
Informator Samorządowy
nr 15, MARZEC 2019
ISSN 2451-3830

3 miliony dotacji

Koniec z problemem 
niedoboru wody

Zadania własne gminy dotyczą bardzo sze-
rokiego spektrum. Począwszy od szkolnictwa, 
poprzez opiekę społeczną, służbę zdrowia, 
bezpieczeństwo, kulturę, a skończywszy na 
inwestycjach zapewniających podstawowe 
potrzeby mieszkańców, takie jak m.in. do-
starczanie wody czy odprowadzanie ścieków. 
Pozyskane dotacje umożliwiają nam realizo-
wanie zadań bez konieczności podwyższania 
podatków lokalnych. Bez pozyskanych dotacji 
samorząd gminy nie byłby w stanie samodziel-
nie udźwignąć wielu ważnych inwestycji dla 
naszych mieszkańców.

Gmina Męcinka pozyskała kolejną dotację 
z budżetu państwa, tym razem na przebudowę 
dróg gminnych. Promesę Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na kwotę blisko 
3 milionów złotych odebrał z rąk Wojewody 
Dolnośląskiego Wójt Gminy Męcinka Mirosław 
Brzozowski.

Z problemem niedoboru wody mieszkańcy 
Stanisławowa borykali się od wielu lat. Tylko 
w 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Męcince 
dowoziła mieszkańcom tego sołectwa wodę do 
celów socjalno-bytowych aż kilkadziesiąt razy.
Inwestycja budowy wodociągu poprawi stan-
dard życia mieszkańców nie tylko w dostępie do 
wody. Ważną kwestią jest także bezpieczeństwo 
w korzystaniu z wody pochodzącej z prywatnych 
studni. W wyniku budowy sieci mieszkańcy będą 
mieli dostęp do przebadanej bieżącej wody.

Blisko cztery kilometry sieci wodociągowej 
budowanych jest obecnie na terenie sołectwa 
Stanisławów. Na realizację inwestycji 
samorząd pozyskał dofinansowanie z progra-
mu unijnego PROW 2014-2020 w wysokości 
471 923 złotych.

Ustalenie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Męcinka, zmiana zasad 
Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Męcinka (rozszerzenie 
kręgu osób uprawnionych o klasy I – III i VII - VIII), zmiany w budżecie Gminy Męcinka (wprowa-
dzenie 3 mln. zł dotacji na odbudowę dróg gminnych, dotacji dla GOPS, dotacji na archiwizację 
dokumentów wyborczych oraz kwotę zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2018r.) to 
tylko niektóre sprawy, nad którymi obradowali Radni Gminy Męcinka podczas sesji 29 marca 
2019r.
Podczas obrad wójt i radni podziękowali również byłym sołtysom i członkom rad sołeckich kadencji 2015 
– 2019, którzy pracowali na rzecz rozwijania swoich „małych ojczyzn”.

VI Sesja Rady Gminy Męcinka

          Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Męcinka, aby był to 
przede wszystkim czas nadziei i radości. 
         Niech nie zgaśnie w nas  płomień wiary w drugiego człowieka i chęci 
stawania się lepszym każdego dnia. Życzę wszystkim spokoju i odpo-
czynku, a ciepło domowego ogniska niech przyniesie siłę na kolejne dni.
                                                                                                                     Mirosław Brzozowski 

Wójt Gminy Męcinka
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Bezpieczniej i wygodniej 
przy ośrodku zdrowia w Pomocnem
Nowe miejsca postojowe 
przy obiekcie, w którym 
funkcjonuje ośrodek 
zdrowia, przedszkole i 
biblioteka, to już kolejna 
inwestycja w ostatnim 
czasie w tym sołectwie. 
Budowa nowych miejsc 
postojowych sfinansow-
ana została ze środków 
budżetu Gminy Męcinka.

Remont drogi
w Małuszowie
W ramach inwestycji drogowej przy świetlicy wiejskiej 
w Małuszowie wykonana została wymiana krawężnika, 
chodnika z kostki betonowej oraz regulacja studzienek 
kanalizacyjnych. Następnym etapem będzie wykonanie 
nawierzchni asfaltowej przez wykonawcę drogi S3 w ra-
mach zawartego przez Gminę Męcinka porozumienia.

