
W środę 1 września w Borowej na tere-
nie Gminy Długołęka miały miejsce jed-
nocześnie dwa wyjątkowe wydarzenia: 
Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolne-
go 2004/2005, połączona z otwarciem 
nowej szkoły w Borowej. 

Od 1945 do czerwca 2004 roku dzieci 
i młodzież z Borowej uczyły się w mu-
rach osiemnastowiecznego zabytkowe-
go pałacu wzniesionego przez rodzinę 
Schwerinów. Nowa placówka w Borowej 
położona jest niedaleko starej i różni się 
od poprzedniej niemal wszystkim. Nowa 
szkoła to nowoczesny budynek. Mieści 
się w nim 16 klas lekcyjnych – wszystkie 
z dostępem do Internetu. Oprócz sal lek-
cyjnych w nowej szkole uczniowie będą 
korzystać z pracowni komputerowej, bi-
blioteki, świetlicy. Wspaniałe będzie także 
zaplecze sportowe, na które złożą się no-
woczesna sala gimnastyczna o wymiarach 
18x36 m, siłownia, trzy boiska, skocznia 
w dal i wzwyż oraz prosta i okrężna bież-

nia. Sala jest już wykończona, pozostałe 
obiekty oddane do użytku zostaną w przy-
szłym roku.

Właśnie nowa szkoła w Borowej stała 
się miejscem uroczystej Dolnośląskiej In-
auguracji Roku Szkolnego 2004/2005. 

Wójt Gminy Długołęka Iwona Agniesz-
ka Łebek powitała dostojnych gości, 
którzy przybyli na tę ceremonię: Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu Mirosława 
Sawickiego, Jego Ekscelencję Arcybisku-
pa Metropolitę Wrocławskiego Mariana 
Gołębiewskiego, posłów i senatorów RP, 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Teresę 
Kaletę wraz z vice Kuratorem, Biskupa 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. 
bp Ryszarda Bogusza, starostę powiatu 
wrocławskiego Andrzeja Wąsika i powiatu 
oleśnickiego Zbigniewa Potyrałę, wójtów i 
burmistrzów sąsiednich gmin, duchowień-
stwo naszych gminnych parafii, przedsta-
wicieli Związków Zawodowych 
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Słowo od redakcji

Zapraszamy do lektury kolejnego nume-
ru gminnej gazety. W Długołęce ostatnio 
dużo się dzieje: zdajemy Państwu relację z 
otwarcia nowej szkoły w Borowej, opisuje-
my rozwój kontaktów Gminy z zagranicą. 
Przypominamy także miłe chwile z Gmin-
nych Dożynek, na których wspólne się 
bawiliśmy. Ten numer, choć dla Państwa 
wygody zmienił swój format na mniejszy, 
mieści w sobie jeszcze wiele innych arty-
kułów, które, mamy nadzieję, poszerzą 
Państwa wiedzę o życiu naszej Gminy.

Szczególnie polecamy:
• rozmowę z kierownikiem GOK 

w Długołęce Witoldem Mariow-
skim

• relację z otwarcia szkoły w 
Borowej i Dolnośląskiej Inau-
guracji Roku Szkolnego

• relację z Dożynek Gminnych
• prace interwencyjne w gminie.

Drodzy Nauczyciele
i Pracownicy placówek
edukacyjnych!

Z wielką radością zwracam 

się do Was w Dniu Eduka-

cji Narodowej i z tej okazji 

kieruję najlepsze życzenia 

satysfakcji z pracy, wy-

trwałości i skuteczno-

ści w pracy z młodzieżą, 

zadowolenia i pomyślności 

w życiu osobistym. Jednocze-

śnie składam wyrazy uznania 

dla Waszego wysiłku i trudu 

wkładanego w pracę pedago-

giczno-wychowawczą.

Wójt Gminy Długołęka
Iwona Agnieszka Łebek

Nowe szanse dla małych mieszkańców
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Jak mijają ostatnie miesiące tego roku?
- Jak zawsze bardzo pracowicie. Pełne za-

dań, działań. Kontynuujemy założone na ten 
rok inwestycje. Mieliśmy, niestety, trochę pro-
blemów z rozstrzyganiem przetargów. Mam 
wrażenie, że gdyby nie obowiązywała ustawa 
„Prawo zamówień publicznych”, to mogliby-
śmy realizować inwestycje szybciej, taniej i 
lepiej. W tej chwili o wyborze firmy decydu-
je jej oferta pisemna, złożona do przetargu. 
Często nie odzwierciedla ona faktycznej kon-
dycji, stanu oraz jakości prac firmy.

Czy ma Pani Wójt na myśli jakieś kon-
kretne problemy?

- Tak, oczywiście. Właśnie ze względu na 
procedury przetargowe, długie, wypełnione 
protestami nie udało się rozstrzygnąć w ter-
minie kilku przetargów. Np. na budowę dróg 
w Długołęce, których rozpoczęcie planowali-
śmy w lipcu. Obecnie rozstrzygnęliśmy drugi 
przetarg, jeszcze musimy odczekać kilka dni 
na ewentualne protesty. Opóźnienie wynosi 
3 miesiące. To bardzo dużo w życiu gminy. 
Kilka razy ogłaszaliśmy już przetarg na wy-
konanie ekologicznej oczyszczalni ścieków 
przy szkole w Siedlcu. Niestety, ze względów 
proceduralnych przetarg musimy powtarzać. 
Podobnie sytuacja wygląda z remontem 
ośrodka zdrowia w Siedlcu. Albo nie zgła-
szają się firmy, albo jeśli już staną do prze-
targu to oferowane kwoty są dużo wyższe niż 
środki, które mamy w budżecie. Są to moje 
codzienne problemy.

Co będzie z tymi inwestycjami? Czy to 
oznacza, że nie będą realizowane?

- Absolutnie nie. Robimy wszystko, aby 
zgodnie z prawem wyłonić wykonawcę i roz-
począć prace. Niestety, w większości przy-
padków wykonanie tych zadań nie będzie 
możliwe już w tym roku. Środki, które mamy 
zagwarantowane w budżecie zostaną przesu-
nięte na rok następny. W tym roku postaramy 
się rozstrzygnąć przetargi, podpisać umowy, 
a prace będą wykonywane w następnych 
miesiącach. Jeśli chodzi o drogi w Długołęce, 
to jeśli nie wpłynie kolejny protest, parce roz-
poczną się w październiku br. Zaplanowane 
na ten rok 400.000 zł powinno zostać wyda-
ne, a mieszkańcy Długołęki, mam nadzieję, w 
słotne listopadowe dni będą chodzić już po 
kolejnej pięknej, utwardzonej drodze. Zakoń-
czenie prac przewidujemy na wiosnę 2005.

Zwykle rozmawiamy o sukcesach – za-
pytam jednak, z jakimi jeszcze problema-
mi boryka się Pani w swojej pracy w gmi-
nie Długołęka?

- Ach, problemów jest bardzo dużo. Nie lu-
bię o nich mówić, wolę je rozwiązywać. Ale 
skoro Pani pyta.... Do najtrudniejszych spraw 
zaliczyć mogę chyba negocjacje z mieszkań-
cami w sprawie przejmowania dróg. W tej 
kwestii jest bardzo dużo zaległości w naszej 
gminie. Poprzednie władze, niestety, przejmo-
wały nieruchomości, nie dopełniając wszyst-
kich formalności. Teraz to wychodzi. Kiedy ja 
zabieram się za projektowanie nowych dróg, 

bo chcę jak najszybciej wybudować jak naj-
więcej kilometrów, zaszłości okazują się cza-
sem nie do pokonania. W tej chwili trwa pro-
jektowanie dróg osiedlowych w Kiełczowie. 
Apelujemy do mieszkańców o pomoc w ure-
gulowaniu stanu prawnego, własnościowego 
pasa drogowego. Chcemy wybudować drogi 
z chodnikiem, o optymalnej szerokości 4 czy 
5 metrów. Niestety, pas drogowy, którego 
właścicielem jest gmina to czasem zaledwie 
2,80, czy 3 m. Pozostałą część musimy prze-
jąć od właścicieli, inaczej nie jest możliwe 
rozpoczęcie inwestycji. Nie mamy środków 
na wykup tych gruntów. Każda złotówka, 
która będziemy musieli zapłacić za ziemie 
będzie zabrana ze środków przeznaczonych 
na budowę dróg. Innej możliwości nie ma. A 
to oznacza, że zamiast budowania 5 dróg w 
3 miesiące będziemy je budować 3 lata. To 
problem nie do rozwiązania bez współpracy 
i zrozumienia mieszkańców. Negocjacje są 
bardzo trudne i często nie przynoszą rezulta-
tów. Ale ja się nie załamuję i wierzę, że cierpli-
wość pomoże słusznej sprawie. 

Dosyć o problemach. A sukcesy?
- Na szczęście tych też nie brakuje. Gmina 

się rozwija, rokrocznie przybywa infrastruktu-
ry. Kolejne kilometry wodociągów, kanaliza-
cji, i co najbardziej cieszy mieszkańców, dróg 
i chodników. Pozyskujemy środki z zewnątrz, 

nie mamy dużych 
długów, nic nie 
zagraża kondycji 
finansowej gminy. 
Udało się zrealizo-
wać plany, które 
towarzyszyły mi 
od początku mo-
jej pracy w gminie 
Długołęka, a więc 
przebudowa trasy nr 8 i założenie sygnaliza-
cji świetlnej, utworzenie Gminnego Ośrodka 
Kultury. To wszystko się dzieje, a wraz z tymi 
inwestycjami nadchodzą kolejne wyzwania. 
Chciałabym bardzo, aby Ośrodek Kultu-
ry działał prężnie, przyciągnął młodzież.... 
Gmina jest dostrzegana na zewnątrz, zdo-
bywa nagrody, wyróżnienia... Poprawia się 
estetyka, wygląd i bezpieczeństwo naszych 
wsi. Realizujemy plany. Proszę pamiętać, 
że mamy za sobą na szczęście nieudane 
referendum. Ono spowodowało niepotrzeb-
na przerwę na około 2 miesiące w pracach 
Wójta, Rady, wprowadziło niepewność wśród 
Urzędników... To nie było potrzebne i na pew-
no zdezorganizowało naszą pracę, a mimo to 
osiągamy sukcesy.... Czegóż można więcej 
chcieć....? Tylko pracować....

Takiej spokojnej twórczej pracy na rzecz 
naszej gminy Pani życzę.

Dagmara Szczapińska

STRONA WÓJTA

Wójt Gminy Długołęka 
informuje, że zgodnie z 
Uchwałą Nr XV/159/99 Rady 
Gminy Długołeka z dnia 11 
października 1999 r. w spra-
wie procedury uchwalania 
budżetu gminy oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi 
uchwały budżetowej, roz-
poczęło się postępowanie 
dotyczące opracowania pro-
jektu budżetu gminy na rok 
2005.

W związku z powyższym 
propozycje zadań, które 
powinny być wykonane w 
najbliższym czasie mogą 
składać: Radni, Rady Sołec-
kie oraz mieszkańcy gminy. 
Złożone wnioski zostaną 
usystematyzowane według 
kryterium: celowości i za-
pewnienia realizacji potrzeb 
jak największej liczby miesz-
kańców gminy. Ujęcie ich w 
projekcie budżetu będzie 
uzależnione od wielkości po-
siadanych środków, których 
podstawowym źródłem są 
podatki: od nieruchomości, 

rolny i od środków transpor-
towych.

