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310 000 zł pozyskanej dotacji
dla seniorów w Gminie Męcinka

Opaski są urządzeniami, które monitorują ciśnienie, puls, 
temperaturę, a także saturację seniora. Wyposażone są w przy-
cisk SOS, który umożliwia wezwanie pomocy oraz połączenie 
z „Telecentrum”, czyli systemem monitorowania parametrów 
życiowych człowieka. Projekt będzie realizowany w 2022 r. 
O szczegółach będziemy naszych seniorów informować 
w najbliższym czasie. 

300 osób w wieku 65+ w naszej gminie otrzyma 
opaski bezpieczeństwa, które samorząd zakupi dzięki 
pozyskanej dotacji z rządowego programu Cyfrowa 
Polska. 

11. milionowa inwestycja, na którą samorząd 
Gminy Męcinka pozyskał 8,5 mln zł dotacji 
z rządowego programu Polski Ład polega 
na budowie obiektu, w którym świadczone będą 
usługi medyczne w zakresie zarówno podstawowej 
opieki medycznej (lekarze rodzinni, pediatrzy, bada-
nia laboratoryjne), a także usług specjalistycznych 
(stomatologia, kardiologia, urologia, neurologia, 
chirurgia jednego dnia, rehabilitacja). 
Zaplanowane zostało również uruchomienie 
punktu aptecznego i sklepu medycznego. 
W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren 
przy ośrodku zdrowia. Powstaną parkingi, ścieżki 
piesze i podjazd dla karetki pogotowia.

w Nowej Męcince

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ 
GMINNEGO
   CENTRUM
      ZDROWIA

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich Mieszkańców 
oraz naszych Gości. Niech ten czas będzie wypełniony ciepłem ludzkiej 
dobroci oraz nieustającą wiarą w sens podejmowanych wyzwań na rzecz 
lepszego jutra.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka
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Utworzone zostaną ścieżki piesze oraz teren zielony przy 
świetlicy. Inwestycja o wartości 1,5 mln zł. Pozyskana 
dotacja w wysokości 900 tys. zł. 

Wykonywana jest prze-
budowa nawierzchni 
drogi, budowa chodników, 
budowa kanalizacji desz-
czowej, wymiana sieci 
wodociągowej w Męcince 
oraz odbudowa rowów 
w Nowej Męcince. 
Inwestycja o wartości 8,5 
mln zł. Pozyskana została 
dotacja z budżetu państwa 
w wysokości 8,4 mln zł.

Przebudowa drogi  
w Nowej Męcince i Męcince

INWESTUJEMY DLA MIESZKAŃCÓW
Budowa świetlicy
wiejskiej w Piotrowicach

Budowa kolejnych czterech świetlic w przygotowaniu 
– dotacje pozyskane, projekty gotowe, pozwolenia na budowę 
uzyskane. Już wkrótce przetargi na realizację inwestycji! 

W Pomocnem, Kondratowie, 
Muchowie i Stanisławowie 

powstaną nowe obiek-
ty spotkań i rozwoju 

społeczno-kulturowego 
mieszkańców. Świetlice 

będą nowoczesne, bezpie-
czne i pozbawione barier 

architektonicznych. Dzięki 
temu osobom starszym 

i niepełnosprawnym za-
pewniony zostanie równy 

dostęp do obiektów. 
Zastosowane nowoczesne 

rozwiązania technologiczne 
przyczynią się do obniżenia 

kosztów eksploatacji 
budynków. 
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Projektujemy 
place zabaw
...w Słupie, Sichowie, Piotrowicach    
przy szkole, Piotrowicach – Osiedle 
oraz w Przybyłowicach 
przy przedszkolu

Przebudowa boiska sportowego w Chełmcu  
– dotacja pozyskana, projekt przygotowany Projekt boiska 

w Sichowie gotowy! 

Budowa świetlicy wiejskiej
w Myślinowie

Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2022 r.

