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Choinka z zyczeniami

W NUMERZE

Do grona Obywateli Gminy
Męcinka dołączyli narodzeni:
24.09.2017 r. urodziła się Michalina 
Zofi a Madej z Małuszowa,
26.09.2017 r. urodził się Maksymilian 
Karol Zwierzchowski z Męcinki
03.10.2017 r. urodziła się Antonina 
Anna Borek z Męcinki,
19.10.2017 r. urodziła się Iga Wojtaro-
wicz z Męcinki,
03.11.2017 r. urodziła się Amelia Cho-
choł z Sichowa,
05.11.2017 r. urodziła się Adriana 
Bańko z Nowej Męcinki,
17.11.2017 r. urodził się Hubert Bryli-
kowski z Kondratowa,
29.11.2017 r. urodziła się Amelia Lena 
Korniak z Kondratowa.

Podziękowania dla pra-
cowników społecznie 
użytecznych 
Dwadzieścia osób z terenu Gminy 
Męcinka w 2017 roku wykonywało w 
miejscach swojego zamieszkania pra-
ce porządkowe na terenach publicz-
nych w ramach porozumienia Gminy 
Męcinka z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Jaworze. To m.in. dzięki ich 
zaangażowaniu nasze sołectwa wy-
glądały czysto i estetycznie. Za pracę 
tą pracownikom podziękował Wójt 
Gminy Męcinka podczas spotkania 14 
grudnia br. w Męcince.

Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia – to czas radości, życzeń, 
miłości i ciepła rodzinnego. Świę-
ta te w polskiej tradycji zajmują 
szczególne miejsce i szczególna jest 
również ich symbolika. Wyjątkowo 
ulubioną chwilą najmłodszych jest 
ubieranie choinki, dlatego też trady-
cją od trzech lat w Urzędzie Gmi-
ny Męcinka jest wspólne ubieranie 
choinki przez przedszkolaków z 
Męcinki i Piotrowic, które są do tej 
szczególnej czynności zapraszane 
przez wójta Mirosława Brzozow-
skiego. Dzieci z wielkim sercem i 
zapałem przystrajali drzewko świą-
teczne. 

„Z okazji zbliżających się 
Świat Bożego Narodzenia skła-
dam wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Męcinka najserdeczniej-
sze życzenia. Niech ten wyjąt-
kowy czas upłynie w rodzinnej, 
spokojnej i ciepłej atmosferze, 
a blask gwiazdy betlejemskiej 
wzmocni wiarę w pokonywaniu 
codziennych trudności. Niech 
Nowy 2018 Rok przyniesie zdro-
wie, radość, pomyślność i speł-
nienie wszystkich marzeń.”

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

Jednostka w Męcince znajdująca 
się w centralnej części gminy należy 
do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego i zabezpiecza nie tylko 
teren gminy, ale również powiatu ja-
worskiego. Natomiast jednostka OSP 
Pomocne odgrywa główną rolę przy 
pierwszym działaniu w sytuacjach za-
grożenia na terenach podgórskich gmi-
ny, dlatego też zakupiony samochód 
dostosowany jest do specyfi ki ukształ-
towania tego terenu. Na zakup samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego do OSP 

Dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w 2017 r. dzięki 
pozyskanym dotacjom – bezpieczeństwo przede wszystkim!
Najnowsze na terenie powiatu jaworskiego samochody ratowniczo – gaśnicze posiada właśnie Gmina Męcinka. Samo-
chodami specjalistycznymi o nowoczesnych parametrach technicznych dysponują jednostki ochotniczych straży pożar-
nych w Męcince i Pomocnem. 

Budżet gminy na 2018 r.
- prace na fi niszu
Budżet na poziomie 28 mln zł 
zaproponował do realizacji 
w 2018r. radnym Wójt Gminy 
Męcinka podczas Komisji Bu-
dżetowej, która odbyła się 5 
grudnia 2017r.

Do zrealizowania założono in-
westycje na poziomie 9,3 mln zł. 
Na wiele z nich pozyskano już 
dofi nansowanie ze źródeł zewnę-
trznych. Dzięki pozyskanej dotacji 
unijnej zbudowany zostanie m.in. 
wodociąg w Myślinowie, przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków w 
Muchowie, Pomocnem, Kondrato-
wie, Stanisławowie i Myślinowie, 
chodnik w Chełmcu. Wyremonto-
wana zostanie również świetlica w 
Chełmcu. 

„Przy projektowaniu przed-
sięwzięć do realizacji zasadnicze 
znaczenie miał głos naszych miesz-
kańców, którzy swoje potrzeby ar-
tykułują zarówno podczas zebrań 
wiejskich, indywidualnych rozmów 
oraz poprzez zgłaszanie bieżących 
spraw radnym i sołtysom” – infor-
muje wójt.

Realizacja potrzeb społecznych 
jednakże będzie realizowana nie 
tylko przez inwestycje infrastru-
kturalne, ale również inwestycje 
społeczne takie jak przedszkola, 
czy działania skierowane na rozwój 
gminnej służby zdrowia czy senio-
rów.

Zadłużenie gminy na koniec 
2018 r. zaplanowano na bezpiecz-
nym poziomie 22% (w porównaniu 
z rokiem startowym dla obecnego 
samorządu w 2014 r. zadłużenie 
gminy wynosiło 32%).

