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Do grona Obywateli Gminy Męcinka dołączyli narodzeni:

05.03.2018 r. urodziła się Maja Monika Tyrcz z Przybyłowic
09.03.2018 r. urodził się Stanisław Piotr Turek z Piotrowic
10.03.2018 r. urodził się Tymoteusz Marian Jeger z Piotrowic
20.03.2018 r. urodziła się Magdalena Teresa Lambrecht z Przybyłowic
28.03.2018 r. urodziła się Julia Oliwia Mielczarek z Muchowa
30.03.2018 r. urodził się Szymon Szczepan Palonka z Pomocnego
12.05.2018 r. urodziła się Aleksandra Józefa Śliwa z Małuszowa
14.05.2018 r. urodziła się Julia Joanna Hołyńska z Małuszowa
24.05.2018 r. urodził się Bartłomiej Adam Brzuszek z Piotrowic

III Gminny Dzień Dziecka w Męcince za 
nami – uśmiechy dzieci i mnóstwo atrakcji 
Koncert telewizyjnych Tulinek, spektakle w wykonaniu krakowskiego teatru KRAK-
-ART, a także rodziców przedszkolaków z Piotrowic, zabawy z animatorami i konkur-
sy z nagrodami to tylko niektóre atrakcje, które przygotowane zostały dla najmłod-
szych mieszkańców Gminy Męcinka w ramach III Gminnego Dnia Dziecka.

Najważniejszymi aktorami tego wy-
darzenia były dzieci.  I to one prezen-
towały się zarówno podczas pokazów 
tanecznych, jak i wokalnych. Duże 
zainteresowanie wzbudził również 
pokaz dziecięcej drużyny strażackiej  
OSP Męcinka. Najmłodsi korzystali 
z bezpłatnych dmuchańców oraz in-

nowacyjnych okularów przenoszących 
w świat wirtualnej rzeczywistości, 
symulatora jazdy samochodem rajdo-
wym, paintballu, strzelania pod okiem 
Klubu Strzeleckiego, fotobudki i wielu 
innych atrakcji. 

Stałym punktem imprezy, która na 
terenie Gminy Męcinka odbywa się od 

Będzie przedszkole i remont świetlicy w Przybyłowi-
cach – pół miliona dotacji dla Gminy Męcinka

trzech lat było uroczyste wypuszczenie 
balonów z życzeniami oraz tort, który 
ufundowany został przez Stanisława 
Furtaka z Jawora.

Dok. na str. 4

Budowa żłobka, wodociągu, no-
wych dróg i chodników, przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni 
ścieków, zakup nowego sprzętu ratow-
niczo gaśniczego, w tym samochodu 
dla OSP Przybyłowice, budowa miejsc 
postojowych i zagospodarowanie te-
renów zieleni to realizowane obec-

Inwestycje za ponad 11 mln zł 
w Gminie Męcinka

nie inwestycje w Gminie Męcinka. 
Całkowita ich wartość wynosi ponad 
11 milionów złotych, z czego około 
połowy to pozyskane dotacje ze źró-
deł zewnętrznych. Dodatkowo wiele 
projektów i wniosków jest jeszcze na 
etapie oceny i oczekuje na decyzję o 
dofi nansowaniu.Kompleksowa modernizacja 

ogrzewania wraz z montażem pom-
py ciepła, wymianą okien i drzwi, 
ocieplenie budynku, wykonanie 
nowej elewacji, a także moderni-
zacja oświetlenia wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej, to zakres 

„W ramach inwestycji wyremontowana zostanie świetlica wiejska i biblioteka w Przybyłowicach, a na 
parterze obiektu uruchomione zostanie kolejne gminne przedszkole” – informuje wójt.

projektu, na który Gmina Męcinka po-
zyskała dofi nansowanie z RPO WD 
2014-2020 w wysokości blisko pół 
miliona złotych. Pozyskana dotacja 
stanowi 85% wartości projektu.

Projekt Gminy Męcinka uzyskał 
największą ilość punktów i znalazł 

się na pierwszym miejscu listy ran-
kingowej w ramach działania RPO 
3.3. „Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym”, którą 
opublikował Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.

W ramach tego celu kluczowym 
elementem obok odpowiedniego po-
ziomu edukacji oraz służby zdrowia 
jest stabilna i przyjazna polityka po-
datkowa oraz opłat lokalnych. 

Przeprowadzona w 2018r. analiza 
kosztów funkcjonowania systemów 
wodociągowego i kanalizacyjnego 
w Gminie Męcinka wskazuje koniecz-
ność podwyższania opłat dla miesz-

Nie będzie podwyżek za 
wodę i ścieki

Jednym z celów strategicznych rozwoju Gminy Męcinka, który re-
alizowany jest przez obecny samorząd to tworzenie dobrych warun-
ków do zamieszkiwania. 

kańców i przedsiębiorców. Z uwagi 
na realizowane cele opisane powyżej 
Wójt Gminy Męcinka oraz Radni Gmi-
ny Męcinka za słuszne uznali niepod-
wyższanie opłat dla mieszkańców 
i przedsiębiorców, a utrzymanie  sta-
wek na tym samym poziomie poprzez 
dopłatę do taryf z budżetu gminy. 
W 2017 r. dopłata dla mieszkańców 
wyniosła 360 tys. zł

Podczas XXXIX Sesji Rady Gminy, 
która odbyła się 29 maja br. Rada Gmi-
ny Męcinka udzieliła absolutorium 
Wójtowi Gminy Męcinka za 2017 r. 
Pod uwagę radni wzięli m.in. pozyska-
ne dotacje w kwocie ponad 7 milionów 
zł, zrealizowane inwestycje za ponad 
5 milionów zł, a także spadek zadłu-
żenia gminy w stosunku do roku bazo-
wego 2014. Za istotne uznano zakup 
nowoczesnego sprzętu do ośrodków 
zdrowia, zainicjowanie i sfi nansowa-
nie innowacji w gminnych przedszko-
lach, uruchomienie zajęć sportowych 
dla dzieci, organizację wielu przedsię-
wzięć społeczno-kulturalnych dla se-
niorów, a także uruchomienie bezpłat-
nej rehabilitacji dla osób w wieku 60+. 

