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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wielu chwil radości, pokoju i wzruszenia, 
dzielonych z najbliższymi nie tylko w świątecznym czasie, ale każdego dnia nowego roku.

Wójt Gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek
i Rada Gminy Długołęka
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PODATKI W NOWYM ROKU
Na sesji Rady Gminy D ugo !ka w dniu 4 listopada 2011 r. podj!to Uchwa ! Nr XI/187/11 w sprawie 

okre"lenia wysoko"ci stawek podatku od nieruchomo"ci.

Informujemy, #e w roku 2012 nie b!dzie zmiany stawek podatku od "rodków transportu.

Poni#ej przedstawiamy stawki w/w podatków obowi$zuj$ce od 1 stycznia 2012 roku.

I. 1. PODATEK OD NIERUCHOMO CI

I.I podatek od budynków lub ich cz!"ci:
stawka za 1 m2 

powierzchni u!ytkowej

I.I. a mieszkalnych; 0,70 z"

I.I. b
zwi$zanych z prowadzeniem dzia alno"ci gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz!"ci zaj!tych na 

prowadzenie dzia alno"ci gospodarczej

21,94 z"

I.I c
zaj!tych na prowadzenie dzia alno"ci gospodarczej 

w zakresie obrotu kwaliÞ kowanym materia em siewnym
10,24 z"

I.I d
zwi$zanych z udzielaniem "wiadcze% zdrowotnych 

w rozumieniu przepisów o dzia alno"ci leczniczej, zaj!tych 

przez podmioty udzielaj$ce tych "wiadcze%
4,45 z"

I.I e
pozosta ych, w tym zaj!tych na prowadzenie odp atnej 

statutowej dzia alno"ci po#ytku publicznego przez 

organizacje po#ytku publicznego

7,36 z"

I.II podatek od budowli:

I.II a 2%
ich warto"ci okre"lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i op atach lokalnych, z zastrze#eniem zapisu litery b

I.II b 1%

ich warto"ci okre"lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i op atach lokalnych, wykorzystywanych wy $cznie na dzia alno"& 

komunaln$ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszka%ców gminy w wod! 

i zbiorowego odprowadzania "cieków oraz gromadzenia odpadów na sk adowisku

I.III podatek od gruntów:

I.III a
zwi$zanych z prowadzeniem dzia alno"ci gospodarczej, bez 

wzgl!du na sposób zakwaliÞ kowania w ewidencji gruntów 

i budynków

0,84 z" / 1 m2 powierzchni

I.III b
pod jeziorami, zaj!tych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych
4,33 z" / 1 ha powierzchni

I.III c
pozosta ych, w tym zaj!tych na prowadzenie odp atnej 

statutowej dzia alno"ci po#ytku publicznego przez 

organizacje po#ytku publicznego

0,39 z" / 1 m2 powierzchni

II. 2. PODATEK OD  RODKÓW TRANSPORTOWYCH

II.I podatek od samochodu ci!#arowego o masie ca kowitej:

II.I a od 3,5 tony do 5,5 tony w $cznie; 719 z"

II.I b od 5,5 tony do 9 ton w $cznie; 1.208 z"

II.I c od 9 ton do poni#ej 12 ton; 1.449 z"

II.I d równej lub wy#szej ni# 12 ton; patrz zestawienie poni!ej

nie mniej ni# mniej ni#

o" jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

uznanym za równowa#ne

inny system zawieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie Dwie osie

12 13 2.049 z" 2.168 z"

13 14 2.168 z" 2.287 z"

14 15 2.287 z" 2.407 z"

15 2.407 z" 2.525 z"

Trzy osie Trzy osie

12 17 2.049 z" 2.168 z"

17 19 2.168 z" 2.287 z"

19 21 2.287 z" 2.407 z"

21 23 2.407 z" 2.525 z"

23 25 2.525 z" 2.644 z"

25 2.644 z" 2.751 z"

Cztery osie i wi#cej Cztery osie i wi#cej

12 25 2.168 z" 2.287 z"

25 27 2.287 z" 2.407 z"

27 29 2.407 z" 2.525 z"

Projekt budżetu Gminy 
Długołęka na rok 2012
W dniu 15 listopada 2011r. zgodnie z ustaw$ z dnia 
27 sierpnia 2009r. o Þ nansach publicznych Wójt 
Gminy D ugo !ka przed o#y  Radzie Gminy D ugo !-
ka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroc awiu 
projekt bud#etu Gminy D ugo !ka na rok 2012.
Za o#enia uj!te w projekcie:
I. Dochody bud!etu Gminy zaplanowano w kwo-

cie 76.271.500 z" (tj. o 12%  wy!sze w po-
równaniu do roku bie!$cego), w tym:
1. dochody w"asne – 49.859.768 z" (tj. 64% do-

chodów ogó"em), z tytu"u:
a) podatków i op at – 21.235.000 z ,
b) udzia u w podatkach stanowi!cych dochód 

bud"etu pa#stwa – 21.626.894 z  (w tym 
udzia  gminy w podatku dochodowym od 
osób Þ zycznych – 20.926.894 z  tj. 37,26% 
wp ywów ogó em),

c) op at za wydanie zezwole# na sprzeda" na-
pojów alkoholowych – 700.000 z ,

d) op at za wydanie pozwole# na wycink$ 
drzew – 300.000 z ,

e) sprzeda"y mienia komunalnego – 4.000.000 
z ,

f) innych wp ywów – 1.997.874 z ,
2. subwencja ogólna – 20.308.288 z",

( w tym cz!"& o"wiatowa – 19.850.296 z )
3. dotacje celowe z bud!etu pa%stwa – 

4.375.618 z",
4. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony  rodowiska i Gospodarki  Wod-
nej we Wroc"awiu – 846.000 z",

5. dotacja z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa  Dolno&l$skiego 
w latach 2007-2013 – 881.826 z".

II. Wydatki bud!etu Gminy zaplanowano w kwo-
cie 92.071.500 z"
(tj. o 10% wi!ksze w porównaniu do roku bie#$-
cego), w tym:
1. wydatki bie!$ce w kwocie – 56.430.643 z" (tj. 

61% wydatków ogó"em, w tym  m i # -
dzy innymi:
a) Dzia" Rolnictwo i "owiectwo – 390.000 z" 

z tego: na melioracj# – 350.000z",
b) Dzia" Transport i "$czno&' – 4.399.000 z", 

z tego m. in.:
- równanie dróg – 400.000 z ,
- od"nie#anie ulic – 400.000 z ,
- op ata za transport zbiorowy – 2.770.000 

z ,
- dostawa kruszcu,  atanie dziur – 800.000 

z ,
c) Dzia" Gospodarka mieszkaniowa – 

1.816.170 z", z tego m. in. wydatki 
na  remonty budynków komunalnych – 
230.000z",

d) Dzia" Dzia"alno&' us"ugowa – 346.500 z",
(wydatki w tym Dziale s$ zwi$zane z opra-
cowaniem Studium i Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego)

e) Dzia" Administracja publiczna – 8.281.829 
z",
(wydatki dotycz$ce funkcjonowania i utrzy-
mania administracji w zwi$zku z realizacj$ 
zada% w asnych i zleconych, poborem po-
datków i promocj$ Gminy),

f) Dzia" O&wiata i wychowanie – 25.775.505 
z",
(wydatki z tytu u dzia alno"ci wszystkiego 
typu szkó  i przedszkoli, dowozem dzieci do 
szkó ),

g) Dzia" Ochrona zdrowia – 805.000 z", w tym 
m. in.:
wydatki na realizacj! Gminnego Programu 
Przeciwdzia ania Narkomanii i Uzale#nie-
niom,

h) Dzia" Pomoc spo"eczna – 5.737.176 z", 
w tym wydatki Þ nansowe ze &rodków  
z bud!etu Gminy – 1.468.776 z" i z dotacji 
– 4.268.400 z",

i) Dzia" Gospodarka komunalna i ochrona 
&rodowiska – 2.938.200 z", w tym  m. in. 
zaplanowano wydatki na:

- wywóz odpadów segregowanych – 
390.000 z ,

- rekultywacj! wysypiska w Bielawie – 
235.000 z ,

Doko#czenie na str. 3.
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29 31 2.525 z" 2.644 z"

31 2.644 z" 2.712 z"

II.II
podatek od ci$gnika siod owego i balastowego przystosowanego do u#ywania  $cznie 

z naczep$ lub przyczep$ o masie ca kowitej:

II.II a od 3,5 tony do poni#ej 12 ton; 1.679 z"

II.II b 1. równej lub wy#szej ni# 12 ton; patrz zestawienie poni!ej

nie mniej ni# M niej ni#

o" jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

uznanym za równowa#ne

inny system zawieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie Dwie osie

12 18 1.695 z" 1.816 z"

18 25 1.816 z" 1.933 z"

25 31 1.933 z" 2.053 z"

31 2.053 z" 2.105 z"

Trzy osie Trzy osie

12 40 2.053 z" 2.137 z"

40 2.649 z" 2.716 z"

II.III
Podatek od przyczepy lub naczepy, z wyj$tkiem zwi$zanej wy $cznie z dzia alno"ci$ 

rolnicz$ prowadzon$ przez p atnika podatku rolnego, które  $cznie z pojazdem silnikowym 

posiadaj$ dopuszczalna mas! ca kowit$:

II.III a od 7 ton do poni#ej 9 ton; 1.088 z"

II.III b od 9 ton do poni#ej 12 ton; 1.448 z"

II. III c równ$ lub wy#sz$ ni# 12 ton; patrz zestawienie poni!ej

nie mniej ni# mniej ni#
o" jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 

równowa#ne

inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych

Jedna o& Jedna o&

12 18 1.513 z" 1.573 z"

18 25 1.573 z" 1.632 z"

25 1.632 z" 1.680 z"

Dwie osie Dwie osie

12 28 1.513 z" 1.573 z"

28 33 1.573 z" 1.632 z"

33 38 1.632 z" 1.691 z"

38 2.049 z" 2.133 z"

Trzy osie Trzy osie

12 38 1.632 z" 1.691 z"

38 2.049 z" 2.133 z"

II.IV. podatek od autobusu w zale#no"ci od liczby miejsc siedz$cych:

II.IV a Mniej ni# 30 miejsc; 1.679 z"

II.IV b 30 lub wi!cej; 2.124 z"

Na sesji Rady Gminy D ugo !ka w dniu 4.11.2011 podj!to uchwa ! Nr XI/186/11 w sprawie obni-

#enia "redniej ceny skupu #yta do celów obliczenia wysoko"ci podatku rolnego na terenie Gminy 

D ugo !ka w roku 2012. Cena skupu #yta zosta a obni#ona z kwoty 74,18 z  za 1 kwintal do kwoty 

55,00 z .
Wójt Gminy D ugo !ka informuje, #e nie b!dzie wyst!powa  do Radu Gminy D ugo !ka o obni#enie 

"redniej ceny drewna do celów ustalenia podatku le"nego na terenie Gminy D ugo !ka w roku 2012.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa G ównego Urz!du Statystycznego z dnia 20 pa'dziernika 2011, 

opublikowanym w Monitorze Polskim NR 95 poz. 970, "rednia cena sprzeda#y drewna uzyskana 

przez nadle"nictwa za pierwsze trzy kwarta y 2011 roku wynosi a 186,68 z  za 1m3.

Dodatkowo pragniemy poinformowa', !e wprowadzone Uchwa"$ Nr XXX/365/09 zwolnienia 
w podatku od nieruchomo&ci, pozostaj$ takie same jak w mijaj$cym roku i dotycz$:
1) budynków, budowli lub ich cz!"ci i gruntów zaj!tych na dzia alno"& w zakresie ochrony prze-

ciwpo#arowej i bezpiecze%stwa publicznego, z wyj$tkiem wykorzystywanych do prowadzenia 

dzia alno"ci gospodarczej,

2) budynków, budowli lub ich cz!"ci i gruntów zaj!tych na dzia alno"& kulturaln$ w rozumieniu 

art.1 ust.1 ustawy z dnia 25 pa'dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia alno"ci 

kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.), z wyj$tkiem wykorzystywanych do pro-

wadzenia dzia alno"ci gospodarczej,

3) budowli lub ich cz!"ci i gruntów zaj!tych pod cmentarze.

