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Dział promocji i współpracy zagranicznej pragnie poinformować, że w poprzednim miesiącu zgłosiliśmy naszą Gminę do dwóch 
prestiżowych konkursów. Jednym z nich był „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza”. Miło nam więc ogłosić, że znaleźliśmy się 
w trójce najlepszych jednostek samorządowych na terenie województwa, nominowanych do tej prestiżowej nagrody.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 11.
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Przedstawiamy poniżej wykaz prowadzonych 
aktualnie postępowań przetargowych, w kon-
sekwencji których podpisano stosowne umowy 
i rozpoczęto ich realizację oraz takich, których 
wykonanie jest planowane w najbliższym czasie: 
1) Budowa drogi Kamień – Byków 

• 24 sierpnia 2011 r. – podpisano umowę 
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
i Mostowych S.A. Kędzierzyn Koźle - cena 
brutto: 4.883.387,05zł

2) Przebudowa ul. Krótkiej i Rzemieślniczej 
w Mirkowie 

• 17 sierpnia 2011r. – podpisano umowę 
z fi rmą BUDOPOL ZEBUD Sp. z o.o. z/s 
we Wrocławiu - cena brutto: 1 190 368,60 
zł

3) Projekt kanalizacji sanitarnej w Kiełczo-
wie 

• 30 września 2011 r. podpisano umowę 
z fi rmą ECOTEQ I.Bors, R.Flis sp. j. ul. 
Wilczycka 14 55-093 Kiełczów - cena 
brutto: 178 104,00zł 

4) Usługa wywozu odpadów wielkogabary-
towych 

• 05 września 2011r. – podpisano umowę 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o. 
z/s Oława (ceny jednostkowe: 312,12 zł 
brutto za 1Mg odpadów)

5) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Wilczycach, ul. Wilczycka, dz. nr 423

• 06 września 2011 r.– podpisano umowę 
z fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu – cena brutto 210 822,00 zł

6) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Kiełczówku, dz. nr 131/2, 66/1, 138

• 14 lipca 2011 r.– podpisano umowę z fi rmą 
„BISEK” Wojciech Bisek z/s we Wrocławiu 
cena brutto 219 339,28zł

7) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Długołęce, działka nr 591, 593

• 07 września 2011 r. – podpisano umowę 
z fi rmą REMDRO S.A. z/s w Kamieniu- 
cena brutto 79.335,00 zł 

8) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Oleśniczce dz. nr 343

• 07 września 2011 r.– podpisano umowę 
z fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu - cena brutto 175 890,00zł 

9) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Długołęce, działka nr 251/12 (droga do 
przedszkola)

• 15 września 2011 r.– podpisano umowę 
z fi rmą „MAĆ-BUD” Usługi Budowlane 
Beata Rucińska z/s w Bydgoszczy -cena 
brutto 47 581,66 zł

10) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Łozinie ul. Milicka 

• 16 września 2011 r.– podpisano umowę 
z fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu - cena brutto 139 851,00 zł

11) Zakup samochodu terenowego dla Urzę-
du Gminy Długołęka 

• 30 września 2011 r. podpisano umowę 
z ASV LIDER sp. z o.o. AUTORYZOWANY 
DEALER MITSUBISHI ul. Obrońców Pocz-
ty Gdańskiej 19 52-204 Wrocław - cena 
brutto 89 290,00 zł

12) Remont świetlicy w Piecowicach 

• 14 października 2011r. – podpisano umo-
wę z Konsorcjum fi rm: Lider: Małgorzata 
Diudiuk KOMIBUD Budczyce 15, 55-106 
Zawonia Partner: Michał Diudiuk TRANS-
BUD Budczyce 15, 55-106 Zawonia - cena 
brutto: 57 797,00 zł

13) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Mirków – etap II 
(IV postępowanie)

• 27 września 2011 r. - termin otwarcia 
ofert (wpłynęło 5 ofert - najtańsza oferta 
ENVIROTECH sp. z o.o. ul. Jana Kocha-
nowskiego 7 60-845 Poznań, cena brutto 
4.398.275,81 zł - trwa ich weryfi kacja)

14) Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Kiełczowie 

• 23 września 2011 r. - termin otwarcia ofert 
(wpłynęło 8 ofert - najtańsza ARCHIMMO-
DICUS Spółka jawna Mariusz Fabjanowski 
Grzegorz Kędzierski, ul. Kluczborska 
13/1A, 50-323 Wrocław, cena brutto 141 
024,42 zł - trwa ich weryfi kacja)

15) Kredyty złotówkowe, długoterminowe na 
fi nansowanie planowanego defi cytu bu-
dżetowego w związku z realizacją inwe-
stycji pn.:
a) „Modernizacja dróg na terenie Gminy 

(dywaniki asfaltowe) (w m. Kiełczów, 
Mirków, Stępiń, Długołęka, Wilczyce, 
Łozina, Oleśniczka, Brzezia Łąka, 
Domaszczyn, Byków, Szczodre, 
Kątna, Januszkowice, Ramiszów, 
Siedlec, Piecowice, Bierzyce, Borowa, 
Kiełczówek”) – 4.000.000 zł, 

b) „Budowa dróg w Kiełczowie (ul. 
Ogrodowa i wybrane sięgacze)- 
1.000.000 zł.

c) „Budowa połączenia ul. Bierutowskiej 
z ul. Kiełczowską we Wrocławiu” – 
1.500.000 zł, 

d) „Budowa nowych punktów świetnych” – 
1.000.000 zł, 

e) „Budowa ul. Kwiatowej i Kasztanowej 
w Pasikurowicach” – 600.000 zł. 

• 24 listopada 2011r. – termin otwarcia ofert 
16) Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Długołęce – Etap I (budowa 
przedszkola i żłobka)

• 31 października 2011r. – termin otwarcia 
ofert 

17) Budowa kanalizacji sanitarnej w Boro-
wej, Kątnej, Rakowie, Bykowie, Bielawie, 
Oleśniczce – wraz z grupową oczysz-
czalnią ścieków dla tych miejscowości 
– etap I

• 4 listopada 2011r. – termin otwarcia ofert 
18) Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimo-

wej na drogach gminy Długołęka
• 31 października 2011r. – podpisano 

umowę (Zakład Robót Ziemnych, Usług 
Budowlanych i Komunalnych H. Rowiński)
PLANOWANE OGŁOSZENIA: 

1) Projekt kanalizacji sanitarnej w Łozinie 
• II połowa października 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania 
2) Usługa – inspektor nadzoru „Przebudo-

wa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Mirków – etap II”

• II połowa października 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania 
3) Usługa - inspektor nadzoru „Rozbudo-

wa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Długołęce – Etap I (budowa przedszko-
la i żłobka)” 

• I połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania.

4) Usługa - Inspektor nadzoru „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Borowej, Kątnej, 
Rakowie, Bykowie, Bielawie, Oleśniczce 
– wraz z grupową oczyszczalnią ścieków 
dla tych miejscowości – etap I”

• I połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania

5) Dostawa oleju opałowego lekkiego na 
potrzeby Urzędu Gminy Długołęka”

• I połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania.

6) Remont nawierzchni drogi w miejscowo-
ści Wilczyce, ul. Szkolna

• I połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania.

7) Remont nawierzchni drogi w miejscowo-
ści Szczodre, ul. Stawowa (park) 

• II połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania

8) Remont nawierzchni drogi w miejscowo-
ści Wilczyce (odcinek od Kiełczówka do 
„CLARENY”)

• II połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania

9) Remont nawierzchni drogi w miejscowo-
ści Skała, dz. nr ew. 59 

• II połowa listopada 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania

Katarzyna Wolicka
Kierownik Wydziału Remontów 

i Inwestycji

REMONTY NAWIERZCHNI 
DROGOWYCH

Wśród szeregu realizowanych przez Gminę 
Długołęka inwestycji znaczące miejsce zajmu-
ją remonty nawierzchni i konstrukcji dróg gmin-
nych. Zrealizowane w bieżącym roku bądź 
w trakcie realizacji są remonty nawierzchni 
drogowych w m. Raków, Siedlec (ul. Róża-
na), Januszkowice (ul. Leśna), Ramiszów, 
Domaszczyn (ul. Dębowa), Kiełczów (ul. 
Sportowa), Brzezia Łąka (ul. Akacjowa i ul. 
Spokojna), Byków (al. Lipowa), Siedlec (ul. 
Orzechowa i ul. Ogrodowa), Bierzyce, Pieco-
wice, Kiełczówek, Wilczyce (ul. Wilczycka), 
Długołęka (m.in. sięgacz ul. Robotniczej), 
Oleśniczka, Łozina (ul. Milicka).

