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O miejscach pracy dla mieszkańców 
- spotkanie Wójta Gminy Męcinka 

i szefa Mercedesa
Już niebawem w naszej Dolnośląskiej 
Strefie Aktywności Gospodarczej S3 
Jawor – Męcinka działalność urucho-
mi jeden z najpoważniejszych świa-
towych koncernów motoryzacyjnych 

Podziękowania, wspomnienia i życzenia 
– Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Męcince 
Piękne donice z kwiatami upiększające  pamiątkową tablicę ufundowane zostały przez Radnych 
Gminy Męcinka.

Rozlicz PIT 
w Gminie 
Męcinka 
Wygraj 

telewizor!

W NUMERZE

97 nowych lamp oświetlenia 
ulicznego - będzie jaśniej  
i bezpieczniej!
Dwadzieścia siedem nowych lamp 
oświetlenia ulicznego w ostatnim cza-
sie pojawiło się w Gminie Męcinka. 
Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy 
wielokrotnie zgłaszają problem nie-
doświetlonych od wielu lat terenów 
swoich wsi. 

W przyszłym roku na terenie Gminy 
Męcinka powstanie kolejnych siedem-
dziesiąt lamp oświetlenia ulicznego. 
Realizowane przez Tauron Dystrybu-
cja S.A. prace są wynikiem działań, 
które w tym zakresie podjął samorząd 
gminy. 

Co? Gdzie? I za ile? Projekt 
budżetu Gminy na 2017 r.
Łącznie zadania inwestycyjne osza-
cowano na ponad 11 mln. zł! To naj-
większa kwota inwestycji rocznych              
w historii Gminy Męcinka.

Budowa wodociągu w Myślinowie, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków    
w Muchowie, Pomocnem, Kondrato-
wie, Stanisławowie i Myślinowie,    a 
także budowa chodników w Chełm-
cu, Pomocnem, Przybyłowicach i Si-
chowie, przebudowa dróg  w Słupie, 
Chełmcu i Sichowie, zakup samocho-
du pożarniczego dla OSP Męcinka to 
główne inwestycje, które zaplanowano 
do realizacji w 2017 r. Dok. na str. 7

Podsumowanie pracy 
samorządu 2015/2016

Utworzone pełnowymiarowe 
przedszkola gminne, reforma gminnej 
służby zdrowia wraz z nowym ośrod-
kiem w Męcince, budowa chodników i 
dróg, uruchomienie budżetu obywatel-
skiego, włączenie gminy do specjalnej 
strefy ekonomicznej, pozyskanie in-
westora w Nowej Męcince, wprowa-
dzenie przyjaznej polityki podatkowej 
– to jedne z najważniejszych efektów 
pracy samorządu Gminy Męcinka w 
ostatnich dwóch latach.     Dok. na str. 2

Niezwykle uroczystym dniem dla 
mieszkańców Gminy Męcinka był 26 
listopada br. To wtedy odbyły się ob-
chody Jubileuszu 70 – lecia Szkoły 
Podstawowej w Męcince. Organiza-
torem uroczystości był Wójt Gminy 
Męcinka oraz Dyrekcja Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Męcince. 
Przed rozpoczęciem części oficjalnej 
zgromadzeni w kościele pw. Św. An-
drzeja Ap. w Męcince modlili się pod-
czas Mszy Świętej celebrowanej przez 
ks. Andrzeja Płazę w intencji uczniów 
i pracowników gminnej oświaty. Pa-
miątką Jubileuszu została tablica 
ufundowana w imieniu mieszkańców 

Gminy Męcinka przez Mirosława 
Brzozowskiego Wójta Gminy Męcin-
ka. Do jej odsłonięcia wójt zaprosił 
byłych wójtów, którzy jako ówcześni 
włodarze zbudowali nowy budynek 
szkoły w Męcince (obecne gimnazjum 
i szkoła podstawowa), a mianowicie 
Tadeusza Bobowskiego, Jerzego Pru-
sa i Władysława Hutnika, a także Jana 
Krupińskiego ówczesnego przewodni-
czącego Rady Gminy Męcinka. Tabli-
cę odsłonili również byli dyrektorzy 
szkoły zaproszeni do tego aktu przez 
dyrektor Bogusławę Kałużną.

Dok. na str. 10

„Chcemy, aby nasza gmina była 
dobrym i bezpiecznym miejscem do 
zamieszkiwania. Podatki lokalne to 
ważny składnik budżetu gminy. Gwał-
towna obniżka w kluczowych obsza-
rach przynoszącym wpływ do budżetu 
mogłaby zachwiać kondycję finansową 
gminy i dlatego też działania wpro-
wadzamy stopniowo. W pierwszej ko-
lejności zachowujemy podatki na do-
tychczasowym poziomie, natomiast w 
kolejnym stosujemy stopniowe obniżki 
w poszczególnych dziedzinach. Mając 
to na uwadze zaproponowałem Radzie 

Gminy Męcinka nie podnoszenie po-
datków dla naszych mieszkańców na 
2017 r. Przedstawiłem również – w na-
wiązaniu do wydanego obwieszczenia 
Ministra Finansów w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych na 2017 r.- projekt 
obniżenia pięciu stawek podatku od 
nieruchomości. Rada Gminy Męcinka 
na sesji w dniu 24 listopada 2016r. jed-
nogłośnie podjęła uchwałę w tej spra-
wie” – informuje wójt.

Dok. na str. 8

Obniżka podatków 
w Gminie Męcinka
Przyjazna polityka podatkowa w Gminie Męcin-
ka to jeden z priorytetów samorządu w ostatnich 
latach.

Mercedes Benz Grupa Daimler. In-
westor ten planuje zatrudnić w pierw-
szym etapie co najmniej kilkaset osób.  

