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Obejmując obowiązki wójta w grudniu 2014 r. przejąłem w zarządzanie 
gminę zarówno z dobrą infrastrukturą, która jest zasługą moich 
poprzedników, czyli wójtów i radnych poprzednich kadencji, jak i 
obszarami problemowymi.

Gmina posiada zespół szkół w Męcince, nową szkołę w Piotrowicach, 
kompleks rekreacyjno – sportowy w Męcince, odremontowane drogi, 
częściowo zbudowane chodniki, sieci wodociągowe i kanalizacyjne w 
części gminy, salę widowiskową w Męcince i inne.





Obszary problemowe –
 stan mienia gminy



• Stan techniczny odremontowanej świetlicy w Sichowie.



• Awarie sieci wodociągowych i na przepompowniach ścieków.

Podjęte działania

Przez kilka lat trwała awaria na sieci wodociągowej w Słupie, która powodowała straty wody dla Gminy Męcinka 
oraz odpowiedzialna była za przerwy w jej dostawie dla okolicznych wsi.

Za priorytet postawiłem zlokalizowanie wycieku i dzięki zaangażowaniu pracowników pod kierownictwem 
Sławomira Szembera udało się zlokalizować awarię, która jak się dowiedziałem trwała już od kilku lat. Duży 
wyciek zlokalizowano w okolicy bramy wjazdowej do magazynu powodziowego Powiatu Jaworskiego w Słupie



• Stan techniczny odremontowanej świetlicy wiejskiej w Kondratowie



• Stan techniczny nowej szkoły podstawowej w Piotrowicach



• Stan techniczny odremontowanych dróg w Kondratowie

Podjęte działania

Podjąłem decyzję o zleceniu przeglądów gwarancyjnych dróg. Obecnie do Urzędu Gminy Męcinka w 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane w internecie wpłynęły oferty na wykonanie 
przeglądów. W kolejnych dniach podpisana zostanie umowa oraz wykonane przeglądy gwarancyjne.



•  Wybudowana droga w kierunku restauracji w Myślinowie wchodzi na 
prywatny grunt jednego z mieszkańców.

Podjęte działania

Obecnie prowadzone są rozmowy 

z właścicielem posesji oraz czynności mające na

celu rekompensatę poniesionej przez mieszkańca straty.



• Wykup działki w Małuszowie
Wykup działki w Małuszowie wiąże się - w przypadku realizacji inwestycji, która przewidywać będzie 
prace objęte pozwoleniem na budowę – z odrolnieniem terenu i zapłatą dodatkowo ok. 70 000 tys. zł 



• Dzierżawa działki pod boisko w Sichowie od Agencji Nieruchomości 
Rolnych.

Dzierżawa ta nakłada obowiązek zagospodarowania sportowo – 
rekreacyjnego tego terenu do końca 2015 r. W przeciwnym razie Gmina 
Męcinka będzie zmuszona zapłacić karę w wysokości 150 000 zł.



• Stan techniczny punktu lekarskiego w Męcince

Podjęte działania: 

przygotowano nową koncepcję i zmiany projektowe dla punktu 
lekarskiego w Męcince w budynku nr 85.



• Stan techniczny świetlic w Pomocnem, Muchowie i Chełmcu



• Stan techniczny świetlicy w Stanisławowie



• Brak zwodociągowania dwóch miejscowości gminy tj. Myślinów i 
Stanisławów.

• Brak sieci kanalizacyjnej w 5 miejscowościach naszej gminy.
Podjęte działania: 

Podjąłem działania w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Męcinka – 
nastąpiło wyłączenie z aglomeracji złotoryjskiej Pomocnego, Stanisławowa, Kondratowa i 
Muchowa, co umożliwia pozyskanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz chroni nas od ewentualnych kar za nieskanalizowanie miejscowości objętych 
aglomeracją. Opracowany został również Program Funkcjonalno Użytkowy i wzór umowy z 
mieszkańcami na prawo dysponowania gruntem pod cele inwestycji.



PODJĘTE DZIAŁANIA I OSIĄGNIĘTE EFEKTY
I PÓŁROCZE KADENCJI 2014 -2018



Realizacja zamówień 
publicznych w 2015 r.          o 

wartości 2 082 430 zł !



• Przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 110 315 w Piotrowicach,
• Przebudowa drogi gminnej w Małuszowie, dz. nr 169/3, 229/2,
• Przebudowa mostu na potoku Sichowianka w Sichowie w ciągu drogi gminnej nr dz. 295 ,
• Przebudowa drogi gminnej w Kondratowie nr dz. 267,
• Przebudowa drogi gminnej w Męcince nr dz. 698/2, 698/3, 698/4,
• Przebudowano dwa mostki na drodze w Chełmcu,
• Przebudowano drogę gminną w Sichowie,
• Wybudowano ścieżki na cmentarzach komunalnych w Małuszowie, Sichowie i Chełmcu,
• Wykonano instalację c.o. w świetlicy w Chroślicach,
• Prace nad dostosowaniem pomieszczeń szkolnych na przedszkola w Męcince i 

Piotrowicach,
• Prace nad przebudową parteru budynku nr 85 w Męcince na punk lekarski i GOPS,
• Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie 

Gminy Męcinka – cz. 2 Sukcesywny odbiór selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych z PSZOK w Męcince.



•  Przedszkole gminne – pełnowymiarowe – prace nad uruchomieniem 
placówek w Męcince i Piotrowicach od września 2015 r.  Obecnie 
zadeklarowało się 55 dzieci do przedszkola w Męcince i 43 w 
Piotrowicach. Łącznie 98 dzieci skorzysta od września z edukacji 
przedszkolnej w Gminie Męcinka. 

• Służba zdrowia – przygotowano przetarg na remont punktu 
lekarskiego w Męcince, dokonano zmiany kierownika GOZ, 
wprowadzono nowych lekarzy, nowe godziny pracy punktów oraz 
nowe zasady badań laboratoryjnych, pozyskano dotację na zakup 
USG.





Mamy nowych lekarzy: 
• Joanna Górecka – Andrzejewska – pediatra, lekarz  oddziału Neonatologicznego Legnickiego Szpitala 

Specjalistycznego,
• Karolina Galant – pediatra, lekarz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Wrocławia, 
• Agnieszka Bacińska – pediatra w trakcie specjalizacji, lekarz oddziału pediatrycznego  Legnickiego Szpitala 

Specjalistycznego, 
• Magdalena Ciszewska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, uprawnienia USG,
• Magdalena Kobyłecka – lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
• Aleksandra Zemła – urolog w trakcie specjalizacji, lekarz Okręgowego Szpitala Kolejowego Oddziału Urologicznego we 

Wrocławiu, studia doktoranckie,

Zostali również dotychczasowi lekarze:
• Patrycja Szymkowska - lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
• Leszek Nawracaj – specjalista neurolog,
• Marek Załuski – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog w trakcie specjalizacji.

Badania laboratoryjne ( czyli pobieranie krwi, badania moczu, kału) 
• W Męcince i Piotrowicach – codziennie od 7:30 – 8:30 ( dotychczas było raz w tygodniu), wyniki natomiast do odbioru 

na drugi dzień ( dotychczas czas oczekiwania wynosił tydzień). Możliwe są też wyniki na cito i wtedy do odbioru w tym 
samym dniu.

http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=518682


•  Rozwiązanie sprawy biogazownii w Piotrowicach.

• Obniżka stawek za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Męcinka.

• Podwyżka stawek dla ochotników z ochotniczych straży pożarnych za 
udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach.

• Przystąpiłem do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w zakresie działek prywatnych. 



•  Dwukrotne przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 
Męcinka: Sichów i Stanisławów/Pomocne oraz prezydenckich. Wybory 
zostały prawidłowo przeprowadzone.

• Przeprowadzenie wyborów sołeckich w 14 sołectwach Gminy Męcinka oraz 
konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Męcinka. 

• Uruchomienie bezpośredniego telefonu „do wójta” dla mieszkańców.

• Pozytywne załatwienie sprawy dotyczącej busów przez Męcinkę.

• Pozytywne załatwienie sprawy dotyczącej zmiany krycia nawierzchni drogi 
w Małuszowie u konserwatora zabytków.



• Podjąłem współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze i w 
efekcie: obecnie zatrudniamy 3 stażystów, 4 pracowników w ramach 
prac interwencyjnych i robót publicznych. Od lipca przyjmuję do 
Urzędu Gminy Męcinka kolejnego stażystę oraz 3 praktykantów w 
ramach współpracy z uczelniami wyższymi.

• Podjąłem działania w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej 
w Gminie Męcinka – nastąpiło wyłączenie z aglomeracji złotoryjskiej 
Pomocnego, Stanisławowa, Kondratowa i Muchowa, co umożliwia 
pozyskanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz chroni nas od ewentualnych kar za nieskanalizowanie 
miejscowości objętych aglomeracją. Opracowany został również 
Program Funkcjonalno Użytkowy i wzór umowy z mieszkańcami na 
prawo dysponowania gruntem pod cele inwestycji.



