
 
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny i wyjątkowy. To piękna i niezwykle warto-
ściowa tradycja każdego Polaka. To czas wyjątkowy w swojej liturgii, przeżywaniu oraz 
wzajemnych relacjach międzyludzkich. To również czas kiedy możemy odpocząć od co-

dziennego zgiełku przy blasku choinki i dźwiękach kolęd.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Mieszkańcom, aby 
upłynęły one w spokoju, zdrowiu i radości, a nowy 2016 r. przemienił marzenia w  rzeczy-

wistość. Abyśmy wszyscy potrafili szano-
wać drugiego człowieka i umieli podawać 
sobie ręce bez względu na pochodzenie, 
zamożność czy poglądy polityczne, dając 
tym samym dobre świadectwo i przykład 
najmłodszym Mieszkańcom Naszej Małej 
Ojczyzny - Gminy Męcinka. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku!

Z najserdeczniejszymi życzeniami

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Męcinka!

Pierwsze sukcesy gospodarcze - inwestor w Nowej Męcince oraz przystąpienie 
gminy do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Rok 2015 to rok wielu ważnych dat dla mieszkańców Gminy Męcinka. To m.in.: 1 września 
- utworzenie dwóch pełnowymiarowych przedszkoli gminnych, 10 września - utworzenie 
na terenie gminy Męcinka Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, ale także 3 i 4 
listopada.(dok. str.2)
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Łzy wzruszenia, odkryte talenty 
i dostojni goście – czyli gminne 

obchody Święta 
Niepodległości w Męcince

Wypełniona po brzegi sala wido-
wiskowa w Męcince, wzruszające 
występy uczniów Zespołu Szkół w 
Męcince i zespołu folklorystycz-
nego Ojry Bis, wspólne karaoke 
piosenek patriotycznych przy po-
częstunku, ale przede wszystkim 
życzliwa i ciepła atmosfera emanu-
jąca od przybyłych mieszkańców – 
tak wyglądały tegoroczne gminne 
obchody Święta Niepodległości w 
Męcince.(dok. na str. 3)

Otwarcie nowego ośrodka 
zdrowia w Męcince str.8

Wzięli sprawy w swoje ręce 

Aktywność społeczna mieszkańców 
w Gminie Męcinka sprowadza się 
zarówno do podejmowanych dzia-
łań kulturalnych i integracyjnych, ale 
również infrastrukturnych. W wielu 
sołectwach przy wsparciu finanso-
wym gminy społeczność lokalna sa-
modzielnie wykonała prace na rzecz 
swoich wsi. To dobry przykład na 
budowanie społeczeństwa obywa-
telskiego dla najmłodszych pokoleń 

naszej gminy(dok. na str. 7)

Mieszkańcy Pomocnego utworzyli miejsce 
spotkań i integracji.



Utworzenie przedszkoli gmin-
nych, zrealizowane inwestycje 
na kwotę ok. 2 994 133 zł ( dla 
porównania w 2014 r. na kwotę 
1 500 000 zł ), utworzona Dol-
nośląska Strefa Aktywności Go-
spodarczej, gmina w Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej, nowy inwestor, a także re-
forma opieki zdrowotnej to tyl-
ko niektóre efekty pierwszego 
roku pracy nowego Wójta Gmi-
ny Męcinka. 
Nie było łatwo
„Rok 2015 to czas trudny, bo 
rok ciągłej pracy nad zmiana-
mi budżetu przygotowanego 
przez mojego poprzednika. Nie 
mogłem się zgodzić na budowę 
basenu kąpielowego w Męcin-
ce szacowanego na ok. 3 mln zł, 
kiedy to Myślinów, Stanisławów i 
Osiedle Piotrowice nie posiadają 
sieci wodociągowych, ani na za-
kup samochodu dla Urzędu Gmi-
ny, kiedy potrzebny jest ciągnik 
do prac w sołectwach. Zwięk-
szyłem budżet dla naszych OSP 
o 20 000 zł, dla szkól o 50 000 
zł, dla klubów sportowych o 20 
000 zł, a dla biblioteki o 10 000 
zł. Kwotę 100 000 zł przeznaczo-
ną na wykup parku w Piotrowi-
cach przekierowałem na budowę 
chodnika w tej miejscowości. To 

tylko niektóre przykłady zmian, 
których dokonałem” – informuje 
wójt M.Brzozowski.
Po pierwsze realizacja potrzeb 
mieszkańców
Przebudowano drogi w Piotrowi-
cach, Małuszowie, Kondratowie, 
Sichowie i Męcince. Zbudowano 
chodniki w Piotrowicach, Ma-
łuszowie, Chełmcu, Słupie oraz 
przy udziale mieszkańców w 
Przybyłowicach.    
 Wyremontowano obiekty 
na potrzeby pełnowymiarowych 
przedszkoli gminnych, do których 
zakupiono również wyposażenie. 
Zbudowano boisko i wyremonto-
wano mostek w Sichowie. Wiele 
inwestycji jest w ostatniej fazie 
realizacji jak np. nowy ośrodek 
zdrowia w Męcince.Dzięki utwo-
rzonym przedszkolom gminnym 
105 dzieci pobiera edukację 
przedszkolną, a dodatkowych 
16 w niepublicznym punkcie w 
Pomocnem. W przedszkolach 
gminnych zatrudnienie znalazło 
10 osób z terenu Gminy Męcin-
ka. 
Ośrodki zdrowia oferują dostęp 
do lekarzy rano i popołudniu, 
codzienne badania laboratoryj-
ne, badania na nowo zakupio-
nym USG, specjalistów ze szpitali 
wrocławskich i legnickiego, a tak-

że akcje profilaktyczne. Obecnie 
zakupiony został nowy unit sto-
matologiczny oraz wyposażenie 
gabinetu ginekologicznego. 
Nie będzie biogazowni jest 
nowy inwestor
Ważną sprawą okazało się roz-
wiązanie kontrowersyjnej sprawy 
biogazowni w Nowej Męcince. 
Jak powiedział wójt Brzozowski 
wielokrotne negocjacje z firmą 
od biogazowni zakończyły się 
sukcesem. Firma polubownie 
odstąpiła od inwestycji nie żąda-
jąc z tego tytułu żadnego odszko-
dowania z budżetu gminy. Dzięki 
powyższemu uwolniona została 
działka inwestycyjna i udało się 
pozyskać inwestora, który daje 
realną szansę na utworzenie za-
kładu z kilkudziesięcioma miej-
scami pracy.
Dodatkowa kasa w budżecie
Na realizację inwestycji pozyska-
no 950 000 zł z ramach I prome-
sy z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, a także dodatkowe 
78 539 zł w ramach II promesy. 
Ponadto dotację z TFOGR ok. 
370 000 zł, 330 0000 z budżetu 
państwa oraz 50 000 zł z Fundacji 
KGHM oraz 50 000 zł z Powiatu 
Jaworskiego.
Inicjatywy społeczne
Autorską inicjatywą obecnego 

wójta jest akcja „Miesiące paź-
dziernik i listopad miesiącami 
seniorów w Gminie Męcinka”, 
„Młodzież bliżej władzy”, „Tur-
niej lata o Puchar Wójta Gminy 
Męcinka”, a także gminna wigilia 
dla wszystkich mieszkańców. Od 
obecnego roku realizowane są 
ponadto gminne obchody Świę-
ta 11 listopada, a także do rangi 
najważniejszej imprezy gminnej 
podniesiono dożynki gminne. 

Przyjazna polityka podatkowa
„Przyjazna polityka podatkowa 
to kierunek, który obrałem za 
priorytet w celu tworzenia przy-
jaznych warunków do zamiesz-
kiwania” – informował wójt M. 
Brzozowski podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy Męcinka. „W 
pierwszej kolejności proponu-
ję nie podnoszenie podatków, a 
w następnym stopniową obniż-
kę” – wyjaśnia wójt. W obecnym 
roku obniżono już podatek od 
środków transportu dla ciągni-
ków siodłowych i naczep oraz dla 
autobusów.
Szczegółową prezentację z rocz-
nej pracy wójta Mirosława Brzo-
zowskiego możemy zobaczyć na 
stronie www.mecinka.pl.

