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Blisko kilometr  nowej drogi asfaltowej powstanie  
w miejscowości Piotrowice. Inwestycja o wartości ponad 
600 tysięcy złotych zrealizowana zostanie 
do końca 2019 r.

Nowa droga w Piotrowicach 
ruszyła kolejna gminna inwestycja

Nowoczesne rodzinne obiekty 
rekreacyjne już wkrótce

Nowoczesne obiekty przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych powstają  
w Męcince, Pomocnem i Przybyłowicach. W ramach inwestycji budowane są nowe 
place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. 

Miejsca te przyczynią się do 
budowania relacji i więzi 
między rówieśnikami. Będą 
integrować dzieci poprzez 
wspólne zabawy. Wpłyną na 
przyjemne, pozytywne i bez-
pieczne spędzanie wolnego 
czasu. Stworzenie bezpiecz-

nych i atrakcyjnych miejsc do 
zabaw dla dzieci – to nadrzęd-
ny cel realizowanych inwe-
stycji. Na realizację zadania 
samorząd Gminy Męcinka 
pozyskał dofinansowanie  
w kwocie około 150 tys zł z 
Ministerstwa Sportu i Tury-

styki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwar-
te Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2019.

Łącznik Przybyłowice – Słup 
odbudowany
W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy 
samorządem Gminy Męcinka a wykonawcą drogi S3 
Eurovia Polska S.A. wykonana została nowa nawierzchnia 
asfaltowa łącząca dwa sołectwa w gminie Męcinka.  
Odbudowana droga gminna Przybyłowice – Słup to 
odcinek ponad 1,5 km, którego koszt szacowany jest na  
500 000 zł, z czego około 30 000 złotych  pokryte zostało 
z budżetu Gminy Męcinka.

Droga Pomocne – Stanisławów 
na finiszu
Ponad trzy kilometry nowej drogi asfaltowej powstaje 
pomiędzy miejscowościami Pomocne i Stanisławów. 
Inwestycja o wartości blisko 2 milionów złotych zreali-
zowana zostanie do końca 2019 r. Na przedmiotowe 
zadanie Gmina Męcinka pozyskała dotację z budżetu 
państwa na poziomie 80%. W dniu 12 września Wójt 
Gminy Męcinka podpisał umowę z wykonawcą inwesty-
cji, którym jest Przedsiębiorstwo Transportowo – Bu-
dowlane Sp. z o.o. ze Złotoryi. Nowa inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym odcinku oraz 
znacząco poprawi komunikację pomiędzy poszczegól-
nymi miejscowościami gminy.

Odbyła się również lustrac-
ja dróg w terenie. Podczas 
spotkania, w którym ucze-
stniczyli również Zastępca 
Wójta Gminy Męcinka Arleta 
Oksińska - Gregulska oraz 
Kierownik Powiatowego 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Henryk Krupa omówiono 
również możliwe źródła fi-

nansowania inwestycji 
drogowych. - Stan dróg pub-
licznych ma ogromny wpływ 
na poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. Przy współ-
pracy gminy i powiatu istnie-
je realna szansa na poprawę 
obecnego stanu – podkreślił 
wójt M. Brzozowski. - Na-
sza infrastruktura wymaga 

kompleksowej przebudowy  
i będziemy ją realizować 
etapami. Już dziś deklaruję, 
że podejmę działania  
w celu podniesienia pozi-
omu bezpieczeństwa na dro-
gach oraz poprawy stand-
ardu życia mieszkańców 
– poinformowała starosta 
Aneta Kucharzyk.

Stan dróg powiatowych 
w Gminie Męcinka oraz 
sprawy związane  z utrzy-
mywaniem poboczy  
i rowów powiatowych 
były głównym tematem 
spotkania pomiędzy 
Wójtem Gminy Męcinka 
Mirosławem Brzozowskim 
oraz Starostą Powiatu Ja-
worskiego Anetą Kucha-
rzyk.

Drogi powiatowe do remontu

Na przedmiotowe zadanie 
Gmina Męcinka pozyskała 
dotację z budżetu państwa 
na poziomie 80%.
W dniu 12 września Wójt 
Gminy Męcinka podpisał 
umowę z wykonawcą in-

westycji tj. konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo 
Usługowe Produkcyjno 
i Handlowe „COM-D” 
oraz Lider Jeleniogórskie 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o.
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20.06.2019 r. urodziła się Nina Aleksandra Drozd z Piotrowic

25.06.2019 r. urodził się Wojciech Filip Procków z Sichowa

03.07.2019 r. urodziła się Lena Marlena Krząstek z Sichowa

08.07.2019 r. urodziła się Hanna Szmit z Piotrowic

09.07.2019 r. urodziła się Maja Dunaj z Piotrowice - Osiedle

18.07.2019 r. urodził się Miłosz Błoński z Nowej Męcinki

23.07.2019 r. urodził się Jakub Niedzielski z Męcinki

25.07.2019 r. urodziła się Lena Magdalena Pawlik z Piotro-
wic

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli narodzeni:

Odnowiona świetlica i przedszkole 
w Przybyłowicach – pierwszy etap inwestycji w realizacji
Kompleksowa termo-
modernizacja obiektu 
w Przybyłowicach to 
pierwszy etap inwestycji, 
którą obecnie realizuje 
samorząd Gminy Męcinka. 
Budynek jest obecnie 
ocieplany i zyska nową 
elewację. Wymienione 
zostaną okna i drzwi.