Mieczys"awa Dziubdzi%ska
Skarbnik Gminy D"ugo"#ka

- sprz$tanie przystanków i innych tere-
nów u#yteczno"ci publicznej – 193.000 
z ,

- dotacj! na doÞ nansowanie utylizacji 
wyrobów z azbestu – 20.000 z  (z dota-
cji b!d$ korzysta& mieszka%cy Gminy),

- wy apywanie bezdomnych zwierz$t 
i op ata za ich pobyt w schronisku – 
80.000 z ,

- op ata za zu#yt$ energi! elektryczn$ 
do o"wietlenia ulic i konserwacj! lamp 
- 1.900.000z ,

j) Dzia" Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego – 1.706.099 z",
w tym m.in. wydatki na dzia alno"& Gmin-
nego O"rodka Kultury, Gminnej Biblioteki 
Publicznej, utrzymanie i funkcjonowanie 
"wietlic oraz dotacj! na konserwacj! 
obiektów zabytkowych nie b!d$cych w a-
sno"ci$ Gminy,

k) Dzia" Kultura Þ zyczna i sport – 722.981 
z",
w tym m.in. wydatki na krzewienie kultury 
Þ zycznej przez Stowarzyszenia Sporto-
we, Uczniowskie Kluby Sportowe, i inn$ 
dzia alno"& sportow$.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie – 35.640.857 
z", tj. 39% wydatków ogó"em, w  t y m 
wydatki na:
a) budow# dróg i chodników – 17.445.000 z",

(tj. na budow! wiat autobusowych, dróg, 
rozbudow! kanalizacji deszczowych, wyko-
nanie dywaników asfaltowych, budow! drogi 
transportu ci!#kiego Kamie%-Byków, wyko-
nanie projektu ul. Polnej w Wilczycach, do-
ko%czenie budowy dróg w D ugo !ce, w Kie -
czowie (ul. Ogrodowa i si!gacze), budow! 
chodnika w Ramiszowie).

b) zakup nieruchomo&ci do gminnego 
zasobu i opracowanie projektów na  
modernizacj# budynków komunalnych – 
250.000 z",

c) zakup wyposa!enia do urz#du gminy – 
43.367 z",

d) na rozbudow# i modernizacj# budynków 
o&wiatowych – 7.187.000 z",
(tj. na rozbudow! Zespo u Szkolno-Przedsz-
kolnego w D ugo !ce, monta# windy w Szko-
le Podstawowej w Kie czowie, adaptacja 
strychu na sale lekcyjne Szko a Podstawowa 
Szczodre, modernizacja ogrzewania w bu-
dynkach szkolnych),

e) gospodark# komunaln$ – 9.765.490 z",
(tj. na przebudow! oczyszczalni "cieków 
w Mirkowie – II etap, opracowanie projektów 
kanalizacji sanitarnych w (ozinie, Kie czo-
wie, Kie czówku, budow! grupowej kanaliza-
cji sanitarnej wraz z oczyszczalni$ "cieków 
w Borowej – I etap, Kie czowie – II etap, roz-
budow! sieci wodoci$gowych i kanalizacyj-
nych, budow! nowych punktów "wietlnych 
oraz urz$dzenie terenów zielonych, doÞ nan-
sowanie mieszka%com budowy przydomo-
wych oczyszczalni),

f) modernizacj# &wietlic – 290.000 z",
(w tym m.in. w m. Byków, Brzezia ($ka, )li-
wice, K$tna i St!pi%),

g) dzia"alno&' sportow$ – 660.000 z",
(tj. na budow! wielofunkcyjnego boiska, za-
kup kosiarek i kontenera na szatni! w Kie -
czowie, budow! betonowych p yt boisko-
wych).

III. Bud!et zaplanowany na rok 2012 jest bud!e-
tem deÞ cytowym. DeÞ cyt wynosi 15.800.000 
z" i b#dzie sÞ nansowany zaci$gni#t$ po!ycz-
k$ i kredytami. Planowany deÞ cyt na dzie% 
31.12.2012r. ma wynie&' 37.605.000  z" tj. 
49,3% planowanych dochodów na 2012r.

Zgodnie z w/w ustaw$ o Þ nansach publicznych bu-
d#et winien by& uchwalony przez Rad! Gminy przed 
rozpocz!ciem roku bud#etowego.
Projekt bud#etu uzyska  ju# pozytywn$ opini! Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich Komisji 
Rady Gminy. Kolejnym etapem b!dzie poddanie pro-
jektu pod g osowanie Rady Gminy w czasie sesji 29 
grudnia. Mamy nadziej!, #e zostanie uchwalony bez 
zmian i w kolejnym numerze gazety b!dziemy mogli 
zamie"ci& bardziej szczegó owe informacje.

Mieczys"awa Dziubdzi%ska
Skarbnik Gminy D"ugo"#ka

Doko#czenie ze str. 2.
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PROGRAM BUDOWY BOISK NA 
TERENIE GMINY DLUGO !KA

kontynuacja

Z przyjemno"ci$ informujemy, i# – w ramach realiza-
cji projektu budowy boisk na terenie Gminy D ugo !-
ka – sÞ nalizowali"my kolejn$ ju# inwestycj!, w kon-
sekwencji której powsta o boisko wielofunkcyjne przy 
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym, tym razem w miej-
scowo"ci Borowa.
Boisko to, o wymiarach 22x44m o nawierzchni poli-
uretanowej, jest przystosowane do gry w koszyków-
k!, siatkówk! oraz pi k! r!czn$.
Teren, na którym zosta o ono zlokalizowane jest 
ogrodzony oraz o"wietlony.
Mamy nadziej!, #e nowopowsta y obiekt sportowy 
b!dzie równie atrakcyjn$ alternatyw$ sp!dzania 
wolnego czasu, jak pozosta e tego typu obiekty na 

terenie naszej Gminy.

Katarzyna Wolicka
Wydzia" Remontów i Inwestycji

BUDOWA " OBKA ORAZ 
PRZEDSZKOLA

w ramach Zespo"u Szkolno-
Przedszkolnego w D"ugo"#ce

Maj$c na uwadze ogromne zainteresowanie jakim cieszy 
si! inwestycja budowy # obka i przedszkola w miejsco-
wo"ci D ugo !ka, pragn! przedstawi& Pa%stwu komplek-
sow$ informacj! o stopniu zaawansowania czynno"ci po-
dejmowanych przez pracowników Wydzia u Remontów 
i Inwestycji, w konsekwencji których ma doj"& do zawar-
cia stosownej umowy na wykonanie robót budowlanych.
W chwili obecnej trwaj$ intensywne prace komisji prze-
targowej, polegaj$ce na dok adnej i rzetelnej analizie 
wszystkich z o#onych do przedmiotowego post!powania 
przetargowego, ofert. Ofert, w dniu 31 pa'dziernika br., 
zosta o z o#onych 17 – ka#da z za $czonym kosztorysem 
ofertowym, wymagaj$cym skrupulatnej analizy formalno-
merytorycznej.
W chwili obecnej Wykonawcy systematycznie uzupe -
niaj$ z o#one przez siebie oferty o brakuj$ce dokumenty 
oraz sk adaj$ stosowne wymagania – w odpowiedzi na 
wezwania, wystosowane przez zamawiaj$cego.
Komisja przetargowa planuje – przy za o#eniu, i# nie zo-
stan$ uruchomione procedury odwo awcze – podpisa& 
umow! na wykonanie robót budowlanych do ko%ca bie-
#$cego roku bud#etowego.
W projekcie umowy przewidziano nast!puj$ce terminy 
realizacji przedmiotowej inwestycji:
1) budowa # obka – 12 miesi!cy od dnia podpisania 

umowy;
2) budowa przedszkola – 18 miesi!cy od dnia podpisa-

nia umowy.

Katarzyna Wolicka
Wydzia" Remontów i Inwestycji

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
ZAMÓWIE# PUBLICZNYCH 
UDZIELANYCH W ZGODZIE Z 
USTAW( PRAWO ZAMÓWIE) 

PUBLICZNYCH
W zwi$zku z dobiegaj$cym ko%ca bie#$cym rokiem 
bud#etowym, chcieliby"my przedstawi& Pa%stwu 
kompleksow$ informacj! o dzia aniach podejmo-
wanych przez pracowników Wydzia u Remontów 
i Inwestycji w zakresie udzielenia zamówie% publicz-
nych w zgodzie z ustaw$ z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówie% publicznych.
W mijaj$cym roku wszcz#to w sumie 60 post#-
powa% przetargowych i przeprowadzono dla nich 
procedur! okre"lon$ w ustawie Prawo zamówie% 
publicznych, w tym:
1) zamówienie udzielone w trybie przetargu nieogra-

niczonego – 55 post!powa%;
2) zamówienie udzielone w trybie z wolnej r!ki – 4 

post!powania;
3) zamówienie udzielone w trybie zapytania o cen! 

– 1 post!powanie.

Katarzyna Wolicka
Wydzia" Remontów i Inwestycji

Dotacje DU*E i ma"e w Gminie 
D"ugo"#ka – podsumowanie roku 2011

Rok 2011 by  dla Gminy D ugo !ka zró#nicowany zarówno pod wzgl!dem typów projektów, które zosta y z o#one, 

'róde  z których pozyskano "rodki Þ nansowe jak równie# kwot, o które wnioskowano. W ramach poszczególnych 

naborów opracowano wnioski o doÞ nansowanie, których kwoty nie przekracza y 10 tys. z", np. „Animator – Moje 

Boisko –ORLIK 2012” w Kie czowie i Brzeziej %!ce, ale tak#e aplikowano o "rodki opiewaj$ce na ponad 3 mln 
z" tj. „Budowa grupowej oczyszczalni &cieków w m. Borowa wraz z sieci! kanalizacji sanitarnej - etap I” (w chwili 

obecnej trwa ocena wniosku o doÞ nansowanie). Ponadto, zgodnie z og aszanymi naborami, aplikowano o dotacje 

z Unii Europejskiej, np. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Operacyjnego Kapita  
Ludzki, jednak ze wzgl!du na ko%cz$c$ si! perspektyw! Þ nansow$ Unii Europejskiej na lata 2007-2013, zdecy-

dowan$ wi!kszo"& stanowi$ projekty, wspó Þ nansowane ze "rodków krajowych – z Bud#etu Pa%stwa.

Jak co roku równie# tegoroczny Bud#et Gminy wspar y fundusze, otrzymane na realizacj! projektów z zakresu 

infrastruktury wodno – "ciekowej, remontów i modernizacji, czy z zakresu przebudowy dróg. Oprócz standar-

dowych projektów inwestycyjnych, w 2011 roku wspólnie z wybran$ jednostk$ Ochotniczych Stra#y Po#arnych 

z terenu Gminy D ugo !ka, z trzech 'róde  pozyskano tak#e "rodki na zakup nowego samochodu po#arniczego. 

Ponadto w ramach tzw. „projektów mi!kkich” – nieinwestycyjnych, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Drzwi do Euro-

py” z o#ono wniosek pn. „Eurom odzie" Gminy D ugo $ka”. Po pozytywnych ocenach, przyznano doÞ nansowanie 

na realizacj! ww. projektu, którego dzia ania m.in. obejmuj$ prowadzenie dodatkowych zaj!& w Zespole Licealno-

Gimnazjalnym w D ugo !ce – projekt wspó Þ nansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

W celu zobrazowania efektów pracy Gminy w zakresie pozyskiwania zewn!trznych "rodków Þ nansowych, poni-

#ej przedstawiamy w formie tabelarycznej zestawienie projektów, w ramach których Gmina D ugo !ka otrzyma a 

wsparcie Þ nansowe w roku 2011*:

Lp. +ród"o pozyskania
Nazwa zadania 
inwestycyjnego

Wnioskowana 
kwota 

doÞ nansowania (z")

Warto&' 
doÞ nansowania 

(z")

1.
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony  rodowiska 
i Gospodarki Wodnej

Przebudowa oczyszczalni 
&cieków w miejscowo&ci 
Mirków – etap II

Dotacja Dotacja

846 000,00 846 000,00

Po#yczka Po#yczka

1 692 000,00 1 692 000,00

2.
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony  rodowiska 
i Gospodarki Wodnej

Zakup &redniego samochodu 
specjalnego, ratowniczo-
ga&niczego z wyposa!eniem 
do zapobiegania i likwidacji 
zagro!e% &rodowiska 
podczas zdarze% 
nadzwyczajnych

50 000,00 50 000,00

3.
Krajowy System 
Ratownictwa Ga&niczego Zakup &redniego 4x4 

samochodu po!arniczego 
dla OSP

100 000,00 100 000,00

4.
Zarz$d G"ówny Zwi$zku 
Ochotniczych Stra!y 
Po!arnych RP

150 000,00 150 000,00

5.
Urz$d Marsza"kowski 
Województwa 
Dolno&l$skiego

Konserwacja rowu R-J3 
w Kie"czowie i rowu R-B 
w Siedlcu

16 500,00 16 500,00

6.
Urz$d Marsza"kowski 
Województwa 
Dolno&l$skiego

Remont dachu i elewacji 
&wietlicy wiejskiej 
w Piecowicach

35 000,00 28 898,00

7.

