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Do grona Obywateli Gminy Męcinka dołączyli narodzeni:

05.06.2018 r. urodził się Piotr Tomasz Pisulski z Myślinowa
20.06.2018 r. urodziła się Malwina Guśtak z Piotrowic
06.08.2018 r. urodziła się Kaja Kaczmarek z Przybyłowic
07.08.2018 r. urodził się Wojciech Ryszard Ciesielski z Pomocnego
10.08.2018 r. urodziła się Jowita Monika Szczepańska ze Słupa
17.08.2018 r. urodziła się Lena Kaja Rzepka z Chełmca
24.08.2018 r. urodził się Karol Bogdan Gronostal z Męcinki
28.08.2018 r. urodził się Adam Czaja z Małuszowa

Żłobek w Męcince już od 
stycznia 2019 r.
Sfi nalizowana została budowa pierwszego w Gminie Męcinka żłobka. Nowy, wyposażony 
obiekt stanął przy budynku Zespołu Szkół w Męcince. W jego otoczeniu powstał również 
plac zabaw, specjalnie dostosowany dla najmłodszych.

„Rekrutacja dwadzieściorga dzieci 
w wieku od 0 do 3 lat rozpocznie się 
jesienią tego roku” – informuje wójt 
Mirosław Brzozowski. Dzięki realiza-
cji projektu w Męcince powstaną rów-
nież kolejne nowe miejsca pracy. 

Budowa żłobka była możliwa dzię-
ki pozyskaniu 400 tys. zł dotacji z rzą-
dowego programu Maluch +. Dodat-
kowo gmina pozyskała również blisko 
700 tys. zł dotacji z funduszy unijnych 

RPO na wyposażenie i funkcjonowa-
nie placówki przez okres dwóch lat.

Żłobek to kolejna społeczna in-
westycja w gminie Męcinka. Przed 
trzema laty uruchomione zostały dwa 
gminne pełnowymiarowe przedszko-
la. Z gminnego budżetu fi nansowane 
jest również niepubliczne przedszkole 
w Pomocnem. Powstały także nowe 
siedziby Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz ośrodka zdrowia 

Blisko 20 milionów zł na inwestycje i ponad 29 milio-
nów pozyskanych dotacji w latach 2015 - 2018

w Męcince, które są wyposażone 
w nowoczesne sprzęty i dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych.

Warto dodać, że wniosek przygoto-
wany przez gminę Męcinka dotyczący 
budowy żłobka znalazł się na piątym 
miejscu spośród wszystkich 109 wnio-
sków na krajowej liście dofi nansowa-
nych projektów.

wykonała fi rma z Dąbrowy Górniczej. 
Gmina Męcinka całą kwotę na zakup 
samochodu pozyskała z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.

Ofi cjalne przekazanie strażakom 
OSP Przybyłowice nowego samocho-
du ratowniczo - gaśniczego odbyło się 
30 września br. w Przybyłowicach. 
Aktu tego dokonali Elżbieta Witek Po-
seł na Sejm RP, Wójt Gminy Męcin-
ka Mirosław Brzozowski, Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej Adam Konieczny i Komendant 
Gminny OSP Wiesław Gregulski. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą świę-
tą w intencji strażaków celebrowaną 
przez ks. Andrzeja Płazę, który doko-
nał również uroczystego poświęcenia 
nowego samochodu strażackiego.

Zbudowano żłobek, wodociągi, 
sieci kanalizacyjne, przydomowe 
biologiczne oczyszczalnie ścieków, 
a także nowe drogi, chodniki i miej-
sca postojowe. Wykonano remont 
ośrodków zdrowia, które wyposa-

W kadencji 2014 - 2018 wykonano inwestycje za kwotę ponad 19 mln zł, tj. więcej o 7 mln zł niż za 
poprzedniej kadencji.

żone zostały w profesjonalny sprzęt, 
a obiekty użyteczności publicznej 
dostosowano do osób niepełnospraw-
nych. Rozbudowano oświetlenie ulicz-
ne wsi, a boiska sportowe zyskały 
nowoczesną infrastrukturę. Ponadto 

powstały pełnowymiarowe przed-
szkola publiczne. W okresie 2014 
- 2018 zmniejszono zadłużenie 
gminy o 1,43 mln zł nie podnosząc 
podatków i opłat lokalnych przez 
ostatnie 4 lata.        Dok. str. 3

Obecnie (zgodnie z okresem spra-
wozdawczym stan na 30 czerwca 
2018r.) poziom zadłużenia gminy jest 
bardzo bezpieczny i wynosi 14,1 %. 

Od 13 lat najniższy poziom 
zadłużenia Gminy Męcinka

Szczególnie niebezpieczny dla funkcjonowania Gminy Męcinka był 
rok 2010, w którym zadłużenie było na maksymalnej granicy do-
puszczalności.

W liczbach bezwzględnych w stosun-
ku do roku 2010 jest mniejsze o 7,4 
mln zł.  W ciągu ostatnich czterech lat 
zadłużenie zmniejszyło się o 15 %.

Kolejny nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wjechał 
do Gminy Męcinka – tym razem do Przybyłowic

Płonące pochodnie, fajerwerki oraz 
radość na twarzach strażaków, jak 
i wielu mieszkańców Przybyłowic, 
a także innych sołectw Gminy Męcin-

ka przywitały w miniony piątek nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy, który 
otrzymała jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Przybyłowicach. Pojazd 

Zbiornik Słup pod 
rekreację – Minister 
Bańka na „Tak”

Regaty Słup 2019, budowa ścieżki 
pieszo -rowerowej, przejęcie bazy pod 
działalność klubu żeglarskiego oraz 
rozbudowa infrastruktury towarzyszą-
cej, w tym pomosty i wiaty były głów-
nym tematem rozmów Ministra Sportu 
i Turystyki Witolda Bańka z Mirosła-
wem Brzozowskim Wójtem Gminy 
Męcinka, Sylwestrem Rudźcem Wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu 
Jaworskiego oraz Komandorem Klubu 
Żeglarskiego Grzegorzem Dyjasem w 
dniu 5 października 2018 r. na terenie 
Gminy Męcinka.

