dr Marek Kluwak, Gmina Męcinka, OSP Męcinka,

rady parafialne z Męcinki, Chełmca
i Piotrowic przy współpracy szkół z
Męcinki i Piotrowic oraz rad sołeckich
z Męcinki i Chełmca.
Organizatorzy dziękują ludziom
dobrego serca za wsparcie Kliniki
Transplantacji, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz za
uczestnictwo w tym wydarzeniu.

W oczekiwaniu na nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy dla OSP Męcinka
W trakcie produkcji jest nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy,
którym już w listopadzie br.
dysponować będzie Ochotnicza
Straż Pożarna w Męcince.

Pojazd, na zakup którego Gmina
Męcinka pozyskała dotację unijną w
wysokości ponad pól miliona złotych
produkowany jest przez firmę Stolar-

czyk. Ochotnicze Straże Pożarne
na terenie Gminy Męcinka funkcjonują od 1945r. To w roku 2017
pierwszy raz w historii tej gminy
jednostki OSP otrzymają nowe samochody ratowniczo – gaśnicze.
Strażacy z OSP Męcinka na
czele z prezesem Wiesławem Gregulskim przygotowują obecnie pomieszczenie garażowe, w którym

Podczas tego szczytnego wydarzenia udało się zebrać środki finansowe
w kwocie 15.000,07 złotych na rzecz
małych pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej we Wrocławiu, które zostały przekazane za pośrednictwem Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową".
parkowany będzie pojazd. W tym
celu wykonano posadzkę z przemysłowego tworzywa żywicznego zapewniającą odpowiednią twardość i
trwałość podłoża. Koszt inwestycji
wyniósł 6 150 zł, z czego 4 400 zł
pochodziło z dotacji, którą strażacy
otrzymali w ramach KSRG natomiast kwota 1750 zł przeznaczona
została przez wójta ze środków budżetu gminy.
Nowy samochód ratowniczo –
gaśniczy poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Kupon konkursowy
Prezentujemy czytelnikom kolejną odsłonę naszego
konkursu. Prosimy o rozpoznanie miejsca z terenu
naszej gminy przedstawionego na zdjęciu.
Odpowiedź:
…………………………………………………………
Imię i Nazwisko:
…………………………………………………………
Adres Zamieszkania:
…………………………………………………………
Tel. Kontaktowy: ………………………………………
……………………..…………………
Czytelny Podpis

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o Gminie Męcinka w
aspekcie historycznym. Kupon konkursowy wraz z udzieloną
informacją należy wrzucić do urny znajdującej się w Urzędzie
Gminy Męcinka. Losowanie zwycięzcy odbędzie się publicznie
na najbliższej sesji Rady Gminy Męcinka.

Nagroda w konkursie: sprzęt AGD
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. z 2016 r. poz. 922)
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Na co mieszkańcy Gminy Męcinka postanowili przeznaczyć
fundusz sołecki i budżet obywatelski na 2018 r.
Sołectwo

Fundusz sołecki

Budżet obywatelski

Chełmiec

Zakup namiotu 8x12 oraz 15 kompletów biesiadnych, nagłośnienie, wykonanie przyłącza prądu w parku.

Wyrównanie terenu koło wiaty w parku, wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Chroślice

Doposażenie i remont świetlicy, zakup strojów i obuwia dla zespołu Chrośliczanie.

Wyposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Kondratów

Zakup sprzętu strażackiego, budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej.

Utwardzenie terenu przeznaczonego na parking.

Małuszów

Zagospodarowanie terenu na parking przy kościele parafialnym, zagospodarowanie boiska i terenu wokół stawu (plac zabaw).

Męcinka

Zakup strojów dla Kabaretu Żmije, zagospodarowanie terenu gminnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych.

Muchów

Zagospodarowanie terenu wokół boiska (montaż lamp parkowych, toalety oraz koszy na śmieci, doprowadzenie Wyposażenie placu zabaw przy boisku.
wody), dofinansowanie OSP Pomocne oraz 7 zespołów lokalnych (przeznaczenie dofinansowania na dojazd
zespołów przy organizacji imprez w Muchowie).

Myślinów

Budowa świetlicy wiejskiej.