Zaplanowano przebudowę płyty boiska, budowę 
trybun, oświetlenia i ogrodzenia obiektu, szatnię, 
miejsca postojowe 
i drogę dojazdo-
wą. Gmina Męcin-
ka złożyła wniosek 
o dotację do rzą-
dowego progra-
mu Sportowa 
Polska.

Obecnie pracownicy Urzędu Gminy w Męcince opracowują dokumentację 
przetargową na realizację inwestycji. 
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Gmina Męcinka udziela pomocy 
uchodźcom wojennym z Ukrainy
Na terenie Gminy Męcinka schronienie 
znalazło około 100 osób, które przebywają 
zarówno w obiektach gminnych, jak i domach 
prywatnych. Uchodźcy otrzymują wsparcie 
żywnościowe, objęci są opieką socjalną 
i medyczną. Szkoły w Męcince i Piotrowicach 
zapewniają edukację dzieciom w wieku szkol-
nym.

- Można wiele mówić 
o pomocy drugiemu 
człowiekowi, o czynieniu 
dobra, o miłości do 
bliźniego. Ale to wszystko 
weryfikowane jest wtedy, 
kiedy przychodzi godzina 
próby.  Składam bardzo 
serdeczne podziękowania 
za ogromne zaanga-
żowanie pracownikom 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w 
Męcince, pracownikom 
Urzędu Gminy w Męcince, 
strażakom OSP Męcinka 
i OSP Małuszów. Wszyst-
kie te osoby pomagają 
uchodźcom społecznie, 

bezinteresownie i z ogrom-
nym zaangażowaniem. 
Dziękuję sołtys i radzie 
sołeckiej Chełmca za 
wsparcie naszych gości 
z Ukrainy. 
  Składam ogromne 
podziękowania mie-
szkańcom naszej gminy, 
którzy przyjęli pod swój 
dach osoby potrzebujące, 
wyrazili wolę pomo-
cy i wszystkim, którzy 
wspierają finansowo  
i rzeczowo tę niewątpliwie 
ważną akcję społeczną.

 Mirosław Brzozowski, 
Wójt Gminy Męcinka
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Osoby, które są zaintereso-
wane otrzymaniem wspar-
cia, i które jednocześnie 
spełniają kryterium do-
chodowe zapraszamy do 
zgłoszenia tego faktu do 
pracowników socjalnych 
GOPS (telefonicznie). 
Wsparcie mogą otrzymać 
osoby, których dochód 
netto z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wnio-
sku wynosi:
- dla osób samotnie  
gospodarujących nie wię-
cej niż 1707,20 zł,
- dla osób w rodzinie, 
nie więcej niż 1320 zł na 
osobę.

Pomoc żywnościowa 
dla mieszkańców gminy

220 mieszkańców Gminy Męcinka znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
otrzymało w marcu 2022r. pomoc żywnościową, którą gmina wraz GOPS 
w Męcince pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Wydanych zostało 3 tony żywności.

Praca Rady Gminy Męcinka
Rada Gminy Męcinka w okresie od stycznia do marca 2022 r. pracowała podczas 
posiedzeń komisji oraz czterech sesji, na których podjęto łącznie 44 uchwały. 

Uchwały dotyczyły m.in. 
zmian w miejscowym pla-
nie zagospodarowania 
przestrzennego oraz zmian 
w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
Gminy Męcinka. Radni po-
nadto podjęli uchwały w 
sprawie budżetu Gminy 
Męcinka oraz wieloletniej 
prognozy finansowej Gmi-
ny Męcinka na lata 2022 

– 2029, głosowali także 
za podjęciem uchwały w 
sprawie zatwierdzenia pla-
nu pracy rady gminy. 
W miesiącu styczniu Rada 
Gminy Męcinka podjęła 
Gminny Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz uchwałę w 
sprawie ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie na lata 
2022- 2026. Uchwalony 
został także gminny pro-
gramu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów 
alkoholowych na 2022 rok.

