
GMINA MĘCINKA BLIŻEJ  LUDZI

Urząd Gminy Męcinka, 59-424 Męcinka 11, www.mecinka.pl       Nr  5        Październik 2016       ISSN 2451-3830       Informator Samorządowy

Dożynki gminne w Pomocnem podziękowaniem 

dla pracy rolnika 

Gmina Męcinka liderem w Powiecie Jaworskim w unijnym 

naborze drogowym 2016 – ponad 2 mln zł pozyskane!

„Niech dzisiejszy dzień, dzisiejsza uroczystość 
będzie naszym hołdem dla rolnika i całych ro-
dzin rolniczych. Hołdem dla ich ciężkiej pracy, 
spracowanych rąk i umartwionych myśli” -tymi 

słowami wójt jako gospodarz dożynek gmin-
nych przywitał zgromadzonych na uroczystości 
rolników oraz innych mieszkańców i zaproszo-
nych gości. 

Tegoroczne gminne Święto Plonów od-
było się w Pomocnem. W organizację 
uroczystości bardzo aktywnie zaangażo-
wali się sołtys wsi p. Grażyna Bulka wraz             
z radą sołecką oraz mieszkańcami. Do Po-
mocnego przybyli przedstawiciele innych 
sołectw gminy, a mianowicie Chełmca, 
Chroślic, Kondratowa,Małuszowa, Mę-
cinki, Muchowa, Myślinowa, Piotrowic, 
Pomocnego, Sichowa, Przybyłowic i Sta-
nisławowa. Przepiękne wieńce prowa-
dzone korowodem dożynkowym przez 
starostów dożynek p. Urszulę Laszczyk       
i p. Zbigniewa Tusińskiego oraz zespoły  
folklorystyczne stanowiły niecodzienne 
arcydzieła kultury wsi. Dok.na str. 2

Mercedes w Dolnośląskiej Strefi e Aktywności 

Gospodarczej S3 Jawor – Męcinka !

To długo wyczekiwana przez społeczność lokalną inwestycja, która ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

Zgodnie z planami, budowa fabryki zakończy się w 2019 r., a w 2020 r. zakład osiągnie pełne moce 
produkcyjne, wytwarzając kilkaset tysięcy silników na rok.

Już w przyszłym roku mieszkańcy Gminy 
Męcinka będą poruszać się nową drogą 
oraz chodnikiem w Sichowie.  Na realizację 
tej inwestycji udało się pozyskać 2 294 829 
zł w ramach unijnego konkursu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. 
Nasza Gmina pozyskała największą dotację                          
w Powiecie Jaworskim w tym naborze unij-
nym. 
Umowę na dotację Wójt Gminy Męcinka pod-
pisał  z władzami Województwa Dolnośląskie-
go 29 sierpnia 2016r. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Dolnośląskiego.  Dok. na 

str. 4 

Przystrojona wieś to dzieło zintegrowanej społeczności lokalnej Pomocnego.

Konkurs z wiedzy

 o Gminie Męcinka

 - do wygrania 

sprzęt AGD.

Jak się okazuje 4 lipca 2015 r. to ważna data 
dla mieszkańców Gminy Męcinka. To wtedy na 
wniosek wójta M. Brzozowskiego Rada Gminy 
Męcinka zgodnie podjęła uchwałę o utworze-
niu na terenie Gminy Męcinka Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej oraz w spra-
wie objęcia terenów położonych na terenie 
Gminy Męcinka Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
13 października 2016 r. Rząd RP wraz z przed-
stawicielami Mercedes – Benz podpisali umo-
wę o lokalizacji tego niemieckiego koncernu 
właśnie w naszej Strefi e. Mercedes ma zainwe-

stować ok. 500 mln euro w fabrykę silników w 
Dolnośląskiej Strefi e Aktywności Gospodarczej                       
i stworzyć tu kilkaset nowych miejsc pracy. 
W fabryce w tej będą produkowane zaawanso-
wane technologicznie czterocylindrowe silniki 
benzynowe i wysokoprężne z przeznaczeniem 
dla całej gamy modelowej. Będą to motory no-
wej generacji, spełniające europejskie normy 
emisji spalin badane w rzeczywistych warun-
kach drogowych, a nie jak do tej pory - w wa-
runkach laboratoryjnych. Dok. na str. 2
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Dok. ze str. 1 W intencji rolników i ich rodzin od-
prawiona została Msza Święta. Wszystkie dele-
gacje sołeckie przekazały wójtowi symboliczne 
chleby dożynkowe, a obrzędu ludowego dokonał 
zespół Rusałki spod Czartowskiej Skałki z Pomoc-
nego.
Tożsamość lokalna społeczności Gminy Męcinka 
wyrażona była poprzez przepiękny jarmark tra-
dycyjny przygotowany przez poszczególne so-
łectwa. A znaleźć na nim można było przepyszne 
potrawy i rękodzieła. Ze stoisk sołeckich emano-
wało jednak przede wszystkim ciepło domowego 
ogniska, przemiła atmosfera i życzliwość.
Na tegoroczne święto gminne do Pomocnego 
przybył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jaworskie-
go Sylwester Rudziec, Piotr Pieniążek Członek 
Zarządu Powiatu Jaworskiego, Przewodniczący 
Rady Gminy Męcinka Wojciech Lichoń oraz radni 
gminy Męcinka, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu 
Aleksander Marek Skorupa, Wiceprezes WFOŚi-

GW we Wrocławiu Jan Rybka, insp. Andrzej Błasz-
czak Komendant Powiatowy Policji w Jaworze, 
Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów, Prezes BS 
w Jaworze Jowita Martyniak – Lech.
Taniec dolnośląski w wykonaniu wójta i zespo-
łów Rusałki spod Czartowskiej Skałki, „Iskierki”                
z Pomocnego, Perły z Przybyłowic, Piotrowiczan-
ki, Ojry Bis z Męcinki stanowił widowisko kultu-
ralne będące nieodzownym elementem zacho-
wania wartości i tradycji wsi, a wielkie gotowanie 
bigosu dolnośląskiego przyciągnęło pod estradę 
wiele gospodyń oraz smakoszy.
Furorę podczas dożynek w Pomocnem zrobili 
strażacy z OSP Pomocne i OSP Męcinka prezentu-
jąc pokaz tańca bawarskiego. 
Każdy wieniec dożynkowy zdobył pierwsze miej-
sce, a tym samym jego sołectwo otrzymało na-
grodę w postaci bonu o wartości po 500 zł. Do-
datkowo wybrano najoryginalniejsze stoisko 
jarmarczne, którym w tym roku okazało się sto-
isko sołectwa Pomocne. Jego przedstawiciele 

otrzymali również nagrodę w wysokości 500 zł. 
Każde ze stoisk otrzymało od wójta upominek.
Gwiazdą wieczoru, która zgromadziła w Pomoc-
nem bardzo wielu mieszkańców Gminy Męcinka 
był zespół TOP ONE. Koncert przebiegał w rado-
snej atmosferze i bezpiecznych warunkach, a to 
za sprawą strażaków z OSP Pomocne, OSP Męcin-
ka i OSP Małuszów, a także policjantów z Komen-
dy Powiatowej Policji w Jaworze.
Składamy bardzo serdecznie podziękowania pani 
sołtys Grażynie Bulce, radzie sołeckiej Pomoc-
nego, strażakom z OSP Pomocne, OSP Męcinka              
i OSP Małuszów, zespołom folklorystycznym             
i zespołowi strażackiemu „Iskierki z Pomocnego”,  
„Stowarzyszeniu Patria Nostra”,  sołtysom    i ra-
dom sołeckim Gminy Męcinka, radnym Gminy 
Męcinka, pracownikom Urzędu Gminy Męcinka 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
dożynki gminne w Pomocnem były prawdziwym 
świętem integracji i przyjaźni mieszkańców na-
szej gminy.

