
W listopadzie br. ruszy³a 
w przedszkolach, podsta-
wówkach i gimnazjach akcja 
edukacyjna promuj¹ca czy-
tanie dzieciom na g³os „Ca³y 
Wroc³aw czyta dzieciom” 
oparta na bazie projektu „Ca³a 
Polska czyta dzieciom”. Do 
kampanii, która zakoñczyæ 
ma siê w czerwcu festynem 

na wroc³awskim Rynku, 
przyst¹pi³y tak¿e szko³y z tere-
nu naszej gminy: przedszkole 
i Szko³a Podstawowa w Mir-
kowie, Szko³a Podstawowa 
w Kie³czowie, Zespó³ Szkó³ 
w Brzeziej £¹ce, Szko³a Pod-
stawowa w D³ugo³êce i Gimna-
zjum w Wilczycach. 

Placówki przy³¹czy³y siê do 

projektu maj¹c na uwadze 
troskê o rozwój zdolnoœci ko-
munikacyjnych i czytelniczych 
swoich wychowanków. Czytanie 
na g³os dzieciom ma prowadziæ 
w efekcie m. in. do poprawy 
poziomu wypowiedzi ustnych 
i pisemnych uczniów, poprawy 
koncentracji i wyciszenia, wzro-
stu poczucia humoru i zarazem 
spadku iloœci aspo³ecznych 
zachowañ oraz wzrostu czytel-
nictwa. 

Na terenie gminy D³ugo³êka 
akcja „Ca³y Wroc³aw czyta dzie-
ciom” spotka³a siê z przychylnym 
przyjêciem. Zarówno nauczycie-
le, jak i uczniowie przyzwyczaili 
siê ju¿, ¿e dzieñ bez czytania na 
g³os to dzieñ stracony! Jednak 
czytaj¹ nie tylko nauczyciele. 
Ma³gorzata Olewiñska-Syta, 
jedna z pomys³odawczyñ akcji, 
omawiaj¹c projekt podkreœla³a, 
¿e chcia³aby, aby uczestni-
czyli w nim tak¿e znani oby-
watele miasta i okolicy, i jej 
wizja jest - ku uciesze dzieci 
i m³odzie¿y - realizowana. I tak 
na przyk³ad 24 listopada br. 
do Publicznego Gimnazjum 

w Wilczycach przyjecha³a 
Wójt Gminy D³ugo³êka Iwo-
na Agnieszka £ebek, aby 
uroczyœcie rozpocz¹æ akcjê 
„Ca³y Wroc³aw czyta dzieciom” 
w tej szkole. M³odzie¿ wilczyc-
ka wys³ucha³a czytanych przez 
Ni¹ wzruszaj¹cych wierszy Ha-
liny Poœwiatowskiej. Pani wójt 
wydoby³a z utworów wczeœnie 
zmar³ej poetki ukryte w nich 
piêtno beznadziejnoœci i bunt 
przeciwko losowi, a m³odzie¿ 
ch³onê³a poezjê, na któr¹ 
na co dzieñ jest tak ma³o 
czasu. Paulina Nieznalska 
i Agnieszka He³mecka, uczen-
nice Gimnazjum, podkreœlaj¹, 
¿e z przyjemnoœci¹ czêœciej 
ogl¹da³yby Pani¹ Wójt w roli lek-
tora. Widz¹c niecodzienny za-
chwyt m³odzie¿y nad wierszami, 
czytanie kontynuowa³a Dyrektor 
Gimnazjum Gra¿yna Zbro¿yna-
Kubicza. Uczniowie mogli 
wys³uchaæ ulubionych wierszy 
pani dyrektor, a wœród nich 
utworów Boles³awa Leœmiana 
i Josifa Brodskiego.
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PIENI¥DZE 
NA FERIE
Z bud¿etu Gminy D³ugo³êka 

wygospodarowane zosta³y 
œrodki pieniê¿ne na dofinan-
sowanie zajêæ rekreacyjno 
- sportowych, które odbywały 
siê w czasie ferii zimowych 
w szko³ach na terenie naszej 
gminy.

Fundusze przeznaczone na 
ten cel rozdzielone zosta³y 
pomiêdzy placówki szkolne na 
podstawie projektów planowa-
nych zajêæ przedstawionych 
przez dyrektorów. Wysokoœæ 
przydzielonych kwot zale¿na 
była od iloœci ucz¹cych siê 

w niej uczniów. 
Nastêpuj¹ce szko³y otrzyma³y 

dofinansowanie do zajêæ 
w czasie przerwy zimowej: 
Zespó³ Szkó³ w D³ugo³êce, 
Zespó³ Szkó³ w £ozinie, Zespó³ 
Szkó³ w Siedlcu, Zespó³ Szkó³ 
w Brzeziej £¹ce, Szko³a Pod-
stawowa w Kie³czowie, Zespó³ 
Szkó³ w Borowej, Zespó³ Szkó³ 
w Mirkowie, Gimnazjum w Wil-
czycach, Szko³a Podstawowa 
w Wêgrowie, Szko³a Podsta-
wowa w Dobroszowei, Szko³a 
Podstawowa w Szczodrem. 

Pieni¹dze przeznaczone zo-
stały na zorganizowanie kuligów, 
wyjazdów na sanki do Zieleñca, 
na narty, basen oraz na nagro-
dy dla dzieci i m³odzie¿y.

(Dagmara Szczapiñska)
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D£UGO£ÊKA CZYTA DZIECIOM Słowo
od Redakcji
Oddajemy do Państwa rąk 

trzeci już numer naszej gminnej 
gazety. Niestety, nie ma ona 
nadal nazwy, bo konkursu na 
nadanie jej tutułu nie udało się 
rozstrzygnąć. Zmieniamy nieco 
formułę naszej gazety, w 2004 r. 
będzie ona dwumiesięcznikiem. 
Będziemy gościć w Państwa 
domach rzadziej, ale mamy na-
dzieję, treściwiej. 

W tym numerze dużo miejsca 
poświęcamy planom na ten nowy 
rok oraz wydarzeniom w szko-
łach, dzieje się w nich bowiem 
bardzo dużo.

Wierzymy, że z życzliwością 
i zainteresowaniem przyjmiecie 
Państwo to nasze gminne dzieło. 
Czekamy na uwagi, sugestie 
i propozycje.

Życzymy miłej lektury
(Redakcja)

(dokończenie na stronie 8)
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Rok 2003 już za nami. Jak pisaliśmy 

w poprzednim numerze gazety był 

on okresem w większości korzystnym 

i udanym dla naszej gminy, choć z całą 

pewnością pod wieloma względami 

wyjątkowym i trudnym. Jaki zaś będzie 

nowy 2004...? - o tym mówi Wójt Gminy 

Długołęka Iwona Agnieszka Łebek.

Nie ulega wątpliwości, że przed 
nami kolejne 12 miesięcy ciężkiej 
pracy. 30 stycznia na sesji Rady 
Gminy uchwalony został budżet 
gminy na 2004 rok. Zakłada on 
utrzymanie szybkiego tempa 
rozwoju gminy oraz kolejne inwe-
stycje, będące w znacznej części 
kontynuacją zadań priorytetowych 
jakie wyznaczyłam sobie na po-
czątku mojej kadencji. Zdecydo-
wanie do najważniejszych zadań, 
jakie stoją przede mną i moimi 
współpracownikami w nowym roku 
należą: ostateczne zakończenie 
budowy wodociągów na terenie 
gminy, kolejne inwestycje związa-
ne z kanalizowaniem poszczegól-
nych wsi oraz budową nowych 
dróg. Mamy też nadzieję jak dotąd 
z sukcesem korzystać ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, w roku 2004 
planujemy kontynuowanie 13 inwe-
stycji rozpoczętych w latach ubie-
głych oraz rozpoczęcie 14 nowych. 
Wszystkie te inwestycje są odpo-
wiedzią na Państwa potrzeby, na 
wnioski, które stale wpływają do 
Urzędu Gminy, bezpośrednio od 
Państwa lub poprzez sołtysów i 
radnych naszej gminy. Tych po-
trzeb jest bardzo wiele, staram się, 
aby jak najwięcej środków prze-
znaczanych było na inwestycje a 
nie na wydatki bieżące. Ogółem 
kwota wydatków zaplanowanych w 
tegorocznym budżecie na zadania 
inwestycyjne wynosi 13.885.661 zł 
co stanowi 39,02 % ogółu wydat-
ków ponoszonych przez gminę 
Długołęka. Z roku na rok ten 
wskaźnik rośnie, co jest wynikiem 
rozsądnej długofalowej polityki na-
stawionej na oszczędności i prze-
myślane dokładnie wydatkowanie 
każdej złotówki naszych pieniędzy.

Przedstawiając Państwu infor-
macje dotyczące planowanych do 
realizacji przez gminę Długołęka w 
2004 roku zadań inwestycyjnych, 
dla większej ich czytelności, chcia-
łabym podzielić je na następujące 
grupy: infrastruktura, oświata, sport 
i ochrona zdrowia oraz polityka 
społeczna.

WODOCIĄGI
Niewątpliwie wśród inwestycji 

infrastrukturalnych głównym zada-
niem są prace nad definitywnym 
zakończeniem wodociągowania 
gminy. W tym roku planujemy za-
kończyć budowę wodociągu gru-
powego Łosice i Borowa. Dziesięć 
km wodociągu i stacja uzdatniania 
wody radykalnie poprawią stan ilo-
ściowy oraz higieniczno-sanitarny 
zaopatrzenia w wodę wsi Łosice, 
Dąbrowica, Dobroszów, Janusz-
kowice, Szczodre, Domaszczyn 
i Długołęka. Kwota środków w 
2004 na ten cel to 250.000 zł. Po-
zwoli ona na zapłacenie za ostat-
nie prace związane z robotami 
dodatkowymi. Na budowę wodo-
ciągu grupowego Borowa zapla-
nowaliśmy w tym roku 675.000 zł. 
Inwestycja zakłada budowę sieci 
wodociągowej o długości około 
20 km i przyłączy w ilości 216 szt. 
o długości ponad 5 metrów we 
wsiach Raków i Byków. 

KANALIZACJA
Znaczącą część wydatków w te-

gorocznym budżecie stanowią wy-
datki na budowę kanalizacji. Pla-
nujemy kontynuowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie 
(386.706 zł), w Mirkowie (400.000 
zł), w Wilczycach (2.708.784 zł) 
i w Piecowicach (2.017.753 zł). 
W przypadku dwóch pierwszych 
inwestycji mamy szansę otrzymać 
dofinansowanie ze Zintegrowane-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego w wysokości do 80 proc., 
do programu tego zgłaszamy 
również kontynuację budowy 
kanalizacji w całej miejscowości 
Długołęka. Na realizację zadań 
w Wilczycach i w Piecowicach sta-
ramy się uzyskać dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz środków 
pochodzących z unijnego fundu-
szu przedakcesyjngo SAPARD 
(max do 50% ich wartości). Istotną 
tegoroczną inwestycją będzie też 
budowa oczyszczalni ścieków 
przy szkole w Siedlcu Trzebnickim 
(100.000 zł).

DROGI
W naszych planach inwestycyj-

nych nie zapomnieliśmy oczywi-
ście o budowie nowych dróg na 
terenie gminy. Jestem świadoma, 
że ich brak stanowi poważną prze-
szkodę i utrudnienie w dalszym 
rozwoju naszego regionu, a ja-
kość dużej liczby już istniejących 
pozostawia wiele do życzenia. 
W tym roku planujemy budowę 
drogi Ramiszów-Pasikurowice, na 
którą również staramy się o środki 
z Unii Europejskiej. Mam nadzie-
ję, że wreszcie mieszkańcy tych 
dwóch miejscowości będą mogli 
bez problemu dotrzeć do siebie, 
a nowa droga skróci dojazd do 
obu wiosek. Kosztorys tej inwe-
stycji szacujemy na 2.337.218 zł. 
Dobrą wiadomość mam też dla 
dzieci uczących się w szkole w 
Kiełczowie. Zostanie wybudowa-
na droga na ulicy Szkolnej, więc 
uczniowie nareszcie będą mogli 
wygodnie i bezpiecznie chodzić 
do szkoły (410.000 zł ). W dalszym 
ciągu budowane będą ulice osie-
dlowe w Długołęce (500.000 zł), 
rozpoczynamy projektowanie no-

wych dróg w Kiełczowie (250.000 
zł). Planujemy również remonty 
dróg asfaltowych - i tak wykonany 
będzie dywanik asfaltowy na ul. 
Ogrodowej w Łozinie oraz na dro-
dze gminnej Szczodre - Domasz-
czyn. Planujemy również drobne 
remonty poprzez „łatanie dziur”. 
Jak co roku każdej ze wsi przy-
znaliśmy też limity na równanie 
dróg gminnych. Długość w me-
trach bieżących dróg do równania 
przedstawia tabela poniżej. W tym 
roku kontynuować też będziemy 
projekt związany z instalacją no-
wych lub dodatkowych punktów 
oświetleniowych na drogach 
gminnych. Na ten cel przeznaczo-
no w tym roku 200.000 zł.

CHODNIKI
 Poprzez udzielenie pomocy 

finansowej Starostwu Powiato-
wemu mieszkańcy Pasikurowic 
będą mogli cieszyć się w tym roku 
nowym chodnikiem przy drodze 
powiatowej – całkowita wartość 
zadania to 480.000 zł). Kontynu-
owane będą również prace pro-
jektowe kolejnego etapu chodnika 
w Kiełczowie.

OŚWIATA, SPORT i 
OCHRONA ZDROWIA

Jak co roku staram się pamiętać 
w projekcie budżetu o wszystkich 
zadaniach własnych gminy i w ra-
mach posiadanych środków zabez-
pieczać realizację zgłaszanych 
przez Państwa potrzeb. W związku 
z tym w budżecie na rok 2004 za-
bezpieczone zostały środki także 
na oświatę i służbę zdrowia. Kon-
tynuowana będzie budowa zespołu 
szkolno - sportowego w Borowej. 
W tym roku planowane jest odda-
nie do użytkowania szkoły podsta-
wowej oraz sali sportowej. Dalszej 
realizacji doczeka się w tym roku 
ostatni już etap budowy kompleksu 
boisk sportowych przy gimnazjum 
w Wilczycach. (150.000 zł).

 Już pod koniec lipca br., w od-
powiedzi na potrzeby mieszkań-
ców, powinien być wybudowany 
nowy ośrodek zdrowia w Brzeziej 
Łące. Na jego budowę udało się 
znaleźć w budżecie 580.000 zł 
i mam nadzieję, że już latem będą 
mogli z niego korzystać pierwsi 
pacjenci. Nie zapominamy także 
o remontach w pozostałych na-
szych placówkach służby zdrowia. 
Do ważniejszych zadań inwestycyj-
nych w oświacie i sporcie, planowa-
nych w tym roku zaliczyć jeszcze 
należy budowę szatni sportowej 
w Łozinie. 

Staramy się ponadto, aby jesz-
cze w tym roku otworzyć Gminny 
Ośrodek Kultury w Długołęce przy 
ul. Wiejskiej. Projekt tej inwestycji 
ma być ukończony w pierwszych 
miesiącach tego roku, a zaraz po-
tem będziemy ogłaszać przetarg 
na wykonawstwo. Plan środków na 
2004 rok zakłada na ten cel wyda-
tek w wysokości 400.000 zł. Jak co 
roku przeprowadzane będą remon-
ty w naszych szkołach uzgadniane 
z Dyrektorami. Będziemy próbowali 
pozyskać również na ten cel środki 
z Unii Europejskiej. Zaplanowali-
śmy w tym roku również 20 tys. zł 
na remonty boisk sportowych w na-
szych wsiach, z których korzystają 
nasze gminne kluby.

POLITYKA SPOŁECZNA
Drugim większym i niezwykle 

ważnym blokiem zagadnień, które-
mu chciałabym poświęcić miejsce 
w tym artykule są zagadnienia 
związane z działaniami w sferze 
polityki społecznej.

