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Dotacja na przedszkole 
w Przybyłowicach pozyskana!

Powstaje nowa remiza 

więcej na str. 4

Przedszkola Gminy Męcinka
Czym się wyróżniamy w Powiecie Jaworskim?
-  Innowacyjne zajęcia kulinarnego przedszkola w Piotrowicach
-  Innowacyjne zajęcia nauki      
    programowania
-   Bezpłatna nauka pływania
-   Bezpłatne zajęcia rytmiczne   
    wspomagające naukę czytania
-  Bezpłatne zajęcia taneczne
-   Nauka języka angielskiego  
    przy wykorzystaniu  
    nowoczesnego robota
więcej na str. 5

Ponad pół miliona złotych dotacji unijnej pozyskał samorząd Gminy 
Męcinka na utworzenie przedszkola w Przybyłowicach. To aż 85% wartości 
projektu, na realizację którego Wójt Gminy Męcinka umowę o dofinanso-
wanie podpisał w sierpniu 2020 r. Powstanie 20 nowych miejsc 
przedszkolnych.

W ramach pozyskanej dotacji zakupione zostanie także wyposażenie przedszkola. 
Odbędą się dodatkowe zajęcia edukacyjne, a także zajęcia wyrównawcze dla dzie-
ci, które będą potrzebowały dodatkowego wsparcia. Realizacja kolejnej inwestycji 
przedszkolnej zaplanowana została na 2021 r.

Jednostaka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Małuszowie to nie tylko ochotnicy niosący 
pomoc ludziom w sytuacji zagrożenia. To ró-
wnież dobrzy gospodarze, którzy samodziel-
nie podjęli się budowy nowej remizy strażnicy. 
Obiekt powstaje na przekazanej od Gminy 
Męcinka dziace budowlanej.

Wymiana hydrantów 
w Gminie Męcinka
Blisko 100 tys. zł to wartość kolejnej inwestycji, 
którą realizuje samorząd Gminy Męcinka. W ramach 
pierwszego etapu wymieniane są hydranty w Chełmcu, 
Chroślicach, Małuszowie, Męcince, Muchowie, Piotro-
wicach, Pomocnem, Przybyłowicach, Sichowie 
i Sichówku.
Przed przystąpieniem do 
inwestycji pracownicy Urzę-
du Gminy w Męcince oraz 
strażacy z OSP Męcinka, 
OSP Małuszów, OSP Po-
mocne i OSP Przybyłowice 
dokonali przeglądu spraw-
ności technicznej urządzeń 
na terenie gminy. Zarów-
no wymiana hydrantów 
jak i budowane obecnie 
na terenie Gminy Męcin-
ka chodniki przyczynią się 

do poprawy poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Inwestycja finansowana jest 
z budżetu gminy.

Inwestycja drogowa na finiszu
Kilkaset metrów nawierzchni asfaltowej powstało na kolejnej drodze gminnej, tym 
razem w Męcince. Na nową inwestycję Gmina Męcinka pozyskała dotację z budżetu 
samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dla mieszkańców Gminy Męcinka 
bezpłatne testy 
na nowotwór jelita grubego
Porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Męcinka Mirosławem Brzo-
zowskim a Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem 
Krzyżanowskim podpisane. Spotka-nie odbyło się 21 października 
2020r. w Urzędzie Gminy w Męcince. Brał w nim udział także  
Piotr Karwan Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To kolejna 
akcja profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Męcinka.

informacja na str. 13
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Uzbrajamy tereny inwestycyj-
ne pod budownictwo mie- 
szkaniowe aby zachęcić kolej-
ne rodziny do osiedlania się 
w naszej gminie. Budowana 
sieć zasili w wodę oraz umo-
żliwi odprowadzanie ścieków 
również z działki gminnej, 
którą w najbliższych latach 
zamierzamy przeznaczyć na 
usługi publiczne dla naszych 
mieszkańców – podkreśla 
wójt Mirosław Brzozowski. 
Męcinka, która leży u podnó-
ża wygasłego wulkanu góry 
Górzec jest bardzo atrakcy-

jnym miejscem do zamieszki-
wania. 
W sołectwie tym znajduje się 
szkoła podstawowa, pełnowy-
miarowe przedszkole publi-
czne, żłobek, ośrodek zdrowia, 
Urząd Gminy, GOPS, poczta, 
biblioteka, sala widowiskowa, 
świetlica wiejska, kościół, skle-
py spożywcze, a także kom-
pleks rekreacyjno – sportowy. 
W sprawie sprzedaży działek 
informacji udziela Inspektor 
ds. gospodarki przestrzennej 
i nieruchomości pod nume-
rem telefonu 76 871 34 54.

