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Budżet Gminy Męcinka 
uchwalony jednogłośnie

- Podstawą planowania budżetu Gminy Męcinka na rok 
2022 była realizacja najważniejszych potrzeb mieszkańców. 
Tworząc budżet analizowaliśmy możliwości finansowe gminy 
(w tym pozyskane dotacje) oraz możliwości organizacyjne - 
podkreśla wójt Mirosław Brzozowski. Jednogłośnie podjęta 
została również uchwała ujmująca inwestycje do realizacji 
w przyszłych latach.

Kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych o wartości ponad 20 
milionów złotych, zapewnienie funkcjonowania gmin-
nych pełnowymiarowych przedszkoli, żłobka oraz służby 
zdrowia to ważne filary funkcjonowania gminy, które fi-
nansowanie znalazły w projekcie budżetu gminy na 
2022 r. W ujęciu wydatków wynosi on ponad 46 mln zł. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Męcinka.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz kolejny rok. Dla naszej 

gminnej społeczności będzie to czas wielu nowych wyzwań 
inwestycyjnych oraz społecznych.  

Trwająca pandemia sprawia, że już nic nie będzie takie samo, 
ale pokazuje również jak bardzo nam siebie wzajemnie brakuje. 

Nawet najlepsza technologia nie jest w stanie zastąpić 
prawdziwych spotkań ludzi. Wierzę, że rok 2022 będzie tym właśnie 

powrotem… do normalności, powrotem do siebie. 
Staropolska sentencja mówi, że nie można odzyskać czasu, 

ale można przestać go tracić. 
Życzę Państwu aby Wasze marzenia przerodziły się w plany. 

Aby zawsze był przy Was drugi człowiek, któremu będziecie mogli 
podarować swój czas, jako najcenniejszą rzecz, 

jaką możemy komuś dać. 
Życzę wszystkim wzajemnej życzliwości i siły 

w zmaganiu z codziennymi troskami. 
Niech nadchodzący Nowy 2022 Rok 

wyznacza już tylko dobre dni.
 

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka 

więcej o budżecie i inwestycjach na str. 2-7

8,5 mln zł dotacji 
pozyskane
Powstanie Gminne Centrum Zdrowia w Nowej Męcince 

Budowa nowego ośrodka zdrowia umożliwi rozszerzenie 
zakresu usług medycznych dla naszych mieszkańców. 
Powstanie nowoczesny budynek 
o powierzchni ok. 1000 m2, który dostosowany będzie 
do osób niepełnosprawnych. 

Zaplanowane zostały m.in. gabinety podstawowej opieki 
zdrowotnej, stomatologii dla dorosłych oraz dzieci, kar-
diologii, neurologii, rehabilitacji, ginekologii, urologii, chirur-
gii jednego dnia. 
Przewiduje się uruchomienie punktu aptecznego oraz sklepu 
medycznego. Samorząd Gminy Męcinka dotację pozyskał 
z Rządowego Programu Polski Ład.

Gminny Sztab WOŚP  - 
To już trzeci rok pracy Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Gminy Męcinka. Mieszkańcy 
za każdym razem udowadniają, że mają wielkie serca 
hojnie wspierając akcję. 
W tym roku zbierane są pieniądze na diagnostykę i leczenie 
wzroku u dzieci. Sztab Gminy Męcinka to 20 wolontariuszy, 
którzy wyruszą w teren aby kwestować podczas 30. Finału 
30 stycznia 2022. Ale nasz sztab zbiera również środki finan-
sowe do puszek stacjonarnych, których w tym roku mamy 
aż 30. Można już je znaleźć w różnych punkach handlowych 
i usługowych w Męcince, Legnicy, Jaworze, Polkowicach, Ku-
nicach, Legnickim Polu, Koskowicach. Szczegółowe informa-
cje o akcji oraz zbliżających się licytacjach znajdują się na fb 
WOŚP Męcinka. 

wolontariusze
gotowi!
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Gminne Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
Nowy ośrodek zlokalizowany zostanie na gminnej nieruchomości, 
w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego marketu. Prezentujemy Państwu 
przygotowaną już koncepcję zagospodarowania terenu, która pokazuje 
rzut budynku ośrodka, miejsca postojowe, chodniczki, oświetlenie terenu. 