Wzorem lat poprzednich, rów-
nież w tym roku kontynuowany 
będzie program stypendialny 
dla dzieci ubogich, które osią-
gają dobre wyniki w nauce. Na 
realizację tego przedsięwzięcia 
przeznaczyliśmy kolejną transzę 
pieniędzy w wysokości 60.000 zł. 
Stypendium będą mogli otrzymać 
uczniowie, u których w rodzinach 
dochód nie przekracza 548 zł 
brutto na osobę. Ze względu na 

szybko zmieniającą się sytuację 
materialną naszych mieszkańców, 
stypendium przyznawane będzie 
dwa razy w roku (na początku roku 
szkolnego i po pierwszym seme-
strze). W sumie obecnie z pomocy 
stypendialnej korzysta 141 uczniów 
gminnych szkół zamierzamy ten 
program utrzymywać a być może 
także rozwijać, tak aby dotarł on do 
jak największej ilości potrzebującej 
i zdolnej młodzieży.

Również w tym roku będziemy 
dofinansowywać wypoczynek 
letni i zimowy dzieci i młodzieży. 
W budżecie na 2004 rok na ten 
cel zarezerwowaliśmy 36.000 zł. 
Utrzymana zostanie również akcja 
dożywiania dzieci w szkołach. Tak 
jak w roku ubiegłym uruchomiony 

NOWY ROK – NOWE ZADANIANOWY ROK – NOWE ZADANIA

Lp. Nazwa sołectwa Kwota (zł)

1 Bąków 1 000

2 Bielawa 2 710

3 Bierzyce 3 040

4 Borowa 5 440

5 Brzezia Łąka 8 170

6 Budziwojowice 1 000

7 Bukowina 2 260

8 Byków 5 170

9 Dąbrowica 1 000

10 Długołęka 12 000

11 Dobroszów 
Oleśnicki

1 280

12 Domaszczyn 4 250

13 Godzieszowa 5 160

14 Jaksonowice 1 430

15 Januszkowice 5 400

16  Skała 1 000

17 Kamień 3 790

18 Kątna 3 740

19 Kępa 1 750

20 Kiełczów 12 000

21 Kiełczówek 1 040

22 Krakowiany 1 370

23 Łosice 1 900

24 Łozina 4 350

25 Michałowice 1 210

26 Mirków 12 000

27 Oleśniczka 2 510

28 Pasikurowice 5 860

29 Piecowice 3 330

30 Pietrzykowice 1 000

31 Pruszowice 2 670

32 Raków 2 110

33 Ramiszów 1 950

34 Siedlec 4 880

35 Stępiń 3 360

36 Szczodre 8 700

37 Śliwice 3 200

38 Tokary 1 700

39 Węgrów 2 650

40 Wilczyce 8 000

41 Zaprężyn 1 650

RAZEM: 157 030

ZESTAWIENIE ŚROD-
KÓW PRZEZNACZONYCH 
SOŁECTWOM W RAMACH 
PROGRAMU WSPIERANIA 
INICJATYW LOKALNYCH

WYKAZ LIMITÓW PRZY-
ZNANYCH SOŁECTWOM 

NA RÓWNANIE DRÓG

Lp. Nazwa sołectwa Ilość m

1 Bąków /razem z 
Bukowiną/

2 Bielawa 800

3 Bierzyce 3 000

4 Borowa 2 000

5 Brzezia Łąka 2 500

6 Budziwojowice 800

7 Bukowina 2 500

8 Byków 2 000

9 Dąbrowica 500

10 Długołęka 8 000

11 Dobroszów 
Oleśnicki

1 000

12 Domaszczyn 2 000

13 Godzieszowa 1 500

14 Jaksonowice 800

15 Januszkowice 2 000

16 Skała 1 000

17 Kamień 1 500

18 Kątna 1 500

19 Kępa 900

20 Kiełczów 8 000

21 Kiełczówek 1 000

22 Krakowiany 800

23 Łosice 800

24 Łozina 1 800

25 Michałowice 800

26 Mirków 8 000

27 Oleśniczka 1 000

28 Pasikurowice 2 000

29 Piecowice 1 000

30 Pietrzykowice 800

31 Pruszowice 1 300

32 Raków 1 000

33 Ramiszów 1 000

34 Siedlec 2 000

35 Stępiń 2 000

36 Szczodre 3 000

37 Śliwice 800

38 Tokary 1 500

39 Węgrów 1 000

40 Wilczyce 2 000

41 Zaprężyn 1 000

RAZEM 76 900

STRONA WÓJTA



strona 3SAMORZĄDOWY DWUMIESIĘCZNIK GMINY DŁUGOŁĘKA

1. Nieruchomości powyższe są 
bez obciążeń.

2. Przetarg odbędzie się w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Długo-
łęce, ul. Wrocławska 18, w sali 
nr 2, dnia 25 lutego 2004r. od 
godz. 9.00.

3. W przetargu mogą uczestni-
czyć osoby fizyczne i prawne.

4. Osoby przystępujące do prze-
targu zobowiązane są przed-
łożyć Przewodniczącemu 
Komisji Przetargowej, przed 
rozpoczęciem przetargu:

  1) dokument tożsamości lub 
odpis z właściwego rejestru,

  2) upoważnienie do reprezen-
towania osoby ubiegającej 
się o nabycie nieruchomości, 
chyba, że podmiot ubiegający 
się o nabycie bierze udział w 
przetargu osobiście,

  3) dowód wpłaty wadium.
5. Wadium wnoszone jest w for-

mie pieniężnej, w wysokości 

określonej w ogłoszeniu, naj-
później w dniu 20 lutym 2004r. 
na konto:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 
Oddział w Długołęce

nr 11 9584 1021 2003 0300 
0101 0004

6. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. 
W przypadku uchylenia się 
zwycięzcy przetargu od za-
warcia umowy, wadium ulega 
przepadkowi.

7. Uczestnikom przetargu, którzy 
nie wygrali przetargu, wadium 
wypłaca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia zakończenia 
przetargu. Wadium nie ode-
brane w terminie 3 dni od daty 
zakończenia przetargu zwraca 
się uczestnikom przetargu 

przekazem pocztowym, po 
potrąceniu opłaty pocztowej.

8. Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.

9. O terminie zawarcia umowy 
wygrywający przetarg zawia-
damiany jest na piśmie.

10. Informuję, iż miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi, o których mowa 
w pkt 4-9, obowiązywały do 
dnia 31.12.2003r.

Obecnie trwa procedura uchwa-
lania planów. W projektach miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomości 
położone w obrębie wsi:
A) Stępin – dz. nr 245/5 i 245/6 – 

przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
i zagrodową;

B) Byków – dz. nr 185/4 – prze-
znaczona pod zabudowę usłu-

gowo – mieszkaniową;
C) Wilczyce – dz. nr 185 – prze-

znaczona pod usługi sportu 
i rekreacji;

D) Mirków – dz. nr 500 – przezna-
czona pod usługi komercyjne;

E) Długołęka – dz. nr 131/5 – prze-
znaczona pod teren aktywności 
gospodarczej z wykluczeniem 
inwestycji uciążliwych.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w pok. nr 20 Urzędu Gmi-
ny Długołęka, telefonicznie pod nr 
(071) 315-21-86 wew. 116 oraz na 
stronach internetowych Urzędu 
Gminy Długołęka: www.gmi-
na.dlugoleka.pl 

(przygotowała: Monika Szcze-
paniak – kierownik wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska)

Wójt Gminy Długołęka zawiadamia, że w siedzibie 
Urzędu Gminy Długołęka, ul.Wrocławska 18 został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 

właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości opisanych w wykazie, mają prawo złożenia wniosków 
o ich nabycie.

Lokalizacja Oznaczenie Powierzchnia KW

Wilczyce 169/5  595 m2 Brak

Siedlec 51/25  725 m2 Brak

Długołęka 420/4  419 m2 Brak

Węgrów 54 0,42 ha 49218

lp Nr działki i AM Powierzchnia Położenie Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego i opis 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wadium KW

1. 167/7, AM-1 966 m2 Bielawa zabudowa mieszkaniowa,
nieruchomość niezabudowana, położona na 
obrzeżu zabudowy zagrodowej wsi

21.500 zł. 2.150,00 zł. ----

2. 167/8, AM-1 972 m2 Bielawa zabudowa mieszkaniowa, 
nieruchomość niezabudowana, położona na 
obrzeżu zabudowy zagrodowej wsi

21.500 zł. 2.150,00 zł. ----

3. 167/9, AM-1 978 m2 Bielawa zabudowa mieszkaniowa,
nieruchomość niezabudowana, położona na 
obrzeżu zabudowy zagrodowej wsi

21.500 zł. 2.150,00 zł. ----

4. 

5.

245/5, AM-3

245/6, AM-3

767 m2

783 m2

Stępin brak planu
nieruchomości niezabudowane, położone 
w drugiej linii zabudowy przy drodze o 
nawierzchni nieurządzonej

11.500 zł.

12.000 zł.

1.150,00 zł.

1.200,00 zł.

39619

39619

6. 185/4, AM-1 919 m2 Byków brak planu
nieruchomość niezabudowana, położona 
przy drodze o nawierzchni utwardzonej, ok. 
50 m od drogi krajowej nr 8

27.500 zł. 2.750,00 zł. 23211

7. 185, AM-1 1,93 ha Wilczyce brak planu
nieruchomość niezabudowana, położna 
przy ul. Sportowej, obok kompleksu leśnego

250.000 zł. 25.000,00 zł. ----

8. 500, AM-2 3500 m2 Mirków brak planu
nieruchomość niezabudowana, położona 
przy ul. Krótkiej

150.000 zł. 15.000,00zł. ----

9. 131/5, AM-1 2400 m2 Długołęka brak planu
nieruchomość niezabudowana, położona 
ok. 110 m od drogi krajowej

100.000 zł. 10.000,00 zł. 36804

Wójt Gminy Długołęka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gminnych:

INFORMACJE WÓJTA

będzie program pro-zdrowotny dla 
mieszkańców naszej gminy. Radni 
zadecydują do kogo będzie skie-
rowany i czego będzie on dotyczył 
w tym roku (25.000 zł). Doświad-
czenia poprzedniego roku przeko-
nały nas o słuszności kontynuacji 
programu prac interwencyjnych 
dla bezrobotnych na terenie gminy. 
Głęboko wierzę, że również w tym 
roku przyniosą one wiele korzyści 
całej naszej gminnej społeczności. 
Planujemy rozpocząć aktywizację 
naszych bezrobotnych w ramach 
tego programu już na wiosnę 
i prowadzić go przez okres max tj. 
6 miesięcy. Już dziś zbieramy zgło-
szenia od sołtysów i mieszkańców 
dotyczących niezbędnych prac 
w naszych miejscowościach.

Mówiąc o polityce społecznej 
trudno pominąć problem jakim jest 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Na wydatki związane z realizacją 
Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przewidziano w tym 
roku 400.000 zł. Nadal kierować 
będziemy środki na prowadzenie 
Gminnego Punktu Konsultacyj-
nego w Kiełczowie i punktów 
konsultacyjnych w SP ZOZ oraz 
wspieranie środowiska wzajemnej 
pomocy, a w szczególności klu-
bu AA. 150.000 zł przeznaczone 
zostanie na prowadzenie zajęć 
w świetlicach środowiskowych. 
Zaplanowaliśmy też zakup wypo-
sażenia placów zabaw, na których 
prowadzone będą zajęcia w ra-
mach „Grup Wsparcia” za kwotę 
32.000 zł.

Bardzo ważnym elementem, 
zwłaszcza teraz w przededniu na-
szej integracji europejskiej, kiedy 
staniemy się członkami wielkiej 
europejskiej rodziny są działania 
związane z prowadzeniem punktu 
informacji europejskiej oraz z pro-
mocją naszej gminy. Niezbędnym 

narzędziem egzystencji staje się 
właściwa komunikacja z otocze-
niem, zarówno tym bliższym jak też 
dalszym. Dzisiaj nie wystarczy tyl-
ko właściwie funkcjonować, trzeba 
chwalić się swoimi osiągnięciami, 
promować swoje walory, tradycje, 
podtrzymywać kontakty i stosunki 
partnerskie z innymi jednostkami 
samorządowymi w kraju i zagrani-
cą, to gwarantuje ciągły dynamicz-
ny rozwój. Na działania promocyj-
ne zaplanowano w tym roku środki 
w wysokości 180.000 zł., tj. na 
poziomie roku 2003. W ciągu całe-
go roku zapraszamy do udziału w 
licznych gminnych imprezach jak: 
Święto Konia w Siedlcu, Zawody w 
powożeniu, Dni Gminy Długołęka 
czy Dożynki Gminne. Ważnymi 
tegorocznymi przedsięwzięciami 
promocyjnymi będą też m.in: wy-
danie nowego folderu promocyjne-
go gminy oraz prezentacji multime-
dialnej, materiałów informacyjnych 

w lokalnej oraz gminnej prasie 
- nieodzownych dziś w promocji 
samorządów narzędzi marketin-
gowych. W tym roku dwukrotnie 
gościć też będziemy naszych 
przyjaciół z partnerskiej gminy Ve-
len z Niemiec (maj, sierpień). Mam 
nadzieję, że dzięki tym wszystkim 
zabiegom o Długołęce będzie się 
mówić dużo i dobrze, a wymiernym 
efektem tych działań będą kolejne 
inwestycje na rynku pracy.

W budżecie gminy na rok 2004 
zagwarantowaliśmy także kwotę 
54.000 zł na wykonanie prac reno-
wacyjnych w naszych kościołach, 
które są obiektami zabytkowymi. 
9 z naszych gminnych parafii 
otrzyma wsparcie finansowe w wy-
sokości 6.000 zł każda (w ubiegłym 
roku było to 5.550 zł). wszystkie 
w/w prace realizowane będą zgod-
nie z zaleceniami i pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Budżet gminy Długołęka na rok 
2004 to oczywiście jeszcze wiele 
rozdziałów i paragrafów, wszystkich 
z nich nie sposób szczegółowo 
omówić. Dochody tegoroczne pla-
nowane są na poziomie 30.501.310 
zł (dla porównania ok. 31.745.913 
zł w roku 2003 ). Wydatki planu-
jemy w wysokości 35.586.110 zł 
(w 2003 roku 32.453.272 zł), z tego 
wydatki inwestycyjne stanowić 
będą 13.885.661 zł. (w 2003 roku 
11.534.225 zł). 

Staram się bardzo gruntownie 
analizować nasze potrzeby i racjo-
nalnie wydawać publiczne pienią-
dze. Mam nadzieje, że efekt tego 
już zauważacie lub wkrótce zauwa-
życie Państwo w swojej okolicy.

Z pozdrowieniami
Iwona Agnieszka Łebek

Wójt Gminy Długołęka

STRONA WÓJTA

Szanowni Państwo!
W związku z dużym za-

interesowaniem ze strony 
podmiotów gospodarczych 
nieruchomościami położony-
mi na terenie Gminy Długo-
łęka, Wójt Gminy Długołęka 
informuje, że planowane jest 
utworzenie zbiorczej ewiden-
cji nieruchomości, przezna-
czonych do sprzedaży, sta-
nowiących własność Gminy 
oraz osób prywatnych.

Osoby zainteresowane 
umieszczeniem danych o nie-
ruchomościach, przeznaczo-
nych w miejscowych planach 
zagospodarowania prze-
strzennego pod działalność 
usługową lub rolną, proszone 
są o kontakt z Urzędem Gmi-
ny Długołęka – tel. 315-21-86 
wew. 116.
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Mamy nowy rok, nowy budżet i stare 

problemy. Najpierw jednak o roku 

minionym. 

Z pewnością był pracowity 
i z sukcesami. Prace nowej 
Rady Gminy przebiegały bez 
specjalnych wstrząsów, co nie 
znaczy, iż nie było sporów. Mia-
ły one jednak charakter meryto-
ryczny, rzeczowy i, co oczywi-
ste, dotyczyły pieniędzy. Budżet 
inwestycyjny gminy to nie jest 
worek bez dna, a każdy radny, 
co również naturalne, chciałby 
dla swojej miejscowości „wytar-
gować” jak najwięcej. Dynamika 
pozytywnych zmian jest już do-
strzegana przez mieszkańców, 
szczególnie w tych miejscowo-
ściach, w których realizowane 
były inwestycje gminne.