Stowarzyszenia i inne 
jednostki organizacyjne nie 
zaliczone do sektora finan-
sów publicznych, które chcą 
otrzymać z budżetu gminy 
dofinansowanie w formie 
dotacji na prowadzenie dzia-
łalności w 2005 r. związanej 
z realizacją zadań własnych 
gminy muszą złożyć również 
wnioski do budżetu.

Projekt uchwały budże-
towej jest opracowany na 
podstawie otrzymanych 
materiałów planistycznych 
(określających np. wskaźnik 
wzrostu wynagrodzeń, cen 
towarów i usług w przyszłym 
roku), złożonych wniosków, 
jak również skalkulowanych 
dochodów własnych, wiel-
kości dotacji celowych i sub-
wencji z budżetu państwa 
oraz zestawienia obligatoryj-
nych wydatków.

Projekt uchwały budże-
towej wraz z objaśnieniami 
oraz informację o stanie 
mienia komunalnego Wójt 

przedstawia:
Regionalnej Izbie Obra-

chunkowej we Wrocławiu 
– celem zaopiniowania;

Radzie Gminy Długołęka 
w terminie do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

Przedłożony projekt jest 
przedmiotem obrad stałych 
komisji Rady, które swe 
opinie przedkładają komisji 
właściwej do spraw budżetu. 
Wójt Gminy po zapoznaniu 
się z opinią tej komisji infor-
muje Radę Gminy w termi-
nie 14 dni w wprowadzeniu 
ewentualnych zmian w pro-
jekcie budżetu.

W przypadku nie uchwa-
lenia budżetu przez Radę 
Gminy przed rozpoczęciem 
roku budżetowego, przed-
łożony przez Wójta projekt 
budżetu stanowi podstawę 
gospodarki finansowej gmi-
ny – jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 marca roku następ-
nego.

M. Dziubdzińska

Budżet 2005

SUKCESY I PORAŻKI
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STRONA WÓJTA

We wrześniu 2004 zakończona została modernizacja budynku przy ulicy Wiejskiej w 
Długołęce, obejmująca kompleksowy remont pomieszczeń z osuszeniem piwnic i zago-
spodarowaniem terenu wokół dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, biur Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół oraz sali konferencyjnej.

Pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 522m2 otrzymały nowy wystrój i wy-
posażenie. Obiekt wyposażono w podjazd dla osób niepełnosprawnych.Całość robót bu-
dowlanych rozpoczętych w kwietniu 2004 r. zamknęła się w kwocie 548 tys zł.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną przyległej do posesji ośrodka ulicy Stawowej, co 
ułatwi dostęp do budynku. Wykonawcą robót była Firma Handlowo-Usługowa „Care” Ar-
kadiusz Krupiński Wrocław ul. Borowska 189/3.

Ryszard Przeworski

Podziękowanie
Wójt Gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek składa serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy pomogli w realizacji wielkiego przedsięwzięcia, jakim była Dolno-
śląska Inauguracja Roku Szkolnego 2004/2005:
- dzieciom, które brały udział w spektaklu i ich Rodzicom: Joannie Turkiewicz, 

Krzysztofowi Turkiewicz, Tomaszowi Woźniakowi, Joannie Grzegorek, 
Patrykowi Dzwonkowi, Paulinie Majcherek, Sebastianowi Pięcie, Maciejo-
wi Pięcie, Katarzynie Tysiąc, Izabeli Andrzejak, Karolowi Zawadzie, Nicole 
Chmiel, Justynie Łukasiewicz, Pawłowi Cioskowi, Magdalenie Hurkale, 
Małgorzzacie Zielińskiej, Paulinie Krynickiej, Marcie Sowuli, Karolinie 
Zielińskiej, Katarzynie Szymańskiej, Monice Woźniak, Natalii Stanisław-
czyk, Ewelinie Chodakowskiej, Ewelinie Jańskiej, Patrycji Rutkowskiej, 
Paulinie Korban, Magdalenie Ryng, Iwonie Szławskiej, Jolancie Misztal, 
Klaudii Łozińskiej, Sylwii Dyl, Maciejowi Bober, Annie Kulikowskiej, Adria-
nowi Mieleckiemu, Danielowi Mieleckiemu, Pawłowi Maćków, Karolinie 
Wolbiś, Aleksandrze Bober, Martynie Urbaniak, Ewelinie Haron, Jackowi 
Kadłuczka, Natalii Lewalskiej, Wioletcie Kucharskiej, Agacie Parzóch, Mar-
cie Olchówce, Marioli Kutek, Klaudii Dębskiej, Barbarze Kulikowskiej – za 
dostarczenie pięknych wrażeń artystycznych;

- Pani Grażynie Zbrożynie-Kubicz i Pani Joannie Lejzie – za wyreżyserowanie i 
przygotowanie spektaklu; 

- Pani Joannie Chojnackiej – za przygotowanie najmniejszych dzieci; 
- Panu Grzegorzowi Kijkowskiemu prowadzącemu szkolę tańca towarzyskiego;
- Pani Inezie Marszałek; 
- Pani Iwonie Gradzik i nauczycielom ze szkoły w Węgrowie;
- Pani Urszuli Kuzyk z ZS w Borowej - za wspaniałe dekoracje;
- Radzie sołeckiej i Radzie rodziców z Borowej;
- mieszkańcom Borowej;
- strażakom z Borowej.
- i wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej wspaniałej 

uroczystości.

Kanalizacja
Wilczyc i Piecowic

KANALIZACJA SANITARNA PIECOWICE

Rozpoczęła się kolejna inwestycja 
kanalizacyjna w Gminie Długołęka. 
Jest nią budowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Piecowice. W dniu 
06.09.2004 przekazano plac budowy 
dla wykonawcy robót, którym jest Przed-
siębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony 
Środowiska, Oleśnica ul. Południowa 1. 
Umowny termin zakończenia inwestycji 
to 28.02.2005 r. Zakres rzeczowy robót 
obejmuje wykonanie przepompowni 
ścieków, 2452 m sieci grawitacyjnej, 
2499 m sieci ciśnieniowej i 707,8 m 
przykanalików.

Wartość umowna robót budowlanych 
– 1.177.000 zł brutto. 

Inwestycja jest współfinansowana 
z środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
ne we Wrocławiu. Gmina otrzymała 294 
tys. zł z dotacji i 294 tys. zł pożyczki.

KANALIZACJA SANITARNA WILCZYCE

Po zrealizowaniu w ub. roku pierw-
szego etapu kanalizacji, sfinansowane-
go m.in. z funduszy przedakcesyjnych 
(Fundusz SAPARD) i Wojewódzkiego 
Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska, przyszła kolej na realizację 
ostatniego etapu budowy kanalizacji. 
Obecnie trwa procedura przetargowa 
mająca na celu wybór wykonawcy robót 
kolejnego, ostatniego etapu kanaliza-
cji sanitarnej w Wilczycach. Planowa-
ny termin zakończenia tej inwestycji to 
30.07.2005. Zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie 4119,5 m sieci grawitacyjnej, 
221 m sieci ciśnieniowej, 1055 m przy-
kanalików oraz jednej przepompowni 
ścieków. 

Ryszard Przeworski

Zużyta bateria straszy w domu?
Sprawdź, co możesz z nią zrobić

Już niedługo we wszystkich szkołach i ośrodkach zdrowia na terenie Gmi-
ny Długołęka ustawione zostaną pojemniki na zużyte akumulatory i baterie 
(z wyłączeniem baterii zawierających rtęć). W ramach współpracy z Gminą 
Długołęka zgromadzone w ten sposób odpady odbierać będzie firma ASSAI 
Sp. z o.o. z Wrocławia.

Do wzięcia udziału w akcji zachęcam szczególnie młodzież szkolną z te-
renu gminy - zachętą niech będzie nagroda za zebranie największej ilości 
odpadów (baterii). 

Monika Szczepaniak

Zakończenie remontu budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce
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Spotykamy się z okazji niecodziennego 
wydarzenia – na wielkim wyścigu Derby 
2004 koń z Pańskiej hodowli, Fedain, zdo-
był złoty medal. Derby jest wydarzeniem 
na skalę kraju, a nawet świata, nie wszy-
scy jednak wiedzą, czym jest wspomniana 
gonitwa. Jest Pan od tego roku Prezesem 
Terenowego Koła Związku Hodowców 
Koni we Wrocławiu, myślę więc, że nikt 
lepiej nie wyjaśni czytelnikom informacji 
o gonitwie.

Gonitwy Derby rozgrywane są w każdym 
państwie i są to derby dla koni czystej krwi 
arabskiej, derby dla koni pełnej krwi angiel-
skiej i derby dla koni półkrwi. W przypad-
ku derby, o którym mówimy mieliśmy do 
czynienia z pierwszym z wymienionych ro-
dzajów. Derby są rozgrywane raz w roku i 
konie, które startują w derbach są to klacze 

i ogiery czystej krwi arabskiej czteroletniej. 
Koń w derbach może wystąpić tylko raz 
w swoim życiu. Z tego powodu wygrana 
w nich ważniejsza jest od złotego medalu 
olimpijskiego. Jest to najważniejszy pod 
względem selekcyjnym, hodowlanym wy-
ścig dla koni. Nie ma ważniejszej gonitwy 
od gonitwy derbowej.

Gdzie odbywa się Derby i kto na nie 
zjeżdża?

Derby dla koni czystej krwi arabskiej od-
bywa się na Służewcu w Warszawie. Jest to 
impreza ogólnopolska. Przyjeżdżają na nią 
nie tylko hodowcy koni, właściciele, dżo-
keje, trenerzy, ale i wszyscy inni miłośnicy 
koni, łącznie z tymi, którzy po prostu chcą 
popatrzeć – derby jest niezwykle widowi-
skowe.

Najlepszy w derby okazał się, jeśli 
mogę tak powiedzieć, „nasz gminny koń”, 
bo z Pańskiej hodowli, Fedain… 

Fedain pochodzi od klaczy Fascynacja 
po Etap. Ta klacz była zaźrebiona ogierem 
Pamir – również był to koń derbista, wielo-
krotny uczestnik championatów. Rodowód 
naszego konia sięga roku 1800 i stadniny w 
Sławucie na Kresach Wschodnich, należą-
cej do hrabiego Sanguszki. Fedain urodził 
się u naszej stadninie Lesieńcu, na moich 
rękach niemalże, został przez nas wycho-
wany. Konie w wieku 2,5 lat oddajemy do 
treningu na torze wyścigów konnych Wro-
cław Partynice. Od wielu lat współpracu-
jemy z trenerem Tadeuszem Dębowskim 
- jemu powierzamy konie do treningu. Trzy-
letnie konie są już dobrze przygotowane do 
startu i mogą rozpocząć karierę wyścigową, 
aby jako czterolatki wystąpić w najważniej-

szej gonitwie – derby.
Z iloma końmi ścigał się Fedain w swo-

im złotym derby?
Znawcy koni mówią, że w wyścigu der-

bowym biegną najlepsze konie w Polsce. W 
tym roku zapisanych było ponad 40 wyse-
lekcjonowanych koni, ale do wyścigu osta-
tecznie przystąpiło 19 koni najlepszych w 
Polsce. Derby jest tak prestiżową imprezą, 
że sam start w nim jest już nobilitacją, nie 
mówiąc o zwycięstwie, które stało się udzia-
łem Fedaina. Konie spotykają się w wyścigu 
o tzw. niebieską wstęgę, którą dekoruje się 
zwycięskiego konia. Mówi się, że ta wstęga 
przez cały rok powiewa nad stajnią, z której 
pochodzi zwycięski koń i ta stajnia króluje 
nad innymi do następnych derby.