Mercedes w Dolnośląskiej Strefi e Aktywności Gospodarczej 
S3 Jawor – Męcinka !

Zgodnie z preambułą porozumienia tworzącego 
DSAG, które we wrześniu 2015 r. podpisali Wójt 
Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski oraz Bur-
mistrz Jawora Emilian Bera celem tej strefy jest 
aktywizacja regionu w zakresie zrównoważonego 
rozwoju społeczno – gospodarczego, zwiększenie 
aktywności inwestycyjnej tej części wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz przyciągnięcie inwesto-
rów, co owocować będzie tworzeniem nowych 
miejsc pracy. 
„Było warto. Ten inwestor to efekt ciężkiej wie-

lomiesięcznej pracy zarówno samorządów Gminy 
Męcinka i Gminy Jawor, Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Rządu RP. Samorzą-
dowcy pracowali nad powołaniem Strefy dosto-
sowując prawo miejscowe tak, aby możliwe było 
pozyskanie tak dużego inwestora. Strefa wraz       
z Ministerstwem natomiast walczyła o jego po-
zyskanie. Udało się. Cieszymy się, że powstaną 
nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców” – 
mówi wójt M. Brzozowski.
„W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy 

Męcinka składam ogromne podziękowania  Pani 
Minister Elżbiecie Witek  za duże zaangażowanie  
w tą ważną dla naszych mieszkańców sprawę” - 
podkreśla wójt. 
Premier Mateusz Morawiecki podczas konferen-
cji prasowej po podpisaniu umowy z Mercedes – 
Benz Grupa Daimler zapowiedział , że wkrótce w 
Polsce ma powstać kolejna, duża inwestycja 
w sektorze motoryzacyjnym. Tym razem zainwe-
stować w Polsce ma fi rma amerykańska. Ma to 
skutkować kilkuset nowymi miejscami pracy.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Małuszowie od 10 
września br. dysponuje profesjonalnym sprzę-
tem ratownictwa drogowego, który z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jaworze dla tej jednostki 
pozyskał Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzo-
zowski.
Ofi cjalne przekazanie sprzętu nastąpiło na ręce 
prezesa Janusza Hołyńskiego podczas dożynek 
wiejskich w Małuszowie przez mł. bryg. Walde-
mara Sarleja Komendanta PSP w Jaworze. 

  „Bezpieczeństwo to priorytet, a cel ten w przy-
padku Małuszowa realizuje wynegocjowany             
u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad i zrealizowany w ubiegłym roku chodnik      
w kierunku cmentarza, nowa nawierzchnia drogi 
gminnej, a teraz również profesjonalny sprzęt ra-
towniczy” – podkreślił podczas uroczystości wójt. 
OSP Małuszów dzięki otrzymanemu urządzeniu 
będzie również wspierała Państwową Straż Po-
żarną w Jaworze w wielu akcjach ratowniczych 

m.in. na nowo budowanej drodze S3.
Porozumienie w sprawie włączenia jednostki do 
KRSG pomiędzy Komendantem PSP w Jaworze     
a Wójtem Gminy Męcinka oraz władzami OSP 
Małuszów podpisane zostało 8 września 2016 r.
Ostateczną decyzję o włączeniu jednostki do 
KSRG podejmie Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej.

Sprzęt dla OSP Małuszów pozyskany a porozumienie do KSRG podpisane

Podczas sesji mieszkanka Piotrowic Zuzanna Przyszlak otrzymała stypendium Gminy Męcinka.

Co uchwalili radni?

Dok. ze str. 1   W sesji uczestniczyło 14 radnych, 
wójt gminy, pracownicy Urzędu Gminy Męcinka, 
sołtysi oraz mieszkańcy. Rada Gminy Męcinka 
podjęła uchwały w sprawie: 
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Męcinka 
(obręb geodezyjny Stanisławów), 
- przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Męcinka,

- wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifi katy od ceny lokalu miesz-
kalnego stanowiącego własność 
Gminy Męcinka (mieszkanie nr 2 
w budynku nr 74 w Męcince) oraz 
wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifi katy od ceny lokalu miesz-
kalnego stanowiącego własność 
Gminy Męcinka (mieszkanie nr 2 
w budynku nr 110 w Męcince), 
- zaliczenia drogi do kate-
gorii dróg gminnych (ob-
ręb Słup i Męcinka), 
- zmiany uchwały w spra-
wie ustalenia wynagro-
dzenia dla inkasentów        
z tytułu poboru podatków 
i opłat stanowiących do-
chody gminy Męcinka, 
- zmiany w budżecie gmi-

ny Męcinka na 2016 rok, 
- zmiany wieloletniej prognozy fi nanso-
wej Gminy Męcinka na lata 2016 – 2023, 
- uzupełnienia składu osobowego Komi-
sji Rewizyjnej, 
- uzupełnienia składu osobowego Komi-
sji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i In-

frastruktury Technicznej. Uroczystą chwilą pod-
czas sesji było wręczenie pani Zuzannie Przyszlak 
mieszkance Piotrowic przez wójta stypendium 
Gminy Męcinka za wybitne osiągnięcia w na-
uce. Pani Zuzanna jest laureatką wielu olimpiad i 
konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim  i ogólnopolskim. Za swoje osiągnięcia zdo-
była także stypendium Prezesa Rady Ministrów                    
w roku szkolnym 2015 / 2016.

Na co mieszkańcy poszczególnych sołectw postanowili przeznaczyć fundusze z budżetu gminy na 2017 r.?  

