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II Gminny Dzień Dziecka za nami
– tym razem w Kondratowie 

W NUMERZE

Porządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenach
górskich w Gminie Męcinka
- umowa na budowę
przydomowych oczyszczalni 
ścieków podpisana 

Nieuporządkowana gospodarka 
ściekowa w aż sześciu miejscowo-
ściach gminy Męcinka to jeden z naj-
ważniejszych problemów, nad którym 
pracuje obecny samorząd. W 2016 r. 
Gmina Męcinka pozyskała ponad mi-
lion fi nansowych środków zewnętrz-
nych z WFOŚiGW we Wrocławiu na 
wykonanie w miejscowościach gór-
skich gminy przydomowych biolo-
gicznych oczyszczalni ścieków.

 W dniu 5 czerwca 2017r. Wójt 
Gminy Męcinka podpisał umowę na 
realizację inwestycji z fi rmą EMKAN 
– PRO Krzysztof Murawski, która wy-
łoniona została w wyniku przeprowa-
dzonej procedury przetargowej.

Zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców Pomocnego jest 
głównym celem kolejnej inwestycji, 
którą obecnie zrealizowała Gmina Mę-
cinka. Chodnik łączący newralgiczne 
dla rozwoju społecznego punkty wsi 
takie jak świetlica wiejska, kościół, 
przedszkole, biblioteka oraz przysta-

nek przy przedszkolu stanowi waż-
ny ciąg komunikacyjny, ale również 
wpływa na poprawę estetyki miejsco-
wości. W ramach projektu przewidzia-
ne jest również wykonanie przejść dla 
pieszych.

Dok. na str. 4

Nasi sześcio- i siedmiolatkowie w 
gminnych przedszkolach w Męcince 
i Piotrowicach uroczyście zakończyli 
rok szkolny w klasie „zero", w której 
przygotowywali się do rozpoczęcia na-
uki w klasach pierwszych. W każdym 
z przedszkoli dzieci otrzymały dyplo-

my oraz upominki.
„Starszaki" z Męcinki na zakończe-

nie przygotowały dla swoich rodziców 
oraz młodszych przedszkolaków wy-
stępy pod kierunkiem wychowawczy-
ni p. Ewy Bujały pokaz poloneza oraz 
piosenki i wiersze. Szczególne emocje 

„Barka" z dedykacją dla rodziców – występy, podziękowania
i nagrody czyli pożegnanie starszaków w Gminie Męcinka

Będzie bezpieczniej w Pomocnem
- Gmina Męcinka zrealizowała bu-
dowę kolejnego chodnika 

Do grona Obywateli Gminy
Męcinka dołączyli narodzeni:
30.03.2017 r. urodziła się Katarzyna 
Ilona Kozłowska z Piotrowic,
01.04.2017 r. urodziła się Zofi a Marta 
Ceglarska ze Stanisławowa,
03.05.2017 r. urodziła się Daria Alek-
sandra Drąg z Sichowa,
07.05.2017 r. urodził się Piotr Kraw-
ców z Męcinki,
19.05.2017 r. urodziła się Pola Marian-
na Wielewska z Pomocnego,
31.05.2017 r. urodził się Igor Kir-
szbaum z Myślinowa.

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” – rozpoczął słowami 
Janusza Korczaka II Gminny Dzień 
Dziecka Wójt Gminy Męcinka - or-
ganizator wydarzenia. Koncert telewi-
zyjnych Tulinek, teatrzyk Wilk i Zając, 
konkursy z nagrodami, innowacyjne 
okulary przenoszące w świat wirtual-
nej rzeczywistości, pokaz tresury psów 
policyjnych, symulator dachowania, 
konkurs strzelecki, warsztaty z Poli-
cjantami, mechatronicy z drukarką 3D, 
dmuchańce, trampoliny, malowanie 
twarzy, warsztaty plastyczne, wystawa 
fotografi czna o zabytkowych pałacach 

Dolnego Śląska, samochody rajdowe, 
sprzęt strażacki i policyjny to atrakcje, 
które dla dzieci przygotował dla swo-
ich mieszkańców samorząd Gminy 
Męcinka. Niestety załamanie pogody 
nie pozwoliło na skorzystanie z nie-
których atrakcji przez uczestników im-
prezy. Był również tort dla wszystkich, 
grochówka, kiełbaski z grilla oraz na-
poje. Wszystkie atrakcje dla dzieci i 
dorosłych były bezpłatne.

Szczególną częścią spotkania był 
pokaz gminnych przedszkolaków.

Dok. na str. 3

 Przeprowadzona w 2017r. analiza 
kosztów dotyczących funkcjonowania 
systemów wodociągowego i kanaliza-
cyjnego w Gminie Męcinka wskazuje 
na konieczność podwyższenia opłat 
dla mieszkańców i przedsiębiorców. 
Z uwagi na realizowane cele wska-

Nie będzie podwyżek za wodę i ścieki
– Gmina Męcinka przyjazną gminą do zamieszkiwania
Jednym z celów strategicznych rozwoju Gminy Męcinka, 
który realizowany jest przez obecny samorząd to tworzenie 
dobrych warunków do zamieszkiwania. W ramach tego 
celu kluczowym elementem obok odpowiedniego poziomu 
edukacji oraz służby zdrowia jest stabilna i przyjazna polityka 
podatkowa oraz opłat lokalnych.

zane powyżej Wójt Gminy Męcinka 
oraz radni Gminy Męcinka za słusz-
ne uznali niepodwyższanie opłat dla 
mieszkańców i przedsiębiorców, a 
utrzymanie stawek na tym samym po-
ziomie poprzez dopłatę do taryf z bu-
dżetu gminy.

Dok. na str. 2 

Na rzecz bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców - dotacja 
na nowy samochód do OSP 
Pomocne pozyskana!
208 000 zł pozyskała Gmina Męcinka 
w ramach dotacji z budżetu państwa 
na nowy samochód ratowniczo – ga-
śniczy, którym dysponować będzie 
jednostka OSP Pomocne. To już kolej-
na dotacja, którą gmina pozyskała w 
obecnym roku na poprawę bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców. Tereny ni-
zinne gminy doskonale zabezpieczać 
będzie jednostka OSP Męcinka będąca 
w KSRG, która również w obecnym 
roku otrzyma do dyspozycji nowy sa-
mochód strażacki. Poza tym bliskość 
jednostek zawodowych w Jaworze i 
Legnicy także znacząco wpływa na 
stan bezpieczeństwa tej części gminy. 
Warto zaznaczyć, że dodatkowo do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego wprowadzona została w 2016 
r. OSP Małuszów.
„Analizując sytuację uznałem, że wy-
miana sprzętu ratowniczo – gaśnicze-
go dla terenów górskich gminy jest 
niezwykle istotna i wynika z realnej po-
trzeby operacyjnej w ramach naszego 
gminnego systemu” – informuje wójt.

Już niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg na zakup samochodu do OSP 
Pomocne. 

wśród rodziców wywołała odśpiewana 
przez dzieci specjalnie dla nich „Bar-
ka". W Piotrowicach natomiast dzieci 
zaprezentowały talenty muzyczne pod 
kierownictwem p. wychowawczyni 
Marzanny Rzepki. Łzy wzruszenia, 
szczęście na twarzach i duma – z ta-

kimi emocjami i uczuciami wyszedł z 
zakończenia roku szkolnego każdy ro-
dzic w naszych przedszkolach.

Przedszkole w Męcince zaprasza 
przedszkolaki z Męcinki i Piotrowic 
również w lipcu, natomiast  przedszko-
le w Piotrowicach w sierpniu.
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W dniu 30 maja 2017 r. Wójt Gminy 
Męcinka podpisał umowę z firmą Śro-
dowisko i Innowacje, z siedzibą w Do-
browie 8, 28-142 Tuczępy na realiza-
cję zadania pn. „Demontaż, zbieranie, 
transport oraz unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest z terenu 

Umowa na usunięcie azbestu podpisana
Gminy Męcinka”.

W ramach umowy planuje się usu-
nąć 36,08 Mg odpadów zawierających 
azbest z terenu Gminy Męcinka. Na 
przedmiotowe zadanie Gmina Męcin-
ka pozyskała dofinansowanie z NFO-
ŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu. 

W ramach gminnego innowacyjnego 
przedszkola „Małego Księcia” w Mę-
cince przy budynku, w którym mieści 
się przedszkole powstał ogród różany. 
To miejsce, w którym nasadzone zo-
stały róże, ale także powstały miejsca 
odpoczynku i poletko na grządki wa-
rzywne. Rośliny sfinansowane zostały 
w ramach budżetu Gminy Męcinka. 
Płotki i pergole w czynie społecznym 
wykonali rodzice: Piotr Pabis i Jacek 
Rygas, grys na ścieżki natomiast prze-
kazał Tomasz Szmit. Bardzo wielu ro-
dziców zaangażowało się w wykona-
nie nasadzeń i malowanie elementów 
drewnianych. Wójt Gminy Męcinka 
dziękuje wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w powstanie ogrodu różanego 
dla dzieci.