Rok 2003 był newralgiczny 
i ważny gdyż zapadły w nim 
rozstrzygnięcia dotyczące kie-
runków inwestycji w gminie na 
najbliższe lata. Naszymi prio-
rytetami stała się budowa dróg 
i kanalizacji. Bez kanalizacji nie 
można jednak budować dróg. 
Znalazło to odbicie w opraco-
wanym czteroletnim planie in-
westycyjnym. Zasięg i wielkość 
zakreślonych inwestycji budzą 
szacunek. I co najważniejsze 
są wszelkie dane wskazujące 
na to, że ten ambitny program 
zakończy się sukcesem. Łatwiej 
go będzie wykonać przy zakła-
danym unijnym dofinansowa-
niu, niemniej nawet przy jego 
braku będzie realizowany przy 
naszych środkach własnych. 
Trudności należy zakładać, 
gdyż obserwując zachowania 
naszych elit politycznych, za-
równo z lewej jak i z prawej 
strony, można mieć poważne 
obawy czy źródełko pieniędzy 
unijnych nagle nie wyschnie.

Mówimy o olbrzymich inwe-
stycjach, które wstępne szacun-
ki określają na ponad 40 mln zł. 
Takiej dynamiki inwestycji w in-
frastrukturę gminy jeszcze nie 
było. Miejscowości Kiełczów, 
Mirków, Wilczyce, Długołęka 
i Piecowice będą w większości 
skanalizowane.

W Kiełczowie do zakończone-
go pierwszego etapu budowy 
kanalizacji sanitarnej i w części 
deszczowej dołączył w 2003 
roku następny etap obejmujący 
przesył z Wilczyc. Obecnie jest 
opracowywany projekt kanaliza-
cji dalszej części miejscowości 
z założeniem dofinansowania 

ze strukturalnych środków unij-
nych.

Wilczyce są już w dużej czę-
ści skanalizowane. W 2003 roku 
wykonano pierwszy etap kana-
lizacji o długości ponad 9 km. 
Wartość inwestycji wyniosła 
prawie 4 mln złotych przy do-
finansowaniu z sapardowskich 
środków unijnych prawie 1 mln 
złotych. Pozostała część miej-
scowości jest już opracowana, 
projekt złożony i czekamy na 
decyzje o przyznaniu środków 
realizacji z SAPARD-u. Mirków 
„stary” także jest już w znacz-
nej części skanalizowany, dla 
„nowego” jest opracowywany 
projekt z założeniem dofinan-
sowania z unijnych środków 
strukturalnych. Do SAPARD-u 
został zgłoszony projekt kanali-
zacji w Piecowicach opracowa-
ny jeszcze w 2001 roku.

Długołęka została podzielona 
na trzy odrębne projekty kanali-
zacyjne, które już są opracowy-
wane. Projekt I to obszar poło-
żony na północ od linii kolejowej 
Wrocław - Warszawa, inaczej 
część od strony Szczodrego. 
Projekt II to obszar ulicy, właści-
wie osiedla Zawadzkiego i III to 
ogólnie obszar ulicy Wiejskiej. 
Sieć kanalizacyjna jest projekto-
wana wyłącznie do istniejących 
budynków lub do rozpoczętych 
budów. Dopiero gotowe projek-
ty wraz z kosztorysami dadzą 
w przybliżeniu odpowiedź, 
co do wielkości inwestycji. 
W przybliżeniu, gdyż jak prak-
tyka wskazuje, w przetargach 
można uzyskać korzystniejsze 
warunki realizacji inwestycji niż 
wynikające z kosztorysów. Na 
Długołękę powinno wystarczyć 
ok. 8 mln zł. Początek realizacji 
inwestycji to rok następny, a ko-
niec - 2006.

Kanalizacja to ambitne zamie-
rzenia a przecież na 2004 rok, 
z infrastruktury mamy jeszcze 
przebudowę drogi gminnej 
Ramiszów – Pasikurowice (SA-
PARD), budowę chodnika przy 
drodze powiatowej w Pasikuro-
wicach, budowę ulicy Bławat-
nej w Mirkowie, budowę ulicy 
Szkolnej w Kiełczowie, budowę 
wodociągu grupowego Łosice 
i wodociągu grupowego Borowa 
(wsie Raków i Byków). W palnie 
jest także dywanik asfaltowy na 
drodze Szczodre-Domaszczyn. 
Ponadto w Długołęce mamy 500 
tys. zł. do wykorzystania z 1.880 
zł przeznaczonych na budowę 

dróg we wsi do końca kaden-
cji. Dopiero przetarg pokaże ile 
dróg możemy zrobić za te 500 
tys. w roku bieżącym. Praktycz-
nie inwestycje w infrastrukturę 
w centralnej części Długołęki 
będą już zakończone.

Ograniczoność felietonu nie po-
zwala na wchodzenie w szczegó-
ły, niemniej każdy zainteresowany 
może je uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny u pani Barbary Bogulskiej lub 
u pana Ryszarda Przeworskiego 
i oczywiście u radnych.

Zakreślony program inwestycji 
jest bardzo ambitny, ale racjonal-
ny i tym samym realny. Pieniądze 
właściwie są lub są wskazane 
źródła finansowania. Jest także 
wola wszystkich radnych, aby 
ten program przeprowadzić. 
Podkreślam wszystkich, bo ten 
miniony rok pokazał, iż w spra-
wach ważnych różnic między 
radnymi nie ma. Opozycja jest 
dobra w Sejmie, ale nie na po-
ziomie gminnym. Tutaj mówimy 
o zbyt ważnych sprawach, aby 
kierować się sympatiami poli-
tycznymi czy innymi. Każdy rad-
ny ma prawo do zgłaszania wnio-
sków i wątpliwości. I co ważne, 
jest z uwagą wysłuchiwany, bo 
nie ma radnych lepszych i gor-
szych. Decyzje podejmowane są 
w gronie piętnastki, większością 
głosów a nie na ulicy czy pod 
kioskiem z gazetami.

Wypracowana jedność rad-
nych, platforma współpracy 
i porozumienia z wójtem panią 
Iwoną Agnieszką Łebek, jest 
jednym z cenniejszych osią-
gnięć minionego roku.

Spotkałem się ze stwierdze-
niem, że chcemy w ciągu jednej 
kadencji nadrobić zaległości 
całego PRL-u. Że program jest 
zbyt ambitny, a przecież są tak-
że i inne potrzeby inwestycyjne. 
Tak się składa, że zazwyczaj mó-
wią to ci którzy już dobrą drogę 
i kanalizację mają. Oczywiście 
doceniają to dobrodziejstwo, 
tylko dlaczego uważają, że inni 
muszą nadal żyć w smrodzie 
i błocie na co dzień?

Na koniec jeszcze jedna 
dobra wiadomość z ostatniej 
chwili. Pojawiła się możliwość 
dofinansowania ze środków 
unijnych, nawet w wysokości 
osiemdziesięciu procent, mo-
dernizacji i remontów ośrodków 
zdrowia. Otwiera to nowe możli-
wości działań na terenie gminy.

(Marian Muszkiwicz – radny)

Z CYKLU REFLEKSJE RADNEGO

TAKIEJ DYNAMIKI INWESTYCJI 
W INFRASTRUKTURĘ GMINY
JESZCZE NIE BYŁO...

NAD CZYM PRACUJĄ NASI RADNI

INFORMACJE 
Z SESJI
Pracowicie nowy rok roz-

poczęli nasi radni, którzy 
30 stycznia spotkali się 
w sali obrad Urzędu Gminy 
w Długołęce, by wziąć udział 
w pierwszej w tym roku Sesji 
Rady Gminy.

Sesja, ze względu na główny 
punkt porządku obrad miała 
niezwykle uroczysty charakter. 
Była to tzw. sesja budżetowa, 
podczas której radni gminy 
jednogłośnie uchwalili budżet 
– najważniejszy dokument, de-
cydujący o strukturze finansów 
w bieżącym roku. Ta tak rzadko 
spotykana zgodność wśród 
radnych z całą pewnością jest 
dowodem ich dużego zaufania 
do Wójta i co powinno cieszyć, 
dobrze rokuje ich współpracy 
na przyszłość. 

Dochody budżetu gminy 
zaplanowano na poziomie 
30.501.310 zł. Najwięcej pie-
niędzy zasili gminną kasę 
w ramach subwencji ogólnych 
z budżetu państwa– 36,24% 
oraz dochodów pochodzących 
z podatków i opłat – 35,85%. 
Znacząca suma to również 
udział gminy w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa, czyli pieniądze z po-
datku dochodowego od osób fi-
zycznych i prawnych – 20,05%. 
Poziom wydatków w 2004 
roku budżet określa na kwotę 
35.586.110 zł - tj. o 3.132.838 
zł więcej niż w roku ubiegłym. 
Największy procent stanowią 
wydatki na oświatę i wychowa-
nie – 41,68%, związane z go-
spodarką komunalną i ochroną 
środowiska – 21,17% oraz do-
tyczące transportu i łączności 
– 14,55%. Podkreślić należy, 
że wzrost wydatków w głównej 
mierze związany jest ze wzro-
stem poziomu inwestycji, który 
stanowi aż 39,02% wszystkich 
wydatków. W stosunku do roku 
2003 kwota przeznaczona na 
nowe inwestycje i kontynuację 
działań już rozpoczętych wzro-
sła o 2.351.436 zł (o tegorocz-
nych planach inwestycyjnych 
szczegółowo traktuje artykuł 
„Nowy Rok – Nowe Zadania” 
na str. 2.)

Prognozowane zadłuże-
nie na koniec 2004 roku to 
9.988.601 zł, z czego 44,77% 
stanowią kredyty długoter-
minowe, a 51.94% pożyczki 
długoterminowe. Jak wskazują 
wyliczenia, władze gminne za-
planowały na rok 2004, a radni 
zaakceptowali, 1.637 zł do-
chodu i 1.910 zł wydatków na 
jednego mieszkańca. Budżet 
zakłada również kontynuowa-
nie starań podjętych przez wła-
dze w przeszłości, związanych 
z dalszym pozyskiwaniem 
środków pochodzących z fun-
duszy Unii Europejskiej.

Kwestia budżetowa była 

zdecydowanie priorytetowym, 
choć nie jedynym, zagadnie-
niem styczniowego posie-
dzenia Rady Gminy. Podczas 
obrad zatwierdzono również 
plan pracy Komisji Rewizyj-
nej na 2004 rok oraz zmiany 
w statutach ośrodków zdrowia 
w Siedlcu i w Łozinie. Zmiany 
te zakładają utworzenie gabi-
netów pielęgniarki środowisko-
wej i położnej środowiskowej 
w Siedlcu oraz gabinetu położ-
nej środowiskowej w Łozinie. 
Konieczność ich wprowadze-
nia podyktowana była warun-
kami umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Ponadto, na sesji uchwałą 
Rady Gminy, od 1 lutego 2004 
roku, zwiększono wysokość 
miesięcznej diety dla przewod-
niczących rad sołeckich na 
terenie gminy Długołęka. Ich 
wynagrodzenie wzrośnie teraz 
ze 120 na 140 zł. 

Omawiając kwestię sołtysów 
nie można pominąć informacji 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Jacka Wierzbickiego, zwią-
zanej z rezygnacją z pełnienia 
dotychczasowych funkcji przez 
Krzysztofa Krzaka – sołtysa 
Szczodrego oraz Barbarę Ko-
sińską – sołtys Kamienia. Jak 
poinformował przewodniczą-
cy w pierwszych wyborach 
w Szczodrem (28 stycznia), 
z powodu braku kworum nie 
wyłoniono nowego sołtysa. 
W drugim terminie, 5 lutego 
głosowało 56 mieszkańców, 
a zwyciężył 52 głosami Woj-
ciech Reczka. Termin wyborów 
w Kamieniu nie został jeszcze 
ustalony.

Istotnym punktem obrad, 
który z całą pewnością za-
interesuje wielu mieszkań-
ców gminy było odczytanie 
wniosków Komisji Rewizyjnej 
z kontroli firmy POL-LEAN Sp. 
z o.o., związanej z tzw. „aferą 
świńską”, szeroko nagłaśnia-
ną przez regionalne media. 
Postępowanie prowadzone 
było na wniosek Rady Gminy 
Długołęka. Komisja Rewizyj-
na, analizując jednocześnie 
zasadność zarzutów Komitetu 
Protestacyjnego nie stwierdziła 
w toku postępowania kontrol-
nego naruszenia prawa przez 
Wójta Gminy Długołęka w za-
kresie podejmowanych działań 
formalno-prawnych przy proce-
durze wydania decyzji ustalają-
cej warunki zabudowy i zago-
spodarowania działki nr 107/15 
w Piecowicach, dla adaptacji 
i modernizacji obiektów po 
byłej fermie krów mlecznych 
na fermę trzody. Szczegółowe 
wnioski z kontroli dostępne są 
dla zainteresowanych w biurze 
Rady Gminy w Urzędzie Gminy 
w Długołęce – pokój nr 1. 

Kolejne sesje Rady Gminy 
planowane są na 18 i 19 oraz 
27 lutego na godzinę 16:30, 
wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy do sali obrad 
Urzędu Gminy w Długołęce.

(Sławomir Kubiak)
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Koło piętnastej młodzież szkolna 

kończy zajęcia, wraca do domów, od-

rabia lekcje i … Pojawia się pytanie: 

„Co zrobić z nadmiarem wolnego czasu? 

Jak go wykorzystać, aby nie był to czas 

stracony? 

Takie pytania postawiły sobie 
władze naszej gminy, a odpo-
wiedzią na nie stało się zor-
ganizowanie zajęć w ramach 
gminnej świetlicy środowiskowej 
skierowanych do dzieci i mło-
dzieży w wieku 6-16 lat. Zajęcia 
takie odbywają się w szesnastu 
miejscowościach gminy Dłu-
gołęka, zwykle przy szkołach. 
W kolejnych numerach Gazety 
Gminnej będą się mogli Pań-
stwo zapoznać z ofertą zajęć 
świetlicowych, na które mogą 
uczęszczać dzieci w każdej ze 
świetlic.

W Publicznym Gimnazjum 

w Wilczycach zorganizowano 
cztery rodzaje zajęć. Dziewczęta 
szczególnie chętnie chodzą na 
zajęcia aerobiku prowadzone 
przez Wiolettę Siewierę. Celem 
tych spotkań jest wzajemna 
integracja grupy, jak również 
poprawa kondycji i koordynacji 
ruchowej. „Co dwa miesiące 
pracujemy nad nowym układem 
łącząc muzykę, taniec i ćwi-
czenia akrobatyczne. Układy 
prezentujemy przy różnych 
okazjach związanych z życiem 
szkoły i gminy” – mówi Wio-
letta Siewiera, trenerka grupy. 
Jedna z dziewcząt, Klaudia 
Bęben, spytana o to, dlaczego 
chodzi na spotkania tak chętnie 
i … systematycznie, odpowiada: 
„Uwielbiam aerobik, ponieważ 
pozwala połączyć taniec i gim-
nastykę, które bardzo lubię”. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
wtorek w godzinach 14.00-15.00 

i środę w godzinach 14.00-
15.30. 

Umiejętność tańca, wyćwiczo-
ną na spotkaniach tanecznych, 
młodzież może wzbogacać 
o śpiew, a to wszystko na 
zajęciach zespołu wokalne-
go, który prowadzi Dagmara 
Szczapińska we wtorki między 
14.40 a 15.40. Uczniowie sami 
decydują o doborze repertuaru 
– najczęściej wybierają piosen-
ki popularne wśród młodzieży, 
choć na próbach można usły-
szeć i stare szlagiery. 

O ile na zajęcia aerobiku 
i piosenki przychodzą głównie 
dziewczyny, to na spotkaniach 
Szkolnego Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego spotkać można tylko 
chłopców. W każde wtorkowe 
popołudnie spotykają się, żeby 
poznawać arkana sztuki filmo-
wej, historię kina i, oczywiście, 
oglądać filmy: nowe, jeszcze 

im nieznane, i te ulubione, 
oglądane po raz kolejny. – „Kino 
jest naszą pasją. Kółko filmowe 
pozwala nam ją rozwijać„– mó-
wią Marcin Majewski i Andrzej 
Pilarczyk, drugoklasiści z Wil-
czyc, którzy są „prawą ręką” 
organizatorki spotkań, Dagmary 
Szczapińskiej. 