To następny etap prac nad projek-
tem zagospodarowania zbiornika Słup. 
Minister Witold Bańka jest  kolejnym 
przedstawicielem rządu zaangażowa-
nym w rozwój turystyki i rekreacji na 
terenie Gminy Męcinka.

Dalsze rozmowy dotyczące zbior-
nika wodnego w Słupie oraz rozwoju 
turystyki na terenie gminy będą konty-
nuowane w siedzibie ministerstwa, na 
które zostali zaproszeni nasi samorzą-
dowcy oraz przedstawiciele Gminnego 
Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać”.
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BUDUJEMY DROGI I NOWE CHODNIKI ABY

Budowa skrzyżowania w Męcince to wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowa chodni-
ków, skwerku zieleni, ścieżek pieszych oraz ustawienie zegarów. 

Budowa chodnika w centrum Pomocnem łączącego najważ-
niejsze miejsca aktywności społecznej i kulturowej: świe-
tlicę wiejską, kościół, ośrodek zdrowia, przedszkole, punkt 
biblioteczny. Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu 
gminy. Trwają prace przygotowawcze związane z rozbudo-
wą chodnika w tej wsi. 

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Odbudowa i prace melioracyjne rowu  
w Chroślicach w celu poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Inwestycja zrealizowana 
w ramach budżetu gminy.

Przed inwestycją

Budowa drogi gminnej wraz ciągami pieszymi w Słupie. In-
westycja zrealizowana dzięki pozyskanej dotacji z budżetu 
państwa oraz w ramach budżetu gminy.

Przed inwestycją

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
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POPRAWIĆ STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Budowa dwukilometrowego chodnika  
w Nowej Męcince. Inwestycja wykonana 
dzięki współpracy z KSS Bartnica.

W LATACH 2015 – 2018 GMINA  
MĘCINKA POZYSKAŁA PONAD  

29 MILIONÓW DOTACJI

W LATACH 2015 - 2018 OBNIŻONO OPŁATY ZA KORZY-
STANIE ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH ORAZ PODATEK OD 

ŚRODKÓW TRANSPORTU (DLA CIĄGNIKÓW  
SIODŁOWYCH I NACZEP)

W LATACH 2015 – 2018 W GMINIE MĘCINKA 
NIE PODNIESIONY ZOSTAŁ ŻADEN PODATEK 

ANI OPŁATA LOKALNA

Przed inwestycją

Budowa chodnika w Chełmcu. Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanej dotacji z DSDiK.

Przed inwestycją

Przed inwestycją

Budowa drogi gminnej w Piotrowicach zlokali-
zowanej przy drodze wojewódzkiej w kierunku 
centrum wsi. Inwestycja zrealizowana dzięki 
pozyskanej dotacji z budżetu samorządu 
województwa dolnośląskiego oraz w ramach 
budżetu gminy.

Budowa blisko dwukilometrowej drogi, chodnika i kanaliza-
cji deszczowej w Sichowie. Inwestycja zrealizowana dzięki 
pozyskanej dotacji unijnej oraz w ramach budżetu gminy. 

Przed inwestycją

Dokończenie ze str. 1

Dotacje i inwestycje w Gminie Męcinka w latach 2014 i 2018

Porównując lata kończące kadencję organów gminy, to  pozyskane dota-
cje wzrosły o 7,7 mln zł, natomiast wykonane inwestycje aż o 9,5 mln zł na 
korzyść obecnego samorządu.

W kadencji 2014 -2018 wykonano inwestycje na kwotę  
ponad 19 mln zł
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REALIZOWANE INWESTYCJE INFRA-

Budowa przydomowych biolo-
gicznych oczyszczalni ście-
ków w Muchowie, Pomocnem, 
Kondratowie, Stanisławowie i 
Myślinowie. Inwestycja realizo-
wana dzięki pozyskanej dotacji 
unijnej oraz z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 

Budowa kanalizacji do gmin-
nych terenów inwestycyjnych w 
Nowej Męcince.

Budowa żłobka w Męcince. Inwestycję zrealizowano dzięki pozy-
skanej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji unijnej.

Budowa wodociągu w Myślino-
wie wykonana została w ramach 
dotacji unijnej. 

Budowa chodnika w Kondratowie. Inwestycja zrealizowana została 
w ramach współpracy Gminy Męcinka i Powiatu Jaworskiego.

Nowa, dostosowana do osób niepełnosprawnych siedziba GOPS w 
Męcince to miejsce poprawiające standard obsługi osób korzysta-
jących z opieki społecznej.

Budowa chodnika w kierunku 
kościoła w Słupie.

Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na Osiedlu w 
Piotrowicach. 

Chodnik przy drodze krajowej w 
Małuszowie. Inwestycja zre-
alizowana dzięki współpracy z 
GDDKiA.

Chodnik w Chełmcu łączący 
drogę gminną z terenem przyko-
ścielnym. 

Droga do Gminnej Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej ma na celu 
poprawę atrakcyjności gmin-
nych terenów inwestycyjnych.

Modernizacja sieci  wodociągo-
wej do terenów inwestycyjnych 
w Nowej Męcince.

Zakupiono i zamontowano 100 
sztuk nowych koszy parkowych.  

Budowa boiska sportowego  
w Sichowie.

Budowa miejsc parkingowych przy ośrodku zdrowia i GOPS  
w Męcince.

Przebudowa drogi w Chełmcu kol. Jerzyków zrealizowana została 
dzięki pozyskanej dotacji z budżetu państwa. 

Droga gminna w Chełmcu przez tzw. majątek. Inwestycja zrealizo-
wana dzięki pozyskanej  dotacji z budżetu państwa.

Odbudowana droga Bogaczów 
– Pomocne poprawiła dostęp do 
wielu instytucji użyteczności pu-
blicznej mieszkańcom górskich 
terenów naszej gminy.

Budowa drogi gminnej w Słupie 
poprawiła bezpieczeństwo i 
standard życia mieszkańców. 
Inwestycja została zrealizowa-
na dzięki pozyskanej dotacji z 
budżetu państwa. 
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrowicach. 