Do zagospodarowania planuje się również działkę obok, na której znajdować  
się będą dodatkowe miejsca postojowe, plac zabaw, alejki z ławkami. Obecnie 
Urząd Gminy w Męcince przygotował Program Funkcjonalno – Użytkowy inwesty-
cji, który jest dokumentem umożliwiającym ogłoszenie przetargu publicznego na 
opracowanie projektu i budowę ośrodka. 

Projektujemy sześć nowych świetlic wiejskich, które w najbliższych dwóch latach powstaną w Piotrowicach, Myślinowie, 
Pomocnem, Muchowie, Stanisławowie i Kondratowie. 

6 mln zł dotacji z budżetu państwa 
na nowe świetlice wiejskie w Gminie Męcinka 

Powstaną nowoczesne obiekty, które dostosowane będą do osób 
niepełnosprawnych. W każdej z nich znajdować się będzie sala,  
z możliwością wykorzystywania do celów kulturalnych i eduka-
cyjnych, szatnia, pomieszczenia sanitarne, zaplecza kuchenne i gospo-
darcze. W naszych pracach uczestniczą również sołtysi: Grażyna Bulka, 
Irena Mowna, Wiesława Kucfir, Joanna Hołówka, Wanda Horoszko,  
Malwina Podchorodecka. W prace konsultacyjne aktywnie włączają się 
też radni: Kamil Bobowski, Wojciech Lichoń, Grzegorz Pisulski, Daniel 
Pańczak, Jan Pęczak i Agnieszka Śmiłowska.

inwestycje





str. 4

Jedna z największych w historii Gminy 
Męcinka inwestycji drogowych rozpoczęta

Samorząd Gminy Męcinka rozpoczął realizację inwestycji, która polegać 
będzie na przebudowie drogi w Męcince i Nowej Męcince. Powstanie nowy 
asfalt, chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych, dodatkowe oświetlenie 
uliczne, a także wyświetlacz pomiaru prędkości w Nowej Męcince. 

Wymieniona zostanie również sieć wodociągowa, która obecnie sprawia wiele 
problemów. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Mateusz Chamski 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane. Gmina Męcinka na inwestycję 
pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 7,3 miliona złotych. Z uwagi na 
dużą skalę robót, aby przebiegły one w jak najmniej uciążliwy sposób dla naszej 
społeczności odbyło się spotkanie wójta z mieszkańcami. Obecni byli także: pra-
cownicy Urzędu Gminy w Męcince, kierownik budowy, projektant inwestycji, 
inspektor nadzoru. Mieszkańcy mieli możliwość indywidualnego skonsultowa-
nia rozwiązań projektowych zaplanowanych do realizacji przy poszczególnych 
nieruchomościach.

Nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej w Sichowie

PRZED... ...PO 

Miejsca postojowe w Słupie

PRZED...

...PO 

Nowa elewacja świetlicy w Sichówku

...PO 

PRZED...

Przybyłowice

Świetlica w nowej odsłonie

Usprawniamy działanie ośrodków zdrowia 
w Piotrowicach i Pomocnem
Już w przyszłym roku pacjenci naszych ośrodków będą mieli do dyspozycji 
elektroniczną aplikację, za pomocą której umówią się na wizytę, zamówią 
receptę, skierowanie oraz sprawdzą zalecane leki. Ośrodki doposażone 
zostaną w nowy sprzęt medyczny. Ośrodek zdrowia w Piotrowicach zostanie 
zmodernizowany o nowoczesne wejścia, toalety oraz miejsce dla mam  
z dziećmi.

inwestycje
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Chodnik przy stawie w Małuszowie

Nowe ławki przy gminnym parkingu w Słupie

Sichówek - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej

Sichów - wjazd przy świetlicy

PRZED... ...PO 

PRZED... ...PO 

Nowa elewacja świetlicy w Chełmcu

PRZED...

...PO 

inwestycje
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Pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaworze 
w konsultacji z pracownikami Urzędu Gminy 
w Męcince opracowali niezbędny do wykonania 
zakres prac drogowych. Inwestycja zostanie zre-
alizowana przez Powiat Jaworski w przypadku 
pozyskania dofinansowania na ten cel. 