W ostatnim czasie wytypowano kolejne 
miejscowości, w których – po wykonaniu doku-
mentacji technicznych i uzyskaniu stosownych 
zezwoleń - planowane jest przeprowadzenie 
prac polegających na odnowieniu istniejących 
nawierzchni drogowych: Wilczyce (m.in. ul. 
Szkolna), Długołęka (ul. Polna), Szczodre (ul. 
Stawowa - park), Skała. Terminy realizacji po-
szczególnych zadań wstępnie przewidziane 
są na wiosnę 2012 r.

Karolina Pietrzak
Wydział Remontów i Inwestycji

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
(stan na dzień 17 października 2011 r.)



www.gmina.dlugoleka.pl
3STRONA WÓJTA

WÓJT GMINY DŁUGOŁĘKA
Długołęka, ul. Robotnicza 12; 55-095 Mirków; woj. dolnośląskie

PRZEZNACZA DO SPRZEDAŻY
• zabytkowy pałac w miejscowości Siedlec, działka nr 61/10 pow. użytkowa budyn-

ku 1363,16 m², pow. działki 0,4453 ha
ZABYTKOWY PAŁAC POŁOŻONY NA TERENIE PARKU 
 PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

• nieruchomości nr 16/7-16/13, obręb Brzezia Łąka pow. od 0,1039 ha do 0,1270 ha
DZIAŁKI BUDOWLANE W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI 

• nieruchomość nr 135/14, obręb Dobroszów, pow. 0,0753 ha 
DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W SPOKOJNEJ MIEJSCOWOŚCI 

• nieruchomość nr 208/23, obręb Januszkowice, pow. 0,0997 ha
DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W SPOKOJNEJ OKOLICY

• nieruchomości nr 294/8, 294/10, 294/11, obręb Kiełczów pow. od 0,1760 ha 
do 0,2452 ha,
DZIAŁKI MIESZKANIOWO-USŁUGOWE W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI 
W POBLIŻU GRANIC WROCŁAWIA

• nieruchomości nr 46/7, obręb Siedlec, pow. 0,0901 ha 
DZIAŁKA BUDOWLANA W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI W POBLIŻU 
GRANIC WROCŁAWIA

PRZEZNACZA DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
• nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowym, położonym 

na działkach nr 119/2 i 120/18, o łącznej pow. 0,3510 ha, obręb wsi Długołęka 
(dotychczasowa siedziba Urzędu Gminy)
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY DRODZE KRAJOWEJ RELACJI 
WROCŁAW - WARSZAWA ORAZ SPOSÓB PRZEZNACZENIA W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SPRZYJA 
LOKALIZACJI NA JEJ TERENIE NP. HOTELU, SALI WESELNEJ CZY CEN-
TRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNEGO.

Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w pok. nr 16 Urzędu Gminy Długo-
łęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 22 oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Dłu-
gołęka, udostępnianych w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka i na stronie internetowej 
http://dlugoleka.bip.net.pl/

Anna Rabajczyk
Z-ca kierownika ds planowania przestrzennego

Urząd Gminy Długołęka przystąpił do 
Projektu Partnerskiego z Agencją Roz-
woju Aglomeracji Wrocławskiej współfi -
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego jednym z działań 
jest Wdrażanie Powszechnego Modelu 
Oceny CAF (Common Assessment Fra-
mework) 

CAF jest metodą, która  z jednej stro-
ny poszerza świadomość o funkcjonowa-
niu urzędu poprzez ujawnienie ukrytych 
zależności i mechanizmów, a z drugiej 
pokazuje braki w obszarze zarządzania. 
Dzięki CAF można dostrzec, gdzie leżą 
rezerwy organizacji i jak po nie sięgnąć. 
CAF to przede wszystkim pogłębienie 
samowiedzy o urzędzie, a projekty dosko-
nalące jakie powstają wkrótce po zakoń-
czeniu procesu samooceny, są wynikiem 
obiektywnego spojrzenia przedstawicieli 
pracowników oraz analizy słabych stron.

Powołanie koordynatora CAF jest pierw-
szym krokiem organizacyjnym. Koordyna-
torem w Urzędzie Gminy Długołęka jest 
Pan Aleksander Ziobro - Sekretarz Gminy 
powołany Zarządzeniem Wójta Gminy nr 
201/2011 z dnia 07 lipca 2011 r. Koordy-
nator uzyskał upoważnienie do działania 
i został zobowiązany do realizacji pro-
jektu w określonym terminie i wykonania 
sprawozdania. Koordynator od momentu 
powołania miał za zadanie ustalić skład 
i wielkość grupy samooceniającej, w któ-
rej uczestniczą następujący pracownicy 

urzędu: Elżbieta Chodakowska, Ewa Ste-
fanowska, Jarosław Pachana, Agnieszka 
Hordyńska, Marta Waz, Jacek Fit, Ewelina 
Walczak – Pelc, Mariusz Więch, Małgo-
rzata Wojtaszewska – Woźniak, Karolina 
Hornicka i Magdalena Tomala. Specjalnie 
powołany zespół, o którym mowa powyżej 
poprzez dyskusję i udzielanie odpowiedzi 
na szczegółowe pytania w ramach po-
szczególnych kryteriów, określił obecny 
poziom rozwoju urzędu, rzetelnie dokonał 
oceny kilkunastu aspektów funkcjonowa-
nia administracji lokalnej (przeprowadził 
samoocenę), która jest punktem wyjścia 
do podjęcia działań usprawniających funk-
cjonowanie urzędu. W wyniku samooceny 
otrzymano bardzo szczegółową analizę 
obecnego stanu rozwoju instytucjonalne-
go, uwzględniającą wszystkie najważniej-
sze aspekty funkcjonowania gminy.

W ramach Planu Doskonalenia w Urzę-
dzie Gminy Długołęka zostaną zrealizo-
wane trzy projekty:
1) „Wprowadzenie szkoleń języko-

wych z wykorzystaniem nowych 
technologii”,

2) „Stworzenie narzędzia do pomiaru 
satysfakcji pracowników w zakre-
sie funkcjonowania urzędu”,

3) „Stworzenie narzędzia do pomiaru 
satysfakcji pracowników dotyczą-
cej kultury organizacji urzędu”.

Elżbieta Chodakowska 
Wydział Spraw Obywatelskich

BIEŻĄCE INWESTYCJE 
NA TERENIE GMINY

Z uwagi na dużą ilość nadzorowanych przez Gminę Długo-
łęka umów, których przedmiotem jest projekt bądź realizacja 
inwestycji, poniżej przedstawiamy Państwu ich wykaz:

UMOWY BUDOWLANO – REMONTOWE
• Wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj 

i wybuduj oraz realizacja robót budowlanych polegających 
na budowie boiska sportowego o wymiarach 22 x 44 m 
o nawierzchni poliuretanowej w m. Borowa

• Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku Apteki i Prak-
tyki Lekarza Rodzinnego w m. Kiełczów, ul. Wilczycka 14

• Remont budynku remizy OSP w m. Borowa, ul. Jaworowa 4
• Remont lokalu mieszkalnego w m. Siedlec, ul. Wrocławska 

55/1
• Remont 35 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy 

Długołęka
• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót bu-
dowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego 
w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy 
Długołęka

• Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka 
ul. Zawadzkiego (pomiędzy ul. Południową a ul. Wschod-
nią) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz 
remontem rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w m. 
Długołęka

• Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ul. 
Kwiatowej (pomiędzy ul. Wrocławską i Lipową) oraz odcinka 
ul. Kasztanowej (pomiędzy ul. Wrocławską i Kwiatową) w m. 
Pasikurowice

• Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z wybranymi sięgaczami 
oraz ul. Orzechowej w m. Kiełczów

• Budowa odcinka ul. Orzechowej z odwodnieniem oraz miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych wraz z oświetle-
niem w m. Brzezia Łąka

• Przebudowa ul. Krótkiej i Rzemieślniczej wraz z odwodnie-
niem oraz oświetleniem ulicznym w m. Mirków

• Budowa drogi Kamień - Byków wraz z odwodnieniem i obu-
stronnymi rowami przydrożnymi

• Remonty nawierzchni drogowych na terenie gminy

UMOWY PROJEKTOWE
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (budow-

lanej i wykonawczej) budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w obrębie m. Szczodre i Domaszczyn wraz z przyłączami, 
sieciami przesyłowymi oraz włączeniem w istniejący rurociąg

• Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz przyłączy w m. Długołęka, ul. Wrocławska (rejon 
SELGROS Cash & Carry)

• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wybra-
nych sięgaczy ul. Południowej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym w m. Kiełczów

• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Zgodnej oraz wybranych sięgaczy ul. Wrocławskiej wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w m. Kiełczów

• Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebu-
dowy wybranych ulic w m. Mirków

• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Tuwima, ul. Klonowej, ul. Reja, ul. Kochanowskiego, wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w m. Długołęka

• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Asnyka, ul. Mickiewicza, ul. Miarki, ul. Kasztanowej, ul. Spa-
cerowej, wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym 
w m. Długołęka

• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Konopnickiej, ul. Spokojnej, ul. Akacjowej, wraz z odwodnie-
niem oraz oświetleniem ulicznym w m. Długołęka

• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części 
ul. Polnej wraz z odwodnieniem jej nawierzchni, jednostron-
nym chodnikiem oraz oświetleniem w m. Wilczyce

Karolina Pietrzak
Wydział Remontów i Inwestycji
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23 sierpnia w sali obrad Urzędu Gminy 
w Długołęce odbyła się uroczystość wręcze-
nia aktów nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. W uroczy-
stości uczestniczyli dyrektorzy szkół oraz 
bohaterowie spotkania-nauczyciele, którym 
kierownik Zespołu Beata Łabaczuk w imieniu 
Wójta Gminy wręczyła dokument potwierdza-
jący awans. Osiągnięcie statusu nauczyciela 
mianowanego jest bardzo ważnym wydarze-
niem w życiu zawodowym nauczycieli. 

Awansowani nauczyciele składali egza-
min przed Komisją Egzaminacyjną powo-
łaną Zarządzeniem Wójta Gminy. Egzamin 
rozpoczyna się prezentacją, w czasie której 

nauczyciele przedstawiają swój dorobek za-
wodowy, swoje sukcesy, dzielą się refl eksja-
mi na temat swojej pracy pedagogicznej. Na-
stępnie odpowiadają na pytania zadawane 
przez członków komisji.

 W czasie uroczystości nauczyciele składali 
ślubowanie, zobowiązując się w nim m.in. do 
rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela, 
wychowawcy i opiekuna młodzieży. Wręcza-
jąc Akty Kierownik Zespołu życzyła nauczy-
cielom kolejnych awansów oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

Status nauczyciela mianowanego uzyskali:
Małgorzata Brudnicka- nauczyciel edu-

kacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawo-

wej w Kiełczowie
Dagmara Pawlińska - nauczyciel biologii 

w Zespole Szkół w Brzeziej Łące
Aleksandra Krajewska- nauczyciel biolo-

gii w Gimnazjum w Wilczycach
Robert Ruszczak - pedagog w gimnazjum 

w Wilczycach
Żanna Grigorjeva - nauczyciel języka an-

gielskiego w Szkole Podstawowej w Borowej
Aleksandra Libura - nauczyciel języka 

niemieckiego w Szkole Podstawowej w Bo-
rowej

Beata Łabaczuk
Kierownik ZOE-AJO

Z ŻYCIA GMINY

Uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu 13 października 2011 roku w Zespo-
le Licealno-Gimnazjalnym w Długołęce odbyła 
się uroczysta gala wręczenia Stypendium Wójta 
Gminy Długołęka dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów Szkół dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Długołęka. Stypendium Wójta 
Gminy Długołęka ustanowione zostało w ra-
mach Programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów z terenu Gminy Długołęka, przy-
jętego Uchwałą Nr XXXII/370/09 Rady Gminy 
Długołęka z dnia 30 grudnia 2009r. Celem 
Programu jest promowanie uczniów wybitnie 
uzdolnionych, zachęcanie ich do reprezentowa-
nia Gminy w konkursach i olimpiadach, podej-
mowanie działań ukierunkowanych na wzrost 
aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów 
oraz promocja Gminy.

Na uroczystość zaproszono wyróżnionych 
uczniów wraz z rodzicami, przedstawicieli Rady 
Gminy oraz dyrektorów Szkół. Galę uświet-
nił program artystyczny przygotowany przez 
uczniów gimnazjum i liceum.

Dyplomy potwierdzające przyznanie Sty-
pendium na rok szkolny 2011/2012 z rąk Pani 
Wójt Iwony Agnieszki Łebek otrzymało łącznie 
37 uczniów. Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Mirosław Duda wręczył rodzicom wyróżnionych 
uczniów listy gratulacyjne. 1 uczennica z Li-
ceum w Długołęce; 6 uczniów ze Szkół podsta-
wowych z Kiełczowa, Dobroszowa i Węgrowa; 
25 uczniów z gimnazjów z Borowej, Wilczyc, 
Siedlca, Długołęki i Łoziny; otrzymało stypen-
dium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzoro-
we zachowanie. Cztery uczennice z Długołęki 

i Brzeziej Łąki otrzy-
mały stypendium za 
szczególne osiągnię-
cia w sporcie. Uczeń 

gimnazjum w Długołęce otrzymał stypendium 
przyznawane dla fi nalistów olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim 
lub ogólnopolskim. Pani Wójt życzyła stypen-
dystom, aby uzyskane wyróżnienie stało się 
zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań 
i osiągania jak najlepszych wyników w szkole 
i w dalszym życiu, pogratulowała również ro-
dzicom, życząc Im jak najwięcej takich sytuacji, 
w których mogą być dumni ze swoich pociech. 
Pani Wójt podkreśliła fakt, że Stypendium Wójta 
Gminy mogą otrzymywać tylko najlepsi ucznio-
wie, a mimo to grupa stypendystów w naszej 
Gminie jest tak liczna, co niewątpliwie świad-
czy o wysokim poziomie edukacji w gminnych 
placówkach, o skuteczności działań nauczycieli 
i rodziców.

STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE 
WYNIKI W NAUCE

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Małgorzata Droździk
Natalia Kostrubies
Maria Wyrzykowska
Emilia Dawiec
Katarzyna Szczerba
Jagoda Olszewska

GIMNAZJUM:
Monika Owczarek
Patrycja Haron
Elżbieta Gontarz
Anna Szczerba
Michalina Stanisławczyk

Klaudia Madziała
Aleksandra Krzesińska
Dominika Obuch
Agata Maciejec
Adam Pałęcki
Paulina Michalska
Mariusz Szachniewicz
Przemysław Magiera
Aleksandra Głaz
Adrianna Jasińska
Marzena Herka
Jaśmina Gunia
Karolina Samolewska
Jowita Sojko
Agnieszka Rupart
Dawid Szponar
Maciej Snarski
Kamil Kobyłecki
Sebastian Salamaga
Kacper Studenny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Paulina Kaczmarczyk

STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE, 
DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Aleksandra Lewalska
Natalia Nosalik
KlaudiaWichrowska 
Katarzyna Stefaniak

STYPENDIUM DLA FINALISTÓW 
OLIMPIAD I KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH NA SZCZEBLU 
WOJEWÓDZKIM LUB OGÓLNOPOLSKIM

Adam Wroniecki

STYPENDIA 2011
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W dniach 23-24.09.2011r. nasi 
gminni radni i sołtysi spotkali 
się w Kobylej Górze na wspól-
nym wyjeździe integracyjno-
szkoleniowym. Idea wyjazdu po-
chodziła od Rady Gminy, a jego 
realizacji podjęli się pracownicy 
Urzędu Gminy.

I tak po przyjeździe spędzi-
liśmy kilka godzin na sali wy-
kładowej, gdzie kierownicy po-
szczególnych wydziałów UG 
prowadzili prezentacje dotyczą-
ce najważniejszych tematów 
i spraw, którymi się zajmują. Na 
nasze zaproszenie odpowiedział 
również Radny Powiatowy Pan 
Ryszard Jaroń, do którego nasi 
sołtysi i radni mieli najwięcej py-
tań. Kierownicy byli oczywiście 
dostępni dla wszystkich również 
po swoich wystąpieniach i gdy 
tylko ktoś miał jakieś szczegóło-
we pytanie, mógł je zadać w ku-
luarach.

Po części ofi cjalnej nastąpiła 
chwila na integrację. Niedawno 
wybraliśmy nowych sołtysów, 
zmienił się również skład rady. 
Była to więc świetna okazja do 

wzajemnego zapoznania oraz 
podzielenia się swoją wiedzą 
oraz doświadczeniami.

W sobotni poranek odbyło się 
jeszcze spotkanie Rady Gminy 

Długołęka, po którym wspólnie 
wróciliśmy do Długołęki.