Sołectwo Fundusz Sołecki Budżet Obywatelski

CHEŁMIEC piłkochwyt, zagospodarowanie placu k. przystanku i obeliska, siłownia zewnętrzna, wiata za 
szatnią sportową

zagospodarowanie boiska dla dzieci (trawiaste)

CHROŚLICE doposażenie pomieszczenia kuchennego na świetlicy wiejskiej, zakup bramek do piłki nożnej zakup namiotu oraz stolików i ławek piknikowych

KONDRATÓW witryna chłodnicza,  blaszane pomieszczenie gospodarcze, skrzynka rozdzielcza z przedłużaczem, 
namiot, zestawy biesiadne, zakup sprzętu dla OSP Pomocne   

kuchenka gazowo-elektryczna, kuchnia polowa, stół do 
ping-ponga                                                         

MAŁUSZÓW doposażenie boiska doposażenie boiska

MĘCINKA stroje dla dziewcząt, z zespołu Ojry Bis, przyłącze elektryczne na terenie boiska, barierki na 
mostku przy wejściu na boisko, odbudowa źródełka przy dawnym ośrodku zdrowia, meblościanka 
na salce w remizie, zakup 12 kompletów stołów i ławek, stroje dla trampkarzy, wybrukowanie 
podłoża na siłownię plenerową, zakup namiotu gastronoczniego

wybrukowanie podłoża na siłowni plenerowej                                 

MUCHÓW zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego,  dokończenie wykonania osłon wiaty na boisku 
wiejskim, zakup przenośnego mikrofonu, sprzęt dla  OSP w Pomocnem   

zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego                                  

MYŚLINÓW budowa budynku gospodarczego                                                                      budowa budynku gospodarczego (magazyn sprzętu gospo-
darczego)

PIOTROWICE budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup strojów (w tym butów) dla zespołu ludowego,  po-
stawienie lamp parkowych przy boisku, budowa i zadaszenie podestów

budowa i zadaszenie podestów, zadaszenie sceny      
w parku                 

POMOCNE namiot duży, stół i ławki 10 kompletów, zmywarka przemysłowa, rolety, gablota, oświetlenie w 
dolnej części świetlicy wiejskiej, piecyk grzewczy typu Koza, namiot mały, kuchnia gazowa, ławo-
stoły koło byłej szkoły 3 komplety, siatka do gry w siatkówkę

dofi nansowanie zakupu wozu strażackiego przez jednostkę 
OSP Pomocne

SICHÓW doposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

PRZYBYŁOWICE zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku 
Małuszowa

SICHÓWEK umocnienie brzegów stawu, termos do parzenia kawy, remont kuchni remont kuchni

SŁUP dokończenie wiaty, zagospodarowanie dalszej części boiska rekreacyjnego (ogrodzenie, grill) dokończenie rozpoczętej inwestycji zagospodarowania 
terenu rekreacyjnego, siłownia zewnętrzna

STANISŁAWÓW remont świetlicy, modernizacja placu 800-lecia łapacze do piłki, ogrodzenie placu zabaw, remont mostków
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Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ze-
społu Szkół w Męcince to główny cel przedsięwzięcia Gminy Męcinka 
polegającego na budowie ogrodzenia wokół tej szkoły. 

Gmina wykonała 165 metrów nowego ogrodzenia od drogi powiato-
wej. „Od wielu lat dyrekcja szkoły w Męcince zabiegała o wykonanie 
przez Gminę tego ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa ogrodze-
nia. Cieszę się, że zostało ono zrealizowane” – podkreśla Dyrektor Ze-
społu Szkół w Męcince.Kolejnym etapem będzie wykonanie ogrodzenia 
od strony parkingu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piotrowicach. 
Inwestycja kosztowała  38 202,60 zł.

Chodnik w Nowej Męcince – prace budowlane 
trwają

 Jest bezpieczniej – ogrodzenie wokół 
szkoły w Męcince gotowe!  

Ruszyły prace nad budową chodnika w Nowej Męcince. Od wielu lat wy-
czekiwana przez mieszkańców inwestycja ziści się w obecnym roku. Po-
wstanie prawie 2 km ciągu pieszego o szerokości 1,20 m o nawierzchni as-
faltowej. Inwestycja realizowana jest dzięki współpracy Gminy Męcinka 
z Kopalnią Surowców Skalnych Bartnica. 

 Ruchliwa droga, poboczem której społeczność lokalna od zawsze podążała 
do ośrodka zdrowia, kościoła, szkoły, na plac zabaw czy do Urzędu Gminy 
w Męcince stanowiła duże niebezpieczeństwo, w szczególności dla dzieci 
i osób starszych. 2 września 
2016 r. podpisane zostało po-
rozumienie 
o współpracy przy budowie 
chodnika w Nowej Męcince 
pomiędzy wójtem a preze-
sem KSS Bartnica.
Mieszkańcy długo czekali na 
chodnik w Nowej Męcince, 
dlatego też gmina przejeła 
zadanie budowy chodnika 
do realizacji od Powiatu Ja-
worskiego. Inwestycja ruszyła 
we wrześniu br., a jej zakoń-
czenie zaplanowane zostało 
do 30 listopada 2016 r. Po-
wstanie prawie 2 km ciągu 
pieszego o szerokości 1,20 
m   o nawierzchni asfaltowej. 
Obecnie Gmina Męcinka sta-
ra się również    o dofi nanso-
wanie budowy innych chod-
ników w gminie. 

Modernizacja sieci wodociągowej 
w Nowej Męcince

W celu poprawy warunków dostawy wody do budynków mieszkalnych 
w Nowej Męcince oraz do zakładu produkcyjnego dającego zatrudnienie 
wielu mieszkańcom Gminy Męcinka przeprowadzono modernizację 350 
m sieci wodociągowej. Koszt inwestycji wyniósł 14 500 zł i sfi nansowany 
został z budżetu Gminy Męcinka. 

Starania o dotacje na chodniki w Chełmcu
 i Sichowie

W sierpniu 2016 r. Gmina Męcinka wystąpiła z wnioskami o dotacje na 
budowę chodników w Chełmcu i Sichowie przy drogach wojewódzkich. 
Inwestycję w Sichowie skosztorysowano na 1 025 050 zł, natomiast           
w Chełmcu na 867 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji to w przypad-
ku Chełmca 433 500 zł ( 50 %) a Sichowa 512 525 zł (50 %). W argumen-
tacji wniosków zwrócono głównie uwagę na kwes$ e bezpieczeństwa 
pieszych poruszających się w obrębie tych miejscowości. Informacja na 
temat wnioskowanych dotacji pojawi się do końca 2016r.

Wyłoniony wykonawca na budowę 
chodnika w Piotrowicach

Jeszcze w tym roku powstanie kolejne 225 m chodnika w Piotrowicach 
przy drodze powiatowej. Gmina przejęła zadanie realizacji tej inwesty-
cji od Powiatu Jaworskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców.  W dniu 12.10.2016r. w wyniku przeprowadzonego postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono najkorzystniejszą ofer-
tę, którą przedstawiła fi rma Usługi Ziemne-Brukarstwo Sebas$ an Górski. 
Inwestycja kosztować będzie 40 000 zł i sfi nansowana zostanie z budżetu 
Gminy Męcinka.

Już niebawem wiata rekreacyjna w Słupie

Mieszkańcy Słupa zdecydowali, że środki pochodzące z funduszu so-
łeckiego i obywatelskiego przeznaczą na budowę wiaty rekreacyjnej                      
w swoim sołectwie. W Urzędzie Gminy w Męcince powstał już projekt 
budowlany oraz wyłoniono wykonawcę inwestycji. Firma PPHU „Trans-
-Trak” p. Jerzego Kowalika wykona zadanie polegające na budowie drew-
nianej wiaty do 18 listopada 2016 r. za kwotę 29 520 zł. Mieszkańcy Słupa 
będą mieli nowe miejsce spotkań plenerowych.

