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Trwają prace związane z budową kilometrowego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie. Gmina 
Męcinka, która jest realizatorem inwestycji pozyskała na ten cel blisko pół miliona złotych dotacji z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

Działka 
na rzecz mieszkańców
W dniu 22 października 2020 r. 
Pan Władysław Hutnik wraz z córką 
przekazali bezpłatnie na rzecz 
Gminy Męcinka część prywatnej 
nieruchomości w Sichowie. Dzięki 
temu gestowi możliwa była budo-
wa utwardzonego ciągu pieszego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej w okoli-
cy bardzo niebezpiecznego zakrętu.

W imieniu samorządu Gminy Męcinka oraz przede wszystkim mieszkańców Sichowa 
składam Panu Władysławowi Hutnikowi oraz jego córce  Pani Agnieszce najserdeczniej-
sze podziękowania. Państwa postawa dowodzi o niezwykłej dojrzałości społecznej oraz 
wrażliwości na drugiego człowieka – podkreśla wójt Mirosław Brzozowski.

Poprawiamy bezpieczeństwo 
przy drodze wojewódzkiej  w Sichowie
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Podręczne narzędzia 
porządkowe 
na cmentarzach
Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać – to zasada, 
która obowiązuje podczas korzystania z narzędzi 
porządkowych, w które samorząd Gminy Męcinka 
zaopatrzył cmentarze znajdujące się na terenie gminy. 
Zakupione zostały podstawowe przybory, które wyko-
rzystywane są do porządkowania nagrobków i terenu 
cmentarza takie jak grabie, miotły, wiaderka. Przy 
każdym pojemniku znajdują się jednorazowe rękawiczki, 
aby z uwagi na panującą epidemię korzystać z narzędzi 
w sposób umożliwiający odpowiednią ochronę.

Gmina Męcinka pomogła 
lokalnym producentom 
chryzantem

Samorząd gminy Męcinka 
włączył się w akcję Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa – odbiór 
kwiatów od producentów z 
Przybyłowic i Słupa, którzy nie 
mogli ich sprzedać w związku 
z wprowadzonym przez rząd 
zakazem wstępu na cme-

ntarze. W akcję przejęcia 
kwiatów włączone zostały 
wszystkie sołectwa z terenu 
gminy i dzięki temu zostały 
z nich utworzone kwie-
tne jesienne kompozycje, 
które przyozdobiły przestrzeń 
publiczną w poszczególnych 
miejscowościach.

Wsparcie finansowe 
na budowę nowego garażu 
dla OSP Małuszów przekazane!

W Małuszowie realizowana jest ważna dla mieszkańców inwestycja. Powstaje nowy 
garaż na samochody jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małuszowie, a jego 
budowniczymi są druhowie OSP.

To społeczne przedsięwzięcie 
wspierane jest przez Wójta 
Gminy Męcinka Mirosława 
Brzozowskiego oraz samorząd 
gminy. Nowy garaż powstaje 
na bezpłatnie przekazanej 
w użytkowanie gminnej 
działce budowlanej. W dniu 
2 grudnia wójt przekazał na 
ręce prezesa OSP Janusza 
Hołyńskiego wsparcie finan-
sowe w wysokości 50 000 zł. 
Umowę na dotację podpisano 
w obecności skarbnika jed-
nostki Daniela Dubika oraz na-
czelnika Tomasza Hołyńskiego.   
Współpraca gminnego 
samorządu oraz jednostek 
OSP ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

Jesteśmy pod wielkim 
wrażeniem zaangażowania 
druhów zarówno w budowę 
nowego obiektu, jak i wie-
lu innych działań na rzecz 

naszych mieszkańców. 
W imieniu społeczności 
lokalnej składamy naszym 
strażakom najserdeczniejsze 
podziękowania.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
SANIKOM sp. z o.o. informuje, że od dnia 16 li-

stopada 2020 r. zostają otwarte w ograniczonym 
zakresie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Punkty te będą czynne 

tylko w poniedziałki i wtorki 
w normalnych godzinach funkcjonowania punktu 

w danej lokalizacji. 
Adres PSZOK: Jawor, ul. Słowackiego 32

Informacja dotycząca otwarcia 
PSZOK

dla mieszkańców gminy Męcinka

Rozbudowa 
oświetlenia ulicznego

Modernizacja szkoły 
w Piotrowicach

Konieczność przystosowania placówki do nowych potrzeb, a także zapewnienie 
większego bezpieczeństwa w dobie pandemii to kolejna z inwestycji Gminy Męcinka.

