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  Odwagi i siły, która potrzebna jest każdemu człowiekowi w zmierzaniu się z przeciwnościami losu. 
Serdeczności oraz uśmiechu, który będzie dla innych źródłem radości, a także niekrzepnącej wiary w sens czynienia 
dobra. Tego wszystkiego życzę Mieszkańcom Gminy Męcinka z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy 2020 Rok przyniesie ciepło i spokój, a także marzenia, które zmienią się w rzeczywistość. 

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

Robot asystentem nauczyciela 
nowoczesna nauka języka w przedszkolach Gminy Męcinka

więcej na str. 2

Otwarte strefy aktywności 
zapraszają
Nowoczesne obiekty rekreacji, które powstały 
w Pomocnem, Męcince i Przybyłowicach to zarówno 
place zabaw dla najmłodszych, siłownie plenerowe 
dla młodzieży i dorosłych.

więcej na str. 4
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Proces uczenia się wymaga czasu, dlatego najlepiej jest, aby dzieci zaczynały jak 
najwcześniej.  - Budując ofertę edukacyjną w przedszkolach gminy Męcinka największy 
nacisk kładziemy na jej użyteczność w życiu codziennym. Nasze kulinarne przed-
szkolaki oraz przedszkolaki  „Małego Księcia” wyróżniają się swoimi umiejętnościami 
na tle innych gmin i powiatów. Jako samorząd naszym przedszkolakom zapewnia-
my również bezpłatną naukę pływania. Nauka języka angielskiego od 3. roku życia 
przy użyciu nowoczesnego robota to kolejna oferta edukacyjna dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Męcinka – informuje Wójt Mirosław Brzozowski. 

- Robot  może mówić, po-
ruszać się, rozpoznawać 
twarze i wyrażać emocje, 
co sprzyja nawiązywa-
niu naturalnych interak-
cji z dziećmi”– mówi jego 
współtwórca dr inż. Jan 
Kędzierski,  jedyny Polak, 
który znalazł się w gro-
nie finalistów europej-
skiej edycji konkursu „In-
novators Under 35” MIT 
Technology Review 2017. 

Jan Kędzierski jest laure-
atem konkursu „30 Kreaty- 
wnych Wrocławia 2017”.
- Do zabawy z robotem 
dzieci używają fizycznych 
przedmiotów, które mogą 
poczuć, zobaczyć i usły-
szeć. Powoduje to, że nauka 
oddziałuje na wszystkie 
zmysły dzieci. Aby zachę-
cać je do uczestnictwa  
w codziennych lekcjach, 
maluchy otrzymują na-

grody, które odblokowują 
nowe gry i kreskówki, któ-
re dzieci lubią najbardziej 
– informuje dr inż. Jan Kę-
dzierski. 
Robot zakupiony został 
dzięki pozyskanej przez 
Gminę Męcinka dotacji  
w ramach Konkursu 
Wzmocnij Swoje Otocze-
nie, którego organizato-
rem są Polskie Sieci Ele-
ktroenergetyczne. 

STOPKA!

Robot asystentem nauczyciela 
nowoczesna nauka języka w przedszkolach Gminy Męcinka

Szanowni mieszkańcy,          
z ogromną radością 

pragnę poinformować, 
że wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, szkołami 
Gminy Męcinka, Radą 

Gminy Męcinka oraz 
OSP Męcinka organi-

zujemy Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Bardzo dziękuję 

pracownikom naszych jednostek za 
zaangażowanie w tą szczytną akcję. Nasz 
sztab został już oficjalnie zarejestrowany. 

Zapraszam wszystkich mieszkańców do 
współpracy. Szczegółowych informacji 

udziela pani kierownik GOPS 
tel. 768708222.