Piotrowice

Wykup i zagospodarowanie parku w Piotrowicach.

Pomocne

Stroje dla zespołu Rusałki spod Czartowskiej Skałki oraz zespołu Strażackiego Iskierki, zakup sprzętu strażac- Budowa siłowni zewnętrznej.
kiego, doposażenie kuchni (zakup kuchenki gazowej i taboretu gazowego, wózek, blat roboczy, szafki, rolety,
regały), siłownia zewnętrzna.

Sichów

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy wiejskiej.

Przybyłowice

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup obuwia dla zespołu Perła z Przybyłowic.

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.

Sichówek

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, umocnienie brzegów stawu.

Słup

Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej, wymiana urządzeń sanitarnych, remont salki przy świetlicy wiej- Zakup kompletów biesiadnych, budowa grilla
skiej.
przy wiacie rekreacyjnej na boisku, zakup paneli
do sali przy świetlicy wiejskiej.

Stanisławów

Zakup bramek na boisko, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, elewacja frontowa świetlicy, remont kapliczki na placu gminnym.
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Ogólnopolski dzień Przedszkolaka

W środę 20 września, jak co roku w
naszym przedszkolu, obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Nasze dzieci przygotowały się do
niego bardzo starannie. Nauczyły się
piosenek i rymowanek. Każda grupa
przygotowała plakat z hasłami dotyczącymi przedszkolaków. Od rana z
głośników słychać było piosenki dla
dzieci. Na uroczystości wszystkie
dzieci odśpiewały Hymn Przedszkolaka. Zaśpiewały piosenki i recytowały

rymowanki. Dowiedziały się skąd się
wzięło to święto i kto je ustanowił.
Przedszkolaki wysłuchały również
listu Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, skierowanego do dzieci z okazji tego święta. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością Wójt
Gminy Męcinka, pan Mirosław Brzozowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół
w Męcince pani Bogusława Kałużna,
którzy złożyli życzenia maluchom
z okazji ich święta, a później wraz z

dziećmi wzięli udział w korowodzie
z balonami. Wszystkie grupy, od najmłodszej do najstarszej oraz goście
przemaszerowali przez Męcinkę. Po
uroczystości dzieci udały się do swoich sal, gdzie czekał na nich słodki
poczęstunek i wspaniałe zabawy w
grupie. Wszystkie panie postarały się,
aby ich dzieci w tym dniu były wesołe
i zadowolone.

Autor: Halina Brejan

Wesele w szkole w Piotrowicach
Narodowe Czytanie w naszej szkole stało się już tradycją,
rzec by można weszło nam w krew. W tym roku cała Polska przypominała sobie dramat Stanisława Wyspiańskiego
,,Wesele’’.

Jego opracowaniem zajęła się najstarsza klasa VII ,,A”. Uczniowie dokonali
podziału na role i wcielili się w postaci
dramatu z III aktu.
Jak twierdzili, musieli zmierzyć się
z niełatwym, już dla nich archaicznym,
językiem. Swoje umiejętności interpretacyjne zaprezentowali w bibliotece wiejskiej w Piotrowicach. Udali
się tam z opiekunem p. Bożeną Moderacką. Gościła ich p. Elżbieta Chodor, a do Narodowego Czytania, jak co
roku, dołączyła p. Jadwiga Zwierzew.

Śliwki tego dnia królowały od samego
rana. Postanowiliśmy również uczcić
ten owoc, przychodząc w ubraniach
koloru fioletowego, żółtego lub granatowego.
Po zapoznaniu się z rodzajem przyniesionych śliwek, omówieniu walorów zdrowotnych dzieci nauczyły się
piosenki „ Śliwka robaczywa”. Były
wiersze oraz prace plastyczne,
ale największą atrakcją dla dzieci było przygotowanie śliwkowych
pyszności. Każda grupa z pomocą pań
przygotowała ciasto ze śliwkami, które
po upieczeniu na drugi dzień zniknęło
z talerzyków w mgnieniu oka. Wiadomo, że to, co zrobimy sami zawsze
smakuje najlepiej.
Dzień Śliwki upłynął w atmosferze
radości, uśmiechu, zabawy i nauki.