Działania w zakresie turystyki

•  Nawiązałem współpracę z Nadleśnictwem Jawor i Parkiem 
Krajobrazowym Chełmy w zakresie budowy tras rowerowych typu 
single track na terenach górzystych Gminy Męcinka.

• Przystąpiłem do zmiany studium uwarunkowań w celu zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek wokół 
zbiornika wodnego Słup pod cele rekreacyjno – usługowe.



Działania na rzecz 
przedsiębiorczości

•  Utworzenie Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości jako organu 
doradczego wójta.

•  Realizacja przyjaznej polityki podatkowej : I etap – obniżenie podatku 
od transportu dla ciągników siodłowych i naczep. 

• Nawiązanie współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu utworzenia 
podstrefy ekonomicznej i parku przemysłowego „Brachów”.

• Przygotowywanie pracownika do celów doradczo – rozwojowych dla 
przedsiębiorców z Gminy Męcinka w ramach tworzonego inkubatora 
przedsiębiorczości. 



Pozyskane dotacje:

• 950 000 zł Budżet państwa (dot. usuwania skutków powodzi)
• 217 500 zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
• 385 383 zł Budżet państwa tzw. „Schetynówka”
• 50 000 zł z Powiatu Jaworskiego 
• 50 000 zł z Fundacji KGHM

Łącznie: 1 652 883 zł



Działania – miękkie inicjatywy 
społeczne i inne
•  Gminna wigilia dla mieszkańców

• Organizacja powiatowego konkursu „Pierwsza pomoc – można 
szybciej bezpieczniej i lepiej” w Słupie

• Współorganizacja Święta Tulipanowca w Sichowie



•  Organizacja 75 rocznicy Odzyskania Państwowości Polskiej w Gminie 
Męcinka

• Współorganizacja Regionalnej Konferencji Parku Krajobrazowego 
„Chełmy” w Męcince

• Organizacja dożynek gminno – powiatowych w Męcince - prace



• Realizacja inicjatywy „Młodzież Bliżej Władzy”

• Animacja sołectw – organizacja warsztatów z profesjonalnym animatorem



Współorganizacja podsumowania projektu realizowanego przez OSP 
Męcinka „Akademia Filmu w Męcince”.



• Organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego dla sołtysów i 
rad sołeckich.

• Współorganizacja Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu 
Jaworskiego w Męcince.

• Wprowadzenie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy Męcinka.



•  Udział w Konwencie Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.

• Udział w konferencji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Jedlni 
Zdrój na temat współpracy gmin z Lasami Państwowymi.



•  Nawiązanie współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą           
  z Jeleniej Góry



•  Przystąpienie do miesięcznika Nasz Powiat Nasza Gmina w celu 
przekazywania obiektywnej informacji o działalności samorządu.



INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 
WÓJTA GMINY MĘCINKA

Mirosława Brzozowskiego

Za okres od 1 maja do 25 czerwca 2015 r.



1 maja 

Współorganizacja i udział w Gminnych Zawodach Strzeleckich                   
w Stanisławowie



3 maja

Udział w spotkaniu autorskim pani Anieli Kozłubskiej -Dmytrasz „Bliżej Polski” w Pomocnem.

4 maja 

Współorganizacja spotkania założycielskiego stowarzyszenia w Małuszowie.

5 maja 

Współorganizacja spotkania założycielskiego stowarzyszenia w Chroślicach.

• W celu aktywizacji społeczności lokalnych oraz udzielenia pomocy formalnej zatrudniłem w Urzędzie Gminy Męcinka 
animatora i trenera p. Patryka Podrazę. Uczestniczy on w spotkaniach sołectw, udziela formalnej pomocy i prowadzi 
warsztaty animacyjne dla mieszkańców. 

• W ciągu kilku ostatnich miesięcy odbyło się kilkanaście spotkań z udziałem mieszkańców zainteresowanych pozyskiwaniem 
funduszy zewnętrznych oraz działaniami na rzecz swojego sołectwa. Spotkania te cieszyły się dużą frekwencją, co świadczy o 
ogromnym potencjale ludzi zamieszkujących Gminę Męcinka.

• W efekcie tego wszystkiego obecnie powstają cztery nowe stowarzyszenia: w Kondratowie, Słupie, Małuszowie i Chroślicach. 
Do tej inicjatywy przymierza się również sołectwo Chełmiec. 

