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Plac budowy w Sichowie przekazany – ruszamy z dużą inwestycją

Rozlicz PIT
w Gminie
Męcinka
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telewizor!

W NUMERZE
2017 rokiem seniora w Gmi-
nie Męcinka – bezpłatna 
rehabilitacja ! 
„W obecnym roku uruchomiliśmy 
dla osób w wieku 60+ będący-
mi pacjentami naszych ośrodków 
zdrowia bezpłatną rehabilitację 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w 
Piotrowicach" – informuje Wójt 
Gminy Męcinka. Seniorom ofe-
rujemy bezpłatne zabiegi takie 
jak laseroterapia, fi zykoterapia, 
elektroterapia, światłolecznictwo, 
ultradźwięki, magnetoterapia oraz 
masaże. Przed przystąpieniem do 
rehabilitacji niezbędne jest uzy-
skanie skierowania od lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej przyj-
mującego w ośrodkach Gminy 
Męcinka. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Piotrowi-
cach. Dok. na str. 3

Nie będzie podwyżki za 
śmieci w Gminie Męcinka!  
21 grudnia 2016 r. wójt gminy podpi-
sał stosowną umowę, która gwarantuje  
niepodwyższanie dla naszych miesz-
kańców opłat za odpady przez okres 
co najmniej dwóch lat.                   . 
Dok. na str. 3

Mechatronik – zawód 
z przyszłością w Mercedesie. 
Gmina Męcinka podejmuje 
działania na rzecz swoich 
mieszkańców
Mechatronika to dziedzina wiedzy, 
która uczy jak urządzenia mechanicz-
ne zastąpić inteligentnymi systema-
mi elektromechanicznymi. Zespoły 
współczesnego samochodu wykorzy-
stują wiedzę z zakresu informatyki, 
elektroniki, mechaniki, robotyki i au-
tomatyki.  Dok. na str. 10

Z uśmiechami na twarzach przed-
szkolaki z Gminy Męcinka obcho-
dziły przywitanie pierwszego dnia 
wiosny. Grupa „Krasnali” z przed-
szkola z Piotrowic wraz z wycho-
wawczynią p. Anną Karlińską przy 

wsparciu Wójta M. Brzozowskiego 
zorganizowały w sali widowiskowej 
w Męcince przedstawienie o segrega-
cji odpadów i dbaniu o środowisko. 
Dzieci z przedszkoli zaprezentowa-
ły zgromadzonej publiczności po-

Będą dwie ośmioklasowe szkoły 
podstawowe w Gminie Męcinka

Do grona Obywateli 
Gminy Męcinka
dołączyli narodzeni :
8 stycznia 2017r. Filip Jan Kuliś 
z Chroślic,
22 stycznia 2017r. Aleksander Strzyż   
z Małuszowa ,
25 stycznia 2017r. Maciej Brezman 
z Kondratowa,
27 stycznia 2017r. Hanna Aleksandra 
Rzepka z Chełmca,
28 lutego 2017r. Sandra Skrok
 ze Stanisławowa,
7 marca 2017r.  Pola Maria Nawara 
z Piotrowic,
15 marca 2017r. Maja Maria Miciak 
z Muchowa,
25 marca 2017r. Filip Kacper Bukare-
wicz z Małuszowa. 

Z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Męcinka zdrowia, spokoju oraz wzajemnej 
życzliwości przyjaciół i znajomych.

Życzę także niespożytych sił w zmaganiu się z codziennymi tro-
skami oraz w realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

Z najserdeczniejszymi życzeniami
Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

kaz mody. Stroje zostały wykonane 
przy użyciu materiałów, które na co 
dzień traktowane są jako tzw. śmie-
ci. Podsumowując piękną akcję wójt  
przekazał dzieciom torby ekologicz-
ne z herbem Gminy Męcinka i na-
pisem „Gmina Męcinka jest EKO”. 
Przedszkolaki barwnym korowodem 
maszerowały po Męcince jednocze-

śnie przypominając mieszkańcom o 
nadejściu wiosny oraz obdarowując 
ich torbami ekologicznymi. Wielkie 
podziękowania  w tym miejscu na-
leżą się  wszystkim nauczycielkom 
wychowania przedszkolnego oraz 
rodzicom za kreatywność, pomysło-
wość i zaangażowane w te przepięk-
ne kreacje.

Rozpoczęliśmy realizację dużej in-
westycji polegającej na przebudowie 
drogi o długości 1,6 km oraz budowie 
chodnika i kanalizacji deszczowej.

W dniu 8 marca 2017r. Wójt Gmi-
ny Męcinka przekazał wykonawcy 
wyłonionemu w drodze przetargu, 
tj. Konsorcjum Przedsiębiorstwo 

Przedszkolaki z Gminy Męcinka przywitały wiosnę 

Transportowo – Budowlane Sp. z o.o. 
Wrocław i Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Specjalistycznego i Meliora-
cji Sp. z o.o. Legnica plac budowy. 
Realizacja inwestycji wyniesie 2 329 
620 zł.

W wyniku reformy istnieją możliwo-
ści zorganizowania w Gminie Mę-
cinka systemu oświaty w następujący 
sposób: utworzenia dwóch szkół 8 kla-
sowych lub utworzenia jednej szkoły 
podstawowej samodzielnej lub fi lial-

nej o strukturze  I–III lub I–IV i jednej 
szkoły podstawowej o strukturze I-
-VIII. Rozważano również utworzenie 
jednej szkoły podstawowej w dwóch 
budynkach: I – VI (w jednej szkole) i I 
-VIII (w drugiej szkole). Dok. na str. 3

Mieszkańcy Chełmca od wielu lat 
oczekują na chodnik przy ruchliwej 
drodze wojewódzkiej, przy której zlo-
kalizowane są budynki mieszkalne, 
kościół wraz z cmentarzem, zabytko-
wy park i plac zabaw, boisko sportowe 
oraz sklep. Obecne działania samorzą-
du Gminy Męcinka zaowocowały po-
zyskaniem dofi nansowania na budowę 
chodnika oraz przebudowę odwod-

nienia przy przedmiotowej drodze z 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu w wysokości 476 850 zł, co 
stanowi 55 % szacunkowej całkowi-
tej wartości zadania. Pozostała część 
kosztów pokryta zostanie z budżetu 
Gminy Męcinka. Obecnie trwają prace 
nad projektem budowlanym inwesty-
cji, której zakończenie zaplanowane 
zostało w listopadzie 2017r.

Będzie bezpieczniej w Chełmcu  
 - dotacja na chodnik pozyskana !
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Obecnie przygotowywane inwestycje:
• Prowadzenie procedury przetargowej inwestycji: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach górskich gminy ( pozyskana  
   dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 584 300 zł +dodatkowe środki fi nansowe z tego funduszu w wysokości 438 250 zł – możliwe umo -    
   rzenie pożyczki ).
• Opracowywano projekt na budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do Osiedla Piotrowice.
• Opracowywano projekt na przebudowę drogi gminnej w Piotrowicach.
• Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w Myślinowie. 
• Opracowywana jest koncepcja budowy mieszkań socjalnych w Gminie Męcinka (przeprowadzono identyfi kację terenów, na których możliwa 
    byłaby budowa mieszkań, przeprowadzono konsultacje planistyczne co do wytypowanych terenów, ustalono możliwe źródła fi nansowania za  dania).

Zrealizowane inwestycje w ostatnim kwartale 

Dobiega końca budowa prawie dwukilometrowego chodnika w Nowej 
Męcince. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Dzięki pozyskanej dotacji już w tym roku zbudowany zostanie chod-
nik wraz z kanalizacją deszczową, przebudowana zostanie także dro-
ga. Mieszkańcy Sichowa bezpieczniej będą się poruszać w obrębie 
swojego sołectwa.

Odremontowana świetlica w Sichówku. To najmniejsze w Gminie Męcin-
ka sołectwo ma od wielu lat oczekiwane miejsce spotkań i aktywności 
społecznej.

W celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców wymieniono 
przystanki w Nowej Męcince, Męcince, Przybyłowicach i Piotrowicach.

Budowa sieci kanalizacyjnej do Gminnej Strefy Aktywności Gospo-
darczej w Nowej Męcince wraz z modernizacją sieci wodociągowej 
tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie.