Dok. na str. 7

Dotacje są przeznaczone na moderni-
zację systemów grzewczych, polegają-
cych na likwidacji źródła ciepła opala-
nego paliwem stałym i jego zastąpieniu 
kotłem: gazowym (gaz płynny propan-
-butan lub gaz ziemny), olejowym, na 
biomasę, na paliwa stałe (co najmniej 
5 klasa według normy PN-EN 303-

Gmina Męcinka udziela dotacji na wymianę pieców

W ramach gminnej akcji „Paździer-
nik i listopad miesiącami seniorów w 
Gminie Męcinka” w 2017r. odbyło się 
wiele spotkań dla mieszkańców, które 
miały charakter zarówno rekreacyjny, 
jak i edukacyjny. Spotkanie kulinarne 
„Przedszkolaki – seniorzy”, konsulta-
cje i warsztaty z lekarzami, warsztaty 
fl orystyczne i wikliniarskie, spacer 
nordic walking, spotkanie z Policją na 
temat bezpieczeństwa to tylko niektóre 
wydarzenia zorganizowane przez Wój-
ta Gminy Męcinka, w których mieli 
okazję uczestniczyć nasi seniorzy. Od-

Gmina Męcinka seniorom
– bezpłatna rehabilitacja, konsultacje z lekarzami
i spotkania rozrywkowe

był się również dancing dedykowany 
specjalnie dla nich.  Podsumowaniem 
jesiennej akcji był występ dzieci z 
Gminnego  Przedszkola w Męcince.

Nasi seniorzy korzystają również 
z bezpłatnej rehabilitacji w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach, 
która fi nansowana jest w ramach bu-
dżetu gminy. Nowy profesjonalny 
sprzęt w gminnym ośrodku zdrowia 
umożliwia także przeprowadzanie ba-
dań USG, EKG oraz badań krwi za po-
mocą jedynego w powiecie jaworskim 
analizatora hematologicznego. 

Choinka z zyczeniami

Męcinka Gmina pozyskała dotację 
unijną w wysokości ponad pół miliona 
złotych, z budżetu gminy pochodziło 
290 000 zł. Zakup specjalistycznego 
samochodu do OSP Pomocne wsparła 
dotacja pozyskana z budżetu państwa 
MSWiA w kwocie ponad 200 tys. zł 
oraz WFOŚiGW we Wrocławiu w 
wysokości 20 000 zł, natomiast z bu-
dżetu gminy pochodziło 252 000 zł. 
Na 2018r. zaplanowano zakup nowego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla OSP Przybyłowice.  

5:2012) lub na zastosowaniu urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, do 50% kosztów zadania, jed-
nak nie więcej niż: 1 500,00 zł.

Więcej informacji na temat progra-
mu można uzyskać pod nr telefonu
76 871 34 46.

..
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ZrealiZowane inwestycje infrastrukturalne w 2017 r.

Budujemy drogi i nowe chodniki, aby poprawić standard życia mieszkańców

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Budowa dwukilometrowego chodnika w Nowej Męcince. 
Inwestycja wykonana dzięki współpracy z KSS Bartnica.

Budowa chodnika w centrum Pomocnego łączącego najważ-
niejsze miejsca aktywności społecznej i kulturowej: 

świetlicę wiejską, kościół, ośrodek zdrowia, przedszkole, 
punkt biblioteczny. Inwestycja zrealizowana w ramach 

budżetu gminy. Trwają prace przygotowawcze związane 
z rozbudową chodnika w tej wsi. 

Budowa drogi gminnej w Chełmcu przez tzw. majątek, przy 
cmentarzu komunalnym, terenach inwestycyjnych oraz polach 
uprawnych. Inwestycja zrealizowana dzięki pozyskanej dotacji 

z budżetu państwa oraz w ramach budżetu gminy.

Budowa drogi gminnej wraz ciągami pieszymi w Słupie. 
Inwestycja zrealizowana dzięki pozyskanej dotacji z budżetu 

państwa oraz w ramach budżetu gminy.

Budowa drogi gminnej w Piotrowicach zlokali-
zowanej przy drodze wojewódzkiej w kierunku 
centrum wsi. Inwestycja zrealizowana dzięki 

pozyskanej dotacji z budżetu samorządu 
województwa dolnośląskiego oraz w ramach 

budżetu gminy.

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Budowa miejsc parkingowych przy ośrodku zdrowia i GOPS w 
Męcince. Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy.

 Odbudowa i prace melioracyjne rowu w Chroślicach w celu 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja 

zrealizowana w ramach budżetu gminy.

Przed inwestycją

Budowa blisko dwukilometrowej drogi, chod-
nika i kanalizacji deszczowej w Sichowie. Inwe-
stycja zrealizowana dzięki pozyskanej dotacji 

unijnej oraz w ramach budżetu gminy. 
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Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nowe oświetlenie uliczne – w Gminie Męcinka powstało 70 nowych lamp w celu poprawy bezpieczeństwa.

Nowe przystanki w Męcince, Nowej Męcince, 
Przybyłowicach i Piotrowicach. Inwestycja zrealizowana 

w ramach budżetu gminy.

Budowa drogi dojazdowej w Męcince. Inwestycja 
zrealizowana w ramach budżetu gminy.

Zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy do OSP Męcinka

Zamontowano barierki ochronne w Małuszowie

Zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy do OSP Pomocne

ZrealiZowane inwestycje infrastrukturalne w 2017 r.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Muchowie, 
Pomocnem, Kondratowie i Stanisławowie – wykonano prace 

projektowe. Inwestycja zrealizowana dzięki pozyskanej dotacji 
z WFOŚiGW we Wrocławiu  oraz w ramach budżetu gminy.

Zakup kosiarki z wysięgnikiem w celu realizacji prac porząd-
kowych terenów publicznych (rowy, zakrzaczenia, inne tereny 
zielone). Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy.