Ogród różany przy przedszkolu w Męcince wspólnym dziełem 
rodziców, dzieci, pracowników szkoły oraz wójta - pomysło-
dawcy przedsięwzięcia

Kolejną transzę artykułów żywno-
ściowych mieszkańcy Gminy Męcin-
ka odebrali 23 maja br. Udzielenie  
wsparcia przez Gminę Męcinka było 
możliwe dzięki pozyskanym produk-
tom z programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa MRPiPS. Pomoc zosta-

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców
ła udzielona osobom i rodzinom, które 
spełniły kryteria ustawowe zweryfiko-
wane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Męcince. Jesienią samo-
rząd gminy będzie się starać o pozy-
skanie wsparcia dla naszych mieszkań-
ców na kolejny okres.

Uczniowie naszego gimnazjum zdobyli 
I miejsce za film "Energia dla Dolnego 
Śląśka!"
Zespół w składzie: Wiktoria Król - scenariusz, Hanna Drąg – rysunki, 
Martyna Kapitan – zdjęcia i montaż, pod opieką Beaty Melnaro-
wicz jest autorem filmu, który decyzją JURY zajął I MIEJSCE!

Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu filmu pt. „Energia dla 
Dolnego Śląska!”, w którym należało 
pokazać, jakie znaczenie ma dla nas 
energia elektryczna, czym jest „bez-
pieczeństwo energetyczne” i jakie 
możliwości dają nowe linie przesyło-
we. Jury konkursowe doceniło przede 

Rekrutacja ruszyła ! – nowe miejsca pracy w Męcince
W miejscu, gdzie jeszcze przed trzema laty istniało realne zagrożenie powstania kontrower-
syjnej społecznie biogazowni w Nowej Męcince, obecnie powstaje nowa hala produkcyj-
na Zakładu Produkcji Opakowań Jan Legeń.

Dzięki odzyskaniu przez Gminę 
Męcinka w 2015 r. działki inwesty-
cyjnej zaistniała możliwość pozyska-
nia inwestora, który zapewni naszym 
mieszkańcom wiele miejsc pracy. I 
stało się. W Nowej Męcince powstaje 
obecnie nowoczesny oddział produk-
cyjny Zakładu Produkcji Opakowań 
Jan Legeń. To dynamicznie rozwija-
jąca się firma rodzinna, która od po-
nad 25 lat oferuje szeroki asortyment 
opakowań kartonowych oraz produk-
tów poligraficznych, daje zatrudnienie 
lokalnej społeczności, a także bierze 
czynny udział w rozwoju naszej gmi-
ny.

Obecnie realizowana w Nowej Mę-
cince inwestycja ma na celu zwięk-
szenie wydajności oraz elastyczności 
produkcji. Pierwsze prace ruszyły już 
w kwietniu br. Szybkie tempo postępu 
prac budowlanych zwiastuje zakoń-
czenie inwestycji jeszcze w tym roku. 
Nowa hala o powierzchni 2500 m2 

wyposażona zostanie w nowoczesne 
maszyny do produkcji opakowań, w 
szczególności opakowań z wielobarw-

nym nadrukiem i różnorodnym uszla-
chetnieniem.

„Mimo, że koniec prac nad rozbu-
dową i modernizacją firmy przewidzia-
ny jest na koniec 2017 roku, już teraz, 
w celu odpowiedniego przygotowania 
pracowników, uruchomiliśmy proces 
rekrutacji na stanowiska produkcyjne, 
niższego dozoru oraz o charakterze 
technicznym. Ze względu na specyfikę 
branży w której działamy, nowo za-
trudnionym pracownikom zapewnio-
ny zostanie odpowiedni cykl szkoleń 
ogólnych i przygotowawczych oraz 
specjalistycznych na poszczególne 
stanowiska pracy” – mówi Jan Legeń 
Właściciel. – „Oferta pracy skierowa-
na jest w pierwszej kolejności do kan-
dydatów z lokalnego rynku pracy.”
Aktualnie trwa nabór na 
stanowiska: 

• Operator maszyn papierniczych 
• Lider zespołu – brygadzista 
• Inżynier produktu

Szczegóły na stronie: 
https://fb.com/zpojanlegen

Dokumenty aplikacyjne można wysy-
łać na adres e-mail: kadry@legen.pl
Kontakt z działem kadr: 76 871 02 31.

Posiadanie przez Zakład Produkcji 
Opakowań Jan Legeń statusu Zakładu 
Pracy Chronionej nie oznacza, że za-
trudniane są jedynie osoby niepełno-
sprawne. Osoby te stanowią obecnie 
połowę kadry pracowniczej. Dlatego o 
pracę ubiegać się mogą również osoby 
nie posiadające orzeczenia o niepełno-
sprawności.

„Nasze działania są odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców. Cieszę się 
ogromnie, że zamiast biogazowni fun-
dowanej ludziom przez poprzednią 
władzę gminy, w tym miejscu dzisiaj 
pojawił się tak solidny inwestor, który 
zapewni naszej społeczności lokalnej 
miejsca pracy. Dziękuję przy tej oka-
zji moim współpracownikom i Radzie 
Gminy Męcinka. Wspólnie szliśmy jed-
nym frontem i włożyliśmy w tą sprawę 
naprawdę dużo pracy. Udało się” – 
mówi wójt. 

Od poprzedniego roku w Gminie 
Męcinka funkcjonuje jako jedyny na 
terenie powiatu jaworskiego System 
Motywacyjny Wójta Gminy Męcin-
ka, który polega na wyróżnieniu osób, 
które poprzez swoją pracę polepszyły 
wyniki w nauce. Dodatkową zachętą 
dla uczniów były relacje dzieci z ubie-

Po raz drugi 20 uczniów z Gminy 
Męcinka pojedzie na wakacje 
w ramach Systemu Motywacyjnego 
Wójta Gminy Męcinka
Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowania roku 
pracy uczniów, grona pedagogicznego oraz rodziców i 
opiekunów ale przede wszystkim to czas gratulacji i podzię-
kowań. 

głorocznego wyjazdu. W tym roku na 
Pojezierze Mazurskie i Suwalszczyznę 
również wyjedzie 20 osób ze szkół 
Gminy Męcinka. Pobyt wakacyjny 
na spływie kajakowym rzeką Czarną 
Hańczą trwa od 26 czerwca 2017 r. do 
7 lipca 2017 r.

O tym, że warto się uczyć w Gminie 
Męcinka świadczą nie tylko znako-
mite warunki lokalowe i kadrowe w 
naszych szkołach ale również wiele 
zachęt do nauki w postaci stypen-
diów, nagród rzeczowych ale i ufun-
dowanych w ramach budżetu Gminy 
Męcinka wakacji. Zaproponowany w 
ubiegłym roku spływ kajakowy cieszy 
się wśród uczniów dużym zaintereso-
wanie.

Obecnie decyzją wójta system mo-
tywacyjny dla uczniów naszych szkół 
rozszerzony został o rywalizację kla-
sową. Te z najlepszymi wynikami w 
nauce i zachowaniu w nagrodę pojadą 
do Energylandii w Zatorze. Informację 
o ofercie wójt M. Brzozowski prze-
kazał uczniom na zakończeniu roku 
szkolnego w Męcince i Piotrowicach.

Rozszerzamy System 
Motywacyjny Wójta – od 
września klasy w naszych 
szkołach walczą o wyjazd 
do Energylandii 

wszystkim  scenariusz, pomysłowość i 
kreatywność uczestników.
LINK DO FILMU:
https://youtu.be/dBra-ng0L9A 

Gratulujemy LAUREATOM suk-
cesu i  dziękujemy za pracę, którą 
włożyliście w przygotowanie swojego 
dzieła. 

Nie będzie podwyżek za wodę 
i ścieki - Gmina Męcinka przyja-
zną gminą do zamieszkiwania
Dok. ze str. 1
W związku z powyższym Wójt Gmi-
ny Męcinka na kolejny okres tj. od 1 
czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 
roku zaproponował Radzie Gminy 
Męcinka utrzymanie ceny za wodę i 

ścieki na poziomie dotychczasowym.
Rada Gminy Męcinka uznała za-

proponowany kierunek i jednogłośnie 
zagłosowała za dopłatami do taryf za 
wodę i ścieki dla naszych mieszkań-
ców i przedsiębiorców.
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II Gminny Dzień Dziecka za nami – tym razem w Kondratowie
Dok. ze str. 1
Szczególną częścią spotkania był po-
kaz gminnych przedszkolaków, a mia-
nowicie:
Przedszkolaki z przedszkola z Piotro-
wic:
Taniec „Bravado” grupa Krasnale – 
opiekun p. Anna Karlińska.
Taniec „Muzylek” grupa Sowy i Mo-
tylki – opiekun p. Marzanna Rzepka i 
Monika Malinowska.
Taniec średniowieczny, kl. V , opiekun 
p. Ela Plecety.
Taniec średniowieczny, kl. IIb, opie-
kun p. Grażynka Sujka.
Taniec Michael Jackson „We are the 
World”, grupa Krasnale – opiekun p. 
Anna Karlińska
Taniec “Murzynek” grupa Motylki i 
Sowy – opiekun p. Monika Malinow-
ska i Marzanna Rzepka.
Przedszkolaki z przedszkola „Małego 