                                                                  
Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka

WOŚP 2020
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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06.08.2019 r. - Marcel Krystian Nowicki z Kondratowa
08.08.2019 r. - Dorota Teresa Wudarska z Przybyłowic
12.08.2019 r.  - Alan Mateusz Uhornicki z Przybyłowic
19.08.2019 r. - Amelia Kukulska z Stanisławowa
20.08.2019 r. -  Antoni Drabik z Piotrowic
20.08.2019 r. - Antoni Wachowski z Piotrowic
28.08.2019 r. - Pola Helena Kaczmarska z Męcinki
31.08.2019 r. - Natalia Guśtak z Piotrowic
10.09.2019 r. - Karol Maciej Miłoń z Słupa
12.09.2019 r. - Hanna Regulska z Sichowa
15.09.2019 r. - Tymoteusz Jakub Bury z Małuszowa
27.09.2019 r. - Alan Mateusz Łobacz z Kondratowa

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli narodzeni:

Kolejna inwestycja drogowa zrealizowana
Zakończono przebudowę trzech kilometrów drogi gminnej Stanisławów – Pomocne. 
Droga zyskała nie tylko nowy asfalt ale również utwardzone i poszerzone pobocza. 
Zrealizowana inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, komfort życia  
oraz estetykę terenu. 
Samorząd Gminy Męcinka na przebudowę przedmiotowej drogi pozyskał z budżetu 
państwa dotację w wysokości 1,3 mln zł. Społeczność lokalna zamieszkująca w gór-
skiej części naszej gminy, z uwagi na ukształtowanie terenu ma utrudniony dostęp do 
wielu usług publicznych, chociażby takich jak ośrodek zdrowia czy przedszkole. Zreali-
zowana inwestycja ma na celu poprawę tej dostępności, w szczególności w kontekście 
bezpieczeństwa.

Świetlica 
zyskuje nowy blask

Wymiana okien i drzwi, nowa instalacja elektryczna 
oraz grzewcza to tylko niektóre elementy zrealizo-
wanej w ostatnich miesiącach inwestycji polegającej 
na termomodernizacji obiektu świetlicy wiejskiej  
i biblioteki. Budynek został ocieplony i zyskał nową 
elewację. 
To pierwszy etap inwestycji, na którą samorząd Gminy 
Męcinka pozyskał dotację unijną w wysokości blisko pół 
miliona złotych. - Obiekt, przygotowywany jest również 
do pełnienia nowej funkcji, a mianowicie przedszkola –  
informuje wójt Mirosław Brzozowski.

Droga w Piotrowicach 
w trakcie realizacji
Blisko kilometr nowej drogi asfaltowej o wartości ponad 600 tysięcy złotych powstaje 
w miejscowości Piotrowice. Na przedmiotowe zadanie Gmina Męcinka pozyskała 
dotację z budżetu państwa na poziomie 80%. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 
firm tj. Przedsiębiorstwo Usługowe produkcyjne i Handlowe „COM-D” oraz Lider Jele-
niogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Szczodrzy mieszkańcy Gminy Męcinka
Szkolne Koło Caritas zrzeszające uczniów z terenu gminy po raz kolejny włączyło  
się w Ogólnopolską akcję zbiórki żywności Caritas „Tak. Pomagam”. Dzięki uprzejmości 
kierownictwa marketu w Męcince uczniowie jako wolontariusze zbierali artykuły 
spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia.

Mieszkańcy naszej gminy 
jak co roku byli  hojni i 
życzliwie nastawieni na 
pomoc potrzebującym. 
W ra-mach akcji  ze -
brano ponad 260 kg 
żywności,  która trafi  do 
rodzin z terenu gminy 
potrzebujących wspar-
cia i  konkretnej pomocy. 

Dziękujemy tym wszy-
stkim, którzy w tym 
świątecznym i szczegól-
nym czasie są otwar-
ci  na pomoc ludziom 
będącym w potrzebie. 
Akcję koordynowała 
Pani Iwona Torończak 
– Kaczor,  nauczyciel  
w szkole w Męcince.
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Otwarte strefy aktywności zapraszają

Kilkudziesięciu uczniów wraz z pedagogami oraz 
Wójtem Mirosławem Brzozowskim i Radnymi Gminy 
Męcinka wzięło udział w uroczystym otwarciu nowoc-
zesnego obiektu rekreacyjnego w Męcince. Inwesty-
cja budowy nowych obiektów w Męcince, Pomo-
cnem i Przybyłowicach zrealizowana została dzięki 
pozyskanej dotacji z budżetu państwa.