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej – Rezerwa 
cz#&ci o&wiatowej 
subwencji ogólnej

Remont toalet 
z przystosowaniem dla osób 
niepe"nosprawnych w ZS-P 
w D"ugo"#ce oraz w SP 
w Kie"czowie

50 000,00 50 000,00

8.

Ministerstwo Spraw 
Wewn#trznych 
i Administracji (Narodowy 
Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych –Etap 
II Bezpiecze%stwo – 
Dost#pno&' - Rozwój)

Przebudowa ul. Ogrodowej 
oraz ul. Orzechowej w m. 
Kie"czów

477 500,00 477 500,00

9.
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki FRKF Program 
Sport Wszystkich Dzieci

Animator – Moje Boisko – 
ORLIK 2012 w Kie"czowie

9 000,00 9 000,00

10.
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki FRKF Program 
Sport Wszystkich Dzieci

Animator – Moje Boisko – 
ORLIK 2012 w Brzeziej ,$ce

6 000,00 6 000,00

11.

Program Operacyjny 
Kapita" Ludzki Dzia"anie 
9.5 – Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach 
wiejskich

Eurom"odzie! Gminy 
D"ugo"#ka (projekt partnerski 
ze Stowarzyszeniem „Drzwi 
do Europy”

49 813,00 45 834,50

STRONA WÓJTA
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12.

Program Operacyjny 
Kapita" Ludzki 
Poddzia"anie 9.1.1 
– Zmniejszenie 
nierówno&ci w stopniu 
upowszechniania 
edukacji przedszkolnej

Wiejskie O&rodki Rozwoju 
Dziecka w gminach: 
D"ugo"#ka, Milicz i P#c"aw

1 481 951,00 – 
kwota dla trzech 

gmin

Projekt 
partnerski 

trzech gmin

13.

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
Dzia"anie osi 4 –LEADER, 
Zakres pomocy – ma"e 
projekty

Remont po"$czony 
z modernizacj$ &wietlicy 
wiejskiej w miejscowo&ci 
Jaksonowice (budowa kuchni 
i sanitariatów oraz prace 
towarzysz$ce)

25 000,00 25 000,00

14.

Zagospodarowanie centrum 
wsi w miejscowo&ci 
Kie"czówek wraz 
z utworzeniem miejsca do 
aktywnego wypoczynku 
i rekreacji

14 227,64 14 227,64

15.
Do!ynki Gminne D"ugo"#ka 
2011

18 435,36 18 435,36

16.
Terenowy Fundusz 
Ochrony Gruntów 
Rolnych

Pasikurowice – przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych (dz. nr 342/5)

68 400,00 68 400,00

*wg stanu na dzie% 30 listopada 2011 r.; na podstawie decyzji i/lub umów o doÞ nansowanie

Warto tak#e podkre"li&, i# oprócz ww. projektów, na realizacj! których przyznano w roku 2011 "rodki Þ nansowe, 

Gmina D ugo !ka z o#y a wnioski, np. z zakresu przebudowy dróg na terenie Gminy (w miejscowo"ciach Ska a 

i Pasikurowice w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), oczekuj$ce aktualnie na oceny 

i decyzje. Ponadto dwa projekty nie otrzyma y doÞ nansowania: „Moje Boisko – ORLIK 2012 – zakup i dystrybucja 

sprz$tu sportowego” oraz „Zakup &redniego 4x4 samochodu po"arniczego dla OSP” (czwarte 'ród o Þ nanso-

wania powy#szej inwestycji). W obu przypadkach powodem nieprzyznania doÞ nansowania by o wyczerpanie 

alokacji przeznaczonej w ramach danego naboru.

Karolina Hornicka i Kamila G$siorowska
Wydzia" Pozyskiwania Zewn#trznych  rodków Finansowych

Przedstawiamy poni#ej wykaz prowadzonych aktual-

nie post!powa% przetargowych, w konsekwencji któ-

rych podpisano stosowne umowy i rozpocz!to ich re-

alizacj! oraz takich, których wykonanie jest planowane 

w najbli#szym czasie:

1. Od&nie!anie i zwalczanie &lisko&ci zimowej na 
drogach, b#d$cych pod zarz$dem Gminy D"u-
go"#ka
• 31 pa'dziernika 2011r. – podpisano umow! 

(wybrano najta%sz$ ofert! Þ rmy Zak ad Robót 

Ziemnych, Us ug Budowlanych i Komunalnych 

Rowi%ski Henryk, Piecowice, ul. Sportowa 8, 

warto"& umowna: 450 000,00 z  brutto)

2. Roboty budowlane polegaj$ce na budowie 
„uzupe"niaj$cych” przy"$czy w miejscowo&ci 
Kie"czów
• 24 listopada 2011r. – podpisano umow! (Kon-

sorcjum Firm: Lider-Przedsi!biorstwo Pro-

dukcyjne Za ubski Sp. z o.o., Partner-Jan Ol-

szewski prowadz$cy dzia alno"& gospodarcz$ 

na podstawie wpisu do ewidencji dzia alno"ci 

gospodarczej nr 884, pod nazw$ Przedsi!-

biorstwo Produkcyjno -Us ugowo-Handlowe 

„Hydromont” Jan Olszewski z siedzib$ przy ul. 

Wroc awskiej 62, 45-711 Opole., cena brutto: 

876 276,30 z )
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej, K$t-

nej, Rakowie, Bykowie, Bielawie, Ole&niczce – 
wraz z grupow$ oczyszczalni$ &cieków dla tych 
miejscowo&ci – etap I
• 06 grudnia 2011r. – otwarto oferty (z o#ono 10 

ofert – trwa ich weryÞ kacja)

4. Remont nawierzchni drogi w miejscowo&ci 
Szczodre, ul. Stawowa (park)

• 07 grudnia 2011r. – termin otwarcia ofert

5. Dostawa oleju opa"owego lekkiego na potrzeby 
Urz#du Gminy D"ugo"#ka
• 14 listopada 2011r. – otwarto oferty (z o#ono 5 

ofert – trwa ich weryÞ kacja)

6. Kredyty z"otówkowe, d"ugoterminowe na Þ nan-
sowanie planowanego deÞ cytu bud!etowego 
w zwi$zku z realizacj$ inwestycji pn.:
a) „Modernizacja dróg na terenie Gminy (dywaniki 

asfaltowe) (w m. Kie czów, Mirków, St!pi%, D u-

go !ka, Wilczyce, (ozina, Ole"niczka, Brzezia 

($ka, Domaszczyn, Byków, Szczodre, K$tna, 

Januszkowice, Ramiszów, Siedlec, Piecowice, 

Bierzyce, Borowa, Kie czówek”) – 4.000.000 z ,
b) „Budowa dróg w Kie czowie (ul. Ogrodowa i wy-

brane si!gacze)- 1.000.000 z .
c) „Budowa po $czenia ul. Bierutowskiej z ul. Kie -

czowsk$ we Wroc awiu” – 1.500.000 z ,
d) „Budowa nowych punktów "wietnych” – 

1.000.000 z ,
e) „Budowa ul. Kwiatowej i Kasztanowej w Pasi-

kurowicach” – 600.000 z .
• 01 grudnia 2011r. – otwarto oferty (z o#ono 

4 oferty – trwa ich weryÞ kacja)

7. Rozbudowa Zespo"u Szkolno – Przedszkolne-
go w D"ugo"#ce – etap I (budowa przedszkola 
i !"obka)
• 31 pa'dziernika 2011r. – otwarto oferty (z o#o-

no 17 ofert – trwa ich weryÞ kacja)

8. Us"uga – inspektor nadzoru „Przebudowa i roz-
budowa oczyszczalni &cieków w miejscowo&ci 
Mirków – etap II”
• 03 listopada 2011r. – otwarto oferty (z o#ono 7 

ofert – trwa ich weryÞ kacja)

9. Remont nawierzchni drogi w miejscowo&ci Wil-
czyce (odcinek od Kie"czówka do „CLARENY”)
• 30 listopada 2011r. – otwarto oferty (z o#ono 10 

ofert – trwa ich weryÞ kacja)

10. Remont nawierzchni drogi w miejscowo&ci 
Ska"a
• 29 listopada 2011r. - otwarto oferty (z o#ono 8 

ofert – trwa ich weryÞ kacja)

11. Dostawa wraz z monta!em podno&nika &rubo-
wego i platformy dla osób niepe"nosprawnych 
wraz z wymian$ stropu w budynku Szko"y Pod-
stawowej w Kie"czowie:
• 02 grudnia 2011r. - otwarto oferty (z o#ono 3 

oferty – trwa ich weryÞ kacja)

12. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni &cieków 
w miejscowo&ci Mirków – etap II
• 13 grudnia 2011 r. – podpisano umow! (wy-

brano najta%sz$ ofert! Þ rmy ENVIROTECH 

sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7 60-845 

Pozna%, cena brutto 4 400 196,00 z )
13. Projekt rozbudowy Szko"y Podstawowej w Kie"-

czowie

• 07 grudnia 2011 r. - zosta a podpisana umowa 

(wybrano najta%sz$ ofert! Þ rmy ARCHIMMO-

DICUS Spó ka jawna Mariusz Fabjanowski 

Grzegorz K!dzierski, ul. Kluczborska 13/1A, 

50-323 Wroc aw, cena brutto 141 024,42 z )
PLANOWANE OG,OSZENIA:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w ,ozinie
• I po owa grudnia 2011r. – planowany termin 

og oszenia post!powania

2. Us"uga - inwestor zast#pczy dla inwestycji: 
„Rozbudowa Zespo"u Szkolno – Przedszkolne-
go w D"ugo"#ce – etap I (budowa przedszkola 
i !"obka)”
• I po owa grudnia 2011r. - planowany termin 

og oszenia post!powania

3. Us"uga - Inspektor nadzoru „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Borowej, K$tnej, Rakowie, By-
kowie, Bielawie, Ole&niczce – wraz z grupow$ 
oczyszczalni$ &cieków dla tych miejscowo&ci 
– etap I”
• II po owa grudnia 2011r. - planowany termin 

og oszenia post!powania

4. Remont nawierzchni ul. Betonowej, obr#b By-
ków oraz cz#&ci ul. Polnej, obr#b D"ugo"#ka
• I po owa grudnia 2011r. - planowany termin 

og oszenia post!powania

Katarzyna Wolicka
Wydzia" Remontów i Inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

W MIEJSCOWO$CI BOROWA 
WRAZ Z GRUPOW% 

OCZYSZCZALNI% $CIEKÓW

Roboty budowlane w ramach I. etapu
W zwi$zku z faktem, i# procedura przetargowa (og o-

szona, w zgodzie z ustaw$ Prawo zamówie% pu-

blicznych w dniu 07 pa'dziernika 2011r.), dotycz$ca 

wy onienia wykonawcy robót budowlanych polegaj$-

cych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miej-

scowo"ci Borowa wraz z grupow$ oczyszczalni$ 

"cieków dla miejscowo"ci Byków, Borowa, Raków, 

K$tna, Ole"niczka, Bielawa (tj. I. etapu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej dla wskazanych miejscowo"ci), 

uleg a znacznemu wyd u#eniu, koniecznym jest poin-

formowa& Pa%stwa o zaistnia ych przyczynach.

