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Nowoczesne place zabaw

Dzięki pozyskanej dotacji powstaną miejsca, w których 
mieszkańcy naszej gminy będą mogli spędzać wolny czas. 
Urząd Gminy w Męcince przygotowuje się również do wy-
miany placów zabaw w pozostałych miejscowościach.

Siłownie zewnętrzne oraz nowoczesne place zabaw 
powstaną w Męcince, Pomocnem i Przybyłowicach. 
Gmina Męcinka pozyskała blisko 150 000 zł z budżetu 
państwa na budowę trzech otwartych stref aktywności. 
Nowe obiekty powstaną w 2019 r.

Uroczyste przekazanie terenów na ręce Wójta Gminy Męcinka przez dyrektora RZGW we Wrocławiu nastąpiło 29 maja. W uroczystości 
wzięli również udział Poseł na Sejm RP Elżbieta Witek,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Grzegorz Witkowski, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk, Przewodniczący Rady Gminy Męcinka 
Waldemar Talar oraz radni, Prezes WOPR Oddziału Dolnośląskiego Krzysztof Skrzyniarz, Komendant Gminny OSP Wiesław Gregul-
ski, prezes Zarządu Gminnego OSP Janusz Hołyński, sołtysi gminy, członkowie Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać” na 
czele z Komandorem Grzegorzem Dyjasem, przedstawiciele biznesu, media oraz mieszkańcy gminy.  Dzięki udostępnionym te-
renom młodzi żeglarze z Gminy Męcinka mogą realizować swoje pasje sportowe, nabywać nowe umiejętności oraz wiedzę z zakresu 
bezpieczeństwa. 
Obecnie samorząd Gminy Męcinka prowadzi procedury planistyczne dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów przy zbiorniku pod cele rekreacyjno – turystyczne. 

Bandera na maszt!
Działalność Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Klub skupia już kilkudziesięciu mieszkańców gminy. To na jego rzecz Gmina Męcinka pozyskała dostęp do terenu 
bazy przy zbiorniku wodnym Słup. 

Absolutorium udzielone jednogłośnie
Podczas czerwcowej 

Sesji Rady Gminy Męcinka  
Wójtowi Mirosławowi Brzo-

zowskiemu jednogłośnie 
udzielono absolutorium. 

Pod uwagę radni wzięli 
m.in. pozyskane dotacje, 
zrealizowane inwestycje, 

m.in. biologiczne przydo-
mowe oczyszczalnie 

ścieków, przebudowa dróg 
gminnych oraz otwarcie 

żłobka.

Za istotne uznano również 
organizowanie akcji profilak-
tycznych oraz różnorodność 
specjalistów przyjmujących 
w ośrodkach zdrowia, wspi-
eranie stowarzyszeń oraz 
sołectw a także organizację 

wielu inicjatyw i przedsięwzięć 
s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n y c h  
oraz sportowych. - Otrzy-
mane absolutorium dedykuję 
pracownikom Urzędu 
Gminy, którzy z wielką pasją  
i zaangażowaniem realizują 

powierzone im zadania. Jest 
mi bardzo miło móc pracować 
w takim zgranym zespole, 
którego celem jest wspólne 
dobro naszej małej ojczyzny, 
jaką jest Gmina Męcinka  
– powiedział wójt.
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Poprawa bezpieczeństwa oraz standardu w korzystaniu  
z drogi gminnej przebiegającej przez Stanisławów  
oraz łączącej tą miejscowość z pobliskim Pomocnem  
jest celem inwestycji, którą obecnie realizuje Gmina 
Męcinka.

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej przy świetlicy wiejskiej  
w Małuszowie. W związku z prowadzoną inwestycją wymieniono krawężniki, ułożono 
chodnik z kostki betonowej oraz dokonano regulacji studzienek kanalizacyjnych. 
Prace przygotowawcze prowadzone były przez P.P.H.U. TRUCK z Miłkowic, 
natomiast nawierzchnię w ramach zawartego przez Gminę Męcinka porozumienia 
wykonał wykonawca drogi S3 firma Eurovia.

Przebudowywane są trzy 
kilometry drogi gminnej. 
Wykonana zostanie nowa, 
lepsza podbudowa wraz 
z nawierzchnią asfal-
tową oraz poboczami.   
W ramach zadania prze-
pusty  zostaną udrożnio-
ne, a skarpy umocnione. 
Przedmiotowe zadanie 

wykonane zostanie  
za kwotę 1 776 981 zł.  
80 % wartości zadania  
tj. kwota  1 421 584,80 zł  
pokryta zostanie z pozyska-
nej przez Gminę Męcinka 
dotacji z budżetu państwa. 
Zakończenie inwestycji  
zaplanowane zostało na 31 
listopada 2019r.