W takim razie w tym roku królować bę-
dzie stajnia Lesieniec z Gminy Długołęka, 
czego serdecznie Panu gratuluję! Dzię-
kujemy za wspaniałą promocję naszej 
gminy! Życzymy dalszych sukcesów.

Dagmara Szczapińska

Z ŻYCIA GMINY
Rozmowa z Albinem Nicponiem, mieszkańcem Mirkowa, hodowcą i właścicielem konia-zdobywcy nagrody Derby 2004

Rok 2004 będzie niewątpliwie rokiem 
„uchwalenia nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego” dla 
wsi zlokalizowanych w gminie Długołęka. 
Na podstawie tych planów wiele terenów 
zostanie wyłączonych z produkcji rolnej i 
przeznaczonych pod budownictwo miesz-
kaniowe, usługi, bądź produkcję. Jest to za-
zwyczaj zgodne z wnioskami właścicieli tych 
gruntów, którym zależy na przekwalifikowa-
niu gruntów z uwagi na potencjalny zarobek 
wynikający ze sprzedaży nieruchomości. 

Jednocześnie niewiele osób ma świa-
domość, iż zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
sprzedaż nieruchomości, której wartość 
wzrosła w wyniku uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego pociąga za sobą konieczność 
zapłacenia na rzecz Gminy tzw. renty pla-
nistycznej. W przypadku gminy Długołęka i 
nowo uchwalonych planów wszystkich wsi 

renta wynosi 30 % wzrostu wartości danej 
nieruchomości.

Wartość nieruchomości przed uchwa-
leniem planu oraz wzrost tej wartości w 
spowodowany uchwaleniem planu z nową 
funkcją zagospodarowania określa upraw-
niony rzeczoznawca majątkowy. Ustalenie 
w/w wartości jest uzależnione od położenia 
danej nieruchomości, jej powierzchni, cen 
rynkowych gruntów rolnych oraz gruntów 
budowlanych na danym obszarze.

Postępowanie w sprawie naliczenia renty 
planistycznej wszczynane jest przez Wójta 
na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 
717), w związku z otrzymywanymi aktami 
notarialnymi sprzedaży nieruchomości.

W toku postępowania strona jest zapra-
szana do urzędu celem zapoznania się z 
dokumentami stanowiącymi podstawę do 
wydania decyzji. Jednocześnie strona pro-

szona jest o przedłożenie rachunków i fak-
tur za czynności, prace, które mają wpływ 
na wzrost wartości nieruchomości - wynika 
to z art. 37 ust.2 w/w ustawy - wartość renty 
może bowiem zostać obniżona o wartość 
poniesionych nakładów (proporcjonalnie 
do każdej nieruchomości) z zastrzeżeniem, 
iż nakłady te zostały poniesione pomiędzy 
uchwaleniem planu a sprzedażą nierucho-
mości. Nakłady winny zostać udokumen-
towane (faktury, rachunki), nie podlegają 
odliczeniu nakłady poniesione metodą go-
spodarczą. Warto więc zlecać wykonywanie 
przyłączy, podziałów, uzgodnień i egze-
kwować otrzymanie rachunku, gdyż może 
to wpłynąć na znaczne obniżenie wartości 
naliczonej renty.

Ustalona w drodze decyzji wysokość ren-
ty planistycznej płatna jest na rzecz Gminy 
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia 
się decyzji. 

Monika Szczepaniak

„Nie ma ważniejszej gonitwy od gonitwy derbowej”

ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI W NOWYM MPZP– KONSEKWENCJE WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ ICH SPRZEDAŻY

RENTA PLANISTYCZNA
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Z ŻYCIA GMINY

NOWE LOKALIZACJE WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY DŁUGOŁĘKA
 

W związku z zakończonymi pracami budowlanymi przy adaptacji pomieszczenia dotychczasowej dużej SALI OBRAD na 5 pomieszczeń biurowych, 
od dnia 13 września 2004 r. obowiązuje nowy podział pomieszczeń przyporządkowany poszczególnym wydziałom UG. Cel, który osiągnęliśmy w wy-
niku w/w adaptacji, to zwiększenie ilości pomieszczeń biurowych, które pozwoliło na racjonalne rozmieszczenie poszczególnych wydziałów Urzędu, 
tak aby były one zlokalizowane w jednym miejscu a nie jak poprzednio rozproszone w różnych częściach budynku. 

W wyniku dokonanych zmian:
 
1. Wydział Budownictwa i Architektury znajduje się na parterze i zajmuje odpowiednio: 

a. pokój nr 4 – Barbara Bogulska (Kierownik BiA) .................................................................................................................tel. wewn. 140 
b. pokój nr 1  – Joanna Launer – Kubik, Danuta Felkle (Architektura) ....................................................................................tel. wewn. 128 
c. pokój nr 3  – Robert Chorążewski, Monika Hełmecka (Zamówienia Publiczne) ................................................................tel. wewn. 138, 139 
d. pokój nr 2e  – Joanna Biernacka, Marcin Szymański (Inwestycje) .......................................................................................tel. wewn. 136, 137 
e. pokój nr 2d  – Ryszard Przeworski, Barbara Wąsowicz (Inwestycje) ....................................................................................tel. wewn.134, 135 

 
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska znajduje się na I piętrze i zajmuje odpowiednio: 

a. pokój nr 13  – Monika Szczepaniak (Kierownik GKiOŚ) .......................................................................................................tel. wewn. 120 
b. pokój nr 11  – Kamila Kochaniec (Gospodarka Komunalna) ................................................................................................tel. wewn. 118 
c. pokój nr 11  – Izabela Drabent – Czarna, Anna Brąkowska (Ochrona Środowiska) ............................................................tel. wewn. 117 
d. pokój nr 12  – Barbara Humińska, Stanisław Jakubowski (Geodeta, Rolnictwo i Melioracje) ............................................tel. wewn. 113

 
3. Wydział Finansowo - Podatkowy znajduje się na I piętrze i zajmuje odpowiednio: 

a. pokój nr 15  – Mieczysława Dziubdzińska (Skarbnik Gminy) ................................................................................................tel. wewn. 108 
b. pokój nr 15  – Cecylia Litwińska (Księgowość Finansowa) ..................................................................................................tel. wewn. 123 
c. pokój nr 16  – Zofia Wilk, Katarzyna Hadam (Księgowość Podatkowa) ..............................................................................tel. wewn. 122 
d. pokój nr 17 – Lilla Czechowicz, Małgorzata Krzysztofik, Magdalena Kopciuch (Księgowość Podatkowa i Finansowa) ..tel. wewn. 127
e. pokój nr 18 – Kamila Kotulska, Marta Woźniak (Księgowość Podatkowa) .........................................................................tel. wewn. 103 
f. pokój nr 19 – Lucyna Ciosek, Czesława Hałycz (Księgowość Podatkowa) ........................................................................tel. wewn. 109 

 
4. Wydział Organizacyjno - Prawny znajduje się na I i II piętrze i zajmuje odpowiednio: 
 
I piętro:

a. pokój nr 10  – Mariusz Fedzin (Sekretarz Gminy) ..................................................................................................................tel. wewn. 102 
b. pokój nr 9  – Jacek Fit, (Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, OC i sprawy wojskowe) .....................................................tel. wewn. 

  – Sławomir Kubiak (Promocja Gminy)
II pietro:

c. pokój nr 20 – Radosław Kapiczowski, Dagmara Porębska (Informacja Europejska) ............................................................tel. wewn. 116 
d. pokój nr 21 – Ewa Kazubek – Pipiek, Agnieszka Wielogórska - Wesołowska (Radcy prawni) ............................................tel. wewn. 106
e. pokój nr 22 – Danuta Walczak (USC, Kadry) ........................................................................................................................tel. wewn. 126 
f. pokój nr 23 – Tomasz Józefiak (Sprawy Meldunkowe) ........................................................................................................tel. wewn. 107 
g. pokój nr 23 – Marek Jerzyk (Kancelaria Tajna) .....................................................................................................................tel. wewn. 121 
h. pokój nr 24 – Jacek Rzepka, Katarzyna Graf (Dowody Osobiste) .......................................................................................tel. wewn. 111 

 
5. Biuro Rady Gminy Długołęka znajduje się na parterze i zajmuje odpowiednio: 

a. pokój nr 2 a - Anna Borecka (Biuro Rady, Ewidencja Działalności Gospodarczej) .............................................................tel. wewn. 132 
b. pokój nr 2 b - Jacek Wierzbicki (Przewodniczący Rady Gminy) ..........................................................................................tel. 133 

6. Punkt Informacyjny – Beata Cipora .........................................................................................................................................tel. wewn. 100, 130 
7. Wójt Gminy – Iwona Agnieszka Łebek – pokój nr 7
8. Sekretariat – Agnieszka Jarawka, Agnieszka Sieczkowska-Odzioba – pokój nr 7, .............................................................. tel. wewn. 110, 112
9. Sala obrad – pokój nr 2 c

Powyższe zmiany lokalizacyjne są duże i na pewno w pierwszych tygodniach utrudnią Państwu poruszanie się po Urzędzie i załatwianie konkret-
nych spraw administracyjnych. Prosimy w związku z tym o pełną wyrozumiałość i korzystanie z pomocy Punktu Informacyjnego, który dokładnie 
wskaże nową lokalizację danego pracownika i wydziału. 

Mariusz Fedzin

Gminna Biblioteka Publiczna w Dłu-
gołęce wraz z Biurem Literackim Artura 
Burszty zaprasza do udziału w programie 
”Port Literacki - Po godzinach”, którego 
głównym celem jest edukacja literacka 
poprzez bezpośredni kontakt ze znanymi 
i cenionymi poetami oraz łatwy dostęp do 
wartościowych lektur.

Program jest realizowany jako cykl spo-
tkań w siedzibie biblioteki, które zainau-

gurował Marcin Swietlicki, gośćmi będą 
również Krystyna Miłobędzka, Bohdan 
Zadura, Andrzej Sosnowski, Klara No-
wakowska, Marta Podgórnik, Tadeusz 
Pióro. 

Biblioteka po raz pierwszy włączyła się 
w działalność Biura Literackiego, które 
zajmuje się szeroko rozumianą popu-
laryzacją współczesnej literatury. Jest 
organizatorem jednego z największych i 

najbardziej prestiżowych festiwali literac-
kich w Polsce, w którym w każdym roku 
uczestniczy ponad pół tysiąca osób. 
Współpracuje z ponad 30 polskimi pisa-
rzami; wydaje rocznie 20 książek, z któ-
rych spora część zdobywa liczne laury 
(m.in. nominacje do „Nike”, „Paszportów 
Polityki”).