Projekt przebudowy drogi 
powiatowej  w górnej części Męcinki 
w przygotowaniu

To droga o długości ok. 10 
km, która przebiega przez 
miejscowości Pomocne i 
Kondratów. 
W ramach inwestycji 
planuje się wymianę pod-
budowy drogi, wykonanie 
nowej nawierzchni oraz 
budowę chodników 
w miejscach, gdzie będzie to możliwe do zreali-
zowania. Gmina Męcinka na realizację tej inwe-
stycji ubiega się o dofinansowanie z budżetu 
państwa w kwocie ok. 15 mln zł.

Gmina Męcinka przejęła 
od Powiatu Jaworskiego
do realizacji inwestycję drogową 
Pomocne – Kondratów

Duża inwestycja drogowa 
w Piotrowicach zrealizowana
Wykonana została przebudowa ok. 2 km odcinka drogi powiatowej. Wymieniona została podbudowa, 
powstał nowy asfalt i kanalizacja deszczowa. 

PRZED...

...PO 

Spotkanie z projektantami 
i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jaworze w sprawie 
przebudowy drogi powiatowej Męcinka-Piotrowice

Przygotowania do inwestycji 
drogowej w Słupie 

Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski wraz ze Starostą Powiatu Jawor-
skiego Anetą Kucharzyk, Radnym Powiatu Sylwestrem Rudźcem, Radnym 
Gminy Franciszkiem Rudźcem, pracownikami Urzędu Gminy w Męcince i 
Starostwa Powiatowego w Jaworze dokonali wizji terenu oraz omówili zakres 
prac. Wartość inwestycji szacowana jest na 4 miliony złotych. Na jej realizację 
Powiat Jaworski pozyskał dotację z Rządowego Programu Polski Ład.

inwestycje we współpracy ze starostwem powiatowym

PRZED...
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Budowa nowoczesnych placów zabaw

Chełmiec

Chroślice

Małuszów

Męcinka

PRZED...

PRZED...

PRZED...

PRZED...

...PO 

...PO 

...PO 

...PO 

inwestycje
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Praca Rady Gminy Męcinka
Rada Gminy Męcinka w roku 2021 pracowała podczas
posiedzeń komisji oraz jedenastu sesji, na których 
podjęto łącznie osiemdziesiąt osiem uchwał. 
Uchwały dotyczyły m.in. zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Męcinka.

Radni ponadto podjęli 
uchwały w sprawie zmian 
budżetu Gminy Męcinka 
oraz zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gmi-
ny Męcinka na lata 2021 
– 2025, głosowali także 
za podjęciem uchwały 
w sprawie utworzenia od-
działu przedszkolnego 
w szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Mę-
cince i w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych 
przez Gminę Męcinka.
W miesiącu czerwcu Rada 
Gminy Męcinka podję-
ła uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Męcinka za 
2020 r. uznając tym samym, 
na podstawie sprawozda- 
nia, prawidłowość dzia-
łalności finansowej orga-
nu wykonawczego. Rada 
Gminy po przeprowadze-
niu debaty nad Raportem 
o stanie Gminy Męcinka za 
2020 r. postanowiła także 

udzielić wotum zaufania 
Wójtowi Gminy, podej-
mując stosowną uchwałę  
w tym zakresie. 
Uchwalony został budżet 
Gminy Męcinka na 2022 
rok. oraz wieloletnia pro-
gnoza finansowa Gminy 
Męcinka na lata 2022 – 
2029.

Nowa sołtys Piotrowic 
Malwina Podchorodecka 
została wybrana przez 
zebranie wiejskie Piotro-
wic na nową sołtys tego 
sołectwa. Wybory odbyły 
się 7 października 2021r., 
w których udział wzięło 
146 mieszkańców. Nowymi 
członkami rady sołeckiej 
zostali natomiast Krzy-
sztof Muszyński i Katarzy-
na Skrzątek.

Podczas zebrania wiejskiego podziękowano również dotychczasowemu sołtysowi Andrzejowi 
Ankusowi za wiele lat pracy i poświęcenia na rzecz mieszkańców.Nowej sołtys Malwinie Podcho-
rodeckiej oraz nowym członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy poparcia społecznego 
i tego ważnego mandatu zaufania. Witamy w zespole pracującym na rzecz mieszkańców naszej 
Małej Ojczyzny. Dziękujemy sołtysowi Andrzejowi Ankusowi za tak wiele lat zaangażowania spo-
łecznego. 

Konkurs świąteczny 
dla sołectw uważamy 
za otwarty 

Zachęcamy do wspólnego dzieła. Komisja będzie oceniać 
dekoracje w terminie od 20 do 31 grudnia 2021r. 
Na najpiękniej udekorowane sołectwa czekają nagrody.