W środy i czwartki Elżbieta 
Ziółkowska inspiruje młodzież 
i uczy, jak tworzyć, jak nadawać 
formę temu, co młodzi artyści 
czują we własnym wnętrzu. „Za-
jęcia są ciekawe. Ostatnio robili-
śmy maski rytualne. Teraz wiszą 
w naszych pokojach i przypo-
minają o dobrej zabawie, która 
towarzyszyła ich powstawaniu!” 
– mówią uczniowie.

Zajęcia w ramach gminnej 
świetlicy środowiskowej są dla 
młodych ludzi okazją do rozwi-
jania swoich zainteresowań, ale 
- co również ważne – często dają 
początek pięknym przyjaźniom. 
Nic przecież tak nie łączy jak 
wspólne pasje!

(Dagmara Szczapińska)

EUROFERIE 
Z SEMPER 
AVANTI
Po pięciu miesiącach wytę-

żonej pracy uczniowie wszyst-
kich dolnośląskich szkół z po-
czątkiem lutego udali się na 
zasłużony odpoczynek. Na dwa 
tygodnie zapomną o szkolnych 
obowiązkach, będą cieszyć 
się i bawić spędzając wolny 
czas z przyjaciółmi, często na 
zimowiskach i innych zorgani-
zowanych wyjazdach. Zaczęły 
się ferie zimowe.

Niestety, z roku na rok przyby-
wa dzieci i młodzieży, które ze 
względu na trudną sytuację ma-
terialną w swoich rodzinach nie 
mają możliwości wyjazdu poza 
miejsce zamieszkania. Smutnym 
jest fakt, że problem ten w dużej 
mierze dotyczy dzieci pochodzą-
cych z małych miasteczek i wsi, 
gdzie wiele rodzin dotkniętych 
jest bezrobociem, gdzie często 
brakuje pieniędzy na podsta-
wowe potrzeby, a nierzadko 
pojawia się obok nich problem 
alkoholizmu w rodzinie.

Dla wszystkich tych osób, któ-
re z różnych przyczyn w okresie 
ferii zimowych pozostają w swo-
ich domach a chcą przyjemnie 
i aktywnie spędzić wolny czas, 
z ciekawą propozycją wyszedł 
Europejski Klub Młodzieżowy 
SEMPER AVANTI DŁUGOŁĘKA. 
Młodzi wolontariusze przygo-
towali i poprowadzili dla nich 
„Euroferie”, podczas których 
zachęcali do rozwoju swoich 
zainteresowań poprzez udział 
w zajęciach teatralnych, muzycz-
nych, wokalnych, tanecznych, 
sportowych czy plastycznych. 
W projekcie czynny udział wzięli 
wolontariusze z różnych krajów 
Europy jak: Portugalia, Francja, 
Austria i Walia. 

Podczas codziennych spo-
tkań, odbywających się od 
godziny 10:00 do 15:00 w Ze-
spole Szkół w Długołęce, dzieci 
poznawały okolice gminy, brały 
udział w warsztatach teatralno-
tanecznych czy Europejskich 
Igrzyskach Sportowych. Dzięki 
europejskiemu charakterowi 
uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z kulturą i tradycją 
różnych krajów. Była też możli-
wość praktycznego sprawdze-
nia i poszerzenia znajomości 
języka obcego, którego uczą się 
w szkole.

Na zakończenie tych dwóch 
niezwykłych tygodni, pełnych 
wspaniałej zabawy i niesamowi-
tych wrażeń profesjonalni artyści 
wraz uczestnikami „Euroferii” 
przygotowali międzynarodowy 
spektakl, w którym zaprezen-
towali wszystkie umiejętności 
zdobyte podczas spotkań. 

Długołęckie „Euroferie” okaza-
ły się dużym sukcesem organiza-
torów, gromadząc każdego dnia 
30 osób, które z całą pewnością 
nie zapomną tych chwil i wielu 
wrażeń jeszcze przez długi czas.

(Sławomir Kubiak)

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-

ła II w Długołęce to szkoła, która nie 

spoczywa na laurach. Po zdobyciu cer-

tyfikatu „Szkoła z klasą”, pojawił się 

pomysł przystąpienia do programu 

Szkoła ucząca się (SUS). Jest to 

program przygotowany i prowadzony 

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 

we współpracy z Polsko-Amerykańską 

Fundacją Wolności, który pomaga szko-

łom w zaprojektowaniu modelu rozwo-

ju organizacyjnego szkoły, a następnie 

w doprowadzeniu do osiągnięcia satys-

fakcjonujących rezultatów działań.

W wyniku tajnego głosowania 
Rada Pedagogiczna podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do Klu-
bu SUS. Warto podkreślić, że 
do KSUS w całej Polsce należy 
około 200 szkół, a w roku szkol-
nym 2003/2004 w wojewódz-
twie dolnośląskim do klubu 
przystąpiło tylko 5 szkół. Czym 
więc jest wspomniany KSUS? 
Klub „Szkół uczących się” to 
ogólnopolska sieć szkół, które 
chcą wspólnie określić, czym 
jest dobra szkoła, i wspierać 
się wzajemnie w podnoszeniu 
jakości swojej pracy. Podstawą 
działania szkół, należących do 
Klubu SUS, są:
• współpraca w zespołach 

nauczycielskich;
• określanie celów eduka-

cyjnych i wychowawczych 
w sposób pozwalający na 
kontrolę stopnia ich realiza-
cji;

• rzetelne monitorowanie efek-
tów swojej pracy;

• refleksja nad stosowaną 
praktyką dydaktyczną, wy-
chowawczą i organizacyjną;

• tworzenie społeczności 
szkolnej opartej na współ-
pracy nauczycieli, rodziców 
i uczniów;

• współpraca pomiędzy uczest-

nikami Klubu oraz otwarta 
dyskusja o napotykanych 
problemach.

Każda szkoła zgłaszająca się 
do programu przygotowywana 
jest do pracy zgodnie z proce-
durami SUS i do udziału w dzia-
łaniach Klubu SUS. Konieczny 
jest więc udział szkół w trzech 
cyklach szkoleń, z których 
każdy stanowi całość, a udział 
w każdej z nich przynosi szkole 
konkretne korzyści. 

Szkoła Podstawowa w Dłu-
gołęce właśnie zakończyła 

pierwszy cykl szkoleniowy 
„Diagnoza i kierunki rozwoju 
szkoły”. Diagnostami, a więc 
osobami, które potrafią napisać 
raport z jakości mierzenia pracy 
szkoły, jest p. Grażyna Se-
ifert, wicedyrektor, i p. Danuta 
Świątek, z którymi w szkole 
ściśle współpracują p.dyrektor 
Wojciech Ciemierzewski, pani 
Urszula Zalewska, pani Elż-
bieta Nowak oraz pani Teresa 
Jastrzębska. Osoby te uczest-
niczą także w szkoleniach.

W czasie pierwszego cyklu 
szkoleń zespół nauczycieli 
przygotowywany był do prze-
prowadzenia diagnozy jakości 
pracy i konstruowania raportu 
o stanie szkoły. Na tym eta-
pie przeprowadzone zostało 
badanie jakości pracy szkoły 
i opracowywany raport (we-

wnętrzne mierzenie jakości). 
Ponadto nauczyciele uczyli się 
analizować i prezentować ra-
port oraz ćwiczyli prowadzenie 
rady pedagogicznej, na której 
omawia się jego wyniki. Dużą 
pomocą dla szkół KSUS była 
możliwość korzystania z narzę-
dzi wewnętrznej oceny jakości 
pracy szkoły, odpowiedniego 
oprogramowania komputero-
wego oraz szablonu raportu. 

Po szkoleniach każda szkoła 
otrzymała raport z badania i na 
jego podstawie przygotowała 
listę celów do przyszłej pracy. 

Trzeba podkreślić, że raportu 
dla danej szkoły nie tworzy ona 
sama, lecz inna szkoła uczest-
nicząca w SUS-ie. I tak np. 
panie Grażyna Seifert i Danuta 
Świątek opracowały raport dla 
Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu. 
Z kolei raport dla Szkoły Pod-
stawowej w Długołęce tworzyli 
diagności z Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Oleśnie. 23 stycz-
nia br. miało miejsce uroczyste 
odczytanie tego raportu. Z tej 
okazji do Szkoły przybyli wspa-
niali goście: Wójt Gminy Długo-
łęka Iwona Agnieszka Łebek, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Wierzbicki, Przewod-
niczący Komisji Oświaty Artur 
Muzyka, Dyrektor Zespołu 
Obsługi Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnej Jednostek Oświa-
towych w Długołęce Jolanta 

Bednarska, Sołtys Długołęki 
Jadwiga Korcik, Sołtys Kamie-
nia Barbara Kosińska, Radni 
Zdzisław Nowakowski i Ma-
rian Muszkiewicz, Sponsorzy 
i Przyjaciele Szkoły, Prezydium 
Rady Rodziców, Nauczyciele.

Szkoła przeszła pierwszy 
etap programu, teraz przed nią 
drugi cykl szkoleniowy „Proce-
dury szkoły uczącej się”, pod-
czas którego nauczyciele będą 
uczyć się jak wspólnie z całą 
radą pedagogiczną określać 
standardy własnej pracy, reali-
zować je oraz prowadzić rze-
telną ocenę metod oraz efektów 
nauczania i wychowywania. 
Wynikiem udziału w drugim 
etapie programu SUS ma być 
m.in. stworzenie standardów 
i przygotowanie wskaźników, 
które pomogą ocenić, w jakim 
stopniu udało się osiągnąć za-
mierzone cele. 

Ostatnim cyklem szkolenio-
wym jest „Przygotowanie do 
panelu”, a więc wprowadzenie 
nauczycieli do sposobów kry-
tycznej dyskusji i analizy tego, 
co udało im się osiągnąć u sie-
bie w szkole. 

Warto podkreślić, że ko-
rzyści z wejścia do programu 
widoczne są już w tej chwili, 
gdyż będąc w Klubie SUS, 
Szkoła ma możliwość wymiany 
doświadczeń i doskonalenia za-
wodowego podczas konferencji 
regionalnych, szkoleń, spotkań 
podczas paneli koleżeńskich.

Przed Szkołą Podstawową 
im. Jana Pawła II w Długołęce 
jeszcze długa droga do uzyska-
nia tytułu Szkoły Uczącej Się, 
jednak widząc zaangażowanie 
pracujących w niej osób nie 
wątpię, że placówka osiągnie 
swój cel. 

(Dagmara Szczapińska)

SUS - szansa na 
coraz lepszą szkołę

PREZENTUJEMY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINE DŁUGOŁĘKA

 ŚWIETLICA W WILCZYCACH
– NIC TAK NIE ŁĄCZY JAK WSPÓLNE PASJE

ZE SZKOLNEJ ŁAWY
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Tradycją naszej gminy są już 

coroczne spotkania świąteczno -no-

woroczne organizowane z inicjatywy 

Wójta Gminy Długołęka 

Iwony Agnieszki Łebek. 

W tym roku odbyło się 

ono 7 stycznia 2004 roku 

w sali kominkowej Pałacu 

w Borowej Oleśnickiej. Na 

spotkanie zaproszono jak 

zawsze wszystkich ludzi 

związanych z Gminą Dłu-

gołęka czy to zawodowo, 

czy też poprzez działalność 

społeczną, przedstawicieli 

gminnych jednostek, stowa-

rzyszeń, klubów. Niestety 

duże opady śniegu i trudne 

warunki atmosferyczne nie 

pozwoliły wszystkim dotrzeć 

na tę uroczystość.

W spotkaniu uczestniczyło 
jednak ponad 40 osób. Byli 
obecni Radni Gminy Długo-
łęka m.in.: Jacek Wierzbicki 
– Przewodniczący Rady 
z żoną, przewodniczący 
komisji: Jolanta Wołowiec, 
Barbara Król-Sobocińska, 
Anna Kubik, Artur Muzyka, 
Zdzisław Nowakowski. Przy-
byli dyrektorzy większości 
naszych szkół, proboszczo-
wie kilku parafii, Agnieszka 
Gradka oraz Ryszard Bąba 
z komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, Jan 
Jarosz – komendant gminnej 
Straży Pożarnej, Urszula Pie-
trzak – komendant hufca ZHP, 
Jolanta Bednarska – dyrek-
tor Zespołu Administracyjno 
– Ekonomicznego Jednostek 
Oświatowych, przedstawicie-
le klubów sportowych, Win-
centy Paszkowski z zarządu 
stowarzyszenia przedsiębior-
ców, kierownicy ośrodków 
zdrowia. 

Rokrocznie spotkania od-
bywają się w innym miejscu, 
mają swój niepowtarzalny 
klimat i atmosferę oraz stałe 

punkty progr
przełamanie 
życzenia no

liczne podzię
Charakter 

imprezy był 
mówi pani w
to jedna z ni
kiedy może 
jednym miej
kimi swoimi 
kami, ludźmi
na rzecz gm
dobry wizeru
mieszkańców
Poświęcają c

OO
W dniach 3-6 grudnia 

2003 roku delegacja nauczy-
cieli z Zespołu Szkół w Siedlcu 
uczestniczyła w roboczej wizy-
cie w Szkole Podstawowej w 
Pöttsching w Austrii.

Szkoła ta należy do przo-
dujących placówek w landzie 
Burgenland (jeden z 9 landów 
– krajów związkowych, na jakie 
podzielona jest Austria). Swoją 
pozycję zawdzięcza stosowaniu 
nowatorskich metod nauczania i 
wychowania. Placówka zaanga-

żowana jest we współpracę ze 
szkołami z różnych państw.

Wizyta związana była z realiza-
cją projektu Comenius, o którym 
informowaliśmy w poprzednich 
numerach gazety. 

W skład delegacji z Siedlca 
wchodzili: Maria Biegańska, 
dyrektor szkoły, Małgorzata 
Chojnacka, nauczyciel naucza-
nia zintegrowanego i Paweł 
Wojtczak, nauczyciel języka 
niemieckiego. W spotkaniu 
uczestniczyła również delegacja 

partnerskiej szkoły w Ortrand z 
dyrektor Elwirą Bartel na czele.

Program wizyty wypełniony 
był przede wszystkim wspólny-
mi obradami w szkole, podczas 
których pracownicy ze szkół 
realizujących program Come-
nius wymieniali doświadczenia 
pedagogiczno-wychowawcze. 
Nauczyciele dokonali analizy 

i podsumowania podjętych 
działań, wynikających z zało-
żeń projektu oraz opracowali 
plan dalszej współpracy. Kul-
minacyjnym punktem wizyty 
było szkoleniowe posiedzenie, 
dotyczące Europejskiego Pro-
gramu Comenius w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli dla 
landu Burgenland, które zorga-
nizowała koordynator Projektów 
Europejskich w tym landzie. 
W spotkaniu uczestniczyli, 
oprócz partnerskich szkół, dy-
rektorzy i nauczyciele kilkunastu 
placówek austriackich. Tema-
tem posiedzenia było omówie-
nie sposobów pracy placówek 
w Austrii, Niemczech i Polsce, 
rodzajów współpracy z rodzica-
mi oraz wspólne poszukiwanie 
rozwiązań problemów, jakie na-

potykają nauczyciele: zbyt niskie 
zainteresowanie rodziców drogą 
edukacyjną swoich dzieci, mały 
udział rodziców w organizowa-
niu dzieciom czasu wolnego. 
Uczestnicy spotkania zauważyli, 
że rodzice i nauczyciele muszą 
nawiązać jeszcze bliższą współ-
pracę, aby wspólnie doprowa-
dzić dzieci do sukcesu eduka-
cyjnego i wychowawczego, co 
w dzisiejszych czasach nie jest 
rzeczą łatwą.

Organizatorzy spotkania 
z dyrektorem szkoły austriac-
kiej, Karin Hutterer zadbali 
o to, aby po wyczerpujących 
obradach zaproszeni goście po-
znali tradycje, kulturę i kuchnię 
Austrii. Wspólnie uczestniczyli-
śmy w Koncercie Adwentowym 
w Ratuszu w Wiedniu oraz zwie-
dzaliśmy miasto nad pięknym 
modrym Dunajem.

Podsumowujące spotkanie 
szkół partnerskich odbędzie 
się w Zespole Szkół w Siedlcu 
w maju bieżącego roku. O dal-
szej pracy nad Europejskim Pro-
jektem poinformujemy w kolej-
nym numerze gazety.