Szczegółowy program kolejnych spo-
tkań dostępny jest w bibliotece.

Ewa Bubień

„PORT LITERACKI - PO GODZINACH” W DŁUGOŁĘCE



strona 6 SAMORZĄDOWY DWUMIESIĘCZNIK GMINY DŁUGOŁĘKA

Pod koniec sierpnia i 
we wrześniu Gmina Dłu-
gołęka gościła delegacje 
z partnerskiej Gminy Ve-
len i Miasta Sarny. 

Władze naszej gmi-
ny od kilku lat utrzymu-
ją ożywione kontakty z 
zagranicą. Celem takiej 
współpracy jest m.in. na-
wiązanie kontaktów mię-
dzy mieszkańcami gmin, 
wymiana młodzieży, wymiana do-
świadczeń z różnych dziedzin życia 
społecznego i gospodarczego. Oto 
krótka historia kontaktów z partne-
rami z Niemiec i Ukrainy.

W styczniu 1999 roku doszło do 
pierwszych kontaktów pomiędzy 
władzami powiatu wrocławskiego a 
niemieckim powiatem Borken. Kil-
kuletnie kontakty z partnerami za-
granicznymi pozwoliły stronom na 
wzajemne poznanie się, wymianę 
doświadczeń oraz zaowocowały za-

wiązaniem współpracy pomiędzy 
poszczególnymi gminami – już bez 
udziału władz powiatowych. I tak w 
maju 2001 roku gmina Velen propo-
zycję takiej współpracy wysunęła w 
stosunku do Długołęki. W paździer-
niku 2001 roku przedstawiciele Velen 
i Długołęki podpisali list intencyjny. 
Ostateczna umowa o współpracy 
podpisana została w maju 2003 r.

Przyjazd delegacji niemieckiej miał 
miejsce 28 sierpnia br. Następne-
go dnia, w niedzielę, organizowano 
Gminne Dożynki, tak że nasi goście 
mogli brać w nich udział. Świetnie 
się bawili licytując wystawione na 
sprzedaż zwierzęta. Wspierali w ten 
sposób Kamień, na którego rozwój 
przeznaczony był dochód z aukcji. 
Udział w wiejskim święcie plonów 
było dla gości okazją do poznania 
naszej tradycji i symboli związanych 
z tym obrządkiem. Delegacja nie-
miecka i przedstawiciele naszych 
władz wykorzystali spotkanie do 
wymiany doświadczeń i poglądów 
pomiędzy stronami, biorąc udział w 

dyskusji na temat Europejskiego Mo-
delu Społecznego zorganizowanego 
w ZS w Mirkowie oraz na temat Praw 
Podstawowych w Unii Europejskiej w 
ZS w Siedlcu. Goście aktywnie po-
znawali Gminę Długołęka i okolice: 
złożyli wizytę w Powiecie Wrocław-
skim, a także brali udział w pokazie 
koni w Siedlcu, zwiedzali Brzezią 
Łąkę, poznając jej historię, przyrodę 
i aktualne problemy. Wizyta gości z 
Velen przypadła na czas ważnego 
wydarzenia gminnego – otwarcia 

nowej szkoły w Borowej 
i Dolnośląskiej Inaugu-
racji Roku Szkolnego, 
w której delegacja brała 
także udział. Podsumo-
wanie wizyty odbyło się 
w Szkole w Długołę-
ce. Miała tam miejsce 
wspólna dyskusja i pró-
ba ustalenia kierunków 
dalszej współpracy.

Partnerem Długo-
łęki jest też Sarny. W 
grudniu 2001 roku Wójt 
Gminy Długołęka Iwona 

Agnieszka Łebek i Burmistrz Sarny, 
zainteresowani nawiązaniem bezpo-
średnich kontaktów i wymianą do-
świadczeń, podpisali list intencyjny. 
Podczas ostatniej wizyty nastąpiło 
podpisanie umowy partnerskiej.

Delegacja z Sarny przebywała 
na terenie Gminy od 16 września. 
Delegaci spotkali się z Radą Gminy 
i zwiedzili szkoły w Długołęce, Mir-
kowie, Brzeziej Łące i Wilczycach, 
które powitały gości występami ar-
tystycznymi na wysokim poziomie. 
Organizatorzy spotkania w wilczyc-
kim gimnazjum zadbali też o to, aby 

w czasie Biesiady Polskiej 
delegaci poznali lepiej na-
szą kulturę. Z kolei „Wie-
czór Kultury Ukraińskiej” 
zorganizowany w Siedlcu 
przybliżył mieszkańcom 
naszej gminy folklor i tra-
dycje Ukrainy. Delega-
ci i władze gminy wzięli 
udział w dwu uroczystych 
mszach: w kościele pw. 
św. Michała Archanioła w 

Długołęce oraz w cerkwi prawosław-
nej we Wrocławiu. Delegacja spotka-
ła się również z Arcybisku-
pem Jeremiaszem.

Jednym z najważniej-
szych punktów wizy-
ty była uroczystość 
podpisania umowy 
partnerskiej pomiędzy 
Sarny a Gminą Długo-
łęka. Do tej pory mię-
dzy Sarny a Długołęką 
obowiązywał jedynie list 
intencyjny – duży krok w 
stronę umacniania mię-
dzynarodowych stosun-
ków partnerskich, choć 
bez mocy ustawy. 

Dużym wyróżnieniem 
dla gminnych władz 
oraz mieszkańców Dłu-
gołęki była obecność 
zwierzchnika kościoła 
prawosławnego Arcybi-
skupa Prawosławnego 
Anatolija. Spotkał się 
on z naszym Arcybisku-
pem Marianem Gołę-
biewskim Metropolitą 
Wrocławskim. Podczas 
spotkania zwierzchnicy 
kościołów prawosław-
nego i rzymsko-kato-
lickiego wymienili się 
poglądami na temat 
stosunków polsko-ukra-
ińskich. Dokonali też 
symbolicznej wymiany 
obrazów: matki Boskiej 
Częstochowskiej i Ikony 
Cerkwi Prawosławnej. 
Arcybiskup Anatolij miał 
też możliwość poznania 
naszych kościołów. Zo-
stał przyjęty przez pro-
boszcza parafii Krynicz-
na – franciszkanina ojca 
Bogdana Koczora oraz 
przez proboszcza parafii 
w Długołęce – ks. Fran-
ciszka Łysiaka.

Dzięki obecności Ar-
cybiskupa Prawosław-

nego Anatolija cała wiz
wymiaru wyłącznie samo
miała również charakte
Wpłynęło to z pewnością 
na umocnienie stosunków
dwoma narodami, które 
zało łączy nie tylko histor

Wizyty delegacji niemie
ińskiej stały się kolejną ok
cieśniania międzynarodo
taktów Długołęki, pozna
polskiej, niemieckiej i ukra
tylko dorośli nawiązywa
– młodzież z partnerskich

Z ŻYCIA GMINY

Międzynarodowe kontakty Długołęki – wizyta goś

Szesnastego września kolejny raz o
naszą gminę ukraińska delegacja z Mia
(Polesie) wraz ze swoim merem Nikol
Leontijem Sjergijowiczem. Tym raze
ta miała szczególny charakter. Po dłu
kontaktach została podpisana umo
nerska pomiędzy Gminą Długoręka a
Sarny. Strony zgodnie oświadczyły, ż
teresowane wymianą kulturalną, oświ
rystyczną i gospodarczą, wymianą doś
obejmujących funkcjonowanie samor
rytorialnych w Polsce i na Ukrainie, a
wiązaniem bezpośrednich kontaktów 
równorzędnymi lokalnymi społecznoś

Mer Miasta Sarny udzielił nam krót
wiadu, wyrażając w ten sposób swo
oczekiwania w świetle podpisania um
nerskiej.

Dagmara Porębska: To kolejna w
gacji z Miasta Sarny w naszej gminie. B
cieszymy z możliwości wzajemnego 
nia się, wymiany doświadczeń, poglą
rzenia nowych płaszczyzn współpracy

Szanowny Panie Merze, czy zechc
podzielić się z nami swoimi spostrzeże
czynionymi przy okazji tej wizyty? 

Nikolajczuk Leontij Sjergijowicz: 
żenia są jak najlepsze i najpiękniejs
temu jak nas tu wspaniale przyjęliście
ta stworzyła warunki do tego, aby w
i nasz naród były sobie coraz bliższe
rodzina, i żeby nasze spotkania były ja
sze i jak najlepsze. Z każdym dniem s
sobie coraz bliżsi. Ta wizyta jest dla 
niałym przeżyciem.

 
D.P.: Dzień jutrzejszy jest uroczyst

podpisania umowy partnerskiej pomięd
Długołęka a Miastem Sarny. Umowa 
na jeszcze owocniejszą współpracę
gmin. W czym upatrujecie Państwo s
możliwości na przyszłość i jak powinn
się nasze partnerstwo?

Podpisano umowę 
Gminą Długołęka a
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Dagmara Szczapińska

Z ŻYCIA GMINY

ci z Velen i Sarny
Wójt serdecznie powitała rodziców, gro-

no pedagogiczne, mieszkańców Gminy 
Długołęka, przedstawicieli niemieckiej 
Gminy Velen, przebywających na dele-
gacji w naszej gminie, a w szczególności 
dzieci i młodzież z gminnych szkół i szkoły 
w Borowej. Pani Wójt w swoim przemó-
wieniu podziękowała tym, którzy tworzą 
szkołę, a więc rodzicom, nauczycielom i 
dzieciom, i w imieniu władz gminy życzyła 
im wewnętrznej siły i satysfakcji z pracy. 
Wójt wyraziła także przekonanie, że w 
nowej pięknej szkole dzieci otrzymają to, 
co najlepszego mogą im ofiarować doro-

śli, a więc korzenie, dzięki którym 
młodzież na zawsze zwiąże się z ro-
dzinną ziemią i skrzydła, na których 

wzniesie się jak najwyżej w osią-
ganiu swoich celów.

Następnie głos zabrał Minister 
Edukacji Narodowej i Sportu Mi-
rosław Sawicki. Podziękował on 
władzom Gminy Długołęka za 
dbałość o rozwój oświaty, zapew-
nienie gminnej młodzieży dobre-
go startu w dorosłość, za podej-
mowanie inicjatyw, dzięki którym 
młode pokolenie ma piękne szko-
ły z dobrym zapleczem.

Poseł Janusz Krasoń, mieszka-
niec Gminy Długołęka, podkreślił, 
że w kontekście wejścia Polski do 
Unii Europejskiej szczególnie waż-
ne jest, że młodzież w nowej szko-
le ma dostęp do techniki kompu-
terowej i nauki języków obcych 
od najmłodszych klas. W imieniu 
dolnośląskich parlamentarzystów 
poseł Krasoń życzył władzom 
Gminy, szkoły i rodzicom, aby 
rozwijali to wszystko, co w oświa-
cie najcenniejsze, aby wychowali 
młodych ludzi na wartościowych 
obywateli Zjednoczonej Europy.