Podsumowanie roku pracy wójta 
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Nie będzie podwyżki podatków

(dok. z str. 1) 
1.Podatek od nieruchomości zarówno od gruntów jak i od budyn-
ków pozostał na poziomie roku  2015.
2.Podatek od środków transportowych został obniżony w kolejnym 
segmencie tj. autobusów do 22 miejsc do kwoty 600 zł rocznie oraz 

dla autobusów pow. 22 miejsc do kwoty 800 zł. rocznie. Pozosta-
łe stawki podatków od środków transportu pozostały na poziomie 
roku 2015.  Nadmienić należy również, że rolnicy opłacający po-
datek rolny będą płacić niższy podatek od jednego ha o 19,05 zł. 
rocznie.

Skala potrzeb społeczno – gospodarczych 
związanych zarówno z koszeniem terenów 
zielonych, odśnieżaniem dróg publicznych, 
czy wywozu ścieków zdeterminowała mnie 
do wprowadzenia zmiany do budżetu Gminy 
Męcinka na 2015 r. skonstruowanego przez 
poprzedniego Wójta Gminy Męcinka. Pole-

gała ona na wykreśleniu zakupu samochodu 
dla potrzeb Urzędu Gminy Męcinka i wpro-
wadzenia propozycji zakupu ciągnika – infor-
muje wójt M. Brzozowski.
Obecna Rada Gminy Męcinka zmianę tą za-
akceptowała, co umożliwiło po przeprowa-
dzonej procedurze rozpoznania rynku do-

konanie zakupu średniego ciągnika Deutsch 
Fahr, który posiada możliwość montażu płu-
ga śnieżnego, kosiarki, przyczepy oraz becz-
kowozu. Pojazd już służy społeczności lokal-
nej. 

Nie będzie nowego samochodu dla pracowników Urzędu Gminy Męcinka – jest nowy ciągnik dla mieszkańców

Pierwsze sukcesy gospodarcze - inwestor w Nowej Męcince oraz przystąpienie gminy 

do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(dok. ze str. 1)
Listopad to czas podwój-
nego sukcesu dla naszej 
Gminy. W wyniku podję-
tych działań przez wójta i 
radnych Gmina Męcinka 
została przyjęta do Spe-
cjalnej Legnickiej Strefy 
Ekonomicznej, które na-
stąpiło 3 listopada 2015 r. 
decyzją Rady Ministrów. 
To olbrzymia szansa na 
rozwój gospodarczy i 
zmniejszenie bezrobocia 
na naszym terenie. Od 
szeregu lat w naszej gmi-
nie nie pojawiła się żadna 

inwestycja, która zapewniać bę-
dzie dochody do budżetu gminy 
w okresie kiedy to skończą się 
dotacje unijne. Obecność w stre-
fie taką szansę daje. Powstanie 
przygotowany i uzbrojony teren, 
który oferować będziemy naj-
większym inwestorom. Drugie 
równie ważne wydarzenie to 4 
listopada, kiedy to wójtowi gmi-
ny udało się sprzedać działkę in-
westycyjną w okolicy Nowej Mę-
cinki i pozyskać inwestora, który 
zamierza już w przyszłym roku 
podjąć tam działalność i utwo-
rzyć wiele miejsc pracy.

„Duże podziękowania chciałbym złożyć rad-
nym Gminy Męcinka, w których od począt-
ku miałem wsparcie i którzy zagłosowali za 
moją propozycją dotyczącą strefy” – pod-
kreśla wójt M. Brzozowski.  Włączenie dział-
ki w obrębie Słupa o powierzchni 35 ha do 
specjalnej strefy ekonomicznej jest efektem 
pierwotnego zamysłu wójta utworzenia par-
ku przemysłowego Brachów.

Pozyskany inwestor w Nowej Męcince oraz 
obecność Gminy Męcinka w Legnickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej daje dużą szan-
sę na zapewnienie gminie takich dochodów 
do budżetu, które w dalszym stopniu pozwo-
lą na podnoszenie standardu życia mieszkań-
com Gminy Męcinka.
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Łzy wzruszenia,  odkryte talenty i dostojni goście –  czyli gminne obchody Święta Niepodległości

 Udział wójta na I inauguracyjnym posiedzeniu 
Sejmu VIII kadencji

Gminę Męcinka na  pierwszym po-
siedzeniu Sejmu VIII kadencji repre-
zentował Wójt Gminy Męcinka Miro-
sław Brzozowski jako jedyny włodarz 
Powiatu Jaworskiego. Wójt otrzymał 
zaproszenie od pani Elżbiety Witek  
Poseł na Sejm RP Minister i Rzecz-
nik Rządu. W trakcie wizyty w Par-
lamencie wójt spotkał się z Minister 
Edukacji p. Anną Zalewską, prof. Pio-
trem Glińskim Wicepremierem i Mi-
nistrem Kultury oraz Piotrem Dudą 
Przewodniczącym NZZ Solidarność. 

(dok. ze str. 1) „Jesteście Pań-
stwo w Gminie Męcinka wyjątko-

wą wspólnotą. Wszystko zaczyna 
się od wspólnoty, od rodziny (…). 

Gratuluję pięk-
nej uroczysto-
ści. (…)” – te 
ciepłe słowa do 
mieszkańców 
Gminy Męcin-
ka skierowa-
ła obecna na 
u ro c zysto ś c i 
pani Minister 
Elżbieta Wi-
tek Rzecznik 
Rządu.  Wśród 
przybyłych go-
ści byli również 
p. Stanisław 

Witek Członek Zarządu Powiatu 
Jaworskiego, Sylwester Rudziec 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Jaworskiego, ks. dr Marek 
Kluwak Proboszcz Parafii w Mę-
cince, ks. Piotr Różycki Proboszcz 
Parafii w Słupie, radni Gminy 
Męcinka na czele z przewodni-
czącym Wojciechem Lichoniem, 
sołtysi, członkowie rad sołec-
kich, członkowie zespołów folk-
lorystycznych z terenu Gminy 
Męcinka oraz mieszkańcy Gminy 
Męcinka.
„Czym jest wolność tak napraw-
dę wie ten, kto ją stracił. Sza-
nujmy wolność i niepodległość. 
A róbmy to poprzez wzajemny 

szacunek. Budujmy relacje mię-
dzyludzkie tylko na pozytywnej 
podbudowie, na pozytywnych 
emocjach. Współpracujmy i 
zgodnie rozwijajmy naszą gminę, 
a tym samym nasz kraj” – pod-
kreślał wójt w swoim przemó-
wieniu, który jednocześnie kie-
ruje podziękowania do dyrekcji, 
pracowników i uczniów Zespołu 
Szkół w Męcince, członków ze-
społu folklorystycznego Ojry Bis 
z Męcinki, swoich współpracow-
ników z Urzędu Gminy Męcinka 
oraz mieszkańców, którzy zaan-
gażowali się w przygotowania tej 
uroczystości.