W rodzinnej atmosferze 
przebiegło uroczyste 
otwarcie nowoczesnych 
obiektów rekreacyjnych 
w Przybyłowicach. 
Mieszkańcy na tą 
okoliczność przygoto-
wali biesiadę przy 
ognisku.

Nowoczesne obiekty rekreacji, które powstały  
w Pomocnem, Męcince i Przybyłowicach to zarówno 
place zabaw dla najmłodszych, siłownie plenerowe 
dla młodzieży i dorosłych oraz miejsca odpoczynku  
i spotkań. W Pomocnem nowe urządzenia rekreacyjne 
szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród se- 
niorów.
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•  Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) zlokalizowa-
ny jest przy ul. Słowackiego 
32 w Jaworze na terenie 
Składowiska Odpadów Ko-
munalnych w Jaworze. (tel. 
76/8704877)
•  PSZOK przyjmuje odpady 
od poniedziałku do piąt-
ku: poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek od 7.00 do 
15.00, a we wtorek od 7.00 
do 17.00 
•  W PSZOK przyjmowane 
są zebrane w sposób sele-
ktywny, niżej wymienione 
odpady: 
- papier,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomate-
riałowe,
- komunalne ulegające bio-
degradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające 
biodegradacji,
- zielone,
- przeterminowane leki  
i chemikalia,
- zużyte baterie i akumula-
tory,
- zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny,
- meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe,
- budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komu-
nalne,
- zużyte opony
•   Dostarczone odpady nie 
mogą być zmieszane i za-
nieczyszczone innymi od-
padami. 
•   Odpady niebezpieczne 
płynne powinny znajdować 
się w oryginalnych opako-
waniach producenta. Opa-
kowania powinny posiadać 
etykiety i nie powinny być 
uszkodzone 
•  Do PSZOK nie są przyjmo-
wane następujące rodzaje 
odpadów: 
- odpady zawierające  
azbest,
- szyby samochodowe,
szkło zbrojone i hartowane,

- materiały izolacyjne: sty-
ropian, wełna mineralna, 
papa,
- zmieszane odpady komu-
nalne,
- części samochodowe,
zmieszane odpady budo-
wlane

•  Transport odpadów do 
PSZOK mieszkańcy zapew-
niają we własnym zakresie  
i na własny koszt. 
•  Podmiot zarządzający 
PSZOK lub osoba przez 
niego upoważniona doko-
na sprawdzenia zawartości 

dostarczonych odpadów  
i potwierdzi odbiór na kar- 
cie przekazania odpadu 
•  Podstawą przyjęcia odpa-
dów w PSZOK jest ostatni 
dowód uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na rzecz 

Gminy Męcinka.
 Szczegółowy wy-
kaz odpadów przyj-
mowanych przez 
PSZOK dostępnych jest  
na stronie  www.mecinka.
pl w zakładce Nowy ład 
śmieciowy/PSZOK.

PSZOK
NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW JUŻ OD 1 STYCZNIA 2020 r.

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI
10 stycznia 2020 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 r.  
prez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić gotówką 
w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Męcinka 
nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073
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- Współczesny patriotyzm to nie tylko słowa i symbole. Współczesny patriotyzm to przede wszystkim rzeczywista praca na rzecz drugiego człowieka  
oraz przyszłych pokoleń i za tą właśnie pracę i taką postawę bardzo dziękuję mieszkańcom Gminy Męcinka – tymi słowami rozpoczął gminne uroczystości  
z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.

