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Wszystkim Dzieciom - z okazji niedawnego Dnia Dziecka

oraz zbliżających się wakacji - życzę wszystkiego najlepszego.

Dużo słońca, uśmiechów i spełnienia marzeń - nie tylko wakacyjnych!

Iwona Agnieszka Łebek, Wójt Gminy Długołęka.

Naszych Milusińskich zapraszamy do przeczytania 
ostatniej strony Gazetki. Znajdziecie tam wiele atrakcji, 
przygotowanych specjalnie dla Was. Miłej lektury!
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Szanowni Państwo, najważniejszym punk-
tem sesji Rady Gminy - która odbyła się, aż na 
trzech posiedzeniach tj. 28 stycznia 2011 w go-
dzinach 13.00-23.30, następnie 2 lutego 2011 
w godzinach 16.30-22.30 oraz 14 lutego 2011 
07.30-15.00 - było uchwalenie BUDŻETU NA 
ROK 2011. 

Sesje były bardzo burzliwe i, chyba po raz 
pierwszy w historii naszej Gminy, trwały tak 
długo, przynosząc wiele emocji, sporów, a tak-
że zmian w stosunku do, złożonego przez Wój-
ta Gminy w dniu 15 listopada, projektu budżetu.

W Radzie Gminy tej kadencji funkcjonują 
dwa kluby: Klub Radnych „Aktywni”, liczący 11 

osób, oraz dziesięcioosobowy Klub Radnych 
„W przyszłość”. Rozstrzygającą większość ma 
więc klub Radnych „Aktywni”, który dokonywał 
ostatecznych rozstrzygnięć na powyższych se-
sjach. Wiele z przeprowadzonych w ten sposób 
zmian, w stosunku do zakładanego pierwotnie 
przez Wójta Gminy projektu, budziło ogromne 
kontrowersje, zarówno wśród mieszkańców 
Gminy jak i u Wójta Gminy. Wiele z owych 
zmian, nie było ani celowych ani racjonalnych 
dla naszej Gminy.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 17 maja 
2011r., dotycząca zmian w budżecie na 2011 
rok, napawa optymizmem. Klub Radnych „Ak-

tywni” przychylił się do proponowanych przez 
Panią Wójt zmian, uznając ich merytorycz-
ność, zasadność oraz celowość. Jest to w wie-
lu punktach powrót do projektu budżetu z 15 
listopada 2010r. 

Szczególnej uwadze polecamy analizę 
zmian (tabela) i opis inwestycji jakie władze 
gminy zaplanowały do realizacji w ciągu naj-
bliższych miesięcy (z uwzględnieniem decyzji 
Rady Gminy Długołęka z 17 maja 2011r.).

Mieczysława Dziubdzińska
Skarbnik

BUDŻET GMINY DŁUGOŁĘKA NA 2011 ROK

BUDŻET GMINY DŁUGOŁĘKA NA 2011 ROK
Dochody ustalono w kwocie 68.755.207,00 zł Wydatki ustalono w kwocie 84.809.982,00 zł 

Dochody bieżące 62.530.737,00 zł Wydatki bieżące 51.855.077,00 zł 

Dochody majątkowe 6.224.470,00 zł Wydatki majątkowe 32.954.905,00 zł 
Defi cyt fi nansowy w kwocie 16.054.775 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2011

Lp. Dział Nazwa § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji 
(w latach)

Łączne 
koszty 
fi nansowe

Plan na rok 2011

Wg projektu 
Wójta Gmi-
ny z dnia 
15.11.2010
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Rady Gmi-
ny z dnia 
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Rady Gminy 
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17.05.2011r. 
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6050 Budowa wiat autobusowych  50 000  50 000  50 000  50 000  50 000 

2. 600 6300 Budowa połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kieł-
czowską we Wrocławiu (2010-2011)  2 000 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000  -  1 500 000 

3. 600 6050 Budowa dróg w Wilczycach (ul. Akacjowa, 
Słoneczna, Lipowa, Leśna (2008-2012)  2 670 000  -  1 300 000  50 000  50 000 

4. 600 6050 Budowa dróg w m. Mirków (2010-2011) (ul. 
Krótka i Rzemieślnicza)  1 255 000  800 000  -  1 200 000  1 200 000 

5. 600 6050 Budowa dróg w Mirkowie (ul. Jagiellońska 
i inne) (2011- 2014)  2 450 000  145 000  145 000  145 000  145 000 

6. 600 6050 Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień - 
Byków (2006- 2016)  13 079 890  1 600 000  1 600 000  5 600 000  1 600 000  4 000 000 

7. 600 6050 Budowa ul. Polnej w Wilczycach  200 000  -  200 000  80 000  80 000 

8. 600 6050 Rozbudowa kanalizacji deszczowych  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000 

9. 600 6050 Budowa ul. Kwiatowej i Kasztanowej w Pasiku-
rowicach - etap I (2008-2011)  2 505 840  1 290 200  1 290 200  1 290 200  690 200  600 000 

10. 600 6050
Budowa dróg w Pasikurowicach (ul. Stawowa, 
Leśna, część Miodowej, Malinowa, Osiedlowa, 
Zielona i Rzeczna) (2011- 2014) 

 2 432 000  122 000  122 000  122 000  122 000 

11. 6050
Budowa ul. Borowej w m. Wilczyce - II etap 
- droga dojazdowa do gruntów rolnych (2010-
2013) o nawierzchni asfaltowej) 

 -  200 000  -  -  - 

12. 6050 Budowa dróg w Kamieniu (2010-2014)  -  1 000 000  -  -  - 

13. 600 6050
Budowa dróg w Długołęce (ul. Kwiatowa, 
Waryńskiego, Ogrodowa i Zawadzkiego) (2007 
- 2012)

 4 572 305  1 200 000  1 200 000  1 200 000  1 200 000 

14. 60 6050

Projekt dróg i chodników na terenie Gminy 
(2009-2013) (w m. Kiełczów, Mirków, Stepiń, 
Długołeka, Wilczyce, Łozina, Oleśniczka, Brze-
zia Łąka, Domaszczyn, Byków, Szczodre) 

 1 000 000  400 000  400 000  -  - 

15. 600 6050

Modernizacja dróg na terenie Gminy (dywaniki 
asfaltowe) (w m. Kiełczów, Mirków, Stępiń, Dłu-
gołęka, Wilczyce, Łozina, Oleśniczka, Brzezia 
Łąka, Domaszczyn, Byków, Szczodre, Kątna, 
Januszkowice, Ramiszów,Siedlec, Piecowice, 
Bierzyce, Borowa, Kiełczówek) 

 4 507 005  2 000 000  4 507 005  4 507 005  4 507 005 

16. 600 6050 Budowa dróg w Kiełczowie (sięgacze ul. Wro-
cławskiej i Południowej) - projekty  110 700  72 700  72 700  72 700  72 700 

17. 600 6050 Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Ogrodowa 
i wybrane sięgacze) - I etap (2010-2012)  4 550 000  1 000 000  1 000 000  2 600 000  1 600 000  1 000 000 

18. 600 6050 Projekty dróg w Długołęce (ul. Asnyka i inne)  150 000  250 000  150 000  150 000  150 000 

19. 600 6050 Budowa dróg w Brzeziej Łące (ul. Orzechowa) 
(2010-2011)  880 000  855 000  - 855 000  855 000 

Razem  42 512 740  12 584 900 13 636 905 19 521 905 12 421 905 7 100 000  - 
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6050 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000 

Razem  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  -  - 

21. 750

A
dm

in
i-

st
ra

cj
a 

pu
bl

ic
zn

a 6060 Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz 
wdrożenie elektronicznego obiegu spraw 
i dokumentow w siedzibie Urzedu Gminy wraz 
z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta oraz 
Elektroniczną Skrzynką Podawczą (2009-2011)

 500 500  -  -  -  -  - 

6068  30 757  30 757  30 757  -  30 757 

6069  4 243  4 243  4 243  4 243  - 

Razem  500 500  35 000  35 000  35 000  4 243  -  -  30 757 
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6060 Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa 
Strażaków  50 000  50 000  50 000  50 000  50 000 

23. 754 6230 Zakup samochodu dla OSP w Długołęce  450 000  450 000  450 000  450 000  450 000 

24. 754 6170 Zakup samochodu dla Policji  35 000  -  -  35 000  35 000 

Razem  535 000  500 000  500 000  535 000  535 000  -  -  - 
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6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczowie 
- projekt  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000 

26. 801 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Długołęce 
(2010 - 2014)  11 000 000  870 000  870 000  870 000  870 000 

27. 801 6050 Montaż windy w Szkole Podstawowej w Kieł-
czowie  200 000  100 000  100 000  200 000  200 000 

28. 801 6060 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Boro-
wej "Radosna Szkoła"  20 000  36 000  36 000  20 000  20 000 