(Paweł Wojtczak
- nauczyciel języka niemieckiego 

w Siedlcu)

Współzawodnictwo sportowe 
uczniów zakończone!
Zakończone zostało współzawodnictwo sportowe uczniów ze 

szkół z terenu gminy Długołęka w roku 2003. Autorem kalenda-
rza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów był 
p. Wojciech Lewandowski, nauczyciel ze szkoły w Łozinie, który 
pełni funkcję Sekretarza Szkolnego Związku Sportowego gminy 
Długołęka. 

Przez cały rok młodzież zmagała się w przeróżnych konkuren-
cjach. Oto ich zestawienie:

Zwycięskie drużyny brały następnie udział w powiatowych 
imprezach sportowych. Po ich zamknięciu klasyfikacja końcowa 
wygląda następująco:

Końcowa klasyfikacja szkół podstawowych:

Końcowa klasyfikacja gimnazjów:

Dla szkół, które zajęły w klasyfikacji końcowej trzy pierwsze miej-
sca przeznaczono nagrody pieniężne na zakup sprzętu sportowe-
go dla szkół. Nagrody otrzymują Łozina (2400 zł.), Siedlec (2200 
zł.), Kiełczów (1600 zł), Długołęka (800 zł.).

Młodym sportowcom życzymy dalszych sukcesów!

(Dagmara Szczapińska)

Lp. DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

1. 25.04.2003 Lekkoatletyczny Czwórbój Przyjaźni Łozina

2. 21.05.2003 Mini Piłka Nożna Chłopców Siedlec

3. 28.05.2003 Lekkoatletyka Klas III Łozina

4. 29.05.2003 Lekkoatletyka Klas IV Łozina

5. 30.09.2003 Sztafetowe Biegi Przełajowe Szczodre

6. 16.10.2003 Mini Piłka Ręczna Dziewcząt Kiełczów

7. 22.10.2003 Mini Piłka Ręczna Chłopców Kiełczów

8. 24.11.2003 Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców Brzezia Łąka

Lp. DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

1. 19.02.2003 Koszykówka Dziewcząt Siedlec

2. 26.02.2003 Koszykówka Chłopców Siedlec

3. 16.04.2003 Piłka Nożna - Eliminacje Siedlec, Wilczyce

4. 24.04.2003 Piłka Nożna - Finał Siedlec

5. 26.09.2003 Sztafetowe Biegi Przełajowe Borowa

6. 18.11.2003 Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców Brzezia Łąka

7. 27.11.2003 Piłka Ręczna Dziewcząt Długołęka

8. 04.12.2003 Piłka Ręczna Chłopców Długołęka

Kalendarz imprez sportowych szkolnego związku sportowe-
go gminy Długołęka dla szkół podstawowych na rok 2003

Kalendarz imprez sportowych szkolnego związku sporto-
wego gminy Długołęka dla gimnazjów na rok 2003

1. Kiełczów
2. Siedlec
3. Łozina
4. Długołęka

5. Dobroszów
6. Borowa
7. Brzezia Łąka
8. Węgrów

9. Mirków
10. Szczodre

1. Łozina
2. Siedlec

3. Długołeka
4. Wilczyce

5. Brzezia Łąka
6. Borowa

Z roboczą wizytą w Austrii

Publiczne Gimnazjum w Wil-
czycach poszerza w tym roku 
szkolnym swoją ofertę eduka-
cyjną, organizując bezpłatny, 
roczny kurs przedsiębior-
czości dla 23 uczniów naszej 
szkoły.

Kurs ten został opracowa-
ny przez Fundację Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw „Ko-
mandor” w ramach projektu 
edukacyjnego o nazwie „Pakiet 
Wrześniowy”. Honorowy Pa-
tronat nad projektem „Pakiet 
Wrześniowy” objęła Wicemini-
ster Gospodarki p. Małgorzata 
Okońska – Zaremba.

Na zajęciach uczniowie za-
poznają się z podstawowymi 
prawami rządzącymi ryn-

kiem i zasadami prowadzenia 
przedsiębiorstwa – od jego 
zawiązania i określenia misji, 
poprzez stworzenie strategii, 
opracowanie produktu, prze-
prowadzenie badań rynkowych 
i marketingowych, następnie 
przygotowanie i przeprowa-
dzenie kampanii reklamowej 
aż do sprzedaży produktu 
i oceny działalności firmy.

Fundacja Komandor przy-
gotowała lekcje w oparciu 
o nowoczesną technikę kom-
puterową. Zajęcia odbywać się 
będą w pracowni informatyki. 
Uczestnicy kursu będą samo-
dzielnie czerpali wiadomości 
z lekcji komputerowych, a ich 
przewodnikiem po świecie biz-

nesu będzie wirtualny kolega 
Kamil i jego wirtualna rodzina.

Celem kursu jest nie tylko 
nabycie przez młodzież wiado-
mości o prowadzeniu przed-
siębiorstwa, ale także nabycie 
odpowiednich umiejętności 
praktycznych. Dlatego ucznio-
wie uczestniczący w kursie 
założą własne miniprzedsię-

biorstwo, a na
jąc się pozna
i prawami - p
Swoją ofertę um
necie i za jego
będą prowadz
Na końcu pods
swoją pracę. U
ukończą kurs,
Fundacji Koma
nie zaświadcze

(Grażyna Z
- dyr. Gimnazju

Jak uczymy przedsiębiorczości?

ZE SZKOLNEJ ŁAWY
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ramu, którymi są 
się opłatkiem, 

oworoczne oraz 

kowania.
tegorocznej 

wyjątkowy. Jak 
wójt te spotkania 
ielicznych okazji, 

spotkać się w 
jscu ze wszyst-

współpracowni-
i, którzy pracują 

miny, dbają o jej 
unek w oczach 

w i na zewnątrz. 
zas, często życie 

prywatne dla realizacji bardzo 
trudnych zadań. To także 
doskonała sposobność, aby 

podziękować za trud, 
jaki wkładają w swoje 
codzienne trudne obo-
wiązki, a także popro-
sić a dalszą aktywną 
prace i zaangażowanie 
na rzecz społeczności 
lokalnej. 

Ponieważ w ciągu 
roku nie ma zbyt wie-
le czasu na refleksje, 
przemyślenia, a także 
relaks - mówi wójt 
- Iwona Agnieszka 
Łebek - celem moim 
jest, aby te nowo-
roczne spotkania były 
również okazją dla 
nas wszystkich do 
choć króciutkiej zadu-

my nad życiem, szczęściem, 
miłością, nad drugim człowie-

kiem. Praca publicz-
na, którą wszyscy 
zapraszani przeze 
mnie goście wyko-
nują, jest służbą, 
bardzo trudną i czę-
sto niewdzięczną 
ale też pełną pokus, 
wyzwań, dlatego 
najważniejszy w niej 
jest szacunek do 
drugiego człowieka, 
właściwy świat war-
tości, etyka, moral-
ność. To one muszą 
być podstawą funk-
cjonowania i podej-
mowania decyzji. 
Ponadto wydaje mi się, że 
każdy potrzebuje odetchnąć 
chwile przy doskonałej i we 
wspaniałym wykonaniu muzy-
ce oraz poezji. 

Cele, które założyła Pani 
wójt, pomogli niewątpliwie 

zrealizować zaproszeni go-
ście - ks. Wacław Buryła 
- poeta, oraz bardzo uta-
lentowany i już utytułowany 
młody pianista Tomasz Polak 
mieszkaniec naszej gminy 
- Wilczyc. Wiersze czytane 
przez gościa, zarówno jego 
autorstwa jak również innych 
poetów, a także wiele „gawęd 
z życia wziętych” i perfekcyjne 
wykonanie utworów Chopina 
wzbudziły ogromne zaintere-
sowanie i podziw słuchaczy. 
Wszyscy prosili o więcej i 
częściej... 

Po części oficjalnej, która 
zakończyła się dzieleniem 
opłatkiem i życzeniami, moż-
na było kupić tomik poezji 
ks. Wacława Buryły, poprosić 
o dedykację autora, a także 
w miłej atmosferze poroz-
mawiać o planach na nowy, 
rozpoczynający się rok.

(Sławomir Kubiak)

Z ŻYCIA GMINY

KS „ISKRA” 
Pasikurowice
Gminny Klub Sportowy 

„ISKRA” Pasikurowice powstał 
w 1946 r. Tak więc już od 58 lat 
nieprzerwanie prowadzi swoją 
działalność sportową.

Przez te lata działalności 
staliśmy się znanym i cenionym 
klubem na terenie nie tylko 
gminy czy powiatu. Do połowy 
lat osiemdziesiątych w naszym 
klubie funkcjonowały dwie 
prężnie prowadzone sekcje: 
piłki nożnej i tenisa stołowego. 
Bardziej znana była sekcja piłki 
nożnej, jednak duże sukcesy 
odnosiła również drużyna te-
nisa stołowego. Tenis stołowy 
królował w okresie jesienno-zi-
mowym, w czasie, gdy piłkarze 
mieli przerwę między rundami. 
W momencie gdy świetlica wiej-
ska, w której grano, przestała 
funkcjonować, skończył się też 
tenis. A szkoda, bo zimą dzie-
ci i młodzież miały co robić. 

Od tego momentu w naszym 
klubie istnieje tylko piłka nożna. 
w efekcie tego więcej uwagi po-
święcono drużynom młodzie-
żowym. Zaczęto szkolić dzieci 
i młodzież poprzez drużynę 
trampkarzy i juniorów. 

Od 25 lutego 2002 r. Gmin-
ny Klub Sportowy „ISKRA” 
Pasikurowice funkcjonuje jako 
stowarzyszenie kultury fizycznej 
zarejestrowane w Sądzie Rejo-
nowym Wrocław – Fabryczna, 
którego władze (Zarząd) zosta-
ły wybrane na walnym zebraniu 
członków.

Prezesem Zarządu wybrany 
został Zdzisław Rajter, pozo-
stali członkowie zarządu to: Jan 
Wojtasik, Marian Jasiński, 
Jerzy Wojtasik, Marek Rajter, 
Arkadiusz Jasiński i Tadeusz 
Kupczyk.

Dziś GKS „ISKRA” Pasiku-
rowice posiada cztery drużyny 
piłkarskie tj. młodzików, tramp-
karzy, juniorów i seniorów, które 
zostały zgłoszone do rozgry-
wek w DZPN Wrocław i w nich 
uczestniczą. Trenerami drużyn 
są byli piłkarze naszego klubu, 
a obecnie również członkowie 
zarządu klubu. Drużyny młodzi-
ków i trampkarzy trenuje Jerzy 

Wojtasik, drużynę juniorów Ma-
rek Rajter a drużynę seniorów 
Arkadiusz Jasiński. Warto pod-
kreślić, że wszyscy wymienieni 
trenerzy nie pobierają za swoją 
pracę wynagrodzenia. 

Kompleksowe szkolenie 
zawodników od młodzików, 
trampkarzy, poprzez drużynę 
juniorów przyczynia się do tego, 
że drużyna seniorów składa się 
w większości z wychowanków 
klubu.

W klubie trenuje obecnie po-
nad 70 zawodników, którzy po-
chodzą z Pasikurowic, Siedlec, 
Bukowiny i okolic. Każda z dru-
żyn uczestniczy w rozgrywkach 
organizowanych przez DZPN 
Wrocław. Tak więc ogółem 
w ciągu roku drużyny naszego 
klubu uczestniczą w ponad 
100 meczach w ciągu roku, to 
znaczy, że na naszym stadionie 
rozgrywanych jest ponad 50 
meczów. 

Tak duża ilość meczów wy-
maga od klubowych działaczy 
(zarząd klubu liczy 7 osób) du-
żego zaangażowania i wysiłku, 
by należycie mecze zorganizo-
wać.

Zarząd klubu musi podołać 
wszystkim problemom orga-
nizacyjnym, które wynikają 
z prowadzenia klubu. Każdej 
z drużyn należy zabezpieczyć 
transport na mecze, zapewnić 
odpowiednią ilość sprzętu spor-
towego, przygotować boisko 
do meczów, utrzymać w od-
powiednim porządku obiekt tj. 
stadion wraz z trybunami 
i szatnią. Musi stworzyć odpo-
wiednie warunki do treningu 
i meczu. Ważną i bardzo trudną 
rzeczą jest utrzymanie płyty bo-
iska, która jest bardzo mocno 
eksploatowana, w należytym 
stanie. Wszystkie te prace wy-
konują działacze i zawodnicy 
społecznie. 

Pragnę mocno podkreślić, że 
nie moglibyśmy realizować tego 
wszystkiego, gdyby nie pomoc 
Urzędu Gminy w Długołęce, 
a konkretnie dotacja finansowa 
Urzędu Gminy, dzięki której 
możemy prowadzić statutową 
działalność polegającą na krze-
wieniu kultury fizycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
w naszym środowisku.

(Zdzisław Rajter)
- prezes klubu

Z CYKLU KLUBY SPORTOWE NASZEJ GMINYPŁATEK Z POEZJĄOPŁATEK Z POEZJĄ

W Gminnym Ośrodku Infor-
macji Europejskiej w Urzędzie 
Gminy nastąpiła zmiana na 
stanowisku inspektora ds. infor-
macji europejskiej. Od początku 
lutego szczegółowe zagadnie-
nia unijne będzie Państwu przy-
bliżać Joanna Kuźmińska. 

Do zadań nowego pracow-
nika w dalszym ciągu należy 
rzetelne informowanie zainte-
resowanych osób i podmiotów 
o procesach integracyjnych 
Polski z Unią Europejską oraz 
o możliwościach uzyskania 
dotacji z funduszy unijnych. 
Informacja przekazywana jest 
zarówno w Punkcie Informa-
cji Europejskiej w Urzędzie 
Gminy, jak również poza nim, 
w trakcie bezpośrednich spo-
tkań z mieszkańcami i instytu-
cjami. Nadal najważaniejszą 
częścią pracy biura jest wy-
szukiwanie funduszy unijnych 

na realizację projektów gminy. 
Fundusze, które będą do-

stępne dla Polski po wejściu 
do UE, stwarzają nowe szan-

se i możliwości dla znacznie 
szerszej niż dotychczas gru-
py beneficjentów. Obecnie 
w końcowej fazie przygotowy-
wania jest m.in.: Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), które-

go celem jest m.in.: tworzenie 
warunków wzrostu konkuren-
cyjności regionów oraz sprzy-
janie długotrwałemu rozwo-
jowi gospodarczemu. Dużym 
zainteresowaniem przedsię-
biorstw, w tym głównie małych 
i średnich (MŚP) oraz instytucji 
otoczenia biznesu, powinien 
cieszyć się Program Wzrost 
Konkurencyjności Przedsię-
biorstw (SPO WKP). Jego ce-
lem bowiem jest poprawa kon-
kurencyjności przedsiębiorstw 
działających na terenie Polski 
w warunkach Jednolitego 
Rynku Europejskiego.

Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby uzyskać infor-
macje na temat funduszy unij-
nych lub po prostu porozma-
wiać o integracji europejskiej 
do Punktu Informacji Europej-
skiej, w czwartki w godzinach 
12.00-14.00, do pokoju nr 1.

(Joanna Kuźmińska)

Punkt Informacji Europejskiej
dla mieszkańców i podmiotów gminy

astępnie - kieru-
anymi zasadami 
poprowadzą je. 

mieszczą w Inter-
o pośrednictwem 
zili działalność. 
sumują i ocenią 

Uczniowie, którzy 
 otrzymają od 

andor odpowied-
nia.