Tereny pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
w Męcince

Kilkadziesiąt działek budowlanych w Nowej Męcince 
zyskało możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, którą wykonał samorząd Gminy Męcinka. 
Koszt inwestycji to ponad 150 000 zł. Środki finansowe 
pochodzą z budżetu Gminy Męcinka.

Usunięto 95 ton azbestu w Gminie Męcinka
Trzynaście rodzin skorzystało ze wsparcia finansowego na usunięcie azbestu z prywa-
tnych posesji w ramach realizowanego przez samorząd Gminy Męcinka projektu.
Na realizację przedmioto-
wego zadania Gmina Mę-
cinka pozyskała dotację ze 
środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Nasze działanie 
miało na celu poprawę jako-

ści środowiska naturalnego w 
Gminie Męcinka oraz wspar-
cie mieszkańców w kosz-
townych przedsięwzięciach 
związanych z usuwaniem 
azbestu. Zadanie zrealizowa-
no ze środków finansowych 
przeznaczonych na realiza-

cję gminnych programów 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest przy 
wsparciu finansowym Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Budowa blisko kilometrowego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie 
jest kolejnym zadaniem inwestycyjnym Gminy Męcinka.

Chcemy poprawić poziom 
bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców przy drodze, 
która charakteryzuje się 
dużym natężeniem ruchu. Na 
realizacje inwestycji Gmina 
Męcinka pozyskała dotację 
z budżetu województwa 
dolnośląskiego w wysokości 
blisko pół miliona złotych. 
Gmina Męcinka przekazała 
już plac budowy wykonaw-
cy, który wyłoniony został 
w drodze przetargu publi-
cznego.

Kolejna duża inwestycja drogowa
już realizowana!

Omówienie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Męcinka oraz kierunków działań 
samorządu w 2021 r. było głównym celem spotkania Wójta Gminy Męcinka Mirosława 
Brzozowskiego z radnymi i sołtysami.

Ważnym punktem rozmów 
była realizacja inwestycji 
infrastrukturalnych przy 
uwzględnieniu dostępnych 

programów pomocowych. 
Ustalone zostało, że 
wznowiony zostanie fundusz 
sołecki i obywatelski, który 

został wstrzymany z uwagi 
na zmniejszone w ostatnim 
okresie dochody budżetu 
gminy. 
Wstępnie uzgodnione zostały 
także zasady organizacji 
wydarzeń sportowych i kul-
turalnych na terenie Gminy 
Męcinka w przyszłym roku. 
Spotkanie odbyło się 18 sie-
rpnia br., a wypracowane 
wspólnie rozwiązania przy-
gotowywane są do realizacji 
w 2021 r. przez Urząd Gminy 
w Męcince.

Wójt z radnymi i sołtysami 
o rozwoju Gminy Męcinka
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Kalendarium pracy Rady Gminy Męcinka w okresie pandemii
W okresie od 22 maja do 12 października Rada Gminy 
Męcinka obradowała sześć razy. 

Pierwsza sesja, po związanej 
z epidemią przerwie, mia-
ła miejsce 22 maja 2020 r. 
W tym dniu na posiedzeniu 
obecnych było 14 – tu rad-
nych, którzy rozpatrywali 14 
uchwał.  Radni przyjęli także 
do akceptującej wiadomości 
sprawozdanie z działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Kolejne posiedzenie Rady 
Gminy Męcinka odbyło się 30 
czerwca 2020 r. przy udziale 
14 radnych. Porządek obrad 
obok rozpatrzenia oraz pod-
jęcia 8 uchwał, przewidywał 
m.in. debatę na raportem 
o stanie Gminy Męcinka za 
2019 r. Po debacie nad ra-
portem o stanie gminy, rada 
gminy przeszła do głosowa-
nia nad udzieleniem wotum 
zaufania Wójtowi Gminy Mę-

cinka. Za udzieleniem wójto-
wi wotum zaufania głosowało 
14 radnych. Przewodniczący 
poddał pod głosowanie pod-
jęcie uchwały  w sprawie za-
twierdzenie sprawozdania 
finansowego Gminy Męcinka 
za 2019 r. wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budże-
tu Gminy Męcinka za 2019 r. 
Następnie rada głosowała za 
udzieleniem wójtowi absolu-
torium. 31 lipca 2020 r. Rada 
Gminy, w składzie 13- tu rad-
nych, obradowała w celu roz-
patrzenia i podjęcia uchwał, 
dot. m.in. opieki społecznej 
oraz tematów związanych z 
oświatą i finansami.
28 sierpnia 2020 r. miała miej-
sce sesja Rady Gminy, w której 
udział brało 11 – tu radnych, 
którzy podczas posiedzenia 

głosowali za podjęciem czte-
rech uchwał, w sprawach z 
zakresu finansów oraz zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania dla części sołectwa 
Męcinka. We wrześniu radni 
spotkali się na sesji Rady Gmi-
ny w dniu 30 września 2020 
r., w składzie 12-tu radnych,  
obradowali nad podjęciem 
11-stu uchwał m. in. z zakre-
su gospodarki przestrzennej 
oraz budżetu Gminy Męcinka. 
12 października 2020 r. na 
wniosek Wójta Gminy Męcin-
ka, przewodniczący rady gmi-
ny zwołał nadzwyczajną sesję 
Rady Gminy, w celu podjęcia 
uchwały w sprawie podjęcia 
współdziałania Gminy Męcin-
ka z jednostkami samorzą-
du terytorialnego w ramach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Wójta udzielone jednogłośnie!

