
Za okres od 27.03. – 30.04.2015 r.



28 marca 28 marca 28 marca 28 marca 
Udział w zebraniu wiejskim w Sichowie z udziałem sołtysa, 
rady sołeckiej i Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Sichowa. 

31 marca 31 marca 31 marca 31 marca 
Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze na 
temat potencjalnego dofinansowania przez Gminę Męcinka 
zakupu radiowozu.
Z uwagi na brak zaplanowanych środków finansowych w 
budŜecie Gminy Męcinka na 2015 r. oraz priorytetowość
zadań dotyczących gminy odmówiłem przekazania środków 
na przedmiotowy cel w 2015r.



Zgodnie z prośbami mieszkańców Gminy Męcinka zostały 
podjęte działania w celu zapewnienia komunikacji związanej 
z przewozem osób przez miejscowość Męcinkę.           
Z dniem 30 marca 2015 r30 marca 2015 r30 marca 2015 r30 marca 2015 r. firma Beskid Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe Sp. z o.o. z Wrocławia uruchomiło dodatkowe 
połączenia przez Męcinkę.
Rozkład jazdy busów znajduje się na stronie internetowej 
przewoźnika oraz na przystankach autobusowych.



1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia
Spotkanie z p. Ewą Mańkowską Wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego, p. Aliną Majgier Zastępcą
Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów 
Naturalnych, p. Wandą Gołębiowską Dyrektorem 
Departamentu ds. Społecznych UMWD, p. Sławomirem 
Sobieszkiem Dyrektorem Wydziału Zarządzania RPO UMWD.



8 kwietnia 8 kwietnia 8 kwietnia 8 kwietnia 
Spotkanie z przedstawicielem Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy 
Ekonomicznej w sprawie ustalenia harmonogramu działań
zmierzających do wprowadzenia terenów inwestycyjnych do 
strefy.

Udział w zebraniu wiejskim w Stanisławowie na temat 
priorytetów inwestycyjnych dla sołectwa, w tym w ramach 
funduszu sołeckiego.



9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia
Spotkanie z p. Janiną Kraśnicką, prezesem Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Sichowa w sprawie wspólnej organizacji 
70 rocznicy Odrodzenia Państwowości Polskiej w Gminie 
Męcinka.

Spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole, p. Henrykiem 
Babuśką na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 



10 10 10 10 –––– 11 kwietnia11 kwietnia11 kwietnia11 kwietnia
Organizacja i udział w wyjeździe szkoleniowym sołtysów wsi 
Gminy Męcinka.

13 kwietnia13 kwietnia13 kwietnia13 kwietnia
Spotkanie z p. Mirosławą Przyczyną pracownikiem UMWD w 
celu uzyskania informacji o Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Główne obszary zainteresowania to słuŜba zdrowia, 
przygotowywanie terenów pod inwestycje, turystyka, 
gospodarka wodno– ściekowa. 



14 14 14 14 –––– 15 kwietnia15 kwietnia15 kwietnia15 kwietnia
Udział w konferencji zorganizowanej przez Generalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Jedlni na temat współpracy 
samorządów terytorialnych z Lasami Państwowymi.

Podczas konferencji spotkałem się z p. Wiesławem Krzewiną
zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z 
którym rozmawiałem na temat moŜliwości współfinansowania 
przez Lasy Państwowe odbudowy drogi Bogaczów – Pomocne.

Spotkałem się takŜe z p. Jackiem Kramarzem w celu 
ewentualnej współpracy przy partnerskim projekcie „Single 
Track” oraz p. Lubomirem Leszczyńskim Burmistrzem Miasta 
Świeradów Zdrój, w którym funkcjonują przedmiotowe szlaki 
rowerowe.



16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia
Spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego w Jaworze w 
celu realizacji remontu siedziby banku w Męcince.

19 19 19 19 kwietniakwietniakwietniakwietnia
Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy 
Męcinka w okręgu wyborczym nr 9.

W wyniku przeprowadzonego głosowania radnym został pan 
Kamil Bobowski ze Stanisławowa.



19 kwietnia19 kwietnia19 kwietnia19 kwietnia
Organizacja i udziaOrganizacja i udziaOrganizacja i udziaOrganizacja i udziałłłł w 70 rocznicy Odrodzenia Paw 70 rocznicy Odrodzenia Paw 70 rocznicy Odrodzenia Paw 70 rocznicy Odrodzenia Pańńńństwowostwowostwowostwowośśśści ci ci ci 
Polskiej w Gminie MPolskiej w Gminie MPolskiej w Gminie MPolskiej w Gminie Męęęęcinka.cinka.cinka.cinka.
Odbył się koncert prof. Stanisława Górki – aktora teatralnego 
i serialowego „Plebania”.
Wydarzenie skierowane było głównie do seniorów Gminy 
Męcinka. 





20 kwietnia20 kwietnia20 kwietnia20 kwietnia
Udział w konwencie Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu 
Jaworskiego 
Podczas konwentu poruszono głównie trzy sprawy tj. 
budowa drogi ekspresowej S-3, dokończenie modernizacji 
drogi krajowej nr 3 na odcinku przebiegającym przez Jawor 
(od mostu na Nysie Szalonej do drogi wojewódzkiej nr 374-
ul. Kuziennicza) oraz przyszłość zbiornika wody w Słupie.