Grodzimy boisko w Małuszowie 

Zakończono pierwszy etap grodzenia boiska sportowego w Małuszowie. 
Zamontowano już część ogrodzenia systemowego od strony zabudowań 
mieszkalnych oraz piłkochwyt. Do końca grudnia zamontowany zostanie 
drugi piłkochwyt, a w przyszłym roku pozostała część ogrodzenia od stro-
ny drogi gminnej.  Inwestycja kosztowała 28 000 zł i decyzją mieszkań-
ców zrealizowana została z budżetu Gminy Męcinka w ramach funduszu 
obywatelskiego i sołeckiego. 
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Droga w Piotrowicach - gotowa! 

Dobiegła końca realizacja I etapu kolejnej inwestycji drogowej w Piotro-
wicach. Wykonany został blisko kilometr drogi dojazdowej do osiedla 
domów jednorodzinnych oraz do gruntów rolnych. Na realizację przed-
sięwzięcia Wójt Gminy Męcinka pozyskał dotację w wysokości 84 000 zł  
z budżetu Województwa Dolnośląskiego. II etapem będzie wykonanie 
nawierzchni asfaltowej.

Droga Bogaczów-Pomocne - gotowa!

Dok. ze str. 1   To długo wyczekiwana przez spo-
łeczność lokalną inwestycja, która ma na celu po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców. 
Obecnie oczekujemy na ogłoszenie unijnych na-
borów wniosków na budowę wodociągów oraz 
modernizacji świetlic wiejskich. Mamy przygoto-
waną pełną dokumentację na sieć wodociągową 

Muchów – Pomocne – Kondratów – Stanisła-
wów – Myślinów oraz na modernizację świetlicy 
w Chełmcu. Staramy się również o pozyskanie 
dofi nansowania na budowę innych chodników            
w Gminie Męcinka. 
Inwestycja w Sichowie zrealizowana zostanie 
w 2017r. Będzie ona dużym wyzwaniem zarów-

no dla Urzędu Gminy Męcinka, ale również dla 
mieszkańców. Przedsięwzięcie to skierowane jest 
na zapewnienie bezpieczeństwa naszym miesz-
kańcom. Bez wątpienia wpłynie również na po-
prawę estetyki sołectwa.

Gmina Męcinka liderem w Powiecie Jaworskim w unijnym naborze drogowym 2016 
– ponad 2 mln zł pozyskane!

Droga i chodnik w Słupie - gotowe! 

Dobiegła końca realizacja budowy drogi oraz chodnika w Słupie. Inwesty-
cję realizowano dzięki środkom z budżetu Gminy Męcinka oraz pozyskanej 
dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Wykonana została podbudowa pod nawierzchnię asfaltową wraz z war-
stwą wiążącą oraz roboty towarzyszące takie jak koryta odwadniające oraz 
asfalt na drodze i wjazdach. 

Świetlica w Sichówku - gotowa!

DOTACJE POZYSKANE - INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Prawie 5 km drogi Bogaczów - Pomocne zrealizowano dzięki współpracy 
Gminy Męcinka, Powiatu Jaworskiego oraz Nadleśnictwa Jawor.
W ramach realizacji inwestycji, na którą pozyskano dotację z MSWiA w wy-
sokości 1 029 680 zł oraz przeznaczono środki fi nansowe w budżecie Gminy 
Męcinka i Nadleśnictwa Jawor wykonano nową nawierzchnię asfaltową, 
pobocza oraz wjazdy na posesje w miejscowości Pomocne. Droga ta stano-
wi komunikację terenów górskich Gminy Męcinka głównie z miejscowością 
Męcinka, w której znajduje się urząd gminy, ośrodek zdrowia, szkoła, przed-
szkole gminne oraz gminna biblioteka publiczna.  „W imieniu mieszkańców 
Gminy Męcinka składam podziękowania dla pana Stanisława Laskowskiego 
Starosty Powiatu Jaworskiego, że przychylił się do prośby zgłoszenia drogi 
Bogaczów – Pomocne do programu tzw. „Powodziówki” oraz zaakceptował 
pomysł jej przebudowy, a także panu Sylwestrowi Rudźcowi Wiceprzewod-
niczącemu Rady Powiatu Jaworskiego za poparcie tej inicjatywy. Składam 
serdeczne podziękowania dla pani Minister Elżbiety Witek, pana Pawła 
Hreniaka Wojewody Dolnośląskiego oraz pana Arkadiusza Baranowskiego 
Wicestarosty Powiatu Jaworskiego za wsparcie naszych starań. Dziękuję 
także panu Piotrowi Wierzbickiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jawor, 
który zgodził się fi nansowo wesprzeć budowę drogi Bogaczów – Pomocne” 
– mówi Wójt Gminy Męcinka.

W ciepłych, schludnych i czystych warunkach mieszkańcy Sichówka będą mogli spotykać się  
w nowo odremontowanej świetlicy wiejskiej. Remont tego obiektu możliwy był dzięki pozy-
skaniu na ten cel dotacji w wysokości 30 000 zł w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi. Pozostałą część tj. kwotę 37 994,40 zł pokrył budżet Gminy Męcinka,  w tym częściowo    
z budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano instalację centralnego ogrzewa-
nia, wymianę drzwi, wykonanie nowych tynków, posadzki, instalację elektryczną i malowanie. 
Mieszkańcy tego najmniejszego w Gminie Męcinka sołectwa w godnych warunkach będą mo-
gli organizować wiele przedsięwzięć społecznych oraz prywatnych imprez okolicznościowych. 



Pytania pochodzą od 
mieszkańców Gminy Mę-
cinka zadawane w ramach 
uruchomionego bezpo-
średniego telefonu do 
wójta. Dane osobowe roz-
mówców nie są ujawnia-
ne i podlegają ochronie 
prawnej.

W przyszłym roku szkolnym prze-
prowadzona zostanie ogólnopol-
ska reforma oświaty likwidująca 
gimnazja, a wprowadzająca szkoły 
ośmioklasowe. Jak funkcjonować 
będzie nasza szkoła w Piotrowi-
cach?

Dok ze str. 1  W związku z powyższym 
przygotowuję obecnie konsultacje 
społeczne dotyczące organizacji 
gminnego systemu oświaty w naszej 
gminie. Chcę wysłuchać zgłoszonych 
potrzeb i propozycji rodziców. Na 
spotkaniach przedstawię również 
przeprowadzone analizy. Decyzja, 
jaką samorząd Gminy Męcinka po-
dejmie w przedmiotowej sprawie 
na pewno nie będzie wbrew ocze-
kiwaniom społeczności lokalnej. 
Wszelkie podejmowane przeze mnie 
działania mają na celu stworzenie w 
miarę istniejących możliwości jak 
najlepsze warunki do zamieszkiwa-
nia dla naszych obywateli, a w tej 
sprawie dobro najmłodszych jest 
najważniejsze. 