RIO pozytywnie oceniło działalność 
Wójta Gminy Męcinka. Absolutorium 
za 2017 rok udzielone

Konieczność budowy infrastruktu-
ry technicznej do gminnych terenów 
inwestycyjnych oraz zmiana kryte-
riów punktacji projektów w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w taki sposób, aby 
małe gminy wiejskie miały łatwiejszy 
dostęp do oferowanych dotacji – to 
najważniejsze postulaty, które wójt 
M. Brzozowski skierował do obecnego 
na spotkaniu w Męcince Ministra An-
drzeja Adamczyka. Postulaty te popar-
te zostały również przez Poseł Elżbietę 
Witek, która ponadto poinformowała 

Spotkanie z Ministrem Infrastruktury 
w Męcince

mieszkańców gminy, że zostały pod-
jęte działania, które spowodują uatrak-
cyjnienie terenów inwestycyjnych 
znajdujących się w męcińskiej części 
Dolnośląskiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej. Podczas spotkania  Mini-
ster poruszył również kwestie budowy 
drogi S3. Zapewnił, że na przełomie 
lipca i sierpnia podpisana zostanie 
umowa na dwa ostatnie odcinki tej 
drogi ekspresowej od Bolkowa do Lu-
bawki. Spotkanie z Ministrem oraz Po-
seł Elżbietą Witek odbyło się w ramach 
cyklu spotkań „Polska jest jedna”.
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Pozyskano blisko 50 tys. zł dotacji - sprzęt ratowniczy dla OSP przekazany

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Już niebawem mieszkańcy Chełmca poruszać się będą 
bezpiecznym chodnikiem

Nowe mostki przy boisku w Męcince wpłynęły na poprawę 
bezpieczeństwa oraz estetykę wsi

Przebudowywana droga w Chełmcu wpłynie na poprawę 
standardu życia mieszkańców, ale również na  
bezpieczeństwo

Przebudowa skrzyżowania w Męcince ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki wsi. Trwa realizacja inwestycji

Zestaw do ratownictwa drogowego, 
defibrylatory, torby ratownicze oraz 
nosze druhom wręczone zostały w 
dniu 25 czerwca br. przez Ministra 
Infrastruktury Andrzeja Adam-
czyka, poseł na Sejm RP Elżbietę 
Witek oraz Wójta Gminy Męcinka 
Mirosława Brzozowskiego.

Podczas przekazania obecny 
był również Senator RP Krzysz-
tof Mróz, Komendant Wojewódzki 
PSP Adam Konieczny, Zastępca 
Komendanta PSP Marek Kamiński, 
Komendant Powiatowy PSP Walde-
mar Sarlej.

Sprzęt ratowniczy zakupiony zo-

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Męcinka otrzymały kolejny sprzęt ratowniczy.

stał dzięki pozyskanej przez gminę 
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 
– Ministra Sprawiedliwości w wy-
sokości 47 200 zł, a także ze środ-
ków budżetu gminy w wysokości 
12 000 zł.

Wręczenie nowego sprzętu od-
było się na tle samochodów ratow-
niczo – gaśniczych, które posiadają 
gminne jednostki, w tym dwóch 
nowych zakupionych przez gminę  
w ciągu ostatnich dwóch lat.  

Podczas spotkania swoje umie-
jętności zaprezentowali również 
najmłodsi ochotnicy z drużyny 
dziecięcej OSP Męcinka.

Budowa oświetlenia i placu zabaw na boisku w Muchowie
Montaż windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy 
w Męcince  zapewnił poprawę dostępności do obiektu

Nowa kuchnia w świetlicy  
w Sichówku

Nowa kosiarka usprawni 
utrzymywanie terenów 
zieleni na terenie gminyWykonywana jest budowa oświetlenia boiska w Męcince
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Dzięki pozyskanym środkom re-
alizowana jest przebudowa drogi  
w Chełmcu kol. Jerzyków, przygoto-
wywana do realizacji jest inwestycja  
w Pomocnem, a także w Kondratowie, 

Blisko 100 tys. zł dotacji dla Gminy 
Męcinka na drogę w Słupie

Gmina Męcinka pozyskała z budże-
tu Województwa Dolnośląskiego dota-
cję w wysokości 93 870 zł na przebu-
dowę drogi w Słupie.

Przedmiotowa droga o długości  
kilkuset metrów prowadzi do gruntów 
rolnych oraz cmentarza parafialnego w 
Słupie.

Ruszyła budowa żłobka w Męcince. 
Do końca 2018r. powstanie nowy, 
wyposażony obiekt oraz plac zabaw 
dostosowany dla najmłodszych dzieci. 
Rekrutacja dla 20 dzieci w wieku od 
0 do 3 lat rozpocznie się jesienią tego 
roku. W Gminie Męcinka powstaną 
również kolejne nowe miejsca pracy.

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA GMINY 
MĘCINKA NA ODBUDOWĘ DRÓG
Ponad półtora miliona złotych dotacji z budżetu 
państwa otrzymała w 2018r. Gmina Męcinka na 
odbudowę dróg lokalnych.

na którą promesę z kwotą 102 590 zł 
Wójt Gminy Męcinka otrzymał w dniu 
18 czerwca br. z rąk Poseł Elżbiety 
Witek oraz Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka.

Budowa żłobka w Męcince rozpoczęta

REALIZOWANE W 2018 ROKU

Trwa realizacja budowy wodociągu w Myślinowie. Bieżąca 
woda to potrzeba, którą mieszkańcy zgłaszali od wielu lat

Zbudowana droga do Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej ma na celu poprawę atrakcyjności gminnych 
terenów inwestycyjnych

Wymiana ogrodzenia przy bibliotece  
w Męcince

Rozpoczęła się również budowa sieci wod-kan 
na Osiedlu Piotrowice

Umocnienie brzegów stawu w Sichówku

Przygotowywane miejsca postojowe w Małuszowie poprawią poziom 
bezpieczeństwa oraz estetykę wsi

Przy przedszkolu w Męcince powstaną miejsca postojowe i nowy  
chodnik. Trwają przygotowania do realizacji inwestycji

Trwają przygotowania do budowy chodnika w Kondratowie
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Uroczyście odśpiewany 
hymn, wspólne skando-
wanie, powiewające fla-
gi, ale także atrakcje dla 
najmłodszych – tak wyglą-
dało kibicowanie polskiej 
reprezentacji Mistrzostw 
Świata w Rosji w specjal-
nej gminnej strefie kibica 

w Gminie Męcinka.