Powstaje również nowa insta-
lacja ogrzewania wraz z pom-
pą ciepła. Na realizację zada-
nia Gmina Męcinka pozyskała 
blisko pół miliona złotych do-
tacji z RPO WD 2014-2020.
Obecnie przygotowywana 
jest dokumentacja technicz-
na w celu wykonania drugie-
go etapu inwestycji, czyli re-
montu pomieszczeń świetlicy 
wraz z dostosowaniem części 
budynku do pełnienia nowej 
funkcji, czyli przedszkola.

Taką potrzebę Wójtowi Gminy Męcinka zgłosiły dzieci  
i młodzież szkolna Chroślic podczas jednej z wizyt gos-
podarskich wójta w tym sołectwie. Dzieci zwróciły uwagę 
na konieczność rozbudowy placu zabaw, budowę nowe-
go boiska wielofunkcyjnego do gry zarówno  
w piłkę nożną, jak i siatkową, a także zwiększenie ilości 
ławek. Urząd Gminy Męcinka przygotował wstępny pro-
jekt zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej, 
która stanowi obecnie główne miejsce spotkań dorosłych 
mieszkańców tego sołectwa. W ramach zagospodarow-
ania terenu powstaną również nowe miejsca postojowe.

„Chcemy nowe boisko”  
projekt  dla Chroślic gotowy, ruszamy z realizacją

Powstanie teren rekreacyjny
w Stanisławowie

Stanisławów to jedno z najmniejszych sołectw Gminy Męcinka, które położone 
jest w górskiej części gminy. Jego mieszkańcy od kilkudziesięciu lat czekali na 
dostęp do bieżącej wody, oświetlenie uliczne, a także uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w miejscowości.  

W ostatnich kilku latach  
w Stanisławowie samorząd 
Gminy Męcinka zrealizował in-
westycje na łączną kwotę blisko 
4 miliony zł. Powstał wodociąg  
i przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. Nową bezpieczniejszą 
jakość zyskała lokalna droga, 
a mieszkańcy Osiedla mogą 
bezpiecznie poruszać się przy 
oświetleniu publicznym.
Obecnie przygotowywana 
jest koncepcja zagospo-
darowania gminnego placu 
zlokalizowanego w centrum 
wsi. Powstaną boiska do gry  
w siatkówkę oraz koszykówkę. 
Rozbudowany zostanie plac 
zabaw a wiata rekreacyjna 
zyska taras do organizowania 
lokalnych potańcówek. W ra-
mach koncepcji projektowane 
są również ścieżki, klomby 
kwiatowe, a także oświetlenie 

parkowe. 
- Przygotowujemy rekreacyjne 
zagospodarowanie centrum 
wsi, aby było ono miejscem, 
które łączy, a nie dzieli. Miejsce, 
w którym mieszkańcy będą 
mogli spotkać się uprawiając 
sporty, czy bawiąc się przy 
wspólnym ognisku – zaznacza 

wójt Mirosław Brzozowski. 
Do opracowania koncepcji za-
gospodarowania terenu akty-
wnie włączyli się również sołtys 
Joanna Hołówka oraz radny Ka-
mil Bobowski, którzy wielokrot-
nie zgłaszają potrzeby i prob-
lemy mieszkańców. 

Budowa zatoki autobu-
sowej oraz chodnika przy 
drodze wojewódzkiej, to 
kolejna inwestycja, którą 
obecnie przygotowuje 
samorząd Gminy Męcinka. 
Na realizację zadania gmina 

pozyskała ponad 100 000 zł 
dotacji.
 Realizacja inwestycji, 
która ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz stan-
dardu życia mieszkańców 
zaplanowana jest na 2020 r.

Będzie
bezpieczniej
w Chroślicach
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Nowoczesna nauka języka  
w przedszkolach już od listopada! 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach zyskają w listo-
padzie nowoczesne narzędzie do nauki języka 
angielskiego - robota edukacyjnego. Urządzenie zosta-
nie kupione dzięki środkom pozyskanym w konkursie 
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem 
są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
- Budując ofertę edukacyjną  
w przedszkolach gminy 
Męcinka największy nacisk 
kładziemy na jej użyteczność 
w życiu codziennym. Nasze 
„kulinarne przedszkolaki” 
oraz „przedszkolaki »Małego 
Księcia«” wyróżniają się 
swoimi umiejętnościami 
na tle dzieci z innych gmin  
i powiatów. Jako samorząd 
zapewniamy naszym przed-
szkolakom również bezpłatną 
naukę pływania. Nauka języka 
angielskiego od trzeciego roku 
życia przy użyciu nowoczes-
nego robota to kolejna oferta 
edukacyjna dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Męcinka 
– zaznacza wójt Mirosław Brzo-
zowski. 
- Robot  może mówić, poruszać 
się, rozpoznawać twarze  
i wyrażać emocje, co sprzyja 
nawiązywaniu naturalnych 
interakcji z dziećmi– mówi 
jego współtwórca dr inż. Jan 
Kędzierski,  jedyny Polak, który 
znalazł się w gronie finalistów 
europejskiej edycji konkursu 
„Innovators Under 35” MIT 
Technology Review 2017. 
Jest też laureatem konkursu 
„30 Kreatywnych Wrocławia 