Samorządowcy, sołtysi, delegacje szkół, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych złożyli uroczyste wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej w Męcince oddając tym samym hołd  
wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Inscenizacja słowno – muzyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Męcince zgromadziła w sali widowiskowej w Męcince licznie przybyłych 
mieszkańców, wśród których obecny był m.in. Sylwester Rudziec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego. Były rogale Marcinkowskie, wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych,  
ale przede wszystkim serdeczna i życzliwa atmosfera. „Składam serdeczne podziękowania dyrekcji szkoły w Męcince, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie tego 
pięknego występu. - Dziękuję mieszkańcom za tak liczne przybycie. Zapraszam wszystkich do współpracy na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny Gminy Męcinka – podkreślił wójt.
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Seniorom zagrały gitar y
Zabawa taneczna dla seniorów w Gminie Męcinka była podsumowaniem akcji „Październik i listopad miesiącami seniorów”. Spotkanie miało chara-
kter kulturalny, społeczny ale przede wszystkim integracyjny. Cała akcja jest odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności lokalnej. Seniorzy z Gminy 
Męcinka mogli korzystać z bezpłatnych badań lekarskich, uczestniczyć w pogadankach o tematyce bezpieczeństwa oraz w spotkaniach z lekarzami 
na temat zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również występy artystyczne gminnych przedszkolaków.
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W ramach Akademii powołane zostały trzy grupy szkoleniowe w kategoriach 
dziecięcych: skrzat ( 2013 i młodsi), żak (rocznik 2011 i młodsi) oraz orlik (rocznik 2009 
i młodsi).  - Ta placówka ma być dodatkowym miejscem szkolącym młodych adeptów 
futbolu. Ma wspierać lokalne kluby, a nie z nimi rywalizować – podkreśla wójt. 

Cele przyświecające temu 
projektowi to rozwijanie i sze-
rzenie pasji sportowych wśród 
dzieci, współpraca z lokalnymi 
klubami sportowymi, Dolno-
śląskim oraz Polskim Zwią-
zkiem Piłki Nożnej i pierwsza 
weryfikacja umiejętności 

piłkarskich u najmłodszych. 
Dzieci szkolące się w naszej 
akademii mogą liczyć na zaba-
wę połączoną z rozwojem ich 
zdolności piłkarskich, indywi-
dualne podejście do każdego 
zawodnika, wszechstronne i 
jednolite szkolenie - fizyczne, 

mentalne, ruchowe, koordy-
nacyjne i szybkościowe. 

Gminna Akademia Piłkarska  
w Męcince powstała w ra-
mach współpracy Gminy  
Męcinka oraz Akademii Pił-
karskiej Miedzi Legnica.

Zakończenie rundy jesiennej 
W niedzielę 17 listopada 2019 r. została rozegrana 
ostatnia czternasta kolejka rundy jesiennej w piłkarskiej 
klasie okręgowej. 

Rozpoczął się czwarty 
miesiąc funkcjonowa-
nia Gminnej Akademii 
Piłkarskiej w Męcince, 
więc czas na krótkie pod-
sumowanie. W pierwszej 
kolejności należy 
zaznaczyć, że udało nam 
się zrealizować cele mające 
fundamentalny wpływ na 
przyszłość. 

Mowa tutaj o ponad trzydziestu 
zawodnikach systematycznie 
uczęszczających na zajęcia oraz 
dobrze zorganizowanej prze-
strzeni organizacyjnej, która po-
zwala na stały monitoring roz-
woju naszych podopiecznych i 
ułatwia komunikację z rodzicami. 
Nie zapominamy o najistotniej-
szym aspekcie, czyli samym tre-
ningu. Jest on oparty na modelu 
funkcjonującym w Legnicy, gdzie 
każde zajęcia są przemyślane i 
prowadzone w określonych ra-
mach czasowych. Charakteryzują 
się dużym naciskiem na rozwoju 

danych dla wieku zawodnika 
zdolności koordynacyjnych oraz 
podstawowych umiejętności 
technicznych, które w później-
szym czasie mają nam pozwolić 
pójść krok dalej, czyli ukierunko-
wać trening bardziej w stronę pił-
ki nożnej, gdyż w chwili obecnej 
ogólny rozwój zawodnika jest 
naszym priorytetem.  Mówiąc  
o sferze fizycznej, nie można po-
minąć tej równie ważnej, społecz-
nej, ponieważ od nastawienia 
członków zespołu oraz od relacji, 
jakie panują w drużynie, zależy 
efektywność współpracy. 