Anna Chomicka
Promocja i współpraca 

zagraniczna

13.10.2011r. w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mir-
kowie, odbyło się pasowanie uczniów klasy I. 
Uroczystość była wyjątkowa z wielu powodów, 
nie tylko za sprawą programu artystycznego, 
odświętnego ubioru uczniów, pięknej dekoracji 
sali, licznie przybyłych gości, czy wielu prezen-
tów, ale także z uwagi na ceremoniał ślubowa-
nia klasy pierwszej, który miał miejsce pierw-
szy raz. Trzeba przyznać, że poczet sztanda-
rowy dodał rangi temu wydarzeniu. 

Do ślubowania przystąpiło 27 uczniów z 28 
osobowej klasy. Pierwszoklasiści pięknie za-

prezentowali się w części artystycznej i zgod-
nie z tym, co powiedzieli na jej zakończenie 
„teraz już z honorem powiedzieć możemy, jak 
być dobrym uczniem doskonale wiemy”, uzna-
łam, że celująco zdali egzamin na ucznia i od 
razu przystąpiłam do pasowania. 

Rodzice również złożyli ślubowanie. Przy-
rzekali, że będą się starali „słuchać uważnie 
o czym mówi, pamiętać, że każdy uczy się na 
błędach, doceniać w dziecku to, co najlepsze, 
przytulać je często, cieszyć się jego dzieciń-
stwem”. 

Po części ofi cjalnej wszyscy udali się do 

pięknie przystrojonej klasy, gdzie czekały 
wspaniałe wypieki przygotowane przez mamy. 

Zarówno rodzice, jak i zaproszeni goście, do-
cenili trud przygotowań włożony przez uczniów 
i ich wychowawczynię - panią Dorotę Durbajło, 
nagradzając ich pracę gromkimi brawami.

Uczestnictwo w tej uroczystości było praw-
dziwą przyjemnością

Edyta Podyma
Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Mirkowie

Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie

Wyjazd Sołtysów i Radnych
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17 czerwca 2011r. nasza szkoła 
i przedszkole otrzymały imię Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu. Zostaliśmy 
najmłodszą placówką noszącą to mia-
no. I to właśnie nas spotkał zaszczyt 
zorganizowania obchodów Świato-
wego Dnia Orderu Uśmiechu.

Wspaniała i pełna radości uroczy-
stość odbyła się 21 września 2011r. 
Wszyscy z niecierpliwością oczeki-
wali specjalnych, wyjątkowych gości. 
Ze względu na charakter uroczystości 
pani dyrektor Edyta Podyma w pierw-
szej kolejności powitała Kawalerów 
Orderu Uśmiechu, którzy zostali pa-
tronami naszej szkoły i przedszkola, 
a są to:

• Marek Michalak - Rzecznik Praw 
Dziecka oraz przewodniczący 
Europejskiej Sieci Rzeczników 
Praw Dziecka. 

• Wanda Chotomska - pisarka, 
autorka wierszy i opowiadań dla 
dzieci i młodzieży. 

• Prof. Alicja Chybicka – m.in. 
kierownik Katedry i Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej Akade-

mii. Pani profesor przybyła na 
uroczystość z podopiecznymi 
i ich rodzicami. 

• Krzysztof Bramorski - wrocław-
ski prawnik i radny miejski. 

W progach naszej szkoły pani dy-

rektor serdecznie powitała równie 
szacownych gości honorowych: 

• Lillę Jaroń - Wiceminister Edu-
kacji Narodowej

• Sławomira Piechotę - Przewod-
niczącego Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny w Sejmie RP

• Ewę Wolak – która od dwóch 
kadencji pełni funkcję posła na 
Sejm RP, jest członkiem Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży.

• Dorotę Zawadzką - pedagoga, 
psychologa rozwojowego, Do-
radcę Rzecznika Praw Dziecka

• Ewę Górecką - przedstawiciela 
Biura Rzecznika Praw Dziecka
oraz z ramienia Urzędu Gminy:

• Gospodarza Gminy Długołę-
ka - zastępcę wójta Dariusza 
Jedynaka

• Radnych Gminy Długołęka
Po krótkim przywitaniu ucznio-

wie klasy II przygotowani przez 
wychowawczynię Lucynę Ludwi-
czak-Bugaj wspaniale i radośnie 
zaśpiewali piosenkę „Uśmiech-
nięty Order” a chórek TUTTI pro-

wadzony przez panią Izabelę Troja-
nowską zaprezentował utwór ”Jestem 
mieszkańcem Ziemi”.

Jeszcze kilka słów od szacownych 
gości i…czas na część artystyczną! 
Nasi niezwykle utalentowani ucznio-
wie pod bacznym okiem pań: Ewy 
Bronkowskiej, Magdaleny Krawczyk 
i Agnieszki Luto przygotowali zabaw-
ne przedstawienie „Pociąg Życzliwo-
ści”.

Po tak wspaniałych występach 
wszystkim: gościom i aktorom nale-
żała się chwila relaksu. Dzieci mogły 
„poszaleć” przy muzyce na szkolnym 
boisku a rodzice udali się do sali gim-
nastycznej na wykład Marka Michala-
ka, Doroty Zawadzkiej oraz prof. Alicji 
Chybickiej. 

To był wspaniały dzień, pełen emo-
cji, radości i życzliwego śmiechu, któ-
ry cały czas nam towarzyszył, bo każ-
de dziecko i dorosły w naszej szkole 
i przedszkolu wie, że:

Uśmiech, miłe słowo
daje wszystkim moc szałową!

Agnieszka Luto

Order UśmiechuOrder Uśmiechu
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Koniec okresu wakacyjnego większości z nas 
przypomina niedzielne wieczory. Z jednej stro-
ny wciąż cieszymy się czasem wolnym z drugiej 
jednak, w tyle głowy coś powtarza nam, że oto za 
parę godzin znów będzie poniedziałek.

Gmina Długołęka postanowiła jednak rozwiać te 
głosy i stanąć na straży wyjątkowości i wspaniało-
ści ostatniego weekendu wakacji. I tak po raz ko-
lejny zorganizowaliśmy Dożynki Gminy Długołęka, 
które odbyły się w Parku Szczodre. 

Dożynki to inaczej święto plonów podczas któ-
rego składane są podziękowania za obfi te zbiory 
i urodzaj. Nie mogło więc zabraknąć elementu sa-
crum w postaci Mszy Świętej. Msza odbyła się na 
świeżym powietrzu, a u stóp ołtarza znalazły się 
wspaniałe wieńce przygotowane przez mieszkań-
ców poszczególnych sołectw, co zdecydowanie 
dodało jej uroku i wyrazu. Mszę poprowadził sam 
Biskup Edward Janiak w asyście naszego dostoj-
nego gościa z Ukrainy Arcybiskupa Prawosławne-
go. Biskup oraz arcybiskup w towarzystwie Pani 
Wójt i starostów Dożynek ( którymi w tym roku zo-
stali pan sołtys Bukowiny Tadeusz Mazur oraz pani 
sołtys Brzeziej Łąki Elżbieta Świerczyńska) zostali 
przewiezieni pod ołtarz na pięknie udekorowanych 
bryczkach. Tym samym podkreślony został koński 
element tradycji naszej gminy.

W tym roku ciekawym i trafi onym pomysłem 
okazały się nazwane przez nas Stoiska Wsi. Każ-
da z wsi sołeckich miała okazję zaprezentować 
się, w wybrany przez siebie sposób przed szer-
szą publicznością. Zmyślni sołtysi wraz z zaan-
gażowanymi mieszkańcami wpadli na przeróżne, 
często bardzo oryginalne, pomysły mające na celu 
promocję swoich miejscowości. Pani Wójt oraz za-
proszeni goście (m.in. delegacja z naszej partner-

skiej Gminy Sarny z Panem Merem na czele oraz 
Starosta Powiatowy Pan Szawan) byli pod ogrom-
nym wrażeniem pracy i zaangażowania twórców 
stoisk dlatego też spontanicznie ogłoszony został 
konkurs na najpiękniejsze stoisko. W pierwszej 
trójce nagrodzonych miejscowości znalazły się 
Godzieszowa, Węgrów i Jaksonowice.

Nie był to jedyny konkurs przeznaczony dla na-
szych wsi sołeckich. Tradycyjnie już zorganizowa-
ny został konkurs na najpiękniejszy wieniec przy-
gotowany przez mieszkańców poszczególnych 
wsi. Konkurs był połączony z wystawą wszystkich 
wieńców, które jak w tym roku zaskoczyły nas 
pięknem, pomysłowością i precyzją wykonania. 
Nagrody co należy podkreślić też okazały się nie-
małe, były to bowiem nagordy pieniężne do wyko-
rzystania przez sołectwa na realizację ich potrzeb. 
W tym roku I miejsce otrzymały aż trzy wieńce po-
chodzące z miejscowości Bukowina, Godzieszowa 
oraz Kątna.