Autor: Monika Malinowska

Autorzy:
Julia Bednarczyk
i Natalia Bednarczyk

150 posadzonych drzew – współpraca
Gminy Męcinka i KSS Bartnica
Miododajne lipy i chroniące przed słońcem klony – aż 150
drzew posadzonych zostało przez mieszkańców i samorząd
Gminy Męcinka oraz zarząd i pracowników firmy KSS Bartnica Sp. z o.o. na terenie Gminy Męcinka.

Dzień Śliwki w Przedszkolu
Kulinarnym w Piotrowicach
W dniu 21 września w przedszkolu obchodziliśmy „DZIEŃ
ŚLIWKI”. W tym roku szkolnym w kalendarzu imprez przedszkola zaplanowane są święta owoców i warzyw. Wszystko to za sprawą innowacji pedagogicznej pn. „Kulinarne
przedszkole”.

Uczniowie wykazali się pomysłowością i przygotowali opaski z nazwami
postaci, które reprezentują.
Na ,,scenie’’ pojawiali się Pan Młody, Poeta, Dziennikarz, Panna Młoda
czy Stańczyk. Występ uczniów kl. VII
,,A” uznany został za bardzo udany,
czyli nie taki Wyspiański straszny.
Ciekawe, która powieść będzie czytana w przyszłym roku.

W ramach współpracy gminy z firmą
zrealizowana została kolejna inicjatywa przynosząca wymierne korzyści
dla mieszkańców Gminy Męcinka.
Przy drodze w Męcince powstała piękna aleja lipowa, natomiast na terenie
szkoły w Męcince posadzono klony,
które będą nie tylko upiększały to
miejsce ale przede wszystkim dawały
schronienie przed słońcem uczniom
oraz innym mieszkańcom korzystającym z placu zabaw.
„Nawiązana współpraca z KSS
Bartnica, która od trzech lat jest
właścicielem kopalni w Męcince zaowocowała już sfinansowaniem lekcji
pływania dla przedszkolaków gminnych przedszkoli, budową chodnika w
Nowej Męcince oraz dofinansowaniem
wielu imprez gminnych. Obecnie zrealizowane zostały nasadzenia drzew
na terenach publicznych w Męcince”
– podkreśla wójt.
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Wszystkie wieńce najpiękniejsze, dostojny Polonez, gotowanie na żywo i szaleństwo na koncertach – dożynki gminno – diecezjalne w Sichowie za nami
Święto Plonów to radosna uroczystość zakończenia żniw i dziękowania Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rolnika, dlatego też od 3 lat jest najważniejszym wydarzeniem społeczno - kulturalnym w Gminie Męcinka. Dożynki, których organizatorem był Wójt Gminy Męcinka rozpoczęły się Mszą Świętą
polową, którą w obecnym roku sprawował Biskup Diecezji Legnickiej Zbigniew Kiernikowski.
W tegorocznym Święcie Plonów,
które zorganizowane zostało 3 września w parku w Sichowie udział wzięło
kilka tysięcy osób. Wieś Sichów witała przybywających gości przepięknie
przystrojonymi posesjami i inscenizacjami, które powstały dzięki zaangażowaniu i pracy sołtysa Tomasza Olecha,
rady sołeckiej, radnego Waldemara Talara i bardzo wielu mieszkańców. Starostami tegorocznych dożynek gminno – diecezjalnych byli Jan Krupiński
z Sichowa i Stanisława Budziszyn z
Sichówka.
Wydarzeniem, które skupiło uwagę
bardzo wielu uczestników dożynek był
pokaz tańca Poloneza w wykonaniu
zespołów ludowych, Kabaretu Żmije
z Męcinki oraz zespołu strażackiego
Iskierki z Pomocnego a poprowadzonego przez wójta.
Mieszkańcy oraz przyjezdni goście
mogli częstować się bigosem, przygotowywaną na żywo Solianką oraz
dzikiem ufundowanym przez koło łowieckie Słonka i Jeleń ze Złotoryi.
Wszystkie wieńce dożynkowe zdobyły pierwsze miejsca, a sołectwo z
Gminy Męcinka, które je wykonało
otrzymało nagrodę w postaci bonu o
wartości po 500 zł. Dodatkowo wybrano najoryginalniejsze stoisko jarmarczne, którym w tym roku okazało
się stoisko sołectwa Sichów.
Główną atrakcją wieczoru były występy gwiazd: Sachiel, Trzy Korony i