29.
801 6060

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Siedlcu 
"Radosna Szkoła"  20 000  36 000  36 000  20 000  20 000 

30. Koncepcja adaptacji budynku w Katnej na 
przedszkole  -  10 000  -  - 

Razem  11 440 000  1 242 000  1 252 000  1 310 000  1 310 000  - 
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6050 Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Mirków 
(2010 - 2011) - II etap  4 500 000  4 350 000  4 350 000  4 150 000  350 000  3 800 000 

32. 900 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łozinie (2009 
- 2016)  10 250 000  300 000  300 000  100 000  100 000 

33. 900 6050 Projekt kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie 
(2010-2012)  350 000  50 000  350 000  100 000  100 000 

34. 900 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie ul. 
Wrocławska  3 200 000  -  500 000  500 000 

35. 900 6050 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000 

36. 900 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kiełczów - etap II (2010-2011)  5 000 000  2 700 000  2 700 000  2 000 000  1 200 000 800 000 

37. 900 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej grupowej w Boro-
wej I etap (2009-2013)  7 000 000  3 700 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000 

38. 900 6050 Projekt kanalizacji sanitarnej Domaszczyn - 
Szczodre (2009 -2013)  550 000  500 000  500 000  500 000  500 000 

39. 900 6050 Projekt kanalizacji sanitarnej w Kiełczówku 
(2011-2012)  150 000  -  150 000  50 000  50 000 

40. 900 6050
Urządzenie terenów zielonych (miejsc wy-
poczynku) (m. Kiełczówek, Bąków, Byków, 
Wilczyce) 

 100 000  100 000  100 000  100 000  100 000 

41. 900 6050 Rewitalizacja parku w Szczodrem (2009 -2014)  1 320 000  200 000  200 000  200 000  200 000 

42. 900 6050 Budowa nowych punktów świetlnych (2007-
2011)  13 745 000  1 545 000  1 545 000  1 545 000  545 000  1 000 000 

Razem  46 365 000  13 645 000 11 895 000  10 945 000  5 345 000  4 800 000  - 800 000 
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6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Oleśniczce  -  855 000 

Razem  -  -  855 000  -  -  -  -  - 
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6050 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  400 000  500 000  500 000  400 000  400 000 

45. 926 6060 Zakup kosiarki  8 000  8 000  8 000  8 000  8 000 

Razem  408 000  508 000  508 000  408 000  408 000  - 

Ogółem 101 961 240 28 714 900 28 881 905 32 954 905 20 224 148 11 900 000  - 830 757
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UMOWY PROJEKTOWE
1) Wykonanie dokumentacji projektowej Kompleksu Sportowego 

w m. Długołęka;

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudo-
wy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Długołęka;

3) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sie-
ci kanalizacji sanitarnej w obrębie m. Szczodre i Domaszczyn 
wraz z przyłączami, sieciami przesyłowymi oraz włączeniem 
w istniejący rurociąg;

4) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budo-
wy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Borowa, Byków, 
Bielawa, Raków, Mydlice (kolonia), Oleśniczka, Kątna wraz 
z przyłączami, spięciami instalacji wewn. z przyłączem, sie-
ciami przesyłowymi oraz grupową oczyszczalnią ścieków dla 
tych miejscowości;

5) Wykonanie projektu zamiennego sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w ul. Ładnej; projektu brakujących przy-
łączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Różanej; projektu sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sięgaczu ul. Wio-
sennej, w m. Kiełczów;

6) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudo-
wy wybranych ulic w m. Pasikurowice: ul. Stawowa, ul. Leśna, 
część ul. Miodowej oraz sięgacz ul. Wrocławskiej, odcinek ul. 
Malinowej, ul. Osiedlowa, ul. Zielna, ul. Rzeczna;

7) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wybra-
nych sięgaczy ul. Południowej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym, m. Kiełczów;

8) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zgod-
nej oraz wybranych sięgaczy ul. Wrocławskiej wraz z odwod-
nieniem oraz oświetleniem ulicznym, m. Kiełczów;

9) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudo-
wy wybranych ulic w m. Mirków;

10) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika 
w m. Ramiszów wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym;

11) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części 
ul. Ptasiej wraz z całkowitym zarurowaniem rowu, na odcinku 
pomiędzy posesjami dz. 615, 643 w m. Długołęka;

12) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Tuwi-
ma, ul. Klonowej, ul. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z odwod-
nieniem oraz oświetleniem ulicznym w m. Długołęka;

13) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Asny-
ka, ul. Mickiewicza, ul. Miarki, ul. Kasztanowej, ul. Spacerowej 
wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w m. Dłu-
gołęka;

14) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ko-
nopnickiej, ul. Spokojnej, ul. Akacjowej wraz z odwodnieniem 
oraz oświetleniem ulicznym w m. Długołęka;

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

UMOWY BUDOWLANO – REMONTOWE
1) Roboty budowlane polegające na budowie boiska piłkarskie-

go w m. Szczodre;

2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót 
budowlanych polegających na budowie boiska sportowego 
o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni poliuretanowej w m. 
Borowa;

3) Remont dachu i elewacji świetlicy wiejskiej w m. Stępin 26;

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczów (część ul. Wro-
cławskiej wraz z siecią przesyłową do oczyszczalni ścieków 
w Mirkowie) - etap I - kanalizacja sanitarna wraz z przyłącza-
mi w części ul. Wrocławskiej, części ul. Ogrodowej, części ul. 
Północnej;

5) Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitar-
nej w m. Kiełczów - etap II (ul. Akacjowa, Kolorowa, Kaszta-
nowa, Wiosenna, Letnia, Leśna, Orzechowa, Modrzewiowa, 
Lipowa, część Północnej, część Ogrodowej);

6) Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gmin-
nych (wybrane sięgacze ul. Zawadzkiego) z wykonaniem na-
wierzchni jezdni, odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia 
ulicznego oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej, wjaz-
dów i wejść na posesje, m. Długołęka - etap I;

7) Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ul. 
Zawadzkiego (pomiędzy ul. Południową a ul. Wschodnią) 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz remontem 
rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w m. Długołęka;

8) 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;

9) Roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz 
z odwodnieniem w pasie drogi gminnej, ul. Dworskiej w m. 
Wilczyce;

10) Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni 
i konstrukcji dróg zlokalizowanych w m. Ramiszów;

11) Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni 
i konstrukcji drogi zlokalizowanej w miejscowości Długołęka;

12) Roboty budowlane polegające na budowie i rozbudowie 
oświetlenia drogowego we wskazanych miejscach na terenie 
Gminy Długołęka.

Karolina Kobiela
Wydział Remontów i Inwestycji

BIEŻĄCE INWESTYCJE GMINY DŁUGOŁĘKA
(stan na dzień 06 czerwca 2011 r.)

Informujemy, iż Gmina Długołęka w obecnym czasie nadzoruje dużą ilość zawartych umów z Wykonawcami na opracowanie doku-
mentacji projektowych oraz na wykonanie zadań inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy ich wykaz:
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Przedstawiamy poniżej wykaz prowadzonych 
aktualnie postępowań przetargowych, 
w konsekwencji których podpisano 
stosowne umowy i rozpoczęto ich 
realizację oraz takich, których wykonanie 
jest planowane w najbliższym czasie: 

1. Usługi geodezyjne 
• 25 marca 2011r. podpisano umowę z Za-

kładem Usług Geodezyjnych Ryszarda 
Belki z/s we Wrocławiu – ceny jednostko-
we – wartość umowy brutto: 100 000,00zł. 

2. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Januszkowicach, ul. Leśna 

• 13 kwietnia 2011 r. podpisano umowę z fi r-
mą BISEK-ASFALT Michał Bisek z/s we 
Wrocławiu - cena brutto: 127 272,53 zł.

3. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Długołęce, dz. nr ew. 252/12, 252/29 

• 06 maja 2011 r. – podpisano umowę z fi r-
mą „TOM-TRANS” Tomasz Walczak z/s 
w Oleśnicy, cena brutto 94 577,49 zł. 

4. Remont dachu i elewacji świetlicy wiejskiej 
w Stępiniu 26 

• 06 maja 2011 r. – podpisano umowę 
z fi rmą Usługi Remontowo Malarskie 
Krzysztof Popławski z/s w Wołowie cena 
brutto: 141 205,48 zł.

5. Budowa parkingu w ramach projektu 
rewitalizacja Parku Szczodre

• 14 kwietnia 2011 r. – podpisano umowę 
z fi rmą WODROMEL Maciej Sobkowiak 
z/s we Wrocławiu, cena brutto: 131 740,23 
zł.

6. Budowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Mirków – etap II, 
zadanie 1 

• 07 marca 2011r. – unieważniono postępo-
wanie (cena jaką zaproponował Wyko-
nawca tj. 4 612 530,55zł przekracza kwotę 
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na realizacje zadania tj. 4 118 578,48 zł). 

