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    11 milionów pozyskanych dotacji, utworzenie pierwszego w historii gminy żłobka, realizacja inwestycji za kwotę 
5 milionów złotych, niski poziom zadłużenia gminy oraz wzrost wartości mienia komunalnego o 5 milionów złotych 
- to tylko niektóre wskaźniki rozwojowe, za które Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski otrzymał 
od radnych wotum zaufania i absolutorium.
- To absolutorium dedykuję kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy w Męcince, Radnym, Sołtysom, Radom 
Sołeckim, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy,  ochotniczym strażom pożarnym oraz wszystkim 
innym osobom i podmiotom, z którymi mam przyjemność współpracować – podkreślił wójt.

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Wójta Gminy Męcinka 

udzielone jednogłośnie!

WYBORY PREZYDENCKIE -II TURA
WYNIK (%)

FREKWENCJA W GMINIE 64,86%
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Budowa zatoki 
autobusowej, chodników 
i oświetlonych przejść dla 
pieszych będzie zakresem 
nowej inwestycji, która 
w najbliższych miesiącach 
zostanie zrealizowana 
w Chroślicach.

Samorząd Gminy Męcinka 
pozyskał dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
w wysokości ponad 100 
tys. złotych. Inwestycja 
ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa naszych mie-
szkańców.

STOPKA!

Dotacja pozyskana 
– powstanie zatoka 

Droga w Piotrowicach- 
ruszyły prace projektowe
22 czerwca odbyła się kolejna wizja w terenie przed-
stawicieli Gminy Męcinka, Powiatu Jaworskiego, 
sołtysa Piotrowic i projektanta drogi prowadzącej 
przez Piotrowice. Gmina Męcinka zwróciła się z 
wnioskiem do Zarządu Powiatu Jaworskiego o 
wykonanie remontu z uwagi na konieczność po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców, deklarując 
jednocześnie środki finansowe w wysokości kilkuset 
tysięcy złotych jako wkład własny do inwestycji.

- Inwestycją planujemy 
objąć blisko dwa kilometry 
drogi powiatowej. Chcemy, 
aby poszerzona została jez-
dnia. 
Niezbędna jest wymiana 
podbudowy, wykonanie 
nowej nawierzchni i bez-
piecznych poboczy. 

Pracujemy także nad tym, 
aby zaprojektowane zostało 
odpowiednie odwodnienie 
drogi poprzez odtworzenie 
rowów, a w niektórych 
miejscach zbudowanie 
kanalizacji deszczowej 
– informuje Wójt Gminy 
Męcinka.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi gmin-
nej relacji Kondratów – Wilków to efekt współpracy 
Gminy Męcinka z Kopalnią Kalbud2 Sp. z o.o.

Wykonany remont poprawił bezpieczeństwo na drodze, 
z której korzystają mieszkańcy terenów górskich naszej 
gminy dojeżdżający do zakładów pracy w pobliskim 
Wilkowie i Złotoryi.

Remont drogi 
w Kondratowie

Podnosimy standardy obsługi klienta
Już wkrótce 
uruchomione zostanie 
Biuro Obsługi Klienta,  
które znajdować się będzie 
w zaadoptowanym 
pomieszczeniu po Banku 
Spółdzielczym 
w Męcince. 

Nasi klienci nie będą musie-
li przemieszczać się po bu- 
dynku urzędu w poszuki-
waniu biura, w którym 
załatwią sprawę. To 
urzędnik do nich przyjdzie.
Głównym celem instytucji 
publicznych jest służenie 
społeczności lokalnej, a tak- 
że świadczenie usług na 
wysokim poziomie. 
Chcemy stworzyć miejsce, 
w którym klienci będą się 
dobrze czuli. A my jesteśmy 
po to, aby pomagać 
– podkreśla Mirosław 
Brzozowski, Wójt Gminy 
Męcinka.

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z profesjon-
alnych usług stomatologicznych. Gabinet w Męcince 
oferuje higienizację i stomatologię estetyczną z wybiela-
niem zębów. 

Ośrodek w Męcince 
pozyskał kontrakt w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia. 
Gabinet ze środków gminy 
został wyposażony w nowo- 
czesny sprzęt. Chcemy, 
żeby nasi mieszkańcy mie-
li dostęp do najwyższej 
jakości usług na terenie 

naszej gminy. 
Dzięki inwestycji w najle- 
pszej jakości sprzęt i nowo-
czesne materiały oferu-
jemy szeroki wachlarz 
usług, jak leczenie próch-
nicy, protetykę i wiele in-
nych specjalistycznych za-
biegów.

Nowoczesny gabinet stomatologiczny
w Męcince zaprasza mieszkańców

przed inwestycją

I etap ukończony
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W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. 
gminna społeczność wzbogaciła się o 21 dzieci: 

10 dziewczynek i 11 chłopców.