O problemach
bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 
w Piotrowicach oraz skrzyżowaniu dróg w Chroślicach  
to główne tematy rozmów Wójta Gminy Męcinka 
Mirosława Brzozowskiego z Piotrem Karwanem Rad-
nym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz 
Leszkiem Lochem Dyrektorem Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu. W miejscach, które były 
przedmiotem wizji lokalnej w najbliższym czasie 
podjęte zostaną działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Karolina Kopeć 
mieszkanka Męcinki w finale 
konkursu Miss Województwa 
Dolnośląskiego
Pod koniec kwietnia w Concordia Design Wrocław 
odbył się półfinał Miss Nastolatek Województwa 
Dolnośląskiego 2022! To wyjątkowe przedsięwzięcie 
odbyło się z udziałem naszej mieszkanki – Karoliny 
Kopeć, która awansowała do ścisłego finału. Udział 
Karoliny w tak prestiżowym przedsięwzięciu to wielki 
sukces i wyróżnienie dla całej Gminy Męcinka! 
Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia.

Wypłata przyznanego dodatku osłonowego nastąpi do dnia 2 grudnia 2022r. Kryterium docho-
dowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego to 2100 zł na osobę samotnie gospo-
darującą i 1500 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy osoba spełnia kryterium dochodowe 
i głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na 
paliwo stałe – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, chciałaby się ubiegać o zwięk-
szenie jego wysokości należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Męcince w celu dokonania wpisu 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wniosek o przyznanie dodatku można otrzymać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince, Męcinka 85 lub pobrać ze strony 
internetowej https://www.gov.pl/attachment/31e42e2e-4995-4b7d-b1c4-d95054b98095
Informacje na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu 76 871 80 97.

Trwa nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, którego celem jest rekompen-
sata cen energii i gazu. Termin składania wniosków mija 31 października 2022 r. 

Dodatek osłonowy
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- Dzięki współpracy nasi 
uczniowie będą odbywać 
wizyty studyjne, brać 
udział w konkursach, 
konferencjach oraz le-
kcjach przedsiębiorczości. 
– podkreśla dyrektor 
Jolanta Cisoń

Rozwijamy zmysły poprzez zabawę 
w przedszkolu w Przybyłowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Piotrowicach w Dolnośląskim 
Klastrze Edukacyjnym

Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy potencjał gospo-
darczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy 
dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji 
okołobiznesowych. Uroczyste podpisanie umowy 
pomiędzy dyrektorem szkoły a prezesem Zarządu Leg-
nickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się 
5 kwietnia 2022r. w siedzibie LSSE w Legnicy.

W 2022 r. w Gminie Męcinka urodzonych 
zostało 9 dzieci. To nasi nowi Mieszkańcy, 

których ciepło i serdecznie witamy w gronie 
społeczności lokalnej.

Do grona 
Obywateli Gminy Męcinka 

dołączyli nowonarodzeni

Nauka kreatywności 
poprzez matematykę 
w szkole w Męcince

W ramach szkolnego tygodnia matematyki nasi ucznio-
wie wykonywali plakaty związane z tą niezwykle ważną 
dziedziną nauki. Rozwiązywały quiz Skojarzenia Mate-
matyczne oraz przedstawiały liczbę π w dowolnej formie.