Dok na str. 8

Pierogi wigilijne pełne serca i życzeń

Do lepienia pierogów dały się namó-
wić przedszkolaki z Przedszkola Niepu-
blicznego „Słoneczko” w Pomocnem, 
które włożyły wiele serca w przygotowa-
nie tego wigilijnego dania.

"Życzę wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Męcinka zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia, nadcho-
dzący Nowy 2017 Rok niech obfituje w 
siłę, która pomoże przezwyciężać pro-
blemy. Życzę wszystkim samych życzli-
wych ludzi wokół."

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka

Do grona Obywateli 
Gminy Męcinka 
dołączyli narodzeni
1 października 2016 r. Hanna My-
szyńska z Piotrowic oraz Liliana Julia 
Wawrzycka z Piotrowic,
5 października 2016 r. Jakub Dawid 
Gronostal z Męcinki, 
17 października 2016 r. Aniela Sawic-
ka z Chroślic, 
19 października 2016 r. Szymon Woj-
ciech Pastuszczak z Chełmca oraz Ra-
fał Duda ze Słupa, 
12 listopada 2016 r. Jakub Robert Ko-
bylarz ze Stanisławowa, 
28 listopada 2016 r. Hanna Oliwia Ta-
tarczuk z Chroślic.

Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia, czas szczególny w naszej reli-
gii, kulturze i tradycji. To czas, który 
obfituje w wiele symboli, a jednym z 
nich jest wigilia. Podczas tej wyjąt-
kowej wieczerzy nie może zabraknąć 
pierogów z kapustą i grzybami. Trady-
cyjne danie, ale zrobione rękoma 

ukochanej babci, czy mamy pozostaje 
w pamięci na zawsze. 

„Moja mama  na podstawie przepi-
su swojej babci przygotowując barszcz 
do uszek, ale także i pierogów uszla-
chetnia go odrobiną cynamonu. Nada-
je to tej potrawie wyjątkowy i nieco-
dzienny charakter” –  mówi wójt. 
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INWESTYCJE SPOŁECZNE 
…. bo najważniejszy jest człowiek!

We wrześniu 2015 roku uruchomiono w Gminie Męcinka dwa  pełnowymiarowe  przedszko-
la publiczne z wyżywieniem w Męcince i w Piotrowicach. W obydwu przedszkolach funk-
cjonują oddziały 10 – godzinne, w których w roku szkolnym 2015/2016 korzystało łącznie 105 
dzieci. Urząd Gminy Męcinka udzielił także pomocy organizacyjnej przy rekrutacji dzieci do 
niepublicznego punktu przedszkolnego w Pomocnem.

To jedyne takie przedszkole 
innowacyjne w Powiecie Ja-
worskim. 

W celu podniesienia oferty przed-
szkolnej na wniosek wójta wprowa-
dzono innowację pedagogiczną  dla  
Przedszkola  w Męcince  p.n. „Naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 
Opracowano specjalny program, który 
obejmuje przedsięwzięcia tematyczne 
w oparciu o powieść A. de Saint Exu-
pery „Mały Książę”. Opracowana już 
została koncepcja innowacji pedago-
gicznej dla przedszkola w Piotrowi-
cach. 

INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KSIĘCIA W MĘCINCE

WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI Z GMINY MĘCINKA POPRZEZ 
URUCHOMIENIE PEŁNOWYMIAROWYCH PRZEDSZKOLI GMINNYCH 

Ośrodek w Męcince. Codzienne badania 
laboratoryjne odbywają się w warunkach 
przystających na miarę współczesnych 
czasów.

PODNIESIENIE STANDARDU 
SŁUŻBY ZDROWIA
Otwarcie nowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ośrodka 
zdrowia w Męcince

Poprawiono standard usług stomatolo-
gicznych - utworzono gabinet z nowym 
sprzętem.

Dzięki nowym gabinetom z nowocze-
snym wyposażeniem umożliwiono 
świadczenie na rzecz naszych pacjen-
tów wiele usług specjalistycznych.

Uruchomiona Poradnia Rodzinna w 
Piotrowicach świadczy bezpłatną pomoc 
psychologiczną, pedagogiczną, psychia-
tryczną i terapeutyczną.

Codzienne badania laboratoryjne – wyniki nawet tego 
samego dnia! (poprzednio raz w tygodniu, czas 

oczekiwania na wynik wynosił 6 dni)

Przedpołudniowe i popołudniowe godziny przyjęć pacjentów 
przez lekarzy!

Lekarze specjaliści z praktyką w szpitalach 
i klinikach przyjmujący w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej: dwóch pediatrów, urolog, neuro-
log, radiolog, kardiolog, specj. chorób wewnętrznych
 Ponadto w ramach usług komercyjnych przyjmują: 

endokrynolog, angiolog, ginekolog  i ortopeda.

Wdrożono wiele akcji profilaktycznych:
- „Stop nowotworom u dzieci”

- Akcja dla seniorów 60 +
- Akcja 30 +

- Badanie otyłości i wad postawy wśród dzieci

GMINA MĘCINKA BLIŻEJ LUDZI – Informator Samorządowy
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PEŁNOWYMIAROWE PRZEDSZKOLE GMINNE 
W PIOTROWICACH

Rozwiązano problem dowozów uczniów do szkół - dzięki zmianie przewoź-
nika podniesiono bezpieczeństwo i standard.



3Informator samorządowy

Podsumowanie pracy samorządu 2015-2016 - rozwój gospodarczy

Wprowadzenie Gminy Mę-
cinka do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz współ-
utworzenie Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności Gospo-
darczej S3 Jawor - Męcinka 
jest szansą na pojawienie 
się kolejnych dużych inwe-
storów w naszej okolicy.