Budowa chodnika w Słupie 
poprawiła dostęp dla mieszkań-
ców do centrum wsi.

Zakup kosiarki z wysięgnikiem 
w celu realizacji prac porządko-
wych terenów publicznych. 

Remont świetlicy w Chełmu 
podniesienie standard życia 
mieszkańców poprzez utworze-
nie miejsca spotkań oraz akty-
wizacji społeczności lokalnej. 
Zadanie zrealizowane zostanie 
w ramach unijnego programu 
PROW 2014 – 2020.

Nowe chodniki w Piotrowicach zwiększyły znacznie bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

Montaż windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Męcince zapewnił poprawę dostępności 
do  obiektu.

Zakupiono ciągnik, dzięki które-
mu możliwe jest wykonywanie 
wielu prac gospodarczych  
w sołectwach.

Przebudowana droga wraz z nowym chodnikiem w Małuszowie.

Nowa droga w Piotrowicach 
poprawiła standard dojazdu 
zarówno do powstających  
domów jednorodzinnych jak  
i okolicznych pól.

Nowa kosiarka usprawni utrzy-
mywanie terenów zieleni na 
terenie gminy.

Zamontowano barierki ochronne 
w Małuszowie w celu poprawy 
bezpieczeństwa.

Nowa droga i chodnik w Piotrowicach wpłynęły na poprawę bezpie-
czeństwa i estetykę tej miejscowości.

Odbudowane drogi w Kondratowie poprawiły bez-
pieczeństwo oraz standard życia mieszkańcom 
obszarów górskich naszej gminy.

Nowy mostek w Sichowie.

Mieszkańcy Sichówka mają nowo odremonto-
waną świetlicę wiejską. Remont tego obiektu 
możliwy był dzięki pozyskaniu dotacji w ramach 
Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Poprawiono stan wielu dróg gminnych poprzez naprawę ich po-
wierzchni.

Zakup rozsiewacza do piasku 
i soli w celu utrzymania dróg 
gminnych w porze zimowej.

STRUKTURALNE W LATACH 2015 - 2018

Nowy chodnik w Przybyłowi-
cach to głównie dzieło zintegro-
wanej społeczności lokalnej.
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REALIZOWANE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE W LATACH 2015 - 2018

Nowa droga w Męcince zreali-
zowana została w celu skróce-
nia dojazdu mieszkańcom do 
pobliskiego zakładu, jakim jest 
kopalnia. Inwestycja odciąża 
również miejscowość z ruchu 
pojazdów ciężarowych.

Dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców powstało nowe przejście 
do ośrodka zdrowia i GOPS w 
Męcince.

Nowy parking i miejsca postojo-
we przy przedszkolu w Męcince.

Powstały nowe przystanki w Mę-
cince, Nowej Męcince, Przybyło-
wicach i Piotrowicach.

Wykonano ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Chroślicach.

Nowe oświetlenie uliczne  
– w Gminie Męcinka powstało 
70 nowych lamp w celu poprawy 
bezpieczeństwa.

Powstały nowe ogrodzenia szkół w Męcince i Piotrowicach w celu zapewnienienia bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie 
placówek.

Zmodernizowano 250 m sieci wodociągowej w Słupie w celu popra-
wy świadczenia przez Gminę Męcinka usług związanych z dostar-
czeniem wody mieszkańcom tego sołectwa.

Nowe ogrodzenie i wjazdy na boisko w Męcince. Ogrodzono 
także boisko w Małuszowie i Chełmcu. Nowe ogrodzenia znacznie 
poprawiły wizerunek wsi, ale zwiększyły również  bezpieczeństwo 
uczestników korzystających z tych obiektów.

W celu poprawy warunków 
korzystania z cmentarzy komu-
nalnych wykonano utwardzone 
alejki w Sichowie i Małuszowie.

Nowe ogrodzenie przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Męcince.

Nowy dach nad świetlicą w Pomocnem zabezpiecza obiekt, w któ-
rym mieszkańcy realizują wiele inicjatyw społecznych.

Oświetlenie boiska w Męcince  
i Piotrowicach.

Będą mieszkania socjalne w Piotrowicach - Gmina Męcinka pozy-
skała bezpłatnie działkę na ten cel z Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa.
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I WIELE INNYCH INWESTYCJI

Nowe schody do świetlicy wiej-
skiej w Stanisławowie.

Nowy teren rekreacyjny w Słupie.

Chodnik na boisku w Pomoc-
nem wykonali mieszkańcy.

Wykonanie podłoża przy siłowni w Męcince.

Nowe ławy i stoły w Sichówku.Umocnienie skarpy stawu w Sichówku.

Wykonano nowe ogrodzenie  
i remont  muru  przy świetlicy 
wiejskiej w Sichowie.

Wiata sportowa w Piotrowicach.
Powstały nowe piłkochwyty w Piotrowicach, Muchowie  
i Małuszowie.

Powstały nowe wiaty dla mieszkańców Sichowa, Słupa, Muchowa, Pomocnego, Przybyłowic, Piotrowic i Chełmca, które posłużą mieszkańcom jako miejsce integracji.

Pomieszczenie gospodarcze w 
Kondratowie.

Nowy przystanek w Chełmcu.
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SŁUŻBA ZDROWIA I OPIEKA

Usługi komercyjne, rejestracja i informacja  
tel. Piotrowice 76 870 88 78 lub Męcinka 76 870 86 78

Nazwa Imię i Nazwisko opis badania Miejsce

angiolog

dr. nauk. med. Paweł Socha • usg tętnic szyjnych
• usg tętnic kończyn dolnych
• usg tętnic kończyn górnych
• usg układu żylnego kończyn dol-
nych
• usg układu żylnego kończyn gór-
nych

Męcinka

endokrynolog lek. Joanna Protasiewicz Konsultacja  USG + Biopsja Męcinka
ortopeda lek. Bartłomiej Bednarz Konsultacja +  USG Męcinka
urolog lek. Aleksandra Zemła Konsultacja + USG Męcinka

ginekolog lek.  Wiktoria Rudenko Konsultacja + USG Męcinka
dietetyk mgr. Urszula Wszołek Konsultacja + Dieta Piotrowice

Poradnia rodzinna

lek. psychiatra Bożena  
Dąbrowska – Papadopulu

psycholog Dorota  
Puchalska- Antosik

psychoterapeuta Ewelina  
Chwałek

Pierwsza  środa  miesiąca

Dyżur  poradni  w dwie środy w 
m-cu   15:00-17:00
działania  skierowane są  do  rodzin,  
rodziców, dzieci,  młodzieży,  na-
uczycieli,  wychowawców współpra-
cujących  z  rodzinami.