Na podobnej zasadzie odbył się Turniej Wsi 
czyli cykliczny turniej sportowy przeznaczony dla 
poszczególnych sołectw. W tym roku wzięło w nim 
udział 6 drużyn, które jak wynika z naszych relacji, 
zmagały się ze sobą z zawziętością ale w atmos-
ferze fair play. Wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni na scenie i tam też z rąk Pani Wójt odebrali 
puchary oraz nagrody. Zwycięzca jest jednak tylko 
jeden i w tym roku była to drużyna z Dobroszowa.

Kolejną atrakcją były pokazy jazdy na koniach. 
Oprócz tego można było na własne oczy i z bliska 
zobaczyć różne rasy koni polskich, a najbardziej 
zaintrygowane osoby mogły otrzymać specjalnie 
wydany z tej okazji folder, a także porozmawiać 
z specjalistami i miłośnikami koni z naszych okolic. 

Dożynki organizowane przez naszą Gminę to 
również okazja do wzięcia udziału w koncercie 
plenerowym i to z nie byle jakimi wykonawcami. 
W tym roku gwiazdą muzyczną, która odwie-
dziła nas była Halina Mlynkova, znana świetnie 
z zespołu Brathanki. Pani Halina zauroczyła nas 

swoim wspaniałym wizerunkiem scenicznym, fan-
tastycznym głosem oraz coraz rzadziej spotykaną 
u gwiazd tego kalibru, uprzejmością i serdeczno-
ścią. Tym samym wszystkim uczestnikom Doży-
nek zapewniła dobrą zabawę.

Dożynki w naszej gminie nie odbyłyby się bez 
tańców z prawdziwego zdarzenia! Nie od dziś 
wiadomo, że co jak co, ale taniec to mocna stro-
na i ulubiona rozrywka naszych mieszkańców. Tak 
więc do północy fantastyczną rozrywkę zapewnił 
nam zespół muzyczny The Black – nie raz już 
sprawdzony przez nas w boju muzycznym.

Wspaniałym zwieńczeniem wieczoru okazał 
się pokaz pirotechniczny. Fajerwerki cieszyły oko 
wszystkich zgromadzonych w Parku Szczodre. 
Były także widoczne nad pobliskimi miejscowo-
ściami i nieobecni mogli z własnego tarasu choć 
przez chwilę poczuć klimat dożynkowej fety.

Jako obserwator całego wydarzenia odniosłam 
wrażenie, że tego typu zabawy są niesamowitym 
spoiwem łączącym ludzi. Na co dzień nie mamy 
czasu dla rodzin i przyjaciół, żyjemy pracą i obo-
wiązkami. W tym dniu natomiast widziałam mnó-
stwo uśmiechniętych i zadowolonych twarzy. 
Słyszałam śmiech, przyjemną muzykę. Wniosek 
więc nasuwa się jeden – OBY WIĘCEJ TAKICH 
IMPREZ W NASZEJ GMINIE! 

Korzystając z okazji Wójt Gminy Długołęka raz 
jeszcze składa serdeczne podziękowania naszym 
wspaniałym sponsorom: Renevis Inżynieria Śro-
dowiska, Eko-wod, Jamp, Clarena, Dach-bud, 
Selgros Cash & Carry, Vatt-Invest, Bickhardtbau 
Polska, Macma Polska, Big Auto, Pałac Borowa, 
Perfecta oraz Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.

Dożynki 2011Dożynki 2011
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Likwidacja ZOZów z terenu Gminy Długołęka
Wykonując Uchwałę Rady Gminy Nr XXVII/335/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Prywatyzacji 

Publicznej Służby Zdrowia Wójt Gminy Pani Iwona Agnieszka Łebek Zarządzeniem Nr 129/2011 
z dnia 19 maja 2011 r. ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów, które przejmą udzielanie świad-
czeń zdrowotnych po likwidowanych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. 
Konkurs rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 317/2011 r. z dnia 22 września 2011 r. 

Następnie na sesji w dniu 29 września 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie likwidacji 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu Gminy Długołęka (Nr X/157/11, 
X/158/11, X/159/11, X/160/11). Zgodnie z zapisami tych uchwał dalsze, nieprzerwane udzielanie 
świadczeń zdrowotnych osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń likwidowa-
nego Zakładu, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapew-
nią podmioty lecznicze odpowiednio utworzone lub prowadzone przez:

Panią Donatę Tużnik z dniem 1 stycznia 2012 r.. w odniesieniu do Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzeziej Łące z fi lią w Borowej;

Citodent rodzinny s.c. Joanna Furtak Pobrotyn, Piotr Pobrotyn z dniem 1 stycznia 2012 r. w od-
niesieniu do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Długołęce;

Pana Tomasza Grześkowiaka z dniem 1 lutego 2012 r. w odniesieniu do Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcu a także w odniesieniu do Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łozinie.

Słowa „likwidacja” czy „prywatyzacja”, pojawiające się w kontekście reform służby zdrowia, 
wciąż wzbudzają wśród społeczeństwa wiele negatywnych emocji. Najczęściej wynika to z błęd-
nego pojmowania obu tych pojęć oraz nieznajomości procedur przekształceniowych. Jednak 
w skali całego kraju zakłady opieki zdrowotnej sukcesywnie zmieniają formę organizacyjno-praw-
ną z publicznej na niepubliczną. Praktyka pokazuje, iż odbywa się to przede wszystkim z korzy-
ścią dla pacjentów. Przykładów nie musimy szukać daleko. Kilka lat temu władze gminy zdecydo-
wały o likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kiełczowie. W jego miejsce powstała 
placówka niepubliczna, której pacjenci mogą korzystać z nieodpłatnych usług medycznych na 
takich samych zasadach jak w ośrodkach publicznych. Po przekształceniu wyraźnie zwiększył 
się potencjał diagnostyczno-leczniczy zakładu- rozszerzono wachlarz świadczonych usług i za-
trudniono nowych specjalistów. Jesteśmy przekonani, że przekształcenia organizacyjno-prawne, 
które mają miejsce są w pełni uzasadnione i konieczne i przyczynią się do jeszcze lepszej jakości 
usług zdrowotnych na terenie Gminy Długołęka.

Magda Nikonor
Referent Prawny

GALA Z OKAZJI DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ
Gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej odbyła się 13 października w re-
stauracji „U Janów” w Mirkowie. Tego dnia Wójt 
Gminy Długołęka Pani Iwona Agnieszka Łebek 
spotkała się z pracownikami obsługi, nauczycie-
lami, dyrektorami szkół i pracownikami Zespołu 
Obsługi Jednostek Oświatowych, by podzię-
kować im za pracę z pasją, bo właśnie dzięki 
niej uczniowie osiągają tak wspaniałe sukcesy. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele sa-
morządu lokalnego – skarbnik Gminy Pani Mie-
czysława Dziubdzińska, Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Mirosław Duda oraz prezes ZNP 
Pani Urszula Kuzyk i przewodnicząca NSZZ 
Solidarność Pani Michalina Leśniewska.

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Pani Iwo-
na Agnieszka Łebek wręczyła pracownikom 
placówek oświatowych dyplomy potwierdzające 
przyznanie nagród. Za wyróżniającą pracę na-
grodę otrzymało 13 pracowników obsługi oraz 
pracownicy Zespołu, za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze – 13 nauczycieli. Nagrody 
otrzymali dyrektorzy szkół, którzy szczególnie 
wyróżnili się swoją kreatywnością, doskonałą 
organizacją i dużym zaangażowaniem w swoją 
pracę, wysoką skutecznością w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej oraz sumiennością i rze-
telnością. Każda z nagrodzonych osób otrzyma-
ła również piękną pąsową różę.

Szczególnie miłym momentem uroczystości 
były gratulacje dla Pań – Jolanty Wosiek-Frej 
i Doroty Dzikowskiej, nauczycielek Szkoły Pod-
stawowej w Borowej, które 14 października we 
Wrocławiu otrzymały z rąk Pani Kurator Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Wójt Iwona Agnieszka Łebek pogratulo-
wała wszystkim nagrodzonym. Podkreśliła jak 
bardzo cieszy się z sukcesów i osiągnięć na-
uczycieli w codziennej pracy z uczniami. Dzię-
kowała pracownikom gminnej oświaty za duże 
zaangażowanie w swoją pracę. Życzyła satys-
fakcji i radości w życiu osobistym oraz dalszej 
dobrej i miłej współpracy z gminnym samorzą-
dem. Podkreśliła, że w Gminie Długołęka jest 
wielu wspaniałych nauczycieli, którzy pracują 
z młodzieżą podczas lekcji i po obowiązkowych 
zajęciach szkolnych. Wielu z nich ma olimpij-
czyków, zwycięzców konkursów o zasięgu ogól-
nopolskim i międzynarodowym, prowadzi róż-
nego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Znakomite 
osiągnięcia w pracy zawodowej potwierdzają 
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Pani 
Wójt podziękowała również przedstawicielkom 
związków zawodowych, podkreśliła ogromne 
zaangażowanie w sprawy gminnej oświaty.