Usunięto 58 ton azbestu 
w Gminie Męcinka
To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. W obecnym roku Gmina 
Męcinka azbest odebrała z czternastu nieruchomości. 
Zakres prac obejmował demontaż, zbieranie, trans-
port oraz unieszkodliwianie tych niebezpiecznych 
wyrobów. Zadanie realizowane było dzięki pozyskanej 
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w wysokości 27 822 zł.

Przypomnienie 
o terminie płatności

10 stycznia 2022 r. upływa termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
IV kwartał 2021 r. przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 



Tegoroczna Pielgrzymka 
na Kalwarię zgromadziła 
bardzo wielu ludzi, którzy 
po zakończeniu części mo-
dlitewnej podzielili się do-
brem podczas parafialnego 
festynu rodzinnego. Zbie-
rano pieniądze na chorą 
dwuletnią dziewczynkę, 
która walczy o życie. 
Dziękuję ks. Proboszczowi 
Przemysławowi Burnosowi, 
wszystkim zaangażowanym 
w organizację osobom oraz 

uczestnikom Pielgrzymki 
za piękne wydarzenie 
w naszej gminie.
Podczas 39. Pielgrzymki 
na Kalwarię w Męcince 
oraz parafialnego fe-
stynu rodzinnego zebrana 
została kwota 33 991,72 zł, 
która przeznaczona jest na 
ratowanie życia dwuletniej 
Amelki. 
To wielki gest dobroci ze 
strony Pielgrzymów i Orga-
nizatorów tego wydarzenia.

Skupienie w modlitwie, wzajemna życzliwość i sza-
cunek, wspólny cel dobroczynny, a w sercach tylko 
im wiadome intencje - tak jednym zdaniem można 
opisać wrześniowe wydarzenie, które odbyło 
się w Męcince.

39. Pielgrzymka na Kalwarię w Męcince 
ze szczytnym celem - pomogliśmy małej Amelce

str. 9



str. 10

Witamy kolejną 
100-latkę!
Niewielu z nas ma możliwość świętowania takiego dnia. 
Przeżycie stu lat to przebrnięcie przez niezwykłą drogę życia. 
Drogę zapewne nie zawsze usłaną różami, ale dającą możliwości 
poznania świata i nabierania niezwykłego doświadczenia. 

13 listopada swoje 100. uro-
dziny obchodziła Pani Ludwika Sko-
rupska mieszkanka Męcinki. Pod-
czas uroczystości Jubilatce 
towarzyszyła najbliższa rodzina oraz 
przedstawiciele samorządu w oso-
bach: Wójt Gminy Męcinka Mirosław 
Brzozowski, Radna Gminy Męcinka 
Iwona Torończak-Kaczor oraz Radny 
Gminy Męcinka Wiesław Gregulski. 
Pani Ludwice życzymy zdrowia, wielu 
radosnych chwil pełnych życzliwości 
i miłości osób najbliższych. Jubilat-
ce najlepsze życzenia złożył również 
zespół Ojry Bis z Męcinki.

Spotkanie prowadził dr Jacek Falkenberg, doświadczony 
instruktor psów ratowniczych GOPR i właściciel Szkoły 
dla psów „Siad Waruj Stój”. Mieszkańcy mogli poznać 
podstawowe zasady posłuszeństwa i bezpieczeństwa. 
Warsztaty zakończyły się pokazem tresury.

Posłuszny pies to bezpieczny pies
- warsztaty dla właścicieli czworonogów

Spotkania literackie, warsztaty w Filharmonii Jeleniogórskiej, Teatrze im. H. Mo-
drzejewskiej w Legnicy, na Zamku Piastowskim w Legnicy oraz Dolnośląskiej Bib-
liotece Pedagogicznej to program, który został przygotowany specjalnie dla se-
niorów z Gminy Męcinka i który zrealizowany został w ostatnich miesiącach 
w ramach Programu Nestor.