Już w tym roku mieszkańcy Chełmca będą mogli w bezpiecznych 
warunkach poruszać się w obrębie swojego sołectwa. W ramach inwe-
stycji zrealizowana zostanie budowa chodnika i kanalizacji deszczowej. 
Powstaną także przejścia dla pieszych.
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aktualności

Prace Społecznie Użyteczne w Gminie Męcinka
W związku z planowaną budową 

pierwszej w Polsce fabryki Merce-
des-Benz informujemy, że dostępna 
jest strona internetowa poświęcona tej 
inwestycji, na której znajdą Państwo 
zarówno informacje dotyczące budo-

Nie będzie podwyżek za śmieci w Gminie 
Męcinka 
Dok ze str. 1. Pierwszy przetarg doty-
czący odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Męcinka odbył się 28 
listopada 2016r. „Przyjęcie najtańszej 
oferty w ramach tego przetargu skut-
kowałoby koniecznością uchwalenia 

Dok. ze str. 1 „Szczególnymi grupami 
naszej społeczności lokalnej są dzieci i 
seniorzy. Te pierwsze to pełne ufności 
w człowieka i przyszłość istoty, któ-
rym należy zapewnić dobre przygoto-
wanie edukacyjne oraz start na dalsze 
etapy życia. Natomiast seniorzy to 
skarbnica wiedzy, doświadczeń i mą-
drości życiowych. 
I to właśnie tym grupom społecznym 
należy zapewnić szczególną ochronę
 i bezpieczeństwo. Jednym z pierw-
szych działań obecnego samorządu 
Gminy Męcinka było uruchomie-
nie pełnowymiarowych bezpłatnych 
przedszkoli gminnych – to dla naj-
młodszych.  Dla seniorów natomiast 

2017 rokiem seniora w Gminie Męcinka – bezpłatna rehabilitacja ! 

Mercedes – o rekrutacji i rozwoju fi rmy 

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy 
Męcinka, która odbyła się 20 stycznia 
2017 r. za długoletnie pożycie małżeń-
skie medalami prezydenckimi, dyplo-
mami pamiątkowymi Wójta Gminy 
Męcinka oraz kwiatami wręczonymi 
przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Męcinka uhonorowani zostali: Pań-

podwyżek dla naszych mieszkańców 
już w tym roku. Oferta z najniższą 
ceną znacząco przewyższyła kwotę, 
którą zaplanowałem przeznaczyć na 
sfi nansowanie zamówienia. Podjąłem 
ryzyko i unieważniłem przetarg. Jak 
się okazało – słusznie. W drugim prze-

od 2015 r. oferujemy wiele działań 
społecznych i akcji profi laktycznych. 
W obecnym roku uruchamiamy dla 
osób w wieku 60+ będącymi pacjenta-
mi naszych ośrodków zdrowia bezpłat-
ną rehabilitację w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Piotrowicach" – informuje 
Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzo-
zowski.
Seniorom oferujemy bezpłatne zabie-
gi takie jak laseroterapia, fi zykotera-
pia, elektroterapia, światłolecznictwo, 
ultradźwięki, magnetoterapia oraz 
masaże. Przed przystąpieniem do re-
habilitacji niezbędne jest uzyskanie 
skierowania od lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej przyjmującego 

wy nowego zakładu w naszej okolicy, 
jak również aktualności związane z lo-
kalnymi działaniami podejmowanymi 
przez fi rmę Mercedes-Benz.

Jubilaci długoletniego pożycia małżeńskiego 
odznaczeni 

stwo Aleksandra i Czesław Babulowie, 
Stanisława i Tomasz Tamowie, Józefa 
i Jan Jeżowie, Maria i Mieczysław 
Stadniccy, Rozalia i Tadeusz Gudzow-
scy oraz Maria i Jan Kroczakowie.
Wójt pogratulował parom pięknego ju-
bileuszu i podziękował za to, że swoim 
świadectwem dają przykład młodemu 

Dotacje dla mieszkańców
 i przedsiębiorców z Gminy 
Męcinka na wymianę pieców
Tworzenie dobrych warunków do
zamieszkania to również troska 
o środowisko naturalne, w tym o ja-
kość powietrza, na które duży wpływ 
mają źródła ogrzewania. „Zachęcam 
mieszkańców i przedsiębiorców z tere-
nu Gminy Męcinka chcących wymie-
nić piece grzewcze, do skorzystania 
z dotacji gminnej w wysokości 1500 

pokoleniu. Specjalnie dla Jubilatów 
podczas uroczystości wystąpił zespół 
muzyczny ze Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Jaworze, po którym 
zgromadzeni goście wspólnie zaśpie-
wali „Sto Lat” z owacjami na stojąco.

zł. Dotacje dotyczą modernizacji sys-
temów grzewczych, polegających na 
zmianie paliwa na gazowe (gaz płynny 
propan-butan lub gaz ziemny), olejo-
we, na biomasę lub na zastosowaniu 
urządzeń wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii” – informuje wójt.

Dotacja pozyskana – Gmina 
Męcinka pomaga mieszkań-
com usunąć azbest 
Gmina Męcinka otrzymała dofi nan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na realizację 
inwestycji pn. „Demontaż, zbieranie, 
transport oraz unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest z terenu 

Gminy Męcinka." Dzięki temu z 21 
nieruchomości, których właściciele 
zgłosili się do Urzędu Gminy Męcinka 
w wyznaczonym terminie do 8 lutego 
2017r. jeszcze w tym roku usunięte zo-
staną wyroby azbestowe.

Od poprzedniego roku tradycją jest 
spotkanie wójta z pracownikami spo-
łecznie użytecznymi. W Męcince                  
2 lutego br. czekał na pracowników 

poczęstunek, mały upominek oraz 
osobiste podziękowania złożone przez 
wójta. Podczas spotkania poruszanie 
były różne tematy dotyczące potrzeb 

mieszkańców gminy oraz organizacji 
prac społecznie użytecznych.
W 2016 roku w Gminie Męcinka w ra-
mach przedmiotowych prac pracowało 
19 osób, dzięki którym nasze sołectwa 
wyglądały czysto i estetycznie. 

W obecnym roku 20 bezrobotnych  
z terenu Gminy Męcinka w okresie od                        
13 marca do 30 listopada wykonuje 
prace społecznie użyteczne na rzecz 
swojej miejscowości. Środki na fi nan-
sowanie prac społecznie użytecznych 
pochodzą z budżetu Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jaworze oraz Gminy 
Męcinka.

w ośrodkach Gminy Męcinka. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Piotrowicach.
Ale bezpłatna rehabilitacja dla na-
szych seniorów to nie jedyna oferta 
skierowana do tej grupy społeczności 
lokalnej. Wiosną odbędą się badania 
profi laktyczne pod kątem układu od-
dechowego (spirometria), natomiast 
jesienią zaplanowane zostały warsz-
taty „Jak rozpoznać zawał, jak rozpo-
znać wylew" oraz „Pierwsza pomoc 
dla wnuczków – pierwsza pomoc dla 
dziadków". Odbędą się również spo-
tkania seniorów z naszymi przedszko-
lakami oraz uczniami.

targu najniższa oferta, którą złożyła 
fi rma REMONDIS Legnica Sp. z o.o. 
była niższa od najniższej z przetargu 
pierwszego aż o 173 959 zł. i ta zosta-
ła zaakceptowana" - informuje wójt.

Będą dwie ośmioklasowe szkoły pod-
stawowe w Gminie Męcinka
Dok. ze str. 1. Samorząd gminy prze-
prowadził analizę różnych rozwiązań 
biorąc pod uwagę ekonomię, możli-
wości kadrowe, lokalowe i czynnik 
demografi czny. Jednakże najważniej-
szym jest dobro dzieci. Wójt zapro-
ponował radzie Gminy Męcinka, aby 
powstały dwie szkoły 8 klasowe w 

Męcince i Piotrowicach. 20 stycznia 
br. odbyła się XXV sesja Rady Gminy 
Męcinka, podczas której radni pozy-
tywnie przyjęli propozycję o utworze-
niu dwóch ośmioklasowych szkół
w Męcince i Piotrowicach podejmując 
przy tym stosowną uchwałę.

www.mercedes-benz-jawor.com.pl
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Księżniczki, biedronki, tygryski – bal karnawałowy dla 
dzieci w Małuszowie 

To już kolejna inicjatywa stowarzy-
szenia „Nasz Małuszów” skierowana 
do najmłodszych mieszkańców tego 
sołectwa. Powitanie wakacji 2016 było 
okazją do wspólnych gier i zabaw na 
świeżym powietrzu zarówno dla dzieci 
jak i rodziców, natomiast bal karna-
wałowy, który odbył się 18 lutego w 
świetlicy wiejskiej do przeniesienia się 
w świat bajek zarówno tych dawnych, 
jak i współczesnych. Stowarzyszenie, 
którego liderami są Mariusz Jaworski, 
Dorota Prus, Grażyna Madej, Anna 
Baraniak, Anna Łękawa i Angelika 
Szpila oraz wielu innych mieszkańców 
Małuszowa zapewnili dzieciom muzy-
kę z DJ Marcinem, gry i zabawy pro-
wadzone przez animatorkę oraz poczę-
stunek dla dzieci i rodziców. Licznie 

zgromadzeni najmłodsi mieszkańcy 
Małuszowa podczas zabawy otrzyma-
ły również cukierki od wójta, który od-
wiedził ich podczas balu.