Po przemówieniach zaproszo-
nych gości Wójt Gminy Iwona 
Agnieszka Łebek poprosiła Jego 
Ekscelencję Arcybiskupa Metro-
politę Wrocławskiego Mariana 
Gołębiewskiego o dokonanie 
poświęcenia krzyży, które zawi-
sną w salach lekcyjnych. Jego 
Ekscelencja przed ceremonią po-
święcenia życzył wszystkim, aby 
nowa szkoła w Borowej stała się 
kuźnią wartości patriotycznych, 
obywatelskich, chrześcijańskich i 
religijnych. Gronu pedagogiczne-
mu życzył wytrwałości, a zarazem 
satysfakcji z ciężkiej, ale szlachet-
nej pracy.

Na inauguracji roku szkolnego 

nie mogło zabraknąć Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty Teresy 
Kalety. W swoim przemówieniu 

do młodzieży szkolnej podkreśliła ona 
zasługi rodziców, pedagogów i nade 
wszystko władz samorządowych w stwo-
rzeniu uczniom tak dobrych warunków do 
zdobywania wiedzy, jakie oferuje szkoła 
w Borowej. Podkreśliła, że obecność na 
inauguracji dostojnych gości świadczy o 
poważnym traktowaniu oświaty przez or-
ganizatorów uroczystości. 

Do nowej szkoły uczęszczały będą dzie-
ci z Borowej, Bykowa, Stępina, Rakowa, 
Mydlic, Bielawy, Dąbrowicy, Dobroszowa 
i Januszkowic, i w ich imieniu przedstawi-
cielka uczniów podziękowała za przybycie 
gościom, a szczególnie Ministrowi Miro-
sławowi Sawickiemu za znalezienie czasu 
dla młodzieży z Borowej i władzom Gminy 
Długołęka z Wójt Iwoną Agnieszką Łebek 
na czele, bez których zaangażowania nie 
byłoby tej nowoczesnej szkoły.

Po części oficjalnej zgromadzeni goście 
obejrzeli program słowno-muzyczno-ta-
neczny przygotowany przez dzieci i mło-
dzież z terenu całej Gminy Długołęka. Był 
to spektakl na najwyższym, europejskim 
poziomie, który wzbudził podziw wszyst-
kich zebranych. Dzieci i młodzież utwo-
rzyły 5 kręgów symbolizujących kolejno: 
dom rodzinny - wieś Borową, następnie 
Gminę Długołęka, Polskę, Europę, świat. 
Dzieci w każdym kręgu ubrane były w pe-
leryny symbolizujące dane miejsce (herb 
gminy, barwy Polski czy też barwy UE). 
Ideą widowiska było pokazanie za pomo-
cą słowa, gestów, muzyki i tańca ideałów, 
które młody człowiek wynosi z domu, z 
regionu, z kraju i które może wnieść do 
Europy i świata. Miłość, życzliwość, po-
kój, tolerancja to wartości, które każdy 
mały mieszkaniec naszej gminy zna i ceni. 
Z powodzeniem może wyruszyć w świat 
i wzbogacać go. Widowisko zostało na-
grodzone owacjami na stojąco, brawa i 
podziękowania trwały kilka minut. Publicz-
ność była zachwycona poziomem wystę-
pów naszych dzieci i młodzieży. Pani Wójt 
podkreśliła, że nasza Gmina jest właśnie 
taka, jak dzieci biorące udział w spektaklu: 
pełne radości, roztańczone, rozśpiewane, 
ale przede wszystkim mądre, znające i ce-
niące historię, tradycję. 

Następnie wszyscy zostali zaproszeni 
do obejrzenia nowej szkoły, a w sali gim-
nastycznej dalej trwały występy dzieci z 
zespołu szkół w Borowej.. 

Choć do tej pory uczniowie z Borowej 
bardzo chwalili sobie atmosferę starej, 
pałacowej szkoły i jeszcze długo wspo-
minać będą spędzone w niej chwile, to z 
pewnością teraz są dumni ze szkoły nowej 
– szkoły na wysokim, europejskim pozio-
mie.

Dagmara Szczapińska
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N.L.S.: Jutro zostanie podpisana umowa part-
nerska pomiędzy Gminą Długołęka i Miastem 
Sarny. Chcemy w tej umowie opracować i nadal 
tworzyć takie kierunki jak kultura, oświata czy 
medycyna, tak by rozwinęła się jeszcze szersza 
współpraca pomiędzy ludnością Gminy Długo-
łęka i Miasta Sarny.

D.P.: Podczas tej wizyty odwiedzać będą Pań-
stwo prywatnych przedsiębiorców z naszej gmi-
ny w ich firmach i zakładach. Czy macie państwo 
jakieś szczególne oczekiwania wobec nich? 

N.L.S.: Oczywiście, przyjechali z nami przed-
stawiciele biznesu, Pan Olek Rzoszko (Olar) 
i Pani Nina Tkalenko (Ukrpol), są to dyrekto-
rzy prywatnych firm. Odbyły się już spotkania i 
rozmowy robocze na temat współpracy. Z tego 
co mogę powiedzieć, odbyły się prezentacje 
na temat technologii materiałów budowlanych. 
Kontakty pomiędzy przedsiębiorcami zostały 
nawiązane.

D.P.: Serdecznie pozdrawiam Pana Mera wraz 
z delegacją w imieniu mieszkańców naszej gmi-
ny i Pani Wójt Iwony Agnieszki Łebek. Dzięku-
ję Panu za rozmowę, w nadziei, że współpraca 
pomiędzy naszą gminą a Miastem Sarny będzie 
efektywna i dostarczy stronom wielu cennych 
spostrzeżeń i doświadczeń.

N.L.S.: Ja również dziękuję za rozmowę. Przy 
tej okazji chciałbym złożyć szczególne podzię-
kowania dla Wójt Gminy Długołęka Pani Iwony 
Agnieszki Łebek, za jej gościnność, i za to, że 
poświęca nam tyle czasu, dzięki czemu pobyt 
tutaj jest dla nas bardzo miły i przyjemny. Przez 
długi czas będziemy bardzo miło wspominać 
ten wyjazd. Współpraca nasza jest bardzo po-
trzebna. Tak jak Polska jest potrzebna Ukrainie, 
tak Ukraina Polsce. Dlatego mam nadzieję, że 
współpraca nasza będzie coraz szersza. Z na-
szej strony będziemy strać się, żeby stosunki 
pomiędzy naszymi narodami były jak najlepsze 
i jak najdłuższe.

Dagmara Porębska

Dokończenie ze strony 1

partnerską pomiędzy
a Miastem Sarny

Nowe szanse dla małych mieszkańców
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Z ŻYCIA GMINY

Gmina Długołęka
w Złotej Setce Samorządowców!

Już po raz siódmy ogłoszone zostały wyniki rankingu 
Złota Setka Samorządowców, organizowanego przez 
Rzeczpospolitą i Centrum Badań Regionalnych.

W rankingu tym oceniane są wszystkie gminy i miasta w 
Polsce, a wyróżniana jest „Złota Setka” tych najprężniej-
szych. W wyróżnionej grupie znalazły się gminy najwięcej 
inwestujące w ostatnich trzech latach, wykazujące się dys-
cypliną finansową, wysoką aktywnością społeczną (m.in. 
frekwencję wyborczą i liczbę organizacji pozarządowych), 
dużym wysiłkiem inwestycyjnym i zdolnością przyciągania 
nowych mieszkańców. 

Nasza gmina Długołęka zajęła 83 miejsce. To doskonały 
wynik, zważywszy, że ocenianych było ponad 2,5 tysiąca 
polskich gmin.

Na uroczystości ogłoszenia wyników rankingu „Złota 
Setka Samorządów”, która odbyła się 6 lipca w siedzibie 
redakcji “Rzeczpospolitej” w Warszawie naszą gminę re-
prezentowali: Wójt Gminy - Iwona Agnieszka Łebek oraz 
sekretarz - Mariusz Fedzin. 

Gmina Długołęka, podobnie jak inne wyróżnione gminy 
i miasta, bardzo ceni sobie znalezienie się na liście naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się gmin. Wyróżnienie 
dobrze świadczy o podejmowanych działaniach i zachęca 
do starań o wspięcie się jeszcze wyżej w rankingu Rzecz-
pospolitej. Pewne jest też to, że mieszkańcy złotych miast 
i gmin mogą czuć się bezpiecznie pod skrzydłami swoich 
skutecznie działających gospodarzy.

Dagmara Szczapińska

W dniu 3 października uczniowie, Grono pedagogiczne, Rada 
Rodziców, społeczność łozińska i zaproszeni goście obchodzili 
10-lecie szkoły w Łozinie. 

Uroczystość zainaugurowała msza św. Odprawiona w Ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestni-
cy obchodów zebrali się w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w 
Łozinie, gdzie wicedyrektor mgr J. Łyko przywitał zgromadzo-
nych gości, jednocześnie dziękując uczniom, nauczycielom i 
rodzicom za wysiłek włożony w przygotowania jubileuszu. Pani 
J. Bednarska i sekretarz gminy Pan M. Fedzin dokonali odsło-
nięcia logo szkoły. 

Uczniowie klas gimnazjalnych przedstawili fragment utworu 
Gombrowicza „Ferdydurke”, a uroczystość uświetnił także wy-
stęp parafialnej scholi i zespołu folklorystycznego z Długołęki.

Historię szkoły przypomniał pierwszy dyrektor placówki, Pan 
mgr Z. Bogucki, po czym miała miejsce multimedialna prezen-
tacja dziejów szkoły. Zebrani goście mieli okazję zapoznać się 
z osiągnięciami uczniów i dokonać wpisu do Księgi Pamiątko-
wej.

Po części oficjalnej goście brali udział w zawodach sporto-
wych, próbowali swego szczęścia w loterii fantowej, a także 
smakowali pyszną grochówkę i inne smakołyki, przygotowane 
przez Rodziców.

Obchody jubileuszowe zakończyły się późnym wieczorem i 
stały się doskonałą okazją do wspólnego wspominania i snucia 
planów na przyszłość.

Robert Mertuszka

X-LECIE SZKOŁY W ŁOZINIEX-LECIE SZKOŁY W ŁOZINIE

Od 1 października br. rozpoczęło pracę 
na terenie naszej Gminy w ramach prac 
interwencyjnych 10 bezrobotnych z terenu 
Gminy Długołęka. Jest to zwieńczenie sta-
rań Wójta Gminy o organizację robót pu-
blicznych na terenie naszej Gminy wzorem 
roku poprzedniego gdzie przez okres 6 
miesięcy mieliśmy do dyspozycji 30 bezro-
botnych. Stosowne wnioski o organizację 
w/w robót do Powiatowego Urzędu Pracy 
we Wrocławiu złożyliśmy jeszcze w marcu 
br., ale z uwagi na zmianę przepisów pra-
wa w zakresie aktywizacji bezrobotnych 
związanych z wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej nie mogły one być rozpatrzone 
w terminie dla nas dogodnym. Ale w końcu 
udało się i choć uzyskaliśmy tylko 10 bez-
robotnych na okres 3 miesięcy (z wniosko-
wanych 30 na okres 6 miesięcy) w ramach 
prac interwencyjnych, to i tak na pewno 
uda nam się wykonać znaczną część za-
planowanych prac, które zgłosiły nam po-
szczególne Sołectwa.