Zamawiaj$cy zmuszony by , w zwi$zku z licznymi 

nie"cis o"ciami oraz brakami w dokumentacji pro-

jektowej budowy wskazanego etapu przedmiotowej 

inwestycji, których istnienie zg aszali Wykonawcy (w 

formie zapyta% do procedury przetargowej), na eta-

pie przygotowywania ofert, do zlecenia jej weryÞ kacji 

przez bieg ego.

W konsekwencji dokonanej przez rzeczoznawc! 

analizy formalno-merytorycznej, Projektant naniós  
odpowiednie poprawki, uzupe ni  dokumentacj! oraz 

usun$  wszelkie nie"cis o"ci, tak by mo#liwym by o 

przygotowanie rzetelnych ofert i przeprowadzenie in-

westycji w sposób nie generuj$cych wi!kszych pro-

blemów realizacyjnych.

Zamawiaj$cy – maj$c na uwadze powy#sze – pod-

j$  decyzj! o przesuni!ciu terminu otwarcia ofert na 

dzie% 06 grudnia br.

Do przedmiotowego post!powania z o#ono 10 ofert. 

W chwili obecnej trwa szczegó owa analiza z o#o-

nych ofert (zarówno pod wzgl!dem merytorycznym 

samej tre"ci dokumentów za $czonych do ofert jak 

i poprawno"ci z o#onych kosztorysów ofertowych).

Z uwagi na ilo"& z o#onych ofert, stopie% ich skom-

plikowania oraz fakt, i# komisja przetargowa jest 

na pocz$tkowym etapie weryÞ kacji, nie jeste"my 

w chwili obecnej w stanie przewidzie& cho& przybli-

#onego terminu zawarcia umowy na wykonanie robót 

budowlanych.

Jednocze"nie chcia abym zapewni&, i# do o#ymy 

wszelkich stara% by – przy zachowaniu najwy#szej 

staranno"ci – post!powanie zosta o zako%czone 

w mo#liwie jak najkrótszym terminie.

Katarzyna Wolicka
Wydzia" Remontów i Inwestycji

WYKAZ POST!POWA# PRZETARGOWYCH
(stan na dzie% 13 grudnia 2011r.)
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Grudniowe ch odne i ciemne wieczory to doskona-

 a okazja do przygotowania aromatycznej herbaty 

i zanurzenia si! w dobrej lekturze. Gmina D ugo-

 !ka poleca na ten czas zapoznanie si! z poezj$ 

Czes awa Mi osza. Do tej opinii sk oni  nas nie tyl-

ko fakt trwaj$cego roku Mi osza, ale tak#e werni-

sa# zatytuowany „Mi osz po ameryka%sku”.

Dzi!ki zaanga#owaniu Pani Kierownik Gmin-

nej Biblioteki Publicznej – Ewy Bubie% oraz we 

wspó pracy z Dolno"l$sk$ Bibliotek$ Publiczn$ we 

Wroc awiu oraz Konsulatem Generalnym Stanów 

Zjednoczonych w Krakowie, mamy zaszczyt do 

ko%ca grudnia go"ci& w naszym Urz!dzie Gminy 

wystaw! fotograÞ i Czes awa Mi osza z archiwów 

Andrzeja Mi osza oraz Adama Lizakowskiego.

Cz!"& fotograÞ i, które s$ prezentowane podczas 

wystawy, pochodz$ ze zbiorów brata poety – An-

drzeja Mi osza. Prezentuj$ one ameryka%ski okres 

#ycia noblisty - pracowa  on bowiem w konsulacie 

polskim w Waszyngtonie i posiada  dom w s yn-

nym miasteczku akademickim Berkeley.

Drug$ cz!"& wystawy stanowi „Fotonotatnik Ada-

ma Lizakowskiego” - m odego wówczas poety, 

który zafascynowany by  twórczo"ci$ i osob$ Cze-

s awa Mi osza. Zainteresowanie by o wzajemne – 

Mi osz bowiem protegowa  go pó'niej u wa#nych 

dla polskiej, niezale#nej my"li wydawców (paryska 

„Kultura”, „Tygodnik Powszechny”).

 Wspania a wystawa potrzebowa a nale#ytej opra-

wy. 1 grudnia w budynku Urz!du Gminy odby o 

si! oÞ cjalne i uroczyste jej otwarcie. Uczestniczy-

li w niej wyj$tkowi go"cie z Konsulem ds. Prasy 

i Kultury – Panem Benjamin’em Ousley’em Nase-

man’em na czele. Wystaw! otworzy a Pani Wójt 

Iwona Agnieszka (ebek, a nast!pnie kilka s ów na 

jej temat us ysze& mogli"my od Pana Konsula, któ-

ry okaza  si! zreszt$ bardzo interesuj$cym, cieka-

wym i otwartym cz owiekiem. Nast!pinie pa eczk! 

przej$  Dyrektor Dolno"l$skiej Biblioteki Publicznej 

Pan Andrzej Tyws oraz kurator wystawy Pan Jacek 

Czarniak, który wprowadzi  uczestników wystawy 

w jej tematyk!.

Wernisa# by  równie# wyj$tkowym wydarzeniem 

dla uczniów gimnazjów, którzy uczestniczy-

li w gminnym konkursie „Czes aw Mi osz – #ycie 

i twórczo"&”. Zwyci!zcy tego konkursu otrzymali 

specjalne nagrody z r$k samego Konsula. Ucznio-

wie Zespo u Liecealno-Gimnazjalnego w D ugo !-

ce przygotowali równie# pytania do Pana Konsula, 

w zwi$zku z czym przed sam$ wystaw$ przygo-

towali"my krótk$ konferencj! prasow$. Uczniowie 

byli zainteresowani znajomo"ci$ poezji Mi osza 

przez Pana Konsula. Nie uda o im si! go zasko-

czy&, bez wi!kszego bowiem problemu wskaza  
kilka swoich ulubionych tytu ów. Pytania dotyczy-

 y równie# tajników zawodu konsula i drogi jak$ 

trzeba przej"& aby móc sprawowa& tak zaszczytne 

stanowisko.

Elementem Þ na owym wystawy by  przejmuj$cy 

monodram pt. „Mi osz #ycie i twórzczo"&” w wyko-

naniu znanego nam ju# artysty – Pana Zbigniewa 

Walerysia – aktora Teatru Polskiego w Poznaniu 

oraz odtwórc! ról w takich produkcjach Þ lmowych 

jak Quo vadis, Wied'min czy Pianista.

Wszystkie osoby, którym nie uda o si! uczestni-

czy& w otwarciu wernisa#u maj$ okazj! do ko%ca 

grudnia zapozna& si! z wystaw$. Obecnie znajdu-

je si! ona na parterze w budynku Urz!du Gminy 

D ugo !ka przy ul. Robotniczej 12 w D ugo !ce.

Anna Chomicka
Promocja i wspó"praca zagraniczna

Z ŻYCIA GMINY

Wystawa Mi&osz po ameryka'skuWystawa Mi&osz po ameryka'sku
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Z ŻYCIA GMINY

„Czes&aw Mi&osz – 
(ycie i twórczo)*”

Gminny Konkurs Gimnazjalny

Gminna Biblioteka Publiczna w D ugo !ce zapro-

si a uczniów Gimnazjów z terenu naszej gminy do 

udzia u w konkursie dotycz$cym twórczo"ci i bio-

graÞ i wybitnego polskiego poety Czes awa Mi osza. 

W tegorocznej edycji konkursu udzia  wzi!li ucznio-

wie z gimnazjów w Borowej, Brzeziej ($ce, D ugo-

 ece, (ozinie, Siedlcu i Wilczycach. W jury zasiedli: 

Pani Iwona Agnieszka (ebek - Wójt Gminy D ugo-

 !ka, Pani Danuta J!drowiak – przewodnicz$ca 

zarz$du oddzia u SBP we Wroc awiu, Pani Jolanta 

Ubowska - zast!pca dyrektora Dolno"l$skiej Biblio-

teki Publicznej we Wroc awiu oraz Pan Zbigniew 

Walery", aktor teatralny.

Jury ocenia o znajomo"& twórczo"ci noblisty, jak 

równie# umiej!tno"ci artystyczne i interpretacyjne 

uczestników.

Zwyci!#y a dru#yna z D ugo !ki w sk adzie: Ka-

tarzyna Gajowska, Ja"mina Gunia i Agnieszka Ru-

part. Uczennice przygotowywa y si! pod kierunkiem 

nauczyciela pani Jolanty Krajewskiej. Drugie miej-

sce przypad o uczennicom z Gimnazjum w Borowej 

– Klaudii Madziale, Patrycji Haron i Monice Owcza-

rek, z opiekunem Pani$ Sylwi$ Trzeciak. Trzecie 

miejsce zaj! a szko a z Siedlca reprezentowana 

przez Aleksandr! G az, Przemys awa Magier! oraz 

Urszul! Mazij. Uczniów do konkursu przygotowa  
pan Piotr G az. Zwie%czeniem konkursowych zma-

ga% by  wyst!p Zbigniewa Walerysia – monolog po-

etycki oparty na wierszach Czes awa Mi osza.

Tegoroczny konkurs odby  si! w nowej, znako-

micie przygotowanej sali konferencyjnej Urz!du 

Gminy w D ugo !ce. Fundatorami nagród byli GBP 

w D ugo !ce oraz Wójt Gminy D ugo !ka. Wszyst-

kim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratu-

lujemy.

Ewa Bubie%
Kierownik Gminnej biblioteki Publicznej

Od 7 listopada 2011 roku Publiczne Gimnazjum 

w Wilczycach na mocy Zarz$dzenia Rady Gminy 

D ugo !ka zyska o znakomitego patrona – Mari! 

Sk odowsk$ Curie. W zwi$zku z tak donios ym wy-

darzeniem, jak równie# korzystaj$c z okazji, #e 7 

listopada przypada a rocznica urodzin tej uznanej, 

polskiej noblistki, Dyretor Szko y wraz z gronem 

pedagogicznym oraz uczniami gimnazjum przygo-

towali oÞ cjaln$ uroczysto"& na sali gimnastycznej 

Gimnazjum, która podnios a rang! wydarzenia.

Uczniowie Gimnazjum przygotowali bardzo cieka-

we scenki, które przybli#y y #ycie i twórczo"& Marii 

Sk odowskiej Curie. Scenki by y dopi!te na ostatni 

guzik i nawet stroje m odych aktorów przypomina y 

te z czasów i realiów noblistki.

Po wyst!pie nadesz a pora na oÞ cjalne odczytanie 

zarz$dzenia nadaj$cego patrona, którego dokona  
sam Przewodnicz$cy Rady Gminy - Pan Miros aw 

Duda. OÞ cjalne gratulacje z o#y a tak#e Wójt Gmi-

ny D ugo !ka – Pani Iwona Agnieszka (ebek. *y-

czy a równocze"nie wszystkim uczniom i pracow-

nikom szko y, wyznaczania sobie ambitnych celów 

naukowych, ale nie tylko i odnoszenia sukcesów 

w realizacji #yciowych pasji. Pani Wójt nie przyje-

cha a do Wilczyc z pustymi r!koma. Ogromnym 

prezentem dla Gimnazjum by  zakup si owni, która 

zosta a zamontowana na placu przed szko $ i któ-

ra, czego jeste"my pewni, przys u#y si! do rozwoju 

Þ zycznego i pozwoli na "wietn$ zabaw! wszystkim 

uczniom.

Bardzo interesuj$cym punktem uroczysto"ci by o 

wystapienie Pani prof. dr hab. Maria Cie"lak – 

Golonka zatytu owane „Maria Sk odowska Curie 

na tle epoki -sztuka, moda wynalazki.” Pani pro-

fesor przygotowa a prezentacj! multimedialn$ 

i opowiada a o wynalazkach i modzie panuj$cej 

za #ycia Marii Sk odowskiej Curie, dzi!ki czemu 

wprowadzi a nas w klimat XIX wieku. Ciekawym 

elementem by  równie# pokaz starodawnej mody 

przygotowany przez gimnazjalistów, który idealnie 

uzupe ni  wystapienie Pani Cie"lak-Golonka.

Kolejnym programem by o ods oni!cie tablicy oko-

liczno"ciowej, która zosta a wykonana przez lokal-

n$ artystk! i stanowi elegancki element zdobi$cy 

mury szko y.

Po oÞ cjalnej cz!"ci uroczysto"ci wszyscy jej 

uczestnicy zostali zaproszenia na s odki pocz!stu-

nek.