CZADOMAN, podczas których bawili
się licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Męcinka i całego regionu.
Dodatkową niespodzianką był pokaz
laserów i dyskoteka z Muzycznym Radiem. Całą imprezę prowadził Maciej
Wowk, a relacjonowało na żywo Muzyczne Radio i Radio Plus Legnica.
Gośćmi, którzy przybyli na niedzielną uroczystość dożynkową byli
m.in. Minister Elżbieta Witek, Marszałek Tadeusz Samborski, Komendant
Wojewódzki PSP Adam Konieczny,
Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu
Aleksander Marek Skorupa, Komen-

dant Powiatowy Policji w Jaworze Andrzej Błaszczak, Stanisław Laskowski
Starosta Powiatu Jaworskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego Sylwester Rudziec, Członek
Zarządu Powiatu Jaworskiego Stanisław Witek, radni Gminy Męcinka,
Wanda Gołębiowska Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego, Wójt Gminy Jeżów
Sudecki Edward Dudek, Wójt Gminy
Legnickie Pole Henryk Babuśka.
Sponsorami tegorocznych dożynek
byli: KSS Bartnica Sp. z o.o., Gospo-

Walczyli o Puchar Wójta Gminy Męcinka
To już czwarta edycja tego sportowego wydarzenia, która zorganizowana została przez
wójta Mirosława Brzozowskiego. Po raz kolejny swoim patronatem wydarzenie objęła Minister Elżbieta Witek oraz Wiceprzewodniczący Powiatu Jaworskiego Sylwester Rudziec, którzy wsparli imprezę zarówno organizacyjnie, rzeczowo jak i finansowo.

W tym roku turniej został rozszerzony o Ligę Mistrzów Dzieci, w której wzięło prawie 100 osób z terenu
gminy i każdy z nich otrzymał medal
oraz torbę sportową na treningi.
WYNIKI
Dziecięca Liga Mistrzów
W kategorii wiekowej do 12 lat
zwycięską drużyną były dzieci z sołectwa Słup, drugie miejsce zajęła drużyna z Męcinki, natomiast trzecie z Piotrowic. Królem strzelców został Piotr
Biliński, Zawodnikiem turnieju Kuba
Białek, bramkarzem Kuba Belica, a
drużyną Fair Play dzieci z sołectwa
Męcinka II. W kategorii wiekowej 1216 lat pierwsze miejsce zajęła grupa z
Męcinki, drugie grupa z Kondratowa
natomiast trzecie sołectwo Piotrowice.
Królem strzelców w tej kategorii zo-

stał Patryk Mysłowski, Zawodnikiem
turnieju Paweł Nowicki, Bramkarzem
turnieju Łukasz Skibiński, natomiast
Drużyną Fair Play została grupa z
Chełmca. Każda drużyna, która zajęła
pierwsze trzy miejsca otrzymała także
puchar.
Rozgrywki klubów
Po emocjonujących rozgrywkach
pierwsze miejsce zajęli piłkarze z KS
Męcinka otrzymując puchar oraz talon
w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego. Drugie miejsce zdobył
KS Bazalt Piotrowice, trzecie LKS
Platan Sichów, natomiast czwarte LKS
Chełmiec. Drużyny zajmujące drugie,
trzecie i czwarte miejsce otrzymały
puchar oraz po dwie piłki meczowe.
Każdy zawodnik otrzymał również
pamiątkowy medal. Wśród graczy z
klubów sportowych został wyłoniony