     Najwięcej punktów 
w skojarzeniach mate-
matycznych na jednego 
ucznia w klasie zdobyła kla-
sa VIII a, na drugim miejscu 
uplasowała się klasa VIII b. 
Trzecie miejsce przypadło 
klasie VII a. 
Uczniowie mogli zapoznać się 
z historią liczby pi oraz syl-
wetkami osób, które się nią 
zajmowały w przeszłości.  
W klasie matematycznej za-
prezentowano plakaty wy-
konane przez poszczególne 
klasy. Na szczególną uwagę 
zasługuje plakat klasy VII 
b oraz VII a, można było 
zapoznać się z wierszem 
Wisławy Szymborskiej 
„Godna podziwu liczba 

“pi” oraz z rozwinięciem li-
czby “pi” do 204 miejsc po 
przecinku. 
Najmłodsi uczestnicy szko- 
lnego Dnia Mate- 
matyki – przedszkolaki 
także mogły się wykazać 
swoimi wiadomościami 
i umiejętnościami w zo-
rganizowanych dla nich 
zajęciach z matema- 
tyki. Warto pamiętać,  
że Międzynarodowy 
Dzień Matematyki obcho-
dzony jest 12 marca,  
a 14 marca święto liczby 
π. Matematyczne święto 
zostało zapoczątkowane 
przez organizację “World 
Education Games” w 2007 
roku.
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Przedszkolaki i maluszki  
z gminnego żłobka powitały wiosnę

Przyszła do nas Wiosna 
w kolorowych kwiatach,

Przyleciały ptaki z dalekiego świata,
Dobrze, że jest wiosna, 

wiosna cieszy nas,
słonko grzeje mocno, 

na spacery czas.
Czym powitać Cię wiosenko, 

gdy zielona wracasz znów?
Chyba tańcem i piosenką, 

bo to milsze jest od słów.

Autor: Anna Karlińska, 
Dyrektor Żłobka
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W ostatnim tygodniu przedszkolaki poznawały 
Kosmos. W trakcie różnego rodzaju zabaw i zajęć 
dzieci poznały planety Układu Słonecznego, 
poszerzyły słownik pojęciowy o wyrazy związane 
z Kosmosem i Układem Słonecznym, a także 
poznały zawód kosmonauty. Rozwijały między 
innymi umiejętności matematyczne, poznawcze, 
manualne. Był to tydzień wspaniałych wrażeń.

Wyprawa w kosmos 
w przedszkolu w Męcince
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Szkoła w Piotrowicach 
w programie Sprawny Dolnoślązaczek

Na lekcjach wychowania fizycznego rozwijają  swoją 
sprawność fizyczną i  zdobywają różne umiejętności. 
Ideą tego programu   jest rozbudzenie zainteresowań  
różnorodną aktywnością sportową poprzez uatra-
kcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizy-
cznego. Głównymi założeniami i celami programu są:
– zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury 
fizycznej zgodnych z nową podstawą programową,
– zachęcenie do podejmowania przez uczniów 
nowych form aktywności ruchowej,
– dbałość o stan zdrowia i sprawność fizyczną,
Patronat nad programem objął Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie  
Kuratorium Oświaty  i Akademia Wychowania  
Fizycznego we Wrocławiu.

Od początku roku szkolnego uczniowie klasy I 
z wychowawczynią  Grażyną Sujką i  nauczy-
cielem wychowania fizycznego Barbarą Pokorną  
realizują program SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK. 



Damą być... 
powiatowy konkurs fotograficzny

Wiedza pożarnicza
naszych uczniów
na wysokim poziomie

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – to motto, które od zarania dziejów przyświeca 
strażakom ochotnikom. Działalność przeciwpożarowa, ratownictwo drogowe, pierwsza 
pomoc przedmedyczna to główne obszary aktywności naszych jednostek. 

Ochotnicze Straże Pożarne realizują również akcje edukacyjne i kulturowe. Wszystko 
to przedstawione zostało podczas rocznych zebrań sprawozdawczych jednostek OSP 
Męcinka, OSP Pomocne i OSP Przybyłowice, w których uczestniczył również Wójt Gminy 
Męcinka. Naszym strażakom składamy ogromne podziękowania za pomoc, zapewnianie 
bezpieczeństwa i nieustanną życzliwość.

Zebrania 
sprawozdawcze 
OSP

- Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pokazały, że nasi uczniowie 
posiadają dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz pierwszej pomocy 
-podkreślił Wójt Gminy Męcinka Mirosław 
Brzozowski, który ufundował uczniom nagrody. 