Anna Chomicka
Promocja i wspó"praca z zagranic$

Nadanie imienia szkole w WilczycachNadanie imienia szkole w Wilczycach
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W zwi$zku ze zbli#aj$cym si! ko%cem 2011 roku, 

nadszed  czas na przedstawienie Pa%stwu informacji 

o najwa#niejszych dzia aniach inwestycyjnych, jakie 

podejmowane by y w celu poprawy komfortu Pa%stwa 

#ycia na terenie Gminy D ugo !ka.

W zwi$zku z powy#szym, przedstawiamy Pa%stwu 

cz!"& z zada% dla których, dzi!ki pracy wszystkich nas 

– zarówno Radnych Gminy D ugo !ka jak i pracowni-

ków Urz!du, a przede wszystkim w adz Gminy - za-

warto, w konsekwencji przeprowadzenia wymaganych 

procedur, umowy:

ROBOTY BUDOWLANE
1) Budowa odcinka ul. Orzechowej z odwodnieniem 

oraz miejsc postojowych dla samochodów osobo-

wych wraz z o"wietleniem w Brzeziej ($ce (inwe-

stycja zako%czona)

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kie czowie, ul. 

Wroc awska – etap I i II (inwestycja zako%czona)

3) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

w miejscowo"ci Borowa (inwestycja zako%czona)

4) Budowa boiska sportowego w miejscowo"ci Szczo-

dre (inwestycja zako%czona)

5) Wykonanie betonowego boiska w miejscowo"ci 

Bierzyce (inwestycja zako%czona)

6) Wykonanie remontu pomieszcze% w "wietlicy wiej-

skiej w miejscowo"ci Januszkowice (inwestycja 

zako%czona)

7) Roboty budowlane polegaj$ce na remoncie dachu 

i elewacji "wietlicy wiejskiej w miejscowo"ci St!pin 

(inwestycja zako%czona)

8) Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku 

Apteki i Praktyki Lekarza Rodzinnego w miejsco-

wo"ci Kie czów (inwestycja zako%czona)

9) Remont toalet z przystosowaniem dla osób niepe -
nosprawnych w Zespole Licealno - Gimnazjalnym 

w miejscowo"ci D ugo !ka (inwestycja zako%czo-

na)

10) Remont toalet z przystosowaniem dla osób niepe -
nosprawnych w Szkole Podstawowej w miejscowo-

"ci Kie czów (inwestycja zako%czona)

11) Remont budynku remizy OSP w miejscowo"ci Bo-

rowa (inwestycja zako%czona)

12) Remont lokalu mieszkalnego w miejscowo"ci Sie-

dlec (inwestycja zako%czona)

13) Remont dachu i elewacji "wietlicy wiejskiej w miej-

scowo"ci Piecowice (inwestycja zako%czona)

14) Roboty budowlane polegaj$ce na budowie kanali-

zacji sanitarnej w m. D ugo !ka - etap I - uzupe nie-

nie sieci i przy $czy (inwestycja zako%czona)

15) Roboty budowlane polegaj$ce na przebudowie 

dróg gminnych (wybrane si!gacze ul. Zawadzkie-

go) z wykonaniem nawierzchni jezdni, odwodnienia 

pasa drogowego, o"wietlenia ulicznego oraz prze-

budowy sieci telekomunikacyjnej, wjazdów i wej"& 

na posesje, m. D ugo !ka - etap I (inwestycja za-

ko%czona)

16) Roboty budowlane polegaj$ce na budowie chodni-

ka wraz z odwodnieniem w pasie drogi gminnej, ul. 

Dworskiej w m. Wilczyce (inwestycja zako%czona)

17) modernizacja dróg na terenie Gminy (w przeci$gu 

ca ego roku bud#etowego przeprowadzono na-

st!puj$ce inwestycje polegaj$ce na u o#enia na-

wierzchni asfaltowych):

• Januszkowice, ul. Le"na (inwestycja zako%czo-

na)

• Ramiszów, dz. 114, 75/13 (inwestycja zako%-

czona)

• D ugo !ka, dz. 252/12, 252/29 (inwestycja za-

ko%czona)

• Domaszczyn, ul. D!bowa, dz. 262 (inwestycja 

zako%czona)

• Kie czów, ul. Sportowa, dz. 483/3, 483/1, 315/21 

wraz z parkingiem (inwestycja zako%czona)

• Brzezia ($ka, ul. Akacjowa, dz. 210, 211/4 i ul. 

Spokojna, dz. 108 (inwestycja zako%czona)

• Byków, al. Lipowa, dz. 429 (inwestycja zako%-

czona)

• Siedlec, ul. Orzechowa i ul. Ogrodowa (inwe-

stycja zako%czona)

• Piecowice, dz. 108/18, 108/15, 108/3 (inwesty-

cja zako%czona)

• Bierzyce, dz. 166, 188, 186 (inwestycja zako%-

czona)

• Kie czówek, dz. 131/2, 138, 66/1 (inwestycja 

zako%czona)

• Wilczyce, ul. Wilczycka, dz. 423 (inwestycja 

zako%czona)

• Ole"niczka, dz. 343 (inwestycja zako%czona)

• D ugo !ka, dz. 591, 593 (inwestycja zako%czo-

na)

• D ugo !ka, ul. Robotnicza (si!gacz), dz. 251/12 

(inwestycja zako%czona)

• (ozina, si!gacz ul. Milickiej, dz. 299/3, 67/24, 

37/8, 31/5 (inwestycja zako%czona)

• ul. Broniewskiego, dz. 447, 444/4 w m. D ugo !-

ka (porozumienie pomi!dzy PKP a Gmin$ D u-

go !ka) (inwestycja zako%czona)

• ul. Broniewskiego, dz. 447, 444/4 w m. D ugo-

 !ka (porozumienie pomi!dzy DSDiK a Gmin$ 

D ugo !ka) (inwestycja zako%czona)

• Ska a, dz. 59 (termin realizacji: 15.05.2012)

• Szczodre, ul. Stawowa (termin realizacji: 

30.05.2012)

• Wilczyce, dz. 421, 422 (termin realizacji: 

15.05.2012)

• D ugo !ka, cz!"& ul. Polnej; Byków, cz!"& ul. 

Betonowej (termin realizacji: 30.05.2012)

18) Budowa nowych punktów "wietlnych (umowy na 

wykonanie o"wietlenia drogowego zosta y zawarte 

z trybie „zaprojektuj-wybuduj”, inwestycje w wi!k-

szo"ci – z uwagi na problemy techniczne zwi$zane 

z uzgodnieniami z przedstawicielami przedsi!bior-

stwa energetycznego – nie wszystkie inwestycje 

zosta y ju# uko%czone):

• D ugo !ka, ul. D!bowa (inwestycja zako%czo-

na)

• Kie czów, ul. Rzeczna (inwestycja zako%czona)

• Mirków, si!gacz ul. Polnej (inwestycja zako%-

czona)

• Pruszowice, ul. Osiedlowa (inwestycja zako%-

czona)

• Januszkowice, ul. Rzemie"lnicza (inwestycja 

zako%czona)

• Mirków, ul. B awatna

• Mirków, ul. Modra

• Pasikurowice, ul. Jarz!binowa

• Siedlec, ul. Orzechowa i fragment ul. Ogrodo-

wej

• Ramiszów, dz. 114, 75/13

• Bukowina, dz. 186, 202/1, 206

• Pietrzykowice, dz. 120, 86

• Tokary, dz. 120, 121

• Kie czów, ul. Krótka

• Bierzyce, ul. Milicka

• Bierzyce, dz. 188, 186

• Byków, ul. Czere"niowa

• D ugo !ka, si!gacz ul. S onecznej oraz ul. Za-

chodniej

• Pruszowice, ul. S oneczna

• Godzieszowa, dz. 186/2 (teren parku)

• Borowa, ul. Jaworowa, ul. Ja"minowa

• Borowa, ul. )wierkowa

• Kie czów, ul. Skowronkowa

• Kie czów, ul. S owicza

• Kie czów, ul. Szarotkowa

• Wilczyce, ul. Dworska

• Szczodre, ul. Modrzewiowa

• Mirków, ul. S owackiego, dz. 274, teren parku

• Szczodre, ul. Trzebnicka (na odcinku od ul. Tu-

wima do ul. Polnej)

• )liwice, dz. 189, 80/13

• B$ków, dz. 77/1

• Byków, ul. Lipowa

• Domaszczyn, ul. Trzebnicka

W ramach "rodków przeznaczonych na budow! o"wie-

tlenia drogowego, zawarto równie# m.in. nast!puj$ce 

umowy:

• Wymiana opraw o"wietlenia drogowego w miej-

scowo"ci D ugo !ka (inwestycja zako%czona)

• Monta# opraw o"wietleniowych na istniej$cych 

s upach, wskazanych na terenie Gminy D ugo-

 !ka

• Wymiana opraw o"wietlenia drogowego w miej-

scowo"ciach Gminy D ugo !ka

19) Budowa ul. Kwiatowej i Kasztanowej w Pasikuro-

wicach - etap I (inwestycja w zakresie nawierzchni 

drogi oraz o"wietlenia zako%czona)

20) Przebudowa ul. Krótkiej i Rzemie"lniczej w Mirko-

wie (inwestycja w zakresie nawierzchni drogowej 

zako%czona)

21) Przebudowa cz!"ci budynku "wietlicy wiejskiej 

w m. Jaksonowice

22) Roboty budowlane polegaj$ce na przebudowie od-

cinka ul. Zawadzkiego (pomi!dzy ul. Po udniow$ 

a ul. Wschodni$) wraz z odwodnieniem i o"wietle-

niem ulicznym oraz remontem ruroci$gu t oczone-

go kanalizacji sanitarnej w miejscowo"ci D ugo !ka 

(termin realizacji: 02.03.2012)

23) Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z wybranymi si!-

gaczami oraz ul. Orzechowej w miejscowo"ci Kie -
czów (termin realizacji: 30.11.2012)

24) Budowa drogi Kamie% - Byków wraz z odwodnie-

niem i obustronnymi rowami przydro#nymi (termin 

realizacji: 31.07.2013)

25) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej, Bykowie, 

Rakowie, Bielawie, K$tnej i Ole"niczce wraz z gru-

pow$ oczyszczalni$ "cieków dla tych miejscowo"ci 

- I etap (post!powanie przetargowe na wybór wy-

konawcy robót budowlanych jest w trakcie rozstrzy-

gania, planowany termin zako%czenia inwestycji – 

23 miesi$ce od dnia podpisania umowy)

26) Rozbudowa Zespo u Szkolno-Przedszkolnego 

w D ugo !ce, etap I (budowa przedszkola i # obka) 

(post!powanie przetargowe na wybór wykonawcy 

jest w trakcie rozstrzygania, planowany termin za-

ko%czenia inwestycji: budowa # obka – 12 miesi!cy 

od dnia podpisania umowy, przedszkole – 18 mie-

si!cy od dnia podpisania umowy)

27) Budowa wiat autobusowych na terenie Gminy 

D ugo !ka (Siedlec, Byków, Pasikurowice, Brzezia 

($ka – inwestycja zako%czona: 04.12.2011)

28) Remont istniej$cych wiat autobusowych na terenie 

Gminy D ugo !ka (inwestycja zako%czona)

29) Dostawa wraz z monta#em podno"nika "rubowe-

go i platformy dla osób niepe nosprawnych wraz 

z wymian$ stropu w budynku Szko y Podstawowej 

w Kie czowie, ul. Szkolna 3 (post!powanie przetar-

gowe na wybór wykonawcy jest w trakcie rozstrzy-

gania, planowany termin wykonywania inwestycji: 

30.06.2012 – 30.08.2012)

PROJEKTY:
30) Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej 

II. etapu budowy i rozbudowy oczyszczalni "cieków 

w Mirkowie (inwestycja zako%czona)

31) Opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-

wej rozbudowy Zespo u Szkolno - Przedszkolnego 

w m. D ugo !ka (inwestycja zako%czona)

32) Opracowanie pe nej dokumentacji projektowej 

dwuoddzia owego # obka z pomieszczeniami so-

cjalno - administracyjnymi na parterze nowopro-

jektowanego budynku przedszkola wraz z uzyska-

niem decyzji pozwolenia na budow!, m. D ugo !ka 

(inwestycja zako%czona)

33) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

podno"nika "rubowego wraz z pochylni$ w budyn-

ku szko y podstawowej w m. Kie czów, ul. Szkolna 

3, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na bu-

dow! (inwestycja zako%czona)

34) Wykonanie dokumentacji remontu dachu i elewacji 

budynku gminnego w m. Kie czów, ul. Wilczycka 14 

(Apteka i Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego) 

(inwestycja zako%czona);

35) Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestor-

skiego, opisu robót, informacji dotycz$cej bezpie-

cze%stwa i ochrony zdrowia, dla wykonania remon-

tu obiektów: jednego lokalu mieszkalnego w budyn-

ku w m. Siedlec, ul. Piaskowa 3/4, dz. 356/8; w m. 