Ogród zimowy w żłobku 
w Męcince już niebawem

Zmieniająca się aura  
oraz pory roku nie zawsze 
umożliwiają ich obserwację 
podczas spacerów. 
Żłobkowicze z Gminy 
Męcinka już niedługo będą 
mogli zjawiska przyrody 
obserwować przez cały rok, 
a to za sprawą realizowanej 
obecnie przez samorząd 
Gminy Męcinka rozbudowy 
żłobka.
Powstanie ogród zimowy, w którym odbywać się będą zajęcia edukacyjne dla naszych malu-
szków. Inwestycja sfinansowana zostanie dzięki pozyskanej dotacji unijnej oraz budżetu Gminy 
Męcinka.

Gminna Akademia Piłkarska 
ogłasza nabór

Zapisy prowadzone są 
bezpośrednio u trenerów 
w czasie treningu (wtorek 
i czwartek, godzina 17 – 
boisko sportowe w Męcince) 
lub przez konto Gminna 
Akademia Piłkarska w 
Męcince za pośrednictwem 
portalu społecznościowego 
facebook.

Początek nowego roku szkolnego to także kolejny na-
bór zawodników. W szeregach szkółki trenuje obecnie 
ponad 40 zawodników. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania na sołtysa wsi Piotrowice Osiedle wybrano Pana To-
masza Błażewskiego, dokonano również wyboru  rady sołeckiej. Nowemu sołtysowi oraz człon-
kom rady sołeckiej, życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa.

W dniu 15 lipca br. odbyły się historyczne wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
nowo powstałego Sołectwa Piotrowice - Osiedle. 

Nowe osiedle w Gminie Męcinka 
ma swojego sołtysa

Decyzją Wójta Gminy Męcinka w celu wsparcia jednostki Gmina wykonała i sfinansowa- 
ła również projekt budowlany oraz dopełniła procedury uzyskania pozwolenia  
na budowę. Dokumentacja została przekazana jednostce wraz  z cesją decyzji pozwole- 
nia na budowę.

Powstały już fundamenty 
i przyłącza sieciowe. Obe-
cnie budowane są ściany. 
W remizie garażowany 
będzie nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy, za-
kupiony w ubiegłym roku 

dzięki środkom finan-
sowym Gminy Męcinka 
oraz pozyskanej dotacji, 
drugi samochód pożarniczy 
jednostki oraz inny sprzęt 
ratowniczy. Nowa remiza 
powstaje rękoma blisko 30 

ochotników z Małuszowa. Co 
ważne, wsparcia udzielają 
im również rodziny. Po-
moc zaoferował także Ko-
mendant Gminny oraz inne 
jednostki OSP działające na 
terenie Gminy Męcinka.

W Gminie Męcinka powstaje 
nowa remiza strażacka

Zmiana zasad obsługi Klienta w Urzędzie Gminy

Co się zmieniło? 
Sekretariat Urzędu Gminy w 
Męcince przeniesiony został 
z pierwszego piętra na parter, 
do holu głównego i obecnie 
pełni funkcję Biura Obsłu-
gi Klienta. To tu w pierwszej 

kolejności zgłasza się Klient 
i zostaje zaproszony do Sali 
Obsługi Klienta lub innego 
przygotowanego do tych ce-
lów biura. Jeżeli sprawa na to 
pozwala – zostaje załatwiona 
od ręki w BOK. Istotnym ele-

mentem zmiany jest to, że 
Klient Urzędu nie musi szukać 
pracownika i biura, w którym 
załatwi sprawę. To pracownik 
przychodzi do Klienta, a jego 
sprawa załatwiana jest w bez-
piecznych warunkach. Biuro 
Obsługi Klienta, Sala Obsługi 
Klienta i dopuszczone do ob-
sługi Klienta biura znajdują się 
na parterze obiektu, do które-
go można dostać się również 
uruchomioną trzy lata temu 
windą Jest bardzo istotne w 
szczególności dla osób star-

szych i niepełnosprawnych. 
Podczas pobytu w Urzędzie 
Klienci zobowiązani są prze-
strzegać zasad sanitarnych, 
o których informowani są na 
początku wizy-
ty w urzędzie 
przez pracowni-
ka Biura Obsłu-
gi Klienta (są to 
przede wszyst-
kim obowiąz-
kowe maseczki 
lub przyłbice, 
dezynfekcja rąk 

oraz dystans między oso-
bami). W Urzędzie Gminy w 
Męcince sprawy załatwiamy 
zarówno stacjonarnie, drogą 
mailową oraz telefoniczną.