Warto zaznaczyć, że członkowie 
stowarzyszenia „Nasz Małuszów” 
utworzyli grupę odnowy wsi w ramach 
Programu Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego i opracowali projekt 
sołeckiej strategii rozwoju wsi sfi nan-
sowanej z budżetu Gminy Męcinka. 
Stowarzyszenie działa od 2016 r. i 
pozyskało już pierwszą dotację. Zor-
ganizowało także bal karnawałowy 
dla dorosłych w lutym 2017 r. i zajęcia 
świetlicowe dla dzieci podczas wakacji 
w 2016 r., które sfi nansowane zostały 
również dzięki wsparciu Wójta Gminy 
Męcinka w ramach budżetu gminy.

Mieszkanka Chełmca nagrodzona

Gmina Męcinka przystąpiła do aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego. Realizacja tego opracowa-
nia fi nansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych we Wrocławiu rozpoczęło w marcu br. prace terenowe związane z przeprowadzeniem inwenta-
ryzacji przestrzeni wiejskiej w Gminie Męcinka dla oceny rozmiaru potrzeb wykonania zabiegów urzą-
dzeniowo rolnych.Plan Urządzeniowo-Rolny pozwoli na wskazanie niezbędnych prac dla stworzenia 
podstaw do rozwoju wsi i gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Pracownicy Urzędu 
Gminy Męcinka, którzy 
wykonują prace tereno-
we  otrzymali z rąk wójta 
nowe jednolite i specjal-
nie oznakowane ubrania 
robocze. Każdy pracow-
nik otrzymał komplet 
odzieży letnio-wiosennej 
i jesienno-zimowej z wy-
szytym herbem oraz na-
zwą „Gmina Męcinka”. 
Celem przedsięwzięcia 
jest podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa oraz 
standardu pracy pracow-
nikom, ale także promo-
cja gminy.

Pracownicy terenowi Gminy Męcinka
 w nowych fi rmowych ubraniach

Patriotycznie w Gminie Męcinka 
 „Obchodzimy dziś w naszej gminie 

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnier-
zach Wyklętych. Ale chciałbym abyśmy 
w tym właśnie dniu uczcili wszystkich 
tych, którzy walczyli o wolność i nie-
podległość Polski” – powiedział pod-
czas gminnych uroczystości, które 
odbyły się 5 marca 2017 r. w Męcince 
wójt Mirosław Brzozowski.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą 
Świętą w kościele pw. Św. Andrze-
ja Ap. w Męcince celebrowaną przez 
ks. dr Marka Kluwaka, po zakończe-
niu której uroczysty występ wykonali 
uczniowie Zespołu Szkół w Męcince 
oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go w Piotrowicach. Oprawę zgodną  
z ceremoniałem wojskowym tego dnia 
zapewniła Jednostka Poszukiwawczo 
– Ratownicza „Baryt” ze Stanisławo-
wa, która w świetlicy wiejskiej przy-

gotowała również pokaz broni histo-
rycznej.

Symboliczne wiązanki pod tablicą 
upamiętniającą Walczących za Wolną 
Polskę złożone zostały przez Wójta 
Gminy Męcinka Mirosława Brzozow-
skiego, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Męcinka Wojciecha Lichonia, dele-
gacje szkół Gminy Męcinka, delegacje 
OSP Pomocne, OSP Przybyłowice 
oraz OSP Męcinka.

„Dziękuję Mieszkańcom, którzy 
wzięli udział w uroczystości, a także 
Panu Janowi Kuskowi Komendantowi 
JPR „Baryt” i żołnierzom z tej jednost-
ki, szkołom, ks. dr Markowi Kluwako-
wi oraz pracownikom Urzędu Gminy 
Męcinka za współorganizację tego 
ważnego wydarzenia” – mówi wójt.

AKTUALIZACJA PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO Gotowe strategie rozwoju sołectw Pomocne i Małuszów

Wspólna praca oraz zaangażowanie mieszkańców sołectw Pomocne oraz Małuszów zaowoco-
wała powstaniem strategii rozwoju dla tych miejscowości. Mieszkańcy poprzez udział w warsz-
tatach zorganizowanych przez Gminę Męcinka diagnozowali problemy społeczności lokalnej, 
identyfi kowali mocne i słabe strony sołectw oraz planowali konieczne do zrealizowania działania. 
Strategia powstała podczas wspólnych warsztatów prowadzonych przez akredytowanych mode-
ratorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które sfi nansowane zostały 
z budżetu gminy Męcinka. Dzięki opracowaniu dokumentu sołectwa Pomocne i Małuszów mają 
większe szanse na pozyskanie dotacji z Programu Dolnośląska Odnowa Wsi.

W ostatnim numerze Informatora 
Samorządowego Gmina Męcinka Bli-
żej Ludzi, zamieszczony był konkurs 
pod nazwą „Czy znasz to miejsce?”. 
Zdjęcie historyczne, które zostało za-
mieszczone w informatorze przedsta-
wiało sołectwo Chełmiec. Mieszkańcy 
wrzucali kupony z odpowiedziami  do 
urny znajdującej się w Urzędzie Gmi-

ny Męcinka. Losowanie zwycięskiego 
kuponu odbyło się podczas stycz-
niowej sesji Rady Gminy Męcinka. 
Zwyciężczynią została mieszkanka 
Chełmca. Okazją do wręczenia nagro-
dy, którą był ekspres do kawy, było 
spotkanie opłatkowe w Chełmcu 
w dniu 29 stycznia 2017 r.
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Dotacja na remont muru cmentarza 
w Kondratowie udzielona 

Aktualne akcje profi laktyczne w ramach gminnej służby zdrowia
  • "Nie! - nowotworom piersi" - kontynuacja akcji z 2016 roku, co miesiąc badamy 10 Pań w wieku 25-45 lat, rejestracja obowiązkowa. 
      W ramach akcji oprócz USG pielęgniarka położna uczy samobadania piersi.

  • Przegląd stomatologiczny u dzieci ze szkół z terenu Gminy Męcinka. 

  • Bilans 30+ . To pakiet obejmujący szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych, które pozwalają monitorować prawidłowe  
     funkcjonowanie organizmu, a także wykryć nieprawidłowości i stany chorobowe. Wszystkie badania zawarte w bilansie są odpowied- 
     nio dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku. 

  • Rehabilitacja dla Seniorów 60+ - bezpłatne zabiegi dla pacjentów naszych ośrodków. 

  • "W zdrowym ciele zdrowy Ja  i cała moja rodzina" - 1 czerwca rozpoczynamy badania przesiewowe  morfologii z paluszka dla dzieci 
     i ich rodziców.

  • Spirometria- 31 maja zapraszamy Seniorów 60+ na badanie wydolności płuc.

  • Poradnia Cukrzycowa - w drugą środę miesiąca w godz. 11-12,  dla pacjentów chorych na cukrzycę, z powikłaniami cukrzycy (stopa  
      cukrzycowa), chorobami towarzyszącymi cukrzycy  oraz dla pacjentów obciążonych genetycznie.

Kontakt: Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach tel. 76 870 88 78, Ośrodek Zdrowia w Męcince tel. 76 870 86 78, 
Ośrodek Zdrowia w Pomocnem tel. 76 870 89 78

W odpowiedzi na wniosek 
Proboszcza Parafi i w Pomoc-
nem ks. Marka Lacha, Wójt 
Gminy Męcinka udzielił do-
fi nansowania remontu muru 
oporowego cmentarza w Kon-
dratowie w wysokości 10 000 
zł. To już drugi etap i kolejna 
dotacja przedsięwzięcia mają-
cego na celu zabezpieczenie i 
poprawę estetyki cmentarza. 
Pierwszy etap inwestycji zre-
alizowany został przez Parafi ę 
w 2016 r. również przy udziale 
dotacji pochodzącej z budżetu 
Gminy Męcinka w wysokości 
10 000 zł.