Miesiące seniorów w Gminie Męcinka – podsumowanie akcji 

Od obecnego roku październik i listopad są 
„miesiącami seniorów” w Gminie Męcinka. 
W tym czasie organizowane były bezpłatne 
badania m.in. USG, EKG. W trakcie  trwania 
akcji w Gminnym Ośrodku Zdrowia przeba-
danych zostało 21 osób. Pacjentom wyko-
nano morfologię i zbadano poziom cukru.  
Każda osoba została zmierzona, zważona, 
wykonane zostało badanie EKG i USG. 3 oso-
bom wydano skierowanie na czynniki reuma-
toidalne, 10 na dodatkowe badania glikemii,  
5 osób otrzymało skierowanie na lipidogram 
oraz poziom elektrolitów. 5 osób otrzymało 

skierowanie na poziom kwasu moczowego. 
6 wydano książeczki do samodzielnego wy-
konywania pomiarów ciśnienia krwi z powo-
du nieprawidłowości wykazanych podczas 
badań przesiewowych. 3 osobom zmodyfi-
kowano leczenie nadciśnienia tętniczego. 5 
osobom zmodyfikowano leczenie cukrzycy. 
7 osobom wdrożono leczenie dny mocza-
nowej. 3 osobom wydano skierowanie do 
Poradni Ortopedycznej. 5 osób otrzymało 
skierowania do Poradni Kar-
diologicznej.
Odbyło się także kino seniora, 
fitness, spotkanie z Policją w 
Pomocnem oraz lekarzem na 
temat cukrzycy w Przybyłowi-
cach. 
Podsumowaniem akcji było 
wydarzenie wyjątkowe, bo 
występ przedszkolaków z Mę-
cinki i Piotrowic, którzy swoim 
babciom i dziadkom mówiły 
wiersze oraz śpiewały piosen-
ki.
„To ważny dzień w Naszej Gmi-
nie, ponieważ to dziś i w tym 
miejscu spotkali się najmłodsi 

i najstarsi mieszkańcy Gminy Męcinka, jed-
nocześnie najsłabsi i najsilniejsi, ale przede 
wszystkim o dobrych sercach. Akcję miesiące 
seniorów w Gminie Męcinka wprowadziłem 
po to aby docenić i podziękować choć w taki 
sposób najstarszym mieszkańcom Naszej 
Gminy, którzy są jej budowniczymi, twórca-
mi i inspiratorami” – podkreślił wójt M. Brzo-
zowski, który po zakończeniu koncertu spo-
tkał się z seniorami przy poczęstunku.

Uruchomiono nowe ujęcie wody 
w Męcince
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Miło nam poinformować, że Gminę Męcinka 
w Radzie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Kaczawskie reprezentować będzie p. Arleta 
Gregulska – Oksińska Zastępca Wójta Gminy 
Męcinka. Jej kandydatura zgłoszona została 
z uwagi na wysokie kwalifikacje zawodowe, 
duże doświadczenie w zarządzaniu projekta-

mi. Do Komisji Rewizyjnej tego stowarzysze-
nia wybrany został natomiast ks. dr Marek 
Kluwak, który posiada szeroką wiedzę i bo-
gate doświadczenie w realizacji projektów. 
Wykazuje też aktywność społeczną w zakre-
sie działań kulturalnych, turystycznych, cha-
rytatywnych i obywatelskich.

Kandydatury zgłoszone przez samorząd Gmi-
ny Męcinka zostały przyjęte i jesteśmy prze-
konani, że osoby te będą godnie reprezento-
wać naszą gminę podczas pełnienia swoich 
funkcji. 

Przedstawiciele Gminy Męcinka we władzach LGD Partnerstwo Kaczawskie

Deficyt wody to poważny problem, z któ-
rym zmagała się Gmina Męcinka latem i je-
sienią obecnego roku. Z uwagi na zaobser-
wowany spadek wydajności ujęcia wody 
podziemnej w Słupie, które zaopatruje sieć 
wodociągową w Słupie, Męcince, Chrośli-
cach, Sichowie i Sichówku podjęta została 
decyzja o konieczności rozpoczęcia prac 
zmierzających do uruchomienia dodatko-
wego ujęcia wody w Męcince. Ujęcie uru-
chomione zostało w grudniu br.
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Męcinka Chełmiec Przybłowice
zmiesza-

ne
papier,
plastyk

szkło zmieszane papier,
plastyk

szkło zmiesza-
ne

papier,
plastyk

szkło

Miejsco-
wość

2016 rok dzień 
m-ca

dzień 
m-ca

dzień 
m-ca

Miejsco-
wość

2016 
rok

dzień m-ca dzień 
m-ca

dzień 
m-ca

Miejscowość 2016 
rok

dzień 
m-ca

dzień 
m-ca

dzień 
m-ca

Męcinka         
Nowa 

Męcinka 
Chroślice 
Bogaczów 

Sichów 
Sichówek 
Słup/Słup 

Osiedle

styczeń 8,21 26 Cheł-
miec Kol.
Jerzyków 
Raczyce 

Myślinów 
Muchów 
Pomocne 
Stanisła-

wów/ Sta-
nisławów 
Osiedle 

Kondratów

styczeń 7,20 27 Przybyłowi-
ce Małuszów 
Piotrowice/ 
Piotrowice 

Osiedle

styczeń 5,19 26
luty 4,18 23 25 luty 3,17 24 14 luty 2,16 23 25

marzec 17,31 22 marzec 2,16,30 23 marzec 1,15,29 22
kwiecień 14,28 26 29 kwiecień 13,27 21 15 kwiecień 12,26 26 29

maj 12,27 24 maj 11,25 30 maj 10,24 24
czerwiec 9,23 28 29 czerwiec 8,22 29 17 czerwiec 7,21 28 29

lipiec 7,21 26 lipiec 6,20 27 lipiec 5,19 26
sierpień 4,18 23 24 sierpień 3,17,31 24 12 sierpień 2,16,30 23 24
wrzesień 1,15,29 20 wrzesień 14,28 21 wrzesień 13,27 20
paździer-

nik
13,27 25 28 paź-

dziernik
12,26 26 7 paź-

dziernik
11,25 25 28

listopad 10,24 22 listopad 9,23 23 listopad 8,22 22
grudzień 8,22 27 29 grudzień 7,21 28 16 grudzień 6,2 27 29
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    Harmonogram wywozu odpadów na 2016 rok

UWAGA!!! Jeżeli w tygodniu wypadają 2 dni świąteczne tj. w grudniu i w maju termin nie    
                   jest ściśle określony i ulegnie przesunięciu w całym tygodniu .     

 Radni

Radni Gminy Męcinka to ludzie aktywni nie 
tylko w sferze stanowienia prawa miejsco-

wego, ale bardzo 
często to również 
inicjatorzy wielu 
wydarzeń społecz-
no – kulturalnych w 
naszej gminie. Mi-
kołajki w Stanisła-
wowie odbyły się 6 
grudnia od godz.15 
w świetlicy wiej-
skiej, na które licz-
nie przybyli miesz-
kańcy ze swoimi 
pociechami oraz 

oczywiście Mikołaj, który zaproszony został 
do dzieci ze Stanisławowa przez radnego Ka-
mila Bobowskiego. Każde dziecko do lat 12 
otrzymało paczkę oraz zrobiło sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z Mikołajem. 
Radny ze Stanisławowa dziękuje za pomoc 
radzie sołeckiej oraz mieszkańcom, a w 

szczególności pani Teresie Ornatek oraz Ewie 
i Robertowi Kobylarzom.
Ogromne podziękowania kieruje również dla 
pana Daniela Macały-radnego wsi Piotrowi-
ce oraz pani Danucie Osiatyckiej z Klubu An-
dora za zasponsorowanie kilku słodkości do 
paczek.
Pan Kamil jest nowym radnym, któremu jak 
mówi „zależy na integracji mieszkańców wsi, 
w której mieszka oraz zrealizowaniu podsta-
wowych ich potrzeb tj. sieci wodociągowej, 
kanalizacji, a także świetlicy wiejskiej.”
      
 

   Spotkanie Mikołajowe 
        w Stanisławowie  

 Kamil Bobowski  ze Stanisławowa czy Laponii ?