Księcia” z Męcinki:
Grupa Krasnoludki z Planety Radości 
– opiekun p. Anna Łękawa oraz Marta 
Babiarz-Reczuch.
Grupa Krasnoludki z Planety Przyjaźni 
– opiekun p. Beata Bednarczyk.
Grupa Krasnale z Planety Dobroci – 
opiekun p. Ewa Bujała.
Wójt Gminy Męcinka dziękuję 
wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w organizację II Gminnego Dnia 
Dziecka, a mianowicie:
Strażakom z Pomocnego – podzięko-
wania dla pana prezesa Jana Fajkiela i 
strażaków ochotników.
Policjantom z Jawora – podziękowania 
dla Komendanta Andrzeja Błaszczaka 
i Sylwestra Rudźca Naczelnika Wy-
działu Prewencji. 
Klubowi strzeleckiemu UR – podzię-
kowania dla p. Rafała Sokołowskiego 
i członków klubu.
Mechatronikom – firmie WME – po-
dziękowania dla inżynierów i absol-
wentów Politechniki Wrocławskiej 

Mariusza Urbańskiego i Stanisława 
Furdaka. 
Gminnemu Kołu Pszczelarskiemu – 
podziękowania dla Darka Ordy.
Rajdowcom Rajdu Okręgowego TAR-
MAC Masters – podziękowania dla 
pana Ryszarda Krawczyka. 
Stowarzyszeniu Patria Nostra – po-
dziękowania dla p. Ewy Pańczak i 
członków stowarzyszenia
Sołtys Kondratowa p. Irenie Mownej, 
radzie sołeckiej Kondratowa i kołu go-
spodyń wiejskich, 
Gminna Biblioteka Publiczna z Mę-
cinki – podziękowania dla p. Teresy 
Witowskiej.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
wsparli nas finansowo:
Panu Marszałkowi Tadeuszowi Sam-
borskiemu i p. Wandzie Gołębiowskiej 
Dyrektor Departamentu Społecznego 
UMWD.
Kopalni Surowców Skalnych Bartnica 
– panu prezesowi Jakubowi Madejowi.
Firmie COM–D p. Romanowi Kro-

snowskiemu.
Panu Krzysztofowi Wodeckiemu.
Bankowi Spółdzielczemu w Jaworze 
Oddział w Męcince – p. prezes Jowicie 
Lech Martyniak.
Panu Janowi Legeniowi – Zakład Pro-
dukcji Opakowań w Nowej Męcince.
Panu Tomaszowi Kleniukowi – DJA 
Media.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
wsparli nas w formie rzeczowej:
Pani Minister Elżbiecie Witek za na-
grody dla dzieci.
Panu Stanisławowi Furtakowi z Jawo-
ra za tort.
Pani Danucie Osiatyckiej za napoje.
Panu Danielowi Macała z Piotrowic za 
napoje.
Panu Łukaszowi Zwierzchowskiemu z 
Męcinki za pieczywo.
Panu Jerzemu Frydrychowi z Jawora 
za pieczywo.
Panu Waldemarowi Szyndrowskiemu 
z Masarni Pegrol za kiełbaski.
Panu Zbigniewowi Dachowskiemu za 

balony.
Panu Mieczysławowi Janeckiemu z 
obwoźnego punktu gastronomicznego 
za nagrody dla dzieci.
PBS Mrówka za balony, cukierki i ma-
skotkę.
Panu Zbigniewowi Gawlikowi za na-
grody dla dzieci.
Pani Monice Lulek Akademii Twór-
czego Rozwoju za nagrody dla dzieci.
Dziękujemy panu radnemu Wojcie-
chowi Lichoniowi, który pomagał w 
przygotowaniu boiska pod imprezę.
Dziękujemy mediom: Radio Plus i 
portalowi internetowemu jawor24h.pl.
Dziękujemy naszym pielęgniarkom za 
opiekę, troskę i niezwykłą życzliwość.
Dziękujemy naszym księżom probosz-
czom parafii z Pomocnego, Męcinki, 
Słupa i Małuszowa, że pomogli nam 
poinformować mieszkańców o wyda-
rzeniu.
Gminny Dzień Dziecka w Gminie Mę-
cinka przyciągnął do Kondratowa bar-
dzo wielu mieszkańców naszej gminy.

Absolutorium dla Wójta Gminy 
Męcinka jednogłośnie

Realizacja budżetu gminy w 2016 r. w 
wysokości blisko 19 mln złotych, w 
tym ponad 5 mln dotacji, realizacja in-
westycji m.in. takich jak : nowa dosto-
sowana dla osób niepełnosprawnych 
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, budowa dróg i chodników, 
rozbudowa sieci wodociągowo – kana-
lizacyjnej, budowa wiat rekreacyjnych 
ale także przygotowane do realizacji 
inwestycje na 2017 r. m.in. takie jak 
budowa wodociągu w Myślinowie, 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenach górskich gminy, zakup 
samochodu ratowniczo- gaśniczego, 
modernizacja świetlicy w Chełmcu – 
to wszystko zdecydowało o udzieleniu 
Wójtowi Gminy Męcinka Mirosła-
wowi Brzozowskiemu przez radnych 
Gminy Męcinka na sesji w dniu 12 
czerwca 2017 absolutorium.

Ważnym elementem zarządza-
nia Gminą Męcinka w 2016 r. była 
również realizacja przyjaznej polity-
ki podatkowej i opłat. Konkretnymi 
efektami jej wdrożenia było zmniej-

szenie obciążenia opłatami mieszkań-
ców w porównaniu do roku 2015 aż o 
241.062 zł. Ponadto nastąpił znaczny 
wzrost dochodów gminy w pozyska-
nych dotacjach i otrzymanej subwen-
cji. Znacząco wzrosły dochody z tytułu 
udziału gminy w podatku PIT. Warto 
zauważyć, że w obecnej kadencji nie 
nastąpiły żadne podwyżki opłat lokal-
nych tj. cen wody, ścieków, opłat za 
odpady komunalne, czy podatków.

„Realizacja programu „Przyjazna 
Gmina” przynosi dla naszych miesz-
kańców konkretne korzyści: mamy 
m.in. pełnowymiarowe gminne przed-
szkola, mamy nowy ośrodek zdrowia, 
przeprowadzona została reforma 
gminnej służby zdrowia, nową siedzi-
bę GOPS, nowe chodniki i drogi, nie 
podnosimy podatków i opłat, a w nie-
których przypadkach je obniżyliśmy. 
Ważny jest również aspekt rozwoju 
gospodarczego. Wprowadziliśmy na-
szą gminę do specjalnej strefy ekono-
micznej, pozyskaliśmy inwestora, który 
już w obecnym roku zatrudni kilkadzie-
siąt nowych osób. Przed nami jeszcze 
wiele dużych i konkretnych projektów 
społecznych, które wydarzą się nieba-
wem” – podkreśla wójt.

Aż dziewięciu uczniów otrzymało 
podczas uroczystej sesji Rady Gmi-
ny Męcinka, która odbyła się 25 maja 
br. stypendium w wysokości po 1500 
zł za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury oraz promocję Gminy 
Męcinka. Stypendia otrzymali: Ga-
briela Gibała, Zuzanna Paruch, Oliwia 
Kowalska, Kamila Orda, Monika Mi-
łoń, Marta Kusek, Nikola Wybraniec, 

Nagrody Gminy Męcinka oraz stypendia 
dla uczniów przyznane

Sześciu uczniów Zespołu Szkół w 
Męcince otrzymało nagrody Gminy 
Męcinka w wysokości po 500 zł za 
udział w ogólnopolskich konkursach. 
Nagrody pochodzące z budżetu Gmi-
ny Męcinka uczniowie otrzymali z rąk 

Stypendia artystyczne Gminy Męcinka przyznane

 Po wielu latach urucho-
miona została w Mę-
cince placówka Poczty 
Polskiej.

Udało się wynegocjować, aby pocz-
ta swoja siedzibę miała w budynku nr 
10 w Męcince (siedziba Gminnej Bi-
blioteki Publicznej).

W placówce można dokonać wpła-
ty (opłacić rachunki), sprawnie nadać 
paczkę i wysłać list.

Aleksander Orda oraz Miłosz Nawara. 
To laureaci ogólnopolskich i między-
narodowych konkursów tanecznych, a 
także uczestnicy programu telewizyj-
nego TVN „Mali Giganci” (A. Orda i 
M. Nawara). Opiekunką i nauczyciel-
ką tańca naszych stypendystów jest p. 
Izabela Kowalska (K Dance Studio), 
mieszkanka Piotrowic.

Poczta w Męcince

galeria zdjęć na str. 12

wójta podczas zakończenia roku szkol-
nego. Dodatkowo trzy osoby również 
z Zespołu Szkół w Męcince otrzymało 
stypendium okresowego na czas jedne-
go semestru w wysokości 200 zł mie-
sięcznie.