Wycieczki i warsztaty dla seniorów 

Nasi mieszkańcy ze strony Gminy mieli zapewniony również bezpłatny trans-
port na miejsce warsztatów i z powrotem. W warsztatach udział wzięło czter-
dzieści osób. Całe przed-
sięwzięcie koordynowane 
było przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Męcince. 
Uroczyste podsumowa-
nie programu odbyło 
się w sali widowiskowej 
w Męcince. Już dziś przygo-
towywane są kolejne propo-
zycje dla naszych seniorów 
na przyszły rok.



str. 11

Choinka Mieszkańców Gminy Męcinka
Przy Urzędzie Gminy w Męcince rozbłysła bożonarodzeniowa choinka. Wydarzeniu towarzyszyły dzieci z Przedszkola 
Małego Księcia w Męcince oraz Mieszkańcy. 
- Ta choinka to symbol jedności jaką tworzą Mieszkańcy Gminy Męcinka. Niech będzie tym co łączy, a nie dzieli. 
Niech każdy znajdzie przy niej swoje miejsce – podkreślił wójt Mirosław Brzozowski.
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       Gminna Świąteczna Akcja Mikołajkowa 
1000 paczek od gminnego Mikołaja trafiło w tym roku do dzieci. W akcję, której organizatorem był
Samorząd Gminy Męcinka włączyli się również strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych w Męcince, 
Pomocnem, Małuszowie i Przybyłowicach, którzy rozdysponowali podarki na terenie całej gminy. 
Dzieci z niecierpliwością wyczekiwały Mikołaja, który przyszedł do nich wprost do domów. 
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       Gminna Świąteczna Akcja Mikołajkowa 
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W tym roku mieszkańcy Gminy Męcinka otrzymali od samorządu flagi narodowe, które do każdego domu dostarczyli strażacy 
lokalnych jednostek OSP. Akcja miała na celu zachęcenie społeczności naszej gminy do uroczystego uczczenia tego święta oraz 
wyrażenia gestu wspólnoty, zgody i pamięci o tych, którzy walczyli za nasz kraj. Symboliczne wiązanki pod tablicą pamięci 
w Męcince złożył również Wójt Gminy Męcinka, przedstawiciele Samorządu Gminy Męcinka, szkoły i Ochotnicze Straże Pożarne.

11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Flagi dla Mieszkańców Gminy Męcinka

Kolejny, patriotyczny koncert w wykonaniu lokalnego zespołu

“Piotrowiczanki”  patriotycznie

Zespół folklorystyczny “Piotrowiczanki” ma w swym repertuarze nie tylko pieśni ludowe. Od wielu lat kultywuje też tradycje narodowe. 
W dniu Święta Niepodległości, tuż po nabożeństwie w miejscowym kościele, “Piotrowiczanki” przygotowały okolicznościowy koncert.
W tym wyjątkowym dniu w repertuarze znalazły się oczywiście pieśni patriotyczne, które przeplatane były wierszami. Zespół zaśpiewał m.in. Rotę, 
Marsz Pierwszej Brygady, Dziś idę walczyć mamo, Rozszumiały się wierzby. Oprawę muzyczną zapewniła grająca na akordeonie Elżbieta Orłowska. 
Jak zapowiedziała kierowniczka zespołu Małgorzata Stawowczyk, na kolejnym występie „Piotrowiczanki” zaprezentują repertuar bożonarodzeniowy.
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250 tys. zł nagrody dla Gminy Męcinka
za ilość zaszczepionych mieszkańców!
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Śniadanie daje moc!
Wiedzą o tym przedszkolaki z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piotrowicach, 
które obchodziły Światowy Dzień Zdrowego Śniadania. Jak wszyscy dobrze wie-
my to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, 
lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają siłę do zabawy.

Z  te j  o k a z j i  d z i e c i 
p r z yg o tow y wa ł y  d l a 
siebie pyszne, zdrowe, 
p o ż y w n e  i  d a j ą c e 
energię  śniadanie. 
Otrzymały niecodzienny 
zestaw, z którego same 
komponowały swoje 
kanapki. Głównymi bo-
haterami posiłku były 
warzywa: ogórek, rzod-
kiewka, pomidor, szczy-
piorek oraz sałata, który-
mi dzieci dekorowały 
kanapki, a następnie 
zjadały z ogromnym 
apetytem. Podczas pod-
sumowania zajęć dzieci 
wskazywały na produkty, 
które warto spożywać. 
Zapamiętały również, 
których produktów nie 
należy jeść, ze względu 
na szkodliwy wpływ na 
nasze zdrowie. Zajęcia 
miały dużą wartość 
edukacyjną. Przyniosły 
także przedszkolakom wiele 
radości i oczywiście wszyst-
kie brzuszki były pełne.