7. Zaprojektuj i wybuduj boisko 
wielofunkcyjne w Borowej 

• 13 kwietnia 2011 r. – podpisano umowę 
z fi rmą BUDMEL Korty, Boiska Sportowe 
Tadeusz Molus z/s w Trzebnicy cena 
brutto: 366 540,00zł. 

8. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
zlokalizowanej w miejscowości Ramiszów 

• 15 kwietnia 2011 r.– podpisano umowę 
z fi rmą REMDRO S.A. z/s w Kamieniu, 
cena brutto 134 220,82 zł.

9. Dostawa kruszywa 
• 06 kwietnia 2011 r. – podpisano umo-

wę z fi rmą USŁUGI TRANSPORTOWE 
„KOMAX” Kodura Ireneusz z/s Borki, ul. 
Św. Jana 4; 46-020 Czarnowąsy – ceny 
jednostkowe – wartość umowy brutto: 
400 000,00 zł.

10. Usługa inspektorzy nadzoru na rok 2011 
• 12 kwietnia 2011 r. – podpisano umo-

wę z fi rmą BUDOPROJEKT ZUI z/s we 
Wrocławiu – ceny jednostkowe – wartość 
umowy brutto 160 000,00 zł).

11. Równanie dróg 
• 21 marca 2011r. – podpisano umowy 

(pakiet 1 – JAROS Jarosław Szaniawski 
z/s w Żmigródku – ceny jednostkowe – 
wartość umowy brutto: 196 000zł, pakiet 
nr 2 – EKODROBUD Krzysztof Rowiński 

z/s w Piecowicach – ceny jednostkowe – 
wartość umowy brutto: 196 000zł)

12. Oznakowanie drogowe 
• 29 kwietnia 2011 r. – podpisano umowę 

z fi rmą RAWBUD Rawicz z/s w Masłowie 
– ceny jednostkowe – wartość umowy 
brutto 144 000,00 zł.

13. Budowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Mirków – etap II 
(powtórka)

• 05 maja 2011r. – unieważniono po-
stępowanie (cena jaką zaproponował 
Wykonawca tj. 5 645 646,03 zł przekra-
cza kwotę jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zadania tj. 4 
170 000,00 zł). 

14. Dostawa i montaż urządzeń na placach 
zabaw na terenie Gminy Długołęka.

• 27 maja 2011 r. – termin otwarcia ofert 
(wpłynęło 13 ofert – oferta najtańsza „TO-
MEX” Tomasz Ryzner z/s we Wrocławiu 
cena brutto 126 450,00 zł – obecnie trwa 
ich weryfi kacja) 

15. Remonty cząstkowe 
• 01 czerwca 2011 r. – termin otwarcia ofert 

(wpłynęły 2 oferty – ceny jednostkowe – 
oferty są obecnie weryfi kowane)

16. Przebudowa ul. Ogrodowej wraz 
z wybranymi sięgaczami oraz ul. 
Orzechowej w Kiełczowie 

• 08 czerwca 2011 r. – termin otwarcia ofert 
17. Budowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Mirków – etap II 
(druga powtórka)

• 21 czerwca 2011r. – termin otwarcia ofert 
18. Budowa drogi Kamień – Byków 

• 22 czerwca 2011r. – planowany termin 
otwarcia ofert 
PLANOWANE OGŁOSZENIA:

1) Roboty budowlane polegające na montażu 
podnośnika śrubowego i platformy dla osób 
niepełnosprawnych w budynku Szkoły 
Podstawowej w Kiełczowie

• I połowa czerwca 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania.

2) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Kiełczowie przy ul. Sportowej (droga do 
ORLIKA) 

• I połowa czerwca 2011 r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

3) Budowa ul. Orzechowej w miejscowości 
Brzezia Łąka 

• I połowa czerwca 2011 r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

4) Budowa ul. Krótkiej i Rzemieślniczej 
w Mirkowie

• I połowa czerwca 2011 r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

5) Projekt kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie 
• I połowa czerwca 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania. 
6) Usługa – inspektor nadzoru na 

oczyszczalnie ścieków w Mirkowie 
• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania 
7) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 

w Długołęce dz. nr 251/12 (droga do 
przedszkola) 

• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania. 
8) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 

w Domaszczynie przy ul. Dębowej
• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania. 
9) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 

w Bykowie - al. Lipowa 
• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania. 
10) Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 

w Brzeziej Łące przy ul. Spokojnej i ul. 
Akacjowej 

• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

11) Remont świetlicy w Piecowicach 
• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania. 
12) Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Kiełczowie 
• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania. 
13) Remont dachu i elewacji budynku apteki 

oraz prywatnej praktyki lekarza rodzinnego 
w Kiełczowie

• II połowa czerwca 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

14) Usługi edukacyjne obejmujące 
prowadzenie zajęć edukacyjnych 
w szkołach podstawowych Gminy 
Długołęka w ramach projektu systemowego 
POKL 9.1.2 pn. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych w Gminie Długołęka”

• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

15) Dostawa pomocy dydaktycznych, 
w ramach realizacji projektu systemowego 
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w Gminie Długołęka”

• II połowa czerwca 2011 r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

16) Usługa wywozu odpadów 
wielkogabarytowych

• I połowa lipca 2011r. – planowany termin 
ogłoszenia postępowania 

17) kredyt długoterminowy na fi nansowanie 
planowanego defi cytu budżetowego 
w związku z realizacją inwestycji pn. 
"Budowa drogi transportu ciężkiego 
Kamień - Byków" 

• II połowa lipca 2011r. – planowany termin 
ogłoszenia postępowania.

18) kredyt długoterminowy na fi nansowanie 
planowanego defi cytu budżetowego 
w związku z realizacją inwestycji pn. 
"Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Ogrodowa 
i wybrane sięgacze)" 

• II połowa lipca 2011r. – planowany termin 
ogłoszenia postępowania.

UMOWY, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE 
PRZEKRACZA 14 000 EURO:

1) Projekt ul. Polnej w Wilczycach 
• Termin realizacji: od dnia 31 maja 2011 r. 

do dnia 30 listopada 2011r.

Monika Kulpa 
Wydział Remontów i Inwestycji

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
(stan na dzień 7 czerwca 2011 r.)
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W trosce o przyrodę

Świadomość ekologiczna naszych naj-
młodszych obywateli prezentuje się nieźle 
i poprawia z każdym rokiem. Świadczą 
o tym: zaangażowanie uczniów w takie 
akcje jak „Sprzątania Świata”, „Dzień Zie-
mi”, oraz poziom ich wiedzy, sprawdzany 
na konkursach poświęconych kwestiom 
ochrony przyrody, a także zwykłe rozmo-
wy z dziećmi na tematy bliskie nie tylko 
„Zielonym” i „Greenpeacowi”. 

Co wrażliwsze, artystyczne dusze, oka-

zują miłość do Ziemi dość niekonwencjo-
nalnie - sięgając po utwory poetyckie, sła-
wiące jej uroki.

Pokaz talentów recytatorskich i uczuć, 
wzbudzanych pod wpływem kontak-
tu z przyrodą, można było podziwiać 30 
marca w Szkole Podstawowej w Borowej 
podczas konkursu pod hasłem „Przyroda 
wokół nas”.

Konkurs ten był współorganizowany 
przez gospodarzy (p. Dorotę Dzikowską, 
Danutę Zwiernik, Ewę Zygmunt) oraz SP nr 
2 w Oleśnicy (p. Elżbietę Rabiegę i Geno-
wefę Bełza). Impreza odbyła się w ramach 
projektu „Mały odkrywca własnych moż-
liwości”. Sześćdziesięcioro uzdolnionych 
dzieci – zwycięzców eliminacji szkolnych – 
czarowało słuchaczy poetycką wizją świa-
ta żywych stworzeń. Podczas nich aula 
wypełniła się odgłosami trzepotu ptasich 
skrzydeł, świergotem, niedźwiedzim po-
mrukiwaniem, pluskiem przejrzystej wody, 
wreszcie ciszą, którą za chwilę rozdarł ryk 
dzikiej zwierzyny. Zewsząd zapachniało 
runem leśnym, grzybami, igliwiem, słodką 
łąką… 

W tak niesamowitej atmosferze jury sta-
wiło czoła niełatwemu zadaniu i wyłoniło 
następujących zwycięzców:

Klasa 0
I miejsce -  Marcelina Kobiela- 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Oleśnicy

II miejsce -  Sandra Słota – Szkoła 
Podstawowa w Borowej

III miejsce -  Gracjan Rzymkowski- 
Zespół Szkół w Brzeziej 
Łące

Klasa I
I miejsce -  Wiktoria Rainczak- 

Szkoła Podstawowa we 
Wszechświętym

II miejsce -  Mateusz Stelmach – 
Szkoła Podstawowa nr 8 
w Oleśnicy

III miejsce -  Maja Latosi- Szkoła 
Podstawowa nr 4 
w Oleśnicy

Klasa II
I miejsce -  Aleksandra Konieczna- 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Oleśnicy

II miejsce -  Justyna Sobieska – 
Zespół Szkół w Siedlcu

III miejsce -  Julianna Lewandowska 
– Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Mirkowie

Klasa III
I miejsce -  Nikola Franieczek- Zespół 

Szkół w Łozinie
II miejsce -  Oliwia Drożdż- Zespół 

Szkolno- Przedszkolny 
w Mirkowie

III miejsce -  Michał Maszko- Szkoła 
Podstawowa w Długołęce

Do niektórych jednak silniej niż „czu-
cie i wiara“ przemawia „mędrca szkiełko 
i oko“. Oni to zaufali nauce i postanowi-
li zaprezentować swoją wiedzę w Quizie 
Ekologicznym podczas obchodów Dnia 
Ziemi w dniu 18 kwietnia w SP w Borowej. 