Zadłużenie gminy 
na koniec roku:
2014 r. = 5.346.200 zł
2015 r. = 4.615.200 zł
2016 r. = 3.760.200 zł

Jak wynika z przedsta-
wionych danych w ostat-
nich dwóch latach (2015, 
2016) zadłużenie gminy 

zmniejszyło się o 1,6 
mln zł, wzrosły wydatki 

inwestycyjne gminy oraz 
wzrosła dwukrotnie war-
tość pozyskanych dotacji 
na zadania inwestycyjne 
w porównaniu do roku 

bazowego 2014.

Ponadto
● Podwyższono stawki za godzinę 
dla strażaków z ochotniczych straży 
pożarnych Gminy Męcinka za udział 
w akcjach oraz zwiększono budżet na 
cele związane z bezpieczeństwem.
● Obniżono stawki za wynajem świe-
tlic wiejskich.
● Przywrócono dotacje dla Parafii na 
ochronę zabytków.
● Zwiększono budżet dla klubów 
sportowych. 

Obecnie samorząd 
gminy pracuje nad 
koncepcją budowy 

mieszkań socjalnych 
i komunalnych.

W myśl zasady zrównoważonego 
rozwoju każde sołectwo niezależnie 
od jego wielkości otrzymało taką samą 
kwotę. 

Gmina Męcinka jest pierwszą i 
póki co jedyną gminą w powiecie ja-
worskim, która wprowadziła budżet 

Budżet Obywatelski 
– jedyny taki w Powiecie Jaworskim
140 000 zł przeznaczono w budżecie Gminy Męcinka  na 
realizację budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw otrzymali oprócz funduszu sołeckiego do-
datkowo po 10 000 zł na realizację różnych przedsięwzięć. 

obywatelski dla mieszkańców. Dzię-
ki temu w 2016 r. w sołectwach po-
wstały m.in. nowe wiaty rekreacyjne, 
wyposażono place zabaw, zbudowano 
chodnik, wykonano ogrodzenia tere-
nów publicznych, a także uzupełniono 
sprzęt w świetlicach wiejskich.

Prace planistyczne dotyczące gminnej strefy inwestycyjnej są już w toku.

Szanowni Mieszkańcy!

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

Wsłuchując się w głos mieszkań-
ców Gminy Męcinka za najważ-
niejsze problemy uznałem:
brak rozwoju przedsiębiorczości 
oraz bezrobocie, niski poziom edu-
kacji i brak edukacji przedszkolnej, 
niski standard opieki zdrowotnej 

oraz niezrealizowane podstawo-
we potrzeby mieszkańców tj. trzy 
miejscowości nie posiadają  sie-
ci wodociągowych, a aż sześć ma 
nieuporządkowaną gospodarkę 
ściekową. Mając na uwadze po-
wyższe przystąpiłem do weryfikacji 
projektu budżetu przygotowanego 
przez poprzedniego wójta i wpro-
wadziłem swoje propozycje, które 
miały na celu zminimalizowanie 
powyższych problemów. Przez dwa 
ostatnie lata wiele działań udało 
się już zrealizować.  Uruchomi-
liśmy przedszkola, otworzyliśmy 
nowy GOPS,  ośrodek zdrowia 

oraz zreformowaliśmy gminną 
służbę zdrowia. Zbudowanych zo-
stało wiele chodników, dróg oraz 
wiat rekreacyjnych w sołectwach. 
Pozyskana  została dotacja na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a o przyznanie dotacji 
na budowę wodociągu złożyłem  
wniosek do programu unijnego.

Wprowadzona została przyjazna 
polityka podatkowa oraz wdrożono 
szereg działań na rzecz przedsię-
biorczości. Udało się wprowadzić 
Naszą Gminę do specjalnej strefy 
ekonomicznej oraz pozyskać inwe-
stora w Nowej Męcince. To aspek-
ty, które będą rozwijać gminę w 
przyszłych latach – wtedy, gdy nie 
będą dostępne dotacje unijne. 

Dzięki dobrej i zgodnej współ-
pracy z sołectwami oraz stowarzy-
szeniami zorganizowaliśmy wspól-
nie wiele przedsięwzięć społeczno 
– kulturalnych. 

Niniejszy informator poświęco-
ny jest w dużej części podsumowa-
niu pracy samorządu Gminy Mę-
cinka w ciągu dwóch ostatnich lat. 
Zachęcam Państwa do zapoznania 
się z tym, co udało się zrealizować 
oraz do bezpośredniego kontaktu 
ze mną oraz radnymi Gminy Mę-
cinka. Zgłaszajcie Państwo swo-
je potrzeby i  sugestie na temat 
rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – 
Gminy Męcinka.

                            Z poważaniem
Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka

Inwestycje zrealizowane zostały pomimo braku 
uruchomionych  środków unijnych. Samorząd 

oczekuje na rozstrzygnięcie naboru wniosków na 
budowę wodociągu oraz na ogłoszenie naboru 

na remont świetlic wiejskich.