Kiedy możemy spodziewać się do-
stosowania budynku Urzędu Gminy 
w Męcince do osób niepełnospraw-
nych?

Urząd Gminy w Męcince rzeczywi-
ście mieści się w budynku z dużymi 
utrudnieniami architektonicznymi. 
Wysokie schody prowadzące na par-
ter obiektu to dopiero do niedaw-
na pierwszy etap w dostaniu się do 
urzędu. Następnie kolejne wysokie 
schody, aby móc załatwić sprawę 
dotyczącą meldunku, podatków czy 
rolnictwa. W celu zminimalizowa-
nia istniejącego problemu podjąłem 
w 2015 r. działania polegające na 
przeniesieniu jak największej ilo-
ści stanowisk obsługowych z piętra 
obiektu na jego parter. Wiem, że to 
nie rozwiązuje problemu w całości, 
bo są jeszcze wspomniane wysokie 
schody zewnętrzne. Jestem już po 
kilkukrotnych rozmowach z Prezes 
Banku Spółdzielczego w Jaworze 
Oddział w Męcince panią Jowi-
tą Martyniak – Lech i udało mi się 
wynegocjować aby bank w ramach 
współpracy z Gminą Męcinka wy-
konał windę do naszego urzędu. Za-
planowane zostało aby winda ta po-
wstała w pierwszym półroczu 2017r. 
Gmina w ten sposób zaoszczędzi      
w swoim budżecie ok. 50 000 zł. 

W kampanii wyborczej podnosił 
Pan kwes" ę konieczności zagospo-
darowania zbiornika wodnego Słup 
do celów rekreacji. Czy podjął już 
Pan działania w tym zakresie?

Obecnie prowadzone są prace pla-
nistyczne dotyczące przeznaczenia 
terenów wokół zbiornika na cele 
rekreacyjne, turystyczne i usługo-
we. Właścicielami tych terenów są 
głównie osoby prywatne oraz Lasy 
Państwowe. Odbyłem już  spotkanie 
z właścicielami działek zachęcając 

ich do rozważenia podjęcia dzia-
łalności w zakresie rekreacji wokół 
zbiornika „Słup”. To duża szansa na 
rozwój gminy w kierunku turystycz-
nym. Zainicjowałem i wspólnie  z 
rodzicami pięćdziesięciorga uczniów 
z Gminy Męcinka utworzyliśmy klub 
żeglarski, który główną działalność 
prowadzi właśnie na przedmioto-
wym akwenie wodnym. Nawiązałem 
już współpracę z zarządcą zbiornika, 
czyli RZGW we Wrocławiu i wspól-
nie przygotowujemy się do zorgani-
zowania regat żeglarskich pod ban-
derą gminnego Klubu Żeglarskiego 
„Cysterska Brać” z Męcinki. 

Czy to prawda, że w obrębie miej-
scowości Słup powstaną wiatraki?

Niestety istnieje realne zagrożenie, 
że takie obiekty mogą powstać.       
W 2006 r. poprzedni wójt wydał po-
zytywną decyzję środowiskową dla 
budowy dwóch elektrowni wiatro-
wych w Słupie o wysokości masz-
tu ok. 80 metrów nad poziomem 
terenu wraz z gondolą i skrzydłami 
o mocy 2 MW każdy. Decyzja śro-
dowiskowa umożliwia inwestorowi 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Decyzja ta jest ostateczną i niestety 
nie mam możliwości jej uchylenia                                       
z urzędu. Osobiście uważam, że ta 
decyzja była błędem ponieważ za-
wsze stałem na stanowisku, że nasza 
gmina powinna rozwijać się w kie-
runku tworzenia dogodnych warun-
ków do zamieszkiwania. Planowane 
wiatraki spowodują istotne ogra-
niczenia w możliwości planowania 
nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową we wsi  Słup. 

sie około 2,5 mln. zł. W sołectwach 
Myślinów i Stanisławów planujemy 
budowę sieci wodociągowej, któ-
rej wartość kosztorysowa wynosi 
ponad 5 mln. zł. Ogłaszamy jeszce 
w tym roku przetarg na przebudo-
wę drogi wraz budową chodnika w 
Sichowie o wartości kosztorysowej 
3,8 mln. zł. Planujemy również za-
kup nowego samochodu strażac-
kiego dla OSP Męcinka za kwotę ok. 
800 tys. zł. Planuję również moder-
nizację świetlicy wiejskiej w Chełm-
cu za kwotę 300 tys. zł. Posiadamy 
już częściowe zabezpieczenie fi nan-
sowe na realizację tych inwestycji. 
Na przebudowę drogi w Sichowie 
gmina otrzymał 2,3 mln. zł. dotacji 
z UE w ramach PROW, na budowę 
przydomowych oczyszczalni mamy 
przyznaną dotację (25%) tj. ponad 
600 tys. zł. oraz pożyczkę z WFOŚ. 
– czynimy starania o zwiększenie 
dotacji do 50% wartości zadania. Na 
zakup samochodu strażackiego dla 
OSP został złożony wniosek o środki 
unijne na 64% wartości samochodu. 
Jesteśmy również przygotowani na 
złożenie wniosków o środki unijne 
na budowę wodociągu dla miejsco-
wości Myślinów i Stanisławów, oraz 
na modernizację świetlicy                       
w Chełmcu. Czekamy tylko na ogło-
szenie naboru wniosków i dlatego 
nie możemy wcześniej rozpoczynać 
inwestycji. 

Jestem osobą bezrobotną. Głośno 
mówi się o tym, że w naszej okolicy 
powstanie duży zakład produkcyjny 
Mercedes – Benz. Gdzie mogę zło-
żyć podanie o pracę i swoje CV ?

Jestem po rozmowie m.in. w tej 
sprawie z panią Ewą Łabno – Falęcką
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KUPON KONKURSOWY

Pytanie konkursowe: Jaką dyscyplinę sportową uprawiają uczniowie       z 

Gminy Męcinka przebywający na wakacjach  w ramach Systemu Moty-

wacyjnego Wójta Gminy Męcinka?

 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Adres Zamieszkania: …………………………………………………………………………….…
Tel. Kontaktowy: .........................................................................................
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Gminie Męcinka. 
Kupon konkursowy wraz z udzieloną odpowiedzią należy wrzucić do urny 
znajdującej się w Urzędzie Gminy Męcinka. Losowanie zwycięzcy odbę-
dzie się publicznie na najbliższej sesji Rady Gminy Męcinka. 
Nagroda w konkursie: blender kuchenny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. z 
2016r. poz. 922)

                                       
……………………………………………..

                   Czytelny Podpis

Panie Wójcie zbliża się koniec roku, 
jakie inwestycje planuje Pan na rok 
następny?