Wykorzystując nieobecność 
uczniów w szkole prowa-
dzone są pracę związane z 
podniesieniem standardów 
higieny poprzez zamonto-
wanie dwóch umywalni oraz 
zwiększenie liczby toalet, 
w których znajdą się rów-
nież dostawki dla małych 

dzieci. Kolejna część remon-
tów obejmuje szkolną aulę. 
Konieczne wykonanie jest 
dodatkowych drzwi, które 
ułatwią dostęp do garde-
roby, ale też będą służyły 
w przypadku ewentualnej 
ewakuacji. Ważną dla szko-
ły inwestycją będzie także 

montaż radioli. Prace mają 
zostać wykonane do końca 
bieżącego roku. Połączenie 
radiowęzłem obydwu bu-
dynków – szkoły i przedszko-
la znacznie ułatwi przepływ 
informacji. Gmina Męcinka 
przeznaczyła na moderniza-
cję kwotę ponad 90 tys. zł.

Każdego roku na terenie 
Gminy Męcinka sukcesy-
wnie realizowane są prace 
związane z rozbudową 
oświetlenia drogowego. 
Kolejnych sześć takich 
punktów powstało w 
Męcince. Celem inwesty-
cji jest przede wszystkim 
poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców. Koszt zada-
nia wyniósł ponad 35 tys. 
zł i został sfinansowany 
z budżetu Gminy Męcinka. 

- Formalności  za nami. Udało 
nam się zarejestrować oficjal-
nie Gminny Sztab i ruszamy z 
przygotowaniami. Pandemia 
nam nie pomaga, ale mamy 
już pomysły na licytacje i ak-
cje wolontariuszy. Jak zwykle 
przyłącza się do nas wiele 
lokalnych środowisk. Trady-

cyjnie zagrają z nami szkoły, 
pracownicy Urzędu Gminy, in-
dywidualni darczyńcy, lokalne 
firmy i wielu innych. Szczegóły, 
informacje i aktualności 
są na naszym profilu face-
bookowym: wośp mecinka – 
mówi szefowa Gminnego Szta-
bu, Katarzyna Roman-Cwynar.

Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
nr 5800 zarejestrowany! Ruszyły przygotowania do 
kolejnej w naszej Gminie akcji i finału WOŚP. Zapraszam 
wszystkich do współpracy. Mieszkańcy Gminy Męcinka 
wielokrotnie udowodnili, że mają wielkie serca. 
W kolejnej odsłonie WOŚP będzie ponowna okazja.

Gminna Orkiestra
stroi instrumenty



Mikołaj odwiedził dzieci w żłobku i przedszkolu...

str. 6



Mikołaj odwiedził dzieci w żłobku i przedszkolu...
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...oraz w domach na terenie Gminy Męcinka!



str. 9

...oraz w domach na terenie Gminy Męcinka!
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Dla mieszkańców Gminy Męcinka 
bezpłatne testy na nowotwór jelita grubego!

Samorządowy program profilak-
tyki raka jelita grubego skierowa-
ny jest do mieszkańców Dolnego 
Śląska, a włączające się do progra-
mu gminy gwarantują im dostęp 
do bezpłatnych badań profilakty-
cznych.

Wszystko dzieje się we współpracy 
z Dolnośląskim Centrum 
Onkologii, które przekazuje gmi-
nom pakiet testów w ramach pro-
jektu realizowanego przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Stosowne porozumienie zostało 
podpisane pomiędzy Wójtem 
Gminy Męcinka Mirosławem 
Brzozowskim a Wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego 
Marcinem Krzyżanowskim w 
obecności Piotra Karwana Ra-
dnego Sejmiku  Województwa 
Dolnośląskiego.