2017”. - Do zabawy z robotem 
dzieci używają przedmiotów, 
które mogą poczuć, zobaczyć  
i usłyszeć. Powoduje to,  
że nauka oddziałuje na 
wszystkie zmysły dzieci. Aby 
zachęcać je do uczestnict-
wa w codziennych lekcjach, 
maluchy otrzymują nagrody, 
które odblokowują nowe gry 
i kreskówki, które dzieci lubią 
najbardziej – informuje dr 
inż. Jan Kędzierski. Konkurs 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
to inicjatywa Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych - kra-
jowego operatora systemu 
przesyłowego. Jego celem 
było wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z roz-
wojem lokalnej infrastruktury, 
aktywizacją życia społecznego 
i  kulturalnego oraz finansowe 
wsparcie w ich wdrożeniu  
w gminach, na terenie których 
jest zlokalizowana lub budow-
ana infrastruktura przesyłowa. 
Na terenie gminy Męcinka 
PSE realizują projekt budowy 
linii 400 kV relacji Mikułowa-
Czarna, niezbędnej dla za-
pewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii do odbiorców  
w południowo-zachodniej Polsce.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci z jaworskiej komendy przepro-
wadzili spotkanie z seniorami w Męcince. Omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz przypomniano możliwości i założenia aplikacji: „Moja Komenda”,  
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Policjanci u seniorów

Przybyłych gości przywitał 
I Zastępca Komendanta 
Powiatowego  Policji w Ja-
worze mł. insp. Artur Bujak, 
który wskazał cele debaty 
ewaluacyjnej, podkreślając 
jak ważnym aspektem jest 
bezpieczeństwo naszych 
seniorów. Głównym celem 
wczorajszego spotkania  
z mieszkańcami powiatu 
jaworskiego zorganizow-
anego w Gminnym Obiek-
cie Kulturalno-Edukacyjnym  
w Męcince było podsumo-
wanie działań prowadzonych 
przez jaworskich policjantów, 
którzy omówili sposób rea-
lizacji rekomendacji dla Policji 
uwzględniających wnioski  
z ubiegłorocznej, listopa-
dowej debaty pt. „Bezpieczny 
Senior”. 
W dalszej części spotka-
nia prelegenci z jawor-
skiej komendy wspierani 
przez zaproszonych gości 
reprezentujący między in-
nymi Starostwo Powiatowe 
i Inspektorat ZUS w Jaworze 
oraz Bank Spółdzielczy  
i GOPS w Męcince w fo-

rmie multimedialnej przed-
stawili uczestnikom mecha-
nizmy działania sprawców 
wyłudzających pieniądze 
metodą na tzw.: „wnuczka”, 
„urzędnika” „inkasenta” czy 
„akwizytora”. Policjanci wska-
zali, na co uważać w kontak-
tach z osobami próbującymi 
nieuczciwie zachęcić nas do 
podpisywania różnego ro-
dzaju umów podczas poka-
zów czy prezentacji.  W trakcie 
debaty informowano także, 
kogo nie należy wpuszczać 
do domu, gdzie nie należy 
przechowywać gotówki  
i jak bezpiecznie pobierać 
pieniądze z kont bankowych 
oraz bankomatów. 
Kolejnymi poruszo-
nymi założeniami były 
bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym oraz prezentacja 
możliwości aplikacji „Moja 
Komenda”, „Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
czy programu „Dzielnicowy 
Bliżej Nas”. Ta część spotka-
nia jak również poprzed-
nia wywołała niezmiernie 
ciekawą dyskusję, w trak-

cie, której uczestnicy zada-
wali prowadzącym różnego 
rodzaju pytania. Na wiele  
z nich odpowiedział Naczel-
nik Wydziału Kryminalnego, 
Kierownik Referatu Ruchu 
Drogowego czy Dzielnicowy 
Gminy Męcinka wyjaśniając 
słuchaczom nurtujące ich 
problemy.
Podsumowując debatę, 
wszyscy zgodzili się, co 
do tego, że o wskazanych 
w niej aspektach należy 
rozmawiać jak najczęściej, 
w celu uzmysłowienia 
możliwie największej liczbie 
osób, jakich zagrożeń mogą 
doświadczyć w codziennym 
życiu. 
Wielka aprobata dla działań 
jaworskich stróżów prawa 
zobowiązała ich do realizacji 
dalszych systematycznych 
przedsięwzięć mających na 
celu niwelowanie wszelkiego 
rodzaju zagrożeń.