Uczniowie, zarówno z klas młodszych 
jak i ich starsi koledzy, nie mogli się skar-
żyć na brak konkurencji - wszyscy stanęli 
do konkursowej walki doskonale przygoto-
wani i żadne pytanie nie okazało się być 
dla nich zaskoczeniem.

Inni entuzjaści ochrony przyrody – człon-
kowie koła ekologicznego SP w Borowej - 
zaprosili widzów na spektakl pt.: „Piknik 
w lesie”. Spektakularne przedstawienie 
w wykonaniu najmłodszych przestrzegało 
przed zaśmiecaniem zielonych terenów 
i hałasowaniem w miejscu zamieszkania 
zwierząt. 

Dzień Ziemi zwieńczyły warsztaty po-
święcone recyklingowi i segregowaniu 
śmieci. Przygotowały je organizatorki ob-
chodów: p. Dorota Dzikowska i Elżbieta 
Konopnicka.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Mały odkrywca własnych możliwości”

Kwitnąco w ogrodzie 
Małego Odkrywcy!

Klub Sportowy BURZA GODZIESZOWA, 
pod wodzą trenera Sławomira Miziniaka, 
od dwóch sezonów czyni systematyczne 
postępy. Pierwszym sukcesem był awans 
do wyższej klasy rozrywek - z „B” do 
„A”- zaś ostatnim dojście do ćwierć fi nału 
Pucharu Polski Okręgu Wrocławskiego. 
W dotychczasowych rozgrywkach klub 
BURZA GODZIESZOWA pokonał takie 
zespoły jak Barycz Milicz czy Brzeg Dolny, 
a odpadł po równorzędnej walce w ostat-
nich minutach meczu z Piastem Żmigród. 
Nie omieszkamy pochwalić się, iż jest to 
najlepszy wynik z wszystkich drużyn gra-
jących na terenie Gminy Długołęka.
Wyniki, które osiągnęliśmy zawdzięcza-
my ciężkiej pracy wszystkich zawodni-
ków, Zarządowi Klubu między innymi: 
Ireneuszowi Dudziakowi, Sylwestrowi Mi-
ziniakowi oraz Mariuszowi Mazurowi. Pa-
miętać należy również o wielkim zaanga-
żowaniu mieszkańców wsi Godzieszowa, 
którzy w każdej wolnej chwili służą pomo-

cą, wsparciem oraz dopingiem.
Zaznaczyć należy również wzorową 
współpracę Urzędu Gminy Długołęka 
z Klubem, bez której nie moglibyśmy osią-
gać coraz wyższych celów.
Z przyjemnością informujemy, że nasi 
piłkarze w plebiscycie przeprowadzonym 
na Dolnym Śląsku w 2010 roku, zajęli III 
miejsce. 

Z poważaniem 
Zarząd Klubu Burza Godzieszowa.

KLUB SPORTOWY BURZA GODZIESZOWA
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Wokół Wielkanocy
Mały odkrywca własnych możliwości 

prezentuje (i odkrywa!) wiosną talenty: re-
cytatorskie, aktorskie, a także – plastycz-
ne. Okazja nadarza się z chwilą ogłosze-
nia corocznego Gminnego Konkursu Pla-
stycznego o nazwie „Palma wielkanocna”. 
Od tej pory mali artyści pracują nad swymi 
dziełami – najbardziej urokliwymi palmami, 
z całej gminy napływają kolorowe symbole 
Wielkiej Nocy, a szkoła zaczyna „kwitnąć” 
feerią barw dziecięcych prac.

13 kwietnia komisja konkursu ogłosiła 
wyniki: 
W kategorii klas młodszych:
I miejsce -  Jakub Grzymski - Szkoła 

Podstawowa w Kiełczowie 
II miejsce -  Szymon Kulik - Szkoła 

Podstawowa w Siedlcu
III miejsce -  Nikola Wojtasik - Szkoła 

Podstawowa w Borowej
W kategorii klas starszych:
I miejsce -  Wiktoria Łaskawska 

- Szkoła Podstawowa 
w Węgrowie 

II miejsce -  Patrycja Niklewicz - 
Szkoła Podstawowa 
w Kiełczowie

III miejsce – Jolanta Czekalska - Szkoła 
Podstawowa w Siedlcu 

III miejsce – Maciej Janiszewski - 
Szkoła Podstawowa 
w Borowej

Koło zainteresowań „Sprawne ręce” 
także „zasiało kwiaty” w ogrodzie małe-
go architekta – pod kierunkiem p. Elżbiety 
Światły i przygotowało świąteczną wysta-
wę prac plastycznych, którą można podzi-
wiać na korytarzach naszej szkoły.

Hołd wiośnie oraz Świętu Zmartwych-
wstania Pańskiego złożyli mali aktorzy ze 
szkół podstawowych w Borowej, Dobro-
szowie i Kiełczowie, biorąc udział w Gmin-
nym Przeglądzie Form Teatralnych „Wiel-
kanocny Kogutek”, zorganizowanym przez 
p. Renatę Głowacz, Joannę Juszczak-
Rybiałek oraz Dorotę Dzikowską. 

Niech o jakości wystawionych spektakli 
świadczą słowa jurorów przeglądu:„ Nasi 
mali aktorzy zaprezentowali nam naj-
ważniejsze zwyczaje, tradycje Wielkiej 
Nocy: święcenie pokarmów, malowanie 
jajek, wielkanocne śniadanie, śmigus-
dyngus. A wszystko ozdobione było 
przepiękną, wzruszającą muzyką i rów-
nie wspaniałymi strojami. Jury, będąc 
pod wielkim wrażeniem dzisiejszych 
przedstawień, postanowiło nagrodzić 
wszystkie występujące zespoły“

Artyści odebrali nagrody z rąk - pełnej 
uznania dla ich talentów - pani dyrektor 
Bernardy Sieczka.

W muzeum i w operze
Obrzędy wielkanocne uczniowie pozna-

wali też podczas, kolejnych już, warszta-
tów w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 
które odwiedzili 6 kwietnia.

„Najbardziej spodobały mi się zwy-
czaje lanego poniedziałku” – komen-
towała jedna z dziewcząt. Z ciekawością 
przyglądali się też zbiorom sztuki współ-
czesnej. Dzieci były wyraźnie zaskoczone 
jej formami, doborem barw, mrocznym na-
strojem... Jeśli więc nawet z grona Małych 
Odkrywców Własnych Możliwości nie wy-
łoni się wybitny artysta, to z całą pewno-
ścią rośnie młode pokolenie świadomych 
odbiorców kultury wysokiej.

Do wyjątkowo cennych - w kształtowa-
niu wrażliwości artystycznej dzieci – wy-
darzeń należy z pewnością wizyta w Ope-
rze Wrocławskiej 20 kwietnia i obejrzenie 

przedstawienia baletowego według bajki 
Charlesa Perraulta do muzyki Bogdana 
Pawłowskiego pt. „Kot w butach”. W sali 
o barokowym wystroju, w atmosferze sku-
pienia, uczniowie śledzili urokliwą historię 
przebiegłego Kota - samochwały, dziel-
nego Szewczyka oraz pięknej Królewny, 
porwanej i szczęśliwie wybawionej dzięki 
sprytowi i odwadze głównych bohaterów. 
Jednak, ku zaskoczeniu widzów, oprócz 
tradycyjnych bohaterów, na scenie pojawi-
ły się inne znane bajkowe postaci: Myszka 
Miki, Koziołek Matołek, Kapitan Huck, Har-
ry Potter, Kruella, Pipi, a także Sherlock 
Holmes i Doktor Watson!

Uczniowie uznali, że taniec klasyczny 
wykonywany na żywo jest o wiele atrakcyj-
niejszy i przystępny w odbiorze niż słucha-
ny z płyt czy oglądany w telewizji. Czyż-
by teoria o wypieraniu tradycyjnych form 
sztuki przez media była zagrożona?...