Przed rozpoczęciem roku 
szkolnego trwały inten-
sywne prace remontowe 
w dwóch szkołach gminy 
Męcinka w celu polep-
szenia warunków naucza-
nia. Dzięki środkom z 
budżetu gminy w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Piotrowicach dokonano 
następujących remontów, 
m.in. przebudowano pokój 
nauczycielski na parte-
rze, przygotowano w nim 
nowy gabinet dyrektora i 

Prace remontowe 
dostosowujące szkoły do 
nowych potrzeb

sekretariat. Z ówczesnego 
gabinetu dyrektora zrobio-
no nową salę lekcyjną do 
nauki chemii. Portiernia 
natomiast przekształcona 
została na pokój nauczy-
cielski, a na drugim piętrze 
powstał nowy pokój dla 
pedagoga. Przebudowano 
także toalety. W Zespole 
Szkół w Męcince dokona-
no całkowitej przebudowy 
i remontu pryszniców oraz 
toalet przy sali gimna-
stycznej.
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Jedne z wielu inwestycji zrealizowanych z funduszu sołeckiego i obywatelskiego

Chodnik na boisku w Pomocnem

Nowe schody do świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Nowy teren rekreacyjny w Słupie

Piłkochwyt w Piotrowicach oraz oświetlenie boiska
Remont ogrodzenia i terenu przy świetlicy wiejskiej 

w Sichowie

Piłkochwyt w Muchowie Wiata sportowa w Piotrowicach

Pomieszczenie gospodarcze w Kondratowie Wiata rekreacyjna dla mieszkańców ChełmcaWiata rekreacyjna dla mieszkańców Piotrowic

ZrealiZowane inwestycje infrastrukturalne w 2017 r.

Umocnienie skarpy stawu w SichówkuRemont świetlicy wiejskiej w Sichówku

Ogrodzenie i oświetlenie boiska w Małuszowie

Wykonanie podłoża przy siłowni w Męcince
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Opieka społeczna Gminy Męcinka to także dodatkowe propo-
zycje edukacyjne, społeczne i integracyjne dla mieszkańców

Przedszkolaki z Męcinki zostały 
zaproszone do sali widowiskowej 
w Męcince na spotkanie z zakresu  
bezpieczeństwa.

Podczas spotkania dzieci brały 
udział w ciekawej animacji mu-
zyczno-ruchowej, którą prowadzi-
ły dwie panie: Pani STOP i Pani 
IDŹ, której celem  było przybli-
żenie i utrwalenie dzieciom pod-
stawowych zasad bezpiecznego 
zachowania się na drodze.

 Miłym zaskoczeniem dla ma-
luchów było pojawienie się Mysz-
ki Miki, o czym świadczyły ich 
rozpromienione buźki. Podczas 
spotkania po części zabawowej 
wszystkim przedszkolakom zosta-
ły wręczone odblaskowe kamizelki 
z napisem „Bezpieczna Męcinka”.

ORGANIZACJA DNIA 
BEZPIECZEŃSTWA

Mieszkańcy Gminy Męcinka mieli szansę zostać 
asystentami osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Męcince podjął współpracę z 
Sudeckim Instytutem Rozwoju Re-
gionalnego w Świdnicy  przy reali-
zacji  projektu, którego celem było 
podniesienie jakości życia osób z nie-
pełnosprawnością. W ramach którego 
oferowano:
- szkolenia dla asystentów, kandyda-
tów na asystentów i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością,
- bezpłatne świadczenie usług asy-
stenckich i opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi,
- teleopiekę tj. wyposażenie uczestni-
ków w bezpłatne zestawy do teleopie-
ki (kamery, piloty, smartfony) oraz za-
pewnienie obsługi systemu przez cały 
okres trwania projektu tj. od III 2017- 
XII 2017,
- bezpłatne szkolenia oraz doradztwo 
dla opiekunów faktycznych osób z 
niepełnosprawnością,
- bezpłatne poradnictwo psychologicz-
ne dla opiekunów faktycznych.
Do projektu zostały zaproszone: 
- osoby z niepełnosprawnością z tere-
nu Gminy Męcinka,
- faktyczni opiekunowie osób z niepeł-
nosprawnością / rodziny osób z niepeł-
nosprawnością,

- kandydaci na asystentów i opieku-
nów osób z niepełnosprawnością.
Dla osób z niepełnosprawnością 
udział w projekcie zapewniał:
- zmniejszenie kosztów opieki dzięki 
bezpłatnym usługom asystenckim i 
opiekuńczym,
- podniesienie jakości życia poprzez 
wykwalifikowaną , bezpłatną pomoc 
asystentów i opiekunów,
- zwiększenie samodzielności i bezpie-
czeństwa osób niesamodzielnych dzię-
ki innowacyjnych rozwiązań w formie 
teleopieki.
Dla kandydatów na asystentów i 
opiekunów udział w projekcie stwa-
rzał szanse na:
- zdobycie nowych i poszukiwanych 
kwalifikacji asystenta lub opiekuna 
osoby z niepełnosprawnością,
- zdobycie zatrudnienia w charakterze 
asystenta lub opiekuna (uczestnicy 
będą mogli podjąć pracę jako opiekun 
lub asystent- zagwarantowane jest wy-
nagrodzenie za pracę w ramach zawar-
tej umowy cywilno- prawnej),
- zmniejszenie zagrożenia bezrobo-
ciem.

Wszystkie proponowane działa-
nia dla uczestników  były bezpłatne.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MĘCINKA
Aż 320 mieszkańców Gminy 
Męcinka odebrało w 2017 r. 
artykuły spożywcze.

Udzielenie wsparcia przez Wój-
ta Gminy Męcinka możliwe było 
dzięki pozyskanym produktom z 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa MRPiPS. Pomoc 
udzielona została osobom i rodzi-
nom, które spełniły kryteria usta-
wowe zweryfikowane przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Męcince.

PIKNIK RODZINNY 0% Alkoholu – 100% zabawy

POZYSKANIE 
BEZPŁATNYCH 
KSIĄŻEK DLA 
SENIORÓW
80 egzemplarzy bez-
płatnych książek dla 
naszych seniorów 
pozyskanych zosta-
ło  z Dolnoślaskiego 
Ośrodka Polityki Spo-
łecznej we Wrocławiu.

Publikacje pn. "ABC Zielonej 
Opieki" zostaną rozdysponowa-
ne na spotkaniach z seniorami w 
najbliższym czasie. 