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Męcinka 
a samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie 
realizacji programu profilaktycznego dla mieszkańców 
Gminy Męcinka dotyczącego badań przesiewowych na no-
wotwór jelita grubego.
Wójt Gminy Męcinka spotkał się również z Wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim 
oraz Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
Piotrem Karwanem.
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„W Krainie Dziecięcych Zmysłów” to hasło i temat prze-
wodni żłobka, który w Gminie Męcinka funkcjonuje od  
roku. Aby nie było to jedynie miejsce, w którym nasi 
najmłodsi mieszkańcy otrzymują opiekę podczas, gdy 
ich rodzice przebywają w zakładach pracy, utworzona 
została specjalna oferta edukacyjna. 

Dzieci podczas pobytu w gmin-
nym żłobku w Męcince uczest-
niczą w zajęciach rozwojowych i 
przygotowujących do kolejnego 
etapu edukacji, a więc przedszko-
la. Opracowane logo odzwier-
ciedla tematykę naszego pro-
gramu edukacyjnego. Poprzez 

udział w zajęciach rytmicznych 
i muzycznych nasi żłobkowicze 
przygotowują się do nauki czy-
tania, rozwijają koordynację ru-
chową. Specjalnie opracowane 
zajęcia manualne mają bardzo 
pozytywny wpływ na koncentra-
cję oraz twórcze myślenie.

Gminny Żłobek w Męcince 
ma swoje logo

Rozbudowa żłobka w Męcince

Specjalnie dla najmłodszych mieszkańców samorząd 
Gminy Męcinka utworzył zimowy ogród.Oprócz realizo-
wania programów edukacyjnych, dzieci mają urozma-
icony czas, który spędzają bez rodziców i najbliższych.

Za sprawą zimowego ogrodu 
dzieci będą się bawić oto-
czone widokiem przyrody nie 
tylko wiosną i latem, ale przez 
cały rok. Ogród zimowy to 
przeszklone pomieszczenie 
wyposażone w zabawki edu-
kacyjne pozwalające naszym 
dzieciom poprzez zabawę 
poznawać świat przyrody. 
Dzieci korzystają ze stolików 
ogrodowych wyposażonych 
w narzędzia,  stolików do 

zabaw sensomotorycznych 
z piaskiem i wodą oraz mie-
jsca do wypoczynku. Dzięki 
zaangażowaniu rodziców zgro-
madzono wiele kwiatów i ziół 
w doniczkach, które zazieleniły 
ogród, a dzieci czerpią wiele 
radości i przyjemności z dba-
nia o nie, ucząc się przy tym 
odpowiedzialności. Inwesty-
cja zrealizowana została 
przez Gminę Męcinka dzięki 
pozyskanej dotacji unijnej.

Otwarcie ogrodu zimowego w Żłobku w Męcince!

Wartość inwestycji: 150 060 zł, z tego 60 512, 52 zł pochodzi 
z dotacji unijnej. Wyposażenie dodatkowe: 39 975,40 zł, 
całość sfinansowana została z dotacji unijnej.
Gminny żłobek wyposażony został w kolejne materiały edukacyjne oraz nowe za-
bawki.
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Silne wiatry, które wystąpiły w ostatnim czasie na terenie Gminy Męcinka stanowiły 
duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia naszych mieszkańców. Łamiące się konary 
drzew niejednokrotnie tarasowały przejazd pojazdów na drogach znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Zagrożenia te usuwane były przez strażaków ochotników z OSP 
Męcinka, OSP Pomocne, OSP Małuszów i OSP Przybyłowice. Nasze jednostki wpierała 
również PSP w Jaworze. 

Strażacy OSP w akcji 

Gminna choinka 
bożonarodzeniowa 
rozbłysła
Choinka, to zarówno symbol Świąt Bożego Narodzenia, 
ale przede wszystkim symbol rodziny, pokoju, miłości 
i radości.
W tym roku po raz pierw-
szy przed Urzędem Gminy 
w Męcince rozświetlone 
zostało świąteczne drzew-
ko, które symbolizuje ro-
dzinę, jaką stanowi spo-
łeczność lokalna Gminy 
Męcinka. Ozdoby na cho-

inkę wykonane zostały 
przez dzieci z gminnego 
przedszkola w Męcince 
i Piotrowicach. Niech bę-
dzie to symbol, który jed-
noczy, a nie dzieli oraz 
daje radość i nadzieję, 
w tym szczególnym czasie.