Praca w wiosennym ogrodzie Małego 
Odkrywcy Własnych Możliwości przynosi 
więc bujne owoce. Jego bohaterowie zgłę-
biają tajemnice przyrody, czytują i inter-
pretują teksty kultury: wiersze, malarstwo, 
dzieła muzyczne i sceniczne, a nadto two-
rzą własne artystyczne światy. A wszystko 
to robią z poszanowaniem wiekowej trady-
cji. Czegóż więc więcej pragnęlibyśmy dla 
naszych pociech?

Katarzyna Miaśkiewicz-Bulanda
Rzecznik projektu

Odyseusze z Zespołu Szkół w Brzeziej 
Łące także i w tym roku nie pozwalają o so-
bie zapomnieć. Najwaleczniejsze trzy drużyny 
dostały się do Ogólnopolskiego Finału w pro-
gramie „Odyseja Umysłu”. Finały, 
podobnie jak w ubiegłym roku, roz-
grywane były w Gdańsku. Myślą 
przewodnią Odysei było „uczymy 
marzyć, myśleć i tworzyć”.

Najmłodsze grupy wiekowe 
o nazwach „Szalone Patyczaki” 
oraz „Śmieszki Orzeszki”, poczy-
niły wszelkich starań, aby przy-
gotowane przez nie konstrukcje 
z drewna balsy utrzymały „słonio-
we” obciążenie. Trzecia grupa: 
”Babki czapki”, przygotowały oce-

anologiczne tło z maszyną wyławiającą rybki, 
którym się nie poszczęściło i karmiącą pozo-
stałe. Wszystkie drużyny pracowały całymi 
dniami, ale opłaciło się!

Dwie drużyny: „Szalone Patyczaki” oraz 
„Śmieszki orzeszki” zdobyły II miejsce w swo-
ich kategoriach wiekowych, a tym samym otrzy-

mały możliwość reprezentowania 
Polski podczas EuroFestiwalu! Te-
raz przed nimi czas intensywnych 
przygotowań, gdyż występy - wg. 
regulaminu EuroFestiwalu - mu-
szą być przedstawione w języku 
angielskim lub przetłumaczone na 
ten język! 

Trzymamy więc kciuki za ich wy-
stępy na EuroFestiwalu, gdzie dru-
żyny „rywalizować” będą z Odyse-
uszami zarówno z Europy jak i Azji 
oraz Stanów Zjednoczonych.

Zwierzchnik Odyseuszy

Odyseja Umysłu 2011Odyseja Umysłu 2011
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SOŁTYSI GMINY DŁUGOŁĘKA
Szanowni Państwo, 
w miesiącach lutym, marcu oraz w maju na terenie naszej gminy, odbyły się wybory sołtysów. Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny wykaz:

Miejscowość 
i nazwa sołectwa

Imię i nazwisko Data wyboru Adres Telefon 

Bielawa Teresa Cygal 11.02.2011 Bielawa 2a, 55-093 Kiełczów 71/314 81 03
71/315 73 56

Bierzyce Wiesław Zając 03.02.2011 Bierzyce 36, 55-095 Mirków 71/315 49 73
887 201 408

Borowa Krzysztof Cieśla 21.02.2011 ul. Klonowa 18, Borowa, 55-093 Kiełczów 792 828 349

Brzezia Łąka Elżbieta Świerczyńska 17.02.2011 ul. Młyńska 50, Brzezia Łąka, 55-093 Kiełczów 

Budziwojowice Grażyna Ziomek 14.02.2011 Budziwojowice 15, 55-095 Mirków 71/315 48 15

Bąków Mieczysław Jasion 20.05.2011 Bąków 6c, 55-095 Mirków 607 725 323

Bukowina Tadeusz Mazur 20.05.2011 Bukowina 6, 55-095 Mirków 71/399 75 52

Byków Roman Frej 18.02.2011 Byków 5, 55-095 Mirków 71/315 23 15 
601 771 394

Dąbrowica Stanisław Sikora 09.02.2011 Dąbrowica 9, 55-095 Mirków 71/315 43 05

Długołęka Jadwiga Korcik 02.03.2011 ul. Robotnicza 11, Długołęka, 55-095 Mirków 71/315 25 96

Dobroszów Tomasz Maliga 07.02.2011 Dobroszów Ol. 3, 55-095 Mirków 609 538 855

Domaszczyn Dariusz Iglewski 18.02.2011 ul. Dębowa 4, Domaszczyn, 55-095 Mirków 71/399 87 81
604 542 782

Godzieszowa Henryk Miziniak 10.02.2011 Godzieszowa 54, 55-095 Mirków 71/399 73 78

Jaksonowice Marek Szymanowicz 08.02.2011 Jaksonowice 10, 55-095 Mirków 71/398 78 71

Januszkowice Halina Oleksiak 10.02.2011 ul. Wrocławska 26, Januszkowice, 55-095 Mirków 71/315 44 04

Kamień Teresa Domżalska 10.02.2011 Kamień 24c, 55-095 Mirków 71/315 18 24
513 660 324

Kątna Wanda Saltarska 03.02.2011 Kątna 23b, 55-093 Kiełczów 71/315 39 21

Kępa Grzegorz Szponarski 21.02.2011 Kępa 29, 55-095 Mirków 71/399 77 75

Kiełczów Józef Wantrych 07.03.2011 ul. Akacjowa 43, 55-093 Kiełczów 71/399 07 14

Kiełczówek Marzena Dzięgała 03.02.2011 Kiełczówek 14, 55-093 Kiełczów 71/399 09 43

Krakowiany Zbigniew Łanowy 09.02.2011 Krakowiany 15, 55-095 Mirków 71/398 79 62

Łosice Anna Czyż 14.02.2011 Łosice 14a/1, 55-095 Mirków 71/315 44 97 
695 292 494

Łozina Gabriela Podsiadły 11.02.2011 ul. Ogrodowa 20, Łozina, 55-095 Mirków 605 579 774

Michałowice Andrzej Szmundrowski 16.02.2011 Michałowice 3a, 55-095 Mirków 71/315 44 86
604 252 383

Mirków Barbara Król-Sobocińska 01.03.2011 ul. Rzemieślnicza 10, 55-095 Mirków 71/315 11 89

Oleśniczka Paweł Wrzos 09.02.2011 Oleśniczka 12, 55-093 Kiełczów 71/315 37 88

Pasikurowice Salomea Wanda Fidler 16.02.2011 ul. Wrocławska 65, Pasikurowice, 55-095 Mirków 71/398 76 67
889 163 628

Pruszowice Krzysztof Florek 15.02.2011 ul. Osiedlowa 4/2, Pruszowice, 51-217 Wrocław 71/315 71 81
609 386 027

Raków Andrzej Szczepański 07.02.2011 Raków 14, 55-093 Kiełczów 609 386 027

Ramiszów Halina Chmielewska 15.02.2011 Ramiszów 14, 55-095 Mirków 71/398 76 42

Siedlec Alina Cal 09.02.2011 ul. Miła 20, Siedlec, 55-095 Mirków 693 046 090

Skała Zofi a Ksel 08.02.2011 Skała 6, 55-095 Mirków 511 634 767

Stępin Izydor Kamiński 08.02.2011 Stępin 58, 55-093 Kiełczów 71/314 81 64

Szczodre Wojciech Reczka 02.03.2011 ul. Kwiatowa 1, Szczodre, 55-095 Mirków 71/399 85 18

Śliwice Ryszard Bąba 16.02.2011 Śliwice 25, 55-093 Kiełczów 512 360 093

Tokary Ryszard Chmielewski 07.02.2011 Tokary 22, 55-095 Mirków 71/399 75 39

Węgrów Bolesław Mróz 08.02.2011 Węgrów 5, 55-095 Mirków 71/398 79 04
693 878 241

Wilczyce Wojciech Janowicz 23.02.2011 ul. Polna 3g, Wilczyce, 51-361 Wrocław 71/399 08 17

Zaprężyn Krzysztof Sułek 11.02.2011 Zaprężyn 17, 55-095 Mirków 781 507 347

Anna Borecka
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
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Unia Europejska daje swym obywatelom duże możliwości wsparcia. 
Szczególnie w sferze inwestycji i przedsiębiorczości. Osoby planujące 
w najbliższym czasie uruchomienie własnej działalności gospodarczej, 
mogą uzyskać ze środków UE wieloprofi lową pomoc. Pomoc ta udzielana 
jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.