 Kopalnia w Męcince ma nowego właściciela

Od lipca br. kopalnia w Męcince ma nowego właściciela i działa w 
strukturach Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy. To firma, która 
prowadzi już trzy nowoczesne kopalnie kruszywa na Dolnym Śląsku. 
Męcinka jest kolejną lokalizacją, w której jak zapowiada prezes firmy 
p. Jakub Madej trzeba zmodernizować park maszynowy i podwyż-
szyć standardy działania kopalni w wielu dziedzinach, w szczególno-
ści związanych z ochroną środowiska.
Męcińska kopalnia zatrudnia 37 osób i dotychczas borykała się z 
wieloma problemami finansowymi. „Złoże bazaltu w Męcince jest 
jednym z największych w kraju oraz ma bardzo dobre parametry ze 
względu na dużą wytrzymałość i odporność na ścieranie. Drogowcy 
wiedzą, że asfalt wzbogacony tym bazaltem mocno zyskuje na jako-
ści” – podkreśla prezes Madej.

Pracownicy docenieni

KSS Bartnica z okazji Barbórki przygotowała dla swoich pracowników 
uroczystość. Szczególnie serdecznie przywitani zostali na niej pra-
cownicy z Kopali w Męcince.  Pan Paweł Szyszka oraz pan Kazimierz 
Charmuszko otrzymali wyróżnienie w formie awansu na III stopień 
górnika. 
Na zaproszenie Zarządu KSS Bartnicy w uroczystości tej brał udział 
również Wójt Gminy Męcinka, który w swoim przemówieniu wyra-
ził zadowolenie, że właścicielem kopalni stał się podmiot, który daje 
realną szansę na rozwój zakładu, a co za tym idzie miejsca pracy dla 
mieszkańców gminy.
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Zrealizowane inwestycje w 2015r. 
Gmina Męcinka pozyskała 950 
000 zł na przebudowę drogi 
gminnej w Małuszowie. 
W wyniku obniżenia wartości 
zadania po przetargu zgodnie z 
zasadami tej dotacji, jej nadwyż-

kę należało oddać do budżetu 
państwa. 
Udało się jednak uzyskać zgo-
dę na realizację dodatkowych 
inwestycji wcześniej już zakwali-
fikowanych przez komisję woje-

wody w Kondratowie i Męcince 
w ramach przyznanej dotacji. 
Pozwoliło to uniknąć zwrotu czę-
ści dotacji do budżetu państwa. 
Udało się także przekonać do 
zakwalifikowania dodatkowych 

robót w ramach inwestycji w 
Małuszowie i pozyskania dodat-
kowej kwoty dotacji tj. 78 539 
zł. Na tą inwestycję pozyskano 
również dotację z TFOGR 164 
000 zł. 

Przebudowa drogi w Małuszowie 
wraz z budową chodnika

Drogi w Kondrtowie Przebudowa drogi w Męcince

Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Piotrowicach

Do nowej przychodni zakupiono trójgłowicowe USG, na które pozy-
skano dotację 50 000 zł Fundacji KGHM, nowy unit stomatologiczny 

oraz sprzęt ginekologiczno – urologiczny.

Nowy ciągnik posiada możliwość montażu pługa śnieżnego, kosiar-
ki, przyczepy oraz beczkowozu. Pojazd zatem służył będzie społecz-

ności lokalnej o każdej porze roku.

          Prace remontowe i wyposażenie przedszkoli gminnych oraz szkół 

Utworzonych zostało 5 oddziałów. Zatrudniono dziesięć dodatkowych osób z terenu Gminy Męcinka. Obecnie w przedszkolach tych prze-
bywa 105 dzieci. Oprócz tego utrzymany został punk przedszkolny w Pomocnem.

Remont i wyposażenie przedszkoli 
w Męcince i Piotrowicach Remont przedszkola w Męcince Wyposażenie szkół

Mostek w SichowiePrzebudowa drogi oraz budowa 
chodnika w Piotrowicach

Na przebudowę drogi w Piotrowicach pozyskano dotację z budżetu państwa 320 397 zł oraz dotację z TFOGR 199 500 zł.

Wiata w Muchowie

Budowa chodnika w Słupie

  Nowy ośrodek zdrowia w Męcince Nowy Ciągnik
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Remont drogi kalwaryjskiej w 
Męcince



Pytania pochodzą od 
mieszkańców Gminy Mę-
cinka zadawane w ramach 
uruchomionego ponie-
działkowego telefonu do 
wójta. Dane osobowe roz-
mówców nie są ujawnia-
ne i podlegają ochronie 
prawnej.

Jakie są kryteria  przydzie-
lania mieszkań będących w 
zasobie  Gminy Męcinka?

26 marca 2007r Rada Gminy Mę-
cinka podjeła uchwałę w spra-
wie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Męcinka. W/g tej ucha-
ły pierwszeństwo najmu lokalu 
mieszkalnego przysługuje oso-
bom które: utraciły mieszkanie w 
skutek klęski żywiołowej , kata-
strofy , pożaru , itp., nie posiada-
ją samodzielnego lokalu miesz-
kalnego i nie mogą zaspokoić 
potrzeb mieszkaniowy w inny 
sposób, mieszkają w lokalu, nie 
spełniającym wymogów lokalu 
przeznaczonego na stały pobyt 
ludzi, znajdują się w trudnych 
warunkach materialnych.

Najemcami lokalu socjalnego  
mogą  zostać wyłącznie osoby, 
których potrzeby  mieszkaniowe 
nie zostały zaspokojone, spełnia-
jące jeden z poniższych warun-
ków: bezdomne, nie posiadające 
tytułu prawnego do lokalu, a w 
szczególności : opuszczające za-
kłady karne, będące pełnoletnimi 
wychowankami opuszczającymi 
Domy Dziecka lub inne placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze. W 
przypadku orzeczenia sądowego 
ustalającego uprawnienie do lo-
kalu socjalnego, umowę najmu 
zawiera się w pierwszej kolejno-
ści  o ile lokal taki gmina posiada. 
Wójt powołuje Społeczną Komi-
sję Mieszkaniową, której zada-
niem jest opiniowanie wniosków  
z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w uchwale. W opar-
ciu o opinię komisji wójt zawiera 
umowę najmu.

Obecnie w Urzędzie Gminy Mę-
cinka na takie mieszkania  ocze-
kuje aż 38 rodzin. Na dzień dzi-
siejszy gmina niestety nie posiada 
wolnych lokali mieszkalnych.

Chcąc zmierzyć się z tym pro-
blemem zaproponowałem do 
budżetu gminy na 2016 rok wy-
konanie dokumentacji na ada-
ptację budynku szkoły w Piotro-
wicach na mieszkania socjalne, 
aby w 2017 roku przystąpic do 
realizacji tej inwestycji.

Jakie inwestycje zapropo-
nował Pan do budżetu gmi-
ny na 2016 r.?

Zaproponowałem m.in. budowę 
przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenach 
górzystych naszej gminy, przy-
gotowanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę wodociągu 
w Myślinowie i Stanisławowie, 
uzbrojenie działek budowlanych 
w Nowej Męcince, uzbrojenie w 
sieci wod. – kan. Osiedla Piotro-
wice, budowę sieci kanalizacyj-
nej do gminnej strefy aktywności 
gospodarczej w Nowej Męcince, 
budowę chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Chełmcu i Si-
chowie, budowę chodników przy 
drogach powiatowych w Nowej 
Męcince i Przybyłowicach, od-
budowę drogi powiatowej Po-
mocne – Bogaczów, przebudowę 
drogi powiatowej wraz z budową 
chodnika w Sichowie, budowę 
drogi do gminnej  strefy aktyw-
ności gospodarczej w Nowej Mę-
cince, budowę dróg gminnych 
w Piotrowicach i Chełmcu, od-
budowę grogi gminnej w Słupie, 
przygotowanie dokumentacji na 
adaptację budynku szkoły w Pio-
trowicach na mieszkania socjal-
ne, budowę ogrodzenia przy Ze-
spole Szkół w Męcince, budowę 
oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy, modernizację świetlic w 
Sichówku i Chełmcu.

Realizacja wielu inwestycji uwa-
runkowana jest pozyskaniem 
dotacji z funduszy zewnętrznych 
oraz współpracą z władzami po-
wiatowymi i wojewódzkimi. 