Modernizacja 
szkolnej kuchni

Gmina Męcinka pozyskała dotację na modernizację 
kuchni szkolnej w wysokości 80 tysięcy złotych. Dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu zostały zakupione nowe 
urządzenia, meble 
i naczynia. 

Nowoczesna i dobrze wypo-
sażona kuchnia to poprawa 
zarówno standardów pracy 
dla naszych pracowników, 
ale także nowe możliwości i 
jeszcze smaczniejsze posiłki 

dla wszystkich uczniów. Nowa 
szkolna kuchnia w Męcince 
od nowego roku szkolnego 
przygotowuje również posiłki 
dla przedszkolaków i uczniów 
w Piotrowicach.

Zapewnienie naszym mieszkańcom i innym klientom 
bezpiecznych warunków obsługi, w szczególności 
obecnie w okresie pandemii koronawirusa, ułatwienie 
załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne, po-
dniesienie poziomu obsługi klienta oraz zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy pracowników urzędu to 
główne cele, dla których w ostatnich miesiącach  
w Urzędzie Gminy w Męcince przeprowadzono szereg 
prac modernizacyjnych.

Sala gimnastyczna w Męcince 
w nowej odsłonie

Odnowiony parkiet to jeden z zakresów prac moderniza-
cyjnych sali gimnastycznej szkoły w Męcince. W ostatnich 
miesiącach wykonano również remont instalacji centra- 
lnego ogrzewania.
Przez okres wakacyjny co-
rocznie wykonujemy prace 
remontowe w szkole aby 
zarówno dostosować je do 
potrzeb jak tez 
s u k c e s y w n i e 
w p r o w a d z a ć 
n o w o c z e s n e 
rozwiązania w 
naszej placów-
ce – informuje 
dyrektor Bogu-

sława Kałużna. - Staramy się 
zapewnić naszym uczniom 
najlepsze warunki do nauki – 
podkreśla wójt.
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Czym się wyróżniamy w Powiecie Jaworskim?
- Innowacyjne zajęcia kulinarnego przedszkola
- Innowacyjne zajęcia z nauki programowania
- Bezpłatna nauka pływania (6-latki)
- Bezpłatne zajęcia rytmiczne wspomagające naukę czytania (6-latki)
- Bezpłatne zajęcia taneczne
- Nauka języka angielskiego przy wykorzystaniu nowoczesnego robota

Przedszkola Gminy Męcinka

Jedyne takie przedszkole w Powiecie Jaworskim!

Innowacyjne zajęcia 
z kodowania
Logiczne myślenie, ćwiczenie koncentracji uwagi 
i pamięci, a także ukształtowanie wyobraźni 
przestrzennej to główne cele innowacji pedagogi-
cznej, która obecnie jest realizowana w Przedszkolu 
Małego Księcia w Męcince.

Rozwijanie przez kodowanie, bo tak nazywa się ten 
program, jest cyklem specjalnie opracowanych za-
jęć, dzięki którym najmłodsze pokolenie naszych 
mieszkańców uczy się praktycznego zastosowania 
nowoczesnych technologii. Dzieci rozwijają ponad-
to umiejętności matematyczne, podstawy pisania  
i czytania oraz kształtują umiejętności społeczne.

Wspomagamy naukę czytania
- rytmika w przedszkolach

Rytmika jest jedną z form wychowania muzy-
cznego, dzięki której nasze przedszkolaki ćwiczą 
poczucie rytmu, pamięć słuchową, a także rozwijają 
wyobraźnię. Zerówkowicze, bo o nich mowa biorą 
udział w ćwiczeniach prostych układów tane-
cznych, poprawnej wymowie słów oraz grają na 
różnorodnych instrumentach muzycznych. Nasze 
przedszkolaki zajęcia rytmiczne mają bezpłatne. 
Finansowane są bowiem z budżetu Gminy Męcinka.