Oficer Prasowy KPP 
w Jaworze

kom. Łukasz Kubiś
tel.603 039 942

          Dziękuję wszyskim Mieszkańcom 
Gminy Męcinka, 

którzy wzięli udział w tegorocznych 
wyborach do Sejmu  

i Senatu. Jest to potwierdzenie 
odpowiedzialności za sprawy naszego 
kraju, w szczególności sprawy naszych 
przyszłych pokoleń. Gratuluję wszyst-

kim wybranym Posłom i Senatorom, 
a przede wszystkim 

Pani Poseł Elżbiecie Witek, która zdobyła  w Gminie Męcinka
jak i w całym okręgu wyborczym największą liczbę głosów.                                                                   

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka

Wybory 2019 - jak głosowali mieszkańcy
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP w Gminie Męcinka

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 1230; 57,34%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 347; 16,18%
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ  - 213; 9,93%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 211; 9,84%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 116; 5,41%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY - 28; 1,31%
Razem 2145 głosów

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP w Gminie Męcinka
MRÓZ Krzysztof Stanisław, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ -  1265; 59,92 %
KLIMEK Kazimierz Sławomir, KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA - 343; 16,25 %
POKÓJ Jerzy Jan , KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KO PO .N IPL ZIELONI - 503; 23,83 %
Razem 2111 głosów 

    fot. innpoland.pl
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Rajd Pojazdów Zabytkowych zawitał do Męcinki
Około  50 zabytkowych  pojazdów  można było podziwiać podczas XV Legnickiego 
Rajdu Pojazdów Zabytkowych w Męcince. 

Tak naprawdę nie chodzi-
ło o sportową rywalizację,  
a o zaprezentowanie tych wy-
jątkowych pojazdów miesz-
kańcom gminy Męcinka. 
Uczestnicy rajdu wychodzą  
z założenia, że eksponaty – bo 
tak należy nazwać te wyjątko-
we pojazdy powinny cieszyć 

oczy nie tylko ich właścicieli, 
ale też innych fanów motory-
zacji. Kolumna samochodów 
wyruszyła z Legnicy w kierun-
ku Męcinki po drodze odwie-
dzając Stanisławów, Pomocne 
oraz Bogaczów, by docelowo 
zatrzymać się w Męcince, 
gdzie podczas zaplanowane-

go postoju zaprezentowane 
zostały perły dawnej motory-
zacji oraz stroje uczestników 
rajdu w stylu retro. Podczas 
wystawy nastąpiło uroczyste 
wręczenie pucharów ufundo-
wanych przez Wójta Gminy 
Męcinka w konkursie elegan-
cji pojazdów.
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Blisko kilometr nawierzch-
ni asfaltowej powstaje na 
kolejnej drodze gminnej, 
tym razem w Piotrowicach. 
Droga prowadząca do te-
renów mieszkaniowych  
i pól zostanie również 
poszerzona oraz wzmo-
cniona obrzeżami.

Kolejna inwestycja drogowa 
w realizacji

Inwestycja, której wartość 
opiewa na kwotę ponad 
600 tys. zł realizowana jest 
dzięki pozyskanej z budże-
tu państwa dotacji w wy-
sokości prawie 500 tys. zł.
Zakończenie zadania za-
planowano na koniec listo-
pada 2019 r.

Nowe miejsca pracy 
już wkrótce
W wyniku sprzedanej przez Gminę Męcinka około 30 
arowej działki w Nowej Męcince powstaje market  
o powierzchni 500 m2. Już w najbliższych tygodniach-
przewidziane jest jego otwarcie.

Sprzedaż działki o prze-
znaczeniu handlowym jest 
odpowiedzią na zgłoszone 
przez mieszkańców prob-
lemy dotyczące takich 
usług na terenie Gminy 
Męcinka. 
W związku z otwarciem 
nowego sklepu, pojawią 
się nowe miejsca pracy. 

Docelowo zatrudnienie  
w markecie ma znaleźć kil-
kanaście osób. 
Działalność tego typu pla-
cówek to także dodatko-
we dochody do budżetu 
gminy z podatków, które 
pozwolą sfinansować ko-
lejne inwestycje na terenie 
gminy Męcinka.

Na podstawie z art. 96 ustawy 
z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo 
o notariacie, poświadczenia 
własnoręczności podpisu, 

może dokonać tylko nota-
riusz. 
Wyjątek stanowią niek-
tóre czynności określone 

w przepisach szczególnych 
wydanych na podstawie art. 
101 ww. ustawy. 
Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości  
z dnia  7 lutego 2007 r.  
w  sprawie sporządzania 
niektórych poświadczeń 
przez organy samo-
rządu terytorialnego  
i banki w miejscowościach,  
w których nie ma kancelarii 
notarialnej, do poświadczania 
własnoręczności podpisu 
upoważnieni są: wójt, bur-

mistrz, prezydent miasta: 
na pismach upoważniających 
do odbioru przesyłek i sum 
pieniężnych oraz odbioru 
dokumentów z urzędów i in-
stytucji, na oświadczeniach 
stwierdzających stan rodzin-
ny i majątkowy składającego 
oświadczenie.
Wobec powyższego, poświa-
dczenie własnoręczności 
podpisu na umowie 
dzierżawy nie zostało uregu-
lowane w przepisach prawa, 
dlatego też nie ma podstaw 

do takiego potwierdzenia. 
Czynność ta nie ma wiec 
mocy prawnej. 