Najważniejsze informacje oraz możliwości ubiegania się o wsparcie zna-
leźć można na stronie:

http://www.pokl.dwup.pl/
W zakładce „Załóż własną fi rmę” znajdują się podstawowe wiadomości 

dotyczące możliwości uzyskania wsparcia. Konkretne projekty jednora-
zowych dotacji fi nansowych dla nowopowstających przedsiębiorstw w ra-
mach Działania 6.2, znaleźć można w zestawieniu na stronie:

http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/listy3/110513_dofi nanso-
wanie%20dg.xls

Bazę instytucji prowadzących nabór chętnych do skorzystania z kon-
kretnych projektów zaprezentowano w ciągle uaktualnianej tabeli. Jest 
ich naprawdę wiele, a poszczególne oferty są konstruowane dla różnych 
grup docelowych takich jak: osoby po 45 roku życia, osoby po raz pierwszy 
wchodzące na rynek pracy, kobiety próbujące wrócić na rynek pracy po 
przerwie związanej z wychowywaniem dzieci czy osoby przewidziane do 
zwolnień albo już dotknięte tzw. zwolnieniami grupowymi...

Rekrutacja do wymienionych wyżej projektów obejmuje dwa etapy. 
Pierwszym jest wypełnienie kwestionariusza – obecnego na stronach in-
stytucji prowadzącej określony projekt. Dokument ten stanowi pierwsze 
sito weryfi kacji kandydata, jego pomysłu, możliwości oraz doświadczeń, 
bowiem każda z rubryk, widniejąca w kwestionariuszu, jest poddawana 
szczegółowej punktacji. System punktacji zwykle jest podawany do wiado-
mości kandydata, zaś samo wypełnienie kwestionariusza nie jest trudne.

Po przejściu pierwszego etapu weryfi kacji i otrzymaniu zań określoną – 
co najmniej minimalną przewidzianą dla danego projektu - ilość punktów, 
kandydata czeka rozmowa z doradcą zawodowym. Określa on szczegó-
łowo możliwości osoby ubiegającej się o wsparcie, jej przygotowanie oraz 
szansę na powodzenie danego przedsięwzięcia. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez doradcę, kandydata czeka system 
szkoleń. Zwykle są one wieloprofi lowe – z prawa pracy, podstaw marketin-
gu, księgowości – i mają za zadanie jak najlepsze przygotowanie kandyda-
ta do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Po zakończeniu szkoleń kandydat na przedsiębiorcę przedstawia szcze-
gółowy biznesplan - najczęściej są nim skonkretyzowane i prognozowane 
projekty, przewidziane do realizacji na najbliższe dwa lata działalności fi rmy. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przedstawionego planu działania przed-
siębiorstwa, kandydat rejestruje działalność. 

Jednorazowe wsparcie fi nansowe jest możliwe do uzyskania tylko po re-
jestracji nowego przedsiębiorstwa. Jego wysokość może być różna – nawet 
do 40.000zł.

Oprócz w/w wsparcia fi nansowego, nowy przedsiębiorca może liczyć 
także na bezpłatną pomoc swego „operatora”. Może także uzyskać od nie-
go tzw. pomoc pomostową – wypłacaną przed okres od trzech do zwykle 

sześciu czy nawet dziewięciu miesięcy - funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Szczegóły takiego wsparcia są określone przy każdym z projektów i zna-
leźć je można na stronach instytucji realizujących konkretne programy dla 
przyszłych przedsiębiorców. 

Osoby zainteresowane wszystkie niezbędne informacje mogą znaleźć 
na stronie:

http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/listy3/110203_dofi nanso-
wanie%20dg.xls

Mariola Jarocka

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż w dniu 17 maja 

2011r. podczas nadzwyczajnej Sesji, Rada Gmi-
ny Długołęka jednogłośnie przyznała środki fi -
nansowe na realizację działań promocyjnych.

I choć nie uda się już w tym roku zorganizować 
tradycyjnie odbywających się DNI GMINY DŁU-
GOŁĘKA, głównie z powodu braku czasu - tak 
duże przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia przy-
gotowań już od początku roku – to z przyjemno-
ścią informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2011r. 
w Parku w Szczodrem odbędą się DOŻYNKI 
GMINNE, na które serdecznie zapraszamy. 

Zapewniamy Państwu doskonałą zabawę, 
którą swym występem uświetni Halina Młynkowa 
oraz góralska kapela BESKID. Podczas impre-
zy odbędzie się pokaz koni oraz innych zwierząt 
hodowlanych. Przewidziano także wiele innych 
atrakcji, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. 

Tradycyjnie odbędzie się więc konkurs na Naj-
piękniejszy Wieniec Dożynkowy, rozstrzygnięcie 
konkursu na Najpiękniejszą Zagrodę, a Pani 
Wójt wręczy nagrody dla Osobowości Gminy 
Długołęka.

Miło nam także poinformować, że uda się zor-
ganizować i dofi nansować wiele przedsięwzięć 
wspieranych cyklicznie przez Urząd Gminy, 
między innymi: Gminny Konkurs Historyczny, 
Gminny Konkurs Ortografi czny, Gminny Konkurs 
Języka Angielskiego, Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania oraz Powiatowy Konkurs Ortografi czny 
klas I-III. 

Gmina będzie również mogła się przyczynić 
do organizacji obchodów świąt państwowych 
oraz lokalnych, takich jak: Dzień Strażaka, Dzień 
Pracownika Socjalnego. Pomagając w realizacji 
tych przedsięwzięć, nasza Gmina przyczyni się 
do podniesienia ich rangi.

Po przyznaniu środków fi nansowych, będzie-
my mogli kontynuować dalszą promocję naszej 
Gminy w mediach, dzięki której zawsze udawało 
się nam pozyskiwać inwestorów, promować roz-
wój turystyki weekendowej czy przyciągać no-
wych mieszkańców. 

Dzięki dotychczasowym działaniom promo-
cyjnym, licznym inicjatywom oraz realizacji wielu 
przedsięwzięć, Gmina wyrobiła sobie duży auto-
rytet i poważanie wśród ważniejszych instytucji, 
zarówno na obszarze Dolnego Śląska jak i na 
terenie całej Polski. Cieszymy się, że nadal bę-
dziemy mogli realizować działania promocyjne, 
które sprzyjają integracji mieszkańców. 

Zapraszamy Państwa do włączania się we 
wszystkie przedsięwzięcia promocyjne podejmo-
wane przez Gminę Długołęka. 

Małgorzata Jarzyna
inspektor ds. promocji

Wracają działania promocyjne!

Załóż fi rmę i uzyskaj dofi nansowanie do jej działalnościZałóż fi rmę i uzyskaj dofi nansowanie do jej działalności
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Harmonogram działań Punktu konsultacyjnego:
Wykonawca: dr Marzena TOMKO-GWOŹDZIEWICZ

1. Przyjęcia w przychodniach SP ZOZ na terenie gminy Długołęka:
pierwszy czwartek miesiąca przychodnia SP ZOZ Łozina w godzinach 8.00 – 9.30 
czwarty czwartek miesiąca przychodnia SP ZOZ Brzezia Łąka w godzinach 8.00-10.15 
czwarty czwartek miesiąca przychodnia SP ZOZ Długołęka w godzinach 10.30- 12.00

2. Przyjęcia w siedzibach Punktu Konsultacyjnego (Długołęka, Łozina):
drugi czwartek miesiąca Długołęka ul. Wrocławska 24 w godzinach 8.00 -12.30
pierwszy czwartek miesiąca Łozina ul. Milicka 4 w godzinach 9.30 – 12.30

3. współpraca z Zespołem Pomocy w Rodzinie, mającym siedzibę w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Długołęce, w zakresie interdyscyplinarnych działań podejmowanych 
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu:

trzeci poniedziałek miesiąca GOPS w Długołęce w godzinach 16.00-19.00
4. Edukacja dla grupy AA 
- w zależności od potrzeb grup

Wykonawca: dr Renata BIBIK

1. Przyjęcia w przychodniach SP ZOZ na terenie gminy Długołęka:
pierwszy poniedziałek miesiąca przychodnia Borowa w godzinach 8.30 – 10.45
pierwszy poniedziałek miesiąca przychodnia Kiełczów w godzinach 13.30 – 15.00

2. Przyjęcia w siedzibie Punktu Konsultacyjnego – Łozina ul. Milicka 4:
drugi poniedziałek miesiąca Łozina ul. Milicka 4 w godzinach 8.30 – 12.15
czwarty poniedziałek miesiąca Łozina ul. Milicka 4 w godzinach 8.30 – 16.00 

3. prowadzenie edukacji dla grupy Al.-Anon z Gminy Długołęka 
czwarty poniedziałek miesiąca grupa Al Anon w Długołęce w godzinach 16.30 - 18.45 

W ramach działania Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w szkołach na terenie Gminy Długo-
łęka, prowadzone są również indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz konsul-
tacje i wsparcie merytoryczne dla pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców. Konsultacje psy-
chologiczne dla dzieci i rodziców są także prowadzone w szkołach, które zgłosiły taką potrzebę 
i odbywają się one raz w miesiącu.