•
Stowarzyszeniom na ich siedzibę deklaruję bezpłatnie użyczyć pomieszczenia w świetlicach wiejskich.





6 maja
Spotkanie z panem Janem Legieniem właścicielem Zakładu Produkcji 
Opakowań w Nowej Męcince na temat rozwoju zakładu i konieczności 
tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Męcinka.

Organizacja i udział w spotkaniu z rodzicami dzieci przedszkola 
„Słoneczko” w Piotrowicach.

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie kwestii obniżenia dotacji dla 
organu prowadzącego przedszkole niepubliczne oraz nie wynikających  
z tego tytułu żadnych opłat dla dzieci. 



7 maja

Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w 
Piotrowicach oraz koło łowieckie „Słonka” w sali widowiskowej w 
Męcince. 



11 maja 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Jaworze w sprawie objazdu 
drogi nr 3 przez Piotrowice

Udział w spotkaniu stowarzyszeń i grup aktywności Gminy Męcinka     
w Męcince.



10 maja

Udział w spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w OSP Męcinka



12 maja

Odbiór zadania polegającego na ułożeniu kostki betonowej grubości 6 
cm na alejkach cmentarnych w Chełmcu 201 m2, Małuszowie 283 m2 i 
Sichowie 239 m2. Prace trwały od 27 kwietnia do 8 maja 2015r. i 
kosztowały łącznie 31 900 zł brutto.



13 maja 
Spotkanie z panem Rafałem Jurkowlańcem prezesem Specjalnej 
Legnickiej Strefy Ekonomicznej w Legnicy na temat włączenia terenów 
leżących na terenie Gminy Męcinka do strefy oraz szans związanych z 
budowaną drogą S3 dla rozwoju gminy.

Strefa Legnicka ( podobnie jak Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna) zainteresowane są ofertą, którą złożyłem prezentując 
lokalizację w okolicy Słupa. Formalne włączenie do strefy możliwe jest 
w momencie dokonania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Męcinka na cele przemysłowe i usługi. Podjąłem 
decyzję o zmianie planu i obecnie trwają już prace planistów na tym 
obszarze. 



13 maja

Spotkanie z panią Elżbietą Cisło – Grzybowską, która została włączona 
do Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 



14 maja 

Spotkanie w sprawie podjęcia współpracy i realizacji projektu tras 
rowerowych na terenie Gminy Męcinka. 

• Niewykorzystane walory przyrodniczo krajobrazowe w Gminie Męcinka oraz słaby rozwój turystyki to powody, 
dla których zaprosiłem do współpracy Nadleśniczego Jawora p. Piotra Wierzbickiego. Wspólnym 
przedsięwzięciem dotyczącym rozwoju turystyki i ochrony przyrody zainteresowany jest również p. Dariusz 
Domszy właściciel poniemieckiej radiostacji w Stanisławowie, który także uczestniczył w czwartkowym 
spotkaniu.

• Na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów ustalono o wspólnej realizacji projektu tras rowerowych typu 
single track wraz ze szlakiem edukacyjnym, który swoim zasięgiem w pierwszym etapie obejmował będzie teren 
Gminy Męcinka.

• Jest to szansa na przyciągnięcie turystów do naszego terenu, co przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych, lokalnych restauracji i sklepów, a także innych miejsc noclegowych. Proponowane przez nas 
rozwiązanie doskonale sprawdza się już m.in. w Świeradowie Zdrój, Czechach, a nawet nad włoskim jeziorem 
Garda. Teraz czas na Gminę Męcinka.

• Na realizację projektu będziemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014 – 2020.





18 maja

Ogłoszenie konkursu na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy 
Męcinka.



19 maja

Spotkanie z panem Rafałem Jakubowskim w sprawie udzielenia 
pomocy dla sołectwa Muchów na zorganizowanie imprezy.

Spotkanie z panem Pawłem Czyszczoniem Dyrektorem Wydziału 
Obszarów Wiejskich w sprawie przeniesienia jednej z wiat w Męcince 
zlokalizowanych na Szlaku Cysterskim na inne miejsce w ramach 
promocji szlaku. 



20 maja

Spotkanie z panem Piotrem Millerem na temat sprzedaży Kopalni Męcinka.

21 maja

Udział w konferencji zorganizowanej przez LGD Partnerstwo Kaczawskie w 
Jaworze na temat nowego PROW 2014 – 2020. 