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli nowonarodzeni

Budowa drogi w Męcince

We współpracy z firmą Tauron Gmina Męcinka 
dokonała remontu mostka w Kondratowie. Inwestycja 
wykonana została przez firmę Tauron, Gmina nato-
miast na wykonanie zadania przeznaczyła materiały. 
Odnowiony mostek zapewni mieszkańcom bezpieczny 
dojazd do posesji i poprawi estetykę tego miejsca.

Odnowiony mostek 
w Kondratowie

Blisko 400 metrów nowej drogi asfaltowej powsta-
nie w Męcince. Na realizację zadania Gmina Męcinka 
pozyskała dotację z budżetu samorządu Województwa 
Dolnośląskiego w kwocie ponad 70 tysięcy złotych.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
oraz usprawnienia komunikacji na terenie gminy.

Żłobek, szkoły i przedszkola 
są bezpieczne
Nie tylko dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń czy 
wyposażenie w środki ochrony osobistej dowodzą 
o bezpieczeństwie przygotowanych 
w Gminie Męcinka placówek opiekuńczo - wychowaw-
czych. Na Covid-19 przebadani zostali również na-
uczyciele i pracownicy naszych szkół, przedszkoli 
i żłobka.

Dotacja na modernizację szkolnej kuchni
Posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince niebawem będą jeszcze sma-
czniejsze. Szkolną kuchnię czeka modernizacja. Gmina Męcinka pozyskała na to do-
tację w wysokości 80 tysięcy zł. 

Na Dolnym Śląsku pieniądze 
z programu rządowego otrzy-
mało tylko 55 samorządów. 
Gmina Męcinka i szkoła jest je-
dyną gminą wśród gmin wiej-
skich w powiecie jaworskim, 
która otrzymała dofinansowa-
nie. Wkrótce za pieniądze z do-
tacji zostaną zakupione nowe 
urządzenia, naczynia i meble. 
Szkoła w Męcince rozwijana 
jest na wielu płaszczyznach, 
zarówno pod względem edu-
kacji, realizacji innowacyjnych 
programów, ale także bezpie-
czeństwa i opieki nad naszymi 
uczniami.

Ruszyły prace społecznie użyteczne!
W Gminie Męcinka 
będzie jeszcze piękniej. 
A to za sprawą 
naszych mieszkańców 
wykonujących prace 
społecznie użyteczne. Od 
18 czerwca w sołectwach 
gminy prowadzone 
są dodatkowe prace 
porządkowe w miejscach 
publicznych takich jak 
m.in. place zabaw, parki, 
chodniki i przystanki.

- Bardzo dziękuję naszym 
pracownikom za zaanga-
żowanie w poprawę este-
tyki w naszych wsiach – 
podkreślił wójt.
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RAPORT O STANIE GMINY 2019
Gmina Męcinka to 5047 mieszkańców 

zamieszkujących w 14 sołectwach, w skład których wchodzi 
ogółem 20 miejscowości.

Dochody gminy: 31 025 024, 03 zł 100,2% planu. 
Wydatki: 29 410 718,83 zł 96,8%  planu. 
Niski poziom zadłużenia Gminy 21,9%.

Na inwestycje dla mieszkańców przeznaczono ponad 
5 milionów złotych. Pozyskane dotacje to 11 milionów złotych!

Mieszkańcy dysponowali funduszem soleckim 
i obywatelskim w kwocie ponad 460 000 zł.

GOPS:
Budżet GOPS w 2019 r. to ponad 7 

milionów złotych. Liczba uprawnio-

nych do świadczeń rośnie. Biorąc pod 

uwagę ubóstwo liczba korzystających 

ze świadczeń maleje.

ZABYTKI :
Łączna kwota udzielonych dotacji 

to 35 000 zł. 
Wspieramy ochronę 

zabytków udzielając dotacji parafiom.

SENIORZY 
Dla seniorów Gmina Męcinka w 2019 r. zaoferowa-

ła bezpłatny pakiet medyczny, organizację zajęć 
edukacyjnych, a także organizację zajęć integracyj-

nych i społeczno – kulturowych.

EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO
w 2019 r. zapewniały:

-  4 Ochotnicze Straże Pożarne
-  2 w Krajowym Systemie  
    Ratowniczo – Gaśniczym
-  dysponowano 3 nowymi 
    samochodami specjalistycznymi
-  nawiązano współpracę  
    z GOPR i WOPR w zakresie  
    szkoleń OSP

PRZEDSZKOLA
W 2019 r. ponad 160 dzieci uczęszczało do 
gminnych przedszkoli w Męcince, Piotrowi-

cach oraz Pomocnem.

LICZBA PACJENTÓW

WZROST WARTOŚCI MIENIA 
O 5 MILIONÓW ZŁOTYCH!