W ramach prac interwencyjnych wyko-
nywane będą następujące prace:
a. ręczne pielęgnacyjno - porządkowe: 

wycinanie krzewów, przekopywanie 

terenów zielonych, malowanie krawęż-
ników, wycinka samosiejek

b. prace ogólnobudowlane i malarskie: 
roboty izolacyjne, roboty instalacyjne, 
wodno-kanalizacyjne, gazowe dekar-
skie, tynkarskie, roboty wykończe-
niowe, suche tynki, gładzie gipsowe, 
układanie glazury, izolacja itp.

c. roboty ziemne i brukarskie,
Z uwagi na warunki atmosferyczne mu-

sieliśmy dokonaliśmy wyboru prac w taki 
sposób, aby można było je wykonać nawet 
przy niesprzyjającej aurze. W pierwszej ko-
lejności będziemy realizować następujące 
prace:

1. Borowa – prace porządkowe;
2. Brzezia Łąka – wykonanie parkingu 

przy świetlicy wiejskiej z kostki beto-
nowej;

3. Byków - wykonanie parkingu przy 
świetlicy wiejskiej z kostki betonowej;

4. Długołęka – prace malarskie w 
pomieszczeniach archiwum, PCK i 
ZBOWiD w budynku przy ul. Szkolna 
40; wykonanie parkingu przy sali gim-
nastycznej z kostki betonowej; ławki 

przy stawie;
5. Jaksonowice - świetlica wiejska malo-

wanie ścian i sufitów pomieszczenia;
6. Kątna - przystanek autobusowy - na-

wierzchnia z kostki betonowej; staw 
- wycięcie zarośli;

7. Kępa - droga Kępa - Węgrów wycięcie 
zarośli;

8. Krakowiany - malowanie ogrodzenia 
boiska sportowego; wycięcie zarośli;

9. Łozina - przystanek autobusowy 
nawierzchnia z kostki betonowej;

10. Pruszowice - świetlica wiejska malo-
wanie elewacji;

11. Szczodre - sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej malowanie ścian i sufitu;

12. Wilczyce - przystanek autobusowy 
malowanie wiaty przystankowej;

13. Zaprężyn - wiata przystankowa na-
wierzchnia z kostki betonowej;

14. Michałowice - wiata przystankowa 
nawierzchnia z kostki betonowej.

Oczywiście zakres prac będzie rozsze-
rzany w zależności od tępa realizacji w/w 
prac - zaplanowanych pierwszym etapie.

Mariusz Fedzin

PRACA DLA BEZROBOTNYCH
RUSZYŁY PRACE INTERWENCYJNE W GMINIE DŁUGOŁĘKA
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Kim jest człowiek, który pokieruje pra-
cą powołanego we wrześniu do życia 
Gminnego Domu Kultury w Długołęce?

W ciągu ostatnich 3 lat z powodzeniem 
pełniłem funkcje kierownicze jako Dyrek-
tor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli, a wcześniej jako Kierownik 
Miejsko-Gminnego Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Chwałowicach, gm Jelcz 
- Laskowice. 

W latach 1993 – 2000 brałem udział w 
kształtowaniu młodzieży i współorganizo-
waniu życia szkół, pracując na stanowisku 
nauczyciela. Rozbudzałem zainteresowa-
nia muzyką i sztuką, czego dowodem była 
duża ilość dzieci uczęszczających do szkół 
i ognisk muzycznych. Prowadziłem również 
zajęcia dodatkowe takie jak chór, zespół 
wokalny, zespół instrumentalny oraz wokal-
no-instrumentalny, a moi wychowankowie 
zajmowali pierwsze miejsca w gminnych 
przeglądach zespołów artystycznych. Mło-
dzież chętnie brała udział w interpretowaniu 
i tworzeniu poezji i poezji śpiewanej, czego 
uwieńczeniem było trzykrotne przejście 
moich uczniów do finału Wojewódzkiego 
Konkursu Poezji i zdobycie wyróżnień i na-
gród.

Pracując jako instruktor muzyki przy 
Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 
przyczyniłem się do powstania zespołów 
młodzieżowych muzyki Punk, Heavy Metal, 
Rock, Blues, a zespoły te często występo-
wały na różnych przeglądach. Oprócz tego 
prowadziłem zespół folklorystyczny „ Świ-
tezianki”. Jednym z większych osiągnięć 
było wyróżnienie mojej podopiecznej na 
„Festiwalu Ewentualnych Talentów Aktor-
skich” we Wrocławiu. Nie mniej ważnym 
osiągnięciem było przygotowanie zespołu 
z gimnazjum do udziału w konkursie recyta-
torskim i poezji śpiewanej, czego wynikiem 
było przejście przez konkursy: gminny, po-
wiatowy, regionalny i dojście do finału Wo-
jewódzkiego.

Pracowałem także na stanowisku mana-
gera w firmie Artha Sp. z o.o. Pozyskałem 
tam spore doświadczenie w zakresie zarzą-
dzania kapitałem ludzkim oraz na licznych 
kursach i szkoleniach zdobyłem szeroką 
wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu i 
sposobu rozwoju przedsiębiorstwa.

Mimo młodego wieku posiada Pan 
ogromne i zróżnicowane doświadczenie 
zawodowe. Czy świadczy ono o równie 
licznych zainteresowaniach? 

Myślę, że tak właśnie jest. Łącząc moje 
zainteresowania oświatą, kulturą, pracą z 
młodzieżą, muzykowaniem, a także ele-
mentami marketingowymi, mogłem pozna-
wać coraz to nowe dziedziny życia, a co się 
z tym wiąże - ludzi, środowiska, style życia. 
Nie wiem, czy tego, co powiem za chwilę, 
nie będę dementował w późniejszym okre-
sie mojego życia, ale największą pasją a 

zarazem wyzwaniem jest dla mnie pozna-
wanie, zgłębianie nowych elementów życia 
człowieka, w jak najlepszej symbiozie z na-
turą. A żeby tak się działo, należy poznawać 
nowe obszary, w których przychodzi nam 
się poruszać nawet czasami z przyczyn nie-
zależnych od nas!

Jaka jest pańska koncepcja zarządza-
nia miejscem szczególnym, jakim jest 
dom kultury – miejsce spotkań dzieci i 
młodzieży?

Marzy mi się dom kultury „otwarty,” w któ-
rym dzieci i młodzież chętnie spędzają wol-
ny czas i którego wizerunek same kreują.

Chciałbym, aby dom kultury stał się też 
miejscem skupiającym działania kulturalne 
różnych grup i środowisk. Już dzisiaj wspól-
nie ze stowarzyszeniem Semper Avanti pró-
bujemy stworzyć kilka ciekawych projektów 
adresowanych do młodzieży, w tym rów-
nież dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej. Chciałbym, aby w Domu Kultury każdy 
znalazł coś dla siebie, a żeby tak się działo 
pragnę zwrócić się tą drogą do wszystkich 
zainteresowanych o kontakt i przesyłanie 
do mnie wiadomości o tym, jakich zajęć 
oczekują!

Myślę, iż Dyrektorzy szkół podzielają mój 
pogląd, iż Dom Kultury mógłby się stać 
miejscem, które koreluje, a może i koordy-
nuje niektóre działania placówek oświato-
wych.

Bardzo zależy mi na współpracy ze szko-
łami.

Czego mogą oczekiwać od domu kultu-
ry ci, którzy zdecydują się na spędzenie 
w nim swojego wolnego czasu?

Na dzień dzisiejszy mogę podać plan 
pracy Domu Kultury, który chciałbym po-
woli wdrażać w życie.

Plan Pracy Domu Kultury w Długołęce
I. Działalność „ organiczna”.
1. Organizacja imprez masowych:

a. koncerty;
b. koncerty klubowe;
c. festiwale;
d. konkursy;
e. spotkania;

2. Działalność kół zainteresowań:
a. turystyczne;
b. teatralne i poezji ;
c. poezji śpiewanej;
d. spotkania z muzyką klasyczną ;
e. fotografii;
f. plastyczne;
g. zespół wokalny.

3. Działalność sportowa.
4. Działalność rekreacyjna.
II. Zdobywanie wiedzy – „Kuźnia 
talentu”:
1. szkoła tańca;
2. zespoły instrumentalne muzyki młodzie-

żowej (pop, rock, punk, blues,...);
3. chór;
4. ognisko muzyczne;
5. nauka języków obcych;
6. ministudio nagrań.
III. Pracownia internetowa.
IV. Studio reklamy.
V. Agencja artystyczna.
VI. Współtworzenie Gazety Gminy 
Długołęka.

Byłby Pan dumny, gdyby…
Byłbym dumny, gdyby ludzie mówili o 

domu kultury: „ jest super” (dzieci), „jest 
cool” (młodzież), „to dobry pomysł” (do-
rośli), i gdybym ja zrealizował w 100% mój 
pomysł na Dom Kultury w Długołęce.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
wszystkich planów.

Dagmara Szczapińska

Z ŻYCIA GMINY

Oficjalne oddanie w użytkowanie i poświę-
cenie Gminnego Ośrodka Kultury mieszczą-
cego się w Długołęce przy ulicy Wiejskiej 23 
nastąpi 22 października o godzinie 14.00.

Z dniem 3 listopada rozpoczynają się za-
jęcia następujących kół:

turystycznego;
plastycznego
zespołu wokalnego;
zespołu poezji śpiewanej.
Zapisy do w/w kół zainteresowań potrwa-

ją do 29 października br. i odbywać się będą 
w zróżnicowanej formie – osobiście lub te-
lefonicznie:
1. ul. Wiejska 23 w Długołęce – u Dyrektora 

GOK, piętro 3;
2. telefon do GOK – (071) 315 31 05;
3. telefon do Dyrektora GOK – 

0 603 928 338;
4. e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl;
5. sekretariat UG – (071) 3152186

Koła, które rozpoczynają działalność z 
początkiem listopada, to wstępna propozy-
cja GOK. Jeżeli dzieci i młodzież będą zain-
teresowane spotkaniami o innej tematyce i 
zgłoszą swoje potrzeby, GOK z pewnością 
rozszerzy działalność o Państwa propozycje.

Rozmowa z Witoldem Mariowskim, kierownikiem Domu Kultury w Długołęce.

„Wyzwaniem jest dla mnie poznanie…”
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W niedzielne południe 29 sierpnia 
mieszkańcy Gminy Długołęka zgroma-
dzili się, by dziękować Bogu i ludziom za 
dary ziemi i szczęśliwe zbiory. Tegorocz-
ne dożynki były szczególnie radosne, 
gdyż miniony rok był rokiem udanym, bez 
klęsk żywiołowych. 

Uroczystości rozpoczął korowód dożyn-
kowy, prowadzony przez Starostę Jana 
Włodka i Starościnę Święta Plonów Joannę 
Tuzimek. Mieszkańcy Gminy licznie zgro-
madzili się na mszy świętej, prowadzonej 
pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. 
Biskupa Edwarda Janiaka. W swoim kaza-
niu Ksiądz Biskup podkreślił, że rolnik jest 
nie tylko „żywicielem narodu”, ale i najbliż-
szym współpracownikiem Stwórcy w wyży-
wieniu świata” oraz że „chleb, który rolnik 
wydobywa z urodzaju ziemi, jest chlebem, 
który żywi całą ludzkość” i „ naszą wiarę 
chrześcijańską”. Jego Eminencja zwrócił 
się też do młodych z prośbą o szacunek do 
chleba i pracy ludzkiej, a wszystkim miesz-

kańcom życzył, aby stali się „nośnikami i 
siewcami dobrego ziarna, by wśród ludzi 
nie rozsiewali goryczy, nienawiści, złości”.