Jakie koszty generuje wy-
dawanie przez gminę infor-
matora samorządowego ?

Koszt kwartalnika z budżetu Gmi-
ny to 1025 zł brutto. Rocznie 4 
100 zł. Dla porównania  wydatki 
ponoszone przez Gminę Męcinka 
w związku ze zleceniami  realizo-
wanymi przez Nową Gazetę Ja-
worską w 2014 roku wyniosły    
7 030,36 zł. Na zatrudnienie oso-
by redagującej artykuły  i wyko-
nywanie fotografii Gmina wydat-
kowała w 2014 r. kwotę 9 600 zł .  
Razem 16 630,36 zł.

Tegoroczne lato pokazało, 
że poważnym problemem 
wielu miejscowości, w 
szczególności Myślinowa i 
Stanisławowa jest brak wo-
dociągu. W przydomowych 
studniach wysycha woda. 
OSP Męcinka prawie co 
dzień dostarcza mieszkań-
com wodę co celów użyt-

kowych. Kiedy wójt planuje 
wyposażyć te wsie w sieć 
wodociągową?

Szacowany łączny koszt tych in-
westycji to ok. 5 mln zł. Nabory 
wniosków o dotację na ten za-
kres z programu unijnego PROW 
2014 – 2020 planowane są przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dopiero w 
2016 r. Cała procedura oceny 
wniosku przez ten urząd i podpi-
sana umowy będzie trwała około 
10 miesięcy, zatem w przypadku 
pozyskania dotacji inwestycje te 
zostaną zrealizowane w latach 
2017 – 2018. Rok 2016 to czas 
przygotowania i sfinansowania 
niezbędnej dokumentacji tech-
nicznej. 

Czy to prawda, że pracuje 
pan obecnie na budżecie 
poprzednika oraz dzięki po-
zyskanym przez niego dota-
cjom?

Moja praca na budżecie poprzed-
nika polega niestety na ciągłych 
jego poprawkach. Z budżetu tego 
wykreśliłem m.in. budowę base-
nu w Męcince (szacowana war-
tość inwestycji 3 mln zł), zakup 
samochodu dla Urzędu Gminy 
Męcinka, zakup parku w Piotro-
wicach ( finansowany zostanie 
w ramach funduszu sołeckiego), 
zakup działki w Przybyłowicach, 
zakup działki w Muchowie ( czy-
nię starania o bezpłatną zamia-
nę z Nadleśnictwem Jawor). Do 
budżetu wprowadziłem m.in. : 
utworzenie pełnowymiarowych 
przedszkoli przy szkołach w Mę-
cince i Piotrowicach (zrealizowa-
ne), utworzenie nowej siedziby 
ośrodka zdrowia w Męcince (zre-
alizowane), budowę chodnika 
w Piotrowicach przy drodze po-
wiatowej (zrealizowane), budo-
wę chodnika w Przybyłowicach 
(zrealizowana przy zaangażo-
waniu mieszkańców), budowa 
chodnika w Słupie w kierunku 
kościoła (zrealizowana), budowę 
dróg w Sichowie ( zrealizowana), 
budowę boiska w Sichowie (zre-
alizowana), budowę mostu w Si-
chowie (zrealizowana), budowę 
wiaty w Muchowie i Przybyłowi-
cach (zrealizowana), zakup cią-
gnika na potrzeby mieszkańców 
Gminy Męcinka (zrealizowany), 
remont dachu na świetlicy w Po-
mocnem (w trakcie realizacji), re-
mont drogi Kalwaryjskiej w Mę-
cince (zrealizowany), wykonanie 
centralnego ogrzewania świetli-
cy w Chroślicach (zrealizowane), 
uruchomienie nowego ujęcia 
wody w Męcince (zrealizowane), 
wykonanie projektu na budowę 
chodnika do cmentarza w Ma-
łuszowie ( udało mi się wynego-

cjować, aby inwestycję przepro-
wadziła Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad -w trakcie 
realizacji), pozyskanie przez mnie 
dofinansowania pozwoliło na re-
alizację budowy dwóch dróg w 
Kondratowie i Męcince (zrealizo-
wane), wymianę tłoczni ścieków 
w Chroślicach - zrealizowana 
(Całkowity koszt wymiany wy-
niósł 34 400 zł. Koszt wymiany 
takiej samej tłoczni w miejsco-
wości Słup w roku 2013 wyniósł 
149 000 zł ).

Co się tyczy dotacji – wnioski 
na dofinansowanie przebudo-
wy drogi w Małuszowie i Piotro-
wicach zostały złożone jesienią 
2014 r., a przygotowali je pra-
cownicy Urzędu Gminy Męcinka. 
Faktyczne pozyskanie dotacji na-
stąpiło w I kwartale 2015 r., kiedy 
sprawowałem urząd wójta. Do 
dotacji udało mi się zakwalifiko-
wać drogę w Męcince, dwie dro-
gi w Kondratowie oraz mostek w 
Sichowie, Ponadto pozyskałem 
dotację na budowę chodnika 
przy drodze powiatowej w Pio-
trowicach oraz na zakup USG do 
ośrodka zdrowia.

Co z realizacją zapowiada-
nego wcześniej budżetu 
obywatelskiego?

Tak jak obiecałem realizował 
będę budżet obywatelskich w 
naszej gminie. Do budżetu gminy 
na 2016 rok na ten cel zaplano-
wałem kwotę 140 000 zł. Reali-
zując zasadę zrównoważonego 
rozwoju na każdą miejscowość 
proponuję przeznaczyć po rów-
nej kwocie 10 000 zł. O wykorzy-
staniu tych środków zadecydują 
mieszkańcy poszczególnych so-
łectw. 
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Mając na uwadze zachowanie i pielęgnowa-
nie wielkiego dziedzictwa Cystersów, którzy 
na ziemi dolnośląskiej założyli opactwa w 
Lubiążu i Krzeszowie oraz przyczynili się do 
rozwoju ziem historycznego Księstwa Ja-
worskiego powołana została Kapituła Szlaku 
Cysterskiego. Jej patronem jest Św. Jadwiga 
Śląska - współzałożycielka zakonu Św. Ber-
narda oraz patronka ziemi śląskiej i funda-
torka opactwa cysterek w Trzebnicy. Kapitu-
łę 29 listopada 2015 r. powołał Wójt Gminy 
Męcinka oraz Koordynator Szlaku Cyster-

skiego w Diecezji Legnickiej w celu promocji 
dziedzictwa pocysterskiego.
Kapituła liczy czternaście osób zgodnie z ilo-
ścią stacji Drogi Krzyżowej w Męcince, która 
jest jednocześnie symbolicznym środkiem 
Dolnośląskiego Szlaku Cysterskiego.

          Kapituła Szlaku Cysterskiego powołana

        Kresowy Koncert Galowy „Polsko Moja” w Męcince 

Tegoroczne 14 Legnickie Dni 
Kultury Kresowej rozpoczęły się 
w Męcince. Dnia 9 październi-
ka 2015 r. w sali widowiskowej 
GOKE w Męcince odbyły się 
koncerty kresowe pt. „Polsko 
Moja”, które zorganizowane zo-
stały przez Wójta Gminy Męcin-
ka, Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Męcince oraz Sto-
warzyszenie Kulturalne „Krajo-
brazy” w Legnicy na czele z p. 
Tadeuszem Samborskim – preze-

sem stowarzyszenia i jednocze-
śnie członkiem Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Otwierający uroczystą galę wójt 
nawiązał do kresowego po-
chodzenia bardzo wielu miesz-
kańców gminy, w tym również 
swojego. Podziękował także p. 
Tadeuszowi Samborskiemu za 
życzliwość i współpracę na rzecz 
Gminy Męcinka. Koncert galowy 
prowadziła pani Aurelia Sobczak 
aktorka, która występowała w 