Limit dla gminy na cały okres programowania na :
- gospodarkę wodno ściekową wynosi 2 000 000 zł
- na drogi (będące łącznikami z powiatowymi i wojewódzkimi) wynosi 

   3 000 000 zł



22 maja

Uzgodnienia ze Zbigniewem Zdebiakiem dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Jaworze w sprawie remontu drogi powiatowej 
Bogaczów – Pomocne.

Efektem rozmów jest odremontowana droga, która służy mieszkańcom 
głównie Pomocnego i Kondratowa jako skrót dojazdu do miejsca 
zamieszkania. 



22 maja 
Podpisanie umowy z firmą BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia 
na przebudowę drogi gminnej nr 110 315 w Piotrowicach.

• Wykonany zostanie prawie kilometr drogi ( od transformatora przy skrzyżowaniu w „dolnych” Piotrowicach do 
mostu w kierunku ul. Starojaworskiej miasta Jawor) oraz 590 m chodnika ( również od transformatora przy 
skrzyżowaniu w „dolnych” Piotrowicach do ostatnich zabudowań mieszkalnych w kierunku mostu). Inwestycja 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawi estetykę wsi.

Spotkanie z panem Jerzym Żmudą koordynatorem sportu w Gminie 
Męcinka na temat organizacji Gminnej Olimpiady Dzieci i Młodzieży        
w Sichowie.



23 maja

Udział w Gminnych Zawodach Wędkarskich w Małuszowie 

Udział w Dniu Patrona w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich       
w Piotrowicach



Realizacja inicjatywy „Młodzież bliżej władzy”

• Młodzież bliżej władzy” – to idea cyklu spotkań, które realizuję przy współpracy ze szkołami od maja 
2015 r. w Gminie Męcinka. 

• Celem pomysłu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy do aktywności społecznej, 
artykułowania potrzeb społecznych, a także przygotowanie nowego narybku radnych, sołtysów, 
wójtów bądź liderów stowarzyszeń.

• Dotychczas odbyły się już trzy spotkania. Pierwsze z klasami pierwszymi i drugimi gimnazjum w 
Męcince oraz z samorządami klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Męcince, drugie z klasami trzecimi 
gimnazjum, natomiast trzecie z uczniami Szkoły Podstawowej w Piotrowicach. Spotkania w szkole w 
Męcince poprowadził zatrudniony animator społeczny i trener Patryk Podraza, natomiast w szkole w 
Piotrowicach wójt Mirosław Brzozowski.

• Uczniowie szkół z Męcinki zgłosili m.in. potrzebę utworzenia bezpiecznych miejsc spotkań, 
bezpłatnych zajęć w świetlicach wiejskich, wyjazdów na wycieczki, a także potrzebę angażowania ich w 
różne akcje społeczne takie jak np. sprzątanie lasu lub innych terenów publicznych. Natomiast 
uczniowie szkoły z Piotrowic zasygnalizowani konieczność budowy boiska i chodnika w Chełmcu, 
zorganizowania cukierniczego handlu obwoźnego oraz lodziarni po terenie gminy, budowy siłowni 
zewnętrznych, a także ufundowania przez gminę karnetów na basen.

• W ramach projektu „Młodzież bliżej władzy” uczniowie poznają również zasady funkcjonowania 
samorządu gminnego, specyfikę władzy stanowiącej i wykonawczej w gminie, a także będą brali udział 
w sesjach Rady Gminy Męcinka.

• Następne spotkanie odbędzie się w lipcu br., a kolejne w nowym roku szkolnym.





23 maja
Udział w Dniu Chłopa w Chełmcu

25 maja
Spotkanie z zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej Policji w 
Jaworze 

Udział w spotkaniu przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Jaworze 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat organizacji 
ruchu w Piotrowicach.



25 maja
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w 
Męcince.
Zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. W sierpniu 2015 r. kończy się pięcioletnia kadencja 
obecnego dyrektora Zespołu Szkól w Męcince, w związku z czym organ prowadzący szkołę przeprowadza konkurs na 
wyżej wymienione stanowisko.

Ustawodawca przewidział pięcioletnią kadencyjność stanowiska dyrektora, po której następuje konkurs mogący być 
również jednocześnie weryfikacją pracy dotychczasowego dyrektora. Ustawodawca dopuszcza również powierzenie 
stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi bez przeprowadzenia konkursu. Uważam jednak, że formuła konkursu 
uregulowana ustawą o systemie oświaty doskonale realizuje promowaną przeze mnie formę współdecydowania i 
partycypacji społecznej w podejmowaniu ważnych dla gminy decyzji. Dyrektor szkoły wyłaniany jest bowiem przez 
komisję składającą się z przedstawicieli organu prowadzącego, rady rodziców, rady pedagogicznej, związków 
zawodowych oraz organu nadzoru, którym jest kuratorium oświaty. Zatem przy wyborze tej ważnej funkcji udział biorą 
zarówno przedstawiciele społeczności lokalnej, jak i specjaliści. 