W dalszej części uroczystości Pan Marian 
Pyzałka i Pan Robert Torchała podziękowali 
Pani Wójt za nieustanne wspieranie gminnej 
oświaty i motywowanie pracowników jednostek 
oświatowych do dalszej, jeszcze lepszej pracy. 
Podkreślili, że Dzień Edukacji Narodowej to nie 
tylko święto nauczycieli, ale wszystkich osób 
które pracują na rzecz oświaty. Podziękowania 
otrzymała również Pani skarbnik Mieczysława 
Dziubdzińska.

Po zakończeniu części ofi cjalnej pani Wójt 
zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości 
na wspólny obiad.

Beata Łabaczuk
Kierownik ZOE-AJO

STULATKA W SIEDLCU
W dniu 14 października br mieliśmy zaszczyt złożyć gratulacje i życzenia Pani Magdalenie 

Chrąchol, która obchodziła swoje setne urodziny. Pani Magdalena urodziła się 16 październi-
ka 1911 r. w Tuligłowach. Przez całe swoje życie pracowała jako rolnik. Podczas drugiej wojny 
światowej straciła męża, z drugim poznanym już po wojnie przeżyła w szczęściu i zgodzie 25 lat, 
wychowała 6 – cioro dzieci. Obecnie Pani Magdalena mieszka z córką w miejscowości Siedlec, 
jest osobą pogodną, bardzo życzliwą ludziom i niesamowicie żywotną.  Całe swoje życie ciężko 
pracowała, a zapytana o receptę na długowieczność stwierdziła, że całe życie powierzała się 
Opatrzności Bożej dzięki, której z różnych życiowych opresji wychodziła cało. Gratulacje na pi-
śmie przesłał Pani Chrąchol Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk i  Wojewoda Dolnośląski 
Pan Aleksander Marek Skorupa. Przedstawiciele władz samorządowych uhonorowali szanowną 
jubilatkę koszem 100 róż, które Pani Magdalena przyjęła z nieukrywanym wzruszeniem.

Kamila Kochaniec
Promocja i współpraca z zagranicą



www.gmina.dlugoleka.pl
9

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dłu-
gołęka, która odbyła się w dniu 29 września 
2011 r. doszło do zmian w Prezydium Rady 
Gminy Długołęka. Z funkcji Przewodniczą-
cej Rady Gminy w głosowaniu tajnym zo-
stała odwołana Pani Anna Chmielewska. 
Wybrano również nowego Przewodniczą-
cego Rady Gminy Długołęka, którym zo-
stał Pan Mirosław Duda. Wiceprzewodni-
czącym Rady został Pan Ryszard Mazur.

Nastąpiły również zmiany na stanowi-
skach Przewodniczących komisji stałych 
Rady Gminy Długołęka, bowiem z funkcji 
przewodniczących komisji zostali odwołani: 
Pan Tomasz Karniewicz- Przewodniczący 
Komisji Budżetowej, Pani Agata Michnik- 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani 
Marta Wantrych- Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Pan Leon Maślanka- Przewod-
niczący Komisji Rolnej. Natomiast Radna 
Pani Marzena Dzięgała sama zrezygno-
wała z funkcji Przewodniczącej Komisji Go-
spodarczej. 

W wyniku powyższego zostali wybrani 
nowi przewodniczący komisji: Pani Bar-
bara Sułek została wybrana na Przewod-
niczącą Komisji Budżetowej zasilając skład 
tej komisji, Pani Jolanta Wołowiec została 
wybrana Przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej, Pani Urszula Zalewska- Przewod-
niczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, Pan 
Kazimierz Partyka – Przewodniczącym 
Komisji Rolnej i Pani Lidia Augustyno-
wicz została Przewodniczącą Komisji Roz-
woju Gospodarczego, Ochrony Środowiska 
i Komunikacji jak również została powołana 
do składu Komisji Budżetowej. Podczas 
sesji wybrano również przewodniczące-
go komisji doraźnej ds. zmian w Statucie 
Gminy Długołęka i Statutach Sołectw został 
nim Pan Ryszard Mazur. Poniżej przed-
stawiam wykaz pozostałych podjętych pod-
czas sesji uchwał:

Uchwała Nr X/149/11 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Długołęka.

• Uchwała Nr X/150/11 w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Długołęka na rok 
2011.

• Uchwała Nr X/151/11 w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej Woje-
wództwu Dolnośląskiemu na realizację 
zadania pn. „Leniwka, Kanał Ulgi – 
konserwacja cieku i kanału wraz z na-
prawą ubezpieczeń, gm. Długołęka”

• Uchwała Nr X/152/11 w sprawie zasad 
ustalenia wysokości diet dla radnych 
Rady Gminy Długołęka.

• Uchwała Nr X/153/11 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr III/56/11 Rady Gminy 
Długołęka z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Długołęka.
• Uchwała Nr X/154/11 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych.

• Uchwała Nr X/155/11 w sprawie nada-
nia imienia Publicznemu Gimnazjum 
w Wilczycach. 

• Uchwała Nr X/156/11 w sprawie okre-
ślenia zasad zbycia, oddania w dzier-
żawę, najem, użytkowanie oraz uży-
czenie ruchomych aktywów trwałych 
samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których Gmina 
Długołęka jest podmiotem tworzącym.

• Uchwała Nr X/157/11 w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzeziej 
Łące z fi lią w Borowej.

• Uchwała Nr X/158/11 w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Długo-
łęce.

• Uchwała Nr X/159/11 w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcu.

• Uchwała Nr X/160/11 w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łozinie.

• Uchwała Nr X/161/11 w sprawie 
zmiany załącznika grafi cznego do 
uchwały Rady Gminy Długołęka Nr 
XXVII/318/09 z dnia 23 czerwca 
2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w obrę-
bie wsi Pruszowice.

• Uchwała Nr X/162/11 w sprawie nada-
nia nazw ulicom we wsi Śliwice oraz 
zmiany uchwały nr XXXVIII/442/10 
z dnia 29 września 2010 r., Rady Gmi-
ny Długołęka w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Śliwice.

• Uchwała Nr X/163/11 w sprawie nada-
nia nazw ulicom we wsi Siedlec.

• Uchwała Nr X/164/11 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy we wsi Wilczyce.

• Uchwała Nr X/165/11 w sprawie nada-
nia nazw ulicom we wsi Domaszczyn. 

• Uchwała Nr X/166/11 w sprawie 
rozpatrzenia wezwania Pana Zenona 
Michnika do usunięcia naruszenia pra-
wa w związku z uchwałą Nr VI/111/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia 17 maja 
2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mirków – część 
„A” obejmującej zmianę przebiegu dro-
gi dojazdowej na działkach nr 793/7, 
793/6 oraz części działek nr 24/11, 
26/4, 27/6, 27/7

• Uchwała Nr X/167/11 w sprawie roz-
patrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Długołęka. 

• Uchwała Nr X/169/11 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nierucho-
mości stanowiących własność Gminy 
Długołęka.

• Uchwała Nr X/170/11 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XIV/129/99 Rady 
Gminy Długołęka z dnia 13 sierpnia 
1999 r. w sprawie zasad na jakich 
przewodniczącym rad sołeckich będą 
przysługiwały diety oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych.

• Uchwała Nr X/171/11 w sprawie zgło-
szenia kandydata na ławnika, które 
pozostawia się bez dalszego biegu.

Uchwały dostępne są w biurze rady Gmi-
ny Długołęka oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Anna Borecka
Kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
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O dotacjach zewnętrznych w Gminie Długołęka…
Informujemy, iż złożony w czerwcu 2011 r. wniosek o dofi nansowanie do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Przebu-
dowa oczyszczalni ścieków w m. Mirków – etap II” został zaopiniowany pozytywnie przez 
Radę Nadzorczą funduszu. Wartość uzyskanej dotacji wyniosła: 846 000,0 0 zł, a wartość ni-
skoprocentowej pożyczki: 1 692 000,00 zł. 