Piotrowice

Nowa siedziba ośrodka zdrowia w Męcince, otwarta została 28 grudnia 2015 r. W nowej, dostosowanej 
dla osób niepełnosprawnych przychodni znajduje się gabinet lekarski, zabiegowy, a także gabinet 
ginekologiczno - urologiczny. 

Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach i Punkty Lekarskie w Męcince 
i Pomocnem  to nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie i 
zabiegowe. Ośrodek w Piotrowicach wyposażono również w nowe 
kozetki do fizjoterapii, lampy zabiegowe, natomiast Punkty Lekar-
skie w Męcince i Pomocnem zaopatrzono w nowe stoły do badań 
niemowląt.

Wraz z otwarciem nowej placówki zdrowotnej w Męcince obo-
wiązują nowe godziny pracy ośrodków zdrowia tak aby były one 
dostępne dla pacjentów zarówno w godzinach przedpołudnio-
wych, jak i popołudniowych, wprowadzono codzienne badania 
laboratoryjne z odbiorem wyników na drugi dzień, sprowa-
dzono wielu dodatkowych specjalistów, przeprowadzono także 
akcje profilaktyczne takie jak „Stop nowotworom u dzieci”, 
„Październik i listopad miesiącami seniorów – akcja 60+”oraz 
bezpłatne badania urologiczne.

Obecnie w ramach budżetu 
gminy zakupiony został nowo-
czesny sprzęt rehabilitacyjny do 
krioterapii.

Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami zdrowia. Popisano 
umowę partnerską między Gminą Męcinka, Gminą Krotoszyce i 
Gminą Ruja.

"Dzięki współpracy z ośrodkiem w Rui możemy korzystać ze spiro-
metru do badania płuc naszych pacjentów oraz dermatoskopu - w 
celu badania znamion pod kątem raka skóry. Dzięki współpracy 
z ośrodkiem w Krotoszycach mamy dostęp do programu dzięki 
któremu nasi pacjenci badani są pod kątem przepływów krwi w 
żyłach" – informuje Wójt Gminy Męcinka.

Wykrycie zawału serca w kilka minut możliwe jest dzięki zakupio-
nemu analizatorowi hematologicznemu, na który gmina pozyskała 
dotację z Fundacji KGHM.

W 2017 r. do ośrodków zakupiono również dwa nowe aparaty EKG.



9Informator samorządowy

SPOŁECZNA W LATACH 2015 – 2018
Akcje profilaktyczne w Gminie 
Męcinka latach 2015 – 2018

1. „Stop nowotworom u dzieci” – bezpłatne badania dla dzieci.

2. „W zdrowym ciele zdrowy Ja” – badania przesiewowe pod kątem wykrycia wad postawy  
i otyłości.

3. Nie nowotworom skóry – bezpłatne badania skóry.

4. „Nie! nowotworom piersi”– bezpłatne badania  
i konsultacje.

5. Bezpłatne konsultacje urologiczne.

6. Przegląd stomatologiczny u dzieci ze szkół z terenu Gminy Męcinka.

7. Bilans 30+. Pakiet obejmujący szeroki zakres badań laboratoryjnym i diagnostycznych, 
które pozwala monitorować prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

8. Rehabilitacja dla Seniorów 60+ - bezpłatne zabiegi dla pacjentów naszych ośrodków.

9. „W zdrowym ciele zdrowy Ja i cała moja rodzina” – badania przesiewowe morfologii  
z paluszka dla dzieci i rodziców.

10. Spirometria – dla Seniorów 60+, badania wydolności płuc.

11. Poradnia Cukrzycowa – dla pacjentów chorych na cukrzycę, z powikłaniami cukrzycy 
(stopa cukrzycowa), chorobami towarzyszącymi cukrzycy oraz dla pacjentów obciążonych 
genetycznie.

12. Bezpłatne przesiewowe badanie krwi.

13. Bezpłatne badania dla seniorów: przesiewowe badanie krwi, pomiar ciśnienia, EKG

14. Badania onkologiczne.

15. Konsultacje z dietetykiem klinicznym.

16. Badanie witaminy D z okazji Dnia Matki.

W poczekalniach ośrodków zdrowia pojawiły się monitory w celu 
usprawnienia przekazywania informacji o usługach medycznych  
w Gminie Męcinka.

Poprawiono standard usług stomatologicznych – utworzono gabi-
net z nowym sprzętem. 

Punkt lekarski w Męcince wyposażony  jest w nowe USG do jamy 
brzusznej, do tarczycy i ginekologiczne.

Dziesięć ton jabłek pozyskano dla mieszkańców Gminy Męcinka, 
dzięki współpracy z Europejską Fundacją Ludzi Dobrej Woli „SER-
DECZNA POMOC”. Pomoc żywnościowa koordynowana jest przez 
pracowników GOPS w Męcince.

Gmina Męcinka pozyskuje pomoc żywnościową dla mieszkańców 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym.

Uruchomiona Poradnia Rodzinna w Piotrowicach świadczy bezpłat-
ną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, psychiatryczną  
i terapeutyczną.

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

BADANIA LABORATORYJNE (pobieranie krwi, badanie moczu, kału)
Piotrowice od poniedziałku do piątku 7:30 – 8:30 – CODZIENNIE !
Męcinka od poniedziałku do piątku 7:30 – 8:30 – CODZIENNIE !