Region Sieci we Wrocławiu informuje, że od dnia 1 maja 2017 r. 
została uruchomiona Filia Urzędu Pocztowego Jawor 1, 

pod adresem Męcinka nr 10 (budynek biblioteki)

Placówka jest czynna w następujących godzinach:
• poniedziałek - czwartek:   od 08:00 do 14:00
• piątek:    od 14:00 do 20:00
Filia Urzędu Pocztowego w Męcince świadczy pełen zakres usług pocztowych 
w tym:
• przyjmowanie listów zwykłych i poleconych, paczek pocztowych w tym z 
zadeklarowaną wartością, przesyłek Paczka 24, Paczka 48, wpłat na rachunki 
bankowe, opłat abonamentowych (RTV), przekazów pocztowych
• sprzedaż kopert, znaczków pocztowych
• wydawanie przesyłek awizowanych

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI
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Kolejna dotacja 
pozyskana – bę-
dzie nowa droga 
w Piotrowicach!
Już w obecnym roku powstanie kolejna 
asfaltowa droga w Piotrowicach, tym 
razem przy bloku mieszkalnym znaj-
dującym się w końcowej części wsi od 
strony Jawora, w kierunku centrum so-
łectwa. Gmina Męcinka pozyskała 96 
600 zł z budżetu Województwa Dolno-
śląskiego na realizację zadania, które 
poprawi bezpieczeństwo oraz standard 
życia mieszkańców.

Budowa drogi, chodnika i kanalizacji deszczowej w Sichowie
Obecnie w Sichowie realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie 
drogi o długości 1,6 km oraz budowie chodnika i kanalizacji deszczowej. War-
tość zadania to 2 329 620 zł. Jej zakończenie zaplanowane zostało na październik 
2017 roku.

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach gór-
skich w Gminie Męcinka – umowa na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków podpisana

„Rozpoczynamy bardzo ważną i 
zarazem bardzo trudną inwestycję. To 
tak naprawdę nie jedna a sto czterna-
ście osobnych inwestycji. W pierwszej 
kolejności przeprowadzone zostanie 
spotkanie organizacyjne z mieszkańca-
mi w każdej z wyżej wymienionych wsi. 
Kolejnymi etapami będą: przygotowa-
nie dokumentacji projektowej oraz wy-

W ramach zadania zbudowanych zostanie sto czternaście przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Muchów, Pomoc-
ne, Kondratów, Stanisławów. Oczyszczalnie w Myślinowie zrealizowane zo-
staną w ramach odrębnego projektu.

konanie oczyszczalni w terenie. Wierzę 
głęboko, że wspólnie z mieszkańcami 
oraz wyłonioną firmą bez większych 
problemów przejdziemy przez to przed-
sięwzięcie” – mówi wójt 

O terminie spotkania organizacyj-
nego mieszkańcy zostaną poinformo-
wani w najbliższych dniach.

Dotacja na budowę chodnika w 
Chełmcu pozyskana – przygotowu-
jemy kolejną dużą inwestycję!

„Przygotowaliśmy koncepcję doty-
czącą budowy chodnika dla naszych 
mieszkańców, którą obecnie konsultu-
jemy w Dolnośląskiej Służbie Dróg i 
Kolei we Wrocławiu. W ramach zada-
nia wykonamy wydzieloną komunika-
cję dla pieszych w miejscu zlikwidowa-
nego rowu odwadniającego. Chodnik 
pozwoli na bezpieczne poruszanie się 
mieszkańców w obrębie wsi. Wyko-
nany zostanie chodnik zapewniający 
bezpieczne dojście do kościoła, sklepu, 
przystanku, świetlicy oraz posesji pry-
watnych" – informuje wójt.

Rozpoczęcie realizacji zadania za-

Gmina Męcinka pozyskała prawie pół mi-
liona złotych dotacji z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na budowę chodnika 
w Chełmcu. Zadanie zrealizowane zosta-
nie już w 2017r.

planowane zostało na miesiąc sierpień, 
natomiast zakończenie do końca paź-
dziernika 2017r. Wzdłuż wykonywa-
nego chodnika zamontowane zostaną 
także studzienki deszczowe oraz kra-
ty żeliwne podłączone do kanalizacji 
deszczowej. Realizacja zadania w 
znaczący sposób poprawi bezpieczeń-
stwo pieszych i innych użytkowników 
drogi, a ponadto poprawi estetykę 
miejscowości i komfort życia miesz-
kańców.

Całkowity koszt zadania szacowany 
jest na kwotę 867 000 zł.

Wykonano dokumentację projekto-
wą oraz uzyskano zgodę na reali-
zację inwestycji. Do końca obec-
nego roku powstaną nowe punkty 
świetlne: 6 w Piotrowicach, 6 w 
Małuszowie, 3 w Przybyłowicach, 

70 nowych punktów świetl-
nych oświetlenia ulicznego 
w Gminie Męcinka

4 w Muchowie, 1 w Pomocnem, 10 
na Osiedlu w Stanisławowie, 10 w 
Sichowie, 3 w Słupie, 1 w Chrośli-
cach, 20 w Chełmcu, 2 w Myślino-
wie, 2 w Męcince oraz 2 w Nowej 
Męcince. 

W dalszym ciągu trwają prace nad 
budową chodnika w Nowej Męcin-
ce. Od wielu lat wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja ziści się w 
obecnym roku. Powstanie prawie 2 

Chodnik w Nowej Męcince 
– trwają prace budowlane

km ciągu pieszego o szerokości 1,20 
m o nawierzchni asfaltowej. Inwesty-
cja realizowana jest dzięki współpracy 
Gminy Męcinka z Kopalnią Surowców 
Skalnych Bartnica.

Budowa miesz-
kań socjalnych 
w Piotrowicach
Wójt Gminy Męcinka wystąpił z 
pismem do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych o nieodpłatne przeję-
cie działek nr 812 i 814 w Piotro-
wicach na cele budowy mieszkań 
socjalnych.

Termomodernizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej w Gminie Męcinka: budynek 
świetlicy wiejskiej w Słupie, Przybyłowicach, 
Pomocnem, Sichówku oraz budynek Gmin-
nej Biblioteki Publicznej  w Męcince i Urzędu 
Gminy w Męcince
Obecnie wykonano już audyt ener-
getyczny i audytu efektywności 
energetycznej w celu przygotowa-

nia dokumentacji termomoderniza-
cyjnej i wniosku aplikacyjnego do 
RPO WD 2014-2020.

Będzie bezpiecz-
niej w Pomocnem 
– Gmina Męcinka 
zrealizowała ko-
lejny chodnik
Dok. ze str. 1
W dniu 30 maja 2017r. Gmina 
Męcinka dokonała przekazania 
placu budowy. Zakończenie re-
alizacji inwestycji zaplanowane 
zostało na początek lipca 2017r.

Inwestycje w II kwartale 2017 r.
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Inwestycje w II kwartale 2017 r.

Poprawa standardu świadczenia przez 
Gminę Męcinka usług społecznych 
jest celem inwestycji polegającej na 
budowie ponad 100 metrów dodatko-
wego parkingu, co przekłada się na 8 
nowych miejsc postojowych, w tym 
również dla osób niepełnosprawnych 

Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Męcince 
oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

przy nowych siedzibach ośrodka zdro-
wia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Męcince. Inwestorem 
przedsięwzięcia jest Gmina Męcinka.

Budowa drogi dojazdowej 
w Męcince

Przygotowano przetarg nieograniczony na realizację inwestycji.

Prace melioracyjne polega-
jące na umocnieniu skarp 
rowu w Chroślicach

Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie
Na wniosek wójta podjęta została uchwała Rady Gminy Męcinka w sprawie przystąpie-
nia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Męcinka 
dotyczącego przeznaczenia działki w Myślinowie na budowę świetlicy wiejskiej.

Realizacja zadań w ramach funduszy 
sołeckich i obywatelskich

Męcinka - zagospodarowanie terenu przy siłowni – wyłonio-
no wykonawcę zadania, które zrealizowane zostanie w lipcu 
2017 r.

Chełmiec - budowa wiaty turystycznej - wyłoniono wyko-
nawcę zadania, które zrealizowane zostanie w lipcu 2017 r., 
zamontowano piłkochwyt na boisku sportowym w Chełmcu.

Piotrowice - dostarczono materiały do budowy wiaty drew-
nianej, fundamenty wykonywane są obecnie przez sołectwo 
Piotrowice.

Słup - obecnie wykonywane jest ogrodzenie terenu rekre-
acyjnego oraz podłoże z kostki pod wiatą, wyłoniono wyko-
nawcę nawierzchni boiska do siatkówki i ścieżki pieszej.

Małuszów - wykonano oświetlenie boiska sportowego.

Chroślice - zakupiono dwie bramki do piłki ręcznej, wyposa-
żono świetlicę wiejską w naczynia, zakupiono namiot oraz 
zestawy biesiadne.

Pomocne - zakupiono namiot oraz zestawy biesiadne.

Kondratów - zakupiono namiot i zestawy biesiadne, zakupio-
no materiały na montaż pomieszczenia gospodarczego.

Przybyłowice - zakupiono toaletę przenośną, wykonano za-
daszenie ścian bocznych wiaty oraz przyłącze energetyczne 
do wiaty.

Sichówek - wykonano remont świetlicy wiejskiej oraz umoc-
nienie skarp stawu.