Konkurs przeprowadził Komendant Gminny 
OSP Wiesław Gregulski wraz z komisją szkolną.

Grupa wiekowa - klasy I-IV:
I miejsce: Aleks Drabent
II miejsce: Ingeborga Olewińska
III miejsce: Łukasz Pyzik

Grupa wiekowa - klasy V-VIII:
I miejsce: Eliza Dubik
II miejsce: Karolina Kasprzyk
III miejsce: Marcel Malinowski

Dużą wiedzą wykazali się również Zofia Borsu-
kiewicz, Michał Puk i Małgorzata Bienias.

Dziewczęta z naszej szkoły już po raz kolejny wzięły 
udział w powiatowym konkursie fotograficznym pt. 
„DAMĄ BYĆ”. 
W tym roku zadaniem konkursowym było wcielenie się w 
kobietę ze szklanego ekranu i wykonanie fotografii. Naszym 
uczennicom nie zabrakło pomysłów. Wiktoria Wałach oraz 
Nikola Mieczkowska wcieliły się w słynną restauratorkę, 
osobowość telewizyjną i właścicielkę kilku restauracji – Magdę 
Gessler, Julia Jarocha wystąpiła w kreacji Białej Królowej – 
głównej bohaterki filmu pt. „Alicja w Krainie Czarów, a Julia 
Oksińska doskonale wcieliła się w rolę Rose – bohaterki filmu 
pt. „Titanic”.
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Sukcesy taneczne
naszych mieszkańców

Szymon Kowalski, Dominika Laszczyk oraz Miłosz Nawara – tancerze KDance 
Studio wzięli udział w Krajowych Mistrzostwach International Dance Organi-
zation w Janowie Podlaskim, które odbyły się 2 kwietnia 2022 r. 

Na scenie tanecznej można było zobaczyć przedstawicieli z całej Polski. Uczeń klasy 6 
SP w Piotrowicach - Szymon Kowalski, występował w kilku kategoriach. Zajął I miejsce i 
został Mistrzem Polski IDO Breakdance 13+, 4 miejsce Electric Boogie/ Popping solo 13+ 
oraz 9 miejsce Hip Hop solo 13+. Dominika Laszczyk, uczennica klasy 8 SP Piotrowice 
również zajęła 9 miejsce w kategorii Hip Hop solo 13+. Natomiast Miłosz Nawara, zajął 
I miejsce i został Mistrzem Polski IDO Breakdance 17+ oraz 4 miejsce Hip Hop solo 17 +. 
Naszym młodym Mistrzom składamy najserdeczniejsze gratulacje. 

Tym razem z młodzieżą...

O planowaniu rozwoju gminy 
Budowa skateparku w Męcince większego parkingu przy kościele w Małuszowie, boiska w Chroślicach a także uruchomienie na terenie 
gminy zamkniętej siłowni sklepów z przystępnymi cenami oraz stacji paliw to tylko niektóre postulaty zgłoszone przez młodzież pod-
czas pierwszych warsztatów z naszymi uczniami. 

Ich organizatorem był  
Wójt Gminy Męcinka 
Mirosław Brzozowski.  
Spotkanie poprowadził 
ekspert ds. kon-
sultacji społecznych  
Patryk Podraza w ramach 
realizowanego przez Gminę 
Męcinka projektu “Bliska 
przestrzeń”.
- Rozpoczęliśmy cykl  
rozmów z młodzieżą klas  

ósmych szkół podsta-
wowych w Męcince i Pio-
trowicach. Już wiosną 
odbędzie się kolejne spot-
kanie z uczniami, na którym 
poznają zasady funk- 
cjonowania samorządu. 
Omówimy również 
możliwość zrealizowania 
zgłoszonych przez nich 
postulatów - podkreślił 
wójt.