● Firma, która zamierzała zlokalizo-
wać wedle wcześniejszych ustaleń i 
zobowiązań gminy biogazownię w 
okolicy Nowej Męcinki i Piotrowic 
przyznała słuszność użytym argumen-
tom dotyczącym braku akceptacji spo-
łeczności lokalnej i przystała na roz-
wiązanie umowy za porozumieniem 
stron.
● Bardzo istotnym aspektem jest rów-
nież fakt odstąpienia od ewentualnych 
odszkodowań ze strony gminy na 
rzecz firmy za niedotrzymanie pier-
wotnych ustaleń na etapie planowania 
inwestycji.
● W dniu 28 kwietnia 2015 r. w wy-
niku rezygnacji inwestora z realizacji 
inwestycji wójt gminy umorzył postę-
powanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

Pozytywne zakończenie kontrowersyjnej sprawy biogazowni

Rozwiązanie kontrowersyjnej sprawy dot. biogazowni umożliwiło 
gminie pozyskanie nowego inwestora, który już w przyszłym roku 
uruchomi swoją działalność i zatrudni kilkadziesiąt osób. 1) Nie został podniesiony żaden poda-

tek lokalny.
2) Obniżka podatku od środków trans-
portowych.
3) Obniżka podatków od nierucho-
mości /Na podstawie obwieszczenia 
Ministra Finansów w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i 
opłat lokalnych na 2017 r./.

Wprowadzenie przyjaznej polity-
ki podatkowej ma na celu stworzenie 
atrakcyjnych warunków do zamieszki-

Zmiana polityki podatkowej
wania i prowadzenia działalności go-
spodarczej na terenie Gminy Męcinka - 
to strategia długoterminowa, ponieważ 
jednym z podstawowych dochodów w 
budżecie gminy jest podatek PIT. W 
przypadku przypływu mieszkańców 
dochody w budżecie będą wzrastać i 
wprowadzone w ostatnich dwóch la-
tach działania właśnie to potwierdzają. 
Obniżka podatków wprowadzana bę-
dzie stopniowo aby nie zachwiać kon-
dycji finansowej gminy.

Działania na rzecz 
przedsiębiorczości
to utworzenie Rady ds. Rozwoju 
Przedsiębiorczości, realizacja przy-
jaznej polityki podatkowej ( I etap – 
obniżenie podatku od transportu dla 
ciągników siodłowych i naczep, II etap 
obniżka podatków od autobusów), 
utworzenie inkubatora przedsiębior-

czości, w ramach którego organizo-
wane jest doradztwo, szkolenia, po-
średnictwo, uruchomienie zakładki na 
stronie internetowej dla przedsiębior-
ców, uzbrojenie terenów pod działal-
ność gospodarczą w Nowej Męcince, 
wprowadzenie gminy do specjalnej 
strefy ekonomicznej. Ważną kwestią 
jest również przystąpienie do tworze-
nia Gminnej Strefy Inwestycyjnej w 
Małuszowie.

Przez dwa lata udało się pozyskać
ponad 5 000 000 zł dotacji!

Pozyskanie inwestora 
zamierzającego 

uruchomić zakład 
produkcyjny

Pozyskane dotacje w latach:
2014 r. = 1.661.165 zł
2015 r. = 1.744.517 zł
2016 r. = 3.568.349 zł
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Chodniki

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrowicach. Budowa chodnika w Słupie - mieszkańcy mają bliżej do ko-
ścioła, sklepu i placu zabaw.

Budowa chodnika w Słupie  poprawiła dostęp dla mieszkań-
ców  do centrum wsi.

Nowa droga i chodnik w Piotrowicach wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i bez wątpienia 
wygląd tej miejscowości.

Nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej w Małuszowie poprawił bezpieczeństwo mieszkań-
ców.

Obecnie powstający chodnik w Nowej Męcince to od wielu lat wyczekiwana inwestycja przez 
mieszkańców tej miejscowości. Najważniejszym jej celem jest bezpieczeństwo.

Podniesiono poziom bezpieczeństwa i estetyki wsi poprzez budowę chodników w Piotrowi-
cach.

Nowy chodnik w Przybyłowicach to głównie dzieło zintegrowanej społeczności lokalnej. Przebudowana droga wraz z nowych chodnikiem poprawiła standard życia mieszkańcom Mału-
szowa.
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Podsumowanie pracy samorządu 2015-2016 - inwestycje

Drogi

Nowa droga w Męcince zrealizowana została w celu skrócenia 
dojazdu mieszkańcom do pobliskiego zakładu pracy, jakim 
jest kopalnia. Inwestycja odciąża również miejscowość z 
ruchu pojazdów ciężarowych. 

W okresie dwóch lat - 2015 r. i 2016 r. 
- zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 

4 378 544 zł !

Budowa drogi w Słupie - Mieszkańcom tego sołectwa 
poprawiony został  dostęp do centrum wsi oraz dróg 
stanowiących komunikację z innymi miejscowościami 
gminy i powiatu.

Nowa droga w Piotrowicach poprawiła standard dojazdu zarówno do po-
wstających domków jednorodzinnych jak i okolicznych pól.Odbudowana droga Bogaczów - Pomocne poprawiła dostęp do wielu instytucji użyteczności publicznej mieszkań-

com górskich terenów naszej gminy.

Przebudowana droga w Małuszowie poprawiła standard życia 
mieszkańców.

Odbudowane drogi w Kondratowie poprawiły bezpieczeństwo 
oraz poprawiły standard życia codziennego mieszkańcom 
obszarów górskich naszej gminy.

Poprawa nawierzchni drogi Kalwaryjskiej w Męcince podnio-
sła standard okolicznym rolnikom korzystającym z pól upraw-
nych oraz pielgrzymom i turystom przemierzającym szlakami 
kulturowymi.

Odbudowana droga w Piotrowicach poprawiła standard życia 
mieszkańców.
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Podsumowanie pracy samorządu 2015-2016 - inwestycje

I wiele innych inwestycji

Dzięki budowie wiaty rekreacyjnej mieszkańcy Słupa mają 
nowe miejsce do aktywności lokalnej.

Nowa siedziba GOPS w Męcince to miejsce poprawiające 
standard w korzystaniu z usług i jest dostosowane do osób 
niepełnosprawnych.

Nowa świetlica w Sichówku to upragniona inwestycja miesz-
kańców tego sołectwa.