•  Termomodernizacja obiektu w Przybyłowicach (świetlica 
i przedszkole) – trwa procedura przetargowa.
• Melioracja rowu w Chroślicach – trwają czynności 
zmierzające do przeniesienia prawa własności na rzecz 
Gminy Męcinka wydzielonej części działki, na której znaj-
duje się rów.
•  Budowa mieszkań socjalnych w Piotrowicach – przygoto-
wawano projekt mieszkań, obecnie trwa przygotowywanie 
wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dotacji.
• Odbudowa drogi gminnej Pomocne – Stanisławów 
   – trwa przygotowywanie projektu budowlanego.
• Odbudowa drogi gminnej w Piotrowicach 
   - trwa przygotowywanie projektu budowlanego.
• Odbudowa drogi gminnej w Męcince 
   - trwa przygotowywanie projektu budowlanego.
• Odbudowa drogi gminnej w Sichowie 
   - trwa przygotowywanie projektu budowlanego.
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Pomocnem 
 – zgłoszono potrzebę współfinansowania zadania 
    z Powiatem Jaworskim.
• Rekultywacja składowanych odpadów w Sichowie 
  i Muchowie – prowadzone są rozmowy z firmą SANIKOM 
   w Lubawce w celu realizacji zadania.

Przygotowanie 
do inwestycji:

Tereny publiczne
w Nowej Męcince w przygotowaniu
Budowa nowej publicznej przychodni zdrowia wraz 
ze specjalistycznymi poradniami, a także 
ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej, 
w tym parku – takie przeznaczenie terenu w Nowej 
Męcince przygotowuje obecnie Urząd Gminy Męcinka 
w ramach prac nad miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Decyzja o przeznaczeniu 
powyższego terenu wynika z powstawania w najbliższej 
okolicy nowych domów mieszkalnych.

STOPKA!

Inwestycje...

Droga osiedlowa w Nowej Męcince

Trybuny w Piotrowicach Bramki w Męcince

Rozbudowa sieci wodociągowej 
w Chroślicach 
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Tenis dla każdego

Kolejną dyscypliną sportową, która na stałe zagościła w Gminie Męcinka, jest tenis 
stołowy. Radni wraz z wójtem wyposażyli każdą z świetlic wiejskich w stoły do ping 
ponga. 
Realizacja tego projektu sta-
nowiła kolejny etap w proce-
sie integracji mieszkańców 
(niezależnie od wieku). 
Jest to także kolejna propozy-
cja spędzania wolnego czasu 
dla rodzin, dzieci i młodzieży, 
ale też dla naszych seniorów, 
którzy w przeszłości organizo-
wali w sołectwach rozgrywki 
tenisowe.
Pierwsze rozgrywki w ping–
ponga odbyły się podczas 

ferii w świetlicach wiejskich i 
potwierdziły, że zakup 11 sto-
łów z budżetu Gminy Męcinka 
to dobra inwestycja. 
Wszystkim uczestnikom pod-
czas rozgrywek towarzyszyła 
zdrowa i przyjazna atmosfera. 
Każdy z tenisistów wkładał 
w zmagania wszystkie siły i 
umiejętności, dlatego roz-
grywki obfitowały w ciekawe 
i bardzo wyrównane pojedyn-
ki. 

Kolejną imprezą sportową, 
która odbędzie się w naszej 
gminie, będzie turniej gminny 
właśnie w tenisie stołowym. 
Turniej zostanie rozegrany 
w trzech kategoriach: dzie-
ci, kobiety i mężczyźni. Tym 
samym już teraz zapraszamy 
do treningów i brania udzia-
łu w rozgrywkach. Wyrażamy 
nadzieję na jeszcze większe 
zainteresowanie tego rodzaju 
wydarzeniami.

Inwestycja zrealizowana 
została przez samorząd 
Gminy Męcinka, który na 
przedmiotowe zadanie 
pozyskał dotację unijną. 
Wójt Mirosław Brzozowski 
podziękował mieszkańcom, 

którzy pracą społeczną wspie-
rali inwestycję w Chełmcu 
oraz wyraził nadzieję, 
że zmodernizowana świetlica 
będzie miejscem realizacji 
pozytywnych inicjatyw na 
rzecz mieszkańców.

Tajemnice Całunu Turyńskiego
14 marca w sali widowiskowej w Męcince miała miejsce niezwykła prezentacja: „Całun 
Turyński – niemy świadek prawdy?”. Organizatorami tego spotkania byli Wójt Gminy 
Męcinka oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Prezentację poprowadził 
Paweł Woźniak – historyk, 
przedstawiciel Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przybliżając 
niezwykłą historię Całunu. 
Prelekcji towarzyszyła kopia 
Całunu pochodząca z Turynu. 
Przedstawiona historia tego 
niezwykle ważnego symbolu 
w kontekście Męki Pańskiej 
wzbudziła wśród mieszkań-
ców uczestniczących w spot-
kaniu wiele wzruszeń i reflek-
sji.