Procedura konkursowa pozwala na realizację zasady współdecydowania i udziału społeczeństwa w ważnych decyzjach 
dotyczących gminy. Ogranicza jednocześnie jednoosobowe i subiektywne podejście do sprawy organowi 
wykonawczemu gminy, którym jest wójt. Dlatego też będę przeprowadzał konkursy w każdym przypadku dotyczącym 
stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych Gminy Męcinka związanych z kadencyjnością. 



29 maja 
Współorganizacja Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy w Słupie

W konkursie uczestniczyło pięć szkół podstawowych oraz sześciu uczestników 
indywidualnych z gimnazjów z terenu powiatu jaworskiego.
Konkurs powstał przy współorganizacji z dyrektorami szkół Gminy Męcinka, 
proboszczem Parafii pw. Św. Andrzeja Ap. w Męcince, OSP Męcinka, Jednostką 
Poszukiwawczo – Ratowniczą „Baryt” Złotoryja i PSP w Jaworze. Wydarzeniu 
patronował Zakon Maltański – Maltańska Służba Medyczna.



30 maja
Udział w „Zlocie Motocykli” w Kondratowie.

Udział w Dniu Dziecka w Stanisławowie. 

31 maja
Udział w Dniu Dziecka w Myślinowie.

1 czerwca
Podpisanie umowy z kierowniczką Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowcach panią Agnieszką Tabiszewską.

Spotkanie z panią Beatą Castaneda – Trujiłło Wójt Gminy Krotoszyce o 
sprawach Gminy Męcinka i Gminy Krotoszyce.



Zmiany z służbie zdrowia od 1 
czerwca 2015 r.
• Od 1 czerwca 2015 r. służbą zdrowia w Gminie Męcinka zarządza 

również nowy kierownik p. Agnieszka Tabiszewska.
• Od 1 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach 

oraz punktach lekarskich w Męcince i Pomocnem pacjentów 
przyjmują nowi lekarze.

• W przyszłym miesiącu ogłoszony zostanie również przetarg na remont 
punktu lekarskiego w Męcince na parterze budynku nr 85. Pracownicy 
Urzędu Gminy Męcinka przeprowadzają także procedurę zapytań 
ofertowych na zakup USG, które dofinansowane będzie z Fundacji 
KGHM w Lubinie.



3 czerwca

Spotkanie z panią Elżbietą Witek Poseł na Sejm RP na temat spraw 
Gminy Męcinka. 

7 czerwca

Udział w Dniu Dziecka w Sichowie.



8 czerwca 

Spotkanie z panem Zbigniewem Augustyniakiem z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na temat chodnika oraz zatoki 
autobusowej w Małuszowie.



11 czerwca

Podpisanie u notariusza umowy sprzedaży działki w Słupie.

Udział w spotkaniu artystycznym dzieci z przedszkola „Słoneczko”         
z Piotrowic.



10 i 12 czerwca

Podpisanie umowy z wykonawcami na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych, które wystąpiły w 2014r, a mianowicie:

• przebudowa drogi gminnej w Małuszowie nr dz. 169/3, 229/2, 781 mb na kwotę 654 476,70 złotych  
brutto z firmą Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski,

• przebudowa mostu  na potoku Sichowianka w m. Sichów w ciągu drogi gminnej nr dz. 295  na kwotę    
27 125,53 złotych brutto z firmą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych mgr inż. Zbigniew Pallach, 

• przebudowa drogi gminnej w Męcince nr dz.698/2, 698/3, 698/4, 500 mb na kwotę 209 000,22  
złotych brutto z firmą Usługi Budowlano Ziemne Jarosław Jachym

• przebudowa drogi gminnej w Kondratowie nr dz. 267 , 150 mb na kwotę 92 845,11 złotych brutto z  
konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. i 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” Sp. z o.o.

Rozpoczęcie robót nastąpi od 17.06.2015r. a zakończenie do 30.10.2015r., gdzie zostaną wykonane 
drogi o nawierzchni asfaltowej i całkowitej długości 1431 m, oraz mostek żelbetowy o rozpiętości 2 m.