Tu i ówdzie hasała błyskot-
liwa Myszka Miki. Wszyst-
kie przedszkolaki bardzo 
chętnie opowiadały o po-
staci, za którą były prze-
brane. 
Dzieci odgadywały także, 
z jakiej bajki pochodzą 

przedstawione historyjki 
obrazkowe. Drugą część 
zajęć wypełniły rozmaite 
wróżby, w czasie których z 
zaciekawieniem wysłucha-
ły przepowiedni, po czym 
ruszyły do tańca. Było 
gwarno i wesoło.

Dzień postaci z bajek

Po sali przedszkolnej w Pomocnem pląsały i dumnie 
spacerowały Złotowłosa, Kopciuszek i cała gromadka 
dziewczynek w strojach Elzy, która to cieszyła 
się największą popularnością na tegorocznym Dniu 
Postaci z Bajek. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy z Przedszkola ,,Małego Księcia” wybrali się na wycieczkę 
do Jaworskiego Teatru. Czekała tam na nich niesamowita przygoda, przedstawienie 
„Królowa śniegu” w nietypowym wydaniu – malowana piaskiem. Celem wycieczki 
było między innymi rozbudzenie zainteresowania kulturą, ale także wyzwalanie pozy-
tywnych emocji. Przedszkolaki z grup 4,5,6-latków dowiedziały się, jak bezpiecznie 
poruszać się autobusem oraz poznały zasady kulturalnego zachowania się w teatrze.

Z kulturą za Pan Brat

Tego dnia maluchy 
dołączyły do dumnego 
grona społeczności przed-
szkolnej. Były recytacje, 
tańce i śpiewy. Po części arty-
stycznej dyrektor Bogusława 
Kałużna przystąpiła do aktu 
pasowania. 

Na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia każdy przed-
szkolak otrzymał pamiąt-
kowy dyplom wraz z książką 
oraz słodki upominek ufun-
dowany przez Wójta Gminy 
Męcinka Mirosława Brzo-
zowskiego.

- Dziś jest dzień wyjątkowy, dla maluszków wprost 
bajkowy. Uroczystość to nie byle jaka, pasowanie 
na przedszkolaka - takimi słowami rozpoczęło 
się wielkie święto u najmłodszych dzieci 
w Przedszkolu w Męcince. 

Już przedszkolaki!
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O bezpieczeństwie 
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w Piotrowicach

Przedstawiona została ko-
nieczność zastosowania 
narzędzi inżynierii ruchu 
drogowego aby ograniczyć 
przekraczanie prędkości 
przez kierowców. 
Ważnym tematem była lokali-
zacja nowego przystanku oraz 
zamontowanie dodatkowych 
zabezpieczeń w tym miej-
scu. Zgłoszona została także 
konieczność uporządkowania 
barier przy mostku. 

W sprawie poprawy bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniu 
wójt prowadzi także rozmowy 

z Inspektoratem Transportu 
Drogowego we Wrocławiu.

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
i powiatowej w Piotrowicach była głównym tematem spotkania, które Wójt Gminy 
Męcinka zorganizował z udziałem przedstawicieli zarządcy drogi wojewódzkiej 
tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. 

Patronatem medialnym 
tego przedsięwzięcia jest 
Polskie Radio da Vinci, 
natomiast patronatem 
honorowym jest Mini-
ster Edukacji Narodowej. 
Celem programu jest 
popularyzacja polskiej 
nauki oraz pielęgnowanie 
pamięci o wybitnych, pol-
skich naukowcach. Ucznio-
wie wierzą w to, że nauka 
może zmienić świat, a wy- 
nalazki pomagają ludziom 
żyć lepiej. Doskonałym 
przykładem jest postać 
Ignacego Łukasiewicza - 

wielkiego, polskiego wy-
nalazcy, pioniera przemysłu 
naftowego nie tylko w 
Polsce, ale i na świecie. 
To właśnie on poprowa-
dzi uczniów naszej szkoły 
szlakiem pełnych tajemnic, 
niezwykłych ciekawostek, 
a także zadań. Trzymajcie 
kciuki za klasę 7a z Zespołu 
S z k o l n o - Pr ze d s z k o l n e g o 
w Męcince, wierzymy,  
że uda im się prawidłowo 
rozwiązać wszystkie zada-
nia i zdobędą tytuł Nau-
kowej Szkoły Ignacego lub 
tytuł Szkoły Roku.