Kalwaria – pielgrzymi otworzyli serca

Doroczna pielgrzymka na Kalwarie w Męcince za nami. Tak jak w ubiegłym roku piel-
grzymi modlili się i zbierali datki na rzecz Dziecięcej Kliniki Onkologicznej 
we Wrocławiu. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince, na-
stępnie pielgrzymi powędrowali stacjami drogi Krzyżowej na górę Górzec. Na zakończenie 
pielgrzymki u podnóża wzniesienia odbył się finał loterii fantowej. Zgromadzonej społeczności 
przygrywała orkiestra Hanys Band, której koncert ufundowany został przez Gminę Męcinka.

fot.: parafia Męcinka.
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Warto inwestować w młodzież
Młodzieżowe drużyny KS Bazalt Piotrowice na zakończenie meczu w dniu 6 
października otrzymały od Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego nowe 
stroje sportowe. 
Doceniając zaangażowanie 
trenera, dzieci oraz rodziców 
samorząd Gminy Męcinka 
po raz kolejny zakupił kom-
plet profesjonalnych strojów 
piłkarskich dla młodych ade- 
ptów futbolu zrzeszonych w 
klubie z Piotrowic. Bardzo się 

cieszę, że młodzieżowe dru-
żyny Bazaltu Piotrowice kon-
tynuują i uzupełniają proces 
szkolenia młodzieży jeżeli 
chodzi o piłkę nożną. Znako-
micie uzupełniają się w tym 
obszarze z Gminną Akademią 
Piłkarską w Męcince co bar-

dzo mnie cieszy. Ilość dzieci, 
które trenują w tych dwóch 
klubach spotyka się z uzna-
niem w środowisku nie tylko 
piłkarskim. 
Jest to bez wątpienia powód 
do dumy – mówi wójt Miro-
sław Brzozowski.

Budowa chodników, oświetlonych przejść dla pieszych 
oraz zatoki autobusowej na skrzyżowaniu drogi woje-
wódzkiej z powiatową w Chroślicach to zakres kolejnej 
inwestycji, na realizację której w dniu 7 października 
br. Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski podpisał 
umowę z wykonawcą.
Zadanie, którego  realiza-
torem jest Gmina Męcinka 
wykonane zostanie dzięki 
pozyskanej dotacji z 
budżetu samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
w kwocie ponad 112 tys. 
zł. Skrzyżowanie, które 
jest przedmiotem naszej 
inwestycji stanowi obe-
cnie duże zagrożenie dla 
przemieszczających się 
w obrębie miejscowości 
mieszkańców. Droga woje-
wódzka będąca  tranzytem 
w kierunku Legnicy, Jawo-
ra i Złotoryi, od niedawna 

jest także miejscem trans-
portu kruszyw z pobli- 
skiej kopalni. Realizujemy 
inwestycję aby było bez-
pieczniej dla mieszkańców, 
a w szczególności uczniów 
korzystających z dowozów 
szkolnych – podkreśla 
wójt.  Samorząd Gminy 
Męcinka składa również 
podziękowania panu Pio-
trowi Karwanowi Radne-
mu Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego za wsparcie 
na rzecz bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej naszej 
gminy.

Ruszamy z kolejną dużą inwestycją 
– tym razem w Chroślicach!

Akcja sprzątania zbiornika wodnego Słup
Ponad 100 osób 
uczestniczyło w sprzątaniu 
terenu przy zbiorniku wod-
nym Słup, które odbyło 
się w ramach akcji hap-
peningowej zorganizowa-
nej przez Wójta Gminy 
Męcinka w partnerstwie 
z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, Strażą Ochrony 
Przyrody, szkołami w 
Męcince i Piotrowicach 
oraz Polskim Związkiem 
Wędkarskim.

Sprzątanie terenu przy zbiorniku wodnym Słup – jednej z największych atrakcji turystycznych 
w Gminie Męcinka miało również wymiar symboliczny. Akcja miała na celu zachęcenie zarówno 
mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów, aby dbali o czystość i pozostawiali po sobie porządek 
w każdym miejscu.

Odpady takie jak beton 
oraz gruz betonowy z ro-
zbiórek i remontów, gruz 
ceglany, cegły, odpady 
innych materiałów ce-
ramicznych i elementów 
wyposażenia (wykonane z 
ceramiki), płytki, zmieszane 
odpady z betonu, gleba 
i ziemia mogą być przy-
wiezione bezpośrednio na 
teren wyrobiska. Zostaną 
one wykorzystane przez 
Kopalnię do rekulty-
wacji terenu. Pro- 
blem zaśmieconych 
rowów i lasów nie 
tylko obniża estetykę 
naszego terenu, ale 
również negaty-
wnie wpływa na 
stan środowiska, 
w którym żyjemy. 
Dlatego też władze 

Gminy Męcinka podjęły 
starania w celu znalezienia 
rozwiązania, które chociaż 
w części zmniejszy prob-
lem odpadów, których nie 
można zbierać w ramach 
usług komunalnych. Infor-
macje na temat przekazy-
wania odpadów, o których 
mowa powyżej mieszkańcy 
Gminy Męcinka mogą 
uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Męcince pod numerem 
telefonu 76 871 34 46.