Siedlec - ul. Wroc awska 55/1, dz. 180/14; budynku 

"wietlicy wiejskiej w m. Piecowice - Piecowice 12A, 

dz. 55/2 (inwestycja zako%czona)

36) Wykonanie dokumentacji remontu dachu i przebu-

dowy strychu budynku Szko y Podstawowej w m. 

Szczodre, ul. Trzebnicka 42 (adaptacja pomiesz-

cze% dla nauki 5-latków) (inwestycja zako%czona)

37) Wykonanie dokumentacji remontu pomieszcze% 

WC dla osób niepe nosprawnych w budynku Ze-

WYBRANE INWESTYCJE
(Z)REALIZOWANE W ROKU 2011
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spo u Gminazjalno - Licealnego w m. D ugo !ka, 

ul. Szkolna 40; wykonanie dokumentacji remontu 

pomieszcze% WC dla osób niepe nosprawnych 

w budynku Szko y Podstawowej w m. Kie czów, ul. 

Szkolna 3 (inwestycja zako%czona)

38) Wykonanie dokumentacji remontu budynku OSP 

w m. Borowa, ul. Jaworowa 4 (inwestycja zako%-

czona)

39) Wykonanie projektu przebudowy cz!"ci budynku 

"wietlicy wiejskiej w m. Jaksonowice (inwestycja 

zako%czona)

40) Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków 

kanalizacji sanitarnej wraz z przy $czami w m. Kie -
czów, nieuwzgl!dnionych w projekcie podstawo-

wym (inwestycja zako%czona)

41) Projekt zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przy $czami w ul. (adnej; projekt brakuj$cych 

przy $czy kanalizacji sanitarnej przy ul. Ró#anej; 

projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy $cza-

mi w si!gaczu ul. Wiosennej, dz. 96/4, m. Kie czów 

(inwestycja zako%czona)

42) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudo-

wy ul. Truskawkowej, ul. Kr!tej oraz opracowaniu 

miejsc postojowych i terenów zielonych w obr!bie 

dz. 1, 36 wraz z odwodnieniem oraz o"wietleniem 

ulicznym, m. Brzezia ($ka (inwestycja zako%czona)

43) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika w m. Ramiszów, dz. 108/4 wraz z odwod-

nieniem oraz o"wietleniem ulicznym (inwestycja 

zako%czona)

44) Wykonanie dokumentacji projektowej Kompleksu 

Sportowego w m. D ugo !ka, dz. 437/1 (termin re-

alizacji: 16.01.2012)

45) Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji 

sanitarnej w d . 200 m na dz. 106/4, 540/7; sieci ka-

nalizacji sanitarnej (kana ów bocznych) do granicy 

nieruchomo"ci; przy $czy kanalizacji sanitarnej do 

dz. 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 105/6, 106/5, 

108/2 – cz!"& ul. Familijnej w m. Wilczyce (termin 

realizacji: 27.08.2012)

46) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 

dróg w m. Wilczyce: ul. S oneczna, ul. Le"na, ul. 

Akacjowa, ul. Lipowa (termin realizacji: 29.05.2012)

47) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

przebudowy wybranych ulic w m. Pasikurowice: ul. 

Stawowa, ul. Le"na, cz!"& ul. Miodowej oraz si!-

gacz ul. Wroc awskiej, odcinek ul. Malinowej, ul. 

Osiedlowa, ul. Zielna, ul. Rzeczna (termin realiza-

cji: 90 dni od otrzymania podzia u dz. 183/1, 183/2)

48) Opracowanie dokumentacji projektowej przebu-

dowy wybranych si!gaczy ul. Po udniowej wraz 

z odwodnieniem oraz o"wietleniem ulicznym, m. 

Kie czów (termin realizacji: 15.12.2011)

49) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudo-

wy ul. Zgodnej oraz wybranych si!gaczy ul. Wro-

c awskiej wraz z odwodnieniem oraz o"wietleniem 

ulicznym, m. Kie czów (trwaj$ prace projektowe)

50) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

przebudowy wybranych ulic w m. Mirków (termin 

realizacji: 15.12.2011)

51) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudo-

wy ul. Tuwima, ul. Klonowej, ul. Reja, ul. Kocha-

nowskiego, wraz z odwodnieniem oraz o"wietle-

niem ulicznym w m. D ugo !ka (trwaj$ prace pro-

jektowe)

52) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudo-

wy ul. Asnyka, ul. Mickiewicza, ul. Miarki, ul. Kasz-

tanowej, ul. Spacerowej wraz z odwodnieniem oraz 

o"wietleniem ulicznym w m. D ugo !ka (trwaj$ pra-

ce projektowe)

53) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudo-

wy ul. Konopnickiej, ul. Spokojnej, ul. Akacjowej 

wraz z odwodnieniem oraz o"wietleniem ulicznym 

w m. D ugo !ka (trwaj$ prace projektowe)

54) Opracowanie dokumentacji projektowej przebu-

dowy cz!"ci ul. Polnej wraz z odwodnieniem jej 

nawierzchni, jednostronnym chodnikiem oraz 

o"wietleniem w m. Wilczyce (termin realizacji: 

15.03.2012)

55) Projekt kanalizacji sanitarnej w Kie czowie (termin 

realizacji: 15.12.2012)

56) Projekt kanalizacji sanitarnej Domaszczyn – Szczo-

dre (trwaj$ prace projektowe)

Karolina Pietrzak
Katarzyna Wolicka

Wydzia" Remontów i Inwestycji

Rok 2011 zbli#a si! ku ko%cowi, jednak realizacja wielu 

inwestycji – zarówno projektowych jak i remontowo–

budowlanych – trwa nadal. Gmina D ugo !ka og asza 

i przeprowadza kolejne post!powania, których konse-

kwencj$ jest podpisywanie umów z Wykonawcami na 

realizacj!, wskazanych przez Rad! Gminy D ugo !ka, 

zada%.

W celu podsumowania podejmowanych dzia a%, któ-

rych realizacja nie zosta a jeszcze w pe ni zako%czona, 

przedstawiamy poni#ej kompleksowe ich zestawienie:

INWESTYCJE PROJEKTOWE:
' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

kompleksu sportowego w m. D ugo !ka, dz. 437/1 

(termin zako%czenia: 16.01.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

(budowlanej i wykonawczej) budowy sieci kanaliza-

cji sanitarnej w obr!bie m. Szczodre i Domaszczyn 

wraz z przy $czami, sieciami przesy owymi oraz w $-

czeniem w istniej$cy ruroci$g (termin zako%czenia: 

15.03.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz przy $czy w m. D u-

go !ka, ul. Wroc awska - rejon obok Selgros Cash & 

Carry (termin zako%czenia: 08.03.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-

wej kanalizacji sanitarnej o d . 200 m na dz. 106/4, 

540/7; sieci kanalizacji sanitarnej (kana ów bocz-

nych) do granicy nieruchomo"ci; przy $czy kanali-

zacji sanitarnej do dz. 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 

540/6, 105/6, 106/5, 108/2 – cz!"& ul. Familijnej 

w m. Wilczyce (termin zako%czenia: 27.08.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

(budowlanej i wykonawczej) sieci kanalizacji sani-

tarnej wraz z przy $czami dla m. Kie czów (termin 

zako%czenia: 15.12.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

przebudowy dróg w m. Wilczyce: ul. S oneczna, ul. 

Le"na, ul. Akacjowa, ul. Lipowa (termin zako%cze-

nia: 29.05.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

przebudowy wybranych ulic w m. Pasikurowice: ul. 

Stawowa, ul. Le"na, cz!"& ul. Miodowej oraz si!-

gacze ul. Wroc awskiej, odcinek ul. Malinowej, ul. 

Osiedlowa, ul. Zielna, ul. Rzeczna (termin zako%-

czenia: 90 dni od otrzymania podzia u dz. nr ew. 

183/1, 183/2);

' opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

wybranych si!gaczy ul. Po udniowej wraz z odwod-

nieniem oraz o"wietleniem ulicznym, m. Kie czów 

(termin zako%czenia: 15.12.2011);

' opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Zgodnej oraz wybranych si!gaczy ul. Wroc aw-

skiej wraz z odwodnieniem oraz o"wietleniem ulicz-

nym, m. Kie czów (termin zako%czenia: 31.03.2012);

' opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

przebudowy wybranych ulic w m. Mirków (termin 

zako%czenia: 15.12.2011);

' opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Tuwima, ul. Klonowej, ul. Reja, ul. Kochanow-

skiego wraz z odwodnieniem oraz o"wietleniem 

ulicznym w m. D ugo !ka (termin zako%czenia: 

31.03.2012);

' opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Asnyka, ul. Mickiewicza, ul. Miarki, ul. Kaszta-

nowej, ul. Spacerowej wraz z odwodnieniem oraz 

o"wietleniem ulicznym w m. D ugo !ka (termin za-

ko%czenia: 31.03.2012);

' opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Konopnickiej, ul. Spokojnej, ul. Akacjowej wraz 

z odwodnieniem oraz o"wietleniem ulicznym w m. 

D ugo !ka (termin zako%czenia: 31.03.2012);

' opracowanie dokumentacji projektowej przebu-

dowy cz!"ci ul. Polnej wraz z odwodnieniem jej 

nawierzchni, jednostronnym chodnikiem oraz 

o"wietleniem w m. Wilczyce (termin zako%czenia: 

15.03.2012);

INWESTYCJE REMONTOWO – 
BUDOWLANE:

' roboty budowlane polegaj$ce na przebudowie cz!-

"ci budynku "wietlicy wiejskiej w m. Jaksonowice 

16a (termin zako%czenia: 10.02.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na budowie kana-

lizacji sanitarnej w m. Kie czów - etap II (ul. Aka-

cjowa, Kolorowa, Kasztanowa, Wiosenna, Letnia, 

Le"na, Orzechowa, Modrzewiowa, Lipowa, cz!"& 

Pó nocnej, cz!"& Ogrodowej) (termin zako%czenia: 

19.12.2011);

' roboty budowlane polegaj$ce na budowie przy $czy 

w miejscowo"ci Kie czów w ramach zamówienia 

uzupe niaj$cego dla zadania podstawowego budo-

wy sieci kanalizacji sanitarnej, etap II (termin zako%-

czenia: 31.05.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na budowie o"wie-

tlenia drogowego (poprzedzone opracowaniem 

dokumentacji projektowej) w nast!puj$cych miej-

scowo"ciach (planowany termin zako%czenia – 

31.03.2012):

• Mirków, ul. B awatna

• Mirków, ul. Modra

• Pasikurowice, ul. Jarz!binowa

• Siedlec, ul. Orzechowa i fragment ul. Ogrodowej

• Ramiszów

• Bukowina

• Pietrzykowice

• Tokary

• Kie czów, ul. Krótka

• Bierzyce, ul. Milicka

• Bierzyce

• Byków, ul. Czere"niowa

• D ugo !ka, si!gacz ul. S onecznej oraz ul. Za-

chodniej

• Godzieszowa, teren parku

• Borowa, ul. Jaworowa, ul. Ja"minowa

• Borowa, ul. )wierkowa

• Kie czów, ul. Skowronkowa

• Kie czów, ul. S owicza

• Kie czów, ul. Szarotkowa

• Wilczyce, ul. Dworska

• Szczodre, ul. Modrzewiowa

• Mirków, ul. S owackiego, teren parku

• Szczodre, ul. Trzebnicka (na odcinku od ul. Tuwi-

ma do ul. Polnej)

• )liwice

• B$ków

• Byków, ul. Lipowa

• Domaszczyn, ul. Trzebnicka

' monta# opraw o"wietleniowych na istniej$cych s u-

pach, wskazanych na terenie Gminy D ugo !ka (ter-

min zako%czenia: 31.12.2011);

' roboty budowlane polegaj$ce na przebudowie od-

cinka ul. Zawadzkiego (pomi!dzy ul. Po udniow$ 

a ul. Wschodni$) wraz z odwodnieniem i o"wietle-

niem ulicznym oraz remontem ruroci$gu t ocznego 

kanalizacji sanitarnej w m. D ugo !ka (termin zako%-

czenia: 02.03.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na przebudowie od-

cinka ul. Kwiatowej (pomi!dzy ul. Wroc awsk$ i Li-

pow$) oraz odcinka ul. Kasztanowej (pomi!dzy ul. 