Nowa droga w Małuszowie

Przebudowa skrzyżowania dróg w Męcince pozyty-
wnie wpłynęła zarówno na poziom bezpieczeństwa, jak 
również estetykę wsi. Na rozpoznawalność tego miejsca 
wpływa funkcjonujący zegar, który stał się wizytówką 
sołectwa. W obrębie skrzyżowania powstał skwer zieleni 
z krzewami, bylinami i drzewkami. Kolejny skwer public-
zny z ławkami i zielenią utworzony został przy Urzędzie 
Gminy w Męcince.

Ponadto w maju br. samo-
rząd Gminy Męcinka podjął 
uchwałę zwiększającą dofi-
nansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
z 5 tys. zł do 10 tys. zł (do 90 
% wartości inwestycji) dla 
mieszkańców Gminy Męcin-
ka, którzy nie przystąpili do 
projektu gminnego, a chcieli-
by wybudować oczyszczalnię 
we własnym zakresie. 
Działania gminy skierowane 
na porządkowanie gospo-

darki ściekowej mają na celu 
podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców, 

poprawę standardu życia oraz 
estetyki gminy.

Zakończono przegląd 128 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które 
samorząd Gminy Męcinka wybudował w podgórskiej części gminy w ramach inwesty-
cji dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz PROW 2014 – 2020.  - Jedynie w dwóch przypadkach zanotowano wadli-
wie działające elementy, które podlegają gwarancji. Pozostałe oczyszczalnie działają 
prawidłowo  - informuje wójt Mirosław Brzozowski.

STOPKA!

Przeglądy oczyszczalni zakończone,
dotacje dla mieszkańców zwiększone

Będzie bezpieczniej 
droga Pomocne – Stanisławów już w remoncie

Powstały nowe 
tereny zielone w Męcince
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Zakupione tablice informa-
cyjne mają na celu ozna-
kowanie  dojazdów do 
posesji, które są mało wido-
czne z dróg głównych. 

To bardzo cenne informacje 
szczególnie w sytuacji, gdy  
w grę wchodzi rato-
wanie życia ludzkiego m.in. 
przez służby medyczne.

Łatwiej do celu

Urząd Gminy w Męcince przygotowuje montaż tablic 
z numerami administracyjnymi do posesji na terenie 
gminy. 

11.03.2019 r. urodził się Ignacy Jewuła z Małuszowa
22.03.2019 r. urodziła się Amelia Piccolo z Chełmca
29.03.2019 r. urodził się Franciszek Futrowski z Sichowa
08.04.2019 r. urodziła się Oliwia Total z Piotrowic
07.05.2019 r. urodził się Miłosz Krupiński z Sichowa
12.05.2019 r. urodziła się Milena Gołębiowska z Małuszowa
23.05.2019 r. urodził się Ignacy Brylikowski z Kondratowa
30.05.2019 r. urodził się Oskar Ryszard Repa z Stanisławowa

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli narodzeni:

Świetlica w Przybyłowicach zyska nowy blask
Nowa elewacja, okna i drzwi, a także instalacja centralnego ogrzewania wraz z pompą 
ciepła to główny zakres inwestycji, która zrealizowana zostanie do końca br. Wykonane 
zostanie również ocieplenie budynku oraz modernizacja oświetlenia.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 600 tys. zł, z czego blisko 0,5 mln pochodzi z pozyskanej 
przez Gminę Męcinka dotacji unijnej. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetar-
gu publicznego.  Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia z innymi organami 
dotyczące wykonania remontu wewnątrz budynku m.in. w celu uruchomienia przedsz-
kola w Przybyłowicach. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 8 lipca 2019 r.

INWESTYCJE...

Wykonano 70 metrów drogi dojazdowej do miejscowości Piotrowice – Osiedle

Zrealizowano pierwszy etap drogi 
dojazdowej w Męcince. Wykonana podbu-
dowa stanowi przygotowane podłoże do 
warstwy asfaltowej

Zrealizowano pierwszy etap zagospo-
darowania terenu w Małuszowie. Wyko-
nano 1200 m kw. podbudowy na miejsca 
postojowych przy kościele

Wodociąg 
w Stanisławowie
gotowy!

Zakończono budowę sieci wodociągowej w ostatnim 
sołectwie Gminy Męcinka, które od dziesięcioleci 
walczyło o bieżącą, przebadaną wodę. 19 czerwca 
2019r. dokonano odbioru ok. 4 km sieci wodociągowej 
w miejscowości Stanisławów.