Nowa wiata rekreacyjna w Muchowie to miejsce, w którym 
mieszkańcy pracują nad rozwojem swojej Małej Ojczyzny.

Nowa wiata rekreacyjna w Pomocnem jest doskonałym miej-
scem do rozwijania lokalnych inicjatyw społecznych.

Nowa wiata rekreacyjna w Przybyłowicach to obecnie plenero-
we miejsce aktywności społeczności lokalnej.

Nowe ławy i stoły w Sichówku umożliwiają organizację spo-
tkań społeczno - integracyjnych mieszkańców

Nowy dach na świetlicy w Pomocnem zabezpiecza miejsce 
aktywności społeczności lokalnej przez warunkami atmosfe-
rycznymi.

Nowy przystanek w Chełmcu to przede wszystkim bez-
pieczniejsze oczekiwanie na autobus przez uczniów i osoby 
starsze.

Powstałe ogrodzenia szkół w Męcince i Piotrowicach zwięk-
szyły poziom bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków.

W celu poprawy warunków korzystania z cmentarzy komunal-
nych wykonano utwardzone alejki w Sichowie i Małuszowie.

Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów na boisku w Mału-
szowie poprawiło bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci i 
młodzieży z niego korzystającej.

Wykonano ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Chroślicach 
co sprawiło, że obiekt ten może być wykorzystywany przez 
mieszkańców o każdej porze roku.

Zakupiono ciągnik, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie 
wiele prac gospodarczych w sołectwach.
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Zaplanowane zadania inwestycyjne Oszacowana wartość
Budowa wodociągu dla Myślinowa 2 050 000,00
Myślinów budowa PBOŚ 546 000,00
Budowa PBOS na terenach górskich Kondratów, Pomocne, Muchów, Stanisławów 1 450 000,00
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Piotrowice 600 000,00
Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki wod - kan  ostatnia rata leasingu 30 900,00
Budowa chodnika przy drodze woj. nr 363 w Sichowie – wkład gminy 471 272,00
Budowa chodnika przy drodze woj. nr 365 w Chełmcu – wkład gminy 390 150,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybyłowicach 10 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej  w Pomocnem 50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622D oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Sichowie 3 823.895,00
Budowa drogi gm. w Męcince dz. nr 538 95 mb. asfalt 42 000,00
Budowa drogi gminnej w Piotrowicach PGR 160 000,00
Budowa drogi w Muchowie w porozumieniu z Lasami Państwowymi 5 000,00
Budowa drogi w Myślinowie w porozumieniu z Lasami Państwowymi 5 000,00
Odbudowa drogi gminnej w Pomocnem dz. nr 601 asfalt 70 000,00
Odbudowa drogi gminnej w Słupie 45 400,00
Odbudowa drogi w Chełmcu na działkach Nr 226/3 i 226/4 - 140 mb. oraz drogi na działce nr 211 - 630 mb. 70 000,00
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy 20 000,00
Budowa parkingu przy GOPS w Męcince 20 000,00
Dofinansowanie dla OSP Pomocne na zakup samochodu 10 000,00
Zakup samochodu strażackiego do OSP Męcinka 800 000,00
Dotacja z budżetu gminy do budowy PBOŚ w Kondratowie, Pomocnem, Muchowie, Myślinowie i Stanisławowie – 5.000 zł. na 
jeden wniosek

20 000,00

Wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 157 520,02
Wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 104 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełmcu – wkład gminy 70 000,00

RAZEM 11 021 137,02

Aktualności

Co? Gdzie? I za ile? Projekt budżetu Gminy na 2017 r.
Łącznie zadania inwestycyjne oszacowano na ponad 11 mln. zł! 
To największa kwota inwestycji rocznych w historii Gminy Męcinka.

"Czy znasz to miejsce?" 
Do wygrania sprzęt AGD

Kupon konkursowy
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 styczniowej 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
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Dok. ze str. 1
Obniżono pięć stawek w podatku od 
nieruchomości, tj.:
1) od gruntów:
a) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych o 0,04 zł za 1 ha po-
wierzchni, 
b) niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z 
późn. zm.), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę miesz-

Obniżka podatków 
w Gminie Męcinka

kaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych samych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego o 
0,02 zł za m2 powierzchni,
2) od budynków:
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej o 0,16 zł za m2 po-
wierzchni użytkowej, 
b) zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 
o 0,09 zł za m2 powierzchni użytko-
wej, 
c) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń o 0,04 zł za m2 powierzchni 
użytkowej.

Ustalając stawki podatku od nieru-
chomości, który jest znaczącym do-
chodem własnym gminy kierowano 
się koniecznością zapewnienia realiza-
cji niezbędnych zadań gminy, bez nad-
miernego obciążania jej mieszkańców.

Dok. ze str. 1 
W Urzędzie Gminy w Męcince 15 

listopada 2016 r. odbyło się spotka-
nie z dyrektorem powstającej fabryki 
Mercedesa dr Andreasem Schenkelem. 
Głównym tematem rozmów były ocze-
kiwane kwalifikacje i umiejętności 
przyszłych pracowników fabryki.

Kwalifikacje i umiejętności przy-
szłych pracowników fabryki to ważne 
zagadnienie z punku widzenia pod-
jęcia działań wśród uczniów szkół 
Gminy Męcinka oraz aktywności w 
tym zakresie przez Gminny Ośrodek 

Pojawienie się tak poważnego inwestora będzie pozytywnie 
wpływało na rozwój naszej gminy na wielu płaszczyznach.

O miejscach pracy dla 
mieszkańców - spotkanie 
Wójta Gminy Męcinka 
i szefa Mercedesa

Pomocy Społecznej w Męcince przy 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Jaworze.