Wniosek złożony w marcu b.r. w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie 
pn. „Remont dachu i elewacji świetlicy wiejskiej w Piecowicach”, zgodnie z uchwałą Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego nr XIII/249/11 z dnia 29 września 2011 r., uzyskał wsparcie 
fi nansowe w kwocie 35 000,00 zł. Ponadto w związku z ogłoszonym naborem na działanie 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej Gmina Długołęka we wrześniu złożyła wniosek o dofi nansowanie na zadanie pn. „Budowa 
grupowej oczyszczalni ścieków w m. Borowa wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap 
I”. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi 3 118 174,00 zł. 

Chcąc wykorzystać wszystkie możliwe szanse na uzyskanie wsparcia fi nansowego Gmina 
Długołęka, w październiku złożyła wniosek o dofi nansowanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodo-
wej oraz ul. Orzechowej w m. Kiełczów”. Wniosek aplikacyjny na kwotę 477 500,00 zł został 
złożony w odpowiedzi na nabór w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Nadmieniamy również, iż w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wy-
chowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka”, współfi nanso-
wanego ze środków UE z EFS, w szkołach podstawowych na terenie gminy rozpoczęła się 
większość zajęć dodatkowych dla uczniów nauczania początkowego. We wrześniu przeprowa-
dzono 215 godzin, natomiast w październiku planuje się wykonanie kolejnych 532 godzin lek-
cyjnych. Po rekrutacji przeprowadzonej we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy 
udział w zajęciach dodatkowych weźmie 588 uczniów. Obecnie trwa procedura przetargowa 
na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Gmina Długołęka w najbliższym czasie planuje złożenie kolejnych wniosków o udzielenie 
wsparcia fi nansowego m.in. na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz na inwestycję pn. „Budowa drogi transportu cięż-
kiego Kamień – Byków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Jarosław Dudek
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

Rewolucyjne zmiany 
w gospodarce odpadami

Stoimy u progu wielkich zmian w postępo-
waniu z odpadami komunalnymi wytwarzanymi 
w naszych domach. Już za niespełna dwa lata 
zamiast podpisywania umów z przedsiębiorca-
mi na wywóz „śmieci” będziemy wnosić opłaty 
do gminy, na której będzie spoczywał obowią-
zek zapewnienia odbioru i zagospodarowania 
wszystkich wytworzonych odpadów komunal-
nych. 

Zmiana ta ma na celu objęcie wszystkich 
mieszkańców opłatą za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów, co w efekcie ma doprowadzić 
do likwidacji dzikich wysypisk śmieci (po co wy-
wozić odpady do lasu, rowu lub podrzucać je 
sąsiadom, skoro i tak musimy zapłacić za ich 
odbiór?), oraz wywiązania się z obowiązków 
redukcji ilości odpadów kierowanych do skła-
dowania. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zobowiązuje nas do re-
cyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
co najmniej 50% wytwarzanego papieru, meta-
li, tworzyw sztucznych i szkła w perspektywie 
do 2020 roku. 

Obecnie łączna ilość selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych w aglomeracji wrocław-
skiej wynosi zaledwie ok. 20 kg na mieszkań-
ca. Żeby osiągnąć założone poziomy odzysku 
w 2013 roku musimy zebrać selektywnie 59 kg 
odpadów w przeliczeniu na mieszkańca, zaś 
w 2020 roku odpowiednio - 152 kg. 

W odniesieniu do odpadów ulegających 
biodegradacji (tj. m.in. odpadów ogrodowych 
i kuchennych) ustawa nakłada na nas obowią-
zek, aby już za dwa lata 50% bioodpadów było 
zbieranych selektywnie. Biorąc pod uwagę, iż 
obecnie praktycznie nie prowadzi się selektyw-
nego zbierania tych odpadów, osiągnięcie zało-
żonego poziomu będzie bardzo trudne. Szansą 
na wywiązanie się z tego obowiązku na terenie 
naszej gminy jest promowanie i intensywny 
rozwój przydomowego kompostowania biood-
padów.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to każda 
gmina będzie określać stawkę opłaty w drodze 
uchwały Rady Gminy, na podstawie kosztów 
zagospodarowania odpadów. Może ona być 
naliczana od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość, od ilości zużywanej wody, 
bądź też od powierzchni lokalu mieszkalnego 
(dotyczy raczej spółdzielni mieszkaniowych). 
Decyzję o sposobie naliczania opłat podejmie 
Rada Gminy. 

Każdy właściciel nieruchomości będzie mu-
siał w terminie określonym przez Radę Gmi-
ny złożyć deklarację o wysokości ponoszonej 
opłaty, a następnie aktualizować ją, w przypad-
ku gdy zajdą jakieś zmiany (np. zwiększy się 
liczba członków rodziny). Gmina będzie orga-
nizować przetarg i wyłaniać fi rmy, które będą 
odbierać i zagospodarowywać odpady komu-
nalne.
Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał 

tkwiący w odpadach konieczne jest wybudo-
wanie nowych lub modernizacja istniejących 
instalacji do przetwarzania odpadów, w których 
możliwe będzie pozyskanie z odpadów energii 
cieplnej, elektrycznej oraz nawozów. Zgodnie 
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 
Województwa Dolnośląskiego każda instalacja 
do przetwarzania odpadów ma obsługiwać co 
najmniej 150 tyś. mieszkańców. Na terenie na-
szej gminy nie planuje się budowy tego typu 
instalacji.

Ewelina Byra
Wydział Ochrony Środowiska

Z przyjemnością informujemy, iż rozpo-
częły się prace związane z budową kolejne-
go już, na terenie naszej gminy, boiska wie-
lofunkcyjnego – tym razem w miejscowości 
Borowa.

Realizacja tego obiektu sportowego jest 
konsekwencją realizacji wdrożonego przez 
Wójta Gminy Długołęka, programu budowy 
boisk sportowych na terenie naszej gminy.

Realizowana aktualnie inwestycja po-
lega na budowie boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 
44mx22m, w skład którego wchodzą:

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 
22x44 m,

• boisko do piłki siatkowej o wymiarach 
9x18 m,

• dwa boiska do piłki koszykowej o wy-
miarach 15x20 m,

W ramach przedmiotowej inwestycji zo-
stanie również wykonane:
a) ogrodzenie o wysokości 4 m z furtką 

oraz bramą, 
b) piłkochwyty o wysokości 6m i długości 

40 m,
c) oświetlenie złożone z 6 masztów i 8 

lamp,
d) chodnik z wejściem na boisko od strony 

sali sportowej.
Informujemy, iż wykonano już prace ziem-

ne oraz prace związane z drenażem od-
wadniającym płytę boiska. Obecnie trwają 
prace związane z wykonywaniem kolejnych 
warstw podbudowy dynamicznej pod płytę 
boiska.

Przedmiotowa inwestycja realizowana 
jest w systemie zaprojektuj i wybuduj – 
w ramach umowy zawartej w trybie prze-
targowym (umowa nr Ri-ZP 272-6.11/53/11 
z dnia 13 kwietnia 2011 r.) z fi rmą „BUD-
MEL” Korty, Boiska sportowe Tadeusz Mo-
lus, Trzebnica, ul. Młynarska 30.

Wartość umowy: 366 530,00 złotych brut-
to.

Termin realizacji: do 30 października 
2011 r.

Katarzyna Wolicka
Kierownik Wydziału Remontów 

i Inwestycji

Budowa boiska sportowego w miejscowości Borowa
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UWAGA PRZEDSIĘBIORCY
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki 
w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl). Od 1 lipca 
do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG 
(wpisy aktualne i zawieszone). 

W związku z powyższym, przypominamy Przedsiębiorcom zarejestrowanym w tutejszej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej o obowiązku aktualizacji danych zawartych we 
wpisach do ewidencji. Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawierają numeru NIP, nu-
meru PESEL, aktualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, aktualnego miej-
sca zamieszkania oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską 
Klasyfi kacją Działalności (PKD 2007). W przypadku, gdy Przedsiębiorca zakończył działal-
ność gospodarczą i nie zgłosił jej zamknięcia w tutejszym urzędzie, prosimy o złożenie wnio-
sku z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku 
o zmianę wpisu lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej 
jest wolne od opłat. Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można:

• dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy w Długołęce,
• przesłać wniosek pocztą tradycyjną listem poleconym (podpis na wniosku musi być 

poświadczony przez notariusza).
Urząd Gminy w Długołęce weryfi kuje również dane zawarte w ewidencji działalności go-

spodarczej i wzywa przedsiębiorców do dokonania stosownych zmian. Niemniej jednak to 
obowiązkiem przedsiębiorców jest posiadanie aktualnych danych we wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, toteż prosimy nie czekać na wezwanie tylko zgłaszać się jak naj-
szybciej do Urzędu Gminy i aktualizować dane tak by znalazły się one w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie 
przekazany do CEIGD bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospo-
darczej, z nieaktualnymi adresami, bądź brakiem numeru NIP lub PESEL.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku 
aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.), domniemywa się, że dane wpisane do 
CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec 
osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich 
weryfi kacji.