Kibicowali biało – czerwonym w Gminnej Strefie Kibica

Stypendia otrzymali: Gabriela Pa-
ruch, Zuzanna Paruch, Oliwia Kowal-
ska, Monika Miłoń, Gabriela Gibała, 

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PRZYZNANE
Sesja Rady Gminy w dniu 29 maja 2018 r. była doskonałą 
okazją do wręczenia przez wójta uczniom stypendiów arty-
stycznych w wysokości po 1500 zł za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury oraz promocję Gminy Męcinka. 

Marta Kusek, Nikola Wybraniec. Pod-
czas kwietniowej sesji stypendia zosta-
ły przyznane także Aleksandrowi Orda 

oraz Miłoszowi Nawara - uczestnicy 
programu telewizyjnego TVN „Mali 
Giganci”. Opiekunką i nauczyciel-
ką tańca naszych stypendystów jest  
p. Izabela Kowalska z KDance Studio. 
Gratulacje i wyrazy uznania skierowa-
ne zostały także do rodziców nagro-
dzonych stypendystów.

Czternastu uczniów ze szkół Gminy 
Męcinka otrzymało gminne stypen-
dium naukowe za bardzo dobre wy-
niki w nauce i wysokie osiągnięcia  

Nagrody Gminy Męcinka oraz  
stypendia dla uczniów przyznane

w konkursach i olimpiadach przed-
miotowych. Stypendia uczniowie 
otrzymali podczas zakończenia roku 
szkolnego. 

W Gminie Męcinka już po raz trzeci 
uczniowie otrzymali od wójta wyróż-
nienia za poprawę wyników w nauce. 
W tym roku dzieci wyjechały na Po-
jezierze Mazurskie i Suwalszczyznę. 
Pobyt wakacyjny na spływie kajako-
wym rzeką Czarną Hańczą trwa od  
25 czerwca do 6 lipca 2018 r.

Po raz trzeci 20 uczniów z Gminy Męcinka wyjechało na waka-
cje w ramach Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy Męcinka

Od września 2017 r. kla-
sy naszych szkół walczą 
o wyjazd do Energylandii 
w ramach Systemu Moty-
wacyjnego Wójta, który 
został rozszerzony o rywa-
lizację klasową. 

Zwycięzkie klasy pojadą do Energylandii w ramach  
Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy Męcinka

Zakończenie roku szkolnego to czas podsu-
mowania roku pracy uczniów, grona peda-
gogicznego oraz rodziców i opiekunów, ale 
przede wszystkim to czas gratulacji i podzię-
kowań. 

O tym, że się warto uczyć w Gmi-
nie Męcinka wiedzą zwycięzcy – kl. V  
z Zespołu Szkół w Męcince i kl. IV 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Piotrowicach, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce. W nagrodę 
uczniowie spędzą czas w Parku Roz-
rywki Energylandia w Zatorze.
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nie Niemca nie chciała”. Jubilaci i ich 
rodziny nie kryły wzruszenia zarówno 
podczas części oficjalnej uroczystości, 
jak i podczas poczęstunku.

Dok. ze str. 1
Impreza odbyła się dzięki współpra-

cy i zaangażowaniu wielu osób.
Składam serdeczne podziękowania 

KDance Studio I&A Kowalscy, Ma-
ciejowi Wowkowi z Muzycznego Ra-
dia, strażakom OSP Męcinka, OSP Po-
mocne, policjantom z Jawora, dyrekcji  
i nauczycielkom szkół Gminy Męcin-
ka, rodzicom przedszkolaków z Kuli-
narnego Przedszkola w Piotrowicach, 
uczniom Zespołu Szkół w Męcince 
i ich rodzicom, Klubowi strzeleckie-
mu UR, Mechatronikom, Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Męcince, 
Gminnemu Kołu Pszczelarskiemu, 
sołtys i radzie sołeckiej w Męcince, 
Flash Robotics INC, Gminnemu Kołu 
Pszczelarskiemu, Rajdowcom Rajdu 
Okręgowego TARMAC Masters, kie-
rowniczce i pielęgniarkom Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu  

III GMINNY DZIEŃ DZIECKA W MĘCINCE ZA NAMI  
– UŚMIECHY DZIECI I MNÓSTWO ATRAKCJI

Galeria zdjęć na str. 12

w Piotrowicach.
Dziękujemy wszystkim tym, któ-

rzy wsparli nas finansowo: Panu Mar-
szałkowi Tadeuszowi Samborskiemu, 
Kopalni Surówców Skalnych Bartni-
ca –panu prezesowi Jakubowi Madej, 
Bankowi Spółdzielczemu w Jaworze 
Oddział w Męcince –pani prezes Jowi-
cie Lech-Martyniak.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
nas wsparli w formie rzeczowej: Poseł 
na Sejm RP Elżbiecie Witek, Stanisła-
wowi Furtakowi, Danucie Osiatyckiej, 
Danielowi Macała, Teresie Sowińskiej, 
Irenie Karaban, Waldemarowi Szyn-
drowskiemu Masarni Pegrol, Zbignie-
wowi Dachowskiemu, Mieczysławowi 
Janeckiemu, Mobilnemu Paintballowi, 
Firmie B-art. Iwonie i Bartłomiejowi 
Chyczewskim za ufundowanie części 
nagród, Hurtowni artykułów elek-
trycznych Voltiks s.c., Firmie MaBell.