Pomocne poniedziałek, środa 7:30 – 8:30;
ODBIÓR WYNIKÓW DNIA NASTĘPNEGO! (możliwe wyniki na cito – wyniki tego samego dnia)
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DZIAŁANIA GMINY MĘCINKA W ZAKRESIE

W 2017 r. System Motywacyjny Wójta rozszerzony został o rywalizację klasową. W ramach systemu dodatkowo klasa z najlepszą średnią ocen w nauce i zachowaniu odwie-
dza w nagrodę park rozrywki Energylandia w Zatorze.

Od trzech lat dwudziestu uczniów wyjeżdża na wakacje na spływ 
kajakowy nad rzekę Czarna Hańcza w ramach systemu motywacyj-
nego wójta.  Uczestnicy aktywnie spędzają czas wśród przyrody  
i powracają z wakacji pełne nowych doświadczeń, przyjaźni i mi-
łych wspomnień.

Uczniowie  ze szkół z Gminy Męcinka otrzymują stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce 
i wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stypendia wręczane są uczniom 
podczas zakończenia roku szkolnego.

Lepszy standard dowozów do szkół w Gminie Męcinka. Nowoczesne autobusy znacząco poprawiły 
bezpieczeństwo i standard dla najmłodszych mieszkańców. Z usług nowego przewoźnika korzystają 
również pozostali mieszkańcy gminy.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego trwały intensywne prace 
remontowe w dwóch szkołach gminy Męcinka w celu polepszenia 
warunków nauczania. Dzięki środkom z budżetu Gminy Męcinka 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach dokonano 
następujących remontów, m.in. przebudowano pokój nauczy-
cielski na parterze po prawej stronie, przygotowano w nim nowy 
gabinet dyrektora i sekretariat. Z ówczesnego gabinetu dyrektora 
zrobiono nową salę lekcyjną do nauki chemii. Portiernia natomiast 
przekształcona została na pokój nauczycielski, a na drugim piętrze 
powstał nowy pokój dla pedagoga. Przebudowano także toalety.  
W Zespole Szkół w Męcince dokonano całkowitej przebudowy  
i remontu pryszniców oraz toalet przy sali gimnastycznej.
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EDUKACJI SZKOLNEJ W LATACH 2015 – 2018 

Uczniowie ze szkół Gminy Męcinka nie rozstają się ze szkoła nawet podczas ferii.  Aktywnie uczestniczą w  zajęciach oraz wycieczkach sfinansowanych z budżetu Gminy 
Męcinka. 

Uczniowie z Gminy Męcinka w wakacje się nie nudzą. Zabawa 
w parku trampolin, zwiedzanie zamku Książ i Starej Kopalni w 
Wałbrzychu, lekcje przyrodnicze podczas wizyt w Centrum Eduka-
cyjnym „Salamandra” w Myśliborzu, odwiedziny w Ranczu Grappa 
oraz w Parku Wrocławskim w Lubinie a także zajęcia kreatywne w 
Gminnej Bibliotece Publicznej to tylko niektóre atrakcje przygoto-
wane przez Gminę Męcinka oraz szkoły w Męcince i Piotrowicach  
a także Gminną Bibliotekę Publiczną.

Dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Gminą 
Męcinka a firmą Mercedes – Benz nasi uczniowie 
mają możliwość goszczenia na zajęciach z języka 
niemieckiego panią Melanie Schenkel. Pani 
Melania konwersuje z naszymi uczniami w języku 
niemieckim podejmując różnorodne tematy m.in. 
dotyczące zainteresowań oraz sportu.

Nowy sprzęt do nauki przekazany dla szkół w 
Piotrowicach i w Męcince. Szkoła w Piotrowicach 
została wyposażona w osiem laptopów wraz z 
oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunk-
cyjne, natomiast szkoła w Męcince otrzymała 25 
laptopów i urządzenie wielofunkcyjne.

Mieszkańcy gminy nagradzani są nie tylko za osiągnięcia naukowe, ale także artystyczne. W ostatnich 
dwóch latach wręczono 18 stypendiów dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury oraz promocji Gminy Męcinka.
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DZIAŁANIA GMINY MĘCINKA W ZAKRESIE
Od trzech lat w Gminie Męcinka funkcjonują dwa pełnowymiarowe innowacyjnne przedszkola gminne: w Męcince i Piotrowi-
cach, w których z edukacji przedszkolnej korzysta obecnie ponad sto czterdzieścioro dzieci. Ponadto funkcjonuje również Nie-
publiczne przedszkole w Pomocnem, które finansowane jest z budżetu gminy.

Uroczyste otwarcie długo oczekiwanego gminnego pełnowymiarowego przedszkola w Męcince.

W Przedszkolu „Małego Księcia” w Męcince dzięki wprowadzonej innowacji peda-
gogicznej prowadzone są specjalne zajęcia tematyczne, ukierunkowane na rozwój 
wartości, takich jak miłość, przyjaźń, szacunek. Dzięki innowacji pedagogicznej „Kulinarne Przedszkole” dzieci rozwijają swoje pasje 

związane z gotowaniem oraz uczą się zdrowego stylu życia.

Bezpłatne zajęcia z cyklu „Kreatywne Poniedziałki”. Dzieci poznają różnorodne tech-
niki tworzenia przy użyciu wielu materiałów. Prace remontowe i wyposażenie przedszkoli w Męcince i Piotrowicach.
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EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W LATACH 2015 – 2018
Opieka nad dziećmi w gminnych przedszkolach zarówno w Męcince i Piotrowicach oraz w Pomocnem trwa cały rok, również  
w okresie wakacyjnym.

Gminne Kulinarne Przedszkole w Piotrowicach to zarówno nauka o zdrowym żywieniu, warsz-
taty na których dzieci uczą się przygotowywać różnorodne posiłki, ale także przedsięwzięcie 
kreatywności uczniów. W ramach innowacji przedszkolaki doczekały się dużej, drewnianej 
kuchni oraz niezbędnych akcesoriów do zabawy w gotowanie.

Ogród różany przy przedszkolu w Męcince wspólnym dziełem rodziców, 
dzieci, pracowników szkoły i samorządu gminy.