Turkusowa 
sala w Chełmcu

Przestronne pomieszczenia oraz nowoczesne 
wyposażenie – to wszystko mają do dyspozycji 
mieszkańcy Chełmca w zmodernizowanej świetlicy wie-
jskiej. 

Gmina Męcinka uzyskała 
zgodę Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na prze-
znaczenie pod budowę 
świetlicy wiejskiej działki 
w Myślinowie. Do Ministra 
z wnioskiem o wyrażenie 
zgody wystąpił Wójt Gmi-
ny Męcinka Mirosław Brzo-
zowski. Wniosek pozytyw-
nie zaopiniowany został 
również przez Marszałka 

Województwa Dolnoślą-
skiego oraz Prezesa Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej. 
Na dwudziestoarowej 
działce w Myślinowie po-
wstanie świetlica wraz 
z zapleczem sportowo – re-
kreacyjnym. Obecnie trwa 
procedura zmiany Miej-
scowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Gminy Męcinka.

Jest zgoda Ministra
na przeznaczenie działki 
pod budowę świetlicy 
w Myślinowie

20.12.2018 r. urodziła się Marcelina Ewa Kałuża z Kon-
dratowa
20.12.2018 r. urodziła się Nadia Natalia Gałecka z Kon-
dratowa
01.01.2019 r. urodził się Antoni Andrzej Lipicki z Chroślic
07.01.2019 r. urodził się Mikołaj Kacper Laszczyk z Po-
mocnego
18.01.2019 r. urodziła się Sara Zuzanna Pawlikowska 
z Piotrowice – Osiedle
27.01.2019 r. urodził się Szymon Łukasz Bander z Męcinki
31.01.2019 r. urodziła się Zuzanna Gabriela Zielińska 
z Męcinki
07.02.2019 r. urodziła się Zofia Książek z Piotrowic
14.02.2019 r. urodziła się Blanka Oliwia Ogrodowczyk 
z Piotrowic

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli narodzeni:
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Kurs żeglarza 
i sternika rozpoczęty
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie 
w dniu 22 lutego w Męcince z komandorem Grzegorzem 
Dyjasem z Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska 
Brać”. Prawie 20 osób przybyło na zebranie organiza-
cyjne, podczas którego prowadzący przedstawił schemat 
szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Kolejne 20 laptopów 
dla uczniów szkoły w Piotrowicach 

W ramach projektu unijnego, na który samorząd Gminy 
Męcinka pozyskał dotację, zakupiono dodatkowo 
20 laptopów dla Szkoły w Piotrowicach.

Zakupiony do szkoły now-
oczesny sprzęt, będzie miał 
bezpośrednie przełożenie na 
podniesienie atrakcyjności 
i skuteczności zajęć szkolnych. 

Przyczyni się także do upo-
owszechnienia nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych 
i informacyjnych zarówno 
wśród uczniów jak i nauczycieli.

Żłobek w Męcince 
to zarówno nowoczesne 
materiały edukacyjne, 
które wyróżniają nas 
spośród innych placówek 
opiekuńczo – wychowa-
wczych w okolicy, 
bezpieczne otoczenie, 
jak i kolorowe zabawki. 

Pierwszy żłobek otwarty

Jednakże żłobek w Męcince 
to przede wszystkim kompe-
tentna kadra gwarantująca 
nie tylko dobrą opiekę, 
ale również edukację.

Prawie 20 osób przybyło na 
zebranie organizacyjne, pod-
czas którego prowadzący 
przedstawił schemat szkole-
nia teoretycznego i praktycz-
nego. Przyszli żeglarze i ster-
nicy uczą się m.in. nawigacji, 
sygnalizacji, meteorologii, 
teorii żeglowania oraz przepi-
sów żeglarskich. 
Zajęcia prowadzą instrukto-
rzy Polskiego Związku Żeglar-
skiego oraz Polskiego Związ-
ku Motorowodnego i Nart 
Wodnych.