Dziękujemy mediom, które patro-
nowały naszej imprezie: Muzycznemu 
Radiu oraz portalowi internetowemu 
jawor24h.pl, a także wszystkim innym 
mediom za promocję.

Dziękujemy księżom proboszczom 
Parafii Męcinka, Pomocne, Słup i Ma-
łuszów za wsparcie  przy promocji wy-
darzenia.

Prezentujemy czytelnikom kolejną odsłonę naszego konkursu. Prosimy  
o rozpoznanie miejsca z terenu naszej gminy przedstawionego na zdjęciu.

Nagroda w konkursie: sprzęt AGD
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o Gminie Męcinka w aspekcie historycz-
nym. Kupon konkursowy wraz z udzieloną informacją należy wrzucić do urny znaj-
dującej się w Urzędzie Gminy Męcinka. Losowanie zwycięscy odbędzie się publicz-
nie na najbliższej sesji Rady Gminy Męcinka.

Odpowiedź: ………………………………………………………..

Imię i Nazwisko: …………………………………………………..

Adres Zamieszkania: ……………………………………………… 
……………………………………………………………………... 
Tel. Kontaktowy: …………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. z 2018 r. poz. 1000).
 

   ……………………………………..
   Czytelny Podpis

Kupon konkursowy

Młodzież z Gminy Męcinka,  
w ramach KDance Studio uczestniczy-
ła od 20 do 23 kwietnia w jednym z 
największych festiwali tańca na Ukra-

Wielki sukces tancerzy z KDance  
Studio na Ukrainie

inie – Stanislavia Dance Festival 2018,  
w którym brało udział 3500 tancerzy. 
W stylu HIP HOP byli bezkonkuren-
cyjni zajmując czołowe miejsca.

„Zakup nowoczesnego sprzętu ra-
towniczo – gaśniczego ma na celu 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. W ubiegłym 
roku samorząd Gminy Męcinka pozy-
skał dotacje na dwa nowe samochody: 
dla OSP Męcinka, która znajduje się 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym oraz zabezpiecza przede 
wszystkim centralną część gminy oraz 
dla OSP Pomocne, która funkcjonu-
je w trudnym górzystym terenie, stąd 

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, tym  
razem dla Przybyłowic – Gmina Męcinka  
pozyskała dotację!
Ponad 100 tys. zł dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji pozyskała Gmina Męcinka  na zakup kolejnego już nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego, tym razem dla OSP Przybyłowice. Ponadto pozy-
skano dodatkowe dotacje 100 tys. zł z NFOŚiGO i 20 tys. zł z WFOŚiGW.

otrzymała samochód dostosowany 
specjalnie do tych potrzeb. Dzięki ko-
lejnej dotacji w jeszcze lepszy sposób 
zabezpieczana będzie część nizinna 
naszej gminy. Chciałbym zaznaczyć, 
że na przyszły rok założono budowę 
nowej remizy wraz z świetlicą wiejską 
i zakup sprzętu dla OSP Małuszów  
w celu specjalizacji tej jednostki 
pod kątem ratownictwa drogowego”  
– podkreśla wójt.

Na wniosek Proboszcza Parafii 
w Słupie ks. Piotra Różyckiego 
Wójt Gminy Męcinka udzielił 
dofinansowania na remont wie-
ży i dachu kościoła w Sichowie. 

Dotacja w wysokości  
39 437,82 zł pochodzi ze środ-
ków budżetu gminy, w tym z fun-
duszu obywatelskiego 10 000 zł 
i funduszu sołeckiego 19 437,82 
zł. To pierwsza w tym roku dota-
cja udzielona na prace remonto-
we obiektów zabytkowych. Prze-
kazanie środków finansowych na 
ten cel z budżetu obywatelskie-
go i sołeckiego było inicjatywą 
mieszkańców sołectwa Sichów. 
W budżecie Gminy Męcinka, 
tak jak w latach poprzednich na 
prace remontowe kościołów za-
bezpieczono środki finansowe 
również dla innych Parafii z te-
renu gminy.

Dotacja na remont  
wieży i dachu  
kościoła w Sichowie 
udzielona

Jubilaci długoletniego pożycia małżeńskiego z Gminy Męcinka 
odznaczeni podczas uroczystej sesji Rady Gminy Męcinka

Julia Wąsik, 
uczennica IIIb Gim-
nazjum w Męcince 
została zwycięż-
czynią konkursu na 
projekt maskotki 
Turnieju Lata o Pu-
char Wójta Gminy 
Męcinka. 

Serdeczne gra-
tulacje składamy 
zarówno Julii jak  
i wszystkim oso-
bom, którzy wzięli 
udział w konkursie. 

Konkurs na projekt Maskotki Turnieju 
Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka  
rozstrzygnięty

Dwanaście par z długoletnim pożyciem małżeńskim odznaczonych zostało medalami,  
które w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Wójt Gminy Męcinka. 

Pary otrzymały również list gra-
tulacyjny oraz kwiaty, które wręczył 
Przewodniczący Rady Gminy Męcinka 
Wojciech Lichoń. Uroczysta sesja Rady 
Gminy Męcinka zorganizowana zosta-

ła specjalnie w tym celu 21 czerwca br.  
w Męcince. Specjalnie dla nich podczas 
uroczystości wystąpiły przedszkolaki  
z Kulinarnego Przedszkola w Piotrowi-
cach z przedstawieniem „O Wandzie, co 
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Uczniowie naszych szkół zajęli czo-
łowe miejsca w powiatowych konkur-
sach w różnych dziedzinach i katego-
riach. Sukcesy dydaktyczne odnieśli: 

W konkursie czytelniczym pt. "Przy-
gody Neli - małej reporterki: 
I miejsce - Patryk Stadnik (kl. 3b, SP  
w Męcince, opiekun Iwona Pawelec)
III miejsce - Julia Jarocha (kl. 1, SP  
w Męcince, opiekun Lucyna Ziętek)
Tytuł I Wicemistrza Ortografii Powiatu 
Jaworskiego otrzymała: 
Martyna Malicka reprezentująca Ze-
spół Szkół w Męcince (opiekun Iwona 
Pawelec).
Tytuł II Wicemistrza Ortografii Powia-
tu Jaworskiego otrzymała:
Ewelina Makuch reprezentująca Ze-
spół Szkół w Męcince (opiekun Jadwi-
ga Łękawska)
W Powiatowym Konkursie  „Matema-
tyka i logika” dla uczniów gimnazjów 
Powiatu      Jaworskiego:
I miejsce - Monika Hryniuk z Gimna-
zjum w Męcince (opiekun pani Urszu-
la Walasek) 