20 kwietnia20 kwietnia20 kwietnia20 kwietnia
Spotkanie z kancelarią prawną z Wrocławia w celu 
zapoznania się z ofertą i zakresem działania.

21 kwietnia21 kwietnia21 kwietnia21 kwietnia
Udział w Komisji Rewizyjnej.



22 kwietnia22 kwietnia22 kwietnia22 kwietnia
W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie przetargu na 
przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 110315 w 
Piotrowicach. 

Wykonany zostanie prawie kilometr nowej nawierzchni 
drogowej oraz ok. 600 m długości chodnika z kostki typu 
POLBRUK. 
WzdłuŜ chodnika zbudowane zostaną wjazdy do posesji. Na 
całym odcinku drogi wykonane będą pobocza z mieszanki 
kamiennej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 
września 2015 r. 



22 kwietnia22 kwietnia22 kwietnia22 kwietnia
Spotkanie z prezesem firmy Green Energie w Warszawie 
celem negocjacji w sprawie odstąpienia przez firmę od 
zamierzeń realizacji inwestycji biogazowni w Piotrowicach.

�Firma, która zamierzała zlokalizować wedle wcześniejszych ustaleń i 
zobowiązań gminy biogazownię w okolicy Nowej Męcinki i Piotrowic przyznała 
słuszność uŜytym przeze mnie argumentom dotyczącym braku akceptacji 
społeczności lokalnej i przystała na rozwiązanie umowy za porozumieniem 
stron.

�Bardzo istotnym aspektem jest równieŜ fakt odstąpienia od ewentualnych 
odszkodowań ze strony gminy na rzecz firmy Green Energie Sp. z o.o. za 
niedotrzymanie pierwotnych ustaleń na etapie planowania inwestycji.

�W dniu 28 kwietnia 2015 r. w wyniku rezygnacji inwestora z realizacji 
inwestycji umorzyłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.





24 kwietnia24 kwietnia24 kwietnia24 kwietnia

Współorganizacja wraz z Politechniką Wrocławską i PK Chełmy 
konferencji pn.: „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza, a ochrona 
środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku 
Krajobrazowego „CHEŁMY” w Męcince.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sąsiednich gmin, 
stowarzyszeń oraz sołtysi i radni Gminy Męcinka.

Wygłosiłem referat na temat konieczności współpracy pomiędzy 
samorządem terytorialnym, Lasami Państwowymi i parkiem 
krajobrazowym w celach rozwojowych. 

Referaty wygłosili takŜe: Marek Cieślak zastępca dyrektora 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dr Maciea Zathey 
Dyrektor Instytutu Rozwoju Regionalnego, dr inŜ. Zbigniew Kuriata z 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojciech Bobiński z 
Państwowego Instytutu Geologicznego, Gabriela Męczyńskia ze 
Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz Edward Wiśniewski z PK Chełmy, 

Spotkaniu patronowała prof. ElŜbieta Trocka – Leszczyńska Dziekan 
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.











25 kwietnia25 kwietnia25 kwietnia25 kwietnia

Powitanie uczestników pielgrzymki ekologicznej na górę
Górzec organizowanej przez PK Chełmy oraz Parafię pw. Św. 
Andrzeja Apostoła w Męcince.

Udział w spotkaniu z seniorami w Chroślicach.

Udział w spotkaniu z p. Radosławem Zysnarskim 
wiceprezesem PSL na Dolny Śląsk.



26 kwietnia26 kwietnia26 kwietnia26 kwietnia

Udział w uroczystościach odpustowych oraz jubileuszach 
ślubów mieszkańców Kondratowa.



27 kwietnia27 kwietnia27 kwietnia27 kwietnia

�Udział w posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Piotrowicach

�W związku z analizą budŜetu gminy w zakresie wydatków 
na oświatę oraz w nawiązaniu do uruchamianych przedszkoli 
publicznych wystosowałem pismo do dyrektorów szkół
prośbę o racjonalizację potrzeb szkół i związanych z tym 
wydatków.



28 kwietnia28 kwietnia28 kwietnia28 kwietnia

Spotkanie z p. Zofią Głowiak Dyrektor Zespołu Szkół w 
Męcince w sprawie współpracy w zakresie aktywności 
obywatelskiej uczniów w myśl idei „młodzieŜ bliŜej władzy”.

Planowana jest organizacja debat młodzieŜowych na tematy 
społeczne Gminy Męcinka. 



28 kwietnia28 kwietnia28 kwietnia28 kwietnia

W wyniku rezygnacji 
inwestora Green Energie z 
realizacji inwestycji 
Biogazowni umorzyłem 
postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach.









29 kwietnia29 kwietnia29 kwietnia29 kwietnia

Udział w przedstawieniu oddziału przedszkolnego i klasy III 
Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, które zorganizowane 
zostało w ramach wspólnego projektu szkoły i Koła 
Łowieckiego „Słonko” z Legnicy.



29 kwietnia29 kwietnia29 kwietnia29 kwietnia

Otrzymanie informacji z Fundacji KGHM z 
Lubina o otrzymaniu dotacji w wysokości 

50 000 zł na wyposaŜenie punktu lekarskiego 
w Męcince.

Planowany jest zakup USG.
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