Wroc awsk$ i Kwiatow$) w m. Pasikurowice (inwe-

stycja w zakresie nawierzchni zako%czona, termin 

wykonania zarurowania rowu: marzec 2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na przebudowie ul. 

Ogrodowej wraz z wybranymi si!gaczami oraz ul. 

Orzechowej w m. Kie czów (termin zako%czenia: 

30.11.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na budowie drogi 

Kamie% - Byków wraz z odwodnieniem i obustron-

nymi rowami przydro#nymi (termin zako%czenia: 

31.07.2013);

' roboty budowlane polegaj$ce na modernizacji na-

wierzchni i konstrukcji drogi w m. Ska a (termin za-

ko%czenia: 15.05.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na modernizacji na-

wierzchni i konstrukcji drogi w m. Szczodre, ul. Sta-

wowa (termin zako%czenia: 31.05.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na modernizacji na-

wierzchni i konstrukcji drogi w m. Wilczyce (termin 

zako%czenia: 15.05.2012);

' roboty budowlane polegaj$ce na modernizacji na-

wierzchni i konstrukcji drogi w m. D ugo !ka, ul. Po-

lna (termin zako%czenia: 31.05.2012)

Karolina Pietrzak
Katarzyna Wolicka

Wydzia" Remontów i Inwestycji

BIE"%CE UMOWY PROJEKTOWE I REMONTOWO – BUDOWLANE
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DZIA,ANIA GMINNEJ KOMISJI 
ROZWI(ZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE D,UGO,-KA - 
podsumowanie 2011 roku.

Uchwalony Gminny Program ProÞ laktyki i Rozwi$zywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia ania Narkomanii i Prze-

mocy w Rodzinie dla Gminy D ugo !ka na rok 2011 r. mia  za 

zadanie zapobieganie powstawaniu nowych problemów alko-

holowych, przeciwdzia anie narkomanii, zapobieganie zjawisku 

przemocy domowej poprzez szeroko rozumiana proÞ laktyk!. Na 

realizacj! programu i uj!tych w nim zada% w roku 2011 r. GKRPA 

przeznacza "rodki w wysoko"ci 700 000,00 z  ( jest to prognozo-

wana kwota pochodz$ca z op at za korzystanie z zezwole% na 

sprzeda# napojów alkoholowych). Poni#ej najwa#niejsze zadania 

realizowane w 2011 roku:

• Dzia alno"& Gminnego Punktu Konsultacyjnego do spraw 

uzale#nie% ( siedziba w Samodzielnym Publicznym Zak adzie 

Opieki w D ugo !ce, ul. Wroc awska 24 i w (ozinie przy ul. Mi-

lickiej 4)

• Przeprowadzanie w ramach Punktu Konsultacyjnego we 

wszystkich szko ach 2 razy w roku konsultacji dla rodziców 

uczniów oraz 2 razy w roku konsultacji i wsparcie merytorycz-

nego dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców wszystkich 

szkó .
• Finansowanie funkcjonowania 6 "wietlic "rodowiskowych dzia-

 aj$cych przy szko ach (Wilczyce, Mirków, Siedlec, Kie czów, 

W!grów, Szczodre) i jednej grupy wsparcia ((ozina), oraz 

"wietlic wiejskich b!d$cych Þ liami Gminnego O"rodka Kultury 

(Bielawa, Byków, )liwice, K$tna, Pasikurowice), gdzie prowa-

dzone s$ zaj!cia edukacyjne maj$ce na celu u"wiadomienie 

dzieciom, czym jest uzale#nienie, jakie s$ jego przyczyny, me-

chanizmy konsekwencje u#ywania "rodków psychoaktywnych 

oraz w jaki sposób si! przed nimi broni& i gdzie szuka& pomocy 

oraz zaj!cia sportowe, zaj!cia plastyczne, gry i zabawy tereno-

we, pomoc dzieciom z trudno"ciami w nauce.

• Finansowanie programów proÞ laktycznych realizowanych 

przez szko y na terenie gminy, oraz organizowanie z w asnej 

inicjatywy programów proÞ laktycznych na terenie placówek 

o"wiatowych,

• Finansowanie dwutygodniowego wypoczynku dla dzieci z ro-

dzin dysfunkcyjnych z obszaru pomocy spo ecznej zamieszka-

 ych na terenie gminy.

• Kontynuacja dzia alno"ci Zespo u Pomocy Rodzinie, którego 

praca nakierowana jest na wsparcie i pomoc pojedynczym 

osobom, b$d' ca ym rodzinom b!d$cych w stanie kryzysu.

• Wspieranie dzia a% sportowych i rekreacyjnych realizowanych 

przez kluby sportowe z terenu gminy D ugo !ka oraz zaj!& 

sportowych na powstaj$cych i nowo otwartych boiskach wielo-

funkcyjnych, w tym wspó Þ nansowanie pracy trenerów.

• DoÞ nansowanie zada% zlecanych do realizacji stowarzysze-

niom(Caritas) i innym jednostkom m.in. ParaÞ e –wypoczynek 

dzieci i m odzie#y.

• Organizacja przegl$dów i konserwacji istniej$cych placów za-

baw, doposa#enie istniej$cych placów zabaw.

• Zakup tzw. „napowietrznych” si owni zlokalizowanych w miej-

scowo"ciach Borowa, Byków, Pasikurowice, Wilczyce.

Anna Borecka-
Kierownik Wydzia"u Spraw Obywatelskich

Sprawozdanie
Komitetu Zbiórki Publicznej Na Rzecz Osób Poszkodowanych z Przyczyn Losowych z prze-

prowadzonej zbiórki publicznej w okresie 4 sierpnia do 30 wrze"nia 2011 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. O zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z zm.)

2. Rozporz$dzenie Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. 

W sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu konroli nad 

tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1974 z pó'n. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post!powania administracyjnego (Dz. U. Z 

2000r. Nr 98, poz. 1071 z pó'n zm.)

4. Ustawa o op acie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

Wszelkie publiczne zbieranie oÞ ar w gotówce lub w naturze ma pewien z góry okre"lony 

cel wymaga pozwolenia w a"ciwego terenowo organu w adzy (art.1 ustawy o zbiórkach pu-

blicznych, zwanej dalej ustaw$).

Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki udzieli  w drodze decyzji administracyjnej Wójt 

Gminy D ugo !ka, poniewa# zbiórka by a przeprowadzana na obszarze gminy lub odpo-

wiednio jej cz!"ci.

Pozwolenie na zbiórk! publiczn$ zosta o udzielone zgodnie z art.3 ustawy cytowanej na 

wst!pie, zosta o udzielone komitetowi pomocy na Rzecz Osób Poszkodowanych z Przy-

czyn Losowych z/s w D ugo !ce, powo anym dla zrealizowania okre"lonego celu (art. 4 

ustawy).

Cel zbiórki by  zgodny z obowi$zuj$cym prawem i aktem organizacyjnym Komietetu.

I. Termin rozpocz!cia i zako%czenia zbiórki: 4 sierpnia do 30 wrze"nia 2011 r.

II. Obszar, na jakim prowadzona by a zbiórka: teren Gminy D ugo !ka

III. Formy prowadzenia zbiórki:

• dobrowolne wp aty na konto utworzone dla zbiórki,

• zbieranie kwoty pieni!#nej do skarbon wystawionych w szko ach, sklepach, pla-

cówkach handlowych, urz!dach, zak adach opieki zdrowotnej,

• przyjmowanie zg osze% dotycz$cych przekazania nieu#ywanej b$d' w bardzo do-

brym stanie odzie#y, bielizny, przedmiotów wyposa#enia gospodarstwa domowego.

IV. Sposób informowania o zbiórce publicznej: rozplakatowanie og osze% we wsystkich 

miejscowo"ciach gminy, w urz!dach, sklepach, placówkach handlowych, zak adach 

opieki zdrowotnej, przez so tysów wsi, pracowników socjalnych GOPS, na stronie in-

ternetowej gminy oraz BIP D ugo !ka.

V. Celem zbiórki by a:

• pomoc w wyremontowaniu i wyposa#eniu mieszkania w budynku mieszkalnym 

w Borowej, stanowi$cym centrum #yciowe 5 osobowej rodziny Lubrecht, poszko-

dowanej przez po#ar w dniu 30 lipca 2011 r.,

• pomoc w adaptacji mieszkania dla rodze%stwa: 3 wychowanków Domu Dziecka 

w K$tach Wroc awskich, pragn$cych stworzy& rodzinny dom w miejscu swojego 

urodzenia, tj. Miejscowo"ci Siedlec.

VI. Ilo"& osób bior$cych udzia  w zbiórce publicznej: 8 pracowników socjalnych, 1 wolon-

tariuszka.

VII. Miejsce wydatkowania zebranych oÞ ar: D ugo !ka.

VIII. Kwoty pieni!#ne zebrane do puszek (w z ):
• Szko y:   kwota:  270,98 z 
• Sklepy i placówki handlowe: kwota:  2894,51 z 
• Instytucje:   kwota:  202,62 z 
• Zak ady opieki zdrowotnej: kwota:  126,80 z 
• Prywatni przedsi!biorcy:  kwota:  106,75 z 

     Razem kwota: 3601,66 z 
IX. Wp aty na konto:

• Prywatni przedsi!biorcy:  kwota:  1000,00 z 
• Wp aty indywidualne:

3 osoby dla rodziny L  kwota:  300,00 z 
1 osoba   kwota:  10,00 z 

Powy#sze jest zgodne z saldem bankowym z dnia 27.10.2011 r.

    Razem kwota: 4911,66 z 
Po potr$ceniu kosztów przeprowadzonej zbiórki publicznej pozosta o:

    Razem kwota: 4805,66 z 
Z zebranych "rodków Þ nansowych kwot! 1620,00 z  przelano Þ rmie P.P.U. „DOMI” dominik 

Jerha w D ugo !ce, za wykonanie us ugi w postaci wymiany instalacji elektrycznej w domu 

pogorzelców.

Ponadto rodzina otrzyma a pomoc w naturze, pochodz$c$ ze zbiórki tj: sprz!t AGD: pralk!, 

telewizor 29 cal oraz meble pokojowe w bardzo dobrym stanie tj: wersalko-kanap!, 2 fotele, 

biurko, komputer.

Z inicjatywy so tysa wsi Byków, rodzina otrzyma a dodatkowo okna przekazane z Þ rmy Per-

fekta.

Nadto rodzina pogorzelców obj!ta zosta a znaczn$ pomoc$ Þ nansow$ ze "rodków Wójta 

Gminy D ugo !ka, b!d$cych w dyspozycji Gminnego O"rodka Pomocy Spo ecznej w D u-

go !ce. Z pomocy tej sÞ nansowany zosta  zakup niezb!dnych materia ów budowlanych 

i pomocniczych, w celu umo#liwienia remontu w zakresie niezb!dnym do szybkiego za-

mieszkania.

)rodki pochodz$ce z przeprowadzonej zbiórki w kwocie 3267,66 z  przekazane zostan$ 

w najbli#szym czasie na remont mieszkania w budynku mieszkalnym w Siedlcu, dla by ych 

wychowanków Domu Dziecka w K$tach Wroc awskich.

Wszystkim darczy%com, którzy wzi!li udzia  w zbiórce publicznej poprzez wp at! datków 

pieni!#nych, pomoc rzeczow$, t$ drog$ sk adamy serdeczne podzi!kowania.

Kierownik i pracownicy socjalni
Gminnego O&rodka Pomocy Spo"ecznej w D"ugo"#ce.