- Obecnie trwają starania 
w celu przejęcia w użytkowa-
nie części terenu bazy przy 
zbiorniku Słup na potrzeby 
działalności naszego klubu. 
Spotkałem się  już z kiero-
wnictwem Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, na którym przed-
stawiłem plany rozwojowe 
Gminnego Klubu Żeglarskie-
go oraz samorządu gminy 
w oparciu o ten zbiornik. 
Nasze koncepcje zyskały 
aprobatę przez RZGW.

Na przełomie lutego i marca na terenie gminy Męcinka odbyły się wybory sołtysów 
i rad sołeckich.  W ośmiu sołectwach swoją funkcję ponownie będą pełnili dotych-
czasowi sołtysi, z kolei w sześciu pozostałych na pełnienie tej zaszczytnej funkcji 
wybrano nowe osoby. Serdecznie dziękujemy dotychczasowym sołtysom za ich trud 
i poświęcenie oraz zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Nowo wybranym 
sołtysom życzymy powodzenia w działaniu na rzecz środowiska lokalnego, samoreali-
izacji oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

Sołtysi Gminy Męcinka kadencji 2019 – 2024: Ewa Kuc (Chełmiec), Izabela Wilk (Chroślice), 
Irena Mowna (Kondratów), Małgorzata Czaja (Małuszów), Anna Jabłońska (Męcinka), Wiesława 
Kucfir (Muchów), Wanda Horoszko (Myślinów), Andrzej Ankus (Piotrowice), Grażyna Bułka 
(Pomocne), Bożena Kaczmarek (Przybyłowice), Paweł Skorubski (Sichów), Wiesław Budziszyn 
(Sichówek), Agnieszka Wodecka (Słup) oraz Joanna Hołówka (Stanisławów).

Sołtysi już wybrani 
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Bóg, Honor, Ojczyzna – to najważniejsze słowa, 
które przyświecały żołnierzom z podziemia 
niepodległościowego w nierównej walce o wolną Polskę.
Gminne uroczystości 
upamiętniające bohat-
erów walczących o wolną i 
niepodległą Polskę rozpoczęły 
się apelem uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Piotrow-
icach. Po uroczystej akademii 
nastąpiło złożenie kwiatów 

pod tablicą upamiętniającą 
przez Wójta Gminy Męcinka, 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Męcinka Waldemara 
Talara, Wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Męcinka Iwonę 
Torończak – Kaczor oraz de-
legacje szkół Gminy Męcinka.

Pierwszy Dzień Wiosny
Niezwykły kolorowy korowód odwiedził w pierwszym Dniu Wiosny Urząd Gminy 
w Męcince. Miłą niespodziankę sprawili uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół 
w Męcince oraz dzieci z gminnego  Żłobka. 
Zgromadzone dzieci zostały poczęstowane cukierkami, by następnie przejść wzdłuż miejsco-
wości wzbudzając serdeczne uśmiechy wśród mieszkańców.



Święto kobiet w Gminie Męcinka
Co roku obchody Dnia Kobiet w naszej gminie przebiegają w miłej atmosferze. W tym roku o swoje mieszkanki zadbały sołectwa Chroślice, Kondratów,Stanisławów, Piotrowice, 
Chełmiec, Sichówek, Małuszów, Słup, Sichów, Myślinów, Męcinka, Muchów, Przybyłowice i Pomocne. Wszystkie zorganizowały na swoich salach wiejskich uroczystości 
z tej okazji. Każdy Dzień Kobiet w danym sołectwie jest inny, ale sama organizacja, jak i atmosfera miła i przyjemna.

Z życzeniami do Pań przybył również Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem, obdarowując panie kwiatami. 
Niespodzianką wieczoru w kilku miejscowościach był występ iluzjonisty zaproszonego specjalnie na tę okazję.
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Poszukiwania w lesie – strażacy w akcji!
Innowacyjny projekt specjalizacji jednostek OSP to kolejny etap działań samorządu Gminy Męcinka mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. W ostatnich dwóch latach dzięki pozyskanym dotacjom zakupiono trzy nowe samochody ratowniczo – gaśnicze, a także nowo-
czesny sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP.