Nasi uczniowie na podium w powiatowych 
konkursach

III miejsce - Michał Rodzeń z SP  
w Męcince (opiekun Bogusława Ka-
łużna)
W III Powiatowej Grze Czytelniczej 
młodzi miłośnicy książek zdobyli:
III miejsce - Kornelia Cholewińska, 
Julia Król i Amelia Skorupska (op. 
Dorota Królikowska)
III miejsce - Monika Hryniuk, Martyna 
Kostrzewa i Weronika Ochab (op. Ża-
neta Majchrzak) 
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w ruchu Drogowym – etap powiatowy:
III miejsce – Jakub Borsukiewicz, Mi-

chał Szczepankiewicz, Natalia Wolak  
i Katarzyna Wybraniec z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowi-
cach.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
– etap powiatowy:
I miejsce – Jakub Borsukiewicz kl.  
IV b z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Piotrowicach.

Laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych eta-
pach konkursu!

Blisko 300 uczniów z Gminy Męcinka wzięło udział  
w  III Gminnej Olimpiadzie Sportowej, która odbyła się 
14 czerwca 2018r. w Męcince. 

Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach rekreacyj-
no-sportowych. Na zakończenie otrzymały medale.

GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA  
W MĘCINCE ZA NAMI

Uczniowie klasy VI w ramach 
realizacji unijnego projektu 
biorą udział w zajęciach do-
datkowych z języka angiel-
skiego.

Podczas spotkań szóstoklasiści 
samodzielnie zaprojektowali i opra-
cowali zestaw gier i zabaw online 
pomagających powtórzyć i utrwalić 
słownictwo poznane na lekcjach. Po-
służyły im do tego laptopy zakupione 
do realizacji zadań projektowych jak 
i aplikacja LearningApps. Po stwo-
rzeniu internetowych dzieł przyszedł 
czas na wypróbowanie ich na tablicy 
interaktywnej. Dzięki takim zajęciom 
uczniowie, w przyjemny i kreatywny 
sposób, rozwijają swoje kompetencje 
językowe oraz informatyczne.

Nowoczesne technologie w nauce 
języka angielskiego

Każda z klas przygotowała tema-
tyczny stragan średniowieczny, na 
którym nie zabrakło dziczyzny, ziół, 
warzyw, owoców, przypraw, produk-
tów mlecznych oraz łakoci. Uczniowie 
wzięli również udział w akcji Fishmob 
- cała Polska tańczy dla św. Jana Pawła 
II.

Święto patrona w szkole 
w Piotrowicach

Podczas dodatkowych zajęć dydak-
tycznych z fizyki i chemii uczniowie 
pracując metodą warsztatową odkry-
wają tajniki tych przedmiotów oraz 
rozwijają swoje pasje. 

Chętni na eksperymenty

W klasach młodszych w ramach 
projektu dzieci korzystają również z 
dodatkowych zajęć matematycznych, 
przyrodniczych i eksperymentalnych. 

Warsztaty z języka angielskiego dla 
uczniów z Piotrowic

Uczniowie najstarszych klas z Piotro-
wic 7 maja br. uczestniczyli w  warsz-
tatach językowych zorganizowanych 
przez szkołę językową Fisher. 

Klasy podczas warsztatów kon-
kurowały ze sobą w Escape Room. 
Zadaniem poszczególnych grup było 
znalezienie kolejnych wskazówek  
w języku angielskim, które doprowa-

dzą do opuszczenia pokoju. Do przej-
ścia mieli dwa pokoje. Jeden związany  
z tematyką książki "Alicja w krainie 
czarów'', a drugi z Sherlock'a Holms'a. 
Obydwie drużyny doskonale poradzi-
ły sobie ze znalezieniem rozwiązań 
i zmieściły się w czasie. Na koniec 
oprócz poczęstunku otrzymały dyplo-
my.

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny oraz klasowe stoiska. 

Po części artystycznej uczestnicy 
uroczystości barwnym korowodem 
przemaszerowali przez Piotrowice, 
aby wraz z mieszkańcami świętować 
ten wyjątkowy dzień. Po powrocie ry-
cerze, królewny, królowie i żacy wie-
czorem spotkali się przy wspólnym 
grillu.

Impreza zorganizowana została we współpracy Gminy 
Męcinka, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z Jele-
niej Góry, Zespołu Szkół w Męcince oraz Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Piotrowicach.
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Już po raz piąty na Szkolnej 
Gali Talentów 30 maja br. 
uczniowie ze szkoły w Męcin-
ce mieli okazję pokazać swoje 
umiejętności i zainteresowa-
nia.

Na scenie sali widowiskowej  
w Męcince młodzi ludzie zaprezen-
towali wiele talentów artystycznych- 
wokalnych, recytatorskich, tanecznych 
oraz gry na instrumentach. Wśród wy-
stępujących uczniów nie zabrakło rów-
nież takich, którzy pasjonują się gim-
nastyką artystyczną oraz sztuką walki 
Taekwondo. 

Utalentowani uczniowie  
z Zespołu Szkół w Męcince

Jego autorami są Martyna Kostrze-
wa, Klaudia Malina i Szymon Karaban 
z Zespołu Szkół im. Mikołaja Koper-
nika w Męcince pod opieką Beaty 
Melnarowicz. Tym razem uczniowie 
zaprojektowali i wykonali urządzenie 
do automatycznego zamykania okna 
ze względu na silne zanieczyszczenie 
powietrza sterowane za pomocą przy-
gotowanej aplikacji.