Podstawa prawna: 
ustawa z 14 lutego 1991 r. 
– Prawo o notariacie (Dz. U.  
z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.)
rozporządzenie Minis-
tra Sprawiedliwości z 7 
lutego 2007 r. w sprawie 
sporządzania niektórych 
poświadczeń przez organy 
samorządu terytorialnego  
i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).

Wójt nie stwierdza 
własnoręczności 
podpisu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania 
własnoręczności podpisu na zawieranych przez 
mieszkańców umowach dzierżawy.

Blisko 50 ton azbestu usuniętych

Na realizację przedmi-
otowego zadania Gmina 
Męcinka pozyskała dotację 
ze środków Wojewódzk-
iego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 
Celem inwestycji jest po-
prawa poprawa jakości 
środowiska naturalnego  
w Gminie Męcinka oraz 
wsparcie mieszkańców w 
kosztownych przedsięwzię-

ciach związanych z usu-
waniem azbestu. 
 Zadanie zrealizowano ze 
środków finansowych prze-
znaczonych na realizację 
gminnych programów usu-
wania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest przy 
wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Fundus-
zu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Dwadzieścia cztery rodziny zamieszkujące w Gminie 
Męcinka skorzystało z realizowanego przez samorząd 
gminy projektu polegającego na udzieleniu pomocy 
finansowej i organizacyjnej w zakresie usuwania 
azbestu z prywatnych posesji.

Podziękowanie dla pracowników 
społecznie użytecznych
Coroczną tradycją jest spotkanie wójta z pracownikami społecznie użytecznymi, którzy 
wykonują prace na rzecz lokalnej społeczności. W 2019 r. w Gminie Męcinka prze-
dmiotowe prace wykonywało 10 osób, dzięki którym nasze sołectwa były czyste i za-
dbane. Niektórzy również zajmowali się osobami starszymi, którzy wymagają pomocy  
w codziennych obowiązkach domowych.
Wójt gminy Mirosław Brzo-
zowski: - Serdecznie dzię-
kuję pracownikom spo-
łecznie użytecznym, którzy 
w obecnym roku z wielkim 
zaangażowaniem dbali  

o nasze sołectwa i po-
magali starszym osobom  
w opiece nad nimi. 
Przez cały okres trwania 
prac wykazywali się Pań-
stwo dużą troską i zaanga-

żowaniem. 
Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku ponownie 
spotkamy się i wspólnie 
zadbamy o dobro naszej 
gminy. 
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Dziecięca eskorta Bazaltu
Pierwszoligowy stadion Miedzi Legnica po raz kolejny gościł młodych piłkarzy z gminy 
Męcinka podczas eskorty dziecięcej.
Mecz I ligi Miedź Legnica vs Puszcza Niepołomice był wyjątkowym przeżyciem dla 25 osobowej 
grupy młodych piłkarzy skupionych wokół Bazaltu Piotrowice, wspieranych przez kilkudziesię-
ciu osobową grupę rodziców i opiekunów. Zgromadzeni na trybunach kibice gromkimi brawa-
mi przywitali młodych piłkarzy. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wychowankowie 
klubów z gminy Męcinka zadebiutują w roli piłkarzy na boiskach ekstraklasy.

PERŁA na festiwalu
w Międzyzdrojach

Zaszczytne drugie miejsce zajął zespół „Perła”  
z Przybyłowic podczas XVII Spotkania Artystycznego 
Seniorów w Międzyzdrojach. W konkursie udział wzięło 
41 zespołów z 7 województw.

- Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów artysty-
cznych. Dziękuję za pozytywne emocje oraz zaangażowanie, 
które wkładacie w przygotowanie każdego występu i za pro-
mocję naszej gminy – wójt Miosław Brzozowski.

Po raz trzydziesty siódmy, w niedzielę 8 września br. wyruszyła parafialna pielgrzymka na Górę Kalwarię w Męcince. Szczytny cel, czyli pomoc 
małym pacjentom z Dziecięcej Kliniki Onkologicznej „Przyladek Nadziei” we Wrocławiu zgromadził wielu uczestników.

Tradycyjnie już tegoro- 
czna pielgrzymka rozpoczęła 
się wspólną modlitwą  
w kościele pw. św. Andrzeja 
w Męcince, a następnie w to-
warzystwie orkiestry dętej 
Hanys Band wyruszyła wzdłuż 
zabytkowych kapliczek Drogi 
Kalwaryskiej na szczyt Góry 
kalwarii, gdzie odprawiona 

została  uroczysta Eucharystia. 
Po Mszy Świętej pielgrzymi 
spotkali się na charytaty-
wnym pikniku rodzinnym, 
podczas którego odbyła się 
loteria fantowa połączona  
z losowaniem nagród. Or-
ganizatorem pielgrzymki była 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Andrzeja Apostoła w 

Męcince, współorganizatorami 
natomiast Gmina Męcinka, 
OSP Męcinka, rady parafialne  
z Męcinki, Chełmca i Piotrowic. 
Ponadto wydarzenie wsparły 
rady sołeckie, szkoły podsta-
wowe w Męcince i Piotrow-
icach, zarząd Koła Łowieckiego 
„Jeleń”, sponsorzy oraz wielu 
mieszkańców.