Król strzelców, którym został Patryk
Rajczykiewicz. Zawodnikiem turnieju
został Dawid Zapaśnik, a najlepszym
bramkarzem okazał się Ireneusz Rzepka. Nagrodzono także drużynę Fair
Play, którą została LKS Chełmiec.
„Dziękuje pani Minister Elżbiecie
Witek za wspieranie naszej gminy na
wielu płaszczyznach, począwszy od
dotacji na inwestycje, wsparcie finansowe na realizację zajęć dodatkowych
dla uczniów, ale także objęcie patronatem po raz kolejny Turnieju Lata oraz
ufundowanie nagród dla drużyn w kategorii Fair Play.
Podziękowania składam również
panu Sylwestrowi Rudźcowi za patronat oraz nieocenioną pomoc organizacyjną podczas tego sportowego wydarzenia. Panu Sylwestrowi dziękuję za
ufundowanie nagród dla najlepszych
zawodników oraz koordynowanie całego wydarzenia.
Składam podziękowania dyrekcjom
naszych szkół: pani Bogusławie Kałużnej i Jolancie Cisoń za współpracę, a
nauczycielkom przedszkola z Piotrowic paniom Marzannie Rzepce, Annie
Karlińskiej, Monice Malinowskiej i
Agnieszce Wąsowskiej dziękuję za zaangażowanie i prowadzenie konkursów dla dzieci.
Paniom Ewie Sygut, Celinie Słupskiej i Agnieszce Chlebickiej dziękuję
za ugotowanie pysznej grochówki.

darstwo Ogrodnicze Roman Bodnar,
COM-D Sp. z o.o., Grupa Auto Finanse Anna Hejnowicz, Bank Spółdzielczy w Jaworze oddział w Męcince,
Amazon, Mobilny Paintball Joanna
Berezowska, Lotto, Oriflame, Gospodarstwo Rolne Karolina Wyrzykowska
– Szkółka drzew i krzewów, Mechatronicy - firma WME, Gminne Koło
Pszczelarskie, KRUS oddział w Legnicy, BaRaPol Bratuś-Komar Renata,
Patronat medialny sprawował portal
jawor24h.pl.
„Składam bardzo serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Biskupowi
Naszym strażakom z OSP Męcinka na czele komendantem Wiesławem
Gregulskim dziękuję za przygotowanie
basenu z wodą dla dzieci i piłkarzy, a
paniom pielęgniarkom Marioli Milewicz i Marzenie Mazur za gotowość i
czuwanie na bezpieczeństwem uczestników imprezy.
Bardzo serdeczne podziękowania
składam radnym i sołtysom Gminy
Męcinka za przygotowanie drużyn sołeckich do Turnieju Dziecięcej Ligii
Mistrzów. Dziękuję pani Monice Lulek Akademia Rozwoju „Bystrzak” za

Diecezji Legnickiej Zbigniewowi Kiernikowskiemu za możliwość wspólnego
przygotowania dożynek gminno – diecezjalnych oraz za odprawioną Mszę
Świętą w intencji mieszkańców naszej
gminy. Składam bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie uroczystości ks.
proboszczowi Piotrowi Różyckiemu,
sołtysowi Sichowa panu Tomaszowi
Olechowi, radzie sołeckiej Sichowa,
radnemu Waldemarowi Talarowi oraz
bardzo wielu mieszkańcom Sichowa
i Sichówka, strażakom z OSP Męcinka, OSP Pomocne i OSP Małuszów z
komendantem Wiesławem Gregulskim
na czele, sołtysom, radom sołeckim i
mieszkańcom za przygotowanie stoisk tradycyjnych, Policjantom z KPP
w Jaworze, pielęgniarkom z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach,
obecnym mediom, sponsorom oraz
Prezesowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sichowie panu Janowi
Krupińskiemu za udostępnienie miejsca na parkingi”.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

Wydarzenie sfinansowane zostało ze środków Gminy Męcinka oraz
współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

zorganizowanie zajęć i eksperymentów
dla dzieci oraz państwu Izie i Adrianowi Kowalskim KDance Studio za prowadzenie zajęć tanecznych.
Panom Piotrowi Zającowi, Zbigniewowi Wójcikowi, Pawłowi Kupczykowi oraz Januszowi Wasilukowi dziękuję za wsparcie organizacyjne meczów.
Dziękuję także pracownikom Urzędu
Gminy w Męcince za duże zaangażowanie w przygotowanie imprezy.”

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
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Dożynki Gminno-Diecezjalne w Sichowie