To ogromny kolejny sukces mło-
dych konstruktorów – uczniów Zespo-
łu Szkół w Męcince. Akademia ma na 
celu rozbudzenie wśród młodych ludzi 
zainteresowania przedmiotami ścisły-
mi i zachęcenie ich do kreatywnego 
myślenia.

Kolejny sukces młodych konstruktorów z Męcinki
Drugie miejsce zajął projekt „Safe Window” w Ogólnopolskim Konkursie na Prototyp Wyna-
lazku w ramach realizacji Projektu Edukacyjnego „Akademia Wynalazców im. R. Boscha”.

WSPOMNIENIA Z WYCIECZEK SZKOLNYCH PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW Z MĘCINKI

Podbijają stolicę

Zielona Szkoła w Dusznikach Zdroju

Wakacyjne przedbiegi w EnergylandiiPrzedszkolaki w Muzeum Regionalnym

Zielona Szkoła w Karwii

Przedszkolaki w ZOOZ wizytą na Kaszubach

WSPOMNIENIA Z WYCIECZEK SZKOLNYCH PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW Z PIOTROWIC
Wycieczka do Salamandry

Warsztaty Majsterkowo

Dobków - warsztaty piernikarskie
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Przedszkolaki i uczniowie  
z Gminy Męcinka prezentowa-
ły swoje umiejętności artystyczne 
podczas uroczystości z okazji Dnia 

Dzieci rodzicom

Mamy i Dnia Taty. Po występach były 
życzenia, całusy, prezenty dla rodzi-
ców oraz wiele uśmiechów i radości. 

Dzieci z grupy ”0” przystąpiły do 
projektu pn. „Londyn - oczami przed-
szkolaka” realizowanego  w ramach 
zajęć z języka angielskiego.  Przed-
szkolaki poznały tradycje, zabytki 
oraz symbole związane z Królestwem 
Wielkiej Brytanii. Dzieci wykonały 

LONDYN OCZAMI PRZEDSZKOLAKA

własnoręcznie flagę Wielkiej Brytanii, 
poznawały Królową Elżbietę, zwie-
dziły Pałac Backingham i Londyńskie 
Oko oraz  wyruszyły czerwonym au-
tobusem do stacji Misia Paddingtona, 
gdzie przygotowane dla nich były cie-
kawe zadania i zagadki.

Przedszkolaki z Piotrowic uczest-
niczyły w warsztatach mydlarskich  
w Rzeszówku. Dzieci zwiedziły ma-
lowniczą okolicę i poznały wiele nie-
znanych im dotąd elementów przyrody 
oraz brały udział w zabawach grupo-
wych. Po wyprawie udały się do labo-

Warsztaty mydlarskie
ratorium, gdzie poznały wiele rodza-
jów ziół komponując przy tym własną 
herbatę ziołową. Dzieci własnoręcznie 
wykonały mydło, nadały im  kształt, 
zapach i kolor. Ostatnią częścią wyjaz-
du było wspólne ognisko, gry i zabawy 
w plenerze.

Bajkowa Noc Baśni i Legend  
w Piotrowicach

Już po raz ósmy 8 czerwca br. zarów-
no uczniowie, rodzice i inni mieszkańcy 
gminy mieli okazję posłuchać najpięk-
niejszych opowiadań czytanych przez 
zaproszonych gości, absolwentów szkoły 
oraz innych rodziców i uczniów w Zespo-
le Szkolno–Przedszkolnym w Piotrowi-
cach. Do baśniowej krainy wprowadził 
wszystkich występ grupy przedszkolnej. 
Najmłodsi uczestnicy zaprezentowali się 
w przedstawieniu muzycznym ,,O Wan-
dzie, co nie chciała Niemca”. Mali ak-
torzy profesjonalnie wcielili się w swoje 
role, za co otrzymali gromkie brawa. Gdy 
nad szkołą zapadł lekki zmrok, wszy-
scy wspólnie spotkali się przy ognisku. 
Atrakcją wieczoru była także możliwość 
oglądania ciał niebieskich układu sło-
necznego przez teleskopy. 

Harmonogram pracy może  ulegać  chwilowym  zmianom, szczegółowe  informacje  w rejestracji  GOZ  Piotrowice, Męcinka i Pomocne.
Lekarze: 
Ciszewska Magdalena- specjalista  chorób  wewnętrznych, alergolog w trakcie specjalizacji
Kowalska Eugenia – specjalista medycyny  rodzinnej, pediatra
Nawracaj Leszek-specjalista  neurolog
Trzęsicka-Tyrcz Małgorzata – specjalista medycyny rodzinnej, lekarz  pediatra
Zemła Aleksandra – specjalista urolog

BADANIA LABORATORYJNE  
(pobieranie krwi, badanie moczu, kału)

Piotrowice od poniedziałku do piątku 7:30 – 8:30 – CODZIENNIE !
Męcinka od poniedziałku do piątku 7:30 – 8:30 – CODZIENNIE !

Pomocne poniedziałek, środa 7:30 – 8:30;
ODBIÓR WYNIKÓW DNIA NASTĘPNEGO! (możliwe wyniki na 

cito – wyniki tego samego dnia)
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W przedszkolu „Małego Księcia” 
odbywały się zajęcia otwarte dla dzie-
ci i ich rodziców. Celem zajęć adapta-
cyjnych było nabywanie wiadomości  
o przedszkolu oraz eliminowanie stre-
su związanego z rozpoczęciem eduka-
cji. Dzieci bawiły się w kącikach te-
matycznych, układały klocki. Podczas 
zabaw ruchowych poznawały wierszy-
ki, nazwy kolorów, ozdabiały balony 
oraz wspólnie z rodzicami wykonywa-
ły prace plastyczne. 

Zajęcia otwarte w przedszkolu 
„Małego Księcia” w Męcince

Przedszkolaki z Męcinki  
i Piotrowic uczestniczyły w IV 
Charytatywnym Turnieju Piłki 
Nożnej Policji Dolnośląskiej 
pn. „Policja – Dzieciom”, któ-
ry odbywał się na stadionie 
miejskim w Jaworze. Dzieci 
nie tylko towarzyszyły i kibi-
cowały w czasie turnieju, ale 
i uczestniczyły w wielu atrak-
cjach - robiły wielkie bańki 
mydlane, poznały szkolone psy 
policyjne, malowały twarze, śli-
zgały się na wielkiej dmuchanej 
zjeżdżalni, a także bawiły się  
z Komisarzem Lwem.