Sichów - zakupiono wyposażenie do świetlicy, zlecono wy-
konanie nowego ogrodzenia oraz nawierzchni z kostki przed 
świetlicą.

Muchów - zakupiono drzewa i krzewy na boisko sportowe 
przy wiacie rekreacyjnej, wykonano zadaszenie ścian bocz-
nych wiaty drewnianej.

Budowa wodociągu w Myślinowie
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Aktualności

Na jej zaproszenie młodzież z na-
szego gimnazjum odwiedziła wystawę 
Mercedesa w Muzeum Regionalnym 
w Jaworze. Zwiedzanie po części od-
bywało się w języku niemieckim, w 
której została przedstawiona histo-
ria i teraźniejszość firmy Mercedes-
-Benz. Podsumowując „żywą” lekcję 
niemieckiego uczniowie otrzymali 
prezenty oraz zadanie do napisania po 

Aktywne zajęcia uczniów 
w ramach współpracy 
z Mercedesem

 Nawiązana w listopadzie 2016 roku współpraca Gminy Mę-
cinka z firmą Mercedes Benz Polska Sp. z o.o. zaowocowa-
ła realizacją zajęć z języka niemieckiego z panią Melanią 
Schenkel w Zespole Szkół w Męcince.

Najmłodsi zawodnicy z klas I-III do 
pokonania mieli stacje zorganizowane 
na terenie Zespołu Szkół w Męcince, 
w ramach których wykonywali m.in. 
takie zadania jak: kręcenie hula-hop 
na czas, skakanie w worku, quiz wie-
dzy o Gminie, kręgle. Natomiast starsi 
uczniowie z klas IV-VI wykonywali 
zadania na stacjach zlokalizowanych 
na drodze kalwaryjskiej walcząc o 

Gminna Olimpiada Sportowa 
w Męcince za nami
Dwustu siedemdziesięciu uczniów z Gminy Męcinka wzięło udział w Gmin-
nej Olimpiadzie Sportowej, która odbyła się 31 maja 2017 r. w Męcince.

puchar przechodni Wójta Gminy Mę-
cinka.

Impreza zorganizowana została 
przez Gminę Męcinka oraz Karkono-
ską Państwową Szkołę Wyższą z Je-
leniej Góry przy współpracy z Zespo-
łem Szkół w Męcince oraz Zespołem 
Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowi-
cach.

Puchar przechodni Wójta Gminy 

Męcinka zdobyła klasa VI A z Zespo-
łu Szkół w Męcince, ale tak naprawdę 
zwycięzcami olimpiady było dwu-
stu siedemdziesięciu uczniów, którzy 
wzięli udział we wspólnej zabawie. 
Celem olimpiady było zachęcenie 
dzieci do aktywności fizycznej, ćwi-
czenie sprawności działania oraz ko-
munikowania się w grupie.

niemiecku – „Co się wam podobało i 
nie podobało na wystawie?” 

Zaplanowane są kolejne spotkania 
z przedstawicielami Mercedesa na te-
mat konkretnych zawodów i umiejęt-
ności, a także praktycznego podejścia 
do zdobywanej wiedzy oraz kultury 
organizacyjnej niemieckiego przedsię-
biorstwa.

Od 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe prze-
pisy dotyczące wycinki drzew. Zgodnie z ustawą z 
dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) właściciel 
nieruchomości, który będzie chciał dokonać na niej 
wycinki drzew, obowiązany jest dokonać zgłoszenia 
do wójta gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli 
obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm prze-
kracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu je-
sionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczaj-
nego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew.

Zmiany w wycince drzew Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wniosko-
dawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drze-
wo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę 
określającą usytuowanie drzewa na nieruchomo-
ści.

Od daty zgłoszenia Urząd Gminy w Męcince w 
ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny drzewa, które 
miałoby zostać usunięte. Następnie w ciągu 14 dni 
dokonana zostanie weryfikacja sprawy. Jeśli Wójt 
Gminy nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) 
wówczas będzie możliwe dokonanie wycinki drze-
wa. Nie zmieniły się przepisy dotyczące usuwania 
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywróce-
nia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rol-
niczego. W takim przypadku nie jest wymagane uzy-
skanie stosownego zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów.

Dnia 10 lipca 2017 r. upływa termin 
wniesienia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za II kwartał 2017 r. 

przez właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi można wnosić gotówką

 w kasie Banku Spółdzielczego w Męcin-
ce lub przelewem na 

rachunek bankowy Gminy Męcinka 
Nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073

PRZYPOMNIENIE 
O TERMINIE 
PŁATNOŚCI

Bardzo proszę o zamykanie swoich psów na 
własnych posesjach oraz o sprzątanie odchodów 

po swoich pupilach na terenie wsi.

WAŻNE !!!
√   Dzieci mają jeszcze niedojrzały układ immu-
nologiczny i są najbardziej  narażone na zachoro-
wania odzwierzęce.
√  W odchodach psów występują drobnoustroje, 
które mogą być przyczyną chorób zakaźnych i 
pasożytniczych u ludzi.
√  Wałęsające się psy są zagrożeniem dla ufnych 
dzieci oraz rowerzystów.
√  Psie odchody obniżają estetykę wsi.

NIE NARAŻAJMY DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

                                               
Liczę na Państwa zrozumienie i wypełnienie 

prośby. 
Mirosław Brzozowski 

Wójt Gminy Męcinka

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW
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Aktualności

Wakacje w szkołach
KONSULTACJE WÓJTA Z UCZNIAMI 
NA TEMAT OFERTY EDUKACYJNEJ NA 
ROK SZKOLNY 2017/2018
W dniu 07.04.2017 r. wójt wspólnie 
z dyrekcją szkoły w Męcince spotkał 
się z uczniami klas VI, aby zapropo-
nować zwiększenie oferty edukacyjnej 
w naszej szkole o dodatkowe zajęcia 
sportowe i z języka obcego lub inne 

zajęcia wskazane przez uczniów. Pro-
pozycje spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem. Po dyskusji ustalono, że w 
klasie VII będzie więcej godzin zajęć 
sportowych z piłki nożnej i siatkówki 
oraz godzin języka angielskiego.

Dzieci ze szkoły z Męcinki jako je-
dyne z powiatu jaworskiego zakwa-
lifikowały się do projektu pn. „Leśna 
Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”, 
którego celem jest promocja aktyw-
ności ruchowej, poprzez organizację 
bezpłatnych zajęć sportowych orga-
nizowanych na terenach szkolnych 
oraz leśnych. Zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone są przez p. Małgorzatę 
Urbanowską w formie treningów spor-
towych, które obejmują szereg gier i 
zabaw lekkoatletycznych, takich jak: 
tor przeszkód: drabinka koordynacyj-
na, bieg przez płotki, rzut oszczepem 
młodzieżowym do celu, trójskok w 

Zajęcia lekkoatletyczne dla uczniów 
ze szkoły w Męcince

strefach czy bieg sztafetowy, połączo-
nych z quizem wiedzy o sporcie. Do-
datkowo szkoła została wyposażona 
w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, 
który po ich zakończeniu zostanie do 
jej dyspozycji. Cykl zajęć w szkole 
zwieńczony zostanie olimpiadą spor-
tową z udziałem gwiazd sportu – pol-
skich mistrzów w konkurencjach lek-
koatletycznych. 

Realizacja projektu była możliwa 
dzięki nawiązanej współpracy pomię-
dzy Gminą Męcinka a  Fundacją „Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej – Counterpart Fond”. 

Pierwszym etapem na naszej trasie 
był Kórnik. Zwiedzaliśmy w nim śre-
dniowieczny zamek. Podziwialiśmy 
w nim obrazy i pięknie rzeźbione me-
ble. Następnie na naszej trasie było 
Gniezno. W Gnieźnie zwiedzaliśmy 
Katedrę Gnieźnieńską oraz oglądali-
śmy Drzwi Gnieźnieńskie i Pomnik 
Bolesława Chrobrego. Słynne drzwi 
przedstawiają sceny z życia i męki Św. 
Wojciecha. 

Drugiego dnia zwiedzanie rozpo-
częliśmy od muzeum kolei wąsko-
torowej w Wenecji oraz ruin zamku, 
owianego legendą z końca XIV wieku, 
związaną z barwną postacią Mikołaja 
Nałęcza, zwanego Krwawym Diabłem 
Weneckim z powodu bezwzględności 
wobec przeciwników politycznych. 
Przejażdżka kolejką wąskotorową z 
Wenecji do Biskupina z "zawrotną" 
prędkością 20 kilometrów na godzi-
nę wzbudziła wiele emocji wśród 

NA PIASTOWSKIM 
SZLAKU
24 i 25 maja 2017 r. uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej 
szkoły z Piotrowic pojechali na wycieczkę pod hasłem "Śla-
dami początków państwa polskiego". Wycieczka zapowia-
dała się bardzo ciekawie. W jej programie było zwiedzanie 
m.in.: Gniezna, Kórnika i Biskupina. W dniu wyjazdu musieli-
śmy wstać wcześnie rano, gdyż wyjazd planowany był on 
na godzinę 5.00.

uczestników wycieczki. W Biskupinie 
zwiedzaliśmy osadę, która powstała 
ponad dwa tysiące lat temu. Podczas 
zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć 
neolityczną wioskę, zwiedzić prehi-
storyczne domy, w których przebywa-
li mieszkańcy wioski, mogli poznać 
dzieje przodków oraz dowiedzieć się 
jak funkcjonowali oni w czasach naj-
dawniejszych. Niektórzy byli zdziwie-
ni faktem, że ludzie mieszkali w cha-
tach razem ze zwierzętami czy sypiali 
na prymitywnych łożach wyściełanych 
sianem. Z Biskupina udaliśmy się do 
Skansenu Miniatur Szlaku Piastow-
skiego w Pobiedziskach- pierwszego 
w Polsce Parku Miniatur z 1998 roku z 
miniaturami najpiękniejszych budowli 
z Wielkopolski wykonanych w skali 
1:20. Po obfitym posiłku w McDonalds 
pełni wrażeń wróciliśmy do domu. 