* Gmina nabyła działkę budowlaną       
    2,2661 ha w Męcince
* Gmina sprzedała mienie 
   za kwotę 868 906,90 zł
* Gmina Męcinka posiada:
   115,05 km dróg gminnych
   81,28 km wodociągu
   58,47 km kanalizacji
   10 ha komunalnych terenów zielo-
   nych
   7,81 ha obiektów sportowych
   2,31 ha cmentarzy
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W dobie epidemii koronawirusa ostrożność nie powinna się ograniczać jedynie do 
częstego mycia rąk czy unikania zgromadzeń. Poważnym zagrożeniem dla każdego 
z nas jest nie tylko groźna infekcja ale i przestępcy, którzy wykorzystują panikę 
towarzyszącą epidemii jako szansę dla oszukańczych działań. Człowiek zatroskany  
o swoje życie, czy to doczesne, czy też wieczne, jest w stanie zrobić dosłownie 
wszystko, by zyskać choć trochę nadziei na ocalenie.
Doskonale zdawał sobie z 
tego sprawę niejaki Sanderus, 
wędrowny szarlatan z sienkie-
wiczowskich Krzyżaków, który 
za sowitą opłatą oferował... 
pióra z anielskich skrzydeł tu-
dzież inne rzekome relikwie, 
mające według jego zapew-
nień chronić przed wiecznym 
potępieniem. Choć od czasów 
zwycięstwa pod Grunwaldem 
minęło przeszło sześć wieków, 
metody działania oszustów 
nie zmieniły się ani trochę. 
Złowrogie wiadomości o po-
stępach koronawirusa i alar-
mistyczne doniesienia o kolej-
nych ofiarach powodują u nas 
wszystkich lęk i niepewność 
jutra. Bardzo pewnie czują się 
natomiast przestępcy, którzy 
już od pierwszych dni stanu 
zagrożenia epidemicznego 
prześcigają się w pomysłach, 
jak tu od naiwnych bądź prze-
straszonych ludzi wyłudzić jak 
najwięcej pieniędzy. Musimy 
o tym pamiętać, kiedy pewne-
go dnia do naszych drzwi za-
puka obwoźny handlarz, ofe-
rujący niezwykle skuteczne 
środki medycyny ludowej, po-
dejrzane mikstury czy wręcz 
amulety, ponoć odpędzające 
infekcje niczym siły nieczyste. 
Decydując się na zakup takich 
produktów, czy to od domo-
krążcy czy też w Internecie, 
ryzykujemy w najlepszym ra-
zie stratę pieniędzy, jako że 
substancje te są całkowicie 
nieskuteczne. W tym gorszym 
scenariuszu użycie rzekomych 
leków może dodatkowo spo-
wodować poważne problemy 
zdrowotne, które bynajmniej 
nie będą efektem słynnego 
już koronawirusa. 
Pamiętajmy o jednym: dla 
przestępcy liczy się tylko i wy-
łącznie zysk. Cyniczny oszust 
nie będzie mieć żadnych 
skrupułów, by wprowadzić 
na rynek substancje niebez-
pieczne lub skażone, jeśli 
tylko skutecznie przekonać 
ludzi, że kupują życiodajne 
lekarstwo. Najskuteczniej-
szym sposobem na pokona-
nie wirusa jest opracowanie 

dobrej szczepionki, nad czym 
pracują największe laborato-
ria medyczne świata. Firmy 
te dysponują wielomiliardo-
wymi budżetami na badania, 
a postęp prac sponsorowany 
jest przez rządy wielu państw 
i najbogatszych ludzi świata. 
Tymczasem w Internecie nie 
brakuje zachęt, byśmy i my, 
zwykli zjadacze chleba, do-
łożyli swój grosz do walki ze 
złowieszczym mikrobem. Ta-
kie ogłoszenia w istocie mają 
tylko i wyłącznie jeden cel: 
wyłudzenie pieniędzy. Doko-
nując przelewu na wskazane 
konto możemy być pewni, że 
nie przyspieszamy prac nad 
nową szczepionką nawet o 
sekundę, pomagamy nato-
miast bezwzględnemu oszu-
stowi pozyskać środki, które 
przeznaczy na zakup luksu-
sowego auta czy inne kosz-
towne zachcianki. Co gorsza, 
utrata pieniędzy przesłanych 
na złodziejskie konto nie 
musi oznaczać końca naszych 
problemów. Większość podej-
rzanych stron, również tych z 
pseudozbiórkami pieniędzy 
na prace nad szczepionkami, 
zawiera złośliwe oprogramo-
wanie, które aktywuje się po 
kliknięciu we wskazany link. 
Konsekwencje zainfekowania 
laptopa bądź telefonu takim 
wirusem mogą być poważne, 
jego celem jest bowiem albo 
uzyskanie kontroli nad na-
szym rachunkiem bankowym, 
albo też przechwycenie na-
szych danych osobowych. W 
pierwszym przypadku można 
się spodziewać nawet wy-
czyszczenia całego rachunku 
i utraty oszczędności życia, z 
kolei skradzione dane osobo-
we przestępcy chętnie wyko-