Rozpoczęła się realizacja ważnej 
dla mieszkańców Gminy Męcinka in-
westycji w Nowej Męcince, a miano-
wicie budowa nowej hali produkcyjnej 
Zakładu Produkcji Opakowań, które-
go właścicielem jest pan Jan Legeń. 
W nowym obiekcie pracować będzie 
kilkadziesiąt osób. Nie bez znaczenia 
są również podatki od nieruchomości, 
które z tego tytułu wpłyną do budżetu 
gminy Męcinka. 

Nowa hala produkcyjna o po-
wierzchni 2500 m2 zlokalizowana 
będzie w miejscu, gdzie jeszcze do 
2015 r. istniało zagrożenie powstania 
niezwykle kontrowersyjnej społecznie 
biogazowni w Nowej Męcince. 

„Wspólnie z mieszkańcami sołec-
twa Męcinka oraz pracownikami są-
siadującego z nieruchomością zakładu 
pracy chronionej walczyliśmy o to, 
aby biogazownia, która bardzo często 
jest instalacją uciążliwą społecznie nie 
powstała w tak bliskim sąsiedztwie 
tego sołectwa. Sprawę tą udało mi 
się ostatecznie zakończyć w kwietniu 
2015 r. Firma, która zamierzała zloka-
lizować wedle wcześniejszych usta-

Nie ma biogazowni – będzie nowa hala produkcyjna 
i miejsca pracy w Nowej Męcince

leń i zobowiązań ówczesnej władzy 
gminy biogazownię w okolicy Nowej 
Męcinki  i Piotrowic przyznała słusz-
ność użytym argumentom dotyczącym 
braku akceptacji społeczności lokalnej 
i przystała na rozwiązanie umowy za 
porozumieniem stron. Bardzo istot-
nym aspektem jest również fakt odstą-

pienia od ewentualnych odszkodowań 
ze strony gminy na rzecz fi rmy Green 
Energie Sp. z o.o. za niedotrzymanie 
pierwotnych ustaleń na etapie plano-
wania inwestycji. W dniu 28 kwietnia 
2015 r. w wyniku rezygnacji inwestora 
z realizacji biogazowni umorzyłem po-
stępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunko-
waniach. Dzięki temu udało 
się uwolnić teren inwestycyj-
ny, sprzedać go i pozyskać in-
westora, który w środowisku 
postrzegany jest jako solidny i 
wiarygodny parter biznesowy 
oraz przyjazny pracodawca 
dla naszych mieszkańców” – 
informuje wójt.

Zakład Produkcji Opa-
kowań Jan Legeń jest fi rmą 
rodzinną działającą nieprze-
rwanie od 1990 roku. Specjali-
zuje się w produkcji szerokiej 
gamy opakowań, produktów 
reklamowych oraz produktów 
poligrafi cznych. 

„Zaangażowanie i chęć 
współpracy Wójta Gminy Męcinka 
Mirosława Brzozowskiego miała zna-
czący wpływ na możliwość rozwoju 
naszej fi rmy. Budowa nowej hali pro-
dukcyjnej  w Nowej Męcince jest dla 
nas kluczową inwestycją, która umoż-
liwi zmodernizowanie i rozbudowanie 
produkcji poprawiając jej efektywność 
i elastyczność, dzięki czemu będziemy 

mogli reagować szybciej na potrzeby 
naszych klientów, rozszerzyć ofertę 
oraz zdobyć nowy rynki“ – powie-
dział Jan Legeń właścieciel Zakładu 
Produkcji Opakowań. 

To pierwszy inwestor pozyskany 
do naszej Gminnej Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Nowej Męcince, któ-
ra przygotowana została do prowadze-
nia działalności gospodarczej również 
dla wielu innych inwestorów. 

„W ubiegłym roku uzbroiliśmy te-
ren w sieć kanalizacyjną i zmoderni-
zowaliśmy sieć wodociągową.  
W obecnym czasie przygotowujemy 
się do budowy drogi dojazdowej do 
powstającej lokalnej strefy rozwoju 
gospodarczego. To obok wprowadze-
nia przyjaznej polityki podatkowej po-
legającej na niepodwyższaniu podat-
ków, a w niektórych przypadkach na 
ich obniżaniu, organizowanych szko-
leń i świadczonego doradztwa kolej-
ne konkretne działanie, które obecny 
samorząd realizuje na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w gminie” – doda-
je wójt.

Pomoc żywnościowa dla miesz-
kańców Gminy Męcinka

 – pierwsza dystrybucja za nami
Aż 320 mieszkańców Gminy Mę-

cinka odebrało w dniu 30 marca 
2017r. w Męcince pierwszą transzę 
artykułów spożywczych. Udzielenie 
wsparcia przez  Gminę Męcinka moż-
liwe było  dzięki pozyskanym produk-
tom z Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa MRPiPS. Pomoc 
udzielona została osobom i rodzinom, 
które spełniły kryteria ustawowe zwe-
ryfi kowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Męcince. Nasi 
mieszkańcy następną część artykułów 
żywnościowych otrzymają 27 kwiet-
nia 2017r. i ponownie kolejno w na-
stępnych miesiącach aż do września 
br. Jesienią samorząd gminy będzie się 
starać o pozyskanie wsparcia dla na-
szych mieszkańców na kolejny okres. 



Informator samorządowy6
Oświata

Lekcje języka niemieckiego z Mercedesem – Gmina Męcinka kontynuuje współpracę 
Dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy 

Gminą Męcinka a fi rmą Mercedes – Benz nasi 
uczniowie mają możliwość goszczenia na za-
jęciach z języka niemieckiego panią Melanie 
Schenkel. Pierwsze warsztaty odbyły się już 21 
marca 2017 r. w klasie piątej i szóstych Szkoły 
Podstawowej w Męcince.

Pani Melanie Schenkel konwersowała z na-
szymi uczniami w języku niemieckim podej-
mując różnorodne tematy min. dotyczące za-
interesowań oraz sportu. Uczniowie z własnej 
inicjatywy przygotowali również wiele pytań 

do swojego gościa, który jak mówi nasza 
młodzież już od pierwszych chwil dał się 
poznać jako osoba niezwykle ciepła, życz-
liwa i otwarta.

 Nasi uczniowie nie mogą doczekać się 
już kolejnych zajęć z udziałem pani Mela-
nie. Wierzę, że działania te zainspirują na-
szych najmłodszych mieszkańców do na-
uki języka niemieckiego, co bez wątpienia 
przyczyni się do ich rozwoju zawodowego, 
ale również osobistego.

Ferie w Gminie Męcinka – dla każdego coś miłego 
Zajęcia sportowe, kino i kręgielnia, a także basen, zwiedza-

nie muzeum i zajęcia kulinarne – tak wyglądały przygotowane 
przez szkoły w Męcince i Piotrowicach, a sfi nansowane z bu-
dżetu Gminy Męcinka ferie zimowe dla uczniów z Gminy Mę-
cinka. „Uznałem, że naszym najmłodszym mieszkańcom należy 
zorganizować zajęcia podczas ferii tu na miejscu. Nie każdego 
rodzica stać jest aby wysłać swoją pociechę na obóz czy wy-
cieczkę. W ramach budżetu gminy zapewniliśmy również dowo-
zy dla dzieci do szkół, gdzie organizowane były różne atrakcje” 
– informuje wójt M. Brzozowski.

Przygotowane pod okiem dyrekcji szkół zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów szkół podsta-
wowych, jak i gimnazjalistów. Kilkadziesiąt osób skorzystało 
z zajęć wyjazdowych m.in. na kryty basen do Jawora. W kinie 
Helios w Legnicy dzieci natomiast doskonale bawiły się podczas 
fi lmu animowanego pt. „Sing”.

Podczas ferii nasi gimnazjaliści podjęli się fi nalizacji swoich 
działań w ramach projektu edukacyjnego „Healthy snacks for 
teenagers” (Zdrowe przekąski dla nastolatków). Jego głównym 
celem jest promowanie zdrowego stylu odżywiania się wśród 
rówieśników, ale także doskonalenie umiejętności posługiwa-
nia się językiem angielskim oraz poszerzanie kompetencji in-
formatycznych. Finalnym wytworem pracy uczniów będzie fi lm 
instruktażowy w języku angielskim przedstawiający sposób 
przygotowania dwóch szybkich, smacznych, a przede wszystkim 
zdrowych dań odpowiednich dla nastolatków.

Dużą atrakcją dla dzieci była wizyta na wieży widokowej ja-
worskiego zamku, gdzie można było zobaczyć panoramę oko-
licy.