W ramach inwestycji wyko-
nano również 44 przyłącza 
oraz remont hydroforni w 
Pomocnem i Stanisławo-
wie. Budowa wodociągu 
to jedna z podstawowych 
inwestycji, która zabezpie-
cza człowiekowi godny byt. 
O dotację na jej realizację 
samorząd Gminy Męcinka 
walczył od 2016r. Dzięki 
wygranej rozprawie sądo-
wej otrzymaliśmy również 
ponad milionową dotację 
na budowę sieci w Myśli-
nowie. Obie inwestycje 

zostały zakończone, dzięki 
czemu mieszkańcy mają 
dostęp do bieżącej wody.
- To były trudne inwestycje, 
w szczególności z uwagi na 
ukształtowanie terenu, roz-
proszoną zabudowę obu 
miejscowości oraz skaliste 
podłoże. Dziękuję miesz-
kańcom za wytrwałość  
i zrozumienie podczas 
trwania robót. Dzięku-
ję również pracownikom 
Urzędu Gminy w Męcince 
za pracę i zaangażowanie  
– podkreśla wójt.
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Tegoroczna edycja V Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej pod hasłem „Policja – Dzieciom” odbyła się 14 czerwca na stadionie 
gminnym w Męcince. Blisko 250 policjantów rywalizowało o Puchar Komendanta Policji w Jaworze. W obecnej edycji zwyciężyła drużyna Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. W trakcie turnieju zebrano rekordową kwotę ponad 30 tysięcy złotych, która zostanie przekazana na leczenie 
1,5-letniego mieszkańca gminy Mściwojów. Policjanci przygotowali również piknik na temat bezpieczeństwa najmłodszych.

V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej
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Realizacja świadczeń dobry 
start odbywać się będzie na 
takich samych zasadach jak 
w ubiegłym roku – w związ-
ku z powyższym aktualne 
pozostają informacje na te-
mat realizacji w/w progra-
mu.
Program „Dobry Start” to 
300 zł jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających 
rok szkolny. Rodziny otrzy-
mają wsparcie bez względu 
na dochód. Świadczenie 
„Dobry Start” przysługuje 
raz w roku na rozpoczyna-
jące rok szkolny dzieci do 
ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługu-
je na dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przy-
gotowania przedszkolne  
w tzw. zerówce w przed-

szkolu lub szkole.
Aby otrzymać wsparcie, 
należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić mama lub 
tata dziecka, opiekun praw-
ny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku 
dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – ro-
dzic zastępczy, osoba pro-
wadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor pla-
cówki opiekuńczo-wycho-
wawczej.
Wnioski o świadczenie Do-
bry Start można składać 
wyłącznie online od 1 lipca 
poprzez kanał bankowo-
ści elektronicznej, portal 
Emp@tia, a od 1 sierpnia 
również drogą tradycyjną 
(papierową) w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Męcin-
ce, Męcinka 85, pokój nr 
4 w poniedziałek od 7:00 
do 16:00, od wtorku do 
czwartku od 7:00 do 15:00, 
w piątek od 7:00 do 14:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince  
informuje, że od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się reali-
zacja rządowego programu “DOBRY START” 
z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019r. roku szkolnego 
2019/2020. 

Aby uzyskać prawo do 
świadczenia 500+ na no-
wych zasadach tj. od 1 li-
pca, rodzic dziecka, na któ-
re obecnie nie pobiera tego 
świadczenia, musi złożyć 
wniosek w okresie od 1 li-
pca 2019 r. do 30 września 
2019 r. Oznacza to, że tylko 
złożenie wniosku do koń-
ca września 2019 r. gwa-
rantuje takiemu rodzicowi, 
że świadczenie wychowaw-
cze na nowych zasadach 
zostanie wypłacone z wy-
równaniem od lipca. Jeśli 
rodzic dziecka złoży wnio-
sek po 30 września, świa-
dczenie będzie przysługi-
wać od miesiąca złożenia 
wniosku. Rodzice, którzy 
mają obecnie przyznane 
świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dzieci 
do30września 2019 r., skła-
dają od 1 lipca 2019 r. jeden 

wspólny wniosek o ustale-
nie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci. 
W ten sposób otrzymają od 
1 lipca prawo do świadcze-
nia na pierwsze dziecko (na 
które obecnie nie pobierają 
500+), natomiast od 1 paź-
dziernika br. na pozostałe 
dzieci (na które świadcze-
nia są już przyznane do 30 
września 2019 r.). 
Uwaga, rodzice ci muszą 
pamiętać aby złożyć wnio-
sek do 30 września br., jeśli 
chcą otrzymać świadczenie 
wychowawcze na pierwsze 
dziecko z wyrównaniem od 
lipca br. Rodzice nowo na-
rodzonych dzieci od 1 lipca 
będą mieli 3 miesiące od 
urodzenia dziecka na złoże-
nie wniosku. Świadczenie 
500+ otrzymają z wyrów-
naniem od dnia narodzin 
dziecka.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie 
świadczenia na nowych zasadach będzie można składać wyłącznie online od  1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal 
Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince, 
Męcinka 85, pokój nr 4 w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątek od 7:00 do 14:00.