Przedszkolaki na  IV Charytatywnym Tur-
nieju Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej

Najmłodsza grupa - 
Krasnoludki z Planety 
Radości po raz kolejny 
przeprowadziła ekspery-
menty. Tym razem dzieci 
wykonały doświadcze-
nia pn. skacząca kuku-
rydza, magiczny deszcz 
oraz balon z napędem 
rakietowym. Wszystkie 
doświadczenia wzbudziły  
w dzieciach zaintereso-
wanie oraz wielką radość.

EKSPERYMENTY MAŁYCH CHEMIKÓW  
W PRZEDSZKOLU MAŁEGO KSIĘCIA W MĘCINCE

Przedszkolaki z Piotrowic pod-
czas wizyty w ogrodnictwie zo-
baczyły przepiękne kwiaty, sa-
dzonki i krzewy oraz wysłuchały 
opowieści ogrodników o tym 
jak zajmować się i pielęgnować 
rośliny. Następnie samodzielne 

Potrafią opiekować się 
roślinami

sadziły kwiaty, które potem za-
brały do domu. Uwieńczeniem 
wycieczki były pyszne lody, któ-
re dodatkowo uatrakcyjniły wy-
jazd oraz wspólna zabawa na 
placu zabaw. 

Znaki firmowe naszych 
przedszkoli
Przedszkola gminne mają nowe logotypy, które promować będą nie 
tylko szkoły i gminę, ale również pokazują charakterystykę prowa-
dzonych zajęć.
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W Chełmcu już po raz trzeci odbył się 
Bieg Rzepakowa Dycha 2018 współ-
organizowany przez Gminę Męcinka, 
Karkonoską Państwową Szkołę Wyż-
szą z Jeleniej Góry, sołtys, radę sołec-
ką Chełmca oraz radnego Gminy Mę-
cinka Janusza Wasiluka. 

W konkurencji, kategorie dla do-
rosłych na 10 km i dzieci na 1 km, 
uczestniczyło blisko 300 osób. Na 
mecie czekały puchary, medale i upo-
minki (miody, oleje rzepakowe, piłki, 
plecaki). 

III Edycja Biegu Gminy Męcinka  
Rzepakowa Dycha 2018 za nami

W rozgrywkach piłkarskich wzięło 
udział pięć grup z różnych miejsco-
wości: KS Męcinka, Rataj Paszowice, 
Nowy Kościół, Górnik Złotoryja, JTS 
Jawor.  

Od pierwszego gwizdka rywalizacja 
wśród młodych piłkarzy była zacięta,  

Piłkarskie rozgrywki  
maluchów w Męcince

a mecze rozegrane były na bardzo do-
brym poziomie. Grze i umiejętnościom 
młodych piłkarzy przyglądali się naj-
lepsi kibice – rodzice, rodzeństwo  
i przyjaciele, którzy zagrzewali okrzy-
kami swoich faworytów do walki.

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW

Indywidualne biegi przełajowe o randze po-
wiatowej odbyły się 24 kwietnia br. w parku 
miejskim w Jaworze. Do przebiegnięcia był dy-
stans 800 m dla uczniów klas IV-V oraz 1000 m 
dla uczniów klas VI – VII. W zawodach udział 
wzięły szkoły z naszego powiatu, a między in-
nymi SP Piotrowice, SP Wądroże Wielkie, SP 
Targoszyn, SP Nr 1 Jawor, SP Bolków oraz SP 

Powiatowe igrzyska lekkoatletyczne 
z medalami

Lekkoatletyczne igrzyska dla szkół podstawo-
wych powiatu jaworskiego odbyły się 24 maja 
br. na kompleksie boisk Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Jaworze. 

Uczniowie naszej szkoły startowały odpo-
wiednio w preferowanych przez siebie konku-
rencjach sportowych zajmując czołowe miejsca.
Skok w dal: Mikołaj Malinowski - I miejsce, Ju-

Finał podstrefy legnickiej z medala-
mi dla młodych piłkarzy
Finał Podstrefy Legnickiej w piłce 
nożnej chłopców klas VI odbył się 
17 maja br. na ,,Orliku" Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Legnicy. 

W finale spotkały się 4 najlepsze 
zespoły tej podstrefy: SP nr 3 z Gło-
gowa, SP nr 7 z Legnicy, SP nr 10  
z Lubina i SP z Męcinki. Wyniki 
spotkań: Męcinka : SP 3 Głogów 
(5:3), Męcinka: SP nr 10 Lubin 
(1:12). Drużyna  ze szkoły z Mę-
cinki zdobywając srebrny medal 
wyeliminowała z turnieju zespoły 
z powiatu jaworskiego, mistrzów 
Chojnowa, Złotoryi, Legnicy, Gło-
gowa. Opiekunem zespołu jest Je-
rzy Żmuda.

Czołowe miejsca w powiatowych 
biegach przełajowych

lia Król - II miejsce
Rzut piłeczką palantową: Jakub Białek - I miej-
sce, Amelia Skorupska - II miejsce
Bieg na 300 m: Kuba Kasprzyk - I miejsce, Prze-
mysław Sobotkiewicz – udział. 
Sztafeta dziewcząt 4x100 m: Julia Król, Ju-
lia Sionek, Milena Piec, Amelia Skorupska  
– II miejsce.

Męcinka. Nasi uczniowie znaleźli się wśród me-
dalistów zajmując czołowe miejsca w swojej 
kategorii wiekowej: Julia Król kl. VIIA - I miej-
sce, Jakub Białek kl. V - II miejsce, Jakub Popar-
dowski kl. VI – III miejsce, Maja Bałchanowska  
z kl. IV - I miejsce, Mateusz Osiatycki kl. VIIa – 
III miejsce. Wszyscy laureaci otrzymali medale 
oraz pamiątkowe dyplomy.