Zbrożyna-Kubicza
um w Wilczycach)
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Trzy tygodnie póŸniej 
w tej samej szkole czyta³ 
tak¿e Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Wroc³awia, 
Stanis³aw Huskowski. 
12 grudnia br. przyje-
cha³ on do Publicznego 
Gimnazjum w Wilczy-
cach, które sam wybra³ 
poœród wielu innych 
szkó³. Podczas wizy-
ty towarzyszy³a mu 
Wójt D³ugo³êki, Iwona 
Agnieszka £ebek. 
Tego dnia m³odzie¿ 
wys³ucha³a fragmen-
tów Z³ego ch³opca 
Czechowa i scenki Zarêczyny 
G¿eg¿ó³ki z Teatrzyku „Zielona 
Gêœ” Konstantego Ildefonsa 
Ga³czyñskiego. Powa¿ni na co 

dzieñ I. A. £ebek i S. Huskow-
ski, zaprezentowali tym razem 
niezwyk³e poczucie humoru, 
rozbawiaj¹c m³odzie¿ prezento-
wanymi fragmentami. – Czyta-
nie Z³ego ch³opca z podzia³em 
na role by³o bardzo fajne. 
Chcia³abym, aby takie spotkanie 
jeszcze siê powtórzy³o – mówi 
Aleksandra Wojewoda z klasy 
1B. Podobnie myœli Arkadiusz 
Ko¿eniewski, trzecio-
klasista z Wilczyc, i do-
daje, ¿e uczniowie czuj¹ 
siê niezwykle wyró¿nieni 
tym, ¿e osoby widywane 
zwykle w telewizji czy 
gazetach w³aœnie ich 
wybra³y na s³uchaczy. 
W tym dniu pani wójt 
i pan Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Wroc³aw 
odwiedzili równie¿ dwie 
inne placówki w naszej 
gminie, Szko³ê Pod-
stawow¹ w Mirkowie 
i w D³ugo³êce, gdzie 
z powodzeniem i przy 
du¿ym zainteresowaniu 
uczniów promowali 

czytanie na g³os w ramach akcji 
„Ca³y Wroc³aw czyta dzieciom”. 

Trzeba dodaæ, ¿e Mirków 
niezwykle aktywnie uczestni-
czy w kampanii. W pi¹tek 16 
stycznia br. czyta³a dzieciom 

bajki so³tys Mirkowa Barbara 
Król-Sobociñska oraz dyrek-
tor szko³y Edyta Podyma. Do 
g³oœnego czytania w klasach 
zapraszani s¹ równie¿ rodzice 
uczniów oraz koledzy z klas IV 
- VI, którzy czytaj¹ m³odszym 
dzieciom. Uczniowie z Mirko-
wa zapoznaj¹ siê z literatur¹ 
nie tylko poprzez czytanie. Dla 
swoich rodziców przedszkolaki 

przygotowa³y teatrzyk cieni pt. 
„Czerwony Kapturek”. Ucznio-
wie klas trzecich cyklicznie 
organizuj¹ „Dni ksi¹¿ki, na któ-
rych prezentuj¹ swoje ulubione 
lektury i zachêcaj¹ do ich prze-

czytania swoich kolegów. 
W realizowaniu za³o¿eñ 
akcji „Ca³y Wroc³aw czyta 
dzieciom” pomaga tak¿e 
biblioteka. Wspólnie z ni¹ 
szko³a zorganizowa³a kon-
kurs literacki „W krainie 
fantazji” oraz konkurs 
plastyczny „Mój ulubiony 
bohater literacki”. W ka¿dy 
pi¹tek biblioteka w Mirko-
wie organizuje spotkania 
dla dzieci i rodziców, pod-
czas których bajki i wiersze 
czytaj¹ uczniowie z Liceum 
O g ó l n o k s z t a ³ c ¹ c e g o 
w D³ugo³êce. 

Akcja „Ca³y Wroc³aw czy-
ta dzieciom” najwyraŸniej 
przypad³a szko³om do gu-
stu. Okazuje siê, ¿e ucznio-

wie w ka¿dym wieku lubi¹ kon-
takt z literatur¹. Miejmy nadziejê, 
¿e w przysz³oœci zaowocuje to 
wzrostem czytelnictwa na tere-
nie naszej gminy!

(Dagmara Szczapiñska - na 
podstawie informacji uzyskanych 
od Ewy Bronkowskiej z Mirkowa i 
Michaliny Golinczak z D³ugo³êki)

D£UGO£ÊKA CZYTA DZIECIOM
 U Sołtysów wsi gminy Długołęka można już odbierać wnioski 

o wpis do ewidencji producentów – o nadanie numeru iden-
tyfikacyjnego gospodarstwa rolnego. Wypełnione wnioski 
należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu na ul. Giełdowej 8. 
Informacje telefoniczne można uzyskiwać pod nr 3697453. Na-
leży szczególnie zwrócić uwagę aby we wnioskach wpisywać 
właściwy numer rachunku bankowego. Wnioski o płatności 
powierzchniowe będą dostępne w terminie późniejszym.

 Sołtysom wsi gminy Długołęka zostały przekazane druki doty-
czące informacji o stadzie bydła. Posiadacze tych zwierząt zo-
bowiązani są do ich wypełnienia i przekazania bezzwłocznie do 
Biura Powiatowego ARiMR. Wypełnione druki można również 
składać w Urzędzie Gminy, gdzie ponadto dostępne są:

  druki zgłoszeń bydła do rejestru
  druki zgłoszeń padnięcia bydła
  druki wniosków o wydanie duplikatu paszportu
  dla bydła.
 Od dnia 01.01.2004 r kolczyki do znakowania bydła można 

uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR. Opłata za komplet (kol-
czyk + paszport) wynosi 5,15 zł.

 Przypominamy rolnikom o obowiązku zawarcia umów ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania go-
spodarstwa rolnego oraz obowiązku ubezpieczenia budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Brak takich 
ubezpieczeń może skutkować koniecznością wniesienia opłat 
w wysokości:

  w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość
  w złotych 30 euro,
  w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość
  w złotych 100 euro.
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 

została ogłoszona druga edycja konkursu „BEZPIECZNE 
GOSPODARSTWO ROLNE 2004”. Termin zgłoszenia upływa z 
dniem 01.03.2004 r.

 W dniach 27 – 29 lutego 2004 r odbędą się IV Międzynarodowe 
Targi „FERMA BYDŁA” w Poznaniu.

(Stanisław Jakubowski)

 KOLEJNE SZKOLENIA
W związku ze zbliżającym się przystąpieniem naszego kraju do 

struktur Unii Europejskiej rolnicy z terenu naszej gminy w dniach 
2, 9 i 13 lutego wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych przez 
Polski Klub Ekologiczny – Oddział we Wrocławiu, EURONATUR 
i Urząd Gminy Długołęka.

Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza nowe warunki funk-
cjonowania rolnictwa w Polsce. Zmienią się min. sposoby finanso-
wania, dotacji do obszarów i produkcji rolniczej, powstaną nowe 
potrzeby i wymagania w zakresie działalności rolnej i marketingu. 

Nowa sytuacja wymusza liczne dostosowania, o których mieli 
okazję się dowiedzieć przybyli do Zespołu Szkół w Długołęce 
rolnicy, biorący udział w cyklu szkoleń na temat teraźniejszych 
i przyszłych możliwości działań i rozwoju w sektorze rolnym. Do-
świadczona kadra szkoleniowa, którą stanowili wykwalifikowani 
pracownicy Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa 
i Obszarów wiejskich we Wrocławiu, Dolnośląskiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Akademii 
Rolniczej przybliżała zagadnienia Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej, a przede wszystkim korzyści jakie przynosi jej II filar 
i możliwości organizowania rynku zbytu produktów rolnych i ho-
dowlanych. Na spotkaniach rolnicy mieli ponadto okazję bliżej 
zaznajomić się z następującymi zagadnieniami: tworzenie grup 
producenckich, promocja produktu regionalnego, podstawy 
księgowości/rachunkowości w gosp. rolnym, „Kodeks Dobrej 
Praktyki Rolniczej”, gospodarstwa ekologiczne czy renty struktu-
ralne.

Każdy uczestnik spotkań otrzymał bezpłatnie skrypt z opraco-
waniami wszystkich tematów i broszurę informacyjną dotyczącą 
programów rolno-środowiskowych. 

Cieszy fakt, że w szkoleniach wzięła udział tak znaczna grupa 
rolników, których było około 130 osób. Wielu czynnie włączało się 
w dyskusję, część zadawała bardzo ciekawe pytania. Zdecydowa-
nie dało się zauważyć duże zainteresowanie tematyką, zwłaszcza 
tą bezpośrednio związaną z naszym członkostwem w Unii. Wiele 
emocji budziła kwestia dopłat oraz system identyfikacji AJAX.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniach pozwolił naszym 
rolnikom zdobyć nową przydatną im wiedzę i umiejętności, które w 
przyszłości przełożą się na lepsze wyniki w gospodarowaniu.

(Sławomir Kubiak)

D£UGO£ÊKA CZYTA DZIECIOM

Z ŻYCIA GMINY

(dokończenie ze 
strony 1.)

COŚ DLA ROLNIKÓW
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NOWE DROGI 
W MIRKOWIE 
STARYM
Z udziałem mieszkańców wsi, pani sołtys oraz zastępcy wój-

ta pana Andrzeja Raszowskiego, w piątek 23 stycznia miało 
miejsce otwarcie kolejnych nowych ulic w naszej gminie, tym 
razem w Mirkowie Starym.

Na budowę ulic Bławatnej i Kwiatowej mieszkańcy Mirkowa cze-
kali już od dawna. Wcześniej była tu tylko utwardzona nawierzch-
nia, która w znacznym stopniu utrudniała poruszanie się pieszym 
i kierowcom zwłaszcza podczas opadów deszczu. 

Remont ulic przebiegał bardzo sprawnie, a wszystkie prace wraz 
z odbiorem technicznym wykonano praktycznie w ciągu dwóch 
miesięcy. Remont obejmował budowę jezdni o nawierzchni asfal-
towej:

w przypadku ulicy Bławatnej - o długości 975 m, z jednostron-
nym chodnikiem z kostki betonowej,

w przypadku ulicy Kwiatowej – o długości 500 m, z obustronnym 
chodnikiem z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczo-
wej. Łącznie wykonano prace o wartości 1.372,4 tys. zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali sołtys Mirkowa Barbara 
Król-Sobocińska, zastępca wójta Andrzej Raszowski i z ramienia 
Rady Gminy Jan Fedyk. Wszyscy przybyli wznieśli toast symbo-
liczną lampką szampana po czym na zaproszenie pani sołtys udali 
się na poczęstunek: gorącą kawę i ciasta upieczone specjalnie na 
tę okazję przez mieszkańców obu nowych ulic, domową kaszankę 
i swojską kiełbasę. 

Za pośrednictwem naszej gazety pani sołtys serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości, 
szczególnie zaś pani Dorocie Pikulskiej za udostępnienie baru.

O tym, że remont i budowa dróg mają duże znaczenie dla dal-
szego rozwoju regionu, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy 
przyjrzeć się inwestycjom prowadzonym w tym zakresie na prze-
strzeni ostatnich kilku lat (min.: ulice w Stępniu, Bielawie, Siedlcu, 
Szczodrem czy w Długołęce) oraz planom na najbliższy rok (czytaj 
artykuł „NOWY ROK-NOWE ZADANIA” str. 2). Usprawnienie komu-
nikacji w miejscowościach całej gminy oraz budowa kanalizacji to 
z całą pewnością priorytetowe zadania programu realizowanego 
przez gminne władze.

(Sławomir Kubiak)

CZYSTY
OBOWIĄZEK
Szanowni Państwo!
W ciągu najbliższych miesięcy 

Polska stanie się członkiem Unii 
Europejskiej. Czekają nas zmiany 
i dostosowania do zasad Państw 
Unii na różnych płaszczyznach 
i w różnych dziedzinach życia. 
Stając w granicach swoich nieru-
chomości, każdy z ich właścicieli 
powinien zadać sobie pytanie 
– Jaką wizytówką Polski jest moje 
gospodarstwo? Jaki obraz Gminy 
daje moja posesja? 

Utrzymanie czystości i porządku 
na terenie swoich posesji to jednak 
nie tylko kwestia tego, jak będzie-
my postrzegani przez innych. To 
obowiązek. Obowiązek nałożony 
na każdego właściciela nierucho-
mości położonej na terenie gmin 
całej Polski.

Brak dostępu do aktów praw-
nych powoduje, iż najczęściej nie 
są Państwo zorientowani, jakie 
obowiązki nakładają na Was prze-
pisy prawa oraz jakie konsekwen-
cje przewidziane są za niedostoso-
wanie się do ich zapisów.

Ustawą z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zm.) 
nałożono na właścicieli nierucho-
mości, współwłaścicieli, użytkow-
ników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadają-
ce nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także kierowników 
budów, wymóg utrzymania swoich 
posesji w czystości i porządku 
poprzez:

 wyposażenie nieruchomości w 
urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

 przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej 
lub, gdy budowa sieci kana-
lizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych; przyłącze-
nie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiąz-
kowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków speł-
niającą wymagania określone 
w odrębnych przepisach;

 zbieranie powstałych na 
terenie nieruchomości odpa-
dów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi 
w uchwale Rady Gminy Dłu-
gołęka nr XIX/198/99 z dnia 
30 grudnia 1999 r. w sprawie 
uszczegółowienia zasad utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Długołęka oraz 
pozbywanie się tych odpadów 
w sposób zgodny z przepisa-
mi w/w ustawy i przepisami 
odrębnymi; obowiązek ma od-
powiednie zastosowanie także 
w przypadku gromadzenia 
nieczystości płynnych w zbior-
nikach bezodpływowych;

 uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ru-
chu pieszego położonego 
bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nie-
ruchomości nie jest obowiąza-
ny do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych.

W tym samym akcie prawnym 
ustawodawca powierzył Wójtom, 
Burmistrzom i Prezydentom Miast 
zadanie sprawowania nadzoru nad 

wykonywaniem tych obowiązków. 
I tak również na terenie naszej gmi-
ny trwają kontrole w tym zakresie. 
Pracownicy Urzędu Gminy Długo-
łęka niejednokrotnie informując 
i weryfikując zadania właścicieli 
nieruchomości spotykają się z róż-
nymi komentarzami na temat wy-
mogów w tym zakresie. Pamiętać 
jednak należy, że w skali gminy, 
a także kraju niezmiernie ważne 
jest postępowanie indywidualnych 
ludzi, którzy kształtują środowisko, 
w którym żyjemy. Nie bez powodu 
mówi się, że kropla drąży skałę. 

Na terenie Gminy Długołęka ist-
nieją przedsiębiorcy, posiadający 
zezwolenie Wójta Gminy na prowa-
dzenie działalności w zakresie:

 odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości;

 opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, którzy 
w ramach swojej działalności 
umożliwiają mieszkańcom 
realizację swoich obowiązków. 
I to właśnie zawierane z nimi 
umowy, a także otrzymywane 
od nich dowody płatności win-
ny być okazywane w Urzędzie 
Gminy, jako potwierdzenie wy-
pełniania obowiązków.

Wobec każdego z Państwa, kto 
zasad utrzymania czystości i po-
rządku nie przestrzega literą prawa 
przewidziane są konsekwencje. 
Jest nimi egzekucja administra-
cyjna oraz kara grzywny zgodnie 
z przepisami Kodeksu postępo-
wania w sprawach o wykroczenia. 
Pozostaje jednak mieć nadzieje, iż 
tak dalekie konsekwencje nie będą 
musiały być wyciągane w stosunku 
do mieszkańców Gminy Długołęka. 

W jednym z najbliższych wydań 
Gazety zamieszczona zostanie 
uchwała Rady Gminy Długołęka 
w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości porządku na 
terenie Gminy Długołęka.

(Izabela Drabent-Czarna)

MIRKÓW
1.Powierzchnia:

około 419 ha

2.Liczba mieszkańców:
1605 (zameldowanych na dzień 

01.02.2004 r.)

3.Sołtys: 

Barbara Król-Sobocińska - lat 56, 
wykształcenie średnie, mężatka, 
zainteresowania: malarstwo, mu-
zyka, sporty zimowe; sprawuje 
swój urząd od 02.03.1999 r. (II 

kadencja).
Dla Pani sołtys najważniejsza 

jest dobra współpraca z wszyst-
kimi mieszkańcami. Uważa, że 
jej rolą jest przede wszystkim 
jednoczenie ludzi, natomiast 
celem – aby Mirków stał się naj-
piękniejszą wsią okolicy.

4.Rada Sołecka: liczy 4 
osoby:

Jadwiga Galina, Waldemar 
Krawczyk, Antoni Paszkowski, 
Lesław Surma;

5.Ważne obiekty: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

Poczta, Parafia Rzymsko-Kato-
licka pod wezwaniem Św. Brata 
Alberta, prowadzona przez pro-
boszcza ks. Wacława Kuriatę.