Spotkanie rozpoczęło się wzrusza-
jącym utworem Jerzego Fiedorczuka 
„Ach wróć tatusiu” oraz utworzeniem 
zamkniętego łańcucha połączonych 
rąk symbolizując wsparcie w wy-
chodzeniu z nałogu. Zorganizowany 

Piknik, którego organizatorami byli  Wójt Gminy Męcinka, Stowa-
rzyszenie Azyl z Jawora, GOPS w Męcince, Komenda Powiatowa 
Policji w Jaworze, GBP w Męcince, Poradnia Rodzinna w Piotro-
wicach, Zespół Szkół w Męcince oraz Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych odbył się na terenie amfiteatru w 
Męcince. Przedsięwzięcie takie na terenie Gminy Męcinka odbyło 
się po raz pierwszy. 

figurek a także przejażdżkę motocy-
klem oraz kucykiem. Nie zabrakło tak-
że występu niezastąpionego Kabaretu 
Żmije z Męcinki oraz ks. Grzegorza 
Pawlaka z Parafii Św. Brata Alberta 
w Jaworze. Uczestnikom pikniku za-
pewniono poczęstunek – ciasto, gofry, 
gulasz przygotowany przez dzielnico-
wego Krzysztofa Kosa, kiełbasy oraz 
wiele innych smakołyków.

piknik był okazją do aktywnego spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu w 
gronie rodziny i znajomych. Program 
imprezy zapewnił uczestnikom wiele 
atrakcji – chodzenie na szczudłach, 
golf rodzinny, tor przeszkód z goglami, 
chodzenie na nartach, strongman oraz 
strongwoman, gry w bulle, malowanie 
twarzy, zjeżdżalnię dmuchaną, znako-
wanie rowerów, malowanie gipsowych 

Opieka spOłeczna w Gminie męcinka - pOdsumOwanie 2017 r.
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Wykrycie zawału serca w kilka minut 
– analizator hematologiczny w Gminie 
Męcinka. 
Jedyny taki sprzęt w Powiecie Jaworskim!

Sprzęt, na który gmina pozyskała 
dotację z Fundacji KGHM pozwala na 
podstawie pobranej krwi w ciągu kilku 
minut wskazać czy pacjent jest odwod-
niony oraz czy infekcja ma podłoże 
bakteryjne czy wirusowe. Te ostatnie 
jest ważne w szczególności gdy le-
karz ma podjąć decyzję o konieczno-
ści zalecenia antybiotyku czy też nie. 
Analizator hematologiczny pokazuje 
również podstawowe wyniki morfo-
logii, umożliwia rozpoznanie zatrucia 
organizmu (np. lekami lub czadem) 
oraz niewydolności oddechowej.

Analizator hematologiczny – to urządzenie dzięki któremu 
pacjenci w Gminie Męcinka są diagnozowani w kilka minut.

Współpracujemy z innymi ośrodkami zdrowia
Podniesienie standardu gminnej służby zdrowia jest głównym celem nawiązanego 31 paź-
dziernika br. partnerstwa Gminy Męcinka, Gminy Krotoszyce i Gminy Ruja w zakresie współ-
pracy gminnych ośrodków zdrowia. Wójtowie: Mirosław Brzozowski, Beata Castañeda Trujil-
lo oraz Paweł Gregorczuk oficjalnego podpisania umowy partnerskiej dokonali w Urzędzie 
Gminy w Męcince.

„Mamy nowy ośrodek zdrowia w 
Męcince, nowoczesny sprzęt specja-
listyczny, wielu lekarzy specjalistów 
pracujących w szpitalach. Zmienili-
śmy także godziny pracy ośrodków 
na przedpołudniowe i popołudniowe 
aby praktycznie przez cały dzień nasi 
mieszkańcy mieli dostęp do lekarzy na 
terenie gminy. Codziennie możemy wy-
konywać badania laboratoryjne (jesz-
cze przed trzema laty było to możliwe 
zaledwie raz w tygodniu). Na bieżąco 
realizujemy akcje profilaktyczne, a 
nasi seniorzy mają bezpłatną rehabili-
tację. To konkretne zmiany jakie nastą-
piły w naszej gminnej służbie zdrowia 
w ciągu trzech ostatnich lat”- infor-
muje wójt M. Brzozowski

„Współpraca naszych Gmin: Mę-
cinki, Krotoszyc i Rui trwa tak na 
prawdę już od wielu miesięcy, spraw-
dziła się, więc możemy ją bardziej 

sformalizować i dzięki temu rozwijać. 
Dzięki współpracy z ośrodkiem w Rui 
możemy korzystać ze spirometru do 
badania płuc naszych pacjentów oraz 
dermatoskopu - w celu badania zna-
mion pod kątem raka skóry. Dzięki 

współpracy z ośrodkiem w Krotoszy-
cach mamy dostęp do programu dzięki 
któremu nasi pacjenci badani są pod 
kątem przepływów krwi w żyłach” – 
dodaje Wójt Gminy Męcinka.

Gmina Męcinka opracowuje już kolejne plany rozwojowe dotyczące gminnej służby zdrowia. 
Rozważana jest budowa większej gminnej przychodni w celu zwiększenia ilości specjalistów oraz 

zakup kolejnego sprzętu medycznego dla mieszkańców Gminy Męcinka.

HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH
Od 1 lipca br. Gminny Ośrodek 
Zdrowia podjął współpracę z  Boni-
fraterskim Centrum Zdrowia, któ-
re  na terenie Powiatu Jaworskiego 
realizuje świadczenia medyczne w 
ramach hospicjum domowego dla 
dorosłych. 

Hospicjum oferuje wszechstronną i 
kompleksową opiekę ukierunkowaną 
na łagodzenie objawów postępującej 
choroby i poprawę jakości życia oraz 
na łagodzenie cierpienia psychiczne-
go, socjalnego oraz duchowego. Pro-

fesjonalny zespół medyczny (lekarz, 
pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeu-
ta) przy współpracy z braćmi Boni-
fratrami  opiekuje się  nieodpłatnie (w 
ramach NFZ) pacjentami w ostatniej 
fazie choroby w ich własnym domu, a 
także w razie potrzeby udzieli wspar-
cia ich rodzinom. Wszystkich zain-
teresowanych otrzymaniem pomocy 
zachęcamy do kontaktu z personelem 
ośrodków zdrowia na terenie Gmi-
ny Męcinka, który udzieli wszelkich 
szczegółowych informacji.