Paweł Dziakowicz
- trener, koordynator

Gminna 
Akademia Piłkarska 
stawia na rozwój

Budujemy relacje, trenujemy technikę 

Na zakończenie sezonu run-
dy jesiennej drużyna GKS 
Męcinka pokonała na włas-
nym boisku Odrę Chobienia 
(6:0). Po bardzo słabym po-
czątku sezonu piłkarze ze sto-
licy gminy złapali właściwy 
rytm dzięki któremu w ośmiu 
ostatnich kolejkach rundy 
siedmiokrotnie pokonywali 
rywali by na zakończenie run-
dy uplasować się na bardzo 
wysokim szóstym miejscu 
w tabeli. Równie dobrze ra-
dzą sobie sąsiedzi „zza mie-
dzy” – piłkarze Bazaltu Piotro-
wice. 
W rozgrywkach grupy II leg-
nickiej A klasy zawodnicy 
trenera Wojciecha Socha-
ckiego na zakończenie rundy 
jesiennej zajmują wysokie 
piąte miejsce, co może na-
pawać optymizmem przed 
wiosenną rundą rewanżową. 
Kolejni dwaj przedstawicie-
le gminy Męcinka występu-
jący na co dzień w grupie V 
legnickiej B klasy zmierzyli 
się w derbowym pojedynku 
ostatniej kolejki rundy jesie-

nnej. Górą okazali się piłkarze 
gości – Platan Sichów, którzy 
zwyciężyli gospodarzy Cheł-
my Chełmiec aplikując im 
trzy bramki, nie tracąc przy 
tym żadnej. W tabeli kończą-
cej rundę jesienną drużyna 
z Chełmca zajęła piąte miej-
sce, natomiast drużyna z Si-
chowa skończyła rozgrywki 
na trzecim miejscu tracąc 
sześć punktów do lidera – 
drużyny rezerw Kuźni Jawor. 
Podsumowaniem kilku mie-
sięcy ciężkiej pracy na trenin-
gach i meczach były spotkania 
piłkarzy, trenerów, działaczy  
i sympatyków poszczegól-
nych klubów. Na zaprosze-
nie poszczególnych klubów 
w spotkaniach uczestniczył 
wójt Mirosław Brzozowski, 
który podziękował za aktyw-
ność, sportową postawę oraz 
promocję Gminy Męcinka. 
Pogratulował także piłkarzom 
pasji, determinacji i wyników, 
informując jednocześnie, 
że z niecierpliwością czeka na 
kolejne, równie udane wystę-
py naszych piłkarzy.
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Sezon żeglarski 2019 rozpoczęliśmy dosyć szybko, ponieważ już w lutym odbyło 
się szkolenie na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po egzami-
nach do wykwalifikowanego grona żeglarzy dołączyło 15 osób, a motorowodniaków  
14 osób.
Wiosną tego roku, dzięki 
staraniom Wójta Mirosława 
Brzozowskiego do dyspozycji 
Klubu Żeglarskiego „Cyster-
ska Brać” została przekazana 
baza z terenem przy zaporze 
Słup, która od tego momen-
tu jest zarządzana przez Klub 
pod nazwą Ekomarina Słup. 
Dzięki zaangażowaniu klubo-
wiczów oraz sympatyków klu-
bu zostały wyremontowane 
pomieszczenia socjalne oraz 
uporządkowany teren przy 
slipie i nabrzeże.
W okresie wakacyjnym mło-
dzież z gminy wzięła udział 
w tygodniowym rejsie – Re-
gatach po Wielkich Jeziorach 
Mazurskich, gdzie doskonalili 
swoje żeglarskie umiejętności 
na jachcie kabinowym typu 