6.Problemy wsi: 
brak ośrodka kultury lub świe-

tlicy dla młodzieży, brak boiska 
szkolnego, niedostateczna ilość 
połączeń komunikacyjnych 
z Wrocławiem, brak kanalizacji 
w Nowym Mirkowie, brak dróg 
osiedlowych, niewystarczająca 
ilość oświetlenia ulicznego, 
zdewastowane i niedrożne rowy 
odwadniające w nowej części 

wsi, duża liczba dzikich wysypisk 
śmieci, brak chodników przy 
drodze powiatowej, biegające 
po wsi psy.

7.Osiągnięcia: 
skanalizowanie Starego Mir-

kowa, budowa ul. Kwiatowej 
i Bławatnej wraz z kanalizacją 
deszczową, zwiększenie ilości 
pojemników na odpady segre-
gowane, wykonanie planu Mir-
kowa, z funduszy na wspieranie 
inicjatyw lokalnych w 2003 r. 
wykonano oświetlenie parku, 
natomiast w 2004r. planowane 
jest uporządkowanie i odnowa 
płyty boiska szkolnego.

8.Co dzieje się we wsi? 
działa klub sportowy (piłka 

nożna), szkoła jest miejscem 
tętniącym życiem - ośrodkiem 
nie tylko edukacyjnym ale też 
kulturalnym miejscowości, 
w wyniku remontu trasy nr 8 
i zamontowaniu sygnalizacji 
świetlnej poprawiło się bardzo 
bezpieczeństwo mieszkańców, 
istnieje tu wiele przedsiębiorstw 
i punktów usługowych.

 
(Joanna Bogda)

Z ŻYCIA GMINY

Z CYKLU: PREZENTUJEMY WSIE NASZEJ GMINY



strona 10 SAMORZĄDOWY DWUMIESIĘCZNIK GMINY DŁUGOŁĘKA

W marcu 2003 r wprowadzony został 

na terenie naszej gminy pilotażowy pro-

gram związany z dofinansowaniem bu-

dowy i montażu małych przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Ze środków Gmin-

nego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w budżecie Gminy 

Długołęka zarezerwowano w 2003 roku 

na ten cel 25.000,00 zł. 

Akcja rozpoczęta w marcu 
2003 roku spotkała się z dużym 
zainteresowaniem ze strony wła-
ścicieli nieruchomości w Gminie 
Długołęka. Świadczyć o tym 
może fakt, iż zarezerwowana 
na ten cel pula środków finan-
sowych wyczerpana została już 
we wrześniu 2003, pozwalając 
na pozytywne rozpatrzenie 25 
deklaracji. 

Duże zainteresowanie i potrze-
by naszych mieszkańców zwią-
zane z dofinansowaniem spowo-
dowały, że również w tym roku 
Wójt Gminy - Iwona Agnieszka 
Łebek podjęła decyzję o konty-
nuowaniu programu, zabezpie-
czając na ten cel w tegorocznym 
budżecie kwotę 30.000 zł.

Zasady częściowego refundo-
wania kosztów zakupu i montażu 
małych przydomowych oczysz-
czalni ścieków ze środków bu-
dżetowych w 2004 r określone 
zostały w załączniku nr 1 do 
Zarządzenia Wójta Gminy Dłu-
gołęka w sprawie zasad wydat-
kowania środków budżetowych 
z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej na częściowe refundowanie 
kosztów zakupu i montażu ma-
łych przydomowych oczyszczal-
ni ścieków w Gminie Długołęka, 
który przedstawiamy poniżej.

Tak jak w roku ubiegłym pro-
cedura dofinansowania składa 
się z dwóch etapów. Pierwszym 
jest złożenie przez właścicie-
la nieruchomości deklaracji 
o przystąpieniu do budowy 
oczyszczalni wraz z informacją, 
iż deklarujący chce skorzystać 
z dofinansowania. Drugim 
etapem jest złożenie wniosku 
z dokumentami, o których mowa 
w § 5 ust. 2 i 3 załącznika do za-
rządzenia.

Formularze pierwszej dekla-
racji, na podstawie której Wójt 
Gminy wyraża zgodę na czę-
ściową refundację oraz formu-
larz wniosku, o których mowa 
w załączniku do w/w zarządze-
nia dostępne są na stronach in-
ternetowych Gminy Długołęka.

Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu zasady wydatkowania 
środków budżetowych z Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 
częściowe refundowanie kosz-
tów zakupu i montażu przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Długołęka.

§ 1
Z Gminnego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przeznacza się środki 
na częściowe refundowanie 

kosztów poniesionych na:
1) zakup urządzeń do wybudo-

wania przydomowej oczysz-
czalni ścieków,

2) montaż urządzeń, o których 
mowa w pkt. 1

§ 2
O częściowe refundowanie 

kosztów poniesionych na cel 
określony w § 1 mogą ubie-
gać się podmioty posiadające 
tytuł prawny do władania nie-
ruchomością: osoby fizyczne 
– mieszkańcy Gminy Długołęka 
oraz przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą na te-
renie Gminy.

§ 3
Podmioty, o których mowa 

w § 2, zainteresowane wybudo-
waniem przydomowej oczysz-
czalni ścieków i refundowaniem 
części kosztów na zasadach 
określonych w niniejszym załącz-
niku, zobowiązane są do złożenia 
stosownej deklaracji w tej materii 
w Urzędzie Gminy Długołęka

Warunkiem ubiegania się 
i częściowe refundowanie kosz-
tów, o których mowa w § 1 przez 
podmioty określone w § 2 jest 
wyrażenie zgody przez Wójta 
Gminy Długołęka uzyskanej 
w formie pisemnej przed przy-
stąpieniem do wykonywania 
prac określonych w § 1, wyrażo-
nej w związku ze złożoną dekla-
racją, o której mowa w ust. 1.

Zgoda, o której mowa w ust. 2 
uzależniona będzie od:
1) planowanych inwestycji, zwią-

zanych z budową kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Długo-
łęka;

2) realizacji inwestycji w roku 
ubiegania się o przyznanie do-
finansowania lub w następnym 
roku budżetowym;

3) ilości środków finansowych 
przeznaczonych w danym 
roku budżetowym do rozdy-
sponowania na dofinanso-
wanie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

Zgoda, o której mowa w ust. 2 
traci moc po upływie 7 miesięcy 
od daty jej wydania.

§ 4
Gmina Długołęka refunduje 

do 50 % kosztów zakupu i mon-
tażu przydomowej oczyszczalni 
ścieków przez podmioty ubie-
gające się o dofinansowanie, na 
ich złożony kompletny, zgodnie 
z niniejszymi zasadami wniosek, 
nie więcej jednak niż 1000 zł 
(słownie: tysiąc złotych).

§ 5
Częściowe refundowanie po-

niesionych kosztów odbywać się 
będzie na podstawie pisemnego 
wniosku składanego przez pod-
mioty określone w § 2 w Urzę-
dzie Gminy Długołęka.

Wniosek, o którym mowa 
w ust. 1 powinien zawierać:

4) oznaczenie wnioskodawcy,
5) oznaczenie nieruchomości.
Do wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 należy dołączyć:
 kopię potwierdzoną za zgod-

ność z oryginałem lub orygi-
nał faktury zakupu i montażu 

przydomowej oczyszczalni 
ścieków wystawionej w roku 
ubiegania się o dofinanso-
wanie lub w następnym roku 
budżetowym;

 komplet dokumentów wyma-
ganych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa 
do wybudowania przydo-
mowej oczyszczalni ście-
ków, w szczególności kopie 
potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem zaświadczenia 
Starosty Powiatu Wrocław-
skiego potwierdzającą brak 
sprzeciwu wobec planowa-
nych robót budowlanych 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków;

 oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na dokonanie prze-
lewu przyznanych środków 
na wskazany numer konta 
bankowego;

 prośbę o dokonanie komi-
syjnego odbioru potwier-
dzającego montaż urządzeń 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków z udziałem pracow-
ników Gminy i Sołtysa wsi.

§ 6
Środki określone w § 4 wypła-

cane będą w kolejności zgodnej 
z terminem składania w Urzędzie 
Gminy Długołęka wniosków, 
o których mowa w § 5.

Przelew należnych kwot na-
stąpi nie później niż w terminie 
2 m-cy od daty złożenia kom-
pletnego wniosku.

§ 7
Informacje dotyczące budowy 

przydomowej oczyszczalni ście-
ków udzielają pracownicy Urząd 
Gminy Długołęka.

(Monika Szczepaniak
– kierownik wydziału Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska)

Okres zimy i mrozów stanowi szcze-

gólne wyzwanie dla pracowników służb 

społecznych i nas wszystkich w zakresie 

pomocy osobom, które z różnych po-

wodów nie są w stanie samodzielnie 

zabezpieczyć się przed ekstremalnymi 

warunkami pogodowymi.

Dla osób wymagających 
wsparcia zima związana jest 
z zagrożeniem życia i zdrowia 
ich samych oraz ich rodzin. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
społecznym Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych prowadzi 
w okresie zimy akcję pomocy. 
Skierowana jest ona do osób 
starszych, samotnych, niepeł-
nosprawnych i bezdomnych, 
które wymagają pomocy w for-
mie schronienia, zakupu opału, 
ciepłej odzieży i żywności, 
z uwzględnieniem w roku bieżą-
cym potrzeb egzystencjalnych 
osób zagrożonych skutkami 
zimy także z powodu choroby 
alkoholowej bądź nadużywania 
alkoholu.

Żadna instytucja pomocy nie 
może w pełni zdiagnozować 
i zabezpieczyć potrzeb tak 
wielu potrzebujących. Nie jest 
w stanie dotrzeć do wszystkich, 
którzy czasem, zepchnięci na 

margines życia społecznego, 
żyją w poczuciu odtrącenia, po-
zbawieni nadziei, zawstydzeni 
i upokorzeni swoim ubóstwem, 
którzy prawdopodobnie nigdy 
nie sięgną po pomoc. Dlatego 
też zapraszamy do współpracy 
na rzecz osób potrzebujących 
wszystkich mieszkańców – to 
przede wszystkim TY możesz 
pomóc informując służby pu-
bliczne o osobach wymagają-
cych wsparcia lub po prostu 
udzielić zwyczajnej, sąsiedzkiej 
pomocy. Niepospolity, bowiem, 

jest człowiek, który pomaga 
potrzebującym z potrzeby serca 
i budzi w nich poczucie wspól-
noty. Szczególnie pożądane są 
dziś takie postawy i zachowa-
nia społeczne jak okazywanie 
współczucia, troska o cudze 
sprawy, zachowania niosące 
pomoc, dobrowolne czyny da-
wania i pomagania, dzielenie 
się doświadczeniem i wszystkie 
inne, bezinteresowne działania. 
Takie postawy zasługiwać za-
wsze będą na najwyższe, spo-
łeczne uznanie.

Zapraszamy do współpra-
cy na rzecz potrzebujących 

w szczególności przedstawicieli 
biznesu, osoby i rodziny dobrze 
sytuowane – Państwa pomoc 
może być adresowana do kon-
kretnych osób i rodzin bądź też 
do pewnej zbiorowości.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej udzielił w okresie 
zimy pomocy finansowej, rze-
czowej i w naturze około 200 
rodzinom w gminie. Pomoc ta 
w szczególności obejmuje doży-
wianie dzieci w szkole w formie 
jednego, gorącego posiłku, 
zakup opału, obuwia, żywności, 

czasem leków, uregulowania 
opłat za energię elektryczną. 
Przedmiotem ciągłej troski i za-
interesowania pozostają nadal 
osoby cierpiące z powodu 
choroby alkoholowej lub stale 
nadużywające alkoholu, bez 
pracy, środków do życia, które 
w szczególny sposób są zagro-
żone skutkami zimy bądź też 
z powodu zaniedbań na tle nad-
używania alkoholu narażające 
swoich bliskich na negatywne 
skutki mrozów i zimy. Zdajemy 
sobie sprawę, że pomoc tej gru-
pie ludzi budzi i budzić będzie 
społeczny sprzeciw. Jednak nie 

możemy przejść obojętnie wo-
bec tych ludzi. Wszyscy mamy 
moralny i społeczny obowiązek 
pomocy, mieści się w tym także 
bardzo konkretna oferta pomocy 
z zakresu leczenia odwykowe-
go, terapii psychologicznej i sa-
mopomocy. W okresie ostatnich 
dwóch miesięcy pomoc w for-
mie tzw. „suchego prowiantu” 
wydawały poszczególne Parafie 
w gminie, do których żywność 
dostarczano do końca stycznia 
br. Szacujemy, że w każdej 
z 12 Parafii, do której przynale-
żą poszczególne miejscowości 
gminy, tego rodzaju pomocą ob-
jętych zostało od 5 do 20 osób. 
Paczka żywnościowa zawierała 
tanie produkty spożywcze (ka-
sze, makarony, konserwy, zupy 
błyskawiczne itp.), które były 
racjonowane w zależności od 
sytuacji danych osób i rodzin. 
Doświadczenia zebrane po 
zakończeniu akcji, w tym także 
uwagi mieszkańców gminy, 
pozwolą na dokonanie oceny 
słuszności kontynuowania akcji 
w latach następnych.

Telefony kontaktowe:
GOPS w Długołęce:
tel. 315-20-50, 315-20-60
UG Długołęka GKRPA
(p. Jacek FIT) tel. 315-21-86

(Teresa Klimek - Kierownik GOPS)

CO W SŁUŻBIE 
ZDROWIA?

Po dwóch miesiącach trud-
nych rokowań z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, osiągnięto 
porozumienie, które pozwoliło 
podpisać umowy na prowadze-
nie dalszej działalności medycz-
nej we wszystkich Zakładach 
Opieki Zdrowotnej na terenie 
Gminy Długołęka. 

W każdym ośrodku zdrowia 
będzie więc lekarz pierwsze-
go kontaktu, który, tak jak do 
tej pory, będzie opiekował się 
dziećmi i dorosłymi, kierował na 
badania diagnostyczne, konsul-
tacje specjalistyczne i w koniecz-
nych przypadkach do szpitala. 
W pięciu placówkach podpisano 
umowy na świadczenie usług 
stomatologicznych, w jednej na 
prowadzenie Poradni Specjali-
stycznej - Ginekologiczno-Po-
łożniczej.

Szczegółowe informacje do-
tyczące funkcjonowania służby 
zdrowia na terenie naszej gminy 
przedstawimy w kwietniowym nu-
merze „Gazety Gminy Długołęka”.

(Monika Cierlińska)

CO DALEJ Z PRZYDOMOWYMI 
OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW?

AKCJA ZIMAAKCJA ZIMA

Z ŻYCIA GMINY
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SPORTOWY 
OPŁATEK W 
ŁOZINIE
Najkrócej można by powie-

dzieć, że tradycji stała się za-
dość. 18 stycznia 2004 roku, 
odbyło się bowiem kolejne 
spotkanie opłatkowe Klubu 
Sportowego „Łozina”. W wy-
jątkowej i bardzo świątecz-
nej atmosferze, przy jednym 
stole zasiedli wszyscy, którzy 
w Łozinie naprawdę kochają 
sport, a piłkę nożną w szcze-
gólności.

W mroźne niedzielne popo-
łudnie, w pięknej sali Zespołu 
szkół w Łozinie, życzenia skła-
dali sobie wszyscy zaangażo-
wani w rozwój miejscowego 
footbolu. Ponad dwustu uczest-
ników spotkania miało świado-
mość, że bierze udział w czymś 
wyjątkowym, w czymś co dale-
ce wykracza poza codzienną 
rzeczywistość sportu. 

Fenomen tych corocznych 
spotkań wynika z faktu, że obok 
kilkuletnich zawodników z dru-
żyny młodzików siedzą ich star-
si koledzy – juniorzy i seniorzy. 
Nie brak też oczywiście rodzi-

ców oraz prawdziwych kibiców 
piłki nożnej. Wszystko to po-
woduje, że odnosi się wrażenie 
udziału w wielkim rodzinnym 
zjeździe, gdzie panuje wyjątko-
wa serdeczna atmosfera.