Świadczenia na rzecz rodzin
- informacje

Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince
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206 biegaczy wyścigu na 10 km, 43 uczestników nordicwalking na 5 km oraz 115 dzieci uczestniczących w biegu na 800 metrów – to frekwencja 
IV edycji Rzepakowej Dychy, której organizatorem była Gmina Męcinka. Rekord trasy w kategorii mężczyzn pobił reprezentant Czech Pavel Brydl 
z wynikiem 38:21! Tegoroczny rekordzista otrzymał od Wójta Gminy Męcinka nagrodę o wartości 1000 zł.

Każdy uczestnik zawo-
dów otrzymał pamiątkowy 
medal, poczęstunek oraz 
upominek - olej rzepako-
wy. Na najlepszych czekały 
puchary i produkty trady-
cyjne przygotowane przez 
Sołectwo Chełmiec, które 
było partnerem wydarze-
nia.
Od początku w organizację 
imprezy aktywnie włącza 
się Karkonoska Państwowa 
Szkoła Wyższa z Jeleniej 
Góry, która z Gminą Mę-
cinka współpracuje rów-
nież w dziedzinie eduka-
cji. Zarówno wykładowcy, 
jak i studenci tej uczelni 
prowadzili rozgrzewki dla 
sportowców oraz facho-
wy instruktarz dotyczący 
wprowadzonej w obecnym 
roku nowej dyscypliny, a 
mianowicie nordicwalking.
Społeczność lokalna oraz 
mieszkańcy sąsiednich 

gmin, którzy nie uczestni-
czyli w zawodach sporto-
wych mogli korzystać ze 
sportowego miasteczka 
przygotowanego przez 
studentów KPSW, a także 
dmuchańców.
- Proponujemy uprawianie 
sportu, prowadzenie zdro-
wego stylu życia, ale także 
prowadząc bieg pięknymi 
okolicami Gminy Męcinka 
zachęcamy do wybrania 
jej jako miejsca do życia. 
Jednakże Gmina Męcinka 
to przede wszystkim zna-
komici mieszkańcy. Bardzo 
dziękuję za serdeczność  
i ogromne zaangażowanie 
mieszkańcom Chełmca, dr 
Jackowi Falkenbergowi, 
wykładowcom i studen-
tom Karkonoskiej Pań-
stwowej Szkoły Wyższej  
z Jeleniej Góry, strażakom 
OSP, nauczycielom i ucz-
niom naszych szkół, Klubo-

wi Sportowemu Chełmiec, 
sponsorom, radnym Gminy 
Męcinka oraz pracowni-
kom Urzędu Gminy w Mę-
cince – mówi wójt Miro-
sław Brzozowski.
Sponsorami imprezy byli: 
Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju, Mar-
tex Spółka Jawna, Stani-
sław Furtak i Spółka, ZT 
Kruszwica, Gulusiowa Izba 
w Myślinowie, Osadkowski
-Cebulski Sp. z o.o., Firma 
Handlowo-Usługowa Rys
-Kob Ryszard Kobieluch, 
Stomet Polska, Wojciech 
Gdowski, Michał Janisiów, 
Saller – Polska, Allsport 
Częstochowa, Voltiks s.c. 
Hurtownia Art. Elektrycz-
nych, „HENTEX” Sklep 
Wielobranżowy Henryk  
i Kazimiera Szemet, Firma 
Handlowo – Usługowa Ire-
na Karaban, Piekarnia Łu-
kasz Zwierzchowski.

Rekord trasy pobity! – Rzepakowa Dycha 2019 za nami

Wyniki Rzepakowa Dycha 2019 – open:
Wyniki mężczyzn:
1. Pavel Brydl 38:21 – nowy rekord trasy
2. Maciej Dawidziuk 39:07
3. Michał Kur 40:22
Wyniki kobiet: 
1. Izabela Wolak 49:09 
2. Beata Ciesielska 52:11 
3. Dorota Bober 52:35
Wyniki w poszczególnych kategoriach dostępne  
są pod adresem: 
https://wyniki.datasport.pl/results2789/
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Podczas  trwania imprezy-
grupa artystyczna „AVATAR’’ 
oraz nauczycielki  ze Żłobka w 
Męcince przeprowadziły wie-
le gier i zabaw dla dzieci.  Do 
dyspozycji najmłodszych były  
bezpłatne dmuchańce, moż-
liwość zanurzenia się w nie-
zwykły świat wirtualnej rze-
czywistości dzięki specjalnym 
okularom,skorzystania z gry 
w paintball, strzelanie z łuku 
oraz  fotobudka.  Dla wszyst-
kich uczestników Gminnego 
Dnia Dziecka zapewniona 
była kiełbasa z grilla, zupa 