Klasa 7a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Męcince dołączyła do PROGRAMU EDUKACYJNEGO 
“Być jak Ignacy”, który organizowany jest przez 
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

Być jak Ignacy...

Przybyłowice

Alpakoterapia
Alpakoterapia dla lepszej adaptacji naszych przed-
szkolaków w Przybyłowicach. Te przyjazne zwierzęta 
gościły u naszych dzieci dostarczając 
im nie lada frajdy.
Zajęcia z alpakami uczą bu-
dowania relacji w klimacie 
spokoju i zaufania. Zabawa 
z nimi przełamuje lęki, 
stymuluje zmysły i pobu- 
dza aktywność. Zajęcia 
poprowadziła Nicoli Hasiuk 
Zagroda ,,Zwierzęcy świat”.

Koncert zespołów AR-PO-DE oraz Perła z Przybyłowic, słodki poczęstunek, ale przede 
wszystkim osobiste spotkania i rozmowy – tak wyglądało spotkanie z seniorami, które 
w świetlicy wiejskiej w Słupie zorganizowała radna Dorota Prus oraz radny Franciszek 
Rudziec. 

Okres pandemii pokazuje nam wszystkim, jak ważne są bezpośrednie spotkania 
międzyludzkie, a seniorzy cenią to w sposób szczególny. - Dziękuję za to ważne spot-
kanie zarówno radnym, jak i jego uczestnikom – podkreślił wójt.

Radosne spotkanie 
z seniorami

Słup
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Przybyłowice

Przedszkole na medal!

PRZED...

...PO

20 dzieci z Gminy Męcinka przystąpiło do Akademii 
Małego Ogrodnika w Przybyłowicach.
- Są w życiu takie chwile, 
które rozpoczynają nową 
księgę naszego życia. To 
właśnie jedna z takich 
chwil. Powstało przed-
szkole w Przybyłowicach. 
Ten ważny dzień dotyczy 
zarówno mieszkańców tej 
niewielkiej miejscowości, 
ale przede wszystkim 
każdego dziecka, które na 
tą drogę wkracza.
Kiedy wraz z moim 
zespołem zaczęliśmy 
zarządzać gminą w 2014 
roku, nie było w naszej 
gminie ani jednej publi-

cznej pełnowymiarowej 
placówki przedszkolnej. 
Dziś dzięki wspólnej pra-
cy, pomocy mieszkańców, 
zgodnej pracy Rady Gminy 
otwieramy czwarte przed-
szkole publiczne w Gminie 
Męcinka.
Przedszkolakom życzę 
szczęśliwych chwil 
dzieciństwa, nauczycielom 
dobroci serca, a rodzicom i 
mieszkańcom aby potrafili 
wspólnie i zgodnie rozwijać 
kolejne pokolenia naszej 
gminy - podkreślił wójt 
Mirosław Brzozowski.

Gminne Przedszkole Akademia Małego 
Ogrodnika w Przybyłowicach 

NAJLEPSZYM PRZEDSZKOLEM ROKU 
w Powiecie Jaworskim - I miejsce w plebi-
scycie edukacyjnym Gazety Wrocławskiej. 

Nasze Przedszkole znalazło się na liście 
najlepszych przedszkoli Dolnego Śląska 

i zostało zakwalifikowane do finału 
wojewódzkiego!
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13 listopada młodzi zawodnicy KS Bazalt Piotrowice zakończyli kolejny wspólny sezon 
w rozgrywkach młodzieżowych, zarówno w kategorii wiekowej młodzik jak i tramp-
pkarz. Cel? - utrzymanie się w lidze, po ubiegłorocznym awansie. 