Zaplanowane już zostało spotkanie 
z dyrektorem ds. rekrutacji i zatrudnie-
nia w firmie Mercedes – Benz.

Rozmowa z dr A. Schenkel do-
tyczyła także postępów w realizacji 
projektu Mercedesa na naszym terenie 
oraz planów rozwojowych firmy.

Przeprowadzono dyskusję, w wyni-
ku której wspólnie wypracowano kie-
runki działań na najbliższe miesiące.

Jednym z wyników spotkania z sze-
fem Mercedesa, które odbyło się 15 
listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy 
Męcinka było zorganizowanie przez 
wójta w dniu 17 listopada 2016 r. 
posiedzenia Rady Rozwoju Przedsię-
biorczości. Pojawienie się w naszej 
okolicy tak dużego inwestora motory-
zacyjnego stanowi dla mikro i małych 
przedsiębiorców zarówno szanse, jak 
i zagrożenia. I właśnie diagnoza tych 
aspektów była głównym celem spotka-
nia wójta z przedsiębiorcami Gminy 
Męcinka. 

Zapewne wielu przedsiębiorców 
będzie musiało przebranżowić swoją 
działalność i z pewnością dostosować 
ją do nowych potrzeb, które pojawią 
się na naszym rynku w najbliższych 
latach. Aby wspomóc te działania na 
spotkanie Rady zaproszeni zostali: 
przedstawiciel Regionalnego Fun-
duszu Wałbrzyskiego oraz Agencji 
Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., 
którzy przedstawili przedsiębiorcom 
informacje na temat aktualnie dostęp-

Z przedsiębiorcami o rozwoju 
i Mercedesie

nych pomocowych środków finanso-
wych na rozwój firm.

Podczas spotkania opracowano 
koncepcję wsparcia promocyjnego 
naszych przedsiębiorców z udzia-
łem Urzędu Gminy w Męcince. Wójt 
przedstawił również propozycje podat-
ków na 2017 rok, które przedłożone 
zostały Radzie Gminy Męcinka celem 

uchwalenia na najbliższej sesji.
„Musimy pomóc przedsiębiorcom 

z Gminy Męcinka przygotować się 
do zmian na naszym lokalnym rynku. 
Chcę aby byli oni najbardziej kon-
kurencyjnymi podmiotami i dobrymi 
partnerami do współpracy z inwesto-
rem jakim jest Mercedes – Benz” – 
podkreśla wójt. 

Dobiega końca realizacja inwestycji 
obejmującej wykonanie sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej na gmin-
nych działkach budowlanych w 
Nowej Męcince. Wartość zadania to 

Zakończona została realizacja inwe-
stycji polegającej na budowie sieci 
kanalizacyjnej w Nowej Męcin-
ce na terenie przeznaczonym pod 
działalność gospodarczą. Wartość 
zadania to 97 170 zł. Na przedmio-
towe zadanie uzyskano wsparcie w 

Z myślą o rozwoju gospodarczym gminy - two-
rzymy warunki do rozwoju przedsiębiorczości

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w wysokości 19 700 
zł w formie dotacji i 19 700 zł w 
formie pożyczki. Pozostała część 
sfinansowana została z budżetu 
Gminy Męcinka.

Z myślą o rozbudowie gminy – przygotowujemy 
tereny pod budownictwo

99 999 zł. Zrealizowana inwestycja 
pozwoli na swobodne przyłączenie 
przyszłych domków jednorodzin-
nych do sieci wodnej i kanalizacyj-
nej gminy Męcinka.

Konkurs

Aktualności

 

Rozlicz PIT w Gminie Męcinka 
- WYGRAJ NAGRODĘ

Nie musisz być zameldowany, wystarczy, że zamieszku-
jesz 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 podatkowym za 2016 r. wpiszesz adres 

zamieszkania obejmujący teren Gminy Męcinka. Urząd Skarbowy sam 
zaktualizuje Twoje dane.

Do wygrania: Telewizor 42"

Monitoring wokół Urzędu Gminy Męcinka 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince

Wokół Urzędu Gminy Męcinka 
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Męcince wykonany został system za-
bezpieczenia wizyjnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwięk-
szenie poziomu ochrony mienia pu-
blicznego. Wartość zadania wyniosła 
5 155,88 zł.
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Aktualności

„Październik i listopad miesiącami 
seniorów w Gminie Męcinka” to ak-
cja, która organizowana jest w tej gmi-
nie od ubiegłego roku. Jej podsumo-
waniem był występ przedszkolaków. 
Dzieci zaprezentowały się zarówno 
w tańcach, śpiewach, ale również re-

Podsumowanie akcji

„Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie 
Męcinka”- kulinarnie, muzycznie i profilaktycznie

cytując wiersze. Spotkanie uroczyście 
otworzył organizator wydarzenia wójt  
Brzozowski, który podziękował senio-
rom za wieloletnią pracę na rzecz gmi-
ny oraz za to, że są wzorcem dla młod-
szych pokoleń. Wszyscy zgromadzeni 
zostali zaproszeni na poczęstunek.

Dzień 6 grudnia 2016 r. w Gminie 
Męcinka upłynął pod znakiem miko-
łajkowych spotkań Świętego Mikołaja 
i wójta zarówno z przedszkolakami z 
Męcinki, Piotrowic i Pomocnego  jak 
i uczniami z klas I – III szkól podsta-
wowych z Męcinki i Piotrowic. Tak jak 
w roku ubiegłym tak i obecnie dzieci 
obdarowane zostały paczkami pełnymi 

Radość z wizyty niecodziennego gościa 
– Św. Mikołaj nad Gminą Męcinka

Zarówno dzieci, jak i dorośli z 
radością pozdrawiały lecącego po 
niebie magicznie rozświetlonego 
Świętego, a najmłodsi z gminne-
go przedszkola w Męcince, którzy 
postanowili przenocować w przed-
szkolu i wspólnie na niego pocze-
kać wykrzykiwali głośno „Miko-
łaju, Mikołaju chodź tu do nas”. I 
przyszedł. O 6 rano dnia następne-
go z wielkimi paczkami słodyczy.