oraz napoje. Kawę, herbatę 
oraz ciasto domowego wy-
pieku można było spróbować 
na stoisku Przedszkola Małe-
go Księcia z Męcinki oraz KGW 
Małuszów. Przedszkole kuli-
narne z Piotrowic przygoto-
wało  natomiast zdrowe prze-
kąski owocowe. Z pokazem 
umiejętności wystąpili grupa 
taekwon-do. Jak wiadomo 
dzieci to żywioł i energia, któ-
rą mogły spożytkować pod-
czas pokazu zumby przygoto-
wanego przez KDance Studio. 
Swoje umiejętności taneczne 

zaprezentowały również dzie-
ci z Przedszkola Małego Księ-
cia w Męcince. Pokaz umiejęt-
ności zaprezentowały dzieci  
z Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej z OSP Małuszów. 
Stałym punktem imprezy, któ-
ra na terenie Gminy Męcinka 
odbyła się już po raz czwarty 
było wypuszczenie balonów 
z życzeniami oraz tort, który 
ufundowany został przez Sta-
nisława Furtaka z Jawora.Na 
zakończenie imprezy odbył 
się magiczny pokaz iluzjoni-
styczny. 

Baśniowy Gminny Dzień Dziecka w Małuszowie

Barwny korowód postaci baśniowych przeniósł wszystkich zgromadzonych podczas tegorocznego Dnia Dziecka w świat baśni i bajek. 
Mieszkańcy gminy wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością prezentując się w strojach: smerfów, krasnali, rodziny Shreka, wróżki, 
Czerwonego Kapturka z babcią i wilkiem, Indianina, strażaka  i wielu innych postaci.

Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu 
osób. - W imieniu dzieci oraz innych uczestników Baśniowego 
Gminnego Dnia Dziecka składamy serdeczne podziękowania 
sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego 
wydarzenia: prezesowi Jakubowi Madejowi Kopalni Surow-
ców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej S.A., panu Stanisławowi Furtakowi 
- Cukierni Furtak, panu Janowi Legeniowi Zakładowi Produk-
cji Opakowań, Smile Sp. z o.o., pani Justynie Nowak Szkole 
pływania Na Fali, panu Szymonowi Szułkowskiemu- firmie 
Kajusz, Food truck Szalony Kojot, panu Johannes Kordel 
Korpo Sp. z o.o., pani Natalii Peryga – Fotografia dziecięca, 
portretowa i ślubna, pani Kindze Kuboń Apatarka Fotografia, 
panu Jackowi Styczeń Multitech, pani Danucie Osiatyckiej, 
panu Danielowi Macała, pani Teresie Sowińskiej Handel-Usłu-
gi, PBS Mrówka, pani Małgorzacie Wołyniec Sklep Spożywczo
-Przemysłowy „MARGO”, Hurtowni artykułów elektrycznych 
„Voltiks” s.c., Geostal s.c. Usługi geodezyjne Kobylińscy, pani 
Annie Popielarz YAP Multi-Projekt, Lyreco Polska S.A, Banko-
wi Spółdzielczemu w Jaworze - oddział Męcinka, Skazani na 
Sukces, panu Mieczysławowi Janeckiemu – Obwoźny punkt 
gastronomiczny, panu Zbigniewowi Dachowskiemu, panu 
Tadeuszowi Koniakowi Zakład Handlowo-Usługowy Tadex, 
panu Tomaszowi Szmit Centrum Ruchu Drogowego, panu Ma-
riuszowi Paturaj Finanse dla Ciebie, sołectwu Męcinka, panu 
Łukaszowi Zwierzchowskiemu, panu Krzysztofowi Wodeckie-
mu, panu Waldemarowi Szyndrowskiemu Masarni Pegrol, 
panu Pawłowi Lasek Pavlo, panu Akradiuszowi Grygiel, panu 
Robertowi Gawlikowskiemu Mechanika i Ślusarstwo, KGW 
Małuszów oraz Radnej Dorocie Prus – mówi Wójt Gminy 
Męcinka.



DZIEJE SIĘ!
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Dzień Dziecka w Chroślicach

Turniej Piłki Siatkowej 2019 – Słup

V Festiwal Historyczny w Muchowie

V Festiwal Historyczny w Muchowie Zawody Wędkarskie w Sichówku

Janki Wianki – Obchody Nocy Świętojańskiej w Męcince

I Dzień Dziecka w Chroślicach

Festyn Rodzinny w Piotrowicach



str. 9

I Dzień Dziecka w Chroślicach

Festyn Rodzinny w Piotrowicach Turniej Piłki Siatkowej 2019 – Słup

V Festiwal Historyczny w Muchowie

Rajd Rally Masters w Gminie Męcinka

Święto Tulipanowca w Sichowie

Święto Makaronu w Przybyłowicach
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WAKACJE!
Ponad stu uczniów skorzystało z oferty wakacyjnej, którą przygotował samorząd gminy oraz szkoły w Piotro-
wicach i Męcince. Podczas dwutygodniowych bezpłatnych zajęć dzieci mogły skorzystać z bogatej oferty 
wycieczek oraz warsztatów. Zajęcia sfinansowane zostały z budżetu Gminy Męcinka.