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz wniosku CEIDG-1 w miej-
sce dotychczasowego formularza EDG-1 (publikowany w CRD ePUAP i na stronie interne-
towej BIP Ministra Gospodarki). Jest to wniosek dla zgłoszenia wpisu, zmiany, zawieszenia, 
wznowienia bądź zaprzestania działalności gospodarczej.

Do dnia 31 grudnia 2011r. organ gminy może na podstawie wniosku złożonego przez 
Przedsiębiorcę, dokonać wpisu do CEIDG albo ewidencji działalności gospodarczej pro-
wadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności 
gospodarczej. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewiden-
cyjnym jest dotychczasowa gmina (przeniesienie bazy przedsiębiorców z Ewidencji Działal-
ności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka do CEIDG planowane jest 
w miesiącach październik/listopad 2011). Do tego czasu wpisy, zmiany, zawieszenia, wzno-
wienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. 
Druki te dostępne są w siedzibie urzędu, na stronie internetowej urzędu lub na stronie inter-
netowej Ministerstwa Gospodarki.

Z chwilą przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Go-
spodarki, a zmiany we wpisach Przedsiębiorca będzie mógł załatwić w dowolnym urzędzie 
gminy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicz-
nego bądź zaufanego profi lu ePUAP będą mogli zarejestrować fi rmę bądź dokonać zmian 
przez Internet, bezpośrednio w nowej bazie – w tym przypadku system teleinformatyczny 
CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres pocz-
ty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości 
wniosku. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu 
(zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie 
o wpisie danej osoby fi zycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektro-
niczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG. W przypadku złożenia wniosku 
w urzędzie gminy Przedsiębiorca otrzyma jedynie potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo 
dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i in-
formacje o przedsiębiorcach będących osobami fi zycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażli-
wych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wyko-
nywania działalności gospodarczej.

Ewelina Żelazna- Inspektor Urzędu Gminy Długołęka

AGRO SHOW 2011
25.09.2011 roku w Bednarach pod 

Poznaniem zorganizowano kolejną edy-
cję międzynarodowych targów prze-
znaczonych dla rolników – Agro Show 
2011. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy 
48 rolników z naszej gminy mogło poja-
wić się na tych targach, które należą do 
największych o tej tematyce w Europie. 
Prawie 700 wystawców z kraju i z za-
granicy, pokazy maszyn rolniczych, wy-
kłady i możliwość rozmów z bezpośred-
nimi dostawcami, to wszystko stało się 
udziałem naszych rolników. Miejmy na-
dzieję, że wiedza i zdobyte kontakty po-
zwolą im na rozwój własnej działalności.

Anna Chomicka
Promocja i współpraca zagraniczna

Zgłoszenie konkursów: 
Dolnośląski Gryf, 
Innowacyjność

Dział promocji i współpracy zagranicz-
nej pragnie poinformować, że w ostat-
nim miesiącu zgłosiliśmy naszą Gminę 
do 2 prestiżowych konkursów. Jednym 
z nim był „Dolnośląski Gryf – Nagroda 
Gospodarcza”, znany nam z poprzed-
nich lat i organizowany przez Zachodnią 
Izbę Gospodarczą. Była to jego VIII edy-
cja, a kategoria w której startowaliśmy to 
„Za najlepszy samorządowych projekt 
gospodarczy”. W tym roku udało nam 
się zdobyć przychylną opinię kapituły 
konkursowej i znaleźliśmy się w presti-
żowym gronie trzech jednostek samo-
rządowych nominowanych do nagrody. 
Konkurs jest dla nas ważny o tyle, iż oce-
nia i wyróżnia najlepsze jednostki samo-
rządu terytorialnego naszego regionu, 
a w skład kapituły wchodzą znane oso-
bistości – ludzie wybitni w swej działal-
ności biznesowej i naukowej. Pierwszej 
nagrody niestety nie udało nam się zdo-
być, ale raz jeszcze udowodnilismy, że 
znajdujemy się w czołówce najlepiej za-
rządzanych jednostek samorządowych 
na całym Dolnym Śląsku. Wójt Gminy 
Długołęka - Pani Iwona Agnieszka Łe-
bek, 24 października podczas specjalnej 
Wielkiej Gali Biznesu, która odbyła się 
w Operze Wrocławskiej odebrała dy-
plom, który zawiśnie w Urzędzie Gminy, 
jako kolejny dowód naszego sukcesu!

Anna Chomicka
Promocja i współpraca z zagranicą
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27 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Długo-
łęka odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy Długo-
łęka konferencja pn. „Gmina Długołęka w Unii 
Europejskiej”. Konferencja miała na celu przy-
bliżenie informacji na temat pozyskanych do-
tacji dla Gminy Długołęka w latach 2000-2010 
oraz ogólnej działalności gminy w kontekście 
członkowstwa w Unii Europejskiej. Konferencja 
została zorganizowana w związku z polskim 

przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej, 
dlatego też zaprezentowano Spot promocyj-
ny- „Polska prezydencja w Radzie UE” i fi lm 
pn. „Dzień Europy”. Dodatkowo przedstawiono 
działalność drugiego w Polsce Punktu Informa-
cyjnego „Dom Europy” we Wrocławiu.

Gościem specjalnym konferencji była Wi-
ceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 

Pani Ewa Mańkowska, która przedstawiła zada-
nia realizowane przez WFOŚiGW oraz zakres 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. W ramach konferencji została również 
przedstawiona prezentacja dot. inwestycji zre-
alizowanych przy wsparciu fi nansowym WFO-
ŚiGW. Za dotychczasową pomoc fi nansową 
z WFOŚiGW dla Gminy Długołęka na ręce Pani 
Ewy Mańkowskiej zostały złożone podziękowa-
nia. 

W trakcie konferencji zaprezentowano pro-
jekty, jako baza dobrych praktyk- które stanowić 
mają inspirację dla nowych pomysłów w przy-
szłości.

Kolejnym punktem konferencji była prezen-
tacja przedstawicieli z Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, którzy 
przedstawili informacje na temat Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 oraz wręczyli dyplomy Sołtysom gminy 
z podziękowaniem za dotychczasową współ-
pracę w kontekście programów pomocowych 
z UE. 

Po zakończeniu konferencji zaproszeni go-
ście m.in: Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół, 
Prezesi klubów sportowych, Przedstawicie-
le organizacji pozarządowych mogli uzyskać 
szczegółowe informacje dot. działalności Punk-
tu Informacji Europejskiej, otrzymać materiały 
dot. Unii Europejskiej oraz zobaczyć wystawę 
fotografi czną ze zrealizowanych projektów na 
terenie Gminy Długołęka. 

Kamila Gąsiorowska
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania 

Zewnętrznych Środków Finansowych

Gmina Długołęka w Unii Europejskiej...

Długołęka gminą końską - 
to stwierdzenie od dłuższego 
czasu jest elementem naszej 
gminnej wizytówki turystycznej. 
Jednym z przejawów naszej 
aktywności w tym obrębie jest 
organizowana we współpracy 
z Gminą – Pielgrzymka Konna. 
Dwudniowe wydarzenie ma na 
celu zrzeszenie wszystkich mi-
łośników koni oraz działaczy 
związanych z tymi wspaniałymi 
zwierzętami, ukazanie że są oni 
jedną wspólnotą pasjonatów 
i pozytywnych ludzi. 

Pierwszy dzień to integracja, 
wspólna modlitwa oraz Apel Ja-
snogórski w kaplicy w Godzie-
szowej, a następnie wspólna 
zabawa i rozmowy przy ognisku 
(obowiązkowo każdy z uczest-
ników powinien przygotować 
element poczęstunku, którym 

będzie mógł podzielić się z innymi). Drugi dzień 
to wyjątkowa i uroczysta msza z udziałem po-
chodu na koniach oraz widowiskowe pokazy 
dyscyplin konnych. Mimo, że pielgrzymka skie-
rowana jest w głównej mierze do aktywnych 
uczestników tego stylu życia, to jednak każdy 
z mieszkańców gminy, zwłaszcza w drugim 
dniu, mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. 
Myślę, że ogromną frajdę z obcowania ze wspa-
niałymi i pięknymi końmi miały głównie dzieci.

Anna Chomicka
Promocja i współpraca zagraniczna

Gmina Długołęka w Unii Europejskiej...

Pielgrzymka konna 2011