KS Bazalt Piotrowice

Udało się! Sezon zakończyli 
na 2 pozycji. Natomiast celem 
dla drużyny trampkarzy, było 
uplasowanie się na ligowym 
podium. 3 miejsce, które jak 
się później okazało dało prze-
pustkę do gry na szczeblu 4 
ligi! Dzięki czemu w nadcho-
dzącym sezonie czeka ich ry-
walizacja z zupełnie nowymi 
dla nich drużynami w stawce 
rywali możemy znaleźć Kon-
feks Legnica, Amico Lubin czy 
też Pogoń Góra, a najdalsze 
wyjazdy będą liczyć ponad 
100 kilometrów.
Od strony indywidualnego 

rozwoju zawodników KS Ba-
zalt Piotrowice, również za-
szli wysoko, bowiem wypo-
życzeni z drużyny: Sebastian 
Sado, Jakub Belica oraz Dawid 
Wawrzycki z powodzeniem 
rywalizowali oraz zdobywali 
bramki na poziomie I lig Wo-
jewódzkich, natomiast Eliza 
Dubik, po bardzo udanym 
sezonie została powołana do 
Reprezentacji Polski, co nie-
wątpliwie jest spełnieniem 
marzeń nie jednego zawod-
nika! Ponadto Jakub Jabłoński 
oraz Kacper Mostowy wzięli 
udział w międzynarodowym 

turnieju w Licheniu, w którym 
wystąpili w barwach Miedzi 
Legnica i mieli okazję rywali-
zować z klubami ze Szwecji, 
Ukrainy, ale także z topowy-
mi polskimi drużynami, ta-
kimi jak Lechia Gdańsk, Arka 
Gdynia czy też Odrą Opole. 
Dodatkowo Konrad Ra-
dek, Miłosz Szymula oraz 
Oskar Kazura wzięli udział 
w konsultacjach szkole-
niowych Miedzi Legnica 
a Julia Chudzik oraz Jessica 
Mikołajewska uczestniczyły 
w konsultacjach Kadry Dolne-
go Śląska. 

Gminna Akademia Piłkarska w Męcince jako projekt skierowany do dzieci zaintereso-
wanych piłką nożną świetnie spełnia swoje założenia. 
Dziewczynki i chłop-
cy, którzy mają ochotę 
aktywnie spędzić czas, 
uczestniczyć w zabawach 
kształtujących współza-
wodnictwo i siłę charak-
teru, oraz lubią piłkę noż-
ną na pewno znajdą tutaj 
swoje miejsce. Warto tutaj 

zaznaczyć, że ogromnie 
cieszy fakt iż w naszych 
Gminnej Akademii Piłkar-
skiej ponownie pojawiły 
się dziewczynki. 
Drużyny z GAP, zwłaszcza 
młodsza, coraz częściej 
bierze udział w rozgryw-
kach i spotkaniach z inny-

mi klubami. Sprawia im to 
wiele radości oraz szlifuje 
umiejętności potrzebne 
na boisku. 
Mamy również nadzieję, 
że młodzi piłkarze w bliż-
szej lub dalszej przyszłości 
będą zasilać lokalne kluby 
piłkarskie.

Eliza Dubik powołana 
do Reprezentacji Polski U-15

Jest nam bardzo miło poinformować, że mieszkanka 
naszej gminy Eliza Dubik rozpoczynająca swoją 
karierę piłkarską w KS Bazalt Piotrowice otrzymała 
powołanie do Reprezentacji Polski U-15.

Młoda i  utalentowana 
zawodniczka od dłuższe-
go czasu wyróżniała się 
na boiskach piłki nożnej.
Pragniemy z całego serca 
pogratulować tego nieby-
wałego sukcesu! 
Mamy nadzieję, że w przy-
szłości zobaczymy Elizę 
nie tylko na polskiej ale 
także na międzynarodo-
wej murawie. Życzymy  
powodzenia.

Dumni z Mistrza
Jerzy Pisulski, mieszkaniec Myślinowa MISTRZEM ŚWIATA 
w kulturystyce klasycznej!

To wielki powrót 
Pana Jerzego po 10 
latach przerwy na 
scenie sportowej. 
Przypomnijmy, 
że w 2008r. zdobył 
Mistrzostwo Europy, 
a w 2010 i 2011 został 
Mistrzem Świata 
w swojej dziedzinie! 
Tegoroczny złoty medal 
zdobył w konkursie 
w Santa Susanna 
w kategorii Masters 
Men Classic Physqueo-
ver 50! Składamy wiel-
kie gratulacje oraz 
życzenia dalszych 
sukcesów! fot. eastlabsphoto.com

Gminna Akademia Piłkarska

W 2021r. w Gminie Męcinka urodzonych 
zostało 48 dzieci. To nasi nowi Mieszkańcy, 
których ciepło i serdecznie witamy w gronie 

społeczności lokalnej.

Do grona 
Obywateli Gminy Męcinka 

dołączyli nowonarodzeni
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