Podczas ferii zajęcia dla dzieci organizowane były również 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Męcince, gdzie pod okiem 
kierownik p. Teresy Witowskiej powstało wiele rękodzieł sztuki 
wykonanych przez najmłodszych.

„Cieszę się, że tak wielu uczniów skorzystało z naszej oferty. 
Oznacza to, że przedsięwzięcia te powinniśmy rozwijać. Pojawi-
ło się już wiele ciekawych pomysłów na kolejne ferie” – mówi 
wójt.

Dogoterapia w przedszkolu w Pomocnem

Przedszkolaków z Punktu Przed-
szkolnego Słoneczko w Pomocnem 
odwiedził specjalny gość – pies Futu-
ro z terapeutą integracji sensorycznej 
- Małgorzatą Hasiuk.

W czasie spotkania dzieci miały 
okazję dowiedzieć się jaką rolę odgry-

wa pies w społeczeństwie. Uczyły się 
jak bezpiecznie i odpowiedzialnie po-
stępować z psem.

 Pies zaprezentował kilka sztuczek, 
a dzieci miały okazję przełamać lęk 
przed czworonogiem i pogłębić kon-
takt przez podejście do psa i poczęsto-

wanie smakołykiem.
Bezpośredni kontakt ze zwierzęta-

mi przełamuje lęk, nieśmiałość, budu-
je poczucie bezpieczeństwa, pomaga 
kształtować orientację w schemacie 
własnego ciała i poznawać budowę 
zwierzęcia. Takie działanie stymu-
luje również kilka zmysłów – słuch, 
wzrok, dotyk. Dzieci mają szansę 
udoskonalania umiejętności motorycz-
nych poprzez obserwowanie czynności 
wykonywanych przez zwierzę i naśla-
dowanie ich (najczęściej z pomocą do-
goterapeuty) np. chodzenie, siadanie, 
leżenie.

Jest to także znakomita okazja do 
tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi 
i wyzwalać spontaniczną aktywność 
dziecka wobec psa.

Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele 
pozytywnej energii i były wspaniałą 
zabawą , która dała im wiele radości.

Dinozaury w przedszkolu                     
w Piotrowicach

Dzieci z grupy „ Motylki” i „ Sowy” 
w ramach zajęć „ Czy żyły dinozau-
ry?” pogłębiły wiadomości na temat 
dinozaurów oraz wzbudziły swoje 
zaciekawienie prehistorią.  Podczas 
działań dydaktycznych przedszkolaki 
miały okazję obejrzeć fi lm edukacyjny 
dotyczący tych olbrzymich zwierząt. 
Poznały najbardziej znane gatunki, 
dowiedziały się, co mogło być przy-
czyną ich wyginięcia oraz zdobyły 
wiele innych ciekawych informacji. 

Każde dziecko miało możliwość obej-
rzeć zdjęcia dinozaurów w gazetkach 
tematycznych pt.”Dinozaury”. Naj-
większą jednak atrakcją dla przedszko-
laków okazało się dotknięcie „ praw-
dziwego szkieletu”:) „ przerażającego 
jaszczura.” Z wielkim zaciekawieniem 
oglądały kości dinozaura. Zajęcia te 
pozostawiły w umysłach dzieci wiele 
pozytywnych doznań i wrażeń. Auto-
rzy: Monika Malinowska, Marzanna 
Rzepka
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XXVII sesja Rady Gminy Męcinka

XXVII sesja Rady Gminy Męcinka 
miała miejsce 30 marca 2017 r.  
W sesji uczestniczyło 13 radnych, wójt 
i kierownicy Urzędu Gminy Męcinka, 
sołtysi oraz kierownicy jednostek or-

ganizacyjnych. 
Podczas sesji wójt Mirosław Brzo-

zowski przedstawił informację z dzia-
łalności za okres od ostatniej sesji tj. 
od 24.02.2017 r. do 30.03.2017 r.

W sesji uczestniczyli także zapro-
szeni goście: Barbara Dziasek Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Jaworze, przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji  w Jaworze: Komi-

sarz Andrzej Pacholarz i St. Aspirant 
Andrzej Horoszko oraz mł. bryg. mgr 
Waldemar Sarlej – Komendant Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej  
w Jaworze, którzy przedstawili spra-
wozdania z działalności podległych 
jednostek z 2016 r.

Następnie radni podjęli uchwały 
w sprawie: dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum do no-
wego ustroju szkolnego, określenia 
kryteriów, liczby punktów i rodzaju 
dokumentów potwierdzających speł-
nianie kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Męcinka, 
określenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych, których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Mę-
cinka, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem danej szkoły, programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt, przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Mę-
cinka, przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego, jaką jest dwuto-
rowa napowietrzna linia elektroener-
getyczna 400 kV Mikułowa – Czarna, 
udzielenia dotacji z budżetu gminy, 
zmiany budżetu gminy Męcinka na 
2017 rok, zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Męcinka na lata 
2017-2023, udzielenia pomocy rze-
czowej  dla samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. 

Podczas sesji radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie nadania 
tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy 
Męcinka” dla Minister Elżbiety Witek, 
która swoim zaangażowaniem oraz 
pomocą wspiera mieszkańców Gminy 
Męcinka.

Również jednogłośnie podjęto 
uchwałę w sprawie przyznania „Na-
grody Gminy Męcinka” dla p. Mieczy-
sława Stadnickiego.

Realizacja idei „PRZYJAZNA GMINA” – EFEKTY!
 Założeniem obecnego samorządu jest tworzenie dobrych warunków do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospo-

darczej w Gminie Męcinka.

   Dotychczas zrealizowane działania w tym zakresie to np.:
   • utworzenie pełnowymiarowych przedszkoli publicznych w Męcince i Piotrowicach,
   • reforma gminnej służby zdrowia, w tym nowy ośrodek zdrowia w Męcince przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
   • wprowadzenie przyjaznej polityki podatkowej (niepodnoszenie podatków i opłat lokalnych, a w niektórych przypadkach ich obniżenie),
   • utworzenie nowej siedziby GOPS w Męcince dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
   • nowe chodniki i odbudowane drogi,
   • budowa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej – wiaty rekreacyjne,
   • utworzenie terenów inwestycyjnych (wprowadzenie gminy do strefy ekonomicznej, utworzenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej   
      Męcince),
   • utworzenie terenów pod budownictwo jednorodzinne,
   • wprowadzenie budżetu obywatelskiego,
   • objęcie przez samorząd programami wsparcia uczniów szkół Gminy Męcinka (system motywacyjny wójta, przedszkole innowacyjne, stypendia),
   • pozyskanie inwestora: Kopalnię Surowców Skalnych Bartnica,
   • wspieranie jednostek OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
   • obecnie przygotowywane są do realizacji inwestycje budowy wodociągów, przydomowych oczyszczalni ścieków, chodników i dróg,
   • przyjazny i otwarty na współpracę samorząd.

   Efekty podjętych działań:
   • wzrost dochodu do budżetu gminy w 2016 r. z podatku PIT od osób fizycznych w porównaniu do roku ubiegłego o 324 509 zł,
   • wzrost dochodu do budżetu gminy w 2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
   • wzrost dochodu do budżetu gminy w 2016 r. z tytułu podatku od przedsiębiorców, 
   • wzrost dochodu gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 156 % (porównując drugie półrocze 2015 r. do drugiego półrocza 2016 r.)

   Gmina Męcinka uzyskała wzrost powyższych dochodów do budżetu gminy pomimo niepodwyższania podatków. Nie nastąpiły również podwyżki 
   opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne. Świadczy to o dobrze obranym kierunku strategicznego rozwoju Gminy Męcinka. 

Pytania pochodzą od miesz-
kańców Gminy Męcinka zada-
wane w ramach uruchomionego 
bezpośredniego telefonu do wój-
ta. Dane osobowe rozmówców 
nie są ujawnione i podlegaja 
ochronie prawnej.

Podczas zebrania wiejskiego w 
Stanisławowie poinformował wójt 
o wynegocjowaniu dla Gminy Mę-
cinka 97 nowych lamp oświetlenia 
ulicznego. Kiedy zadanie to będzie 
realizowane?