filmach takich 
jak „Ojciec Mate-
usz”, „Plebania”, 
„Na dobre i na 
złe” i wielu in-
nych.
Podczas kon-
certu wystąpiły: 
Zespół wokalno-
-taneczny „Kwia-
ty Bukowiny” z 
Ukrainy. Drugim 
zespołem, który 
wystąpił był Ze-
spół wokalno-in-

strumentalny 
„Wesołeczki” 
z Białorusi. 
Piętnastooso-
bowy zespół 
zrobił Wielkie 
wrażenie na 
p u b l i c z n o -
ści wspaniałą 
harmonią gło-
sów, pięknymi 
strojami, cie-
kawą choreo-
grafią.
Duże przeży-
cie na publicz-
ności zrobił 
występ Stanisława Górki aktora, 
Barbary Twardosz-Droździńskiej 
piosenkarki, Leonida Wołodko 
– piosenkarza, poety autora me-
lodii i tekstów oraz zespołu in-
strumentalnego „Ostatnie takie 
trio”. Na zakończenie koncertu 
artyści, goście zaproszeni oraz 
publiczność zostali zaproszeni na 
poczęstunek.
Organizatorzy dziękują sponso-

rom: Państwu Ewie i Zbigniewo-
wi Skowron, panu Wiesławowi 
Bobowskiemu i panu Marcinowi 
Przychodzeniowi oraz paniom, 
które upiekły ciasto i pomogły 
w przygotowaniu poczęstunku 
– pani Elżbiecie Chodor, Marioli 
Mikołajczyk, Halinie Łuba, Sabi-
nie Manik, Małgorzacie  Biegun, 
Marii Lewickiej, Annie Rajcza-
kowskiej, Jolancie Koman, Hele-
nie Babiak i Gabrysi Bigos.
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Zespół „Perła” z Przybyłowic nagrał płytę !
Zespoły folklorystyczne w 
Gminie Męcinka pełnią 
bardzo ważną rolę w krze-
wieniu kultury i podtrzymy-
wania tradycji ludowych. 
Grupa Perła z Przybyłowic 
powstała w 2006 r. i zasły-
nęła z przyśpiewek podczas 
imprezy „Muchowska Kosa”. 
Obecnie zespół ten znany 
jest zarówno w kraju, jak i 
zagranicą, gdzie reprezen-

tuje gminę podczas przeglą-
dów, konkursów oraz innych 
imprez kulturalnych. Przy-
byłowicka Perła zdobyła 
Nagrodę Ministra Rolnictwa 
za zajęcie I miejsca w Festi-
walu Przyśpiewek Wiejskich 
w Szczytnej oraz Złotą i Brą-
zową Bułkę podczas Jawor-
skich Targów Chleba. Zespół 
może pochwalić się jeszcze 
jednym sukcesem – wyda-

ną płytą muzyczną. Kierownikiem zespołu jest 
p. Mariola Mikołajczyk, na akordeonie grają 
p. Jan Talar i p. Kazimierz Bobrowski, na sak-
sofonie tenorowym p. Kazimierz Deptuch, na 
bębnie p. Dorota Michalak, na tamburynie p. 
Bożena Małek. W zespole śpiewają również 
p. Agnieszka Bąk, p. Aniela Krok, p. Elżbieta 
Urban, p. Eugenia Talar, p. Maria Żmudzka, p. 
Marian Czepiel, p. Maryla Zielińska, p. Roman 
Małek, p. Wiesława Czepiel, p. Zbigniew Miko-
łajczyk oraz p. Zdzisława Szweter. 

        Wzięli sprawy w swoje ręce  dok. ze str.1

Mieszkańcy Przybyłowic przy wsparciu 
finansowym Gminy Męcinka wykonali 

samodzielnie chodnik.

Mieszkańcy Przybyłowic współuczestniczą w 
budowie wiaty również przy udziale 

finansowym gminy

Mieszkańcy Sichowa ogrodzili boisko w 
zabytkowym parku.
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       Nowe godziny pracy ośrodków, codzienne badania i profesjonalna diagnostyka - informacja z dzia-
łalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach w okresie od czerwca do listopada 2015 r. 

 Gminny Ośrodek Zdro-
wia w Piotrowicach od miesiąca 
czerwca 2015 r. w trosce o zdro-
wie swoich pacjentów poszerzył 
wachlarz swoich usług i zapo-
czątkował cykl akcji profilaktycz-
nych stawiając na poprawę ja-
kości usług medycznych a tym 
samym wpływ na jakość życia 
mieszkańców gminy Męcinka.
 Jednym z priorytetów 
było dla nas aby pacjenci mogli 
korzystać z badań laboratoryj-
nych  codziennie w godzinach 
rannych.
 Stworzyliśmy lepszy do-

stęp do wizyt u lekarza pierw-
szego kontaktu – w każdy dzień 
tygodnia w godzinach przed oraz 
popołudniowych, a także umoż-
liwiliśmy konsultacje z lekarzami 
specjalistami: urolog, chirurg - 
onkolog, nefrolog, endokryno-
log, angiolog.
 Dzięki pozyskanej przez 
wójta dotacji możliwe jest pod-
jęcie współpracy ze specjalista-
mi poprzez zakupiony sprzęt 
ultrasonograficzny, który zapew-
nia nieinwazyjną diagnostykę a 
także profilaktykę. W XXI wieku 
diagnostyka pacjentów bez oce-

ny narządów w badaniu obra-
zowym jest niekompletna i w 
związku z tym może utrudniać 
a nawet uniemożliwiać podjęcie 
właściwych decyzji terapeutycz-
nych. 
 Do tej pory pacjenci 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach byli kierowani na 
badania USG przez lekarza do in-
nych ośrodków diagnostycznych. 
 Ze względu na koniecz-
ność dojazdu wielu pacjentów, 
wśród nich głównie ludzi star-
szych, rezygnowało z badania. 
Powodem rezygnacji był również 

długi okres oczekiwania na ba-
danie. Wychodząc naprzeciw na-
szym pacjentom uruchomiliśmy 
gabinet USG, w którym badania 
wykonywać będzie lekarz radio-
log oraz inni specjaliści.
 Współczesne problemy 
ochrony zdrowia dotyczą między 
innymi wczesnej diagnostyki a 
przede wszystkim chorób nowo-
tworowych, układów krążenio-
wych. W Polsce 1/3 zgonów rocz-
nie jest przedwczesna, na pewno 
można im zapobiec poprzez pro-
filaktykę, świadomość, nowe po-
dejście do dbania o zdrowie. 

Badania profilaktyczne

W miesiącu listopadzie odbyły się bezpłatne 
konsultacje urologiczne. 
W trakcie trwania tej akcji przebadano 11 
osób. Każda osoba miała wykonane USG 
układu moczowego, każdy mężczyzna miał 
wykonane badanie przesiewowe w kierun-
ku raka stercza oraz BPH. Wydano 8 skiero-
wań na badanie PSA. Wydano 2 skierowania 
na posiew moczu. 2 osobom wdrożono le-
czenie nietrzymania moczu. 3 mężczyznom 
wdrożono leczenie BPH.
W miesiącu listopadzie z inicjatywy Wójta 
Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego 
zorganizowana została akacja 60+.
W trakcie  trwania akcji w ośrodku zostało 
przebadanych 21 osób.
Pobrano pacjentom krew na morfologię i 
zbadano poziom cukru.  
Każda osoba została zmierzona, zważona, 
wykonane zostało badanie EKG i USG. 
W procedurze poszerzonej wydano 3 oso-
bom skierowanie na czynniki reumatoidal-
ne, 10 na dodatkowe badania glikemii,  5 
osób otrzymało skierowanie na lipidogram 
oraz poziom elektrolitów. 5 osób otrzymało 
skierowanie na poziom kwasu moczowego. 
6 wydano książeczki do samodzielnego wy-
konywania pomiarów ciśnienia krwi z powo-
du nieprawidłowości wykazanych podczas 
badań przesiewowych. 3 osobom zmodyfi-
kowano leczenie nadciśnienia tętniczego. 5 
osobom zmodyfikowano leczenie cukrzycy. 
7 osobom wdrożono leczenie dny mocza-
nowej. 3 osobom wydano skierowanie do 
Poradni Ortopedycznej. 5 osób otrzymało 
skierowania do Poradni Kardiologicznej.