rzystają, by wyłudzić kredyt 
lub pożyczkę. A my będziemy 
przez długi czas udowadniać, 
że nie jesteśmy przysłowio-
wym wielbłądem. Podobnie 
fatalne konsekwencje może 
mieć niewinne z pozoru klik-
nięcie w SMS-a lub maila, 
informującego o zmianach 
zasad świadczenia usług ban-
kowych czy telekomunikacyj-
nych w związku z epidemią. 
Przestępcy potrafią również 
poinformować nas o możliwo-
ści bezpłatnego zamówienia 
maseczki czy subskrypcji in-
formacji na temat zagrożenia 
epidemiologicznego, regular-
nie przychodzących na nasz 
telefon. Wszystkie takie wia-
domości należy niezwłocznie 
kasować! Chwila nieuwagi 
może sprawić, że do końca 
epidemii dotrwamy wpraw-
dzie w dobrym zdrowiu, ale 
za to z pustym kontem lub co 
gorsza z długami, wygene-
rowanymi przez nieznanych 
sprawców. A przecież – jak to 
śpiewała kiedyś Halina Kuni-
cka – lepiej bogatym i zdro-
wym, niż biednym i chorym 
być... Program sektorowy Ban-
kowcy dla Edukacji to jeden 
z największych programów 
edukacji finansowej w Euro-
pie. Jest on realizowany od 
2016 r. z inicjatywy Związku 
Banków Polskich przez War-
szawski Instytut Bankowości. 
Jego celem jest edukowanie 
uczniów, studentów i senio-
rów w zakresie podstaw prak-
tycznej wiedzy dotyczącej 
ekonomii, finansów, banko-
wości, przedsiębiorczości, cy-
berbezpieczeństwa i obrotu 
bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę:
www.bde.wib.org.pl

PSZOKi otwarte
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sanikom 
Sp. z o.o., informuje, że od 
dnia 05.05.2020 r. otwarte 
zostały wszystkie PSZOK-i 
obsługiwane przez nasze 
przedsiębiorstwo. Decyzja 
dotyczy PSZOK-ów w: Lu-
bawce, Kamiennej Górze, 
Jaworze, Lwówku Śląskim, 
Boguszowie Gorcach i Mie-
roszowie.

Nie daj się wirusom i… 
oszustom!

Komunikat

GOPS Męcinka informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince informuje, 
że obecny okres świadczenia wychowawczego 500+ 
trwa do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w tym roku 
nie składa się wniosków na 500 + na nowy okres 
świadczeniowy.
Wnioski na nowy okres 
(2021/2022) będą przyj-
mowane:
od 1 lutego 2021 r. (drogą 
elektroniczną)
od 1 kwietnia 2021 r. (w 
wersji papierowej)
Termin złożenia świadcze-

nia 500+ na nowo naro-
dzone dziecko wynosi 3 
miesiące od daty narodzin.

Wsparcie dla mieszkańców 
– pomogło wojsko!
Na dodatkowe wsparcie w postaci produktów 
żywnościowych mogli liczyć podopieczni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince. Wśród nas 
są osoby, którym należy udzielić wsparcia. W tym 
szczególnym i trudnym czasie związanym z epidemią 
koronawirusa pomagamy robić zakupy, wszystkim 
mieszkańcom przekazaliśmy maseczki ochronne, 
dostarczaliśmy żywność do domów.

Gmina Męcinka nawiązała 
współpracę z Akademią 
Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu oraz 16 Dolnośląską 
Brygadą Wojsk Teryto-
rialnych. W dniach 21 i 22 
kwietnia żołnierze dostarc-
zali naszym mieszkańcom 
żywność do domów. 
- Akcją koordynowała kie-
rownik Katarzyna Roman-
Cwynar i pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Męcince. 
Dziękuję również OSP 
Męcinka za udostępnienie 
pomieszczeń oraz panu 

Piotrowi Łuba za pomoc 
w rozładunku żywności – 
mówi wójt. 
Produkty żywnościowe 
Gmina Męcinka pozyskała 
z rządowego programu Po-
moc Żywnościowa. 
Jak informuje Bank 
Żywności we Wrocławiu  
Męcinka była jedyną gminą 
w regionie, która w tym 
okresie odebrała produkty 
dla swoich mieszkańców 
i przekazywała je wprost 
do domów zainteresowa-
nych osób.