  Gmina Męcinka przygotowuje obecnie strategię 
rozwiązywania problemów społecznych, w ra- 
mach której diagnozowane są problemy mieszkańców 
w określonych grupach wiekowych: młodzież, osoby 
w wieku produkcyjnym oraz seniorzy. Dokonywana jest 
analiza przyczyn i skutków tych problemów oraz pro-
ponowane działania mające na celu poprawę sytuacji 
społecznej w gminie.
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Za zdrowie pań! Dzień Kobiet w Gminie Męcinka
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Dofinansowanie pobytu w żłobku 
Od 1 kwietnia 2022 r. 
możesz złożyć do ZUS 
wniosek o dofinansowanie 
obniżenia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna. Prawo do 
dofinansowania nie zależy 
od dochodów Twojej  
rodziny.

Dofinansowanie przysługuje 
Ci, jeśli: jesteś rodzicem dzie-
cka, opiekunem prawnym 
lub osobą, której sąd po-
wierzył sprawowanie opieki 
nad dzieckiem, np. rodzicem 
zastępczym; dziecko uczęsz-
cza do żłobka, klubu dziecię-
cego lub korzysta z opieki 
dziennego opiekuna; nie 
otrzymujesz na to dziecko 
rodzinnego kapitału opie-
kuńczego (RKO).
Możesz skorzystać z dofi-
nansowania opłaty za pobyt 
w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna 
dziecka: pierwszego i jedy-
nego w rodzinie; pierwszego 
w rodzinie, jeśli na kolejne 
dziecko otrzymujesz RKO; 
drugiego i kolejnego w ro-
dzinie, które ma mniej niż 
12 miesięcy albo więcej niż 

35 miesięcy i na które ZUS 
przyznał RKO i pobrałeś RKO 
w łącznej przysługującej Ci 
wysokości.
Dofinansowanie wynosi 
maksymalnie 400 zł mie-
sięcznie na dziecko, ale nie 
więcej niż wysokość opłaty, 
jaką ponosisz za pobyt dzie-
cka w żłobku, klubie dziecię-
cym lub u dziennego opie-
kuna. Opłata to miesięczna 
kwota, jaką płacisz już po 
uwzględnieniu zniżek, do-
tacji z budżetu gminy lub 
środków unijnych. Do opłaty 
nie wliczasz opłaty za wyży-
wienie. ZUS przekaże dofi-
nansowanie do 20 dnia każ-
dego miesiąca za poprzedni 
miesiąc, na rachunek ban-
kowy podmiotu prowadzą-
cego żłobek, klub dziecięcy, 
zatrudniającego dziennego 

opiekuna lub na rachunek 
bankowy dziennego opie-
kuna, który prowadzi własną 
działalność.
Wniosek możesz złożyć od 
1 kwietnia 2022 r. Jeżeli 
wniosek o dofinansowanie 
złożysz do końca maja 2022 
r., ZUS przyzna Ci dofinan-
sowanie od miesiąca, w któ-
rym Twoje dziecko zaczęło 
uczęszczać do żłobka, klubu 
dziecięcego lub od które-
go pozostawało pod opieką 
opiekuna dziennego – ale 
nie wcześniej niż od 1 stycz-
nia 2022 r. 
Więcej informacji: https://
www.zus.pl/baza-wiedzy/
biezace-wyjasnienia-komo-
rek-merytorycznych/swiad-
czenia/-/publisher/details/1/
dofinansowanie-pobytu-w-
zlobku/3205297

Będzie nowe USG 
oraz specjalistyczny gabinet 
kardiologiczny 

Gmina Męcinka 
otrzymała nagrodę 
w wysokości 250 000  zł 
w ramach rządowego 
konkursu Rosnąca 
odporność – szczepienia 
przeciwko COVID 19. 
Za przyznane środki 
finansowe zakupiony 
zostanie sprzęt do 
diagnostyki naszych 
pacjentów.