Ponad 27000 zł na rzecz chorych dzieci
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Ponad pięciuset 
uczniów i przedszko-
laków zainaugurowało 
nowy rok szkolny 
2019/2020. W wyniku re-
formy oświaty w miejsce 
gimnazjum powróciły 
ośmioklasowe szkoły 
podstawowe.

W gminie Męcinka uczy się 
502 uczniów i przedszko-
laków, w tym 351 uczniów 
szkół podstawowych - ZSP 
Męcinka 200 uczniów ( dwie 
klasy piąte i szóste ) oraz 
ZSP Piotrowice 151 uczniów 
( dwie klasy piąte ). Rodzi-
ce oraz uczniowie zostali 

zapoznani z kluczowymi 
informacjami dotyczącymi 
organizacji roku szkolnego 
oraz projektami, które będą 
realizowane w poszczegól-
nych placówkach.Dostawa 
owoców i warzyw oraz mle-
ka i produktów mlecznych, 
Sprawny Dolnoślązaczek, 

Szkolne Kluby Sportowe, 
Program Umiem pływać, 
mobilna pracownia multi-
medialna, zajęcia na base-
nie dla przedszkolaków oraz 
wiele innych ciekawych pro-
jektów czeka na uczniów 
szkól w Męcince i Piotrowi-
cach.

Ośmioklasowe szkoły 
podstawowe powróciły

Gmina  Męcinka została laureatem konkursu „WzMOCnij 
swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Dzięki wsparciu PSE  
w uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Męcince oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Piotrowicach będą mogli korzystać z makiet LED  
z wymiennymi tablicami oraz robota do nauki języka.
Urządzenia trafią do szkół  
w najbliższych miesiącach.
Dzięki nim uczniowie zyskają 
nowe narzędzia do  zdoby-
wania wiedzy i ćwiczenia 
praktycznych umiejętności. 
Takie rozszerzenie oferty edu-
kacyjnej jest to szczególnie 
ważne dla dzieci i młodzieży  
z terenów wiejskich. 
Konkurs „WzMOCnij swoje 
otoczenie” to inicjatywa Pol-
skich Sieci Elektroenergetyc-
znych - krajowego operatora 
systemu przesyłowego. Jego 
celem było wyłonienie najlep-

szych projektów związanych 
z  rozwojem lokalnej infra-
struktury, aktywizacją życia 
społecznego i kulturalnego 
oraz finansowe wsparcie  
w ich wdrożeniu w gminach, 
na terenie których jest zlokali-
zowana lub budowana infras-
truktura przesyłowa. Na terenie 
gminy Męcinka PSE realizują 
projekt budowy linii 400 kV 
relacji Mikułowa-Czarna, która 
jest niezbędna dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw en-
ergii elektrycznej do odbiorców  
w południowo-zachodniej Polsce.

Z mechatroniką 
w przyszłość

Energylandia 
w nagrodę za wyniki w nauce 

Aż 60 uczniów z Gminy Męcinka spędziło aktywnie czas w Parku Rozrywki Energylandia 
w ramach Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy Męcinka. Dzieci otrzymały nagrodę 
za najlepszą średnią klasową w szkołach w Męcince i Piotrowicach. 

Z uśmiechami na twarzach 
beztrosko spędzili czas ko-
rzystając z atrakcji, które 
na nich czekały w Enegry-
landii.  
- W Gminie Męcinka sta-
wiamy nie tylko na in-

westycję w infrastruktu-
rę ale przede wszystkim  
w inwestycję w człowieka. 
W celu zapewnienia dzie-
ciom najlepszego startu 
w przyszłość oferujemy 
szeroki wachlarz dodat-

kowych zajęć i stypen-
diów zachęcających do 
polepszenia wyników 
w nauce i otwarcie się 
na nowe wyzwania na-
ukowe – mówi wójt Mi-
rosław Brzozowski.

Bezpłatne zajęcia 
pływania

28. uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Męcinka rozpoczęło lekcje pływania, na które Gmina 
Męcinka pozyskała dotację w ramach programu 
,,Umiem pływać”.

Uczniowie klas I-II, którzy 
zostali  zakwalifikowani do 
projektu korzystają z bez-
płatnych zajęć nauki pły-
wania, które odbywają się  
w Krytej Pływalni ,, Sło-
wianka” w Jaworze. Pod-
stawowym celem projek-
tu jest doprowadzenie 
do opanowania przez 
uczniów elementarnych 
sposobów pływania,  

a także uświadomienie 
dzieciom oraz rodzicom 
korzyści zdrowotnych ja-
kie pociąga za sobą umie-
jętność nauki pływania. 
Pływają również przed-
szkolaki, które uczestniczą 
w zajęciach z instruktora-
mi Szkółki Pływackiej „Del-
fin”. Zajęcia współfinan-
suje KSS Bartnica i Gmina 
Męcinka
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Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Męcinka
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach Gminy 
Męcinka odbyły się uroczyste apele. Podczas tych 
uroczystości uczniowie każdej ze szkół wykazali 
się wielkim zaangażowaniem oraz kreatywnością, 
okazując tym samym wszystkim nauczycielom swoją 
wdzięczność za trud przekazywania wiedzy.