Realizujemy projekt piecowy
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Samorząd Gminy Męcinka pozyskał dla mieszkańców dotację unijną w wysokości ponad  3 milionów złotych na wymianę źródeł ciepła 
w ramach projektu MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – ZWALCZANIE EMISJI KOMINOWEJ 
W GMINIE MĘCINKA. 

Ponad 3 miliony złotych pozyskane dla mieszkańców Gminy Męcinka na wymianę źródeł ciepła

KROK 1
WYKONYWANIE AUDYTÓW – ETAP W TRAKCIE REALIZACJI

KROK 2 
ZŁÓŻ WNIOSEK O GRANT DO URZĘDU GMINY

1. Urząd Gminy w Męcince ogłosi nabór wniosków o udziele-
nie grantu (dotacji) na wymianę źródła ciepła. Na tym etapie 
m.in.:
• musisz podpisać oświadczenie, że posiadasz zdolność 
finansową do realizacji projektu ze środków własnych (mogą 
to być środki zgromadzone na rachunku bankowym i/lub fi-
nansowanie projektu kredytem/pożyczką). Dopiero na etapie 
podpisywania umowy o grant Grantodawca będzie wymagał 
przedstawienia stosownych dokumentów: ważnej promesy 
kredytowej, umowy kredytowej/umowy pożyczki, aktualne-
go wyciągu z rachunku bankowego Grantobiorcy. Dokumen-
ty poświadczające posiadanie środków finansowych przed-
stawiane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
odpowiadać będą kwocie co najmniej równej całkowitym 
wydatkom projektu (w tym wydatkom, które nie kwalifikują 
się do dofinansowania).
• musisz posiadać prawo do dysponowania nieruchomością 
– np. być właścicielem domu/ mieszkania; współwłaścicielem 
domu lub mieszkania, najemcą mieszkania (Oświadczenie 
o prawie do dysponowania nieruchomością);
• musisz posiadać uproszczony audyt energetyczny.
2. Złóż wniosek o dotację w ramach ogłoszonego przez Gminę 
Męcinka naboru (Wzór Wniosku o Grant (dotację) wraz 
z załącznikami do pobrania na stronie www.piece.mecinka.
pl).
3. Komisja Oceny Wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na 
wymianę źródła ciepła dokona oceny wniosku i ewentualnie 
poprosi Cię o jego uzupełnienie lub poprawę.
4. Komisja Oceny Wniosków o udzielenie grantu (dotacji) na 
wymianę źródła ciepła obliczy liczbę punktów uzyskanych 
przez każdego Wnioskodawcę biorąc pod uwagę kryteria 
konkursu (Kryteria wyboru Grantobiorców – dokument do 
pobrania) oraz przygotuje listę rankingową osób zakwali-
fikowanych do otrzymania grantu (dotacji).
5. Urząd Gminy w Męcince poinformuje Cię pisemnie czy 
zostałeś zakwalifikowany do otrzymania grantu (dotacji)  
i zaprosi do podpisania umowy (Wzór Umowy o powierzenie 
grantu (dotacji)do pobrania na stronie www.piece.mecinka.
pl).
6.Wójt Gminy Męcinka podpisze z Tobą Umowę o powierzenie 
grantu (dotacji).

KROK 3
WYMIEŃ ŹRÓDŁO CIEPŁA W SWOIM 
DOMU

1. Realizujesz samodzielnie wymianę 
źródła ciepła w swoim domu, to zna-
czy, że sam poszukujesz i wybierasz 
Wykonawcę.  Musisz zgromadzić ofe-
rty od co najmniej 3 wykonawców  
i wybrać tę, która jest najkorzystniejs-
za cenowo (Wzór zapytania ofertowe-
go do pobrania na stronie www.piece.
mecinka.pl).
2. Opłacasz fakturę, wypełniasz Wnio- 
sek o płatność wraz załącznikami 
(będzie dostępny na stronie inter-
netowej) i te dokumenty składasz do 
Urzędu Gminy w Męcince.

KROK 4
ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW 
W FORMIE DOTACJI

1. Pracownik Urzędu Gminy w Męcince 
sprawdzi, czy wymiana źródła ciepła 
została zrealizowana zgodnie z 
umową a dokumenty rozliczeniowe  
są poprawnie wypełnione.
2. Otrzymasz kwotę grantu (dotacji) 
na wskazany przez Ciebie w umowie 
rachunek bankowy.
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Samorząd Gminy Męcinka pozyskał dla mieszkańców dotację unijną w wysokości ponad  3 milionów złotych na wymianę źródeł ciepła 
w ramach projektu MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – ZWALCZANIE EMISJI KOMINOWEJ 
W GMINIE MĘCINKA. 