200 nowych lamp 
oświetlenia ulicznego
Nowa infrastruktura powstanie w ramach kolejnej in-
westycji w Gminie Męcinka. Obecnie samorząd gminy 
negocjuje warunki umowy z Tauron Nowe Technologie 
S.A., w ramach której planowana jest budowa nowych 
punktów oświetlenia oraz modernizacja istniejącej sieci.

Nowy system 
nadawania 

telewizji naziemnej
Czy Twój telewizor jest gotowy na zmianę nadawania 
darmowej naziemnej telewizji cyfrowej z DVB- T2 na 
DVB-T2/HEVC? 

Sprawdź czy możesz skorzystać z rządowego 
programu dofinansowania do zakupu dekodera 
lub telewizora spełniającego wymagania tech-
niczne.
Więcej informacji uzyskasz:
- na stronie www.gov.pl/cyfrowaTV 
- pisząc na skrzynkę kontaktową 
   cyfrowaTV@coi.gov.pl 
- dzwoniąc na infolinię pod numer 42 253 54 30
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Osoba do kontaktu : Grzegorz Urbanowski 
Główny Doradca PZDR, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

ul. kard. S. Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor
tel. 76 870 32 64; kom. 603345365; e-mail: grzegorz.urbanowski@dodr.pl
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Sukcesy młodych piłkarzy z KS Bazalt Piotrowice znane są już w całej Polsce. Trenująca 
z zapałem młodzież, zaangażowani rodzice i profesjonalni trenerzy Patryk Borek 
oraz Zbigniew Wójcik są przykładem, że pasja idzie w parze z pracowitością. 

KS Bazalt Piotrowice
- nowy sezon, nowe wyzwania

Drużyna rozpoczęła sezon w nowych strojach piłkarskich, które ze środków budżetu gminy 
młodym piłkarzom ufundował Wójt Gminy Męcinka. W obecnym sezonie w rozgrywkach biorą 
udział aż trzy drużyny.

GAP w Męcince zgodnie ze swoimi założeniami zapewnia dzieciom z naszej gminy 
zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej i dąży do tego, aby nasi mali mieszkańcy rozwi-
jali się zarówno fizycznie jak i mentalnie. 

Wiemy, jak ważne jest, 
aby dzieci aktywnie spę-
dzały czas i angażowały 
się w zajęcia sportowe. 
Gwarantuje to nie tylko 
prawidłowy rozwój ciała, 
ale również trenuje umysł, 
uczy wytrwałości, poko-
nywania własnych słabo-
ści. Jednakże pamiętamy, 

że w najmłodszych latach 
życia najważniejsza jest 
dobra zabawa i radość  
z podejmowanych dzia-
łań, dlatego naszym celem 
jest malowanie uśmie-
chu na twarzach naszych 
małych sportowców. Cie-
szymy się, że kiedy do-
rastają, kontynuują grę  

w zaprzyjaźnionych lo-
kalnych klubach tj. Bazalt 
Piotrowice. Życzymy im 
jak najwięcej zdobytych 
bramek i wielu sukcesów. 
Do Gminnej Akademii za-
praszamy natomiast naj-
młodszych mieszkańców 
naszej gminy w wieku  
5-9 lat.

Gminna Akademia Piłkarska w Męcince
- szkolimy najmłodszych

150 000 zł 
na sport dla klubów 
w Gminie Męcinka 

        To kwota, którą kluby sportowe otrzymały
z budżetu gminy Męcinka na realizację działań 
statutowych w dziedzinie sportu w 2022r.:
* KS Męcinka 35 000 zł
* Gminna Akademia Piłkarska 35 000 zł
* KS Bazalt Piotrowice 35 000 zł
* KS Platan Sichów 15 000 zł
* LKS Chełmiec 15 000 zł
* Gminny Klub Żeglarski Cysterska Brać 10 000 zł
* Active Uran 5 000 zł
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