Wójt Gminy Długołęka Iwona Agniesz-
ka Łebek złożyła podziękowania za trud 
i owoce pracy rolników i zaprosiła zebra-
nych pod scenę, gdzie część rozrywkową 
rozpoczęła orkiestra dęta „Hanys Band”, 
grająca lubiane przez wszystkich przeboje. 
Warto przypomnieć, że zespół ten uświet-
nił także mszę dożynkową. Ogromną rolę 
w zabawianiu publiczności odegrał „Te-
atr Frant”, występujący w czasie Biesiady 
Piwnej. Cztery młode żywiołowe osoby do 
czerwoności, można powiedzieć, rozgrzały 
zebraną pod sceną widownię. Biesiadnicy 
wysłuchali przedwojennych piosenek lwow-
skich i warszawskich, ale nie zabrakło też 
młodszych szlagierów. Między piosenkami 
artyści rozbawiali publiczność, organizując 
bardzo wesołe konkursy dla dzieci i jeszcze 
bardziej rubaszne dla dorosłych. Zabawy 
były tak pomyślane, że świetnie bawili się 
nie tylko ich uczestnicy, ale i publiczność 
pękała ze śmiechu. Czas Dożynek przy-
padł na czas wizyty w Długołęce delegacji 
z zaprzyjaźnionej Gminy Velen z Niemiec. 
Goście bawili się nie gorzej niż mieszkańcy 
gminy, brali udział w aukcjach na cele wsi 
Kamień. Jedna z członkiń delegacji wyli-
cytowała gęś, którą podarowała Pani Wójt. 

Niemcy mieli także swój znaczący wkład w 
przebieg gminnego święta plonów: znaleźli 
się bowiem w komisji oceniającej przepięk-
ne wieńce. I tak ich decyzją w Konkursie na 
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy pierw-
sze miejsce przypadło wsi Kamień, czyli 
gospodarzowi Dożynek, drugie – wsi Bie-
lawa, trzecie – wsi Byków, a czwarte zajęła 
Brzezia Łąka. Wszyscy, którzy przyczynili 
się do powstania naprawdę pięknych kom-
pozycji, zostali wynagrodzeni przez Panią 
Wójt za efekty końcowe pracy, ale też za 
zaangażowanie – wykonanie wieńca nie 
jest przecież sprawą prostą. Nie ma doży-
nek bez bochnów chleba, a więc kolejne 
nagrody odebrały wsie, które przygotowały 
na święto najpiękniejszy, zdaniem komisji, 
wypiek. Pierwsze miejsce w tej rozgrywce 
przypadło Pruszowicom, drugie – Brzeziej 
Łące, trzecie zajęła Borowa. Dożynki gmin-
ne nie miałyby lokalnego kolorytu, gdyby 
zabrakło na nich miejscowych zespołów, 
te jednak dopisały, dzięki temu publicz-
ność mogła bawić się przy przyśpiewkach 
„Lejwody” z Pasikurowic i Zespołu Pieśni 
z Długołęki. Wieczorem na deskach sceny 
zawirował Zespół Tańca z Długołęki – żywy 
dowód na to, że młodzież także kocha tra-
dycję. 

Dodatkowymi atrakcjami na Długołęckich 
dożynkach była prezentacja gospodarstw 
ekologicznych, ciekawostki przygotowane 
przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji czy strzelnica paintbal-
lowa oblegana przez młodszych i starszych 
miłośników strzelania do tarczy.

Organizatorzy Dożynek Gminy Długołę-
ka 2004 składają serdeczne podziękowania 
sponsorom: Volvo, Taxi-Maxi, Oil Center 
Selgros Cash&Carry i oczywiście główne-
mu sponsorowi, przedsiębiorstwu budow-
nictwa ogólnego Dach Bud.

Dagmara Szczapińska

Z ŻYCIA GMINY

UNIJNE STYPENDIA
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Od dłuższego czasu w mediach żywy 
jest temat stypendiów współfinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla uczniów i studentów. 
Pojawiające się w prasie artykuły często 
zawierają nieścisłości i powodują infor-
macyjny chaos. Do wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowe-
go we Wrocławiu codziennie dzwonią 
i przychodzą zdezorientowani miesz-
kańcy powiatu pragnący ubiegać się o 
stypendia.

Tymczasem nie ma jeszcze możliwo-
ści składania wniosków przez zaintere-
sowanych. Środki finansowe przezna-
czone na stypendia powiat otrzyma po 
przeprowadzeniu całej procedury obo-
wiązującej przy pozyskiwaniu środków 
unijnych.

Obecnie wszystkie starostwa oczeku-
ją na ogłoszenie konkursu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego, co poprzedzone zostać musi 
podpisaniem umowy pomiędzy sa-
morządem województwa a wojewodą. 
Wówczas powiaty będą mogły składać 
wnioski o finansowanie projektu.

Pragnę zapewnić, że w odpowiednim 
czasie przekażę wyczerpujące infor-
macje dotyczące programu stypendial-
nego (terminy, szczegółowe kryteria, 
formularze wniosków, punkty składania 
wniosków itp.). Dobiorę takie sposoby 
rozpowszechniania wiadomości, aby 
mogła ona dotrzeć do wszystkich za-
interesowanych z terenu powiatu wro-
cławskiego.

Dopiero wtedy uczniowie i studen-
ci będą mogli składać indywidualne 
wnioski. W chwili obecnej proszę więc 
wszystkich mogących ubiegać się o sty-
pendium o uzbrojenie się w cierpliwość, 
gdyż – jak przypuszczam – indywidual-
ne składanie wniosków będzie możliwe 
nie wcześniej niż po upływie miesiąca. 
Wszyscy zainteresowani powinni za-
chować spokój i oczekiwać na oficjale 
ogłoszenia instytucji i urzędów.

Ogólne informacje o działaniu 2.2 
ZPORR – „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych poprzez programy stypendial-
ne” dostępne są na stronach interneto-
wych:

www.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.
pl, www.mgpips.gov.pl.

Urszula Przybyłek
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i 

Sportu
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Dożynki 2004 – zabawa w KamieniuDożynki 2004 – zabawa w Kamieniu
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Władze Gminy podejmują szereg działań, 
aby nasze wsie były coraz czystsze i pięk-
niejsze. Jednakże przed nami jeszcze wiele 
pracy i starań. Aby w tym dopomóc Wójt Gmi-
ny Długołęka informuje, iż w I kwartale 2005 
roku zostanie ogłoszony konkurs na „Najład-
niejszą nieruchomość Gminy Długołęka”. 

Celem konkursu będzie:
1. promocja estetycznie urządzonych 

nieruchomości, wyróżnienie na forum 
gminnym tych utrzymanych w wyjątko-
wej czystości, ładzie i porządku;

2. przyspieszenie procesu dostosowania 
budownictwa wiejskiego do wymogów 
obowiązujących w Unii Europejskiej pod 
względem ekologii;

3. poprawa walorów estetycznych posesji 
na terenie Gminy Długołęka, a w rezulta-
cie całych miejscowości.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 
dwóch kategoriach: najładniejszy budy-
nek mieszkalny wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą oraz najładniejszy ogród.

Propozycje nieruchomości do konkursu 
będzie mógł zgłosić każdy, kto zauważy 
nieruchomość wyróżniającą się estetyką, 
czystością, oryginalnością. Termin począt-
kowy składania wniosków to wiosna 2005, 
dokładna data zostanie podana w ogłosze-
niu o konkursie, a termin końcowy to dzień 
30 czerwca 2005 roku. Wnioski dostępne 
będą w punkcie informacyjnym Urzędu 
Gminy Długołęka.

Zwycięzca(y) konkursu otrzyma(ją) na-
grody przyznane przez Wójta Gminy Dłu-
gołęka, a ich wręczenie nastąpi w trakcie 
uroczystości „Dożynki Gminne 2005”.

Regulamin konkursu dostępny będzie w 
Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Dłu-
gołęka i na stronie internetowej www.gmi-
na.długoleka.pl. Zachęcamy do wspólnej 
zabawy i rywalizacji.

Monika Szczepaniak
Przetargi rozstrzygnięte:
1. Przetarg nieograniczony na usługi 

dożywiania dzieci w szkołach. Wybrano 
ofertę firmy „DRAKS” Eulalia Rekon-
wald, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica. 
Cena wybranej oferty 2,60 zł. brutto za 
1 posiłek.

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie 
projektu budowlano - wykonawczego 
drogi ul. Kościelnej we wsi Brzezia Łąka 
gmina Długołęka. Wybrano ofertę firmy 
Zakład Usług Inwestycyjnych „BUDO-
PROJEKT”, ul. Elsnera 6, 51-610 Wro-
cław. Cena oferty: 12.810,00 zł. brutto

3. Przetarg nieograniczony na zadanie: 
„Wykonanie remontu budynku ZOZ w 
Siedlcu Trzebnickim”. Wpłynęła tylko 
jedna oferta na dostawę windy dla 
niepełnosprawnych. Przetarg unieważ-
niono, ponieważ cena złożonej oferty 
przekracza kwotę, jaka Zamawiający 
mógł przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia.

Przetargi w trakcie procedury roz-
strzygania (do tych postępowań 
mogą wpłynąć protesty):
4. Przetarg nieograniczony na zadanie: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Wilczyce - I etap”. Wybrano 
ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego 
COMPLEX-BUD, ul. Wiśniowa 2, 55-230 
Jelcz-Laskowice. Cena oferty wybranej: 
1.578.416,18 zł. brutto. Termin realizacji 
zamówienia – 31.07.2005 r.

5. Przetarg nieograniczony na zadanie: 
„Budowa dróg gminnych w Długołęce 
wraz z kanalizacją deszczową, prze-
pompownią wód opadowych i kablem 
zasilającym przepompownię”. Wybra-
no ofertę Konsorcjum: Bickhardt Bau 
Polska Sp. z o.o. Ul. Betonowa 1,51-
-505 Wrocław i Zakład Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego „ZABERD” S.A., 
Ul. Borowska 1/3a, 50-529 Wrocław. 
Cena oferty wybranej: 1.794.201,43 zł. 
brutto. Termin realizacji zamówienia: 

30.09.2005 r.
6. Przetarg nieograniczony na zadanie: 

„Wykonanie projektu i wykonanie 
oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół 
w Siedlcu Trzebnickim”. Termin otwar-
cia ofert 05.10.2004 r. godz. 09.30.

Przetargi ogłoszone:
7. Przetarg nieograniczony na dostawę 

mebli do ZOZ w Brzezie Łące. Termin 
otwarcia ofert 08.10.2004 r. godz. 
09.30.

8. Przetarg nieograniczony na dostawę 
oleju opałowego do szkół oraz do 
ZOZ-u w Kiełczowie i do budynku „Jo-
dełka” w Łozinie. Termin otwarcia ofert 
11.10.2004 r. godz. 09.30.