 Faktycznie, prace nad projektem 
budżetu na 2017 rok trwają już od 
września. Na najbliższe dwa lata za-
kładam ambitne plany inwestycyjne 
na kwotę ponad 12 mln. zł. W 2017 
r. planuję między innymi rozpoczę-
cie budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w pięciu miejscowo-
ściach na terenach górskich, która 
rozłożona będzie na 2 lata i wynie-

przedstawicielką Mercedes – Benz 
Polska Sp. z o.o. Grupa Daimler, 
która poinformowała mnie, że na 
chwilę obecną zakład, który ma po-
wstać w naszej Dolnośląskiej Strefi e 
Aktywności Gospodarczej nie ma 
jeszcze ofi cjalnej struktury organiza-
cyjnej, dlatego też formalnie nie ma 
możliwości w chwili obecnej skła-
dania podań o pracę ani żadnych 
innych dokumentów np. CV. Więcej 
informacji na temat rekrutacji do tej 
fabryki poznamy prawdopodobnie 
w listopadzie br.
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Nominacja do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu dla Kalwarii w Męcince 

Skarb Lasu Mnichów – to zabytkowe pocysterskie kaplice drogi krzyżo-
wej, czyli słynna Kalwaria w Męcince. To także dobre serca pielgrzymów 
uczestniczących we wrześniowej corocznej pielgrzymce z dostojną orkie-
strą dętą, chorągwiami i mnichami cysterskimi. 
Na górze Górzec odbywa się misterium Mszy Świętej oraz akcja charyta-
tywna na rzecz kliniki onkologicznej z Wrocławia. Skarb Lasu Mnichów to 
przede wszystkim ludzie dobrej woli, którzy swoim zaangażowaniem, pracą 
i poświęceniem robią coś dobrego dla innych. Pomagają najsłabszym, czy-
li chorym dzieciom.  Głównym organizatorem inicjatywy jest Parafi a pw. 
Św. Andrzeja Ap. w Męcince przy wsparciu fi nansowym i organizacyjnym ze 

strony Wójta Gminy Męcinka. Wielką pracę wykonują także OSP Męcinka, 
szkoły, schola Eden, rady parafi alne, JPR „Baryt” ze Stanisławowa, Zakon 
Maltański, Policja, sołtysi i rady sołeckie oraz bardzo wielu mieszkańców 
Gminy Męcinka.
Pielgrzymka na Kalwarię w Męcince zdobyła w dniu 6 października 2016 r. 
Nominację do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Uroczysta Gala, podczas któ-
rej nominację w imieniu Mieszkańców Gminy Męcinka oraz Pielgrzymów 
odebrali Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski oraz Ks. dr Marek Klu-
wak Proboszcz Parafi i w Męcince odbyła się na Zamku Topacz pod Wrocła-
wiem.

Święto Pieczonego Ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka w Piotrowicach 
odbywa się już od 14 lat, a jej pomysłodawcami 
są panowie Zygmunt Osiatycki i Grzegorz Urba-
nowski. Pierwotnie impreza odbywała się za 
sklepem w Piotrowicach, a później dzięki dobrej 
współpracy z ówczesną dyrektor szkoły panią 
Danutą Niedzielską na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Piotrowicach.
 Od kilku lat impreza organizowana jest przez soł-
tysa Piotrowic pana Andrzeja Ankusa wraz z radą 

sołecką oraz miejscowe Towarzystwo Miłośników 
Piotrowic w pięknym i zabytkowym parku. Każ-
dego roku imprezę odwiedza wielu gości, wśród 
których w tym roku była pani Minister Elżbieta 
Witek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Syl-
wester Rudziec, radny Stanisław Witek, Przewod-
niczący Rady Gminy Męcinka Woj-
ciech Lichoń, Komendant Powiatowy 
Policji w Jaworze insp. Andrzej Błasz-
czak, radni oraz sołtysi gminy.
W obecnym roku Pieczony Ziemniak 
w Piotrowicach współfi nansowany 
był z budżetu Gminy Męcinka w wy-
sokości 7 000 zł oraz przez sponsorów 
prywatnych. Impreza obfi towała     
w wiele atrakcji, którą rozpoczął kon-
kurs dla dzieci oraz występ zespołu 
folklorystycznego Piotrowiczanki. Na-
stępnie Babeczki Agi zaprosiły zgro-
madzoną publiczność do wspólnej 
ZUMBY, po której rozpoczął się ocze-
kiwany przez gospodynie konkurs na 

potrawę z ziemniaków oraz występ zespołu Chro-
śliczanie. Następnie konkurs motoryzacyjny, kon-
kurs obierania ziemniaków, konkurs StrongMan 
5set+. W czasie trwania imprezy odbyła się lote-
ria fantowa, w której główną nagrodą była pralka 
i sokowirówka.

Podwójne święto parafi i w Słupie 

Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej 
Wniebowziętej jest wyjątkowym świętem dla 
parafi i w Słupie, która w tym roku obchodzona 
była szczególnie w związku z 300-leciem przebu-
dowy Kościoła. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. celebrowaną przez ks. Zbigniewa Wichrowi-
cza. Poświęcona została tablica upamiętniająca 
300-lecie przebudowy Kościoła, a jej uroczyste-
go odsłonięcia dokonała wspólnie z wójtem, jako 
fundatorem tablicy, Kamila Bożykowska przed-
stawicielka najmłodszego pokolenia parafi i.
Po uroczystej mszy św. zebrani wierni zostali za-
proszeni przez proboszcza ks. Piotra Różyckiego 
na Jarmark Parafi alny. Festyn rozpoczął się z wiel-
kim hukiem salwy Grupy Rekonstrukcyjnej II Puł-
ku Księstwa Warszawskiego, po którym występ 
miały zespoły folklorystyczne z gminy Męcinka 
(Chrośliczanie, Piotrowiczanki oraz Rusałki spod 

Czartowskiej Skałki) a także zespół biesiadny ze 
Świdnika i Metamorfoza z Wolbromka. Kolejnym 
punktem programu była Gala Talentów 
Parafi alnych oraz występ kabaretu „od 
0 do 99”. Podczas jarmarku dodatkową 
atrakcją była szczudlarka, która często-
wała dzieci cukierkami oraz policjanci, 
którzy przedstawili pokaz tresury psów 
oraz umożliwili zgromadzonym wykona-
nia odcisku palców czy też oznakowania 
roweru i oglądnięcia z bliska radiowozu 
policyjnego. Podczas festynu można było 
spróbować swojskich smakołyków. Przy-
gotowane cegiełki, losy oraz pamiątko-
we gadżety (koszulki, kubki i magnesy), 
które można było zakupić podczas od-
pustu cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Na zakończenie festynu wszyscy 

wspólnie bawili się z zespołem „Na czasie”.

9 października 2016 r. uroczyście podziękowano mieszkańcom,
 którzy zaangażowali się w organizację pielgrzymki.