Akcje profilaktyczne pod nazwą 
„Nie, nowotworom…”

  Akcja „Nie, nowotworom skóry” przepro-
wadzana została przez chirurga onkologa, 
w wyniku akcji kilku pacjentów skierowano 
na dokonanie zabiegu usunięcia chorobo-
wych zmian skórnych 
Następna nasza akcja pod hasłem „Nie, 
nowotworom u dzieci” mająca ogromne 
znaczenie, była skierowana do rodziców z 
małymi dziećmi w wieku od 9 miesięcy do 
6 lat. 
Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? 
Rodzice nie mają wątpliwości – najważ-
niejsze. A jak często wykonujemy naszym 
dzieciom badania profilaktyczne? Rzadko 
lub wcale. I stąd właśnie potrzeba zorgani-
zowania takich badań przez nasz Ośrodek 
Zdrowia. Badanie USG dziecka jest bez-
piecznym i bezbolesnym sposobem upew-
nienia się, że rozwój dziecka przebiega pra-
widłowo. Celem badań USG była  dokładna 
ocena stanu narządów wewnętrznych oraz 
wykrycie ewentualnych odstępstw od nor-
my. Badania zostały realizowane według 
standardów medycznych określonych dla 
tej grupy wiekowej zgodnie z wytycznymi 
Krajowego Konsultanta ds. Onkologii i He-
matologii. 
Nasze akcje profilaktyczne i działania 
spotkały się z ogromnym zaintereso-
waniem oraz aprobatą wśród miesz-
kańców gminy. Dowodem na to jest 
zwiększona ilość nowych pacjentów 
chętnych by korzystać z usług nasze-
go Ośrodka.

Tworzenie Poradni Rodzinnej

Poradnia Rodzinna będzie pomagać oso-
bom indywidualnym, parom, małżeństwom 
i rodzinom, a także osobom borykającym się 
z problemem uzależnienia.
Będzie można uzyskać wsparcie w sytu-
acjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, 
żałoba), rozwijać kompetencje osobiste (np. 
radzenie sobie ze stresem). Terapia mał-
żeństw i par przeżywających kryzys w związ-
ku, potrzebujących pomocy w rozwiązywa-
niu problemów. Terapia rodzin, która jest 
formą pomocy proponowaną całej rodzinie 
borykającej się z różnymi trudnościami.
 Po przeprowadzeniu wielu akcji i za-
poznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami 
naszych pacjentów wiemy, że rok 2016 sta-
nowi dla nas wyzwanie. Daje nam jednocze-
śnie możliwość kontynuowania, rozwijania 
i polepszania naszej działalności, tak aby w 
następnym roku oraz latach kolejnych stale 
zwiększać liczbę zadeklowanych pacjentów 
w naszym ośrodku, udoskonalać jakość i 
poszerzać wachlarz oferowanych przez nas 
usług.
 

Otwarcie nowego ośrodka zdrowia
 w Męcince – 

28 grudnia godz. 12.00
Męcinka 85, parter GOKE

Nowy  ośrodek wyposażony będzie w trójgłowicowe USG 
( do jamy brzusznej, do tarczycy, ginekologiczne), sprzęt 
urologiczno – ginekologiczny, nowy gabinet stomatologicz-

ny, umeblowanie oraz materiały informacyjne.

 Pracownia USG 
Wójt Gminy Męcinka

informuje, że w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Piotrowicach

od 20 listopada 2015 roku urucho-
miona jest pracownia USG, 

w której wykonywane są następują-
ce badania:

USG jamy brzusznej-dorośli;
USG jamy brzusznej – dzieci;

USG tarczycy
Badania wykonuje

lek. Łukasz Jastrzębski

Informacje i zapisy: 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotro-

wicach
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       Pasowanie 3-latków na Jeżyków Tuptusiów
W środę 28 październi-
ka odbyło się uroczyste 
pasowanie na przed-
szkolaka w grupie 3-lat-
ków. Na uroczystości 
obecni byli wójt Miro-
sław Brzozowski, ro-
dzice oraz dziadkowie. 
Dzieciaczki odważnie 
recytowały wierszyki, 
śpiewały oraz tańczyły 
dla zgromadzonej pu-
bliczności. Radośni i 
uśmiechnięci zapraszali 
rodziców do czynne-
go udziału w zabawie.  

Każde z dzieci zostało pa-
sowane magiczną kredką 
oraz otrzymało prezent 
w postaci dyplomu oraz 
słodkiego upominku. 
Wójt wręczył każdemu 
z dzieci bajkę a dyrektor 
szkoły cukierki. Po pa-
sowaniu grupa 3-latków 
zaprosiła zgromadzoną 
publiczność na słodki po-
częstunek, o który zadba-
li rodzice.

    4 – latki pasowane na przedszkolaka
W środę 21 października w przedszkolu w Męcince odbyło się uro-

czyste pasowanie na przed-
szkolaka w grupie 4 – lat-
ków. Na uroczystości obecni 
byli wójt, rodzice, a nawet 
babcie niektórych przed-
szkolaków.
 Na początku spotkania 
dzieci zaprezentowały się 
w programie artystycznym. 
Radośni i uśmiechnięci, w 
kolorowych biretach na gło-
wie, z plakietką na koszulce 
„Jestem przedszkolakiem”, 
wiedzieli, że dziś jest ich wy-

jątkowy dzień i grzecznie przedstawiali zaproszonym gościom swoje 
role. Po ślubowaniu dyrektor szkoły dokonała uroczystego pasowa-
nia na przedszkolaka. W swoich wystąpieniach wójt  i dyrektor szkoły 

mówili o dużym znaczeniu edukacji przedszkolnej oraz o widocznych 
już postępach 
wśród dzieci, 
które nie tak 
dawno prze-
kroczyły progi 
p r ze d s z ko l a . 
Na zakończenie 
wręczono ma-
luchom pamiąt-
kowe dyplomy. 
Od wójta na-
tomiast dzieci 
otrzymały ksią-
żeczki.  
O poczęstunek 
zadbali rodzice 
4 - latków. 

 Mikołaj w przedszkolu w Pomocnem - to był wyjątkowy dzień !
Dzień 4-grudnia był dla dzieci z Punktu 
Przedszkolnego Słoneczko w  Pomoc-
nem dniem odwiedzin wyjątkowych go-
ści.
Do przedszkola przybył Wójt Gminy Mę-
cinka Mirosław Brzozowski wraz z Miko-
łajem, który przywiózł i rozdał dzieciom 
prezenty. Dzieci dzielnie recytowały 
wierszyki i śpiewały piosenki. Po poże-
gnaniu Mikołaja, przedszkolaki przy-
witały kolejnego gościa – górnika pana 
Stanisława Zwierzchowskiego, który zo-
stał zaproszony z okazji swojego święta – 
Dnia Górnika. Pan Stanisław opowiadał 
dzieciom o ciężkiej pracy, którą wyko-

nuje na co dzień. 
Każdy przedszko-
lak mógł zrobić 
sobie pamiątkowe 
zdjęcie w czap-
ce górnika. Dzień 
był pełen emocji i 
wrażeń i na pew-
no na długo pozo-
stanie w pamięci 
dzieci.