Oddanie odpadów, w szczególności powstałych 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych czy re-
montowych stanowi dla każdego nie lada problem. 
Mieszkańcy Gminy Męcinka mogą je bezpłatnie oddać 
na teren Kopalni Bazaltu „Góra Trupień” w Wilkowie. 
To duży ukłon ze strony pana Sławomira Kalemby  
właściciela kopalni w kierunku społeczności lokalnej 
gminy. 

Dla mieszkańców Gminy Męcinka 
jest miejsce bezpiecznego przekazania odpadów!
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Spisy rolne dostarczają 
kluczowych danych, na 
podstawie których pro-
wadzone są m.in. analizy 
zmian jakie zaszły w rolni-
ctwie w ciągu ostatnich 10 
lat. Pozyskane dane wyko-
rzystywane są do podej-
mowania strategicznych 
decyzji niezbędnych do 
realizacji krajowej, regio-
nalnej oraz lokalnej po-
lityki rolnej i społecznej 
wsi. Tym samym ważne są 
też dla każdego rolnika.
Całkowite bezpieczeń-
stwo danych zebranych w 
spisie zapewnia ustawa o 
spisie rolnym. Wszystkie 
informacje uzyskane w 
trakcie spisu chronione są 
tajemnicą statystyczną i 
będą wykorzystywane tyl-
ko i wyłącznie do przygo-
towania zbiorczych opra-
cowań statystycznych. 
Oznacza to, że nie będzie 
możliwa identyfikacja po-
szczególnych osób i go-
spodarstw rolnych.
Powszechny Spis Rolny 
2020 będzie prowadzony 
przede wszystkim me-
todą samospisu interne-
towego, w którym rolni-
cy mogą sami spisać się 
przez Internet, za pomo-

cą specjalnej aplikacji 
dostępnej od 1 września 
br. na stronie interneto-
wej pod adresem www.
spisrolny.gov.pl.
W sytuacji braku możli-
wości samodzielnego spi-
sania się przez Internet, 
można spisać się dzwo-
niąc na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99 
lub udać się do Urzędu 
Gminy, gdzie pracownik 
biura spisowego pomo-
że wypełnić formularz na 
przygotowanym stanowi-
sku komputerowym.
Z rolnikami mogą kontak-
tować się również rach-
mistrzowie spisowi - te-
lefonicznie lub osobiście. 
Będą oni wyposażeni w 
identyfikatory ze zdję-
ciem oraz upoważnienia 
do realizacji spisu, a ich 
tożsamość będzie można 
dodatkowo zweryfikować 
dzwoniąc pod wyżej wy-
mieniony numer infolinii.
Prosimy o życzliwe przy-
jęcie rachmistrzów. Ser-
decznie dziękujemy za 
udział w spisie, za przy-
chylność, wsparcie i 
pomoc w realizacji tak 
ważnego dla polskiego 
rolnictwa badania.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze 
dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie 
statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020.

Obowiązkową metodą spisu 
jest samospis internetowy, 
poprzez formularz spisowy 
dostępny na stronie https://
spisrolny.gov.pl. W momencie 
pojawienia się problemów z 
samodzielnym wypełnieniem 
formularza, w celu uzyskania 
pomocy, można zadzwonić na 
infolinię pod nr tel. 22 279 99 
99 lub do najbliższego Urzędu 
Statystycznego. Rolnicy, któ-
rzy nie posiadają dostępu do 
internetu mogą skorzystać z 
metody samospisu przez te-
lefon, dzwoniąc na nr tel. 22 

279 99 99 lub skorzystać  z 
przygotowanego stanowiska 
komputerowego w siedzibie 
Urzędu Gminy w Męcince. 
Z uwagi na ograniczenia wy-
nikające z sytuacji epidemio-
logicznej, należy wcześniej 
uzgodnić termin dokonania 
samospisu dzwoniąc pod nu-
mer 76 871 34 55. Zgodnie z 
decyzją Generalnego Komi-
sarza Spisowego od 10 paź-
dziernika 2020r. istnieje mo- 
żliwość przeprowadzenia 
spisu rolnego przez rach-
mistrzów w formie wywia-

dów bezpośrednich. Re-
alizacja spisu tą metodą 
będzie przeprowadzona 
z zachowaniem wszystkich 
wytycznych sanitarnych. 
W ramach metod uzupełnia-
jących spisu z rolnikami będą 
kontaktować się rachmistrze 
spisowi dzwoniąc z nr tel. (22) 
666 66 62, (22) 279 99 99. 
Widzisz, że dzwoni do Ciebie 
jeden z powyższych nume-
rów? Nie obawiaj się, odbierz 
telefon, odpowiedz na pyta-
nia rachmistrza spisowego  
i wypełnij swój obowiązek!