To prawda. W 2016 r. przedstawi-
łem firmie Tauron Dystrybucja potrze-
by mieszkańców naszej gminy związa-
ne z oświetleniem ulicznym. Udało się 
wynegocjować aż 97 lamp oświetlenia 

ulicznego. Lampy sukcesywnie po-
wstają w poszczególnych sołectwach. 
Obecnie zamontowano już dodatkowe 
oświetlenie poprzez zagęszczenie w 
formie opraw na istniejących słupach 
w Męcince, Piotrowicach, Chroślicach, 
Kondratowie, Małuszowie, Sichowie, 
Sichówku, Słupie, Muchowie, Myśli-
nowie. W najbliższych miesiącach po-
wstaną nowe linie oświetleniowe we 
wszystkich miejscowościach Gminy 
Męcinka w formie nowych słupów, za 
wyjątkiem Przybyłowic i Sichówka, w 
których problem oświetlenia rozwiąza-
no poprzez dodatkowe oprawy. 

Czy istnieje możliwość przezna-
czenia budynku po byłej szkole pod-
stawowej w Piotrowicach na miesz-
kania socjalne?

Budynek po byłej szkole w Piotro-
wicach sprzedano w 2016r., a środki 
finansowe pochodzące ze sprzedaży 
przeznaczone zostaną na rozpoczęcie 
budowy nowych mieszkań socjalnych. 
Od obecnego właściciela budynku, o 
który Pani pyta mam informację, że 
obiekt ten również dostosowywany 
jest do celów mieszkaniowych jed-
nakże na zasadach komercyjnych. 
Obecnie Gmina Męcinka jest na etapie 
prac przygotowawczych w celu za-
pewnienia najbardziej potrzebującym 
rodzinom lokum socjalnego, którego 
budowa rozpocznie się w 2018 roku. 

Jaka jest możliwość odbycia sta-
żu zawodowego w Urzędzie Gminy 
Męcinka? 

Jako Wójt Gminy Męcinka kie-
rujący Urzędem Gminy w Męcince 
jestem otwarty na współpracę z mło-
dymi ludźmi chcącymi odbyć staż 
pracy w naszej jednostce. Konieczne 
jest oczywiście spełnienie wszystkich 
wymogów przedstawianych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Wa-
runkiem jest również posiadanie przez 
Urząd Gminy w danym momencie 
odpowiednich możliwości lokalowych 
i finansowych. Od 2015 r. w naszym 
Urzędzie umożliwiliśmy odbycie sta-
żu 7 osobom. Praktykę zawodową 
natomiast odbyło 12 osób. Zachęcam, 
w szczególności mieszkańców Gminy 
Męcinka do współpracy i zdobywania 
kwalifikacji w zakresie administracji 
publicznej. 

Pytania do wójta
Jestem mieszkańcem Pomocnego. 

Na jednym z zebrań w roku ubie-
głym poinformował  Pan nas, że 
przewiduje budowe chodnika w cen-
trum Pomocnego. Czy jest szansa na 
zrealizowanie tej inwestycji?

Tak. W obecnym roku jako gmina 
zrealizujemy budowe chodnika o dłu-
gości blisko 500 m w centrum Pomoc-
nego. Zależy mi na tym, aby w  pierw-
szym etapie zrealizować bezpieczny 
ciąg pieszy od przystanku przy przed-
szkolu, przy kościele, świetlicy oraz 
sklepie. Obecnie jesteśmy na etapie 
prac projektowych i przygotowaw-
czych.
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„Bezpieczeństwo na drodze” dla najmłodszych 

 Podczas zebrania sprawozdawczego nastą-
piło uroczyste wręczenie decyzji włączenia 
jednostki OSP Małuszów do KSRG przez 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworze mł. bryg. mgr 
Waldemara Sarleja. Jednostka od wielu lat 

Spotkanie z zakresu edukacki dla bezpie-
czeństwa dla naszych przedszkolaków 
odbyło się  7 lutego w sali widowiskowej 
w Męcince. Miało ono formę ciekawej 
animacji muzyczno-ruchowej, którą pro-
wadziły dwie panie: Pani STOP i Pani 
IDŹ. Celem tej animacji było przybliże-
nie i utrwalenie dzieciom podstawowych 
zasad bezpiecznego zachowania się na 
drodze.
 Dużym zaskoczeniem dla maluchów 
było pojawienie się Myszki Miki, o czym 
świadczyły ich rozpromienione buźki. 
Po części zabawowej z kolejną niespo-
dzianką przyszedł Pan Sekretarz Gminy 

Konkurs

Aktualności

Szczególne podziękowania druhom za pracę na rzecz bezpieczństwa mieszkańcó złożył Wójt Gminy Męcinka podkreślając 
również duże zaangażowanie jednostek przy organizacji wydarzeń gminnych poprzez pozyskiwane dotacje, pomoc organiza-
cyjną i zabezpieczanie przeciwpożarowe, a także udzielanie pomocy mieszkańcom obszarów górskich gminy poprzez dowo-
żenie wody czy pomoc przy awarii sieci kanalizacyjnych. Wójt podziękował również strażakom za aktywność przy organizacji  
uroczystości religijnych oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Zygmunt Melner, który wręczył wszyst-
kim przedszkolakom od Pana Wójta Mi-
rosława Brzozowskiego i Pani Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Katarzyny Roman-Cwynar odblaskowe 
kamizelki z napisem „Bezpieczna Męcin-
ka”.
W imieniu społeczności Przedszkola w 
Męcince dziękujemy za atrakcyjne zaję-
cia edukacyjne oraz za praktyczne upo-
minki, które z pewnością zwiększą bez-
pieczeństwo najmłodszych na drodze.
Autor: Beata Bednarczyk

Strażacy w Gminie Męcinka podsumowali rok 2016 

„Na dzisiejsze zebranie przyszedłem do Was z ważną informacją. Jako Gmina pozyska-
liśmy ze środków unijnych ponad pół miliona złotych i już w tym roku dostaniecie nowy 
samochód ratowniczo – gaśniczy" – poinformował wójt, który ponadto wręczył druhom 
sześć dodatkowych bluz strażackich.

Podczas zebrania strażacy usłyszeli podziękowania za całoroczną pracę i gotowość bo-
jową, w szczególności z uwagi na fakt, że jednostka pracuje w trudnych i specyfi cznych 
warunkach górskich. Wójt poinformował druhów, że podjął starania w celu zakupu sa-
mochodu bojowego dla jednostki. 
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zabiegała o włączenie do systemu. „Pod-
jęte przez nas działania, aby wreszcie tak 
się stało miały na celu przede wszystkim 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy” – mówił wójt.

Zebranie OSP Męcinka

Zebranie OSP Małuszów

Zebranie OSP Pomocne

Rozlicz PIT w Gminie Męcinka
- WYGRAJ NAGRODĘ

Nie musisz być zameldowany, wystarczy, że zamieszkujesz w Gminie Męcinka!
Krok 1. Wypełnij PIT za 2016 r
Krok 2. Wpisz adres zamieszkania na terenie Gminy Męcinka
Krok 3. Złóż deklarację we właściwym Urzędzie Skarbowym
Krok 4. Zgłoś udział w konkursie, składając w Urzędzie Gminy Męcinka, Męcinka 11 potwierdzoną przez US 
kserokopię zeznania podatkowego za 2016 r.

Termin zgłazania do konkursu od 1 stycznia do 5 maja 2017 r.
Aby rozliczyć się w Gminie Męcinka nie musisz być tutaj zameldowany, wystarczy, że w swoim zeznaniu po-

datkowym za 2016 r. wpiszesz adres zamieszkania obejmujący teren Gminy Męcinka. Urząd Skarbowy sam 
zaktualizuje Twoje dane.

Podczas zebrania sprawozdawczego druhowie z jednostki OSP Przybyłowice podsumowali intensyw-
ny 2016 rok, pełen pracy i zaangażowania  na rzecz mieszkańców. 

Zebranie OSP Przybyłowice
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Kultura 

„Ambasadorzy kultury ludowej 
Gminy Męcinka” – tymi słowami 
określił Jubilatów czyli Zespół Lu-
dowy „Chrośliczanie” wójt Mirosław 
Brzozowski podczas uroczystego be-
nefi su z okazji 30 – lecia zespołu, któ-
ry odbył się w sobotę 4 lutego 2017r. w 
Chroślicach. Z tej też okazji „Chrośli-
czanie” nagrali płytę muzyczną ufun-
dowaną przez wójta w ramach budżetu 
Gminy Męcinka.

Pierwszą kierowniczką zespołu 
była p. Stefania Tracz a obecnym kie-
rownikiem grupy jest p. Daniel Rzepa. 
Zespół ludowy od kilkudziesięciu lat 
pielęgnuje i chroni od zapomnienia 
folklor, występuje na regionalnych i 
ogólnopolskich przeglądach oraz festi-
walach, z których wraca z wyróżnie-
niami i nagrodami.  