9. Przetarg nieograniczony na remont sali 
sportowej gimnazjum w Wilczycach. 
Termin otwarcia ofert 15.11.2004 r. 
godz. 09.30.

10. Przetarg nieograniczony na dostawę 
materiałów budowlanych na budowę 
szatni sportowej w Łozinie. Termin 
otwarcia ofert 20.10.2004 r. godz. 09.30.

Przetargi przygotowywane do ogło-
szenia:
1. Przetarg nieograniczony na wykonanie 

projektu budowlanego drogi Raków 
– Raków Nowy Dwór,

2. Przetarg nieograniczony na usługi 
zamieszczania w prasie ogłoszeń ko-
munikatowych,

3. Przetarg nieograniczony na dostawę 
kruszyw do ulepszania dróg,

4. Przetarg nieograniczony na wykonywa-
nie usług geodezyjnych,

5. Przetarg nieograniczony na serwis 
komputerowy Urzędu Gminy,

6. Przetarg nieograniczony na dostawę 
materiałów biurowych i eksploatacyj-
nych do drukarek,

7. Przetarg nieograniczony na usługi 
rzeczoznawcy majątkowego.

Sporządził: Robert Chorążewski
– Inspektor ds. zamówień publicznych

Komunikat
Informujemy mieszkańców ul. Polnej 

w Kiełczowie, iż w miesiącu październi-
ku b.r. zostanie zmieniona dotychcza-
sowa numeracja porządkowa nieru-
chomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi.

Zmiana numeracji jest niezbędna, 
gdyż obecnie nie ma możliwości pro-
wadzenia prawidłowej numeracji nieru-
chomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi.

NAJPIĘKNIEJSZA NIERUCHOMOŚĆ W GMINIE DŁUGOŁĘKA
Ty też możesz wziąć udział w konkursie – przygotowania czas zacząć!

Informacja o postępowaniach z zakresu zamówień publicznych
przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2004

i planowanych w najbliższym czasie
Stan na 4 października 2004 r.
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Zakończenie budowy nowego 
ośrodka zdrowia w Brzeziej Łące

We wrześniu 2004 zakończono budowę 
nowego obiektu w Brzeziej Łące dla potrzeb 
Zespołu Opieki Zdrowotnej za kwotę 506 tys. 
zł.. Na powierzchni 187 m2 znajdują się po-
mieszczenia gabinetu lekarza rodzinnego, sto-
matologa, zabiegowy i punkt szczepień wraz 
z poczekalnią, rejestracja i pomieszczeniami 
technicznymi. Obiekt jest wyposażony w pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych i parking.

Wykonawcą robót był „BRAJT” Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe, Roman Rawecki 
Wrocław ul. Sienkiewicza 122.

W chwili obecnej trwa procedura przetargo-
wa na dostawę mebli i wyposażenia, które mają 
być dostarczone do dnia 30 października br.

Oficjalne otwarcie nowego ZOZ Brzezia Łąka 
planowane jest na 19 listopada br.

Ryszard Przeworski

POŚREDNICTWO GMINY W SPRZEDA-
ŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ OSÓB PRYWATNYCH
Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony 

osób fizycznych i prawnych nabyciem nieru-
chomości położonych na terenie Gminy Dłu-
gołęka, właściciele gruntów w Gminie Długo-
łęka zainteresowani umieszczeniem ofert ich 
sprzedaży na stronach internetowych Urzędu 
Gminy Długołęka, proszeni są o wypełnienie 
formularza dostępnego w Punkcie Informacyj-
nym Urzędu.

W terminie 14 dni od dnia złożenia podania 
ich oferta zostanie umieszczona na stronie inter-
netowej www.gmina.dlugoleka.pl – wydarzenia 
– oferty inwestycyjne – oferty osób prywatnych.

Monika Szczepaniak

Z uwagi na zmianę siedziby zespołu szkół 
w Borowej Wójt Gminy Długołęka - Iwona 
Agnieszka Łebek po wyrażeniu akceptacji 
przez Radę Sołecką wsi Borowa podjęła de-
cyzję o sprzedaży zespołu pałacowo – parko-
wego w Borowej.

Obiekt w Borowej został wpisany do rejestru 
zabytków pod nr 635/W w dniu 16.01.1990 r. 
Obejmuje on nieruchomość wybudowaną w 
latach 70 –tych XVIII w., w stylu klasycystycz-
no-modernistycznym, składającą się z zam-
ku, dobudówki, łącznika, wieży połączonych 
galerią i dziedzińcem, położną w otoczeniu 
zabytkowego parku. Powierzchnia zespołu 
pałacowo-parkowego to 1,15 ha gruntów, 
817,86 m2 zabudowań, 1864 m2 powierzchni 
użytkowej zespołu pałacowego. 

Cena sprzedaży zespołu płacowo parko-
wego została ustalona przez uprawnione-
go rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 
2.477.400,00 zł – jednakże z uwagi na regu-
lację art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2000 r, Nr 46, poz. 543 ze zm.) cena wy-
woławcza nieruchomości została obniżona do 
kwoty 1.238.720,00 zł.

Barbara Wąsowicz

10-lecie istnienia Liceum Ogólno-
kształcącego w Długołęce

Liceum w Długołece 5 listopada 2004 
r. obchodzi swoje 10 urodziny. Uroczysto-
ści rozpoczną się o godzinie 13.00 Mszą 
świętą w Kościele Parafialnym w Długo-
łece. W ramach jubileuszu organizatorzy 
przewidują spotkania z założycielami 
szkoły, a przede wszystkim sentymental-
ne wspomnienia. Zapraszamy wszystkich 
absolwentów, pracowników i przyjaciół 
liceum.

W dniu 27.08.2004 r. podczas XXIV sesji rady 
gminy Długołęka radni podjęli jednomyślnie 
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy 
Długołęka. Zakres regulacji uchwały obejmuje 
min. wymagania w zakresie:
1) obowiązku prowadzenia przez mieszkań-

ców gminy selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem pojemni-
ków do segregacji odpadów rozstawionych 
na terenie gminy;

2) obowiązku gromadzenia odpadów wiel-
kogabarytowych w wydzielonym miejscu 
na terenie swojej nieruchomości;

3) obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieru-
chomości służących do użytku publicz-
nego na długości graniczącej z nierucho-
mością, stanowiącą własność danej osoby;

4) mycia samochodów poza myjniami 
wyłącznie wtedy, gdy powstające w wyniku 
mycia ścieki odprowadzane są do kanaliza-
cji sanitarnej lub gromadzone są w sposób 
uniemożliwiający ich usuniecie;

5) napraw pojazdów samochodowych poza 
warsztatami samochodowymi tylko w 
garażu lub miejscu zabezpieczonym przed 
ewentualnym przenikaniem o gruntu nie-
czystości powstających w wyniku tych prac; 

6) sposobu i częstotliwości usuwania z 
terenu nieruchomości opadów komunal-
nych tj. nie rzadziej nie 1 raz w miesiącu 
- wraz z obowiązkiem przechowywania 
dokumentów potwierdzających wykonanie 
usługi przez okres 12 miesięcy; 

7) sposobu i częstotliwości usuwania z 
terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych tj. nie rzadziej niż 1 raz na kwartał 
– uchwała dopuszcza możliwość rzadszego 
opróżniania zbiornika w przypadku małego 
zużycia wody (nie więcej niż 6 m3 na kwar-
tał) - wraz z obowiązkiem przechowywania 
dokumentów potwierdzających wykonanie 
usługi przez okres 12 miesięcy;

8) obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe tj.:

1. obowiązku sprawowania opieki nad zwie-
rzętami domowymi przez ich zostawianie 
w pomieszczeniach zamkniętych lub na 
terenie ogrodzonym umożliwiającym 
samodzielne wydostanie się z niego;

2. usuwania zanieczyszczeń powstałych w 
wyniku bytowania na terenie nieruchomo-
ści zwierząt domowych;

3. zakazu wyprowadzania zwierząt na place 

zabaw dla dzieci oraz tereny przeznaczo-
ne do użytku publicznego;

9) obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta na terenach wyłączonych z 
produkcji rolnej poprzez:

1. utrzymanie zwierząt w sposób nie powo-
dujący uciążliwości (hałas, zapach) dla 
innych osób zamieszkujących nieru-
chomość lub nieruchomości sąsiednie 
oraz zagrożenia dla życia ludzi i innych 
zwierząt, 

2. zakaz wypasu zwierząt na terenach prze-
znaczonych do użytku publicznego,

3. obowiązek sprawowania opieki nad zwie-
rzętami gospodarskim,

4. obowiązek składowania i magazynowania 
odpadów i nieczystości powstających w 
związku z utrzymaniem zwierząt w taki 
sposób aby nie powodowały uciążliwości 
dla otoczenia oraz nie powodowały zanie-
czyszczenia terenu nieruchomości oraz 
wód podziemnych i powierzchniowych.

Przedmiotowe obowiązki zagrożone są sank-
cją karną wynikającą z art. 10 ust.2 a ustawy z 
dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości 
i porządku na terenie gminy (Dz.U. Nr 132, poz. 
622 ze zm.) tj. karą grzywny. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tek-
stem uchwały dostępnym na stronach interneto-
wych www.gmina.dlugoleka.pl.

Monika Szczepaniak

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ SZEREG OBOWIĄZKÓW!!!

ZPORR, czyli Zintegrowany Program Roz-
woju Regionalnego jest jednym z programów 
zasilanych z funduszy strukturalnych: Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) i Europejskiego Funduszu Społeczne-
go (EFS). ZPORR przeznaczony jest w dużej 
mierze dla samorządów lokalnych i regional-
nych, ale także dla organizacji pozarządo-
wych i mikroprzedsiębiorców. 

Pierwsze doświadczenia gminy Długołęka 
ze ZPORR-em wiążą się ze złożeniem wnio-
sku do działania 1.2 „Infrastruktura ochrony 
środowiska” o dofinansowanie budowy kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości Mirków. Gmi-
na ubiega się o kwotę 5 mln zł – 75% całości 
kosztów kwalifikowanych. Wniosek został 
złożony w pierwszym terminie, 23 lipca 2004 
r. Cały tryb rozpatrywania i wyboru wniosków 
jest skąplikowany i długotrwały.Obecnie koń-
czy się I etap, czyli ocena formalna. Po do-
konaniu poprawek wniosek powinien zostać 
dopuszczony do II etapu – oceny merytorycz-
nej i technicznej. Dopiero po jego pomyślnym 
przejściu, zaopiniowaniu przez Regionalny 
Komitet Sterujący oraz decyzji Zarządu Woje-
wództwa będziemy wiedzieć, czy nasz projekt 
otrzyma dofinansowanie.

Zgodnie z informacją podaną przez Urząd 
Marszałkowski kolejne wnioski będą przyj-
mowane jesienią. Na ten termin Urząd Gminy 
przygotowuje dokumentację na dofinansowa-
nie projektu budowy kanalizacji w Długołęce 
oraz w części Kiełczowa. 

Radosław Kapiczowski

ZPORR dla gminy Długołęka

SPRZEDAŻ ZESPOŁU PAŁACOWO-
-PARKOWEGO W BOROWEJ
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