 Podczas uroczystości 
głos zabrał Wójt Mirosław 
Brzozowski, który wyraził 
wdzięczność pedagogom 
oraz pracownikom obsłu-
gi za dotychczasową pracę 
na rzecz naszej najmłod-

szej społeczności. Włodarz 
gminy życzył wszystkim 
nauczycielom entuzjazmu 
w przekazywaniu wie-
dzy, zrozumienia w oczach 
uczniów oraz satysfakcji  
w wypełnianiu swojej misji.

Pracownia mobilna nagrodzona!
16 laptopów wraz ze specjalną szafą wyposażoną w punkt dostępowy do internetu 
wygrał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince w ramach konkursu Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej „#OSEWyzwanie”. 

Konkurs zorganizowa-
ny zostałprzez Minister-
stwo Cyfryzacji i Naukową  
i  Akademicką Sieć Kompu-
terową (NASK) - Państwo-
wego Instytutu Badaw-
czego przy współpracy  
z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, w której udział 
wzięło 1606 szkół z całej 
Polski. W powiecie jawor-

skim pracownie otrzymają 
jedynie dwie szkoły, tj. Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Męcince oraz PCKZiU 
w Jaworze. Warunkiem 
uczestnictwa w konkur-
sie było zgłoszenie szkoły 
do projektu OSE i progra-
mu mLegitymacja szkol-
na oraz przesłanie pracy 
plastycznej pt. „Smart 

szkoła”. Nagrodzoną pracę 
wykonała Nikola Łukawy 
– uczennica klasy VIII pod 
opieką nauczyciela Beaty 
Melnarowicz. - Gratuluję 
serdecznie Nikoli, pani Be-
acie oraz Dyrekcji wygra-
nej w konkursie – mówi 
Wójt Gminy Męcinka Miro-
sław Brzozowski.

Wstęga życia otoczyła ży-
wym murem cały wrocław-
ski Rynek. Był to happening 
charytatywny na rzecz cho-
rych dzieci. Było niebiesko  
i energetycznie - wspomi-
nają uczestnicy. Wesoło  
i skocznie. Były też bańki 
mydlane. A wszystko po to, 
abyśmy dostrzegli wartość 
naszego życia i ucieszyli się 
takim, jakie jest, bo jest je-
dyne, niepowtarzalne i naj-
ważniejsze. I każdy chce je 

przeżyć jak najlepiej. Hap-
pening organizuje Fundacja 
Wrocławskie Hospicjum dla 
Dzieci z okazji Światowego 
Dnia Hospicjów i Opieki Pa-
liatywnej. Ma zwrócić uwa-
gę na to, że dzieci nieule-
czalnie chore są wśród nas, 
blisko. I że można im po-
móc – czasem w bardzo ła-
twy sposób – nie naruszając 
swoich granic. Uczniowie 
chcą pomagać i POMAGAJĄ, 
bo mają OGROMNE serca!

12 października dziewczęta z klasy ósmej pod opieką  
p. Joanny Fitrzyk i p. Iwony Torończak-Kaczor wzięły 
udział we Wrocławskim Tchnieniu Życia.

Wrocławskie 
Tchnienie Życia



str. 12

Podziękowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
Silne wichury, które w ostatnich tygodniach wystąpiły również na terenie Gminy Męcinka spowodowały mobilizację w szeregach Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy.

Szybko podjęte działania,  
w które natychmiast zaanga-
żowali się strażacy pomogły 
skutecznie usunąć powsta-
łe szkody, w większości po-
walone drzewa. - Druhowie 
naszych OSP na czele z ko-
mendantem Wiesławem Gre-
gulskim po raz kolejny swą 

postawą udowodnili goto-
wość niesienia pomocy miesz-
kańcom. Pragnę podziękować 
im za tą niezłomną służbę na 
rzecz drugiego człowieka. Sło-
wa podziękowania składam 
wszystkim jednostkom z tere-
nu gminy – mówi Wójt Gminy 
Męcinka.
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Gminna Akademia Piłkarska rozpoczęła treningi
Trenerzy przedstawili plan działania i idee funkcjonowania 
szkółki. Akademia na tę chwilę będzie posiadać dwa zespoły: 
rocznik 2013 i młodsi oraz 2009-12 z podziałem na dwie grupy 
2011-12 oraz 2009-10. 
Wszystkie dzieci, które chcą trenować w akademii zapraszamy 
na treningi w poniedziałki i czwartki o godzinie 16. Zachęcamy 
do polubienia oficjalnego profilu akademii na facebooku.