Przedszkola gminne mają nowe logotypy, które promują nie tylko 
szkoły i gminę, ale również pokazują charakterystykę prowadzo-
nych zajęć.

Tradycją od trzech lat w Urzędzie Gminy Męcinka jest wspólne ubieranie choinki przez przedszkola-
ków z Piotrowic i Męcinki na zaproszenie Wójta Gminy Męcinka. Dzieci z wielkim sercem i zapałem 
przystrajają drzewko świąteczne.

Remont Przedszkola Małego Księcia w Męcince.
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DZIAŁANIA W DZIEDZINIE SPORTU W LATACH 2015-2018

Olimpiada Malucha organizowana jest dzięki współpracy Gminy Męcinka z Karkonoską Państwową 
Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze. W wydarzeniu uczestniczą uczniowie szkół z Męcinki i Piotrowic. 

Turniej Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka, to impreza, która jest podziękowaniem dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Męcinka za krzewienie sportu 
oraz promowanie zdrowego trybu życia. Turniej organizowany jest przez Wójta Gminy Męcinka oraz Sylwestra Rudźca Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jaworskiego. 
Wydarzeniu patronuje Poseł na Sejm RP Elżbieta Witek, która przedsięwzięcie wspiera zarówno finansowo jak i rzeczowo. 

Współpraca przy organizacji wyścigu samochodowego TARMAC 
MASTER na terenie Gminy Męcinka.

Bieg Rzepakowa Dycha cieszy się zainteresowaniem zarówno 
dorosłych sportowców, jak i dzieci, dlatego też w 2017r. imprezę 
rozbudowano o kategorię „dzieci”. Uczestnicy otrzymują medale, 
nagrody i poczęstunek, jednakże najważniejsza jest dobra zabawa. 

Kluby sportowe z terenu Gminy Męcinka otrzymują dotacje  
z budżetu gminy na swoją działalność.

Dzięki pozyskanym dotacjom z Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowane zostały dodatkowe za-
jęcia z piłki nożnej oraz piłki ręcznej. W obecnym roku również pozyskano dwie dotacje w wysokości 
25 tys. zł z MSiT na prowadzenie zajęć z piłki nożnej, tenisa stołowego oraz piłki siatkowej .
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Gminny Klub Żeglarski „Cysterska Brać” zorganizował pierwsze Regaty Żeglarskie na terenie zbiornika Słup. 
Klub finansowany jest z budżetu Gminy Męcinka, a także dzięki pozyskanym dotacjom z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego.

SPORT JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT

Przedszkolaki z gminnych przedszkoli uczą się bezpłatnie pływać. Jest to możliwe dzięki nawiązanej współpracy  
z Kopalnią Surowców Skalnych w Bartnicy, która sponsoruje zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem 
dr Jackiem Falkenbergiem Szkółka Pływacka Delfinek. 

Najmłodsi piłkarze z KS „Bazalt” Piotrowice oraz KS Męcinka otrzymali stroje sportowe, które zostały sfinansowa-
ne z budżetu Gminy Męcinka. 

Gminny Klub Żeglarski „Cysterska Brać”. Podczas 
zajęć młodzi ludzie rozwijają nie tylko swoje pasje, 
zainteresowania, ale biorą udział w niezwykłej przygo-
dzie. Zajęcia zorganizowane ze środków finansowych z 
budżetu Gminy Męcinka.

Organizacja zajęć lekkoatletycznych dla naszych uczniów była 
możliwa dzięki pozyskanej przez Gminę Męcinka dotacji z budżetu 
państwa. Dzieci i młodzież w ramach projektu „Las” wzięły również 
udział w olimpiadzie zajmując pierwsze miejsce. 

W Męcince uruchomiona została filia szkoły 
tanecznej KDance Studio. Poprzez udostęp-
nienie do tego celu gminnej sali widowisko-
wej dzieci z terenu Gminy Męcinka ponoszą 
niższe opłaty za lekcje tańca . 

Kluby sportowe z KS Męcinka oraz KS „Bazalt” Pio-
trowice organizują mecze towarzyskie, w których 
udział biorą kluby sportowe w innych gmin oraz miast. 
Wspólne spotkania na boisku to nie tylko możliwość 
pokazania swoich umiejętności ale przede wszystkim 
integracja i aktywnie spędzony czas.

Sportowych emocji nie zabrakło w Gminie Męcinka podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na uczestników 
gminnej strefy kibica zorganizowanej w parku w Piotrowicach oprócz emocji piłkarskich czekało wiele atrakcji. 

Spływ kajakowy Czarną Hańczą to nagroda dla uczniów 
szkół Gminy Męcinka  w ramach Systemu Motywacyj-
nego Wójta. 
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Strażacy z OSP Męcinka otrzymali nowe ubrania galowe zakupione w ramach budżetu Gminy Męcinka.

Młodzieżowa drużyna OSP Małuszów za zdobycie I miejsca w za-
wodach powiatowych otrzymała od wójta nowe wyposażenie.

Jednostki OSP Męcinka, OSP Małuszów, OSP Pomocne i OSP Przybyłowice otrzymały nowoczesny sprzęt ratowniczy. Defibrylatory, torby ratownicze oraz nosze wręczone 
zostały przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Poseł na Sejm RP Elżbietę Witek oraz Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego.

Jednostka OSP Pomocne prężnie działa na górzystych terenach gminy z wykorzystaniem nowocze-
snego sprzętu.

Wyjazd jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy do fabryki samochodów pożarni-
czych.
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W LATACH 2015 – 2018 

Trzy nowe samochody ratowniczo – ga-
śnicze oraz trzy profesjonalne zestawy 
do ratownictwa drogowego przekazane 
do dyspozycji OSP to najważniejsze in-
westycje na rzecz bezpieczeństwa zre-
alizowane przez samorząd Gminy Mę-
cinka w latach 2015-2018.

Gmina Męcinka posiada obecnie naj-
nowocześniejszy sprzęt ratowniczo – ga-
śniczy na terenie powiatu jaworskiego. 

Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Mału-
szów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostka OSP Małuszów reprezentuje Gminę Męcinka na Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożar-
niczych. 

Uroczysty wjazd nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego do 
Pomocnego.

Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Męcinka poprawił poziom bezpieczeń-
stwa zarówno gminy, jak i Powiatu Jaworskiego. 

Oficjalne przekazanie i poświecenie nowego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Przybyło-
wice.

Na terenie kopalni Colas w Piotrowicach zostało zorganizowane szkolenie psów ratowniczych GOPR. 
W szkoleniu udział wzięli ratownicy – przewodnicy psów z Czech, ratownicy KGHM Lubin, instruktorzy 
psów służbowych z Ośrodka Szkoleń Specjalnych Straży Granicznej w Lubinie, a także ochotnicy  
z OSP Męcinka.

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Po-
mocne wpłynął na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców,  
w szczególności górskiej części gminy. 
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Z inicjatywy mieszkańców Gminy Męcinka w każdym sołec-
twie organizowane są wydarzenia kulturalne służące popu-
laryzacji i ochronie tradycyjnej kultury regionalnej. Pragnę z 
całego serca serdecznie podziękować mieszkańcom za co-
dzienny trud społecznej pracy, integrację międzypokolenio-
wą oraz kultywowanie tradycji ludowych.

GMINNE IMPREZY SPOŁECZNO –  

Gminne Dożynki to od czterech lat najważniejsza impreza społeczno – kulturalna w Gminie Męcinka, 
która ma na celu podziękowanie rolnikom za trud ciężkiej pracy, a także integrację mieszkańców. 
Podczas dożynek sołectwa, radni, zespoły artystyczne,  przedszkola oraz szkoły, Gminny Ośrodek 
Zdrowia a  także strażacy i liczni mieszkańcy Gminy Męcinka wspierają uroczystość swoim zaangażo-
waniem tworząc wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę.

Nową tradycją w Gminie Męcinka jest konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, która została 
zainicjowana przez sołtys Pomocnego Grażynę Bulka wraz z radą sołecką, radnymi oraz strażakami  
z OSP Pomocne. 

Gminne spotkanie wigilijne dla mieszkańców jednoczy i integruje 
społeczność lokalną oraz kultywuje naszą piękną chrześcijańską 
tradycję. Mieszkańcy w życzliwej atmosferze dzielą się opłatkiem 
oraz kosztują wigilijnych potraw. Tradycją świątecznych spotkań 
plenerowych jest wspólne kolędowanie w wykonaniu dzieci z gmin-
nych przedszkoli, uczniów i zespołów folklorystycznych  
a także jarmark bożonarodzeniowy, na którym mieszkańcy prezen-
tują swoje rękodzieła oraz potrawy lokalne.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Męcinka wspólnie od 
trzech lat dają świadectwo patriotyzmu podczas gminnych obcho-
dów Święta Niepodległości. 
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– KULTURALNE W LATACH 2015 – 2018 

Od trzech lat mieszkańcy Gminy Męcinka otrzymują bezpłatne kalendarze, 
których tematem przewodnim jest gospodarka odpadami. Znajdują się w nim 
m.in. terminy wywozu odpadów oraz terminy imprez społeczno – kulturowych 
na terenie gminy. 

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Męcinka od trzech lat również mają swoje wyjątkowe święto jakim jest Gminny Dzień Dziecka. Dzieci korzystają z bezpłatnych dmuchańców, 
innowacyjnych okularów przenoszących w świat wirtualnej rzeczywistości, symulatora jazdy samochodem rajdowym, paintballu, strzelania pod okiem Klubu Strzeleckiego, 
fotobudki. Dzieci biorą także udział w konkursach z nagrodami, spektaklach teatralnych, zabawach z animatorami,  koncertach gwiazd telewizyjnych a także wielu innych 
atrakcjach.

Koncert noworoczny „Kolędowanie na ludowo” 
dedykowany jest zespołom artystycznym z Gminy 
Męcinka, w podziękowaniu za całoroczną pracę 
na rzecz kultury oraz za kultywowanie ludowych 
tradycji. Na terenie gminy działają zespoły folklo-
rystyczne Ojry Bis, Chrośliczanie, Rusałki spod 
Czartowskiej Skałki, Piotrowiczanki oraz Perła  
z Przybyłowice a także zespół strażacki Iskierki  
i kabaret Żmije.

Celem konkursu „Najpiękniej ukwie-
cone sołectwo” jest podniesienie 
atrakcyjności Gminy Męcinka, inte-
gracja mieszkańców oraz budowa 
społeczeństwa obywatelskiego.  
W dwóch edycjach konkursu zostały 
nagrodzone sołectwa Chroślice, 
Pomocne oraz Przybyłowice. 

Jubilaci długoletniego pożycia małżeńskiego z Gminy Męcinka otrzymują odznaczenia podczas uroczystych sesji Rady 
Gminy Męcinka. Jubilaci i ich rodziny nie kryją wzruszenia  zarówno podczas części oficjalnej uroczystości, jak  
i w rozmowach podczas poczęstunku. 
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GMINA MĘCINKA SENIOROM 

„Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie Męcinka” 
to akcja, która jest organizowana od trzech lat. Wójt Gminy Męcin-
ka oferuje seniorom warsztaty kulinarne, warsztaty florystyczne, 
warsztaty wikliniarskie, występy przedszkolaków, a także spotkania 
z lekarzami na temat cukrzycy i rozpoznawania zawału i wylewu 
oraz sposoby pierwszej pomocy.

Wiek nie ma znaczenia - seniorzy w Gminie Męcinka potrafią się bawić. Październik i listopad dla seniorów w Gminie Męcinka to czas spotkań, warsztatów a przede wszyst-
kim rozrywki. Można pozazdrościć naszym seniorom werwy i zapału.