Mecze towarzyskie piłki nożnej, w których uczestniczyli najmłodsi 
zawodnicy odbyły się 5 maja br. na boisku sportowym w Męcince. 
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Koncert muzyki kresowej  
w ramach obchodów 100–le-
cia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości odbył się  
29 kwietnia br. w Męcince. 

Licznie zgromadzona publiczność 
miała okazję zobaczyć artystów polo-
nijnego zespołu „Kresowiacy”, który 
przyjechał z Lidy na Białorusi. Na sce-
nie wokaliści zaprezentowali zarówno 

Na kresową nutę – koncert zespołu  
z Lidy na Białorusi w Męcince

piosenki patriotyczne jak i ludowe, 
które śpiewane były po polsku i bia-
łorusku. Całość koncertu prowadziła 
Anna Komicz – solistka zespołu „Kre-
sowiacy”. Otwierając koncert wójt  
M. Brzozowski nawiązał do kresowe-
go pochodzenia bardzo wielu miesz-
kańców gminy. Na spektaklu obecny 
był również Marszałek  Tadeusz Sam-
borski, który współorganizował wraz  
z Gminą Męcinka uroczystość.

„Psy pracowały na hałdach kamie-
nia wyszukując pozorantów ukrytych  
w zasypanych rurach. Takie zajęcia 
miały na celu imitowanie działań po-
dobnych jak podczas lawin oraz na 
gruzowiskach” – informuje organi-
zator akcji dr Jacek Falkenberg prze-
wodniczący podkomisji psów ratowni-
czych GOPR.

„Nasi strażacy wzięli udział w pro-
fesjonalnym szkoleniu ratowników 
GOPR, dzięki czemu poznali sposób 
postępowania podczas działań poszu-
kiwawczych oraz pracę psów ratowni-

SZKOLENIE PSÓW RATOWNICZYCH GOPR 
NA TERENIE GMINY MĘCINKA Z UDZIAŁEM 
OSP MĘCINKA
W ramach centralnego szkolenia psów ratowniczych GOPR, które odbyło się w dniach od 
6 do 10 czerwca br. zorganizowane zostały również ćwiczenia na terenie Gminy Męcinka 
(kopalnia Colas w Piotrowicach). W szkoleniu udział wzięli zarówno ratownicy – przewodni-
cy psów z Czech, ratownicy KGHM Lubin, instruktorzy psów służbowych z Ośrodka Szkoleń 
Specjalnych Straży Granicznej w Lubinie, a także ochotnicy z OSP Męcinka.

czych” – podkreśla prezes OSP Męcin-
ka Wiesław Gregulski.

Podczas szkolenia obecny był 
również Wójt Gminy Męcinka, który 
wsparł przedsięwzięcie w formie za-
kupu pomocy szkoleniowych.

„W 2017 r. nasza gmina nawiązała 
współpracę z grupą karkonoską GOPR 
w celu realizacji wspólnych przedsię-
wzięć edukacyjnych. Zależy mi na tym 
aby nasze gminne służby ratownicze 
współpracowały z profesjonalistami  
i uczyły się od najlepszych. Żadne 
teoretyczne szkolenie nie dorówna 

ćwiczeniom praktycznym. W ubiegłym  
i obecnym roku wyposażyliśmy nasze 
jednostki OSP w profesjonalny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. W przyszłym 
roku natomiast planujemy przeprowa-
dzenie dla naszych ochotników profe-
sjonalnych projektów edukacyjnych” 
– informuje wójt.

„Składam serdeczne podziękowa-
nia za współpracę zarówno Wójtowi 
Gminy Męcinka, komendantowi i stra-
żakom OSP jak i kierownictwu kopal-
ni Colas w Piotrowicach” – dodaje  
dr J. Falkenberg.

Już trzecią turę artykułów żyw-
nościowych w ilości 6 ton wyda-
wano osobom zakwalifikowanym 
do udziału w Programie Ope-
racyjnym Pomoc Żywnościowa 
2014-2020.

W ramach programu współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
Gmina Męcinka dotychczas pozyskała 
pomoc żywnościową dla mieszkańców 
w ilości 18 ton. 

Wydano 18 ton żywności dla mieszkańców 
Gminy Męcinka

Profesjonalny zespół medyczny składający się 
z lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty 
przy współpracy z braćmi Bonifratrami świadczy 
opiekę nieodpłatnie dla pacjentów w ostatniej fazie 
choroby w ich własnym domu, a także w razie po-
trzeby udzieli wsparcia ich rodzinom.

Zgłoszeń do opieki można dokonywać telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku w godzinach  
7.00-14.30 pod następującymi numerami telefonów: 
• 71 352-84-00 wewnętrzny 100 
• 668-683-184 lub 515 145 267
oraz całodobowo e-mailem: 

Domowe hospicjum dla dorosłych 
na terenie Gminy Męcinka

 hospicjum@bonifraterskiecentrumzdrowia.pl

Bonifraterskie Centrum Zdrowia na terenie Gminy Męcinka realizuje świadczenia medyczne 
w ramach hospicjum domowego dla osób dorosłych. Bonifratrzy oferują wszechstronną  
i kompleksową opiekę ukierunkowaną na łagodzenie objawów postępującej choroby i po-
prawę jakości życia oraz na łagodzenie cierpienia psychicznego, socjalnego oraz ducho-
wego.

ZGŁASZANIE  AWARII URZĄDZEŃ  
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

Awarie urządzeń zaopatrujących w wodę i odprowadza-
jących ścieki należy zgłaszać:
- telefonicznie (76) 8713445 - lub osobiście pok. nr 6,  
inspektor Małgorzata Cicha, w godzinach pracy urzędu 
gminy
- telefonicznie kom. 509260588 - kierownik Sławo-
mir Szember  lub  509604679 – konserwator Zbigniew 
Prędkiewicz - po godzinach pracy urzędu.

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE 
PŁATNOŚCI

Dnia 10 lipca 2018 r. upływa termin wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

za II kwartał 2018 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
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