   - Mamy profesjonalny 
sprzęt, a teraz kolej na 
inwestycję w ludzi, czyli 
podnoszenie umiejętności 
i kwalifikacji naszych stra-
żaków z OSP – mówi wójt. 
Intensywne treningi prak-
tyczne prowadzone przez 
profesjonalistów przeszli 
w grudniu 2018r. strażacy 
OSP Gminy Męcinka. Kilku-
godzinne działania poszu-
kiwawcze na terenach leś-
nych to zajęcia, w których 
udział wzięli druhowie 
z OSP Pomocne. Pod okiem 
zawodowych ratowników z 
Grupy Karkonoskiej GOPR 
strażacy uczyli się nowo-
czesnych metod poszuki-
wania osób zaginionych, 
w tym także przy użyciu 
urządzeń GPS. Zasady ra-
townictwa wodnego na-
tomiast poznawali ochot-
nicy z OSP Przybyłowice, 
a uczyli się od najlepszych, 
bo doświadczonej kadry 

WOPR Oddziału Dolnoślą-
skiego.
   Utrwalenie wiedzy 
z pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz nabycie 
umiejętności obsługi de-
fibrylatorów były celem 
warsztatów praktycznych 
strażaków z OSP Męcinka. 
Zajęcia te prowadził wy-
kwalifikowany i doświad-
czony ratownik medyczny. 
Natomiast działania rato-
wnicze przy użyciu sprzę-
tu hydraulicznego były 
głównym tematem szkole-
nia, które przeszli straża-
cy z OSP Małuszów. Każdy 
uczestnik zajęć miał okazję 
pod okiem profesjonalne-
go ratownika przećwiczyć 
w praktyce m.in. prawidło-
we rozcinanie samochodu, 
który uległ potencjalnemu 
wypadkowi w celu udziele-
nia pomocy poszkodowa-
nemu.
- Nasi strażacy wzięli udział 

w praktycznych zajęciach 
terenowych. Utrwalili wie-
dzę, którą już posiadają, 
ale co najważniejsze naby-
li nowe umiejętności oraz 
lepiej poznali obsługę no-
wego sprzętu – podkreśla 
Komendant Gminny OSP 
Wiesław Gregulski.
Każda z naszych jednostek 
będzie specjalizowała się 
w określonej dziedzinie, 
w ramach której była szko-
lona. Pomysł ten poparł Ko-
mendant Wojewódzki PSP 
st. bryg. Adam Konieczny, 
który zadeklarował wspar-
cie dla Gminy Męcinka 
w tym zakresie. Nawiązali-
śmy współpracę z różnymi 
służbami ratowniczymi i 
mamy określony plan dzia-
łań. Szkolenia, które odby-
ły się w ostatnim czasie, 
to pierwszy etap projektu. 
Już wiosną odbędą się ko-
lejne praktyczne zajęcia 
dla naszych strażaków OSP.
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Coraz częściej osoby starsze nie dają się oszukać tzw. „wnuczkom”. Niestety oszuści zmieniają 
też swój sposób działania. W ostatnim czasie odnotowuje się sporo prób oszustw, gdzie 
sprawcy podszywają się ogólnie pod policjanta, czy też wprost funkcjonariusza Centralne-
go Biura Śledczego Policji. Nigdy nie wiemy, kiedy oszuści zaatakują ponownie, dlatego ja-
worska policja apeluje o ostrożność i otoczenie troską swoich bliskich oraz osób samotnych 
z sąsiedztwa. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców oraz pomocy 
osób najbliższych seniorzy mogą nie stracić swoich oszczędności.

Uwaga seniorzy 
Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

W Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy Męcinka z okazji Dnia Kobiet można było 
wykonać badanie polegające na określeniu poziomu witaminy D3 w organizmie. 
Zdaniem wielu dietetyków witamina D to najbardziej niedoceniana substancja 
odżywcza potrzebna naszemu organizmowi. Kojarzy się głównie z zapobieganiem 
krzywicy u dzieci, a tymczasem jest jedną z najważniejszych witamin odpowiedzial-
nych za zdrowie osób dorosłych.

Od dłuższego czasu Gmina 
Męcinka prowadzi szereg 
kompleksowych działań pro-
filaktycznych, których celem 
jest zapewnienie właściwego 
poziomu oraz wyrównania 
szans w dążeniu do zachowa-
nia zdrowia. Za każdym razem 
akcje profilaktyczne cieszą się 
ogromnym powodzeniem. 
W ubiegłym roku badaliśmy 

poziom witaminy D3 z okazji 
Dnia Matki, odbyło się bez-
płatne badanie słuchu oraz 
konsultacje w zakresie cho-
rób płuc, bezpłatne badania 
dla seniorów: przesiewowe 
badanie krwi, pomiaru ciś-
nienia, EKG. Zdrowie jest dla 
każdego z nas bardzo ważne. 
Gdy jesteśmy zdrowi, czuje-
my się dobrze, mamy dobre 

samopoczucie, nie odczu-
wamy żadnych dolegliwości 
i nie musimy się dodatkowo 
martwić. Niestety, obecnie 
choroby czyhają na nas nie-
mal wszędzie, dlatego warto 
się badać i korzystać z akcji 
profilaktycznych organizowa-
nych przez ośrodki zdrowia w 
naszej gminie.