Seniorzy pod okiem mistrza mieli możliwość spróbować samo-
dzielnego wyplatania koszyków podczas warsztatów wikliniarskich.
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W LATACH 2015 – 2018 

Nasi seniorzy korzystają również  
z bezpłatnej rehabilitacji w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w Piotrowi-
cach, która finansowana jest przez 
Wójta Gminy Męcinka w ramach 
budżetu gminy. Nowy profesjo-
nalny sprzęt w gminnym ośrodku 
zdrowia umożliwia także przepro-
wadzanie badań USG, EKG oraz 
badań krwi za pomocą analizato-
ra hematologicznego.

Dzięki warsztatom florystycznym i innym spotkaniom w ramach akcji „Październik  
i listopad miesiącami seniorów w Gminie Męcinka” mieszkańcy naszej gminy mogli 
się zintegrować oraz spędzić  aktywnie czas.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów Gminy Męcinka, zorgani-
zowane zostało spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej 
Policji w Jaworze, który naszym seniorom zaprezentował sposoby, 
którymi posługują się oszuści.

Warsztaty kulinarne seniorów i przedszkolaków to spotkanie z cyklu różnych zajęć zorganizowanych  
przez Wójt Gminy Męcinka dla tej wyjątkowej grupy mieszkańców Gminy Męcinka, jaką są seniorzy. 
Wspólne wykonywanie posiłków, śpiew, tańce oraz zabawa.

Spacer nordic walking, aktywne zajęcia dla seniorów pn. „Z kijkami po zdrowie  
w Muchowie”, czyli nauka prawidłowej techniki chodzenia z kijkami.

Podsumowanie akcji „ Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie Męcin-
ka” to wydarzenie wyjątkowe bo wstępy przedszkolaków z Męcinki i Piotrowic, którzy 
swoim babciom i dziadkom mówiły wiersze oraz śpiewały piosenki.
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DZIAŁANIA GMINY MĘCINKA W DZIEDZINIE 

Wprowadzenie Gminy Męcinka do Specjalnej strefy Ekonomicznej oraz współtworzenie Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności gospodarczej S3 Jawor – Męcinka jest szansą na pojawienie się kolejnych dużych 
inwestorów w naszej okolicy.

Rozwiązanie kontrowersyjnej sprawy dotyczącej biogazowni 
umożliwiło Gminie Męcinka pozyskanie nowego inwestora - Zakład 
Produkcji Opakowa.

150 drzew zostało posadzonych w ramach współpracy firmy KSS 
Bartnica Sp. z o.o. i Gminy Męcinka.

„Nawiązana współpraca z KSS Bartnica, która od czterech lat jest 
właścicielem kopalni w Męcince zaowocowała sfinansowaniem 
lekcji pływania dla przedszkolaków gminnych przedszkoli, budową 
chodnika w Nowej Męcince oraz dofinansowaniem wielu imprez 
gminnych. Obecnie zrealizowane zostały nasadzenia drzew na 
terenach publicznych w Męcince” –  informuje wójt.

W maju 2016 r. w Urzędzie Gminy Męcinka przystąpiono do prac planistycznych 
w celu ustalenia Gminnej Strefy Inwestycyjnej Małuszów, która zlokalizowana jest 
bezpośrednio przy drodze S3 oraz Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. 
Strefa skierowana jest dla podmiotów, które chcą lokować swoje pomysły biznesowe 
na terenie gminy Męcinka ale poza Dolnośląską Strefą Aktywności Gospodarczej. 
Działania są realizacją oczywistej potrzeby poszukiwania zabezpieczenia środków na 
rozwój gminy w okresie, kiedy dotacje europejskie przestaną funkcjonować.

W Urzędzie Gminy Męcinka organizowany jest mobilny punkt informacyjny. Miesz-
kańcy uzyskują informacje dotyczące funduszy europejskich, w tym zasad ubiegania 
się o dotacje oraz czy planowane  przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wspar-
cia, a także o szkoleniach z dofinansowaniem podnoszących kwalifikacje zawodowe.



23

Działania na rzecz rozwoju gospodarczego 
i przedsiębiorczości w latach 2015 – 2018
• Pozyskanie inwestora na teren inwestycyjny Nowa Męcinka,
•  Pozyskanie inwestora strategicznego kopalni Męcinka,
•  Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowej Męcince,
•  Tworzenie terenów inwestycyjnych w Małuszowie – uruchomienie proce-

dur planistycznych,
•  Udział w tworzeniu Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Ja-

wor – Męcinka (obecny Mercedes),
•  Wprowadzenie Gminy Męcinka do specjalnej strefy ekonomicznej,
•  Przyjazna polityka podatkowa – obniżka podatków od środków transportu 

(dla ciągników siodłowych i naczep, autobusów),
•  Utrzymanie na stałym poziomie stawek opłat za wodę i ścieki poprzez 

dopłatę do taryf z budżetu gminy,
•  Pomoc dla przedsiębiorców – przygotowanie pracownika w Urzędzie 

Gminy, organizacja szkoleń na temat dostępnych dotacji, udostępnienie 
przedsiębiorcom strony internetowej gminy do celów promocyjnych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2015 – 2018 

Dzień otwarty Kopalni Bazaltu KSS Bartnica. Mieszkańcy po raz pierwszy mogli 
zobaczyć maszyny, które zwykle pracują na kopalni. Główną atrakcją podczas dni 
otwartych była przejażdżka po zakładzie stacjonarnym, wzdłuż bocznicy i załadunku, 
aż do budzącego największe emocje wyrobiska kopalni.

Rozmowa o planach rozwojowych Gminy Męcinka z Ministrem Przedsiębiorczości 
i Technologii Jadwigą Emilewicz oraz Poseł Elżbietą Witek podczas uroczystości 
zawieszenia wiechy na  fabryce Mercedes – Benz na terenie DSAG S3. Powstająca 
fabryka ma zatrudnić 1000 pracowników, stawiając na nowoczesne technologie. 

Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz 
Poseł Elżbietą Witek odbyło się w ramach cyklu spotkań „Polska 
jest jedna” w sprawie konieczności budowy infrastruktury tech-
nicznej do gminnych terenów inwestycyjnych oraz zmiany kryte-
riów punktacji projektów w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych w taki sposób, aby małe gminy wiejskie 
miały łatwiejszy dostęp do oferowanych dotacji.
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