Autor: Lesław Macała
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Święto Makaronu w miejscowości Przybyłowice rozpoczęło się III Olimpiadą Makaronową, w której udział wzięło 5 drużyn z sołectw: 
Przybyłowice, Męcinka, Małuszów, Chroślice i drużyna rodzinna wybrana z publiczności. Każda z grup miała przygotować potrawę 
składającą się głównie z makaronu. Niespodzianką w tym roku dla drużyn były przykryte produkty na stanowiskach, z których powinno 
się ugotować potrawę.

Aktualności

NAJPIĘKNIEJ 
UKWIECONE SOŁECTWO

Konkurs sfinansowany jest ze środków Gminy Męcinka. 

Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności Gminy Męcinka, 

integracja mieszkańców oraz budowa społeczeństwa 

obywatelskiego.

Zasady konkursu :

1. W konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa objęte terenem Gminy Męcinka.

2. Ocenie podlegać będzie wieś jako całość wg kryteriów ujętych w punkcie 3.

3. Kryteria oceny i punktacja :

3.1. Ukwiecenie wsi  - 0-10 pkt.

a) tereny publiczne  - 0-5 pkt.

b) tereny prywatne  - 0-5 pkt. (widoczne z drogi)

3.2. Estetyka i dbałość o zachowanie ładu przestrzennego wsi – dotyczy terenów 

publicznych - 0-4 pkt.

4. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Męcinka.

5. Wizytacja komisji w poszczególnych sołectwach odbywać się będzie w miesiącach 

lipiec / sierpień 2017 r.

6. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz za pośrednictwem 

Urzędu Gminy w Męcince zawiadamia o terminie wizji poprzez informację skierowaną 
do sołtysa oraz poprzez informację na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie.

7. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta wsi wskazanego przez sołtysa.

8. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Komisja ze swojego 

składu powołuje przewodniczącego komisji.

9. W konkursie wyłonione zostanie I miejsce.

10. Zdobywca I miejsca otrzymuje tytuł ,, Najpiękniej ukwiecone sołectwo 2017” oraz 

nagrodę w postaci ulicznego oświetlenia świątecznego - bożonarodzeniowego.

11. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody wyłącznie

w komunikacie końcowym.

12. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

13. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzyganie kwestii nie ujętych 

w regulaminie przysługuje Wójtowi Gminy Męcinka.

Wójt Gminy Męcinka ogłasza konkurs na

Po występie dzieciaczki wręczyły 
swoim Rodzicom zrobione własno-
ręcznie piękne laurki oraz skromne 
upominki także wykonane przez dzie-
ci. Dzieci natomiast otrzymały paczki 
ze słodkościami oraz ogromne wykle-
janki i bańki mydlane.

Po uroczystości wszyscy uczestnicy 
uroczystości mogli poczęstować się 
pysznym ciastem upieczonym przez 
mamy przedszkolaków. 

Tego dnia pogoda pozwoliła dzie-
ciom i zaproszonym gościom spędzić 
miło czas na pikniku rodzinnym, który 
odbył się na boisku przy przedszkolu. 
Nie zabrakło kiełbasek z ogniska oraz 
dobrego humoru podczas wspólnej za-
bawy na świeżym powietrzu. 

Autor: Agata Zwierzchowska

Dzień Rodziny w Przedszkolu Słoneczko w Pomocnem
Dnia 26 maja 2017 roku w przedszkolu Słoneczko w Pomocnem odbyło się wielkie świę-
to – Dzień Rodziny. Przedszkolaki pięknie wystąpiły recytując wiersze swoim mamusiom i 
tatusiom. Śpiewały także piosenki oraz na koniec zaprezentowały się we wspólnym tańcu, 
który zebrał gromkie brawa. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Wójta Gminy 
Męcinka.

WARSZTATOWY DZIEŃ RODZINY W 
PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH
9 czerwca 2017 z okazji Dnia Rodzi-
ny w przedszkolu, w każdej grupie 
odbyły się uroczystości. Dzieci zapre-
zentowały swoim rodzicom wiersze, 
piosenki, tańce i piękne życzenia. Po 
wspaniałych występach na twarzach 
rodziców zauważyć można było wzru-
szenie i dumę ze swoich pociech. Ma-
musie i tatusiowie brali również udział 
w konkursach przygotowanych przez 
wychowawczynie i dzieci oraz wspól-
nych tańcach. Następnie odbyły  się 
warsztaty artystyczne, młodsze dzieci 
wspólnie rodzicami wykonały piękne 
ramki z kolorowej masy solnej, nato-
miast przedszkolaki ze starszych grup 
korale z makaronu oraz broszki filco-
we, na każdą okazję. Był to cudowny 
dzień zarówno dla rodziców jak i dzie-
ci, pełen wzruszeń, radości, uśmiechu, 
a przede wszystkim był to czas, w któ-

rym wspólnie można było spędzić ze 
sobą niezapomniane chwile. Spotkanie  
uwieńczone zostało słodkim poczę-
stunkiem.

Z okazji Święta Rodziców zawsze 

towarzyszą nam duże emocje. To wła-
śnie Mamie oraz Tacie należą się naj-
większe podziękowania za życie, za 
troskę, za poświęcenie. 

Autor: Monika Malinowska

Mieszkańcy Sichowa po raz kolejny 
obchodzili „Święto Tulipanowca”, 
tym razem w sobotę 27 maja. Impreza 
zorganizowana przez sołtysa Tomasza 
Olecha, radnego Waldemara Talara, 
radę sołecką Sichowa, a dofinansowa-
na ze środków Gminy Męcinka i tego 
roku cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, co przełożyło się na frekwencję 
jej uczestników. Występy zespołów 
folklorystycznych Piotrowiczanki oraz 
zespołu z Wiadrowa, teatrzyk oraz 
kabarety przyciągnęły mieszkańców 
gminy i nie tylko do zabytkowego 
parku, gdzie znajduje się „dostojny 
jubilat”- Tulipanowiec. Czas umilił 
teatrzyk dzieci z Krotoszyc, występ 
kabaretu „Żmije”, który rozbawił pu-
bliczność do łez oraz zespół country „ 
Strong  Women”. Nie zabrakło również 
konkursów z nagrodami dla dzieci. Im-
preza zakończyła się zabawą taneczną 
przy zespole muzycznym.

 „Obchodzimy dziś w naszej małej 
społeczności lokalnej Święto Tulipa-
nowca. Drzewo to symbol siły, ener-
gii i wytrwałości. I tacy właśnie są 
mieszkańcy Sichowa” – powiedział 
w swoim wystąpieniu wójt Mirosław 
Brzozowski, który również od wielu 
lat angażuje się w organizację tego wy-
darzenia. „Dziękuję mieszkańcom Si-
chowa za wszelką aktywność na rzecz 
społeczności lokalnej i rozwoju Gminy 
Męcinka” – podkreślił.

„Święto Tulipanowca w Sichowie” 

Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwało jury w składzie: 
Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzo-
zowski, Bartek Jankowski szef kuchni 
BPS Catering oraz Bożena Krok. Zwy-
cięska drużyna, którą została Męcinka 
otrzymała maszynkę do mięsa i 10 kg 
mąki. Drugie miejsce zajęła drużyna z 
Chroślic, która otrzymała opiekacz do 
mięsa i 10 kg mąki. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Przybyłowic otrzy-
mując robot kuchenny i również 10 kg 
mąki.

Atrakcje były zapewnione także 
dla najmłodszych. Podczas imprezy 
dzieci mogły skorzystać z malowania 
twarzy, wziąć udział w konkursach 
sportowych oraz potańczyć w rytmach 
zumby.

Oprawę muzyczną zapewnił Zespół 
Perła z Przybyłowic oraz Zespół Są-
siedzi z Dobromierza. Organizatorami 
wydarzenia byli: sołtys wsi Przybyło-
wice Bożena Kaczmarek, rada sołecka, 

III Olimpiada Makaronowa za nami

radna Wiesława Plecety, Koło Gospo-
dyń Wiejskich i OSP Przybyłowice. 
Święto Makaronu zostało na stałe wpi-
sane w wydarzenia wsi Przybyłowice.