Badanie witaminy D3

BADANIA LABORATORYJNE 
(pobieranie krwi, badanie moczu, kału)

Piotrowice od poniedziałku do piątku 7:30 – 8:30 
– CODZIENNIE !

Męcinka od poniedziałku do piątku 7:30 – 8:30 
– CODZIENNIE !

Pomocne poniedziałek, środa 7:30 – 8:30;

ODBIÓR WYNIKÓW DNIA NASTĘPNEGO! 
(możliwe wyniki na cito – wyniki tego samego dnia)
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W sali widowiskowej w Męcince odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorsk-
iego „Pegazik”. Udział w nich wzięli uczniowie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI 
oraz VII-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach oraz z Zespołu 
Szkół w Męcince.
Zmagania z trudną sztu-
ką recytacji oceniało jury 
w składzie: Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej Elżbieta 
Chodor, Dyrektor SP Piotro-
wice Jolanta Cisoń, Wicedy-
rektor ZS Męcinka Wioletta 
Buczkowska, panie Dorota 
Królikowska oraz Nina Wik-
torowska. Uczestnicy zapre-
zentowali swój kunszt recyta-
torski, a także umiejętności, 
nad którymi pilnie pracowali 
wspólnie z nauczycielami ze 

swoich szkół. Wybór najlep-
szej trójki w każdej z kategorii 
był niełatwy, ponieważ wszy-
scy pokazali wysoki poziom 
recytacji. 
Miejsca zajęli - w kategorii klas 
IV-VI: I miejsce Aleksandra Ko-
szela ze Szkoły Podstawowej 
im. Piastów Śląskich w Piotro-
wicach, II miejsce Patryk Stad-
nik oraz Milena Cholewińska 
z Zespołu Szkół w Męcince, III 
miejsce Maja Ankus ze Szko-
ły Podstawowej im. Piastów 

Śląskich w Piotrowicach; 
w kategorii klas VII-VIII: I miej-
sce Natalia Filip ze Szkoły Pod-
stawowej im. Piastów Śląskich 
w Piotrowicach, II miejsce Do-
minika Wnuk z Zespołu Szkół 
w Męcince, III miejsce Katarzy-
na Ciesielska ze Szkoły Pod-
stawowej im. Piastów Śląskich 
w Piotrowicach. 
Na etapie powiatowym naszą 
gminę reprezentowały: Nata-
lia Filip oraz Aleksandra Ko-
szela.

Konkurs Recytatorski „Pegazik”

W marcu b.r. odbyły się Gminne rozgrywki w Mini Piłkę 
Siatkową dziewcząt i chłopców w których wzięło udział 
25 uczniów naszej szkoły. Szkołę reprezentowało 
13 dziewcząt i 12 chłopców. Było bardzo dużo pozyty-
wnych emocji i dobrej sportowej zabawy. Dla większości 
uczniów był to pierwszy udział w takiej imprezie spor-
towej.

Drużyny w składzie: „Trójki” chłop-
ców - Bartek Pańczak, Oskar Ka-
zura, Filip Kwolek, Kordian Zelent, 
Jakub Telep, Bartek Koszela zdo-
byli II miejsce.
„Trójki” dziewcząt - Jowita Nowak, 
Nikola Jawilak, Maja Janisiów, 
Karolina Stępeń, Małgorzata Bie-
nias, Dominika Laszczyk, Julita 
Wawrzycka zdobyły II miejsce.
„Dwójki” dziewcząt - Wiktoria 
Lato, Alicja Nowak, Katarzyna Frą-

tczak, Emilia Ciesielska, Maja Sa-
dłowska zdobyły II miejsce.
„Dwójki” chłopców - Maciej Słaby, 
Kewin Wybraniec, Maksymilian 
Nawara, Michał Puk, Marcel Janu-
szek, Patryk Mrowiński zwyciężyli 
w swojej kategorii wiekowej - 
wywalczyli I miejsce i będą repre-
zentować gminę w rozgrywkach 
powiatowych. 
Życzymy dalszych sukcesów 
w rozgrywkach!