W 2016 r. uzbierano kwotę 17 616,28 zł, którą przekazono w całości 
na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
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O pomyśle pozytywnie wypowiedziało się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

Przedszkole Małego Księcia w Męcince – jedyna taka innowacja pedagogiczna
 w Powiecie Jaworskim 

Od obecnego roku szkolnego w przedszkolu gminnym w Męcince wdra-
żana jest innowacja pedagogiczna „Najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu” na podstawie powieści A. de Saint Exupery „Mały Książę”. Inno-
wacja, którą szkole zaproponował Wójt Gminy Męcinka M. Brzozowski jest 
już wdrażana poprzez realizację szeregu specjalnych zajęć. Spotkanie z ro-
dzicami dzieci przedszkolnych odbyło się 15 września 2016 r. w sali wido-
wiskowej w Męcince, gdzie zaprezentowane zostały założenia innowacji.               
Gminne przedszkolaki w dniu 22 czerwca 2016 r. otrzymały od wójta pa-

miątkową książkę ze specjalną dedykacją. Przedszkole „Małego Księcia”          
w Męcince to również wiele zaplanowanych wyjazdów i spotkań.
Harmonogram realizacji zadań programowych opracowany przez nauczy-
cielki przedszkola: Beatę Bednarczyk, Ewę Bujałę, Martę Babiarz-Reczuch 
oraz Annę Łękawę.Innowacja ta będzie sfi nansowana z budżetu gminy Mę-
cinka i jest zgodna z podstawą programową oraz polityką państwa w zakre-
sie edukacji. „Obecnie pracujemy nad propozycją innowacji pedagogicznej 
dla naszego przedszkola w Piotrowicach. Pomysł już jest. Szczegóły zdradzi-
my niebawem” – informuje wójt.

Bezpieczeństwo oczami dziecka.

Policja u przedszkolaków w Piotrowicach 
W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz 
edukację związaną z bezpieczeństwem. Dlatego naszych przedszkolaków 
odwiedził policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
Pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa min. jak bezpiecznie 
przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytu-
acji niebezpiecznych dla dziecka, komu mogę powiedzieć jak się nazywam, 
a komu nie?…. Nasze przedszkolaki posiadają takie wiadomości i swoją 
wiedzą podzieliły się z policjantem. Pokazały również, że są odpowiedzialni 
i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu, 
znają również wszystkie numery alarmowe.  To wydarzenie  przedszkolne 
pozwoliło  zrealizować nadrzędny cel wychowawczy i dydaktyczny naszej 
placówki, jakim jest  troska o bezpieczeństwo naszych dzieci. Na zakoń-
czenie policjant przygotował dla wszystkich ciekawą niespodziankę. Dzieci 
wykonały pamiątkowe odciski palców.  W podziękowaniu za ciekawe spo-
tkanie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu dro-
gowego i bezpiecznej zabawy nasi podopieczni wręczyli policjantom pa-
miątkowy dyplom i słodki upominek. Autor: Anna Karlińska

Wysłanie kartek - symbolu pamięci, uznali za rzecz konieczną.

Uczniowie klasy VI wysyłają kartkę do Powstańca

Uczniowie klasy VI ,,a” i VI ,,b” przystapili do projektu ,,BohaterON”. Ma on na 
celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. 
Młodzież na lekcji historii obejrzała fragmenty fi lmów dokumentalnych przybliża-
jące  wydarzenia, które miały miejsce 1 sierpnia 1944r. Było to pierwsze zetknięcie 
uczniów z krwawą historią II wojny światowej. Heroizm Powstanców walczących 
przez 63 dni o wyzwolenie Warszawy, wywarł na młodych ludziach ogromne wra-
żenie. Zapoznali się z sylwet-
kami żyjących bohaterów. 
Zrozumieli, że    o wolność 
walczyli ich równolatkowie i 
brakująca część twarzy, wid-
niejąca na karcie pocztowej, 
mogła należeć przecież do 
nich. Zamieścili też mot-
to: ,,Pamiętamy          o PO-
WSTAŃCACH z Warszawy”, a 
kartki przyozdobili symbola-
mi narodowymi. 
Autor: Maria Miazga
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Najważniejszym słowem wydarzenia, które już po raz trzeci odbyło się na boisku w Piotrowicach wbrew pozorom nie było „sport”.

Turniej Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka podziękowaniem dla sportowców 

Najważniejszym słowem Turnieju Lata o Puchar 
Wójta Gminy Męcinka było „dziękuję”. Impreza 
jest podziękowaniem dla klubów sportowych 
działających w Gminie Męcinka za krzewienie 
sportu, integrację mieszkańców, kształtowanie 
postaw i charakterów młodych ludzi, a także 
promocję Gminy Męcinka.
Tegoroczny Turniej Lata o Puchar Wójta Gminy 
Męcinka odbył się 6 sierpnia. Jednakże cztery 
drużyny walczyły nie tylko o puchar lecz również 
o główną nagrodę ufundowaną przez wójta w po-
staci bonu na 1 000 zł. Po kilkugodzinnych zmaga-
niach zdobył ją Klub Sportowy z Męcinki.
Wójt ufundował również puchary: za II miejsce, 
który wywalczył LKS „Platan” Sichów, III miej-
sce, które zdobył KS „Bazalt” Piotrowice oraz za 
IV miejsce, które zajął LKS „Chełmiec”. Drużyny 
te otrzymały także piłki sportowe. Puchary na-
szym drużynom wręczyli Radni Gminy Męcinka 
w osobach: Przewodniczący Wojciech Lichoń, 

Wiceprzewodniczący Janusz Wasiluk, Franciszek 
Rudziec, Waldemar Talar oraz Daniel Macała.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Mi-
nister Elżbieta Witek, która ufundowała puchar 
dla drużyny „Fair Play”, a zdobył go KS „Bazalt” 
Piotrowice. Imprezę honorowym patro-
natem objął również Wiceprzewodni-
czący Powiatu Jaworskiego Sylwester 
Rudziec fundując jednocześnie puchar 
dla „Najlepszego zawodnika”, którym    
w tym roku okazał się Dawid Pancerz. 
„Najlepszym strzelcem” został Kacper 
Baran otrzymując puchar ufundowany 
przez radnego Daniela Macałę, nato-
miast „Najlepszym bramkarzem” Paweł 
Cybulski zdobywając puchar Wójta Gmi-
ny Męcinka. 
W trakcie imprezy dzieci brały udział      
w grach i zabawach przeprowadzonych 
przez animatorki oraz korzystały z innych 

atrakcji. Na zakończenie wydarzenia odbyło się 
disco w wykonaniu DJ Li$ le. Patronat medialny 
nad imprezą sprawowało Radio Plus Legnica i 
Wiadomości24h.

Rozpoczął się rok szkolny, a uczniowie ze szkół Gminy Męcinka rozpoczęli 
„walkę” o wakacje na spływie kajakowym rzeką Czarną Hańczą w ramach 
Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy Męcinka. Ale tak naprawdę nasi 
uczniowie walczą o swoją przyszłość, ponieważ system ten zakłada na-
grodzenie dwadzieścioro dzieci ze szkół z Męcinki i Piotrowic, którzy w 
największym stopniu poprawią oceny w nauce. Program w naszej gminie 
funkcjonuje od ubiegłego roku szkolnego i fi nansowany jest z budżetu Gmi-

ny Męcinka. 
Celem tego 
pomysłu jest 
m o t y wowa -
nie uczniów 
do nauki oraz 
p r o m o w a -
nie w naszej 
gminie no-
wej dyscypli-
ny sportowej 
jaką jest kaja-
karstwo.