Umowa w całości fi nansowana jest z pieniędzy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Anna Borecka
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
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DRUGA RATA ZA KONCESJĘ - PRZYPOMNIENIE
Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przypomina-
my, iż dnia 31 maja 2011 roku upłynął termin na wpłatę II raty za korzystanie z w/w zezwoleń 
w 2011 roku. Nie dotrzymanie w/w terminu skutkuje, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utratą zezwolenia. 
Termin III raty mija 30 września 2011 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż 
w ramach zadań realizowanych z Gminne-
go Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Narkoma-
nii i Przemocy w Rodzinie, w Gminie Dłu-
gołęka, została zawarta umowa na prowa-
dzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 
na rok 2011 z siedzibą w Łozinie przy ul. 
Milickiej 4 oraz w Długołęce przy ul. Wro-
cławskiej 24 (budynek Ośrodka Zdrowia). 

Przedmiotem umowy jest świadczenie 
dla mieszkańców Gminy Długołęka usług 
psychologicznych w zakresie uzależnień, 
zgodnie z następującym zakresem obo-
wiązków:
1) konsultacje indywidualne oraz 

interwencje kryzysowe dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych, 
dla dzieci alkoholików i ofi ar przemocy 
w rodzinie,

2) konsultacje indywidualne oraz 
interwencje kryzysowe w ośrodkach 
zdrowia mających siedzibę na terenie 
Gminy Długołęka,

3) konsultacji indywidualnych oraz 
interwencji kryzysowych – w zakresie 
uzależnień - dla rodziców dzieci 
uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy Długołęka, 

4) współpraca z Zespołem Pomocy 
w Rodzinie, mającym siedzibę 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Długołęce, w zakresie 
interdyscyplinarnych działań 
podejmowanych na rzecz osób 
i rodzin będących w stanie kryzysu,

5) prowadzenie edukacji dla grup 
wsparcia AA oraz Al.-Anon z terenu 
Gminy Długołęka,

6) współpraca ze szkołami.

PUNKT KONSULTACYJNY
harmonogram na 2011 rok

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAGRODĘ!!!
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Gminną Zagrodę. 

Tak jak w latach ubiegłych, organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Długołęka, Iwona Agniesz-
ka Łebek. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni podczas Dożynek Gminnych, organizowanych 
w tym roku 28 sierpnia w Parku w Szczodrem.

Konkurs ma na celu promowanie estetycznie urządzonych, utrzymanych w ładzie i porządku 
oraz oryginalnych nieruchomości, a tym samym rozpowszechnianie działań związanych z popra-
wą walorów estetycznych posesji z terenu Gminy Długołęka. 

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie osoby posiadające nieruchomość na terenie 
naszej gminy. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Urzędzie Gminy, w terminie 
do 10 sierpnia 2011 roku, wniosku wraz z dokumentacją fotografi czną nieruchomości. Wniosek 
można pobrać w Urzędzie Gminy Długołęka oraz na stronie internetowej http://gmina.dlugoleka.
pl/dlugoleka/pages/1046.jsp

Wszystkie złożone wnioski oceniać będzie specjalna, powołana przez Wójta komisja, która 
uprawniona będzie do weryfi kacji wniosków ze stanem faktycznym. Oznacza to, że członkowie 
komisji, po telefonicznym uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości terminu wizyty, będą mogli 
dokonać bezpośredniej wizytacji nieruchomości.

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie, szczególnie, że na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody!
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Pozyskane dotacje na zakup auta 
dla OSP Długołęka

Miło nam poinformować, iż Ochotnicza Straż 
Pożarna w Długołęce otrzymała od Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP dopłatę do zakupu nowego, śred-
niego samochodu pożarniczego w wysokości 
150 000,00 zł. Uzyskana pomoc umożliwia 
pozyskanie dalszej dotacji na zadanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej do 20 % wysokości zada-
nia. Ponadto, wspomniana jednostka otrzymała 
100 000,00 zł ze środków Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego, jako dodatkowe 
wsparcie fi nansowe na zakup wozu. Całkowity 
koszt zakupu nowego samochodu wynosi oko-
ło 600 tyś. zł. Otrzymanie zewnętrznych środ-
ków fi nansowych umożliwi zakup średniego sa-
mochodu, który przewidywany byłby do udziału 
w akcjach ratunkowych na terenie całej gminy.

Nowe szanse na kolejne dotacje 
dla Gminy Długołęka

W pierwszym kwartale 2011 r. Gmina 
Długołęka złożyła kilka wniosków o dofi nan-
sowanie inwestycji i przedsięwzięć. Jednym 
z nich był wniosek do Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja doty-
czyła wsparcia dla budowanej drogi w Pasi-
kurowicach, ul. Kwiatowa. Wartość wniosko-
wanego dofi nansowania wynosi 60 000,00 zł. 

Złożony został wniosek aplikacyjny na za-
danie pn. „Remont dachu i elewacji świe-
tlicy wiejskiej w Piecowicach” w związku 
z konkursem Odnowa Dolnośląskiej Wsi, war-
tość wnioskowanej dotacji: 35 000,00 zł. 

Starając się wykorzystać wszelkie możliwe 
szanse na pozyskanie środków fi nansowych, 
Gmina Długołęka wystąpiła o dofi nansowanie 
do remontu sanitariatów z jednoczesnym 
przystosowaniem do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. Inwestycja dotyczy 
szkół w Długołęce oraz Kiełczowie. Środki, 
o które ubiega się gmina pochodzą z części 
rezerwy subwencji oświatowej.

Ponadto gmina nawiązała współpracę z fun-
dacją Elementarz z Katowic dzięki której powstał 
partnerski projekt pn. „Wiejskie ośrodki rozwoju 
dziecka w gminach: Długołęka, Milicz i Pęcław”. 
Dokumentacja aplikacyjna została złożona w ra-
mach konkursu 9.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W chwili obecnej po pozytywnej 
ocenie projekt został umieszczony na piątym 
miejscu listy rankingowej. Niestety ze względu 
na ograniczoną pulę środków ww. projekt - z po-
wodu wyczerpania alokacji środków fi nanso-
wych - umowa o dofi nansowanie nie może być 
zawarta, jednakże w przypadku oszczędności /
zwiększenia puli środków na działanie projekt 
partnerski uzyska wsparcie w pierwszej kolej-
ności. W przypadku uzyskania 100% dofi nanso-
wania projekt będzie realizowany dla 25 dzieci 
w wieku 3-5 lat w miejscowości Łozina przez 
okres 3 lat. Zakres projektu obejmuje również 
wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt oraz 
pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie nauczy-
cieli, specjalistów i zarządzanie projektem.

Informujemy również, iż Gmina Długołęka, 
dzięki posiadanym obiektom Moje Boisko – 
ORLIK 2012 w Kiełczowie i Brzeziej Łące mia-
ła możliwość ubiegać się o dofi nansowanie do 
wynagrodzenia dla animatorów sportowych. 
W chwili obecnej przyznano już wsparcie 
dla animatora przy obiekcie w Brzeziej Łące, 
wniosek o wsparcie dla animatora w Kiełczo-
wie jest w trakcie oceny.

Kamila Gąsiorowska
Pełnomocnik pozyskiwania śr. zewnętrznych

Urząd Gminy Długołęka informuje, iż pro-
jekt „Indywidualizacja procesu naucza-
nia i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w Gminie Długołęka”, 
złożony w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, został zweryfi kowany z wy-
nikiem pozytywnym, w związku powyższym 
uzyskał rekomendację do dofi nansowania 
w wysokości 414 587,67 zł. 

Celem projektu jest poprawa efektów 
kształcenia, poprzez realizację zajęć po-
legających na aktywnej pracy z uczniem, 
podniesienie jakości kształcenia uczniów 
w klasach I-III szkół podstawowych w Gmi-
nie Długołęka oraz stworzenie odpowied-
niego zaplecza dydaktycznego dostosowa-
nego do ich potrzeb. Projekt, przewiduje 
rozpoczęcie programu zajęć dodatkowych 
w I semestrze roku szkolnego 2011-2012 r. 
oraz jego zakończenie pod koniec semestru 
I roku szkolnego 2012-2013. Realizacja pro-
jektu nastąpi w okresie od kwietnia 2011 r. 
do marca 2013 r.