Gminne rozgrywki sportowe 
w Mini Piłkę Siatkową

Pielucha dla malucha
Szkolne koło wolontariatu przy Zespole Szkół w 
Męcincew terminie od 6 marca do 12 kwietnia prowadzi 
Akcję Pielucha dla malucha.
Akcja ta polega na przynosze-
niu pieluszek i nawilżanych 
chusteczek, które zostaną 
przekazane Bractwu Małych 
Stópek. Bractwo zajmuje się 
obroną wartości ludzkiego ży-
cia od samego poczęcia aż do 
naturalnej śmierci oraz god-
ności jego przekazywania. Pie-

luszki trafią do domów dzie-
cka, domów matek samotnie 
wychowujących dzieci i wszę-
dzie tam, gdzie będą najbar-
dziej potrzebne. Zachęcamy 
wszystkich bardzo serdecznie 
do włączenia się w ten szczyt-
ny cel. Chętnie przyjmiemy 
każdą ilość pieluszek.

W sobotę, 30 marca po raz pierwszy dziecięca eskorta z Gminy Męcinka  wyprowadziła 
zawodników na murawę stadionu. Sobotni mecz ekstraklasy pomiędzy Miedzią Leg-
nica, a Zagłębiem Sosnowiec był wyjątkowym przeżyciem dla młodych piłkarzy. Dzieci 
oprócz niezwykłego sportowego spotkania uczą się zasad współzawodnictwa fair play 
i zaszczepiają w sobie sportowego bakcyla.
Gdy na stadionie zabrzmia-
ły owacje dzieci trzymając 
za rękę piłkarzy obu drużyn 
i sędziów z promiennymi 
uśmiechami wmaszerowa-
ły na płytę boiska. Zgroma-
dzeni na trybunach kibice 
przyjęli ich z ogromnym en-
tuzjazmem. Mamy nadzieję, 
że przynajmniej część z nich 
w przyszłości ponownie wej-
dzie na stadion, ale już jako 
zawodowi sportowcy.

Dziecięca eskorta z Gminy Męcinka

Informacja 
o nowych stawkach za odpady komunalne

W związku z obowiązkiem 
wynikającym z ustawy 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
dotyczącym samofinanso-
wania systemu gospo-
darowania odpadami 
komunalnymi Samorząd 
Gminy Męcinka ustalił nowe 
stawki za odpady, tj. 13 zł za 
jednego mieszkańca – dot. 
zbiórki selektywnej i 26 zł za 
jednego mieszkańca – dot. 
zbiórki nieselektywnej.
Wysokość wzrostu stawek 
wynika z podwyżki odbie-
ranych odpadów w Regio-

nalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych 
w Lubawce (w 2018 r. wzrost 
o 17%, w latach 2015-2018 
wzrost o 20%). Ponadto 
w latach 2015-2018 nastąpił 
wzrost ilości odbieranych 
odpadów od mieszkańców 
aż o 47%. W tym samym 
okresie liczba zade-
klarowanych do systemu 
mieszkańców wzrosła za-
ledwie o 2%.
Nowe stawki obowiązują 
od marca 2019 r., termin 
pierwszej płatności przypa-
da do 10 kwietnia 2019 r.



str. 11

Gminne rozgrywki sportowe 
w Mini Piłkę Siatkową

Pola Nadziei – Tu rozkwita dobro
W ramach akcji Pola nadziei, organizowanej przez 
Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, przedsz-
kolaki z Przedszkola w Męcince wraz z katechetką Iwoną 
Torończak-Kaczor posadziły w ogródeczku Małego 
Księcia żonkile, symbol kampanii i symbol nadziei.
Gdy kwiaty zakwitną, utwo-
rzą nasze małe pole nadziei, 
wtedy też będziemy je roz-
dawać w ulicznych kwestach. 
Zebrane w ten sposób środki 
pozwolą na zaspokajanie naj-
ważniejszych potrzeb pod-
opiecznych hospicjum.

Pola Nadziei są elementem 
międzynarodowego progra-
mu powołanego do życia 
przez Fundację Marie Curie 
CancerCare z Edynburga w 
Wielkiej Brytanii. Pokażmy jak 
w naszej okolicy zakwita do-
bro.

Dzień Ananasa
W przedszkolu w Pomocnem odbyły się pierwsze zajęcia 
kulinarne. Maluchy obchodziły Dzień Ananasa. Tego dnia 
zajęcia dydaktyczne i zabawy ruchowe były z ananasem 
w roli głównej.