SPIROMETRIA – bezpłatna konsul-
tacja z lekarzem pulmonologiem w za-
kresie chorób płuc. Badanie spirome-
tryczne mierzy objętość i pojemność 
płuc oraz przepływ powietrza znajdu-
jącego się w płucach i oskrzelach w 
różnych fazach cyklu oddechowego. 
Wskazania : astma oskrzelowa, dia-
gnostyka POCHP, palenie papierosów, 
alergia.  Miejsce przeprowadzenia 
akcji: Piotrowice oraz Pomocne. W 
2017r. przebadano 40 osób.
PRZEGLĄDY STOMATOLO-
GICZNE UCZNIÓW SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH
AKCJA GINEKOLOGICZNA 
„STOP RAKOWI” - akcja objęta  ho-
norowym patronatem Pani Poseł Elż-
biety Witek. W 2017r. przebadano 60 
osób.
STOP CUKRZYCY – konsultacja 
lekarska dla pacjentów chorych na cu-
krzycę, z powikłaniami cukrzycy (sto-
pa cukrzycowa), chorobami towarzy-
szącymi cukrzycy oraz dla pacjentów 
obciążonych genetycznie. W 2017 r. 

Akcje profilaktyczne 
w Gminie Męcinka w 2017r.

przebadano 56 osób;
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY 
JA I CAŁA MOJA RODZINA” - II 
część akcji polegająca na przesiewo-
wym badaniu krwi. W 2017r. przeba-
dano 35 osób;
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU 
W 2017 r. przebadano 40 osób.
BEZPŁATNE BADANIA WZRO-
KU. W 2017 r. przebadano 55 osób
BEZPŁATNA REHABILITACJA 
DLA OSÓB 60+

Komercyjne specjalistyczne konsul-
tacje lekarskie
• ortopeda – w 2017 r. przebadano 50 
osób.
• angiolog – w 2017 r. przebadano 23 
osoby.
• endokrynolog – w 2017 r. przebada-
no 65 osób.
• ginekolog – w 2017 r. przebadano 60 
osób.
• USG  – w 2017 r. przebadano 
141osób.

PORADNIA RODZINNA W PIOTROWICACH
Nasze działania skierowa-

ne są do rodzin, rodziców, 
dzieci, młodzieży, nauczy-
cieli, wychowawców współ-
pracujących z rodzinami. 
W poradni rodzinnej można 
skorzystać z pomocy: psy-
chologa, psychoterapeuty, 
pedagoga, terapeuty uzależ-
nień, lekarza psychiatry.

Nasze usługi dla mieszkań-
ców gminy oraz pacjentów 

GOZ w Piotrowicach są 
bezpłatne!

Umawianie wizyt odbywa się w dni 
robocze w rejestracji, telefonicznie: 
76/870 88 78 (w godz. 10:00-18:00), 
784 718 714 (w godz. 18:00-19:30) lub 
przez e-mail: pomoc-psychoterapia@
wp.pl.

Poradnia Rodzinna oferuje pomoc 
osobom indywidualnym , parom , mał-
żeństwom i rodzinom, a także osobom 
borykającym się z problemem uzależ-
nienia i współuzależnienia.
Oferujemy terapie:
• indywidualną – skierowana do osób 
dorosłych doświadczających różnych 
problemów. Na terapie można zgłosić 
się, by uzyskać wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych (np. choroba, śmierć, ża-
łoba), rozwijać kompetencje osobiste 
(np. radzenie sobie ze stresem);

PORADNIA RODZINNA przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach nr 113

• terapia małżeństw i par – skiero-
wana jest do par, małżeństw przeży-
wających kryzys w związku, potrze-
bujących pomocy w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących m.in. : zdra-
dy, przemocy w związku, chorobliwej 
zazdrości itp. Bądź wyrażających chęć 
poprawienia jakości wzajemnych rela-
cji.
• terapię rodzin – to forma pomocy 
proponowana całej rodzinie borykają-
cej się z różnymi trudnościami zwią-
zanymi z : 
* problemami wynikającymi z wieku 
rozwojowego dziecka , m.in. problemy 
wieku dojrzewania (zachowania bun-
townicze)
* problemami związanymi z dysfunk-
cjonalnością rodziny, m.in. przewlekła 
choroba rodziców, rodzina zagrożona 
separacja, rozwodem, uzależnienia,

* problemami związanymi ze 
struktura rodziny, m.in.: ro-
dzina zrekonstruowana, emi-
gracja jednego z rodziców,
* problemami związanymi z 
dysfunkcjonalnością dzieci, 
m.in.: przewlekła choroba 
dziecka, niepełnosprawność 
dziecka,
* problemami związanymi z 
przemocą w rodzinie m.in. 
fizyczną, psychiczną, ekono-
miczną, seksualną,
* problemami związanymi z 

trudnościami szkolnymi, m.in. dyslek-
sja , dysortografia.
W ramach świadczeń Poradni Ro-
dzinnej istnieje możliwość psycholo-
gicznych badań diagnostycznych w 
zakresie trudności szkolnych, zabu-
rzeń psychopatologicznych, struktury 
osobowości.

Poradnia Rodzinna realizuje zadania 
poprzez:
1. Działalność profilaktyczną
2. Działalność terapeutyczną
3. Poradnictwo
4. Konsultacje
5. Interwencje kryzysowe
6. Prowadzenie grup wsparcia
7. Działalność informacyjno-szkole-
niową

W 2017 r. pod opieką poradni były 34 
osoby.

działania Gminy męcinka w zakresie służby zdrOwia - pOdsumOwanie 2017 r.