Ponad 3 miliony złotych pozyskane dla mieszkańców Gminy Męcinka na wymianę źródeł ciepła

Kiedy nie zapłacisz za audyt?
– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła 
(patrz punkt 1), zostaniesz zakwalifikowany do 
dotacji i złożysz wniosek o dotację (patrz krok 2 
punkt 2);
– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła 
i nie zostaniesz zakwalifikowany przez audytora;
– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła, 
zostaniesz zakwalifikowany przez audytora lecz  
z uwagi na małą liczbę punktów nie otrzymasz 
dotacji.

Kiedy zapłacisz za audyt?
– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła, 
zostaniesz zakwalifikowany przez audytora i nie 
złożysz wniosku o dotację do Urzędu Gminy  
w Męcince
– wtedy gdy zgłosisz chęć wymiany źródła ciepła, 
ale Twoje zgłoszenie będzie miało nr 97 i wyższy

Dbamy o czyste powietrze 

Można otrzymać nawet 35 000 zł!

Podnosimy standard życia mieszkańców

Dotacja do 85% kosztów inwestycji 

-   www.piece.mecinka.pl   -
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Trudno wyobrazić sobie lepszy prezent z okazji Dnia Dziecka jak powrót do treningów 
najmłodszych adeptów piłki nożnej w gminie Męcinka. Po ponad dwóch miesiącach 
przerwy blisko czterdziestu zawodników podzielonych na grupy zgodnie z wymogami 
sanitarnymi i zachowaniem zasad bezpieczeństwa wznowiło treningi.

Zajęcia dla grupy młodszej  
i starszej odbywały się w 
dwa razy w tygodniu na boi-
sku sportowym w Męcince. 
Wszystkich chętnych zainte-
resowanych wstąpieniem w 
szeregi Akademii zaprasza-
my do kontaktu za pośredni-
ctwem konta Gminna Akade-
mia Piłkarska w Męcince na 
portalu społecznościowym 
facebook.

Gminna Akademia Piłkarska 
wznowiła treningi

Tworzymy warunki dla nowych mieszkańców

Na skwerach gminnych kwieciście
To efekt ubiegłorocznych nasadzeń na skwerach publicznych w Męcince. Kompozycje 
kwiatowe upiększają stolicę naszej gminy ale także są doskonałym pożytkiem pszcze-
lim. Obecnie powstają koncepcje zagospodarowania przestrzeni zielonej w kolejnych 
miejscowościach, o czym niebawem…

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Piotrowicach jest inwestycją, która 
ma na celu stworzenie warunków do zamieszkiwania na terenie naszej gminy. Powstał 
kolejny odcinek sieci, do której będą mogły przyłączyć się nowe budynki jedno-
rodzinne. Inwestycja została zakończona i odebrana.

W Gminie Męcinka funkcjo-
nują dwa pełnowymiarowe 
przedszkola gminne oraz do-
datkowo punkt przedszkolny. 
Ośrodki zdrowia dysponu-
ją nowoczesnym sprzętem 
diagnostycznym oraz świad-
czą specjalistyczne usługi me-
dyczne. Samorząd inwestuje 
w infrastrukturę publiczną 
budując m.in. chodniki, no-
woczesne place zabaw oraz 
drogi. W gminie rozwijają się 
różne dyscypliny sportowe 
takie jak żeglarstwo, piłka 
nożna, pływanie, piłka siat-
kowa, a nawet plażowa. Kra-
jobraz wygasłych wulkanów 
oraz rozległe obszary leśne 
stwarzają doskonałe warunki 
do uprawiania turystyki ro-
werowej, a bliskość dużych 
zakładów produkcyjnych oraz 
dróg S3 i autostrady A4 daje 
możliwość zatrudnienia.

W s p a r c i e 
ż y w n o ś c i o w e 
d l a  u c z n i ó w
Ponad dwadzieścioro dzieci uczących się w szkołach 
podstawowych Gminy Męcinka korzystało na co dzień 
z darmowych posiłków w szkole dzięki pozyskanej 
dotacji z rządowego programu Posiłek w szkole. W 
związku epidemią koronawirusa placówki edukacyjne 
nie funkcjonują w tradycyjny sposób. Dzieci uczyły się 
zdalnie w domach.

- Podjęliśmy decyzję, że dotychczasowe wsparcie, które 
uczniowie otrzymywali w szkole zamienimy na paczki 
żywnościowe i dostarczyliśmy do domów – informuje 
wójt. Paczki dostarczone zostały przez pracowników GOPS 
w Męcince.

Kilkaset profesjonalnych masek ochronnych typu FFP3 
zakupionych przez Gminę Męcinka trafiło do Szpitala Wo-
jewódzkiego w Legnicy. Wójt Gminy Męcinka Mirosław 
Brzozowski maseczki przekazał na ręce Dyrektor szpitala 
p. Anny Płotnickiej-Mieloch.