Po „przedstawieniu” jego cech fizycznych, przedszkolaki naj-
pierw przystąpiły do degustacji owocu, a później smakowały 
już i zajadały gofry z musem ananasowym.

Zabawy w paleontologów
W dinozaurach jest coś magicznego, coś, co bardzo 
interesuje dzieci. Dlatego w grupie Malinek Prze-
dszkola w Piotrowicach postanowiliśmy pogłębić 
wiedzę o tych największych na świecie, żyjących kilka 
milionów lat temu gadach. Oglądaliśmy filmy eduka-
cyjne, prezentacje multimedialne i książki.

Dzieci zobaczyły jak wygląda szkielet dinozaura. Wykonaliśmy 
prace plastyczne, robiliśmy odciski w masie solnej – nasze ska-
mieniałości. Największe jednak przeżycia i emocje dostarczyło 
małym odkrywcom sprawdzenie się w roli paleontologa.

Uczymy się nie przegrywać

Ruszył kurs samoobrony dla pań. Mieszkanki ubrane na sportowo zgłosiły się w celu 
podniesienia swojej sprawności fizycznej i poczucia bezpieczeństwa. Pierwsze zajęcia 
były jednak wyłącznie teoretyczne. Poznawały m.in. jak się zachować w przypadku 
zagrożenia, co to jest obrona konieczna, kiedy z ofiary można stać się napastnikiem. 
Prowadzącym jest podinspektor Henryk Tonderys z wrocławskiego wydziału prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusz jest także mistrzem 
świata karate shotokan, ale o tym słuchaczki przekonają się na kolejnych zajęciach.
Początkowo kursy samo-
obrony organizowane na 
Dolnym Śląsku skierowane 
były do pracowników socjal-
nych. Inicjatywa powstała w 
związku z tragicznym zda-
rzeniem w Makowie, kiedy 
napastnik oblał benzyną i 
podpalił dwie urzędniczki. Z 
propozycji kursu w Męcince 

korzystają m.in. nauczyciel-
ki, ekspedientki, pracownice 
urzędu gminy, studentki i 
gospodynie domowe. – Nie 
uczymy się, jak zwyciężać, 
bo to wymaga lat systema-
tycznej pracy. Poznamy, jak 
nie przegrywać – zaznaczył 
już na wstępie prowadzący 
funkcjonariusz. – Kurs ten 

jest ukłonem dla pań z oka-
zji Dnia Kobiet. Cieszymy 
się, że odpowiedziały na na-
sze zaproszenie i korzysta-
ją z propozycji – mówi wójt 
Mirosław Brzozowski, który 
spotkania zainicjował wspól-
nie z lokalnym radnym po-
wiatowym (oficerem policji), 
Sylwestrem Rudźcem.

Miedziowe Centrum 
Zdrowia podejmuje 
współpracę z ośrodkami 
zdrowia Gminy Męcinka. 

W Nowej Męcince będzie market
W wyniku sprzedanej 
przez Gminę Męcinka 
około 30 arowej działki 
w Nowej Męcince, 
już w najbliższych 
miesiącach powstanie 
market o powierzchni 
500 m2. Sprzedaż działki 
o przeznaczeniu handlo-
wym jest odpowiedzią 
na zgłoszone przez mie-
szkańców problemy 
dotyczące takich usług na 
terenie Gminy Męcinka.
Sprzedaż działki o przeznaczeniu handlowym jest odpowiedzią na zgłoszone przez mieszkańców 
problemy dotyczące takich usług na terenie Gminy Męcinka. - Uruchomienie marketu plano-
wane jest na koniec 2019 roku  – informuje przedstawiciel firmy Dino Polska S.A., która w wy-
niku przetargu nabyła działkę na cele budowlane. 22 marca wójt Gminy Męcinka podpisał umowę 
sprzedaży działki.

Wielospecjalistyczne usługi 
medyczne oraz dostęp 
do wielu akcji profilakty-
cznych to główne korzyści 
dla pacjentów naszych 
ośrodków, które wynikają 
z nawiązanego partnerstwa 
pomiędzy Miedziowym Cen-
trum  Zdrowia S.A. w Lubinie 
a Gminnym Ośrodkiem 
Zdrowia w Piotrowicach.

Współpraca 
z Miedziowym Centrum Zdrowia
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