Gminny Komisarz  Spisowy w Męcince przypomina rolnikom 
o ustawowym obowiązku spisania gospodarstwa w ramach Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020 

Trwa powszechny spis rolny
- obowiązkowy 
- przez internet 
- do 30 listopada



Bądż jak Kevin - zostań w domu
Pamiątkowe zdjęcie i wręczenie nagrody kilkudziesięciu uczestnikom to podsumowanie 
konkursu ogłoszonego przez Urząd Gminy w Męcince. Cieszył on się  dużym zainteresowaniem 
wśród młodych mieszkańców. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy zdecydowali 
się zaprezentować swoje umiejętności. 
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Bądż jak Kevin - zostań w domu
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Fundusz Obywatelski w Gminie Męcinka na 2021 r.

Fundusz Sołecki w Gminie Męcinka na 2021 r.

   Szanowni Mieszkańcy, za nami zebrania wiejskie, podczas których zdecydowaliście Państwo o przezna-
czeniu środków finansowych z Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego Gminy Męcinka na 2021r. 

w Waszych sołectwach. To środki finansowe, które jako samorząd wydzielamy z budżetu, aby realizować 
oddolne inicjatywy mieszkańców. Pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za obecność, aktywny 

udział w spotkaniach oraz obywatelską postawę. Podczas zebrań wybraliście inwestycje, które są dla Was 
ważne. Mam nadzieję, że trwająca epidemia nie przeszkodzi w realizowaniu tych pomysłów oraz nie zakłóci 

rozwoju oddolnych inicjatyw. Życzę wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i tylko serdecznych ludzi wokół.                                                                                                                                           
                                             Z pozdrowieniami 

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka
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Zakończenie projektu e – senior
Szkolenia dotyczące praktycznej nauki obsługi komputera od podstaw to projekt, który realizowany był dla seniorów z gminy 
Męcinka.W ramach kursu uczestnikom zagwarantowany był zwrot kosztów dojazdu do Męcinki, catering, materiały szkole-
niowe oraz tablet na własność. 

Oprócz szkolenia kompute-
rowego, przewidziane  były 
również zajęcia animacyj-
ne - każda grupa otrzyma-
ła na ten cel do dyspozycji 
kwotę w wysokości 1000 
zł na wspólną integrację. 
Dziękuję bardzo seniorom 
za aktywny udział w projek-

cie. Dołożę wszelkich starań 
aby takiego typu inicjatywy 
były organizowane w na-
szej gminie cyklicznie. Gra-
tuluję ukończonego kursu i 
życzę aby otrzymany sprzęt 
w postaci tabletów ułatwił 
codzienne życie – podkre-
ślił wójt.
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W ostatnim czasie na terenie naszej gminy wystąpiły lokalne podtopienia związane z intensywnymi opadami deszczu. Interweniowały władze 
gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Męcince oraz wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych  tj. OSP Męcinka, OSP Małuszów, 
OSP Przybyłowice i OSP Pomocne. W działaniach wykorzystane zostały nowoczesne pompy, które zostały naszym jednostkom zakupione dzięki 
pozyskanej dotacji  z WFOŚiGW.

Lokalne podtopienia na terenie gminy Męcinka
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Nowe stroje dla zawodników 
Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince

Wyjątkową oprawę miał 
trening zawodników 
zrzeszonych 
w Gminnej Akademii 
Piłkarskiej, który odbył 
się 17 września. Minął 
dokładnie rok czasu od 
nawiązania współpracy 
pomiędzy samorządem 
Gminy Męcinka, a klubem 
MKS „Miedź” Legnica. 
W podziękowaniu za 
wytrwałość oraz profesjo-
nalne podejście do tre-
ningów na zawodników 
czekała niespodzianka 
w postaci nowych strojów 
piłkarskich renomowanej 
marki, stylizowanych na 
pierwszoligowym klubie 
piłkarskim z Legnicy.

Podczas spotkania z rodzicami oraz dziećmi trenującymi w Akademii, inicjator powstania szkółki wójt Mirosław Brzozowski przyznał, że 
projekt przeszedł jego najśmielsze oczekiwania, a 40 trenujących zawodników utwierdza go w przekonaniu, że warto. Przedstawiciel Aka-
demii podziękował Wójtowi Gminy Męcinka za wsparcie finansowe dzięki któremu Akademia może bez przeszkód funkcjonować. Panu 
Tomaszowi KleniukowiDJAmedia za dofinansowanie zakupu strojów. Serdecznie podziękowania składamy również na ręce Pani Marzanny 
Radomskiej, dzięki której pomocy mogliśmy zakupić 30 wysokiej jakości piłek. Dziękujemy również zarządowi GKS Męcinka za przygoto-
wania boiska do treningów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince za udostępnienie orlika oraz sali gimnastycznej. 
Podziękowania składamy także rodzicom dzieci za ich wkład finansowy w bieżącą działalność klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince

To już 15 lat – podkreślił Jan Pęczak i Stanisław 
Szymański - zasłużeni wieloletni działacze Klubu Spor-
towego Bazalt Piotrowice, na ręce których Wójt Gminy 
Męcinka Mirosław Brzozowski złożył gratulacje z okazji 
tego zacnego jubileuszu.