13 czerwca
Współorganizacja Gminnej Olimpiady Dzieci i Młodzieży oraz Święta 
Tulipanowca w Sichowie.
W olimpiadzie udział wzięło 10 sołectw.
Do Sichowa przybyli zaproszeni goście, z którymi odbyłem rozmowy na temat 
współpracy z Gminą Męcinka, a mianowicie: Elżbieta Witek Posłanka na Sejm RP, 
Joanna Bronowicka Wicewojewoda Dolnośląski, Tadeusz Samborski Członek 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Stanisław Laskowski Starosta Powiatu 
Jaworskiego, Arkadiusz Baranowski Wicestarosta Powiatu Jaworskiego, Sylwester 
Rudziec Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego, Wanda Gołębiowska 
Dyrektor Departamentu ds. Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Kułacz Dyrektor Biura Fundacji KGHM z 
Lubina, Cecylia Stankiewicz z KGHM z Lubina, Anna Magoń Prezes 
Stowarzyszenia Dolina Świekotki oraz Radosław Zysnarski Wiceprezes PSL 
Województwa Dolnośląskiego, a także kierownictwo Karkonoskiej Szkoły Wyższej 
z Jeleniej Góry na czele z prorektorem elektem dr inż. Tadeuszem 
Lewandowskim. 







15 czerwca
Spotkanie z panem Markiem Chmielewskim Wójtem Gminy Dzierżoniów na 
temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

• Obecnie w żaden sposób skanalizowanych nie jest aż pięć miejscowości Gminy Męcinka, a mianowicie Muchów, Kondratów, 
Pomocne, Stanisławów i Myślinów. Przeprowadzono analizę różnych wariantów uporządkowania gospodarki ściekowej w tej 
części gminy i stwierdzono, że z uwagi na górzyste ukształtowanie terenu oraz rozproszenie zabudowy najbardziej optymalnym 
ekonomicznie wariantem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Zwróciliśmy uwagę na kwestie koniecznych robót geodezyjnych, geologicznych, sprawy związane z instalacjami elektrycznymi i 
wentylacyjnymi prywatnych posesji, kwestie wspólnot mieszkaniowych, a także spraw własnościowych poszczególnych 
gruntów, biorąc przy tym pod uwagę nieuregulowane sprawy spadkowe wielu nieruchomości, które będą stanowiły barierę w 
realizacji zadania.

• Ponadto już na początku 2015 r. spotkałem się z p. Pawłem Czyszczoniem Dyrektorem Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD 
oraz Krzysztofem Strynkowskim z WFOŚiGW na temat finansowania przedmiotowego zadania ze źródeł zewnętrznych.

• Obecnie Gmina Męcinka przygotowuje się do naboru wniosków do PROW 2014-2020. Opracowany już został Program 
Funkcjonalno Użytkowy budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz wzór umowy z mieszkańcami. W 
przyszłych miesiącach odbędą się spotkania informacyjne na temat możliwości i korzyści związanych z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków, ale także problemów związanych z realizacją inwestycji. Podczas spotkań rozkolportowane zostaną 
umowy użyczenia gruntów uprawniające Gminę Męcinka do dysponowania nieruchomością na cele inwestycji w przypadku 
pozyskania dotacji i jej realizacji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozmowie telefonicznej poinformowało, że na obecną chwilę nie są znane szczegóły 
dotyczące naboru wniosków, kryteriów oraz zasad realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno ściekowej Przewidywalny 
termin pojawienia się rozporządzenia szczegółowego to koniec sierpnia, a ewentualnego naboru wniosków to grudzień 2015 r. 



16 czerwca

Udział w szkoleniu zorganizowanym w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej we Wrocławiu na temat odpowiedzialności 
kierownika jednostki oraz kontroli zarządczej.

Udział w posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach.

Podczas posiedzenia przedstawiłem nowego kierownika GOZ, 
wyłoniono przedstawiciela rady do konkursu na zastępcę kierownika do 
spraw medycznych. 



17 czerwca

Spotkanie z obecnym oraz przyszłym kierownictwem Kopalni Surowców 
Skalnych S.A. – Kopalnia Męcinka.

• Jak podały w komunikacie Kopalnie Surowców Skalnych S.A., w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa w postaci Kopalni Bazaltu „Męcinka”, nabywcą została 
firma GLOBAL 76 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

• Spotkanie, na które przybył Piotr Miller prezes KSS Złotoryja S.A., 
Ireneusz Pedyński i Jakub Madej Członkowie Zarządu Global 76 Sp.       z 
o.o. dotyczyło współpracy kopalni z Gminą Męcinka w przyszłych latach.