Jump Heaven w Legnicy Podziemne Miasto - Osówka

Lipiany - Wioska Smaków

Warsztaty piernikarskie w Złotoryi Pracownia Artystycznej Wrażliwości Pływalnia Słowianka

Muzeum Ceramiki w BolesławcuCyrkland w Miłkowie k. Jeleniej Góry

Kino Helios w Legnicy Kręgielnia w Legnicy

Zamek Chojnik k. Jeleniej Góry
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Pożegnaliśmy gimnazjalistów i ósmoklasistów

       Naszym absolwentom składam serdeczne gratulacje z okazji ukończenia szkoły. Życzę Wam wszelkiej 
pomyślności na dalszych etapach edukacji oraz samego dobra w życiu osobistym. Życzę Wam także samych 
życzliwych ludzi wokół oraz determinacji w dążeniu do celu.                                                    
                                                                                                                                                                                                        Mirosław Brzozowski 

Wójt Gminy Męcinka

Własnoręcznie wykonane kartki urodzinowe oraz listy z życzeniami 
wysłali do Pałacu Buckingham uczniowie klasy II i IV b  Zespołu Szkół  
w Męcince. Odbiorcą tych życzeń była Elżbieta II, królowa Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zaskoczeniem była odpowiedź, która dotarła do szkoły w ostatnim dniu 
przed wakacjami. Monarchini podziękowała uczniom za pamięć, dołą-
czając do przesyłki kilka folderów o historii Wielkiej Brytanii, które będą 
pomocne w nowym roku szkolnym na zajęciach z angielskiego.

Niezwykłe odwiedziny miały miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Piotrowicach. Dzieci z naszego przedszkola odwiedzili rówieśnicy z grupy 
„Smerfy” z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Legnicy. Głównym punktem spo-
tkania były zajęcia kulinarne – specjalność miejscowego przedszkola.

Po zakończeniu zajęć mali goście zostali oprowadzeni po szkole, a na-
stępnie wszystkie przedszkolaki spotkały się w ogrodzie przedszkol-
nym, gdzie starsi uczniowie przygotowali wspólne rozgrywki sportowe.  
Był także czas na zumbę, malowanie oraz wspólne rozmowy. 

Kulinarne przedszkolaki gościły rówieśnikówPozdrowienia od Królowej Wielkiej Brytanii
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Budowlane ABC...

Działka sąsiada - podstawowe odległości

4 m – dla budynku, którego okna lub drzwi są zwrócone w stronę tej granicy.
3 m – dla budynku zwróconego budynku  ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
Wyjątki opisuje §12 ust. 2, 3, 4 warunków techniczno – budowlanych dla budynków.

Miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych

Bez procedury: obiekt małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt 22 Prawa budowlanego).
Szczegółowe informacje dotyczące miejsc gromadzenia odpadów stałych opisuje Rozdział 4  (Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) w Dziale II Warunków techniczno – budowlanych dla bu- 
dynków.

Ogrodzenie 

Bez procedury: ogrodzenie do wysokości 2,20m  (art. 29 ust. 1 pkt 23) Prawa budowlanego.
Zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym: ogrodzenie powyżej wysokości 2,20 m (art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa bu-
dowlanego).
Szczegółowe warunki budowy ogrodzeń opisuje Rozdział 9 w dziale II Warunków techniczno – budowlanych dla bu-
dynków.

Zjazd z drogi publicznej na działkę

Bez procedury: zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach (art. 29 ust. 1 pkt 
11a Prawa budowlanego).
Zgłoszenie budowy : budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach 
(art. 29 ust. 1 pkt 11, art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).
W zakresie lokalizacji zjazdów obowiązuje ustawa o drogach publicznych.
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Dotacja  przyznana!

Robotyka i automatyka
Symulacja sterowania światłami na skrzyżowaniu, 
symulacja działania windy czy napełniania zbiornika  
to tylko niektóre ćwiczenia z zakresu programowania,  
w których będą mogli brać udział uczniowie szkół  
w Męcince i Piotrowicach. Samorząd Gminy Męcinka 
pozyskał dotację na zakup stanowiska szkoleniowego  
do szkół, które umożliwi przygotowanie naszej 
młodzieży do dalszych etapów kształcenia z zakresu 
mechatroniki.