Impreza została współfinansowana 
z budżetu Gminy Męcinka. Organi-
zatorzy dziękują za wsparcie finan-
sowe: Pawłowi Małkowi PIL-KOS 
Zakład Handlowo Usługowy, Jolancie 
i Krzysztofowi Ceglarskim Przedsię-
biorstwo Ogólnobudowlane – Przyby-

łowice, Iwonie Regdos Towarzystwo 
Ubezpieczeń GOTHER, Bożenie i 
Markowi Uhornickim Mechanika Po-
jazdowa MARCAR – Przybyłowice, 
Ewelinie i Andrzejowi Jabłonow-
skim Auto Centrum GAZBUD – Ja-
wor, Agnieszce i Zygmuntowi Siwy 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo-
we AGROCENTRUM – Strzegom, 
Magdzie i Sławomirowi Plecety PPH 
AGROTRANS – Małuszów, Annie 

i Krzysztofowi Kurzydło „Usługi 
Budowlane”, Krystynie i Januszowi 
Hołyńskiemu Bar na zakręcie – Ma-
łuszów, Auto-serwis Hołyńscy, Mi-
rosławie i Andrzejowi Ankus Firma 
„ANKUS”, Bożenie i Aleksandrowi 
Kaczmarkom P.P.H.iU „ALTRANS” 
– Przybyłowice, Wiesławie i Krzyszto-
fowi Plecety Agroturystyka „Gościnna 
Zatoczka” – Przybyłowice, Kopalni 
Bazaltu Lubień Sp. z o.o. – Legnic-
kie Pole, Marcinowi Plecety Usługi 
Transportowe, Stanisławowi Furtak 
Cukiernia Furtak – Jawor, Małgorzacie 
i Jerzemu Czaja, Dorocie i Jarosławo-
wi Kołodziej, Iwonie i Zbigniewowi 
Błaszków, Katarzynie i Romanowi 
Boczula, Lidii i Zdzisławowi Dąbrow-
skim, Annie i Marianowi Uhornickim, 
Barbarze i Marcinowi Uhornickim, 
Annie i Radosławowi Zysnarkim, Mał-
gorzacie i Przemysławowi Kaczmarek, 
Elżbiecie i Zbigniewowi Bądkowskim, 
Annie Sikorskiej – sołtys Chroślic.
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WYCIECZKA PRZEDSZKOLA-
KÓW Z MĘCINKI NA RANCZO 
„GRAPA”

W poniedziałkowe przedpołudnie 15 
maja dzieci z przedszkola udały się 
na długo oczekiwaną wycieczkę na 
Ranczo „Grapa” do Nowych Łąk koło 
Złotoryi. Wyjazd ten to wdrożenie ko-
lejnego zadania programowego inno-
wacji pedagogicznej „Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”. Celem 
tego działania było kształtowanie u 
najmłodszych postawy odpowiedzial-
ności i dobra poprzez bezpośredni 
kontakt ze zwierzętami oraz rozwi-
janie zainteresowań przyrodniczych. 
Malownicze miejsce położone na Po-
górzu Sudeckim zachwyciło wszyst-
kich swoim widokiem. Na początku 
przedszkolaki zostały oprowadzone 
przez panią z Parafialnego Ośrodka 
Wypoczynkowego po kilku- hektaro-
wym terenie. Każda grupa przywiozła 
ze sobą pokarm dla zwierząt. Skrzynki 
pełne marchewki, jabłek, liści kapusty 
i suchego chleba po niecałej godzinie 
zostały opróżnione. Dzieci podchodzi-

ły blisko i chętnie karmiły podchodzą-
ce do siatki ogrodzenia: sarenki, lamy, 
osiołki, kozy, daniele i kucyki. Podczas 
spaceru wolno biegały koło maluchów 
kury z kogutem na czele. Pomiędzy 
nimi dumnie kroczył paw, chwaląc się 
swym okazałym, barwnym ogonem. 
Oswojone kicające króliki chrupiąc 
marchewkę, dały się nawet pogłaskać 
Zosi i Kamilce. Mamy obecne na wy-
jeździe przygotowały dla strudzonych 
maluchów kiełbaski na grillu. Po chwi-
li odpoczynku dzieci bawiły się z chu-
stą Klanza. Dzień ten bez wątpienia 
należał do udanych, a przedszkolaki 
chociaż trochę zmęczone, były zado-
wolone z wycieczki.

Dziękujemy bardzo Paniom: Hele-
nie Jarocha, Annie Pawlaczek, Annie 
Gaweł, Agacie Lipickiej, Beacie Ma-
linowskiej oraz Elżbiecie Perczyńskiej 
– Lichoń i Gabrieli Michalskiej za po-
moc organizacyjną podczas wyjazdu 
na ranczo.     www.szkola.mecinka.pl

Nasze przedszkolaki 
pływają

Piętnaścioro dzieci z najstarszej grupy 
przedszkolaków w Męcince wzięło 
udział bezpłatnych zajęciach z nauki 
pływania, które sfinansowane zostały 
przez Kopalnię Surowców Skalnych 
Bartnica. Przedszkolaki: Wiktoria 
Boczula, Wojtek Boczula, Gabrysia 
Bryłkowska, Roksanka Gaweł, Julia 
Jarocha, Nikola Mieczkowska, Julia 
Oksińska, Szymon Pawlaczek, Alek-
sander Regulski, Jakub Rutkowski, 
Kacper Tatarczuk, Klaudia Tracz, 

Patryk Wałach, Wiktoria Wałach i 
Dominik Wudarski  pod okiem pro-
fesjonalnych instruktorów ze Szkółki 
Pływackiej Delfin uczyło się pływać 
na krytym basenie w Jaworze. „Cieszę 
się, że dzięki nawiązanej współpracy 
z KSS Bartnica nasze przedszkolaki 
z Męcinki mogły bezpłatnie uczyć się 
pływać. Będę czynić starania, aby po-
zyskać sponsora, który sfinansuje lek-
cje pływania również dla przedszkola-
ków w Piotrowicach” - mówi wójt.

Dnia 13 czerwca 2017 r. grupy „Sowy” 
i „Motylki” z Przedszkola w Piotrowi-
cach wybrały się po raz pierwszy na 
wycieczkę do Archiwum Państwowe-
go we Wrocławiu Oddział w Legnicy. 
Dzięki uprzejmości i gościnności pra-
cowników – za co bardzo serdecznie 
dziękujemy – dzieci wraz z opieku-
nami zwiedziły Archiwum i uczestni-

Wycieczka do Archiwum Państwowego

czyły w lekcji archiwalnej. Wszyscy 
poczuliśmy się jak studenci, biorąc 
udział w pouczającym wykładzie. Pan 
Jarek zapoznał dzieci z historią pisma, 
od piktogramów do alfabetu, i opowie-
dział, jak zmieniały się sposoby zapi-
sywania i odczytywania informacji na 
przestrzeni wieków.

Ponadto przedszkolaki dowiedziały 

się, czym jest archiwum, jakie są jego 
zadania i cele, jak ważna jest ochrona 
dokumentów przed zniszczeniem. Na-
sza grupa zwiedziła również magazyn 
archiwalny. Zbiory przechowywane 
są w chłodnych pomieszczeniach, za-
bezpieczanych przed dostępem światła 
słonecznego. Archiwalia ułożone są 
na regałach kompaktowych - prze-
suwnych, co zaoszczędza bardzo dużo 
miejsca. Obsługa regałów nie jest 
skomplikowana: przekonaliśmy się 
osobiście, że pokrętło rzeczywiście 
obsługuje się „jednym palcem”.

Dzieci mogły obejrzeć stare księgi, 
dokumenty, ale także gazety sprzed 
ponad stu lat (które jednak, jak się oka-
zało, nie są archiwaliami). Pod koniec 
wizyty wszyscy uczestnicy wycieczki 
zrobili pamiątkowe zdjęcie przed bu-
dynkiem Archiwum. Była to wspania-
ła lekcja historii, która na pewno po-
zostanie w pamięci dzieci. Serdecznie 
dziękujemy za miłą atmosferę i cenne 
wiadomości!

Autor: Marzanna Rzepka

Kilkadziesiąt osób skorzystało z in-
nowacyjnej atrakcji, którą w dniu 17 
czerwca zorganizował samorząd gmi-
ny we współpracy z Wiceprzewodni-

Wirtualna rzeczywistość w okularach VR 
– bezpłatna atrakcja w Gminie Męcinka 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

czącym Rady Powiatu Jaworskiego 
Sylwestrem Rudźcem. Jazda kolejką 
wysokogórską czy podróż w głębię 
oceanu to tylko niektóre miejsca, w 

które wirtualnie mogły przenieść się 
osoby, które przybyły do sali widowi-
skowej GOKE w Męcince.

 „Zapewnienie tej atrakcji dla na-
szych mieszkańców miało na celu po-
znanie, w szczególności najmłodszych 
z nowoczesną technologią oraz zor-
ganizowanie im czasu wolnego. Dziś 
już wiele naszych dzieci i młodzieży, 
ale także dorosłych będzie mogło po-
wiedzieć, że wirtualna rzeczywistość 
– jako jedna z najnowocześniejszych 
technik informatycznych jest im zna-
na” – mówi wójt.