Tango 730 oraz poznawali 
uroki mazurskich jezior i miej-
scowości.
Kolejnym dużym wydarze-
niem realizowanym przez 
Klub Żeglarski „Cysterska 
Brać” była organizacja dru-
gich już REGAT SŁUP 2019. 
Impreza ta staje się cykliczną 
w naszej Gminie i liczymy, że 
za rok również będziemy mieli 
możliwość przygotować dla 
wszystkich chętnych z okolicy 
wiele żeglarskich atrakcji - jak 
rejsy dla chętnych, nieposia-
dających uprawnień żeglar-
skich, a dla doświadczonych 
żeglarzy regaty i rywalizację o 
nagrody i medale.
Mimo że oficjalnie sezon na 
Ekomarinie Słup został już 
zakończony, a łódki przygo-

towane do zimowego snu, 
to Klub nie zwalnia tempa! 
Zimowe zajęcia żeglarskie  
w szkołach będą odbywać się 
już w krótce. Przed świętami 
planujemy rozpocząć szko-
lenie w szkołach w Piotrowi-
cach i Męcince. Nowy narybek 
żeglarski trzeba będzie oszli-
fować, nauczyć podstaw i roz-
palić w nich chęć poznawa-
nia tego sportu oraz nauczyć 
bezpiecznego korzystania  
z wody i sprzętu żeglarskiego. 
W kolejnym roku naszej dzia-
łalność planujemy wyjazdy na 
zawody motorowodne, rega-
ty żeglarskie i rejsy po Wiel-
kich Jeziorach Mazurskich. 
Klubowicze mają już napięty 
harmonogram prac bosmań-
skich przy jachtach, które co

Zakończenie sezonu 
Gminnego Klubu Żeglarskiego 
Cysterska Brać

roku wymagają pracy, aby 
na sezon były sprawne i bez-
pieczne. Prac remontowych 
wymagają również pomie-
szczenia na Ekomarinie Słup, 
aby mogły służyć szkoleniom 
i spotkaniom klubu.
Tak prężną działalność Klubu 
Żeglarskiego „Cysterska Brać” 
przede wszystkim zawdzię-
czamy członkom klubu, któ-
rzy bez względu na pogodę 
poświęcają swój wolny czas  
i angażują się w we wszystkie 
niezbędne zadania. Ogromne 
wsparcie otrzymujemy rów-
nież od Wójta Gminy Męcinka 
Pana Mirosława Brzozowskie-
go, jak i od zespołu pracow-
ników Gminy, nasze działania 
wspiera również Powiat Ja-
worski, za co serdecznie dzię-

kujemy. Przy podziękowa-
niach nie możemy zapomnieć 
również o pomocy sprzęto-
wej – możliwości korzystania 
z jachtów i osprzętu żeglar-
skiego oraz merytorycznej  
w postaci wsparcia instru-
ktorów z zaprzyjaźnionych 
klubów – Klubu Żeglarskiego 
REDA ze Złotoryi oraz Klubu 
Sportów Wodnych FARWATER 
z Jawora. Dzięki dorobkowi 
tych doświadczonych klubów 
Klub Żeglarski „Cysterska Brać” 
ma zdecydowanie łatwiejszy 
start swojej działalności.
Pozdrawiamy serdecznie  
i zapraszamy do śledzenia 
naszych działań na profilu 
https://www.facebook.com/
cysterskabrac/
                            Weronika Dyjas

Nowe stroje dla młodych piłkarzy KS BAZALT Piotrowice 
Doceniając ciężką pracę na treningach, zaangażowanie rodziców, działaczy i trenera Patryka Borka  oraz pierwsze sukcesy młodych piłkarzy, 
Wójt Gminy Męcinka ufundował wszystkim zawodnikom nowe stroje piłkarskie w których młodzi piłkarze będą reprezentować gminę  
podczas rozgrywek. 
Uroczyste przekazanie 
strojów odbyło się 9 listo-
pada tuż przed meczem  
z Akademią Młodego Pił-
karza Budziszów Wiel-
ki, który młodzi piłkarze  
z gminy Męcinka wygrali 
5:0. 
Mamy nadzieję, że nowe 
stroje z herbem gmi-
ny Męcinka przyniosą 
szczęście i zagwarantują 
sukcsy w nadchodzących 
rozgrywkach w rundzie 
wiosennej.
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