- Współczesny rynek pra-
cy wymaga od pracow-
nika posiadania wiedzy  
i umiejętności związanych 
z nowoczesnymi techno-
logiami, dlatego naszym 
szkołom proponujemy już 
na początkowym etapie 
nauczania wzbogacenie 
edukacji konwencjonalnej   
o elementy obecne we 
współczesnym przemyśle 
– mówi Wójt Gminy Męcin-
ka, Mirosław Brzozowski. 
Samorząd Gminy Męcin-
ka nawiązał współpracę  
z absolwentami Politech-
niki Wrocławskiej Stani-
sławem Furdakiem, Ma-
riuszem Urbańskim oraz 
Szymonem Wilkiem, któ-
rzy w nowym roku szkol-
nym poprowadzą dla na-
szych uczniów warsztaty 

z zakresu nowoczesnych 
technologii.  Nasi part-
nerzy są m.in. twórcami 
i konstruktorami sceno-
grafii dla opery wysta-
wionej w amfiteatrze  
w Maceracie we Włoszech, 
obrotowych gablot w Mu-
zeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku i wielu innych 
konstrukcji dla centrów 
nauki i sztuki w Polsce  
i Europie.
Zajęcia z nowoczesnych 
technologii odbędą się 
dzięki  pozyskanej dota-
cji w ramach Konkursu 
Wzmocnij Swoje Otocze-
nie, którego organizato-
rem są Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne. Wójt 
Gminy Męcinka umo-
wę dotacyjną podpisał  
w czerwcu 2019r. 

Świadectwa i nagrody rozdane
Podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w Gminie Męcinka 
wręczono nie tylko świadectwa. Dzieci otrzymały nagrody szkolneoraz stypendia  
i nagrody w ramach funkcjonującego od kilku lat Systemu Motywacyjnego Wójta.

O tym, że warto się uczyć 
w Gminie Męcinka wiedzą 
uczniowie, którzy przede 
wszystkim poprawili swo-
je wyniki w nauce,  i wa-
kacje spędzą na spływie 
kajakowym rzeką Czarną 
Hańczą na Suwalszczyź-
nie. Decyzją wójta system 
motywacyjny dla uczniów 
szkół rozszerzony został  
o rywalizację klasową.  
Te z najlepszymi wynika-

mi w nauce i zachowa-
niu pojadą w nagrodę do 
Energylandii w Zatorze.
Podziękowano dyrekcji, 
nauczycielom oraz pra-
cownikom szkoły za ich 
pracę i wychowanie mło-
dego pokolenia, a ucz-
niom gratulowano wyni-
ków w nauce jak również 
osiągnięć sportowych, 
działalności artystycznej, 
sukcesów w konkursach 

przedmiotowych oraz 
olimpiadach. Wakacje to 
czas wypoczynku i rege-
neracji sił po pracowitym 
roku szkolnym. Życzymy 
wszystkim samych sło-
necznych dni, ciekawych 
przygód oraz niezapo-
mnianych wrażeń, aby 
te wakacje były nie tylko 
niezapomniane, ale prze-
de wszystkim bezpiecz-
ne.

PSZOK dla odpadów zebra-
nych w sposób selektywny 
przez mieszkańców Gmi-
ny Męcinka zlokalizowa-
ny jest w Jaworze przy ul. 
Słowackiego 32 i czynny w 
dniach: - poniedziałek, śro-
da, czwartek i piątek w go-
dzinach od 7.00 do 15.00, 
- wtorek w godzinach od 
7.00 do 17.00 
Do PSZOK przyjmowane 

są zebrane w sposób se-
lektywny, niżej wymienio-
ne odpady: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateria-
łowe, komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym od-
pady opakowaniowe ule-
gające biodegradacji, zie-
lone, przeterminowane leki  
i chemikalia, zużyte bate-
rie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne od-
pady wielkogabarytowe, 
budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komu-
nalne, zużyte opony.
Szczegóły dotyczące funk-
cjonowania PSZOK do-
stępne są na stronie www.
mecinka.pl w części: DLA 
MIESZKAŃCA - Nowy Ład 
Śmieciowy/ PSZOK.

Zmiana lokalizacji PSZOK
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
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Na terenie zbiornika Słup odbył się pierwszy w historii gminy kurs żeglarski. W dniu  9 czerwca 2019 r. wszyscy kursanci pozytywnie 
zakończyli egzamin na pierwszy stopień żeglarski, tym samym przyczyniając się do rozwoju aktywności żeglarskiej na zbiorniku Słup.
W uroczystości wręczenia certyfikatów zakończenia kursu oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu wziął udział Wójt Gminy Męcinka, 
który pogratulował uczestnikom kursu oraz życzył stopy wody pod kilem!

Młodzi żeglarze z patentami
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Tegoroczne zmagania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jaworskiego 
odbyły się 23 czerwca na boisku sportowym w Granowicach.