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – mikołaj-
kowe podarki dla przedszkolaków i uczniów w Gminie 
Męcinka

Niegdyś biskup Miry udzielający pomocy biednym i po-
trzebującym, dziś chyba najbardziej uwielbiany przez 
dzieci Święty. Tak jak podczas wigilijnej tradycji wyczekuje 
się pierwszej gwiazdki, tak w poniedziałek 5 grudnia miesz-
kańcy Gminy Męcinka wypatrywali na niebie Mikołaja.

„Nauczycielkom przedszkola: Mo-
nice Malinowskiej, Marzannie Rzepce, 
Annie Karlińskiej, Ewie Bujała, Beacie 
Bednarczyk, Marcie Babiarz – Reczuch 
i Annie Łękawa składam serdeczne 
podziękowania za współpracę przy 
organizacji tej uroczystości i przygoto-
wanie naszych przedszkolaków do wy-
stępów artystycznych. Podziękowania 
składam również pani Izabeli Kowal-
skiej nauczycielce tańca z przedszkola 
w Piotrowicach” – podkreśla wójt.

W ramach akcji „Październik i li-
stopad miesiącami seniorów w Gminie 
Męcinka” w 2016 r. odbyły się rów-
nież spotkania z lekarzem w świetli-
cach wiejskich, warsztaty kulinarne 
oraz zabawa taneczna z DJ WIKĄ. 
Nasi seniorzy korzystali również ze 
specjalnie przygotowanego dla nich 
pakietu medycznego obejmującego 
szeroki zakres badań diagnostycznych, 
który obejmował badanie USG jamy 
brzusznej, badania ciśnienia, cukru, 
morfologię i EKG. 

słodkości. 
Gość z dalekiej północy wywołał 

wiele radości i uśmiechu na twarzach 
dzieci, dla których spotkania te pełne 
były pozytywnych przeżyć i emocji. 
Mikołajkowe paczki dla wszystkich 
przedszkolaków i uczniów klas I – III 
sfinansowane zostały z budżetu Gminy 
Męcinka. 
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Dok. ze str. 1
Wspomnienia historii szkoły wy-

rażone w prezentacji i pamiątkowych 
kronikach wywoływały wiele wzru-
szenia szczególnie wśród absolwen-
tów, którzy na dawnych fotografiach 
odnajdywali siebie i swoich przyjaciół 
ze szkolnych lat.

W wydarzeniu udział wzięli ucznio-

Aktualności

Podziękowania, wspomnienia i życzenia 
– Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Męcince

Byli wójtowie otrzymali również podziękowania za to niezwykle ważne 
dla mieszkańców Gminy Męcinka i odważne jak na czasy bez wsparcia 
unijnego działanie, natomiast dyrektorzy otrzymali podziękowania za nie-
oceniony wkład w rozwój gminnej oświaty. Wójt Mirosław Brzozowski od 
społeczności szkolnej otrzymał podziękowanie za uruchomienie pełnowy-
miarowych gminnych przedszkoli. 

wie szkoły, którzy również zaprezen-
towali się w przedstawieniach, absol-
wenci szkoły oraz zaproszeni goście: 
Starosta Jaworski Stanisław Laskow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Lichoń oraz radni Gminy 
Męcinka, Stanisław Witek Członek 
Zarządu Powiatu Jaworskiego, Pro-
boszczowie Parafii w Gminie Męcin-

ka, kierownictwo Urzędu Gminy Mę-
cinka, kierownicy jednostek Gminy 
Męcinka, byli wójtowie i radni Gminy 
Męcinka, emerytowani dyrektorzy i 
nauczyciele Szkoły Podstawowej w 
Męcince, sołtysi, p. Aneta Trela przed-
stawicielka Poseł na Sejm Elżbiety 
Witek, a także dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół.

Ponad pół miliona na samochód dla 
OSP Męcinka pozyskane!

Włodarze gmin: Męcinka, Świd-
nica, Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Ja-
worzyna Śląska, Leśna, Marcinowice, 
Siekierzyn, Strzegom, Udanin oraz 
Żarów postanowili zmobilizować siły 
i wspólnie powalczyć o unijne pie-
niądze. Opłaciło się. Dzięki dobrej i 
zgodnej współpracy każda z gmin po-
zyskała środki finansowe na wsparcie 
dla swoich strażaków.

Prace nad projektem trwały od 
kwietnia obecnego roku. Odbyło się 
szereg spotkań, w któ-
rych z ramienia Gminy 
Męcinka uczestniczył 
wójt Mirosław Brzo-
zowski, Zastępca Wójta 
Arleta Oksińska oraz 
Komendant Gminny 
OSP Wiesław Gregul-
ski. Wsparcia udzielał 
również Komendant Po-
wiatowy PSP w Jawo-
rze mł. bryg. Waldemar 
Sarlej.