17 czerwca

Udział w Powiatowej Gali Laureatów Konkursów w Jaworze.



18 czerwca

Współorganizacja wraz z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu 
oraz Związkiem Zawodowym Nauczycieli „Solidarność” szkolenia dla 
kierownictwa i pracowników szkół Gminy Męcinka na temat 
mobbingu.

19 czerwca 

Udział w posiedzeniu komisji stałych rady gminy.



19 czerwca

Spotkanie z panią Agnieszką Tabiszewską kierowniczką GOZ Piotrowice, panem 
Wiesławem Gregulskim Prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Męcinka oraz ks. Markiem Kluwakiem na temat możliwości 
powołania w służbach OSP lub GOZ drużyny ratowników medycznych pod 
patronatem Służby Medycznej Zakonu Maltańskiego. 

Obecnie rozpatrywane są formalnoprawne możliwości powołania takiej grupy oraz 
ewentualne zewnętrzne źródła finansowania drużyny, która służyłaby do 
zabezpieczania medycznego imprez gminnych oraz prowadzenia działalności 
edukacyjnej dla mieszkańców. 



19 czerwca

Organizacja spotkania z pracownikami Urzędu Gminy Męcinka z okazji Dnia 
Samorządowca. 

20 czerwca

Spotkanie z mieszkańcami Małuszowa i Przybyłowic, którzy zorganizowali czyny 
społeczne w swoich sołectwach. 

W Małuszowie mieszkańcy porządkowali teren pod przyszłe boisko sportowe, w 
Przybyłowicach natomiast społeczność lokalna wykonywała ogrodzenie oraz 
uporządkowanie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego.

21 czerwca

Udział w Festynie Rodzinnym w Piotrowicach.



Małuszów



Przybyłowice



22 czerwca
Na zaproszenie Karkonoskiej Szkoły Wyższej brałem udział w 
uroczystości uczelni oraz prowadziłem rozmowy na temat możliwości 
współpracy na rzecz rozwoju gminy.

• Konkretne działania, które mają przyczynić się do rozwoju Gminy 
Męcinka były tematem spotkania Wójta Gminy Męcinka Mirosława 
Brzozowskiego z władzami Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, 
a mianowicie prof. zw. dr hab. Henrykiem Gradkowskim , prof. dr hab. 
Marianem Urselem, dr inż. Tadeuszem Lewandowskim oraz dr Jackiem 
Falkenbergiem. 

• Rozmowa dotyczyła współpracy w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i 
młodzieży z Gminy Męcinka, działań edukacyjnych dla jednostek 
ratowniczych ochotniczych straży pożarnych, zagospodarowania 
turystyczno rekreacyjnego zbiornika wodnego Słup oraz promocji Gminy 
Męcinka. 





23 czerwca

Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Męcinka.



24 czerwca

Spotkanie z przedstawicielami zespołów folklorystycznych na temat gminno – 
powiatowych dożynek w Męcince w dniu 6 września 2015 r.

Spotkanie z Radą ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Męcinka na temat:
- programów dotacyjnych w obecnym okresie programowania i związaną z 

tym koniecznością zorganizowania spotkania informacyjnego dla 
przedsiębiorców z Gminy Męcinka,

- promocji przedsiębiorców podczas dożynek gminno – powiatowych,
- zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącej 

działek wokół zbiornika Słup na działalność turystyczno – rekreacyjną i 
usługową.



Poprawa jakości dróg w Sichowie, Słupie i Sichówku

•Wykonano poprawę nawierzchni dróg w Sichowie. 
Powstało ok. 300 m długości utwardzonej nawierzchni do 
nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo 
mieszkaniowe oraz ok. 200 m do istniejących zabudowań.

•Wykonano również odbudowę drogi z płyt betonowych w 
Słupie oraz poprawiono nawierzchnię drogi w Sichówku.





Budowa schodów i chodnika w stronę kościoła w Słupie.



Przyjęcie stażystów i praktykantów do Urzędu Gminy Męcinka

Do Urzędu Gminy Męcinka przyjętych zostało ogółem 4 stażystów oraz 
3 praktykantów. 



W miesiącu czerwcu rozpoczęła się realizacja inwestycji: przebudowa 
drogi w Męcince i odbudowa mostku w Sichowie.

Przekazano również plac budowy drogi w Małuszowie.



ZARZĄDZENIA WÓJTA





































         Gmina Męcinka

Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka
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