Przyznane dotacje dla 
poszczególnych szkół

Nazwa szkoły Zakup pomocy 
dydaktycznych

Prowadzenie zajęć
dodatkowych

SP Borowa 3 100,00 zł 36 300,00 zł
SP Brzezia Łąka 12 883,00 zł 27 000,00 zł
SP Dobroszów 13 500,00 zł 16 500,00 zł
SP Długołęka 17 542,00 zł 43 200,00 zł
SP Kiełczów 28 256,00 zł 62 400,00 zł
SP Łozina 5 100,00 zł 24 900,00 zł
SP Mirków 4 284,30 zł 27 900,00 zł
SP Siedlce 2 631,00 zł 29 100,00 zł
SP Szczodre 7 500,00 zł 22 500,00 zł
SP Węgrów 11 391,37 zł 18 600,00 zł

Razem 106 187,67 zł 308 400,00 zł

Dnia 22 marca 2011 r. Gmina Długołęka pod-
pisała z Województwem Dolnośląskim umowę 
o dofi nansowanie. W związku z realizacją pro-
jektu podjęto prace mające na celu przygoto-
wanie niezbędnych dokumentów do ogłoszenia 
przetargu w zakresie zakupu pomocy dydak-
tycznych dla poszczególnych szkół oraz prowa-
dzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dodatkowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Długołęka 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż projekt współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa in-
frastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie 
elektronicznego obiegu spraw i dokumentów 
w siedzibie Urzędu Gminy wraz z Elektronicz-
nym Biurem Obsługi Klienta oraz Elektroniczną 
Skrzynką Podawcza” został w pełni zrealizo-
wany.

W ramach projektu, poza pracami 
związanymi z budową infrastruktury telein-
formatycznej, zakupiony został sprzęt kom-
puterowy oraz wdrożone zostało oprogramo-
wanie usprawniające pracę urzędników. Od 

1 stycznia 2011 r. działa Elektroniczne Biuro 
Obsługi Interesanta (www.dlugoleka.eboi.pl), 
za pomocą którego można komunikować się 
z urzędem przez Internet. Jest to duże udogod-
nienie dla mieszkańców, dzięki któremu można 
załatwić dużą ilość spraw urzędowych nie wy-
chodząc z domu. 

Całkowita wartość projektu wyniosła osta-
tecznie 474 270,00 zł, poziom dofi nansowania 
wyniósł ostatecznie 84,99% kosztów kwalifi ko-
walnych (ponad 400 tyś. zł). Obecnie pozostały 
jedynie procedury sprawozdawcze w celu wy-
płaty ostatniej transzy dotacji.

Funkcjonowanie E- urzędu w Gminie Długołęka

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Komisji 
przyznającej tytuł „Urząd zDolnego Śląska”, 
w której w skład wchodzą przedstawiciele 
realizatorów projektu „Samorządowiec zDol-
nego Śląska”- Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji 
Przedszkolnej i Fundacji Cultura Mentis został 
przyznany Urzędowi Gminy Długołęka cer-
tyfi kat „Urząd zDolnego Śląska”. 

Jest to duże wyróżnienie, ponieważ otrzy-
many certyfi kat i marka świadczą o posiadaniu 
profesjonalnej i przeszkolonej kadry. Pracown-
icy Gminy mocno zaznaczyli obecność Urzędu 
w projekcie, przez co również otrzymali imien-
ne certyfi katy oraz znaczek potwierdzający 

status urzędnika „Samorządowiec zDolnego 
Śląska” jako wyraz uznania za podnoszenie 
kompetencji w pracy. 

Zadanie można było zrealizować dzię-
ki zaangażowaniu Wójta Gminy Długołęka. 
W latach 2009-2010- 60% urzędników brało 
udział w bezpłatnych szkoleniach kompeten-
cyjnych z zakresu m.in. komunikacji interper-
sonalnej, profesjonalnej obsługi klienta, współ-
pracy i komunikacji w zespole, zarządzanie 
czasem pracy urzędnika.

Projekt został zrealizowany ze środków unij-
nych w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

Urząd Gminy Długołęka zdobywcą tytułu „Urząd zDolnego Śląska”
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RAZEM Z HONORATKĄ
Bazylego już poznaliście, a kim jest Honoratka? Honoratka to polna 

myszka, która najbardziej ze wszystkiego lubi... książki. Dzięki temu, 
że „spróbowała” ich już baaardzo dużo, to wszystko, no może prawie 
wszystko wie. 

Honoratka lubi też zagadki. W zamieszczonych wyrazach, Bazyli 
ukrył tytuły różnych bajek. Pomóżcie Honoratce je odnaleźć. Czy znacie 
już te bajki? 
KRÓL
KRÓLEWICZ
PAŹ
KRÓLOWA
WIOSNY
PYŁU
DRZEW
ŚNIEGU

KOŃ
PIES
KOZA
SŁOŃ
TROPIĄCY
SKACZĄCA
WIERZGALSKI
TRĄBALSKI

DUŻY
PIASZCZYSTY
ŚREDNIA
MAŁA
PORT
ZATOKA
SYRENKA
BRZEG

(Królowa Śniegu) (Słoń Trąbalski) (Mała Syrenka)

SŁODKA KRZYŻÓWKA
Bazyli zaprasza do rozwiązania krzyżówki. A jest ona nie byle jaka. 

Bazyli uważa, że to najsłodsza krzyżówka na świecie! Ale jej rozwiąza-
niem nie jest miód, jego ulubiony przysmak ale... 

Jeśli chcecie dowiedzieć się co to takiego, w odpowiednie kratki dia-
gramu wpiszcie oznaczone kolejnymi cyframi literki. Czy już wiecie? 
Tak, macie rację i nie zapominajcie o nich!
Poziomo:

1/ Rankiem w kropelkach wody osiada na trawie,
2/ Słodki przysmak w tabliczkach, 
3/ Był nim jeden ze Smerfów,
4/ Szczęśliwy dla dzieci miesiąc, 
5/ W bajce o Jasiu i Magłosi był podobno czekoladowy

Pionowo:
1/ Zwykle następuje po dniu,
2/ Może być kulinarny, leczniczy oraz magiczny,
3/ Są nimi i batony i cukierki i czekolada,
4/ Przysmak Kubusia Puchatka
5/ W marzeniach bywają niebieskie,
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HASŁO:
1 2 3 4 5 6 7 8

GAZETKA dla DZIECKA!
Witamy wszystkie dzieci i zapraszamy na spotkanie z miłym, choć czasami nieco roztargnionym misiem Bazylim oraz 

jego przyjaciółmi. Życzymy wesołej zabawy!

KŁOPOTY JEŻA MAURYCEGO
Jeż Maurycy jest dobrym znajomym misia Bazylego i myszki Hono-

ratki. I choć najczęściej spotkać go można pod krzaczkami, to ostatnio 
postanowił zostać aktorem. Zaczął nawet uczęszczać na zajęcia do kół-
ka teatralnego! 

Niestety, już na samym początku były z nim kłopoty. Maurycy zapo-
mniał przeczytać bajkę o „Czerwonym Kapturku” i teraz nie wie jakie 
stroje ma przygotować na przedstawienie. Trzeba mu szybko pomóc, bo 
do spektaklu zostało już niewiele czasu!

A TO CIEKAWE!
Czy wiecie, że największy przysmak dzieci, 

czekolada - w takiej postaci jak ją znamy obec-
nie - została wymyślona w ubiegłym wieku przez 
Szwajcarów? Wcześniej była znana mieszkań-
com Ameryki Środkowej i Południowej w posta-
ci... napoju pitego z dodatkiem ostrej papryki! 

Czekolada jest bardzo pożywna – i kalorycz-
na - a produkuje się ją ze zmielonych ziaren 
kakaowca, tłuszczu kakaowego i cukru oraz najróżniejszych dodatków 
takich jak mleko, wanilia, orzechy, czy rodzynki. 

Jest kilka rodzajów czekolady: gorzka, mleczna, biała i wytwarza się ją 
w różnej postaci: popularnych tabliczek oraz fi gurek, cukierków, płatków... 

Nasi bohaterowie wszystkim łasuchom życzą smacznego... umiaru! 

KUCHNIA KOTA 
TYMOTEUSZA

Kot Tymoteusz, jeden z przyjaciół misia Ba-
zylego, jest także wielkim łasuchem! Ale niezły 

też z niego kucharz. Dzisiaj zaprasza Was na deserowe gotowanie, a w 
nim przepis na przepyszny kisiel. 
Potrzebne będą: kisiel, budyń albo galaretka, mleko albo woda 
(zgodnie z przepisem na opakowaniu), cukier, owoce, trochę soku 
owocowego, rodzynki i kilka biszkoptów. 

Poproście mamę albo tatę, bądź kogoś innego aby ugotował Wam 
kisiel. Jeżeli potrafi cie, to ugotujcie sami. Pamiętajcie! Bądźcie ostrożni 
i zawsze gotujcie w obecności kogoś dorosłego!

Przygotujcie salaterki i opłuczcie je zimną wodą. Do każdego naczynia 
włóżcie wymyte i osączone owoce oraz rodzynki. Zalejcie je przygotowa-
nym kisielem do wysokości 2/3. Potem do każdej salaterki wlejcie trochę 
soku i wsadźcie (jak łyżeczkę) po jednym biszkopcie. I już gotowe. 

Tymoteusz życzy Wam Smacznego!
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A czy Ty wiesz która z przedstawionych wyżej postaci gra jedną z ról 
w tym przedstawieniu?

Opracowanie: M. Jarocka, Rysunki: Bartek i Hania