Rozpoczęli walkę o wakacje z przygodą.

System Motywacyjny Wójta
  - na kajaki za oceny 

Żabką, kraulem czy delfi nkiem – dylemat przedszkolaków.

Sport od najmłodszych lat
 - nasze przedszkolaki pływają

We wrześniu 2015 r. uruchomione zostały w Gminie Męcinka pełnowy-
miarowe przedszkola gminne w Męcince i Piotrowicach. W ramach zajęć 
dodatkowych w Piotrowicach dzieci biorą udział w zajęciach tanecznych,                
z języka angielskiego i zajęciach korekcyjnych. W Męcince natomiast w za-
jęciach z rytmiki, w lekcjach języka angielskiego, zajęciach korekcyjnych, 
zajęciach matematyczno - przyrodniczych „Mądra Główka”, a także w zaję-
ciach z nauki pływania na basenie „Słowianka” w Jaworze. Dwadzieścioro 
dzieci pod okiem opiekunek z przedszkola i profesjonalnych instruktorów 
pływania zdobywają tą bez wątpienia ważną w życiu każdego człowieka 
umiejętność. Nasze przedszkolaki odbyły już pierwsze zajęcia w wodzie. 
Lekcje pływania są bezpłatne dla dzieci, ponieważ samorządowi Gminy Mę-
cinka udało się na ich sfi nansowanie pozyskać sponsora jakim jest Kopalnia 
Surowców Skalnych w Bartnicy.

Płyną i żeglują po wzburzonej fali, jaki ląd odkryją nasi mali żeglarze … 

Klub Żeglarski z pełnym wiatrem

Sport od najmłodszych lat – dotacja na zajęcia piłkarskie dla dzieci
pozyskana.

„Być jak Sobota … czyli mała wieś
 też ma marzenia” 

Dok. ze str. 1  12 maja 2016 r. - to  właśnie wtedy narodziła się w Gmi-
nie Męcinka nowa dyscyplina sportowa – żeglarstwo. Dyscyplina, pasja, 
a może nawet i przyszłość niejednego uczestnika Klubu Żeglarskiego „Cy-
sterska Brać” w Męcince, który założony został przez wójta oraz rodziców 
pięćdziesięciorga uczniów z Gminy Męcinka. W miesiącu maju i czerwcu 
dzieci uczyły się teorii od komandora Grzegorza Dyjasa, który jednocześnie 
został prezesem klubu. Obecnie uczestnicy są już po kilku zajęciach na wo-
dzie, podczas których nabywały nowe umiejętności żeglarskie ale również 
uczyły się dyscypliny, współpracy i odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka. Dzieci pływają zarówno na zbiorniku wodnym „Słup”, który posia-

da w okolicy 
najlepsze wa-
runki wiatro-
we do żeglugi, 
ale także na 
jeziorze w Ku-
nicach. Klub 
żeglarski do-
finansowany 
został w 2016 
r. z budżetu 
Gminy Męcin-
ka kwotą 
10 000 zł. 

Na realizację  projektu o takiej właśnie nazwie udało się pozyskać z Mini-
sterstwa Sportu dotację w wysokości 10 000 zł. To oferta cyklu zajęć spor-
towych z piłki nożnej dla dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Lekcje pod okiem 
profesjonalnego trenera odbędą się jeszcze w 2016 r. Celem projektu jest 
popularyzacja zdrowego trybu życia, rozwijanie pasji oraz rozwój najmłod-
szych mieszkańców Gminy Męcinka. Przy tej okazji składamy podziękowa-
nia dla pani Minister Elżbiety Witek za współpracę i pomoc w realizacji 
działań na rzecz mieszkańców Gminy Męcinka.
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Nieruchomości na sprzedaż
   WÓJT GMINY MĘCINKA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż 13 działek  budowlanych wchodzące w skład zasobu gruntów Gminy Męcinka, położonych w obrębie wsi Męcinka.

Działki na chwile obecną są nieuzbrojone planowany termin wykonania uzbrojenia  w sieć wodno-kanalizacyjną to 15.12.2016 r. Ceny podane poni-
żej zawierają uzbrojenie.

Poz.1. działka nr 184/8, o pow.0,1211 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 51 600,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 160,00 zł, Postąpienie wynosi: 516,00 zł.

Poz. 2. działka nr 184/9 o pow. 0,1205 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł.

Poz. 3. działka nr 184/10 o pow. 0,1206 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł.

Poz. 4. działka nr 184/11 o pow. 0,1585 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

Cena wywoławcza: 62 200,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 6 220,00 zł, Postąpienie wynosi: 622,00 zł . 

Poz. 5. działka nr 184/12 o pow. 0,1445 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena wywoławcza: 61 600,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 6 160,00 zł, Postąpienie wynosi: 616,00 zł .

Poz. 6. działka nr 184/13 o pow. 0,1652 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej

Cena wywoławcza: 64 800,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 6 480,00 zł, Postąpienie wynosi: 648,00 zł .

Poz. 7. działka nr 184/14 o pow. 0,1200 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

Cena wywoławcza: 51 200,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 120,00 zł, Postąpienie wynosi: 512,00 zł .

Poz. 8. działka nr 184/15 o pow. 0,1205 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł .

Poz. 9. działka nr 184/16 o pow. 0,1205 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł .

Poz. 10. działka nr 184/17 o pow. 0,1205 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o,Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł .

Poz. 11. działka nr 184/18 o pow. 0,1205 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł .

Poz. 12. działka nr 184/19 o pow. 0,1206 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł .

Poz. 13. działka nr 184/120 o pow. 0,1205 ha, zapisana w KW Nr LE1J/00012195/4 Sądu Rejonowego w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

Cena wywoławcza: 51 400,00 zł ne' o, Wadium wynosi: 5 140,00 zł, Postąpienie wynosi: 514,00 zł 
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Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w 
wysokości 23%. 
Przetargi na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej 
odbędą się 18 listopada 2016 r. o godz. 10.00  w siedzibie 
Urzędu Gminy Męcinka, pokój nr 16, I piętro.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-
dium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotów-
ką na konto Urzędu Gminy Męcinka  - Bank Spółdzielczy 
Oddział w Męcince  77 8647 1017 0105 0018  2001  0006 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne 
znalazły się na koncie Urzędu Gminy Męcinka, najpóźniej do 
dnia 15.11.2016 r. Wniesienie jednego wadium uprawnia do 
wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nie-
ruchomości.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania  
przetargu  w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu  można uzyskać 
u organizatora przetargu osobiście pokój nr 26 lub telefo-

nicznie pod nr 76 871 34 47, w poniedziałek od 7.00 do  16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.00 -15.00  , w piątek od godz. 7.00 do 14.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia 
do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Męcinka i danej miejscowości.                              
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