Okiem szkoleniowca...
Początki w Gminnej Akademii Piłkarskiej Męcinka są bardzo obiecujące, w szczególności ze względu na 
frekwencję zawodników oraz podejście rodziców do całego projektu.
Widać gołym okiem, że społeczeństwo pozytywnie przyjęło całe przedsięwzięcie, co jest kluczem do rozwoju i odniesienia  
w przyszłości sukcesu, jakim przede wszystkim jest kształtowanie młodych piłkarzy. Oczywiście nie mówimy tylko i wyłącznie 
o sferze sportowej, ponieważ jest to tylko jeden z fundamentów, w skład których wchodzą jeszcze dwa równie ważne - edu-
kacja oraz wychowanie. To wszystko umożliwia nam wysoki poziom współpracy z gminą Męcinka, która począwszy od komunikacji, wspólnej wizji 
czy dostępności obiektów wręcz „staje na głowie” by projekt cechowała jakość oraz ciągły rozwój. Mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień Gminna 
Akademia Piłkarska Męcinka dzięki zaangażowaniu i pasji trenerów, rodziców, władz gminy oraz samych zawodników nabierze coraz wyraźniejszego 
kształtu, czego najlepszym dowodem będzie zniecierpliwienie towarzyszące kolejnym treningom – mówi Paweł Dziakowicz, trener-koordynator 
Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica.
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W tegorocznej szóstej już edycji Turnieju Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego wzięły udział 22 drużyny w pięciu kate-
goriach – dzieci i młodzież, kluby piłkarskie, drużyny kobiece i oldboye.

Podczas turnieju za-
inaugurowana zosta-
ła działalność Gminnej 
Akademii Piłkarskiej, 
która powstała w part-
nerstwie z Akademią 
Piłkarską Miedzi Legni-
ca.
Z roku na rok impreza 
rozrasta się o nowe pro-
pozycje. Od zeszłego 
roku rozgrywki zaczęła 
liga pań. Wszystko nie 
wydarzyłoby się, gdyby 

nie zaangażowanie wie-
lu podmiotów, instytu-
cji, sponsorów oraz tych 
wszystkich dzięki któ-
rym formuła turnieju 
staje się coraz bardziej 
atrakcyjna. Podczas tur-
nieju Wójt Gminy Mę-
cinka podpisał umowę 
w sprawie powołania 
Gminnej Akademii Pił-
karskiej z dyrektorem 
Akademii Piłkarskiej 
Miedzi Legnica Wojcie-

chem Robaszkiem. 
Trenerzy wprowadzać 
będą program szkole-
nia młodych adeptów 
piłki nożnej, który funk-
cjonuje już w klubie  
z Legnicy. Na zwycię
-zców turnieju w po-
szczególnych katego-
riach czekały puchary  
i medale. Ponadto każde 
dziecko biorące udział  
w rozgrywkach otrzy-
mało piłkę.

Turniej Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka za nami

WYNIKI
Kategoria do 10 lat:
1. Akademia Piłkarska Mie-
dzi Legnica 
2. Piotrowice
3. Męcinka
4. Przybyłowice
Kategoria 11-16 lat:
1. Akademia Piłkarska Mie-
dzi Legnica

2. Sichów
3. Słup
4. Męcinka
5. Chroślice
Kobiety:
1. Chełmiec
2. Stanisławów
3. Męcinka
Oldboy:
1. KS Bazalt Piotrowice

2. KS Męcinka
3. LKS Chełmy Chełmiec
4. Active Uran
5. LKS Platan Sichów
Kluby piłkarskie:
1. KS Męcinka
2. KS Bazalt Piotrowice
3. LKS Platan Sichów
4. Chełmy Chełmiec
5. LKS Męcinka junior
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II Regaty Słup to impreza promująca sporty wodne i żeglarstwo. Podczas wydarzenia, które odbyło się 7 września na zbiorniku wodnym Słup 
można było bezpłatnie popływać pod okiem instruktorów, a także samodzielnie poprowadzić załogę w regatach, jak również przyjechać  
z własnym jachtem.

Ponad 100 uczestników 
skupionych w  14 załogach 
oraz dodatkowo na ka-
tamaranie rywalizowało  
o zwycięstwo, które osta-
tecznie  przypadło go-
spodarzom – Klubowi 
Żeglarskiemu „Cysterska 
Brać”. Dzięki zaangażo-
waniu wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu 
Sylwestra Rudźca nad bez-
pieczeństwem podczas 
regat czuwał patrol policji  

z komisariatu wodnego we 
Wrocławiu, który zapre-
zentował pokaz ratowni-
ctwa wodnego z użyciem 
poduszkowca. Zwieńcze-
niem dnia był rozgrze-
wający koncert zespołu 
szantowego. W II rega-
tach żeglarskich uczestni-
czyli między innymi wójt 
Mirosław Brzozowski, sta-
rosta Aneta Kucharzyk, 
komendant KPP Jawor 
Andrzej Błaszczak, sołtysi  

i radni gminy Męcinka na 
czele z miejscowym rad-
nym Franciszkiem Rudź-
cem, który organizacyjnie 
wspiera to przedsięwzię-
cie kolejny raz. Wydarze-
nie zostało sfinansowane 
z budżetu gminy Męcinka, 
starostwa powiatowego 
oraz Fundacji KGHM Pol-
ska Miedź. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem 
objął wojewoda dolnoślą-
ski Paweł Hreniak.
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