Tekst : Agata Woj-
narowicz

    Pasowanie 5-latków na starszaków w Męcince
W przedszkolu w Męcince dnia 15 października 2015 r. odbyło się 
„pasowanie na starszaka”. Na uroczystość przybyli rodzice dzieci 5 i 
6-letnich, wójt gminy Mirosław Brzozowski oraz ks. dr Marek Kluwak. 
Dzieci dumnie recytowali wiersze, śpiewały piosenki, a także wyko-
nywały różne zadania, udowadniając że są gotowe na bycie „starsza-
kiem”. 
W grono starszaków wstąpili: Andreiszyn Julia, Biliński Kamil, Boczula 
Wiktoria, Bryłkowska Gabriela, Cholewiński Marcel, Filipowicz Oliwia, 
Gałuszka Kornel, Gaweł Roksana, Jarocha Julia, Malinowska Rozalia, 
Mieczkowska Nikola, Pastuszczak Eliza, Pawlaczek Szymon, Radek 
Konrad, Regulski Aleksander, Rutkowski Jakub, Rybałtowska-Komar-
nicka Zuzanna, Sobotkiewicz Jagoda, Ślusarczyk Oliwier, Tatarczuk 
Kacper, Tracz Klaudia, Wojnarowicz Stanisław, Wudarski Dominik. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz plakietkę z napisem-
Jestem Starszakiem. Wójt gratulując dzieciom wstąpienie do zacnego 
grona starszaków każdego obdarował książeczką. Po uroczystym pa-
sowaniu wszyscy wspólnie zasiedli do przygotowanego przez mamy 
poczęstunku. 
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Przepięknym i dostojnym polonezem pierw-
szaki ze Szkoły Podstawowej w Piotrowi-
cach rozpoczęły uroczystość pasowania na 

p i e r wszo k l a s i -
stów, które odby-
ło się 23 paździer-

nika 2015 r. Wiersze, 
rymowanki, piosenki i 
tańce – to formy, który-
mi dzieci znakomicie po-
pisały się podczas apelu 
poprowadzonego przez 
p. Lesława Macałę p.o. 
dyrektora Zespoły Szkol-
no – Przedszkolnego 
w Piotrowicach. Dzieci 

przygotowane zostały przez p. 
Ninę Wiktorowską oraz p. Mo-
nikę Ulanicką Białek. Dużym 
zaangażowaniem wykazali się 
rodzice, którzy przygotowa-
li poczęstunek.Troszcząc się o 
bezpieczeństwo dzieci obecny 
na uroczystości wójt rozdał im 
kolorowe kamizelki odblasko-
we.

       Polonez tradycją w Gminie Męcinka – pasowanie pierwszoklasistów w Piotrowicach 

Interpelacja młodzieży do wójta zrealizowana – są wyjazdy na basen

W ramach inicjatywy obecnego wójta „Młodzież Bliżej Władzy” w 
Gminie Męcinka odbywają się spotkania z młodzieżą szkolną na te-
mat funkcjonowania samorządu gminnego oraz zgłaszania potrzeb 
społecznych. Na jednym ze spotkań, które miało miejsce w Szkole 
Podstawowej w Piotrowicach uczniowie zgłosili wójtowi potrzebę 
uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach pływackich.
„Wszystkie zgłoszone przez dzieci interpelacje uważam za bardzo 
ważne. Będę się starał sukcesywnie je realizować w ramach moż-
liwości budżetowych gminy. Obecnie podjąłem decyzję o zrealizo-
waniu postulatu dotyczącego bezpłatnych zajęć pływackich na ba-

senie w pobliskim Jaworze, a tym samym o przyznaniu dotacji na 
ten cel w wysokości 8.000 zł . Otrzymana przez młodzież kwota zo-
stała przeznaczona na czepki pływackie dla uczniów, stopery, okula-
ry pływackie, płetwy pływackie oraz bilety wstępu na Krytą Pływal-
nię „Słowianka” w Jaworze. Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej 
w Męcince (19 uczniów) i Szkoły Podstawowej w Piotrowicach (21 
uczniów) oraz klas III Gimnazjum w Męcince (42 uczniów) uczestni-
czą w wyjazdach „treningowych” w celu doskonalenia swoich umie-
jętności w odpowiednim stylu pływania, które zakończą się zawoda-
mi pływackimi „Mikołajkowe pływanie”.

Ślub pierwszaków ze szkołą - Męcinka

„My się szkoły nie boimy, choć i praca czeka 
Nas,  śmiało do niej dziś wkroczymy bo nauki 
nadszedł czas…”
Pierwszaki z ZSZ Męcinka w dniu 19 listopada 
br. złożyły uroczyste ślubowanie. Świadkami 
ślubowania był wójt Gminy Męcinka Miro-
sław Brzozowski, ks. Marek Kluwak, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Wil-
czyńska-Wybraniec, dyrektor Zespołu Szkół 

Bogusława Kałużna, uczniowie i nauczycie-
le klas II i III a także rodzice i dziadkowie. 
Podczas uroczystości pierwszaki recytowa-
ły wiersze, śpiewały piosenki, odpowiadały 
na pytania zadane przez starszych kolegów, 
udowadniając, że są gotowane na złożenie 
ślubowania. 

Ślubowanie przyjęło 35 uczniów z 
klasy IA: Dominik Biel, Alan Biliński, 
Filip Bobowski, Kacper Bródka, Łu-
cja Fitrzyk, Weronika Gaweł, Filip 
Hołówka, Gracjan Kauf, Katarzyna 
Kramek, Kacper Malinowski, Ma-
ciej Malinowski, Bartosz Nowo-
siński, Jakub Pietras, Filip Szyszka, 
Katarzyna Wybraniec i Dawid Za-

lewski oraz z klasy IB: Łucja 
Dubik, Jakub Duda, Domi-
nik Dudek, Jessica Kaliciak, 
Kornel Kępa, Barbara Kiełb, 
Kacper Kuziora, Laura Lo-
renc, Piotr Mikołajczyk, Ka-
mil Nowak, Julia Olech, Artur 
Perczyński, Patryk Stadnik, 
Oskar Walaszczyk i Maja Za-
lewska.
 Po uroczystym ślubowaniu 
każde dziecko otrzymało ro-
żek ze słodyczami, pióro, pa-
miątkowy dyplom oraz drob-
ny upominek. Wójt Gminy 
w trosce o bezpieczeństwo 
uczniów, podarował dzie-

ciom z klas I-III kamizelki odblasko-
we. Po uroczystym ślubowania na 
zebranych gości czekał słodki upo-
minek przygotowany przez rodzi-
ców.

GMINA MĘCINKA BLIŻEJ LUDZI – Informator Samorządowy
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Nieruchomości na sprzedaż

Budynek po byłej szkole w Piotrowicach, wieś z gminnym ośrod-
kiem zdrowia, szkołą, kościołem, świetlicą wiejską, apteką, 

boiskiem sportowym, zabytkowym parkiem i stawem, a także 
restauracją i sklepami spożywczymi.

Budynek po byłym ośrodku zdrowia w Pomocnem na wzgórzu z wido-
kami na Pogórze i Góry Kaczawskie, wieś z punktem lekarskim, punk-
tem przedszkolnym, kościołem, placem zabaw, boiskiem sportowym 

oraz świetlicą wiejską.

Działki budowlane w Piotrowicach z widokiem na Pogórze Ka-
czawskie, wieś z gminnym ośrodkiem zdrowia, szkołą, kościołem, 

świetlicą wiejską, apteką, boiskiem sportowym, zabytkowym 
parkiem i stawem, a także restauracją i sklepami spożywczymi.

Działki budowlane w Słupie nieopodal zbiornika wodnego, w 
miejscowości znajduje się pocysterski kościół, świetlica wiejska, 

plac zabaw oraz sklep spożywczy.

Działki budowlane w Nowej Męcince z widokiem na wygasły wulkan z zabytkową Kalwarią, nieopodal Męcinki, w której funkcjonuje Zespół 
Szkół wraz z przedszkolem, nowy ośrodek zdrowia. W Męcince znajduje się Urząd Gminy, kościół, ochotnicza straż pożarna, kompleks rekre-

acyjno – sportowy z kortem tenisowym, boiska sportowe, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS, sklepy spożywcze. 

Szczegóły i kontakt pod nr. telefonu : (76) 871 34 47
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Gminne obchody Święta Niepodległości
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