Profesjonalne maski 
dla szpitala w Legnicy 

Szpital Wojewódzki w 
Legnicy jest placówką, 
do której w pierwszej 
kolejności trafiać będą oso-
by z terenu Gminy Męcinka 
zarażone koronawirusem. 
Chcemy wspomóc personel 
medyczny szpitala, który z 
wielkim oddaniem opieku-
je się pacjentami w tych 
trudnych warunkach.
- To profesjonalne 
maski, które w pierwszej 
kolejności przeznaczę na 

oddział zakaźny oraz in-
tensywnej terapii naszego 
szpitala. Bardzo dziękuję 
Wójtowi i Gminie Męcinka 
za udzieloną pomoc – 
podkreśliła Dyrektor Szpi-
tala Wojewódzkiego w Leg-
nicy.
Wartość przekazanych 
maseczek ochronnych wy-
nosi 11 250 zł i zakupione 
zostały ze środków budżetu 
Gminy Męcinka.
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Rozwijamy gminną 
służbę zdrowia

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Męcinka w zakresie gminnej służby 
zdrowia były głównym tematem rozmów podczas kolejnego Posiedzenia Rady 
Społecznej GOZ-u, której przewodniczył Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.

W spotkaniu uczestniczy-
li Radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
Piotr Karwan, Zastępca 
Wójta Gminy Męcinka Ar-
leta Gregulska-Oksińska, 
Kierownik GOZ Agniesz-
ka Tabiszewska, radna 
Wiesława Plecety oraz ra- 
dny Franciszek Rudziec. 
Podjęto decyzję o ko-
nieczności zapropono-

wania mieszkańcom 
nowych  usług stomato-
logicznych w Męcince. 
Omówiono także wpro-
wadzone dotychczas 
nowe usługi medy-
czne, zakup sprzętu 
oraz przeprowadzenie 
modernizacji pomiesz-
czeń ośrodka zdrowia. 
W 2019 r. do naszych 
ośrodków przybyło aż 

1200 nowych pacjentów, 
a wynik finansowy za po-
przedni rok sprawozdaw-
czy wykazał nadwyżkę 
w budżecie ośrodka. 
Świadczy to o dobrej 
sytuacji finansowej na-
szego gminnego pod-
miotu leczniczego oraz 
perspektywach rozwojo-
wych.

Pożegnanie ze szkołą - wakacje rozpoczęte!
Ze względu na pandemię 
na uroczystych apelach nie 
mogli się spotkać ucznio-
wie wszystkich klas. Za-
kończenie roku szkolne-
go podzielone zostało na 
dwa dni. Nie zmieniło się 
jedno – wyróżnieni zosta-
li uczniowie z najlepszymi 
wynikami. Podziękowa-
nia otrzymali również ro-
dzice, którzy w ciągu mi-
nionego roku szkolnego 
intensywnie angażowali 
się w życie szkół. Nie za-
brakło także stypendiów 
naukowych od wójta Mi-
rosława Brzozowskiego. 
Ponadto dyrektorzy wrę-
czyli tradycyjnie świade-
ctwa i nagrody dla najlep-
szych. 

Zawody wędkarskie w Piotrowicach

Wędkowali
o Złotego Karpia

Piotrowickie Koło Wędkarskie Złoty Karp ma coraz 
więcej sympatyków. Na co dzień dbają o staw  
w zabytkowym parku, a w weekendy spotykają się nad 
wodą. Tam zrodził się pomysł zorganizowania  
zawodów wędkarskich.
Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W dniu 14 czer- 
wca wójt Mirosław Brzo-
zowski oficjalnie otworzył 
pierwszą edycję zawodów 
w której udział wzięło 
blisko 40 zawodników, co 
niewątpliwie jest wynikiem 
godnym uznania. Jest to 
kolejna oddolna inicjatywa 
na terenie gminy Męcinka, 
która tym bardziej cieszy, 
że skupia wokół siebie dużo 
dzieci i młodzieży – będąc 
ciekawą alternatywą na 

spędzanie wolnego czasu. 
Dlatego też Wójt Gminy 
Męcinka zadeklarował po-
moc w budowie infrastruk-
tury oraz wsparcie na innych 
płaszczyznach. Przedsta-
wiciele klubu podziękowali 
za dotychczasowe wsparcie 
samorządowi gminnemu 
licząc na dalszą owocną 
współpracę. Skierowali 
również słowa uznania do 
wszystkich, którzy angażują 
się w działalność klubu.

Koniec roku szkolnego 2019/20 w dwóch szkołach na terenie gminy Męcinka odbył się w nieco innych okolicznościach niż tradycyjnie. 
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Dzięki pozyskanej dotacji z programu rządowego w wysokości ponad pół miliona 
złotych możliwy był zakup kolejnego w naszej gminie samochodu pożarniczego. 
Otrzymała go jednostka OSP Małuszów.

Nowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Jednostka OSP 
Małuszów, której prezesem jest Janusz Hołyński zapewnia bezpieczeństwo na nizinnej 
części Gminy Męcinka oraz wykonuje zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. - W imieniu społeczności lokalnej składam serdeczne podziękowania pani 
Marszałek Elżbiecie Witek oraz panu gen. Adamowi Koniecznemu Zastępcy Komendanta 
Głównego PSP za wsparcie i współpracę w tak ważnym obszarze jakim jest bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy i powiatu – podkreśla wójt.

Nowy samochód dla OSP Małuszów
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Nowa odsłona Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Piotrowicach

Nowoczesne gabinety lekarskie, specjalistyczne urządzenia do rehabilitacji medycznej, sportowej i estetycznej, a także usprawnienie rozwiązań 
dla osób niepełnosprawnych to główny zakres prac modernizacyjnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach. Odnawiane są poczekalnie 
dla pacjentów oraz recepcja.

- Nasz ośrodek przy-
gotowywany jest do 
świadczenia nowych usług 
medycznych, o których 
poinformujemy już nie-
bawem. Wprowadzamy 

nowoczesne rozwiązania 
aby nasi mieszkańcy mie-
li jak najlepszą opiekę - 
podkreśla wójt.
- Z powodu panującej obe-
cnie epidemii koronawi-

rusa w naszych ośrodkach 
na wizytach stacjonarnych 
mamy zdecydowanie 
mniejszą ilość pacjentów. 
Większość korzysta z te-
leporad naszych lekarzy. 

Staramy się efektywnie 
wykorzystać ten czas oraz 
okazję. Przystąpiliśmy za-
tem do gruntownej moder-
nizacji gminnego ośrodka 
– informuje kierownik GOZ.

W przychodni zdrowia  
w Piotrowicach już 
przyjmują lekarze specja-
liści z zakresu kardiologii, 
dermatologii oraz rehabili-
tacji.

Place zabaw 
przygotowane i otwarte

Place zabaw na terenie Gminy Męcinka 
zostały ponownie otwarte dla najmłodszych 
mieszkańców.
Z uwagi na epidemię koronawirusa place za-
baw na terenie Gminy Męcinka były wyłączone 
z użytkowania od 12 marca 2020r. Przypomi-
namy, że cały czas należy zachowywać wszys-
tkie zasady bezpieczeństwa zarówno w korzy-
staniu z placów, jak i podczas kontaktu z innymi 
ludźmi. - Aby dzieci mogły w bezpieczny sposób 
z nich korzystać wykonany został przegląd 
wszystkich urządzeń zabawowych, w piasko-
wnicach natomiast wymieniono piach. Nasze 
place zostały również zdezynfekowane. Dziękuję 
za współpracę i pomoc w przygotowaniu miejsc 
rekreacji dla naszych dzieci druhom Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Męcince i Małuszowie 
– mówi wójt Mirosław Brzozowski.

Gmina Męcinka zakupiła dla uczniów szkół w Męcince i Piotrowicach kolejne 50 lap-
topów, które dotarły do Urzędu Gminy w Męcince.
- Inwestycja w kolejny nowy sprzęt ma na celu stworzenie naszym uczniom jak najlep-
szych warunków do kształcenia na odległość – informuje wójt M. Brzozowski. Gmina 
Męcinka łącznie przekazała szkołom już 100 nowych laptopów, na które pozyskała do-
tacje ze środków zewnętrznych. Laptopy trafiły do uczniów potrzebujących wsparcia.

Przegląd przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Kilkumilionowy projekt polegający na budowie przydo-
mowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Męcinka to w ostatnich latach jedna z większych 
i ważniejszych inwestycji Gminy Męcinka.
W ramach projektu wybu-
dowanych zostało ponad 
120 oczyszczalni przydo-
mowych na terenach gór-
skich gminy. Przedsta-
wiciele Gminy Męcinka 
wraz z wykonawcą doko-

nali przeglądów gwaran-
cyjnych urządzeń. Zostały 
one sprawdzone pod kątem 
poprawności działania i re-
alizowania swoich funkcji. 
Nie stwierdzono żadnych 
usterek.

Nieodpłatna pomoc prawna
W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa 

Sprawiedliwości z dniem 15 czerwca 2020 r. wznawia 
się stacjonarne świadczenie usług w punkcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w budynku GOKE 

w Męcince 85 w każdy czwartek od godziny 14:30 
do godziny 19:30.

Kolejne 50 laptopów 
dla uczniów 
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Gmina Męcinka oferuje do sprzedania 
budynek pod mieszkalnictwo i usługi

- funkcja mieszkalna i usługowa
- powierzchnia użytkowa 174,5 m2
- budynek wolnostojący
- dwie kondygnacje + strych
- w pełni uzbrojony w sieci 
  i instalacje