Poradnia rodzinna w Piortowicach

Nasze ośrodki to nowocześnie wyposażone gabinety

W 2017 r. do naszych ośrodków zakupiono również dwa nowe aparaty 
EKG.
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prOjekt budżetu Gminy męcinka na 2018 r. GOtOwy

Zaplanowano inwestycje, które mają na celu 
poprawienie standardu życia mieszkańców 
oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa:
1.Budowę wodociągu w Myślinowie – pozyskano już dotację i podpisano umowę z wykonawcą.
2.Budowę wodociągu w Stanisławowie – trwa procedura oceny złożonego wniosku o dofinansowanie.
3.Budowę wodociągu na Osiedlu w Piotrowicach – przygotowano dokumentację przetargową.
4.Budowę wodociągu do działek budowlanych w Nowej Męcince.
5. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Muchowie, Pomocnem, Stanisławowie – inwestycja jest już w trakcie 
realizacji.
6. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Myślinowie – pozyskano już dotację oraz przygotowano przetarg.
7. Budowę chodnika przy drodze woj. w Chełmcu – pozyskano już dotację i przygotowano przetarg.
8. Budowę chodnika przy drodze woj. w Sichowie – złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
9. Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kondratowie.
10. Przebudowę skrzyżowania w dróg powiatowych w Męcince.
11. Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Słupie.
12. Budowę chodnika i zatoki przystankowej w Chroślicach.
13. Przebudowę drogi gminnej w Pomocnem (przy OSP i plebanii).
14. Przebudowę drogi gminnej i remont mostku w Pomocnem.
15. Budowę drogi w Muchowie.
16. Budowę drogi Muchów – Pomocne.
17. Budowę drogi w Słupie (w kier. cmentarza).
18. Odbudowę drogi w Jerzykowie.
19. Odbudowę drogi w Kondratowie (k. kościoła).
20. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy skrzyżowaniu w Męcince. 
21. Budowę drogi osiedlowej w Nowej Męcince. 
22. Przygotowanie projektu na odbudowę drogi powiatowej w Piotrowicach.
23. Budowę miejsc postojowych w Kondratowie przy kościele i świetlicy.
24. Budowę miejsc postojowych w Małuszowie.
25. Budowę miejsc postojowych przy punkcie lekarskim i przedszkolu w Pomocnem.
26. Przebudowę parkingu przy UG w Męcince.
27. Zakup i wymianę przystanków na terenie gminy.
28. Meliorację rowu w Chroślicach.
29. Monitoring gminy .
30. Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przybyłowice.
31. Wymianę hydrantów na terenie gminy.
32. Zagęszczenie oświetlenia ulicznego.
33. Oświetlenie parkowe centrum wsi Męcinka.
34. Budowę mieszkań socjalnych w Piotrowicach.
35. Budowę windy do UG.
36. Budowę żłobka w Męcince – złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
37. Zakup sprzętu medycznego do GOZ Piotrowice.

W dziedzinie społeczno-kulturalnej na 2018 r. zaplanowano do realizacji:
1. Termomodernizację świetlic wiejskich w Słupie, Sichówku i Pomocnem.
2. Budowę świetlicy w Myślinowie – I etap.
3. Przebudowę i wyposażenie świetlicy w Chełmcu.
4. Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach – utworzenie punktu przedszkolnego.
5. Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Pomocnem.
6. Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Przybyłowicach.
7. Budowę siłowni zewnętrznej w Pomocnem.
8. Wyposażenie świetlicy w Pomocnem.
9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Stanisławowie.
10. Zagospodarowanie boiska i placu zabaw w Muchowie.
11. Doposażenie placu zabaw w Chroślicach.
12. Zakup ławek i stołów do Słupa.
13. Wykup parku w Piotrowicach oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania parku.
14. Zakup bramek na boisko w Stanisławowie.
15. Zakup stołów, ławek i namiotu do Chełmca.
 
W celu rozwoju turystyki, ale także podniesienia poziomu życia mieszkańców przewidziano także wykonanie 
projektu ciągu pieszo-rowerowego Chełmiec – Piotrowice – Jawor.

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI

Dnia 10 stycznia 2018 r. upływa termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za IV kwartał 2017 r. 

przez 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

W 2017 r. Gmina Męcinka wykonała inwestycje o wartości 
ponad 5,5 miliona złotych.

Na 2018 r. Gmina Męcinka zaplanowała do realizacji inwe-
stycje o wartości 9 milionów złotych.

W 2017 r. Gmina Męcinka pozyskała 6 milionów złotych 
dotacji na realizację inwestycji.

W 2017 r. Gmina Męcinka przekazała Parafiom 40 000 zł 
dotacji na wsparcie prac przy obiektach zabytkowych.

W 2017 r. Gmina Męcinka przekazała klubom sportowym 
dotacje na funkcjonowanie w wysokości 80 000 zł.
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działania Gminy w zakresie edukacji - pOdsumOwanie 2017 r.

Inwestujemy w młodych ludzi – reali-
zacja milionowego projektu w dwóch 
szkołach w Gminie Męcinka
Wraz z dniem uroczystej inauguracji 
roku szkolnego 2017/2018 ruszyła re-
alizacja milionowego projektu w Ze-
spole Szkół w Męcince oraz Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Piotro-
wicach. To największa i najważniejsza 
inwestycja w młodego człowieka, któ-
ra realizowana jest obecnie w naszych 
szkołach, dzięki pozyskanej dotacji 
blisko 900 000 zł przez Gminę Męcin-
ka. W ramach inwestycji realizowane 
są zakupy: m.in. 32 nowe laptopy z 
oprogramowaniem, tablice interaktyw-
ne, rzutniki multimedialne, projektory, 
urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fo-

tograficzne, mikroskopy, książki, prze-
wodniki i wiele różnych pomocy na-
ukowych. W ramach projektu w szkole 
w Piotrowicach powstaje pracownia 
chemiczna, a w Męcince jest ona do-
posażana. Niezwykle ważnym ele-
mentem projektu jest organizacja zajęć 
dodatkowych dla dzieci z języków ob-
cych, zajęć metodą eksperymentu, za-
jęć w zakresie indywidualizacji pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, trening uważności i pa-
mięci. W ramach projektu odbywać się 
będą również specjalistyczne szkole-
nia dla nauczycieli.