Wójt Gminy D ugo !ka – Iwona Agnieszka (ebek - z o#y a do 

Biura Rady Gminy wniosek o nadanie tytu u „Honorowego Obywa-

tela Gminy D ugo !ka” dwóm osobom: Panu Prezydentowi Wroc a-

wia Rafa owi Dutkiewiczowi oraz Prof. Janowi Biliszczukowi. Kan-

dydatury te zosta y ju# pozytywnie ocenione przez Komisj! O"wia-

ty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki spo ecznej i zostan$ 

poddane pod g osowanie Rady Gminy podczas sesji 29 grudnia.

Tradycyjnie w okresie przed"wi$tecznym Pani Wójt spotka si! 

z Radnymi, So tysami oraz Ksi!#mi z obszaru Gminy D ugo !ka, 

aby podzieli& si! wspólnym op atkiem i #yczy& sobie spokojnych 

)wi$t ale równie# owocnej wspó pracy na ca y najbli#szy rok. Spo-

tkanie to odb!dzie si! w Urz!dzie Gminy D ugo eka 21 grudnia.
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Wójt Gminy D"ugo"#ka serdecznie zaprasza na Bale Seniora, które odb#d$ 
si# na prze"onie stycznia i lutego 2012 r. w nast#puj$cych terminach:

LP. DATA MIEJSCE BALU MIEJSCOWO)CI ZAPRASZANE

1 10.01.2012 r. Zespó  Szkó  w Siedlcu B$ków, Bukowina, Godzieszowa, Pasikurowice, 

Pruszowice, Ramiszów, Siedlec i Tokary

2 11.01.2012 r. Zespó  Szkolno-

Przedszkolny w D ugo !ce

D ugo !ka i Kamie%

3 17.01.2012 r. Zespó  Szkolno-

Przedszkolny w Mirkowie

Mirków

4 31.01.2012 r. Zespó  Szkó  w (ozinie Bierzyce, Budziejowice, Jaksonowice, K!pa, 

Krakowiany, (osice, (ozina, Micha owice, 

Ska a, W!grów i Zapr!#yn

5 03.02.2012 r. Publiczne Gimnazjum 

w Borowej

Bielawa, Borowa, Raków, Januszkowice, 

D$browica, Dobroszów, St!pin i Byków

6 07.02.2012 r. Publiczne Gimnazjum 

w Wilczycach

Wilczyce, Kie czów i Kie czówek

7 09.02.2012 r. Zespó  Szkó  w Brzeziej 

($ce

Brzezia ($ka, K$tna, Ole"niczka, 

Pietrzykowice, )liwice i Piecowice

8 14.02.2012 r. Szko a Podstawowa 

w Szczodrem

Szczodre i Domaszczyn

Kamila Kochaniec
Promocja i wspó"praca zagraniczna

• nieruchomo&' gruntow$ zabudowan$ 
budynkiem u!ytkowym, po"o!onym na 
dzia"kach nr 119/2 i 120/18, o "$cznej pow. 

0,3510 ha, obr#b wsi D"ugo"#ka
 (dotychczasowa siedziba Urz#du Gminy)
PO O!ENIE NIERUCHOMO"CI PRZY 
DRODZE KRAJOWEJ RELACJI WROC AW 
- WARSZAWA ORAZ SPOSÓB PRZEZNA-
CZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
SPRZYJA LOKALIZACJI NA JEJ TERENIE 
NP. HOTELU, SALI WESELNEJ CZY CEN-
TRUM SZKOLENIOWO- KONFERENCYJ-
NEGO

• zabytkowy pa"ac w miejscowo&ci Siedlec, 
dzia"ka nr 61/10
pow. u!ytkowa budynku 1363,16 m², pow. 
dzia"ki 0,4453 ha
ZABYTKOWY PA AC PO O!ONY NA TE-
RENIE PARKU PRZEZNACZONY NA DZIA-
 ALNO"# US UGOW$

• nieruchomo&ci nr 16/7-16/9 oraz 16/11 
-16/13, obr#b Brzezia ,$ka
pow. od 0,1039 ha do 0,1270 ha
DZIA KI BUDOWLANE W ATRAKCYJNEJ 
LOKALIZACJI

• nieruchomo&' nr 135/14, obr#b Dobro-
szów, pow. 0,0753 ha

DZIA KA BUDOWLANA PO O!ONA 
W SPOKOJNEJ MIEJSCOWO"CI

• nieruchomo&' nr 189/38, obr#b Mirków, 
pow. 0,7680 ha, podstawowe przeznacze-
nie nieruchomo&ci w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego stano-
wi$ tereny dzia"alno&ci produkcyjno –us"u-
gowej oraz sk"adowania i magazynowania
DZIA KA PO O!ONA W BEZPO"REDNIM 
S$SIEDZTWIE  $CZNIKA AUTOSTARADO-
WEJ OBWODNICY WROC AWIA

• nieruchomo&' nr 46/7, obr#b Siedlec, pow. 
0,0901 ha
DZIA KA BUDOWLANA W ATRAKCYJNEJ 
LOKALIZACJI W POBLI!U GRANIC WRO-
C AWIA

• lokal mieszkalny nr 9 o pow. 30,50 m² po-
"o!ony na II pi#trze budynku przy ul. Trzeb-
nickiej w miejscowo&ci Szczodre

Informacje dotycz$ce sprzeda#y mo#na uzyska& 

w pok. nr 16 Urz!du Gminy D ugo !ka lub telefo-

nicznie pod nr (71) 323 02 22 oraz w Zarz$dze-

niach Wójta Gminy D ugo !ka, udost!pnianych 

w siedzibie Urz!du Gminy D ugo !ka i na stronie 

internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/
Anna Rabajczyk 

Wydzia" Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomo&ciami

Podzi#kowania
Pragniemy serdecznie podzi!kowa& 

pracownikom Zespo u Szkó  w (ozinie 

za prac! i czas po"wi!cony na przygoto-

wanie oprawy drugiego dnia Pielgrzymki 

Konnej 2011 - zarówno pod wzgl!dem 

organizacyjnym jak i gastronomicznym 

nale#$ si! im wielkie brawa.

Rewolucje na stronie 
internetowej Gminy D"ugo"#ka
Mi o nam poinformowa&, #e od 1.12.2011 roku 

funkcjonowa& zacz! a odmieniona i ulepszo-

na strona internetowa Gminy D ugo !ka. Ad-

res naturalnie nie uleg  zmianie i nadal znale'& 

b!d$ nas mogli Pa%stwo pod adresem www.

gmina.dlugoleka.pl. Zmianie uleg a natomiast 

ca a szata graÞ czna, a zawarto"& strony zo-

sta a znacznie rozbudowana.

Wprowadzili"my mi!dzy innymi nowe narz!-

dzia, które u atwi$ nam wzajemn$ komuni-

kacj!, a tak#e promocj! Gminy. Mamy teraz 

mo#liwo"& zamieszczania Þ lmów i niebawem 

pierwsze takie Þ lmy zaczniemy tworzy&. 

Mieszka%cy mog$ korzysta& równie# z opcji 

chatu. W najbli#szym czasie uruchomimy 

zostanie równie# Newsletter z bie#$cymi in-

formacjami i ciekawostkami na temat Gminy. 

Nowa strona da Pa%stwu równie# mo#liwo"& 

zamieszczania drobnych og osze%, po wcze-

"niejszym za o#eniu konta.

Starali"my si!, aby nowa strona zosta a stwo-

rzona w sposób u atwiaj$cy Pa%stwu porusza-

nie si! po niej i odnajdywanie wa#nych dla 

Pa%stwa informacji. W zwi$zku z tym strona 

posiada przejrzyste menu, wyszukiwark! 

hase , a tak#e dodatkowe aplikacje takie jak 

kalendarz wydarze%, prognoz! pogody dla 

Gminy.

Mamy nadziej!, #e nowa strona przypadnie 

Pa%stwu do gustu. Oczywi"cie czekamy na 

wszelkie uwagi, które pozwol$ nam nadal do-

skonali& nasz$ stron!.

Anna Chomicka
Promocja i wspó"praca zagranicznaInformujemy, i# w zwi$zku z faktem zniszczenia 

przez Þ rm! Monta-Engil Central Europe S.A., tj. 

Wykonawc! realizuj$c$, na zlecenie GDDKiA, 

budow! drogi ekspresowej S8, nawierzchni 

odcinka drogi w Ramiszowie o nawierzchni bitu-

micznej (dz. nr ew. 917/5 i 917/4), zlokalizowa-

nego pomi!dzy dzia kami nr ew. 917/1 i 917/6, 

w adze Gminy podj! y z przedstawicielami Wy-

konawcy rozmowy i negocjacje w tym zakresie.

W konsekwencji prowadzonych negocjacji Þ rma 

ta zobowi$za a si! do:

1) naprawy fragmentu drogi w Ramiszowie 

o nawierzchni bitumicznej (dz. nr ew. 917/5 

i 917/4), zlokalizowanego pomi!dzy dzia -
kami nr ew. 917/1 i 917/6 w terminie do 
30.06.2012r.;

oraz, w formie rekompensaty, do:

2) u"o!enia nowej nak"adki asfaltowej w miej-
scowo&ci B$ków (dz. nr ew. 76) w terminie 
do 15.12.2011r., co zosta o ju# wykonane.

Katarzyna Wolicka
Wydzia" Remontów i Inwestycji

WYKAZ NIERUCHOMO$CI GMINNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA"Y

stan na dzie# 05 grudnia 2011r.

REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ZWI(ZKU Z INWESTYCJ( 
BUDOWY ,(CZNIKA AOW ORAZ DROGI EKSPRESOWEJ S8

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
ul. Robotnicza 12, 55095 Mirków
tel. 71 3230203
fax 71 3230204
email: promocja@gmina.dlugoleka.pl

WYDAWCA
Iwona Agnieszka Łebek  Wójt Gminy Długołęka

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I PRZY
GOTOWANIE DO DRUKU
Firma Reklamowa Artur Waszkielewicz
tel.: 71 322 45 95

DRUK
URDRUK Paweł Urbanowicz
56400 Oleśnica, ul Stolarska 5

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za mate
riały autorskie publikowane na łamach pisma.
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18 listopada 2011 roku w Szko-

le Podstawowej w Szczodrem 

w ramach obchodów Dnia Nie-

podleg o!ci odby  si" IV Gminny 

Przegl#d Pie!ni, Piosenki i Po-

ezji Patriotycznej. W uroczysto-

!ci wzi"li udzia  uczniowie o!miu 

szkó  podstawowych z gminy 

D ugo "ka, a w!ród nich dzieci ze 

Szkó  Podstawowych w: Boro-

wej, Brzeziej $#kce, Kie czowie, 

$ozinie, Mirkowie, Siedlcu, W"-

growie oraz Szczodrem. Jak co 

roku teksty, w pi"knym wykona-

niu dzieci, nawi#zuj#ce do dzie-

jów naszego kraju sk oni y pu-

bliczno!% do reß eksji nad histori# 

Polski oraz tematem postawy 

patriotycznej. W tegorocznym 

scenariuszu, przygotowanym 

przez nauczycielki Szko y Pod-

stawowej w Szczodrem: pani# 

Gra&yn" Nicpo' i pani# Karolin" 

Wo(niak, mo&na by o odnale(% 

nawi#zanie do patriotyzmu we 

wspó czesnym wymiarze. Tak 

wi"c przegl#d pie!ni stanowi  nie 

tylko wspania # lekcj" historii, ale 

tak&e by  bod(cem do zadumy 

nad spo ecznymi problemami 

wspó czesno!ci. W imieniu Pani 

Wójt Iwony Agnieszki $ebek 

uczestnikom przegl#du wspania-

 ego wyst"pu pogratulowa  Pan 

Aleksander Ziobro, Sekretarz 

Gminy D ugo "ka, który wr"czy  

dzieciom dyplomy uczestnictwa. 

Dyrektor szko y, Agnieszka Ci-

chorek, podzi"kowa a opieku-

nom za przygotowanie uczniów.

Szko a Podstawowa 
w Szczodrem

INFORMACJE

IV Gminny Przegląd Pieśni, 
Piosenki i Poezji Patriotycznej

IV Gminny Przegląd Pieśni, 
Piosenki i Poezji Patriotycznej