„Inwestycja w bez-
pieczeństwo to jeden 
z priorytetów naszej 
działalności. Jednostki 
OSP Gminy Męcinka 
dysponują niestety kil-

Już w przyszłym roku ochotnicy z OSP Męcinka dysponować będą nowym 
średnim samochodem ratowniczo gaśniczym. Na jego zakup samorządo-
wi Gminy Męcinka udało się pozyskać dotację w wysokości 509 440 zł z 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. 
Oszacowany koszt takiego pojazdu to blisko 800 000 zł.

bezpieczeństwo zarówno na terenie 
gminy, jak i powiatu. Wspiera rów-
nież Gminę w dostarczaniu wody dla 
mieszkańców Myślinowa i Stanisławo-
wa, których od kilku lat dotyka klęska 
suszy, a w których brak jest sieci wo-
dociągowej. Wiem, że OSP Pomocne, 
OSP Przybyłowice oraz OSP Mału-
szów również marzą o nowych wozach 
bojowych, w związku z tym kolejnym 
moim działaniem będą starania o po-
zyskanie dotacji na zakup podobnego 
sprzętu dla tamtych jednostek" – infor-
muje wójt.

Wniosek aplikacyjny na zakup 
sprzętu ratowniczo- gaśniczego zdo-
był pierwsze miejsce spośród piętnastu 

znajdujących się na liście ran-
kingowej stanowiącej załącz-
nik do uchwały Nr 3128/V/16 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego z dnia 12 grudnia 
2016 r. w sprawie wyboru 
projektów w trybie konkur-
sowym do dofinansowania ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 dla Działania 4.5 
Bezpieczeństwo – Poddzia-
łania 4.5.1 Bezpieczeństwo 
– konkursy horyzontalne 
(Nr naboru RPDS.04.05.01-
-IZ.00-02-126/16).

kudziesięcioletnimi pojazdami. Dzięki 
pozyskanej dotacji zakupimy samo-
chód, który wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa naszych mieszkańców. 

Wiem, że ochotnicy OSP Męcinka od 
wielu lat zabiegali o nowy sprzęt. To 
uzasadnione postulaty. OSP Męcinka 
to największa jednostka ochotniczej 

straży pożarnej funkcjonująca na tere-
nie Gminy Męcinka, która z uwagi na 
funkcjonowanie w Krajowym Systemie 
Ratowniczo Gaśniczym odpowiada za 
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Na spotkanie z mieszkańcami przy-
była Minister Elżbieta Witek, a także 
ks. dr Marek Kluwak Proboszcz Para-
fii w Męcince, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Jaworskiego Sylwester 
Rudziec oraz Radny Powiatu Jawor-
skiego Stanisław Witek. Uczestnicy 
uroczystości mogli skosztować trady-
cyjnych Rogali Marcińskich.

Uczestnicy turnieju „Kocham Cię 
Polsko – kocham Cię Gmino” zmaga-
li się w przeróżnych konkurencjach, a 
mianowicie rapowali cytaty z litera-
tury polskiej, odgadywali przysłowia 
metodą kalambury, z zawiązanymi 

Uczestnicy turnieju „Kocham Cię Polsko – kocham Cię Gmino” zmagali się w przeróżnych konkurencjach.

Kocham Cię Polsko – kocham Cię Gmino 
Gminne obchody Święta Niepodległości w Męcince

oczami układali słowa związane z 
Gminą Męcinka oraz odpowiadali 
na pytania dotyczące gminy. Naj-
większym hitem turnieju okazała się 
jednakże zabawa w głuchy telefon i 
przekazywanie plotki. Jak się okazało 
ostatnie wersje przetworzonej infor-
macji znacznie różniły się od wersji 
pierwotnej. Pierwsze miejsce w quizie 
zdobyła „Drużyna Radnych” z kapita-
nem Wojciechem Lichoniem, drugie 
„Drużyna Mieszkańców” z kapitanem 
Ryszardem Matijem, natomiast trzecie 
„Drużyna Sołtysów” z kapitanem Jani-
ną Porębską.Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie wiązanek pod tablicą pamiątko-

wą, pieśni żołnierskie i patriotyczne wiersze w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Męcince i Zespołu Piotrowiczanki, a także turniej z wiedzy o Polsce i 
Gminie Męcinka, w którym zmagały się „Drużyna Mieszkańców”, „Drużyna 
Sołtysów” i „Drużyna Radnych” – tak wyglądały gminne obchody Święta 
Niepodległości w Męcince, które zorganizowane zostały przez Gminę Mę-
cinka przy współpracy z Zespołem Szkół w Męcince. 

Dla zdrowia, rozwoju i uśmiechu – sport od 
najmłodszych lat w Gminie Męcinka

„Nasze przedszkolaki pływają, trochę starsi żeglują 
i wiosłują na kajakach, a teraz również trenują pił-
kę nożną” – mówi z dumą wójt Brzozowski.

Aż 66 uczniów szkół gminy Męcinka 
bierze udział w kolejnych zapropono-
wanych przez władze gminy zajęciach 
sportowych, tym razem w piłce nożnej. 
Opracowano projekt, na który pozy-
skano 10 000 zł dotacji z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Z budżetu gminy 
Męcinka przeznaczono dodatkowo na 
ten cel 1 150 zł. Realizatorem zadania 
jest KS Męcinka. 44 chłopców i 22 
dziewczynki biorą udział w zajęciach 
prowadzonych przez trenera posiada-
jącego wysokie kwalifikacje i bogate 
doświadczenie. W ramach przedsię-
wzięcia odbył się także turniej „dzieci 
kontra rodzice”, który był doskonałą 
zabawą dla wszystkich uczestników 
rozgrywek. 



Gminne inicjatywy społeczno-kulturalne w latach 2015-2016

Dożynki Gminne - jako najważniejsza gminna impreza w roku

Gminny Dzień Dziecka

Kolędowanie na ludowo

Turniej Lata o Puchar Wójta

Bieg Gminny Rzepakowa Dycha

Gminne Święto Niepodległości

Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie 
Męcinka

Gminna Wigilia