KS Bazalt Piotrowice jest nierozer- 
walnie związany z naszą Gminą. 
Wrósł w jej historię oraz znalazł 
trwałe miejsce w sercach wie-
lu kibiców.Uroczyste spotkanie 
odbyło się 30 sierpnia 2020r. w 

Piotrowicach. Działaczom Klu-
bu życzymy dalszej aktywności 
sportowej i społecznej, wytrwa-
łości w uprawianiu tej pięknej 
dyscypliny oraz wielu sukcesów.

15 – lecie 
Bazaltu Piotrowice

Organizacja turnieju miała na 
celu zapewnienie dzieciom 
możliwości aktywnego spę-
dzenia czasu wolnego oraz 
zarażenia ich pasją do piłki 
nożnej. Grano według meto-
dologii Funino, czyli małe gry 
3x3, na małych boiskach, tak 

aby gra była jak najbardziej 
intensywna. Brak klasyfikacji 
poszczególnych drużyn spra-
wiał, że na dzieci nie nakłada-
no zbędnej presji. 
Gminną Akademię Piłkarską 
reprezentowały cztery druży-
ny. 

Dla niektórych zawodników 
był to pierwszy kontakt z 
rozgrywkami turniejowymi, 
co nie zmienia faktu, że god-
nie reprezentowali gminę i już 
zapowiadają chęć uczestni-
ctwa w tego typu turniejach.

Pierwszy turniej za nami
Kompleks boisk sportowych Miedzi Legnica był miejscem Dnia Talentu organizowa-
nego przez działającą przy klubie Akademię Piłkarską w którym udział wzięła Gminna 
Akademia Piłkarska w Męcince. Wydarzenie zostało zaplanowane z myślą  
o najmłodszych miłośnikach piłki nożnej.
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Zajęcia, które odbywają 
się na krytej pływalni w 
Jaworze finansowane są z 
budżetu Gminy Męcinka 
oraz dzięki wsparciu Ko-
palni Surowców Skalnych 
w Bartnicy.
Bezpieczne zachowanie w 
wodzie, nabycie podsta-
wowych umiejętności pły-
wackich oraz zainspirowa-

nie do uprawiania sportu 
już od najmłodszych lat 
to podstawowe cele, które 
przyświecają temu przed-
sięwzięciu – podkreśla 
Wójt.

60-ciu uczniów 
doskonali naukę pływania

Kolejne dzieci biorą udział w bezpłatnych lekcjach pływania, które odbywają się 
dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z rządowego programu Umiem pływać. Tym 
razem swoje umiejętności na jaworskim basenie Słowianka doskonali aż 60  
uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w Męcince i Piotrowicach.

Dzieci uczą się technik 
pływania, ale również 
rozwijają i podnoszą 
sprawność fizyczną.
Naszym celem jest rów-
nież zachęcanie do syste-
matycznego uprawiania 
sportu w czasie wolnym 
oraz nauka prawidłowych 
zachowań i zasad bezpie-
czeństwa  nad wodą.

III Regaty Żeglarskie SŁUP 
już za nami
20 załóg wzięło udział w tegorocznych Regatach na 
zbiorniku wodnym Słup, które odbyły się 29 sierpnia br. 
Uczestnicy rywalizowali w takich kategoriach jak Omega 
standard, 420, 470, Katamarany, Open- kategorie dla nie 
skalsyfikowanych w innych kategoriach.

Impreza zorganizowana zo-
stała przez Gminny Klub Że-
glarski ,,Cysterska Brać” w 
partnerstwie z Gminą Męcin-
ka. Nagrody dla zwycięskich 
drużyn ufundowane z budże-
tu Gminy Męcinka wręczyła 

zastępca wójta Arleta Gregul-
ska – Oksińska. Była również 
możliwość rodzinnego pły-
wania w ramach programu 
„POLSAILING - Cała Rodzina 
pod Żaglami.

Już przedszkolaki 
w Gminie Męcinka 
uczą się pływać

Od kilku lat przedszkolaki uczęszczające do gminnych 
przedszkoli publicznych w Męcince i Piotrowicach 
mają możliwość uczęszczania na lekcje pływania.

Przedszkola w Gminie 
Męcinka są jedynymi 
w Powiecie Jaworskim 
z taką ofertą.
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Zainwestuj w przyszłość
atrakcyjne działki na sprzedaż
w Nowej Męcince

- doskonała lokalizacja w centrum gminy
- pełnowymiarowe przedszkola i żłobek 
- nowoczesne i dostępne ośrodki zdrowia 
- kilkanaście kilometrów od drogi S3 i autostrady A4