Uroczystość obfi towała w gratu-
lacje, podziękowania i wspomnienia 
wyrażone w prezentacji, którą specjal-
nie dla zespołu przygotowali członko-

30-lecie Zespołu Ludowego „Chrośliczanie” – nagrana płyta!
wie rady sołeckiej oraz radna Justyna 
Kaniak. 

„Chrośliczanie” podczas benefi su 
po raz kolejny pokazali się z jak naj-
lepszej strony. Tańce, śpiewy i wielo-
barwne stroje – za to otrzymali grom-
kie brawa. Jednakże najważniejszym 
była niezwykła serdeczność i życzli-
wość wobec zgromadzonej społecz-
ności lokalnej oraz przybyłych gości, 
wśród których byli przedstawiciele 
władz gminy, powiatu i innych zespo-
łów artystycznych z gminy Męcinka. 
Zespół „Chrośliczanie”, w skład któ-
rego wchodzą obecnie Stefania Tracz, 
Daniel Rzepa, Krystyna Bilska, Wie-
sław Bilski, Stefania Budziszyn, Kry-
styna Dudek, Aleksandra Garbera, Ma-
rianna Gorczanin, Beata Krupińska, 
Joanna Pacak, Józef Pacak, Kinga Ro-
dzeń, Władysław Tracz, Elżbieta Tur-
bak, Ryszard Turbak, Anna Woźniak 
oraz zatrudniony w ramach budżetu 
Gminy Męcinka Waldemar Staszczyk 

Kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Męcince zaprosiła na spo-
tkanie autorskie Panią Marzenę Ki-
piel-Sztuką aktorkę teatralną i fi lmową 
( znaną między innymi z roli Halinki z 
serialu „Kiepscy”). Spotkanie odbyło 
się w GOKE w Męcince, przebiegło 
w miłej atmosferze, na które przybyli 
fani Pani Marzeny. Zadawano wiele 

 „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmia-
ło wstąp, tam dobre serca mają (…)” 
– tymi słowami poety rozpoczęło się 
II Gminne Kolędowanie na Ludowo, 
które w obecnym roku odbyło się 22 
stycznia w Męcince. Koncert nowo-
roczny zorganizowany został wspólnie 
przez gospodarza gminy Wójta Miro-
sława Brzozowskiego oraz Minister 
Elżbietę Witek, która zaprosiła do 
Męcinki zespół góralski „Równica”. 
Wydarzenie było podziękowaniem 
dla zespołów artystycznych z Gminy 
Męcinka za całoroczną współpracę w 
dziedzinie kultury, integrację miesz-
kańców oraz promocję gminy. Pani 
Minister pogratulowała zespołom ak-
tywności w dziedzinie kultury i pod-
kreśliła jak ważne jest podtrzymywa-
nie polskich wartości i tradycji.

 „Dziękuję za Waszą całoroczną ak-
tywność i ciężką pracę. Za to, że po-
święcacie tyle prywatnego czasu na 

nie zapomnieli o tych, którzy odeszli, 
a swoją aktywnością przyczynili się do 
rozwoju zespołu tj. o  śp. Stanisławie 
Pietrzyk, Helenie Kret, Janinie Rzepie, 
Kazimierzu Traczu, Janie Dziundzio i 
Józefi e Budziszyn. Osoby te uczczono 
minutą ciszy. 

„Kochani Chrosliczanie. To ju-
bileusz istnienia zespołu, ale przede 
wszystkim jubileusz ważnego etapu 
życia każdego z Was. Życzę Wam 
Kochani Chrośliczanie dalszych lat 
owocnej twórczości. Przyjmijcie pro-
szę także życzenia wszelkiej pomyśl-

ności w życiu osobistym. Życzenia te 
i podziękowania kieruję również do 
Waszych rodzin” – powiedział pod-
czas uroczystości wójt.

Koncert Noworoczny w Męcince podziękowaniem dla         
zespołów artystycznych z Gminy Męcinka 

działalność kulturalną. Swoją postawą 
dajecie przykład młodszemu pokoleniu 
naszej społeczności lokalnej” – pod-
kreślił wójt.

Podczas spotkania wszyscy zgroma-
dzeni mieli okazję zobaczyć niezwy-
kłe widowisko taneczno-muzyczne w 
wykonaniu zespołu „Równica” oraz 

Spotkanie autorskie z Marzeną Kipiel-Sztuką

pytań dotyczących zarówno serialu, 
jak i życia prywatnego aktorki. Każdy 
uczestnik spotkania  otrzymał autograf 
i mógł zrobić sobie zdjęcie z serialo-
wą Halinką. Na zakończenie spotkania 
wszyscy zostali zaproszeni na kawę i 
ciasto.

wspólnie pokolędować z zespołem 
Chrośliczanie, Ojry Bis z Męcinki, 
Piotrowiczanki, Perła z Przybyłowic, 
Rusałki spod Czartowskiej Skałki, a 
także zespołem strażackim „Iskierki” 
z Pomocnego oraz Kabaretem Żmije 
z Męcinki.

Wielka życzliwość, przyjaźń i 

ciepło – to najważniejsze emocje, 
które panowały pomiędzy uczest-
nikami II Gminnego Kolędowania 
na Ludowo w Męcince. W spotka-
niu udział wzięło również wielu 
mieszkańców z terenu gminy oraz 
przyjezdni goście.

Koncert Noworoczny w sali wi-

dowiskowej w Męcince poprzedzony 
został częścią artystyczną w wykona-
niu zespołu Szyszak, która odbyła się 
podczas Mszy Świętej w kościele pw. 
Św. Andrzeja Ap. w Męcince.

PRZEDSZKOLAKI SIEJĄ OWIES
Aby cieszyć się zielonymi 

źdźbłami owsa na wielkanocnym 
stole, nasiona musimy wysiać oko-
ło dwa tygodnie przed Świętami 
Wielkanocnymi. Po 8–10 dniach 
owies powinien wzejść. W ostatni 
piątek marca Krasnoludki z Planety 
Przyjaźni rozpoczęły przygotowa-
nia do Świąt Wielkanocnych. „Po 
co sieje się owies?” – pytały. „To 
taki zwyczaj wielkanocny - sym-
bol tego, co wzrasta, zapewniający 
w domu dostatek. Przed Świętami 
Wielkanocnymi w wielu domach 
tradycyjnie sieje się tzw. łączkę, 
czyli rzeżuchę lub owies. Baranek 
pasący się na zielonej runi zajmuje 
honorowe miejsce wśród koloro-
wych pisanek. A przede wszystkim 
zieleń to RADOŚĆ I NADZIEJA.” 
– usłyszały odpowiedź. 

Po krótkim wprowadzeniu doty-
czącym zasad higieny i kolejnych 
czynności, jakie trzeba wykonać w 
sianiu owsa, dzieci zabrały się do 
pracy. Ponieważ uważnie słuchały, 

wszystko poszło, jak należy. Miseczki 
z ziemią i owsem zostały ustawione na 
parapecie i podlane wodą. Maluchy 
dowiedziały się, że aby wyrósł owies 
w ich spodkach, należy go systema-
tycznie podlewać. W przyszłą środę 

zielony stroik zabiorą do domu na stół 
wielkanocny i być może zapamięta-
ją, że zieleń to przecież wiosna, cała 
przyroda budzi się po zimie i wszę-
dzie kiełkuje nowe życie. Autor: Beata 
Bednarczyk.
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Aktualności

Uczniowie klas szkół podstawowych w Gmi-
nie Męcinka rozpoczęły naukę pływania. Jest 
to możliwe dzięki przystąpieniu Gminy Mę-
cinka do programu pn. „Dolnoślązak umie 
pływać”. Stosowną umowę Wójt Gminy Mę-
cinka Mirosław Brzozowski podpisał 9 mar-
ca 2017 r. Łącznie w programie uczestniczy 
trzydziestu uczniów ze szkół podstawowych 
w Męcince i Piotrowicach. Zajęcia z instrukto-
rami pływania odbywają się raz w tygodniu w 
dwóch grupach po piętnaście osób na Pływalni 
„Słowianka” w Jaworze w okresie od 23 mar-
ca do 8 czerwca b.r. Projekt fi nansowany jest z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
oraz budżetu Gminy Męcinka.