20 uczniów ze szkół w Męcince i Pio-
trowicach, którzy osiągną poprawę 
ocen mają okazję zdobyć nagrodę sfi-
nansowaną w ramach budżetu gminy 
w formie wakacji na spływie kajako-
wym Czarną Hańczą. Odbyły się już 
dwie tury wyjazdu, na którym dzieci 
nauczyły się wiosłować kajakiem, 
pokonywać wiele trudności, ale także 
samodzielności i odpowiedzialności za 
drugiego człowieka.

System Motywacyjny Wójta – wakacje na spływie kajakowym

O tym, że warto się uczyć w Gminie 
Męcinka świadczą nie tylko znako-
mite warunki lokalowe i kadrowe w 
naszych szkołach ale również wiele 
zachęt do nauki w postaci stypendiów, 
nagród rzeczowych ale i ufundowa-
nych w ramach budżetu Gminy Męcin-
ka wakacji. Zaproponowany dwa lata 

Rozszerzamy System Motywacyjny Wójta – od września 
klasy naszych szkół walczą o wyjazd do Energylandii!

temu spływ kajakowy cieszy się wśród 
uczniów dużym zainteresowaniem. W 
obecnym roku decyzją wójta system 
motywacyjny dla uczniów naszych 
szkół rozszerzony został o rywalizację 
klasową. Te z najlepszymi wynikami 
w nauce i zachowaniu pojadą w nagro-
dę do Energylandii w Zatorze. 

„W wyniku nawiązanej współpracy 
pomiędzy Gminą Męcinka a firmą 
Mercedes – Benz nasi uczniowie mają 
możliwość goszczenia na zajęciach z 
języka niemieckiego panią Melanie 

Współpraca Gminy Męcinka z Mercedesem - zajęcia 
z języka niemieckiego z Melanie Schenkel

W 2017 r. sześciu uczniów Zespołu 
Szkół w Męcince otrzymało nagrody 
Gminy Męcinka w wysokości po 500 
zł za udział w ogólnopolskich konkur-
sach. Nagrody pochodzące z budżetu 
Gminy Męcinka uczniowie otrzymali 
z rąk wójta podczas zakończenia roku 
szkolnego. Dodatkowo trzy osoby 
również z Zespołu Szkół w Męcince 
otrzymało stypendium okresowego na 
czas jednego semestru w wysokości 
200 zł. Podczas czerwcowej sesji wójt 
wręczył także stypendia artystyczne 
Kamili Ordzie i Aleksandrowi Ordzie 
oraz stypendium naukowe dla Natalii 
Kostrzewy.

Nagrody Gminy Męcinka oraz stypendia dla uczniów 

Schenkel. Warsztaty w naszej szkole 
odbywają się cyklicznie, a uczniowie 
mają możliwość nauki języka w inno-
wacyjny sposób” – informuje Wójt 
Gminy Męcinka.
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działania Gminy w zakresie edukacji - pOdsumOwanie 2017 r.

Innowacyjne pełnowymiarowe przedszkola publiczne w Męcince i Piotrowicach
„Chciałem, aby nasze przedszkola były wyjątkowe, wyróżniały się w regionie i przede wszystkim aby sprzy-
jały rozwojowi naszych dzieci, stąd  pomysł na wprowadzenie innowacji zarówno w przedszkolu w Męcince 
jak i Piotrowicach. Polegają one na prowadzeniu specjalnych zajęć tematycznych np. ukierunkowanych na 
rozwój szczególnych wartości w Przedszkolu Małego Księcia w Męcince oraz na zdrowy styl życia i rozwi-
janie pasji w „Kulinarnym Przedszkolu” w Piotrowicach” – informuje wójt.

Od dwóch lat w Gminie Męcinka funkcjonują dwa pełnowy-
miarowe przedszkola gminne: w Męcince i Piotrowicach, w 
których z edukacji przedszkolnej korzysta obecnie sto pięć-
dziesiąt dzieci. Ponadto funkcjonuje również Niepubliczne 
Przedszkole w Pomocnem, które w całości utrzymywane jest 
z budżetu gminy.

Czekoladowe warsztaty w Przedszkolu Kulinarnym w Piotrowicach Dzień marchewki w Przedszkolu Kulinarnym w Piotrowicach

Dzień przyjaciela w Przedszkolu Małego Księcia w Męcince Dzień śliwki w Przedszkolu Kulinarnym w Piotrowicach

Mały patriota - wydarzenie w Przedszkolu Małego Księcia w Męcince Różany ogród to dzielo rodziców, dzieci, nauczycieli i samorządowców

Witaminowy zawrót głowy w Przedszkolu Kulinarnym w Piotrowicach Wizyta przedszkolaków z Małego Księcia w Męcince w Domu Opieki Społecznej w Jaworze



Informator samorządowy10

działania Gminy męcinka na rzecz seniOrów – pOdsumOwanie 2017 r.
W podziękowaniu seniorom ….  za budowę tej gminy, za jej rozwój, za dobre słowo

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w dancingu dla seniorów, który w sali widowiskowej w Męcince poprowadził Maciej Wowk z Muzycznego 
Radia. Przeboje dawnych lat, ale i współczesne utwory porwały do tańca niemal wszystkich uczestników spotkania.

Wiedza o tym jak rozpoznać zawał i wylew oraz nabycie umiejęt-
ności udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej były celami 
spotkania dla seniorów poprowadzonego przez kardiologa Marka 
Załuskiego w Męcince. 

Przedstawienie przedszkolaków z gminnego przedszkola „Małego Księcia” z Męcinki wywołało u seniorów zarówno uśmiech radości, jak i łzy wzruszenia.