„Składam naszym strażakom z jednostek ochotniczych straży pożarnych najserdecz-
niejsze podziękowania za stałą gotowość do ratowania zdrowia i życia mieszkańców, 
a także ich mienia. Poświęcacie swój wolny czas i speszycie ratować drugiego czło-
wieka. Podczas ostatniej wichury w służbie naszej społeczności lokalnej spędzaliście 
niejednokrotnie całe dnie. Bardzo Wam za to nieocenione poświęcenie dziękuję” – 
podkreśla Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.

Świąteczny blask 
w Gminie Męcinka

Iluminacje świąteczne są główną nagrodą przyznawaną 
w gminnym konkursie na najpiękniej udekorowane 
bożonarodzeniowo sołectwo w Gminie Męcinka.
I miejsce za świąteczne 
dekoracje przygotowane 
w 2019 roku otrzymało so-
łectwo Męcinka, II miejsce 
sołectwo Stanisławów, III 
miejsce sołectwo Sichów. 
Okazałe iluminacje wpro-
wadzające w świąteczny 
nastrój w poszczególnych 
miejscowościach można 
już podziwiać. Wójt Gmi-

ny Męcinka nagrody kon-
kursowe wręczył podczas 
uroczystego rozświetlania 
choinki gminnej przedsta-
wicielom sołectw 11 gru-
dnia 2020 r.
Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do deko-
rowania swoich posesji i 
udziału w tegorocznym 
konkursie.
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Gmina Męcinka we współpracy z gminami powiatu jaworskiego przy-
gotowuje się do nowych programów unijnych, które obowiązywać będą 
w latach 2021 – 2027
Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski wraz z Burmistrzem Miasta Jawora, 
a także Wójtami Gmin: Wądroże Wielkie, Paszowice oraz Mściwojów podpisał 
w dniu 20 października deklarację przystąpienia do Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podjęta współpraca ma na celu wywal-
czenie jak największych środków unijnych z nowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla naszych mieszkańców w najbliższych latach. Gmina Męcinka 
opracowała już wstępny plan projektów do realizacji w ramach przyszłych nabo-
rów unijnych. Przed wszystkimi gminami teraz praca nad dalszymi dokumenta-
mi umożliwiającymi pozyskanie konkretnych środków. Gospodarzem spotkania, 
podczas którego podpisano dokument o współpracy był prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemiej, który wraz z 23 gminami wyraził zgodę na przystąpienie 5 
gmin powiatu jaworskiego do Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Są plany i perspektywy
na kolejne lata Wzrost kosztów utrzymania gminnych jednostek takich jak prze-

dszkola, żłobek, szkoły (w wyniku wzrostu przeciętnego poziomu 
cen w gospodarce) oraz konieczność realizacji nowych inwesty-
cji dla mieszkańców (np. przebudowa dróg, które są mocno wyek-
sploatowane przez pojazdy,budowa chodników zwiększających 
bezpieczeństwo mieszkańców na drogach, budowa placów zabaw 
itd.) wymusza na samorządzie Gminy Męcinka zmianę stawek po-
datkowych. 
Gmina Męcinka na realizację inwestycji, a także realizację usług 
społecznych takich jak np. szkoła, ośrodki zdrowia, żłobek pozysku-
je dotacje unijne oraz krajowe. Każda pozyskana dotacja umożliwia 
realizację nowych projektów i pomniejsza udział środków finan-
sowych gminy w tych przedsięwzięciach. Jednakże każde działanie 
związane jest również z koniecznością posiadania tzw. wkładu 
własnego, który pochodzi wprost z budżetu gminy, czyli z podatków 
naszych mieszkańców i przedsiębiorców.
Od stycznia 2021 r. w Gminie Męcinka obowiązywać będą nowe stawki 
podatkowe, które przedstawione zostały mieszkańcom na stronie BIP 
Gminy Męcinka (www.mecinka.pl, zakładka BIP). O nowych stawkach 
mieszkańcy zostaną powiadomieni również w indywidualnych decy-
zjach podatkowych dostarczonych korespondencyjnie. 
Np. dla domu mieszkalnego o powierzchni 100 m2 miesięczny wzrost 
na podatku od nieruchomości zamieszkałych wyniesie 33 grosze 
(nieruchomości niezamieszkałe np. stodoły pozostają bez zmian).
Np. za działkę 10 arową, na której stoi budynek mieszkalny stawka 
miesięczna wzrośnie o 1,67 zł. 
Np. dla właściciela posiadającego samochód ciężarowy, nie mniej niż 
25 ton, 3 osie miesięczny wzrost wynosił będzie 26,21 zł. 
Np. dla właściciela posiadającego samochód ciężarowy o dmc do 5,5 
tony stawka miesięczna wzrośnie o 3,33 zł. 
Np. dla właściciela ciągnika siodłowego, nie mniej niż 31 ton, 2 osie 
miesięczny wzrost wyniesie 37,55 zł.
Np. dla właściciela przyczep/naczep nie mniej niż 38 ton, 3 osie sta-
wka miesięczna wzrośnie o 32,55 zł. 