Nauka pływania w szkołach podstawowych Gminy Męcinka 

Mechatronik – zawód z przyszłością w Mercedesie. 
Gmina Męcinka podejmuje działania na rzecz swo-
ich mieszkańców
Dok. ze str. 1

To właśnie mechatronik (mechanik 
i elektronik) musi być osobą orientu-
jącą się w powyższych dziedzinach, 
gdyż jego praca polegać będzie na 
wykorzystaniu tej wiedzy do budowy, 
obsługi i usprawniania różnych urzą-
dzeń Mercedes – fi rma, która obecnie 

organizuje się w Dolnośląskiej Strefi e 
Aktywności Gospodarczej S3 Jawor – 
Męcinka poszukiwała będzie właśnie 
tej grupy zawodowej. „Mając to na 
uwadze podjąłem już współpracę z Po-
litechniką Wrocławską w zakresie dzia-
łań edukacyjnych i promocyjnych na 
rzecz uczniów szkół Gminy Męcinka. 

Chodzi o to aby zainspirować naszych 
najmłodszych mieszkańców do dalsze-
go rozwoju oraz oswoić z tą nową dzie-
dziną wiedzy. Mechatronika, to jeszcze 
mało popularna dziedzina w naszym 
środowisku lokalnym, choć nasza szko-
ła w Męcince ma już w tej branży  pew-
ne sukcesy. Wierzę w to, że podjęta z 

Politechniką Wrocławską współpraca 
pozytywnie wpłynie na rozwój i dalszą 
drogę edukacyjną i zawodową naszych 
mieszkańców” – informuje wójt.

„Wiem również od Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 
p. Barbary Dziasek, że obecnie trwają 
prace nad dostosowaniem szkół po-

nadgimnazjalnych (niebawem bran-
żowych) w Jaworze oraz ofert Powia-
towego Urzędu Pracy w Jaworze do 
potrzeb naszego lokalnego rynku pra-
cy” – dodaje.

Nasz samorząd wspiera sport !  
 Rok 2017
   • dotacja dla klubów sportowych - 72 000 zł,
   • dotacja dla klubu żeglarskiego - 10 000 zł,
   • lekcje pływania dla uczniów szkół podstawowych - 6 800 zł z   
      dotacji  Dolnośląskiej Federacji Sportu, 1 993 zł z budżetu Gminy  
       Męcinka
   • lekcje pływania dla przedszkolaków - 5 000 zł pozyskana dota-  
      cja z KSS Bartnica,
   • spływ kajakowy dla uczniów w ramach Systemu Motywacyjnego             
      Wójta - 30 000 zł,
   • animatorzy ORLIK - 17 280 zł z budżetu Gminy Męcinka, dotacja 
      9 900 zł z Fundacji Rozwoju Kutury Fizycznej , 
   • zajęcia z piłki siatkowej oraz ogólnorozwojowe - 5 600 zł pozy-  
      skana dotacja z Dolnośląskiej Federacji Sportu,
   • Bieg Rzepakowa Dycha - 3 000 zł,
   • Turniej Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka - 3 000 zł,

Pytanie konkursowe:
Podaj nazwę miejscowości z pocztówki
Odpowiedź: ………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………..

Adres Zamieszkania: ………………………………………………………

Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………..
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Gminie Męcinka. 
Kupon konkursowy wraz z udzieloną informacją należy wrzucić do urny znajdującej się w Urzędzie Gminy Męcinka. 
Losowanie zwycięzcy odbędzie się publicznie na majowej sesji Rady Gminy Męcinka. 
Nagroda w konkursie: sprzęt AGD
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych (tj. Dz. z 2016 r. poz. 922)        
        ……………………………………………..
             Czytelny Podpis

„Czy znasz to miejsce?” Do wygrania sprzęt AGD
Kupon konkursowy
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Przetargi/ Nieruchomości na  sprzedaż 

WÓJT   GMINY    MĘCINKA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż następujących działek wchodzących w skład zasobu Gminy Męcinka, położonych w obrębie geodezyjnym Męcinka,
który odbędzie sie 9 maja 2017r.

1. działka nr 184/8, o pow.0,1211 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza :   51 600,00 zł, Wadium :  5 160,00 zł,   Postąpienie : 516,00 zł.  Przetarg 09.05.2017r. godz. 9:00

2. działka nr 184/9 o pow. 0,1205 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie  : MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza :   51 400,00 zł, Wadium: 5 140,00 zł, Postąpienie : 514,00 zł. Przetarg 09.05.2017r. godz. 9:30

3. działka nr 184/10 o pow. 0,1206 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie:  MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza :   51 400,00 zł, Wadium : 5 140,00 zł, Postąpienie : 514,00 zł. Przetarg 09.05.2017r. godz. 10:00

4. działka nr 184/11 o pow. 0,1585 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 i ZI – teren zieleni izolacyjnej.  Cena wywoławcza : 62 200,00 zł,  Wadium  : 6 220,00 zł, Postąpienie: 622,00 zł .Przetarg 09.05.2017r. godz. 10:30

5. działka nr 184/12 o pow. 0,1445 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie :MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Cena wywoławcza :   61 600,00 zł, Wadium : 6 160,00 zł, Postąpienie : 616,00 zł . Przetarg 09.05.2017r. godz. 11:00

6. działka nr 184/13 o pow. 0,1652 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie :MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ZI – teren zieleni izolacyjnej.Cena wywoławcza:   64 800,00 zł, Wadium: 6 480,00 zł,  Postąpienie: 648,00 zł . Przetarg 09.05.2017r. godz. 11:30

WÓJT   GMINY    MĘCINKA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż następujących działek wchodzących w skład zasobu Gminy Męcinka, położonych w obrębie geodezyjnym Męcinka,
który odbędzie sie 10 maja 2017r.

1. działka nr 184/14 o pow. 0,1200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 i ZI – teren zieleni izolacyjnej. Cena wywoławcza :   51 200,00 zł, Wadium : 5 120,00 zł, Postąpienie :512,00 zł, Przetarg 10.05.2017r. godz. 9:00

2. działka nr 184/15 o pow. 0,1205 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 i ZI – teren zieleni izolacyjnej.Cena wywoławcza: 51 400,00 zł, Wadium: 5 140,00 zł, Postąpienie: 514,00 zł . Przetarg 10.05.2017r. godz. 9:30

3. działka nr 184/16 o pow. 0,1205 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie: MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ZI – teren zieleni izolacyjnej. Cena wywoławcza: 51 400,00 zł, Wadium: 5 140,00 zł, Postąpienie: 514,00 zł , Przetarg 10.05.2017r. godz. 10:00

4. działka nr 184/17 o pow. 0,1205 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ZI – teren zieleni izolacyjnej. Cena wywoławcza: 51 400,00 zł, Wadium: 5 140,00 zł, Postąpienie: 514,00 zł. Przetarg 10.05.2017r. godz. 10:30

5. działka nr 184/18 o pow. 0,1205 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ZI – teren zieleni izolacyjnej. Cena wywoławcza : 51 400,00 zł, Wadium: 5 140,00 zł, Postąpienie: 514,00 zł. Przetarg 10.05.2017r. godz. 11:00

6. działka nr 184/20 o pow. 0,1240 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie : MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 i ZI – teren zieleni izolacyjnej. Cena wywoławcza: 52 900,00 zł, Wadium: 5 290,00 zł, Postąpienie: 529,00 zł., Przetarg 10.05.2017r. godz. 11:30. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczy się podatek VAT w wysokości 23%.
Dla w/w działek prowadzona jest w IV Wydziale Sądu Rejonowego w Jaworze  Księga Wieczysta Nr LE1J/00012195/4. Działy III i IV wolne od wpisów.
W/w działki położone są na terenie strefy „K” – ochrony krajobrazu kulturowego miejscowości.
Dojazd – z drogi asfaltowej poprzez planowaną drogę wewnętrzną ( nr dz. 184/6), w której wykonano sieć wod-kan.
Przeprowadzone przetargi w dniach 18 listopada 2016 r. i 27 lutego 2017r. nie wyłoniły nabywców.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbędą się 9 i 10 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, pokój nr 24, I piętro.
Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Gminy   Męcinka  - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince   nr 77 8647 1017   
0105 0018  2001  0006 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 02.05.2017 r. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia 
udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. 
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość, a także okazanie dowodu wpłaty wadium, a 
w przypadku występowania w imieniu osoby fi zycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania. 
Wpłacone wadium  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie 
najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu lub odwołaniu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia  umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.). 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu  można uzyskać u organizatora przetargu osobiście pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 76 871 34 54, w poniedziałek od 7.00 do  16.00, od wtorku do czwartku 
w godz. 7.00 do 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 sołectwa Męcinka.                                 

Nieruchomości na sprzedaż



Dzień Kobiet w Gminie Męcinka

Gminny Dzień Dziecka
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Muchów Męcinka

Sichów Stanisławów

Małuszów Pomocne

Kondratów Chełmiec