Podczas spotkania kulinarnego z udziałem przedszkolaków z gminnego „Kulinarnego Przedszkola” w 
Piotrowicach nasi seniorzy mogli nauczyć najmłodszych zasad zdrowego żywienia oraz sztuczek kulinar-
nych.  Spotkanie pokoleń miało wymiar zarówno edukacyjny, integracyjny, a także rozrywkowy.

Spacer z kijkami pod hasłem „Po zdrowie w Muchowie” był nie tylko wydarzeniem sportowym, ale jak się 
okazało doskonałą formą spotkania towarzyskiego.

Przekazana podczas spotkania z policjantem w Przybyłowicach 
wiedza na temat metod stosowanych przez oszustów w celu 
wyłudzenia określonych korzyści zaskoczyła nie tylko przybyłych 
seniorów, ale również znacznie młodszych mieszkańców, którzy 
również uczestniczyli w tym spotkaniu. Jak się okazuje metoda „na 
wnuczka” ma coraz więcej odsłon, co wymaga wzmożonej czujności 
przez zarówno seniorów, jak i członków ich rodzin. 

Bezpłatna rehabilitacja dla osób 60+ w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Piotrowicach jest szansą, w szczególności dla tych osób, które 
wymagają określonych zabiegów, a których zwyczajnie nie byłoby 
stać na specjalistyczną fizjoterapię.

Samodzielnie wykonane koszyki to efekt warsztatów wikliniarskich, w których uczestniczyć mieli okazję 
seniorzy w świetlicy wiejskiej w Chroślicach. Czynności manualne mają wiele zalet. Poprawiają koncen-
trację, pozytywnie wpływają na pamięć, uspokajają oraz poprawiają sprawność dłoni. Jednakże nieoce-
nione jest jak zawsze wspólne spotkanie.

„Za wsparcie organizacyjne 
serdecznie dziękujemy dyrek-
torom i nauczycielom szkół w 
Męcince i Piotrowicach, Kie-
rowniczce Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Piotrowicach oraz 
Komendantowi Powiatowemu 
Policji w Jaworze. Probosz-
czom Parafii dziękujemy za 
wsparcie w rozpowszechnianiu 
informacji w kościołach o wy-
darzeniach dla naszych senio-
rów.”

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka

Cukrzyca to choroba, o której wiemy jeszcze zbyt mało. Nasi seniorzy podczas spotkania z lekarzem 
chorób wewnętrznych Magdaleną Ciszewską w Pomocnem dowiedzieli się o jej objawach, ale również o 
trybie życia, jaki należy prowadzić w przypadku gdy wystąpi. Tematami spotkania były również nadciśnie-
nie tętnicze oraz cholesterol. 

Wiele talentów odkrytych zostało również podczas warsztatów 
florystycznych, które zorganizowane zostały w świetlicy wiejskiej w 
Piotrowicach. Każdy mógł zabrać do domu kompozycję kwiatową 
przez siebie przygotowaną pod okiem profesjonalnego florysty. 
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Sport już od najmłodszych lat
działania Gminy męcinka w dziedzinie spOrtu - pOdsumOwanie 2017 r.

Współpraca przy organizacji wyścigu samochodowego TARMAC 
MASTER na terenie Gminy Męcinka.

Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu możliwa była orga-
nizacja zajęć dodatkowych z piłki nożnej dla dzieci zamieszkujących 
w Gminie Męcinka.

Bieg Rzepakowa Dycha cieszy się zainteresowaniem zarówno dorosłych sportowców, jak i dzieci, dlatego też w 2017r. imprezę rozbudowano o 
kategorię „dzieci”. Uczestnicy otrzymują medale, nagrody i poczęstunek, jednakże najważniejsza jest dobra zabawa.

Przedszkolaki z gminnych przedszkoli uczą się bezpłatnie pływać. Jest to możliwe dzięki nawiązanej współpracy z Kopalnią Surowców Skal-
nych w Bartnicy, która sponsoruje zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem dr Jackiem Falkenbergiem Szkółka Pływacka Delfinek. 

W Męcince uruchomiona została filia szkoły tanecznej KDance 
Studio. Poprzez udostępnienie do tego celu gminnej sali widowisko-
wej dzieci z terenu Gminy Męcinka ponoszą niższe opłaty za lekcje 
tańca.

Turniej Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka, to impreza, która jest podziękowaniem dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Męcinka za krzewienie sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia. Turniej 
organizowany jest przez Wójta Gminy Męcinka oraz Sylwestra Rudźca Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jaworskiego. Wydarzeniu patronuje Minister Elżbieta Witek, która przedsięwzięcie wspiera zarówno finanso-
wo jak i rzeczowo. 

Organizacja zajęć lekkoatletycznych dla naszych uczniów była 
możliwa dzięki pozyskanej przez Gminę Męcinka dotacji z budżetu 
państwa. Dzieci i młodzież w ramach projektu „Las” wzięły również 
udział w olimpiadzie zajmując pierwsze miejsce. 

Olimpiada Malucha organizowana jest dzięki współpracy Gminy Męcinka z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze. W wyda-
rzeniu uczestniczą uczniowie szkół z Męcinki i Piotrowic. 

Spływ kajakowy Czarną Hańczą to nagroda dla uczniów szkół Gmi-
ny Męcinka  w ramach Systemu Motywacyjnego Wójta. 

Gminny Klub Żeglarski „Cysterska Brać". Podczas zajęć 
młodzi ludzie rozwijają nie tylko swoje pasje, zaintereso-
wania, ale biorą udział w niezwykłej przygodzie. Zajęcia 
zorganizowane ze środków finansowych z budżetu Gminy 
Męcinka.



12

Gminne imprezy spOłecznO-kulturalne w 2017 rOku

Gminne Dożynki

Gminny Dzień Dziecka

Kolędowanie na ludowo

Święto Odzyskania Niepodległości

Tuniej Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka

Bieg Rzepakowa Dycha

Gminna Wigilia Mieszkańców