OSP Małuszów wygrywa 
Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

Zwycięzcą turnieju po-
wiatowego podobnie jak 
w roku ubiegłym została 
drużyna OSP Małuszów, 
która reprezentuje Gminę 
Męcinka. Wysokie trzecie 
miejsce zajęła Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza z 
Małuszowa, w skład której 

wchodzą zarówno druhny 
jak i druhowie. OSP Ma-
łuszów specjalizowana 
jest obecnie w dziedzinie 
ratownictwa drogowe-
go. Pozostałe jednostki 
OSP Gminy Męcinka spe-
cjalizowane są natomiast 
w ramach ratownictwa 

medycznego, wodnego  
i działań poszukiwaw-
czych. Prezesem zwycię-
skiej jednostki jest druh 
Janusz Hołyński. Wszyst-
kim strażakom  z OSP Ma-
łuszów serdecznie gra-
tulujemy  i życzymy tylu 
powrotów, ile wyjazdów.

Przedszkolaki
na medal

Tonące dziecko może wy-
konywać ruchy pod wodą, 
które mogą przypominać 
zabawę. Tonie po cichu, 
nie krzyczy i może nie ma-
chać rękoma. Walczy, do 
końca. Stara się ze wszyst-
kich sił, ale bez naszej czuj-
nej pomocy nie ma szans. 
Topienie się nie wygląda 
tak jak na filmach. Nie ma 
rozchlapywania wody, nie 
słychać wołania o pomoc 
i przeraźliwego krzyku. 
Możemy nie zdawać sobie 
sprawy, że widzimy tonącą 
osobę. Jak zatem rozpo-
znać osobę tonącą? Prze-
de wszystkim należy się do 
niej odezwać. Jeśli widzisz, 

że coś się dzieje – podpłyń 
i zapytaj, czy wszystko jest 
w porządku. Jeśli nie od-
powie – prawdopodobnie 
zaczyna się topić. Zwróć 
uwagę na spojrzenie – je-
śli jest „puste”, masz tylko 
chwilę, by ją uratować.  

Niebezpieczna kąpiel  
w falach – prąd wsteczny 
podstępnym zabójcą

Zdarza się, że fala podcina 
człowiekowi nogi i ciągnie 
w głąb morza. To są właś-
nie tzw. prądy wsteczne. 
Kąpiący się myślą, że fala 
zawsze dopchnie ich do 
brzegu, a okazuje się, że to 

nieprawda. Prądy wstecz-
ne przenoszą kąpiącego 
się w morzu człowieka da-

leko od brzegu. W takiej 
sytuacji najgorszym ro-
związaniem jest próba do-
płynięcia z powrotem do 
brzegu - prąd jest bardzo 
silny i pływak szybko traci 

siły. Co w takim razie nale-
ży zrobić? Są dwa rozwią-
zania. Pierwsze, możemy 

zacząć płynąć 
w lewą bądź 
prawą stronę, 
r ó w n o l e g l e 
do brzegu. 
Trzeba uwa-
żać, aby z po-
wrotem nie 
znaleźć się  
w obrębie 
prądu. Dru-

gim rozwiązaniem 
jest popłynięcie wraz  
z prądem w głąb morza  
i kiedy przestaniemy 
czuć jego oddziały-
wanie, znowu zmiana 

kierunku na równoległy 
do brzegu - w ten spo-
sób należy spróbować 
opłynąć prąd. Najważniej-
sze jednak jest zachowa-
nie spokoju - utonięcia  
są najczęstsze w przy-
padku osób (nawet do-
świadczonych pływaków), 
które w panice próbują 
wydostać się na brzeg. 
Źródła opracowania: 

www.parenting.pl,  
www.podroze.gazeta.pl

Jak tonie dziecko? - Po cichu...
Lato w pełni, właśnie zaczęły się wakacje. Wiele dzieci spędzi je nad wodą. I każde dziecko powinno być dokładnie pilnowane. 
Nawet jeśli akurat w danym momencie nie zbliża się do wody.

Program Naucz Pływać Przedszkolaka realizowany jest 
w Gminie Męcinka już od czterech lat. W ramach pro-
gramu  dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych, 
tj. Przedszkola w Męcince i Piotrowicach biorą  udział  
w bezpłatnych zajęciach sportowych z zakresu nauki 
pływania.

Program nie tylko pomaga 
dzieciom zdobywać pierw-
sze szlify na pływalni, ale 
także ukazuje im alterna-
tywny sposób aktywnego 
spędzania wolnego czasu 
i zachęca je do kontynuo-
wania nauki na kolejnych 

etapach kształcenia. Zaję-
cia na basenie w natural-
ny sposób wspierają roz-
wój dziecka wzmacniając 
układ kostny oraz układ 
mięśniowy. Zajęcia prowa-
dzone są przez dra Jacka 
Falkenberga.
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