Punktualnie o godzinie 16:00 
spotkanie otworzył prezes KS 
„Łozina” Ryszard Fedyk, który 
przywitał wszystkich zgroma-
dzonych gości. Byli wśród nich 
przedstawiciele władz gmin-
nych stale wspierających klub 
– i to nie tylko dobrym słowem. 
Mowa tu o zastępcy wójta An-
drzeju Raszowskim, Przewod-
niczącym Rady Gminy Jacku 
Wierzbickim, jego zastępcy 
Janie Fedyku, Przewodniczą-
cym Komisji Oświaty Arturze 
Muzyce oraz radnym Mirosła-
wie Dudzie. Obecni byli po-
nadto Dyrektor DZPN Andrzej 
Padewski i pan Klaus Maselli 
– trener koordynator przy 
DZPN. Szkołę reprezentowali 
dyrektor dr Robert Mertuszka, 
jego zastępca Jacek Łyko oraz 
licznie przybyli nauczyciele. Na 
tę szczególną uroczystość przy-
byli też: Agnieszka Ptaszyńska 
–Tybura kierownik ośrodka 
zdrowia w Łozinie, sołtys Łozi-
ny Mieczysław Rzeźnik oraz 
proboszcz miejscowej parafii 
ks. Stanisław Babicz. Licznie 
stawili się sponsorzy, którzy 
od lat wspierają klub, dbając o 
jego dalszy rozwój: Jerzy Wijas 
(EKOMONT BIS), Zbigniew 

Łytka (U-H-T Okna), Anna 
i Franciszek Dubik (Centrum 
Handlowe Łozina) oraz Dariusz 
Pastusiński.

Po przywitaniu szanownych 
gości głos zabrał wice prezes 
klubu ks. kanonik Edward 
Szajda. Jeden z inicjatorów ży-
cia piłkarskiego w Łozinie (choć 
od paru lat przebywa już na 
innej parafii) w krótkiej nauce 
poruszył sprawy najważniejsze, 
dotyczące sportu i jego filozofii. 
Złożył wszystkim życzenia i zo-
bowiązał się, że nie opuści swe-
go ukochanego klubu. Po nim 
głos zabrał prezes klubu, który 
podsumował ostatnie wyniki 
i sukcesy swoich zawodników 
oraz przedstawił plany na naj-
bliższą przyszłość. 

Po części oficjalniej przyszedł 
czas na wspólne świętowanie 
i zabawę. W kuluarach toczy-
ły się liczne rozmowy, snuto 
wizje awansu seniorów do 
wyższej klasy rozgrywkowej, 
dyskutowano o problemach 
klubu, wspólnie szukano metod 
i rozwiązań. Dysputy przerwało 
na krótko wręczenie nagród 
i upominków piłkarzom oraz 
trenerom. Nagrodzono panów 
Wojciecha Lewandowskiego 
i Edmunda Fedyka.

Całość spotkania uświetnił 
występ scholi parafialnej.

(Iwona Nowińska)

Z ŻYCIA GMINY

Ze względu na zwiększającą 
się ilość nagromadzonych od-
padów komunalnych, a także 
ich niewłaściwe i nielegalne 
składowanie, które stanowi 
zagrożenie dla ludzi i środo-
wiska naturalnego, w 2002 
roku na terenie Gminy Dłu-
gołęka wprowadzony został 
przez władze gminy system 
selektywnej zbiórki odpadów 
segregowanych.

Akcja segregacji odpadów 
spotyka się niestety z zaintere-
sowaniem ze strony tylko części 
mieszkańców Gminy. Gorące 
podziękowania należą się tym 
wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy rozumieją wagę problemu 
i dostarczają posegregowa-
ne odpady do pojemników 
ustawionych w miejscach pu-
blicznie dostępnych (obecnie, 
wraz z nowymi jest to 112 
pojemników przeznaczonych 
do gromadzenia odpadów se-
gregowanych, tj. pojemników 
na plastik oraz szkło).

Kilkunastomiesięczne do-
świadczenia związane z nad-
zorowaniem i finansowaniem 
akcji zbiórki odpadów segrego-
wanych przez Gminę Długołęka 
pozwoliły na rozpoznanie pro-
blemów związanych z przed-
miotową zbiórką. Oto one:

 
1. W pierwszej kolejności na-

leży zasygnalizować, iż bardzo 
często pojemniki wypełniane są 
zmieszanymi, niesegregowany-
mi odpadami komunalnymi, co 
w znaczącym stopniu utrudnia 
lub wręcz uniemożliwia ich 
odzysk. 

Selekcja materiału wrzucane-
go do pojemników jest bardzo 
ważnym elementem zbiórki, bo-
wiem zanieczyszczenie innym 
rodzajem odpadów powoduje, 
że partia z takiego kontenera 
jest bezużyteczna i musi być 
wywieziona na wysypisko, co 
jest jednoznaczne z nie pod-
daniem tej partii odpadów re-
cyklingowi.

W związku z pojawiającymi 
się problemami dotyczącymi 
rodzaju odpadów wrzucanych 
do pojemników przypominamy, 
iż do pojemników przeznaczo-
nych do gromadzenia szkła 
należy wrzucać wyłącznie: 

- szklane butelki jednorazo-
we, słoiki po przetworach (bez 
nakrętek), butelki po mleku, na-
pojach, czystą stłuczkę szklaną 
(bez części metalowych). Nie 
należy wrzucać: zakrętek, 
kapsli, korków itp., porcelany 
i fajansu, tworzyw sztucznych, 
szkła okiennego, luster, szkła 
zbrojonego.

Natomiast do pojemników na 
plastik należy wrzucać: 

- twarde tworzywa sztuczne, 
kubki po produktach mlecz-
nych, tacki po owocach i wa-
rzywach, plastikowe butelki po 
płynach, pojemniki z tworzywa 
sztucznego, plastikowe opa-
kowania. Nie należy wrzucać: 
folii gospodarstwa domowego, 
torebek foliowych, torebek 
śniadaniowych, folii budowla-
nej. Plastiki przed wrzucaniem 
należy zgniatać.

2. Po drugie, zdarza się na-
gminnie, iż posegregowane 
odpady pozostawiane są w re-
klamówkach lub luzem pod po-
jemnikami, mimo, iż pojemniki 
nie są zapełnione.

W związku z powyższym 
prosimy o wrzucanie w/w od-
padów do pojemników, a nie 
obok nich. Firma świadcząca 
usługi w zakresie opróżniania 
pojemników zgodnie z umową 
świadczy usługi tylko w zakre-
sie opróżniania pojemników, 
a nie w zakresie sprzątania 
nieruchomości gminnych, pla-
ców, na których zlokalizowane 
są kubły.

(Monika Szczepaniak – Kierownik 
wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska)

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? Wieści
z Kiełczowa
Okres Świąt Bożego Naro-

dzenia jest czasem, którego nie 
sposób nie lubić. Jest to bardzo 
rodzinny, choinkowo-prezento-
wy czas, niosący ze sobą dużo 
ciepłych chwil i wzruszeń. Kieł-
czowska szkoła, jak co roku, 
zorganizowała Gminny Przegląd 
Jasełek Bożonarodzeniowych. 
Do konkursu stanęły, prócz 
gospodarzy, szkoły z Borowej, 
Mirkowa i Szczodrego. Każda 
ze szkół przedstawiła własną 
interpretację betlejemskiego 
cudu. Wszyscy młodzi aktorzy 
stanęli na wysokości zadania. 
Przedstawienia wypadły impo-
nująco, jednak I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa z Mirkowa, 
która zaprezentowała jasełka 
w pięknym, tradycyjnym stylu.

Gratulujemy nauczycielom 
religii i podziwiamy ich trud 
włożony w przygotowania, 
rodzicom dziękujemy za po-
moc w przygotowaniu strojów 
i rekwizytów, bez których 
przedstawienia nie byłyby tak 
zachwycające.

* * *
Jako przedstawicielka grona 

pedagogicznego szkoły w Kieł-
czowie, nie mogę oszczędzić 
sobie pzryjemności podzielenia 
się z Czytelnikami dobrą wia-
domością: w Kiełczowie rośnie 
nam narybek mistrzów polskiej 
ortografii! 

Pragnę donieść wszem 
i wobec, że przedstawiciele 
naszych „maluchów”, czyli 
uczniów klas trzecich, zdo-
były I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym, 
który odbył się 18 stycznia br. 
w Szkole Podstawowej nr 28 
we Wrocławiu. Składamy gratu-
lacje W. Wronce i T. Woźny za 
solidne przygotowanie swoich 
podopiecznych.

* * *

Piątek 23 stycznia był w na-
szej szkole dniem pełnym wra-
żeń zarówno dla uczniów klas 
szóstych jak i dla nauczycieli. 
Dla dzieci był to moment, gdy 
po raz pierwszy stanęli w obli-
czu egzaminacyjnego strachu, 
przyszło im bowiem pokonywać 
stres w zmaganiach z próbnym 
sprawdzianem klas szóstych. 
Nie obyło się bez wielkich ner-
wów. Po godzinie egzaminu, 
która dla wielu wydawała się 
najdłuższą godziną ich życia, 
emocje opadły i nasze pocie-
chy zgodnie stwierdziły, że nie 
taki diabeł straszny…

* * *
Wydarzeniem, które wywołało 

wzrost poziomu adrenaliny, tym 
razem u nauczycieli z dyrektor 
Bogumiłą Olchówką na czele, 
były obchody „Dnia Seniora”, 
które nasza szkoła corocznie 
przygotowuje. 

Salę gimnastyczną zapełnili 
licznie przybyli Dziadkowie 
i Babcie z wnukami. Przy kawie 
i słodkościach goście podziwia-
li występ zespołu „Sonare”, bra-
wurowe pokazy grupy młodych 
gimnastyczek, prowadzonych 
przez Wiolettę Siewierę oraz 
wzruszający, występ uczniów 
zerówki w roli krakowiaków. 

Pałeczkę wodzireja wieczoru 
przejął specjalnie zamówiony 
na tę okazję zespół artystyczny, 
który zabawiał gości kabareto-
wym spektaklem pieśni i słowa. 
Niejednemu Dziadkowi łezka 
zakręciła się w oku, gdy usły-
szał tak lubiane przyśpiewki 
warszawskie czy lwowskie. 

Ponad dwugodzinny występ 
zespołu do tego stopnia roz-
grzał publiczność, że wieczór 
zakończyliśmy monumental-
nym, niczym z „Pana Tadeusza” 
wziętym, korowodem tańczą-
cych postaci.

 I ja też tam byłam, pyszną 
kawę piłam, świetnie się ba-
wiłam i dziś tym weselem tu 
z Wami się dzielę.

(Iwona Kostrzyca - nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej

w Kiełczowie)
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WAŻNE TELEFONY
URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA

Długołęka, ul. Wrocławska 18
55-095 Mirków
tel.: (0-71) 315-21-86, 315-26-60 (61)
fax. (0-71) 315-25-78
e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl

Godziny otwarcia:
pn., wt., czw. i pt. 7:30 – 15:30, śr. 8:30 – 16:30

Wójt – Iwona Agnieszka Łebek
przyjmuje interesantów w środy w godz. 8:30 – 16:30
e-mail: wojt@gmina.dlugoleka.pl

RADA GMINY DŁUGOŁĘKA

Biuro Rady Gminy
Długołęka, ul. Wrocławska 18
55-095 Mirków
tel. (0-71) 315-21-86 wew.128
e-mail: brg@gmina.dlugoleka.pl

Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Wierzbicki
przyjmuje interesantów w środy w godz. 15:30 – 16:30

URZĄD STANU CYWILNEGO

Długołęka, ul. Wrocławska 18
55-095 Mirków
tel. (0-71) 315-21-86 wew. 126

kierownik: Magdalena Szyszko

USC czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy

DZIELNICOWI NA TERENIE GMINY 
DŁUGOŁĘKA

REJON 680 (MIRKÓW, SZCZODRE, DOMASZCZYN)
asp. Jarosław Posłuszny
tel. (0-71) 315-21-77
kom. 0-696-455-446

REJON 680 (DŁUGOŁĘKA)
sierż. sztab. Dariusz Sendys 
tel. (0-71) 315-21-77
kom. 0-696-455-445

REJON 681 (BĄKÓW, BIERZYCE, BUKOWINA, GODZIESZOWA, 
KĘPA, KRAKOWIANY, ŁOZINA, PASIKUROWICE, PRUSZOWICE, 
RAMISZÓW, SIEDLEC TRZEBNICKI, TOKARY, ZAPRĘŻYN)
sierż. sztab. Piotr Banaś
tel. (0-71) 315-21-77
kom. 0-696-455-448

REJON 682 (BUDZIWOJOWICE, DĄBROWICA, DOBROSZÓW, 
JAKSONOWICE, JANUSZKOWICE, SKAŁA, KIEŁCZÓW, KIEŁ-
CZÓWEK, ŁOSICE, MICHAŁOWICE, WĘGRÓW, WILCZYCE)
sierż. sztab. Jacek Gąsiorek
tel. (0-71) 315-21-77
kom. 0-696-455-447

REJON 683 (BIELAWA, BOROWA, OLEŚNICZKA, BRZEZIA 
ŁĄKA, BYKÓW, KAMIEŃ, KĄTNA, PIECOWICE, PIETRZYKOWI-
CE, RAKÓW, STĘPIŃ, ŚLIWICE)
sierż. sztab. Dariusz Kubicki
chwilowo obowiązki pełni:
starszy posterunkowy Krzysztof Możdżeń
tel. (0-71) 315-21-77
kom. 0-696-455-449

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Długołęka, ul. Szkolna 40a
55-095 Mirków
tel. (0-71) 315-20-50
tel. / fax. (0-71) 315-20-60
e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl

GOPS czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
kierownik: Teresa Klimek

ZAPROSZENIE DLA PAŃ!
Serdecznie zapraszamy  wszystkie Panie mieszkające na terenie 

naszej gminy na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Chcemy 
sprawić, aby ten dzień by prawdziwym świętem. Zapewniamy wiele 
atrakcji, dużo niespodzianek, ogromną dawkę  humoru i oczywiście 
prezenty. Liczymy, że Panie zechcą oderwać się na chwile od obo-
wiązków domowych i wspólnie z innymi Paniami zrelaksować się 
w miłej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy 7 marca (tj. w niedzielę) od godziny 
15.00 do Zespołu Szkół w Borowej Oleśnickiej.

Wójt oraz Rada Gminy Długołęka

UWAGA KONKURS!
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce zaprasza wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w konkursie literackim

„Legendy o miejscowościach gminy Długołęka”
Cele konkursu:

Rozwijanie zdolności literackich wśród mieszkańców gminy.
Pobudzanie aktywności twórczej i propagowanie wiedzy historycznej o miej-
scowościach gminy Długołęka.

Organizator konkursu:
Konkurs ogłasza i organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce.
Honorowy patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Długołęka – Iwona 
Agnieszka Łebek.

Patronat prasowy:
„Gazeta Gminy Długołęka”.

Kategorie wiekowe uczestników:
Do 15 lat
15-19 lat

Warunki uczestnictwa:
Konkurs obejmuje utwory napisane prozą.
Prace przesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, ani 
nagradzane w innych konkursach.
Uczestnik konkursu może zgłosić najwyżej dwie prace.
Prace należy składać w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej lub bezpośrednio 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, w 
terminie do 30 kwietnia 2004 roku.
Prace w formie czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego należy skła-
dać w kopercie z adresem zwrotnym.

Ustalenia końcowe:
Prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane autorom.
Utwory nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w „Gazecie Gminy Dłu-
gołęka” oraz wydawnictwie prokonkursowym (bez zgody autorów).
W sprawach spornych wynikajacych z interpretacji regulaminu ostateczną de-
cyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Zaproszenie na spotkanie z Członkiem Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

W dniu 1 marca br. o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół w Długołęce, przy ul. 
Szkolnej 40, odbędzie się spotkanie na temat funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej i możliwości ich wykorzystania przez Gminę Długołęka. Wykład 
wygłoszą Piotr Borys – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz 
Paweł Czyszczoń - specjalista ds. rolnictwa z Wydziału Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wykorzysta-

nia funduszy unijnych w naszej Gminie.

INFORMACJE
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