Nowe stawki podatkowe



Eliza i Julia 
na treningu 
Ślęzy Wrocław
Bardzo miła niespodzianka w postaci zaproszenia do 
wzięcia udziału w treningu piłki nożnej w drużynie Ślęzy 
Wrocław spotkała dwie młode zawodniczki Bazaltu Pio-
trowice. 
Mieszkanki Gminy Męcinka spisały się rewelacyjnie i decyzją 
szkoleniowców wrocławskiego klubu mają możliwość w okre-
sie zimowym trenowania razem z zawodniczkami klubu ze sto-
licy Dolnego Śląska. Ponadto Eliza otrzymała zaproszenie do 
reprezentowania klubu podczas silnie obsadzonego turnieju, 
który odbył się we Wrocławiu, natomiast Julia uczestniczyła 
wraz z zespołem w turnieju w Rzeszowie.

Gminna Akademia Piłkarska 
w Męcince - efekty!

Rok 2020 wydaje się być przełomowym rokiem dla Gminnej Akademii Piłkarskiej. 
Dzięki sumiennej działalności przez ostatnie półtora roku, to w tym czasie dało się 
zauważyć największe jej efekty. Znacznie powiększyła się liczba dzieci uczęszczająca 
na treningi, w tej chwili są to 43 osoby w czterech kategoriach wiekowych – młodzik, 
żak, orlik i skrzat.

Kadra trenerska to młode 
i wykwalifikowane osobo-
wości, które działają z pasją 
i zamiłowaniem do sportu i 
dzieci. Dzięki wsparciu Wój-
ta Gminy Męcinka, a także 
sponsorów udało się także 
zakupić kompletne stroje me-
czowe oraz piłki dla każdego 
dziecka. Poza stałymi trenin-
gami piłki nożnej możemy 
pochwalić się udziałem w 
Dniu Talentu organizowanym 
przez Akademię Piłkarską 

Miedzi Legnica, gdzie niektó-
rzy z naszych chłopców po 
raz pierwszy mieli możliwość 
rywalizowania w tego typu 
turnieju. Treningi odbywają 
się systematycznie 2-3 razy 
w tygodniu z podziałem na 
grupę młodszą oraz starszą. 
Realizacja planu szkoleniowe-
go oraz pełne zaangażowanie 
trenerów miało decydujący 
wpływ na rozwój wszystkich 
grup. Zajęcia dostosowywa-
ne są do wieku i umiejętno-

ści dzieci. Główne obszary 
na jakich pracowali trenerzy 
to wytrzymałość, szybkość, 
koordynacja, panowanie nad 
piłką, uderzenia piłką i ogląd 
gry. Świadomość, że Gminnej 
Akademii Piłkarskiej kibicuje 
tak wiele osób, jest dla nas 
nieocenioną radością, to nasz 
sukces i motywacja do dalsze-
go działania. 
Dziękujemy wszystkim za po-
mocną dłoń w naszą stronę 
i możliwość rozwoju.

OSOCZE OD 
OZDROWIEŃCÓW

Pilnie potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19
lub przebyły bezobjawowo zakażenie wirusem SARS-CoV-2 !

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 37 15 824 lub 693 693 702 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-17.00) lub e-mail: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl (w treści wiadomości prosimy o podanie 

danych osobowych i numeru telefonu)

UWAGA! Konieczne jest posiadanie wyniku PCR RNA SARS-CoV-2 
potwierdzającego zakażenie lub wynik badania na obecność  przeciwciał anty-SARS-CoV-2!
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