„Frekwencja na spotkaniu i zainte-
resowanie tymi innowacyjnymi urzą-
dzeniami świadczy o tym, że nasza 
młodzież interesuje się nowoczesnymi 
technologiami. I to jest bardzo budu-
jące” – mówi Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Jaworskiego S. Rudziec.
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W odpowiedzi na wniosek Wójta 
Gminy Męcinka z dnia 14.03.2017 
r. o nadanie srebrnej Odznaki Ho-
norowej Zasłużony dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego uchwałą 
nr XXIII/42 uznał zasługi pani Ge-
nowefy na rzecz krzewienia i roz-
woju kultury w Gminie Męcinka 
oraz na terenie Województwa Dol-
nośląskiego i przyznał odznakę.

Srebrna Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego dla pani Genowefy Kuneckiej przyznana Sukces strażaków 

z OSP Małuszów

Wszystkie trofea podczas Powiato-
wych oraz Międzypowiatowych Za-
wodów Strażackich Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz Drużyn 
Seniorów, które odbyły się w niedzielę 
28 maja br. w Granowicach (Gm. Wą-
droże Wielkie) zdobyli przedstawiciele 
Gminy Męcinka, czyli jednostka OSP 

Małuszów. Wywalczyli oni bowiem I 
miejsca w każdej kategorii. Podczas 
zawodów, które sędziowane były 
przez strażaków z Komendy Powia-
towej PSP z Jawora liczył się przede 
wszystkim spryt, szybkość, zwinność i 
profesjonalizm.

„Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek” - to motto wszystkich strażaków 
zgromadzonych w zastępach OSP 
Gminy Męcinka. Siedemdziesiąt lat 
swojego istnienia obchodziła w sobo-
tę 24 czerwca 2017r. jednostka OSP 
Małuszów. Msza Święta, uroczysto-
ści oficjalne, loteria fantowa, koncer-
ty zespołów to wszystko odbyło się 

70-lecie OSP Małuszów

dzięki zaangażowaniu strażaków z 
Małuszowa na czele z prezesem Ja-
nuszem Hołyńskim oraz Sławomirem 
Plecetym, mieszkańców Małuszowa, 
Gminy Męcinka i wielu sponsorów. 
Na uroczystość przybyła również  Mi-
nister Elżbieta Witek, Członek Zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego Ta-
deusz Samborski oraz wielu ważnych 

gości. Podczas jubileuszu jednostce 
został nadany sztandar. Społecznemu 
Komitetowi Fundacji Sztandaru dla 
OSP Małuszów przewodniczył Wójt 
Gminy Męcinka Mirosław Brzozow-
ski. Wydarzenie sfinansowane zostało 
ze środków budżetu Gminy Męcinka, 
budżetu Województwa Dolnośląskiego 
oraz dzięki hojności wielu sponsorów. 

Podczas uroczystej sesji, która odby-
ła się 25 maja br. wręczono Nagrodę 
Gminy Męcinka, którą otrzymał pan 
Mieczysław Stadnicki z Męcinki – 

Nagroda Gminy Męcinka dla 
Mieczysława Stadnickiego

Mieszkanka Męcinki Natalia 
Kostrzewa otrzymała stypen-
dium naukowe Gminy Mę-
cinka za wybitne osiągnięcia 
w nauce. Natalia zdobywając 
tytuł w 47 Olimpiadzie Li-
teratury i Języka Polskiego 
zwolniona jest z obowiązku 
zdawania matury z języka 
polskiego i otrzymała indeks 
na niektóre kierunki studiów. 
Może również liczyć na zna-
czące ułatwienie w rekrutacji 
na te najtrudniej dostępne 
(prawo, dziennikarstwo, psy-
chologia).

Stypendium dla Natalii 
Kostrzewy przyznane

wieloletni działacz na rzecz rozwoju 
społecznego gminy, w szczególności 
w zakresie kultury i bezpieczeństwa.

Kupon konkursowy
Prezentujemy czytelnikom kolejną 
odsłonę naszego konkursu. Prosimy 
o rozpoznanie miejsca z terenu 
naszej gminy przedstawionego na 
zdjęciu. 

Odpowiedź: 

……………………………………

Imię i Nazwisko: 

……………………………………

Adres Zamieszkania: 

……………………………………

Tel. Kontaktowy: …………………

  ……………………..
      Czytelny Podpis

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o Gminie Męcinka w aspekcie historycznym. 
Kupon konkursowy wraz z udzieloną informacją należy wrzucić do urny znajdującej się 
w Urzędzie Gminy Męcinka. Losowanie zwycięscy odbędzie się publicznie na najbliż-
szej sesji Rady Gminy Męcinka.

Nagroda w konkursie: sprzęt AGD
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. z 2016 r. poz. 922)
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Wyjątkowym wydarzeniem dla 
najmłodszej grupy biegaczy był bieg 
Mini Rzepakowa Dycha. 100 dzieci w 
wieku od 1 do 18 lat z Gminy Męcin-
ka wraz z rodzicami pokonało dystans 
800 metrów.

Imprezę poprowadził znany komen-
tator Radia Wrocław Janusz Rodzie-
wicz. Wyróżniono oraz nagrodzono 
trzech najszybszych biegaczy: I miej-
sce zajął Rafał Stępień, II miejsce Piotr 
Biliński, III miejsce Mikołaj Malinow-
ski, a także trzy najszybsze biegaczki: 
I miejsce Gabriela Gibała, II miejsce 
Emilia Socha, a III Oliwia Stodół-
ka. Nagrodzono także najmłodszego 
uczestnika biegu, którym był trzyletni 
Igorek Dmytrych. 

Każdy z zawodników biorący 
udział w biegu otrzymał medal, ko-
szulkę w kolorze rzepaku oraz poczę-
stunek przygotowany przez sołectwo 
Chełmiec oraz Gulusiową Izbę z My-
ślinowa. 

Po zakończeniu biegu sołtys wraz 
z radą sołecką oraz radnym Januszem 

II Bieg Rzepakowa Dycha w Gminie Męcinka
Wasilukiem zorganizowali dla dzieci 
dzień dziecka oraz wspólną zabawę na 
świeżym powietrzu.

„Bieg to efekt dobrej współpracy 
pomiędzy Gminą Męcinka oraz Kar-
konoską Państwową Szkołą Wyższą z 
Jeleniej Góry, panią sołtys Ewą Kuc, 
radą sołecką i radnym Januszem Wasi-
lukiem, mieszkańcom Chełmca, a także 
szkołami naszej gminy, OSP Męcinka, 
OSP Pomocne, OSP Małuszów i OSP 
Przybyłowice oraz zaprzyjaźnioną 
jednostką OSP z Niemiec. Szczególne 
podziękowania kieruję również panu 
dr Jackowi Falkenbergowi z jelenio-
górskiej uczelni, który wykazał duże 
zaangażowanie w organizację impre-
zy, panu Adamowi Stępień z Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Oleju za 
wsparcie finansowe oraz Państwu Ka-
zimierze i Henrykowi Szemet za upo-
minki dla naszych biegaczy” – mówi 
wójt. Impreza została sfinansowana z 
budżetu Gminy Męcinka.

W obecnym roku podczas II Biegu Rzepakowa Dycha, którego organizato-
rem była Gmina Męcinka a współorganizatorem Karkonoska Państwowa 
Szkoła Wyższa przybyło wielu biegaczy z całej Polski. Ogółem w stosunku 
do roku poprzedniego w biegu udział wzięło o ponad 100% więcej osób. 

Tarmac Masters 2017 pod 
patronatem Wójta Gminy 
Męcinka

Druga runda Rajdu G4 Tarmac Masters 2017 
zorganizowana przez G4 Sportclub odbyła się po 
malowniczych trasach Gminy Męcinka w dniach 
2 i 3 czerwca. Start honorowy odbył się w piątek 
2 czerwca br. na jaworskim Rynku. Blisko 80 za-
łóg rajdowców oficjalnie przywitał Wójt Gminy 
Męcinka Mirosław Brzozowski, który patrono-
wał temu wydarzeniu, Ryszard Krawczyk Dy-
rektor Rajdu oraz przedstawiciele władz Jawora: 
Ewelina Szynkler Wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta Jawora i Maciej Pawlinow Radny Jawora.
Zawodnicy startujący w Super KJS przebyli 

7 odcinków specjalnych o łącznej długości 32 
km, natomiast zawodnicy Rajdu Okręgowego 9 
odcinków liczących ponad 40 km. Trasa rajdu li-
czyła odpowiednio 176 i 227 km.

Oficjalne zakończenie rajdu odbyło się na ja-
worskim rynku, gdzie Wójt Gminy Męcinka wrę-
czył zawodnikom puchary. Impreza zgromadziła 
wielu mieszkańców i fanów motoryzacji.Wylosowani zwycięzcy nagrody w gminnym konkursie PIT

Wylosowana zwyciężczyni nagrody w konkursie Informatora 
Samorządowego Bliżej Ludzi

Strażacy z OSP Męcinka otrzymali nowe ubrania galowe zaku-
pione w ramach budżetu Gminy Męcinka

KS Męcinka mistrzami III grupy A-klasy uzyskując awans do 
klasy okręgowej
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II Gminny Dzień Dziecka - Kondratów
Galeria zdjęć


