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Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka, otrzymała pozytywną 
ocenę radnych za pracę w 2011 roku. Radni pozytywnie głosowali także 
za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2011. str. 3

Zestawienie inwestycji  
Gmina Długołęka kładzie duży nacisk na inwestycje  rozbudowy infra-
struktury drogowej. Prezentujemy tabelaryczne zestawienie zakończo-
nych inwestycji w I półroczu 2012 r. str. 11

26 sierpnia
na boisku 
w Kątnej

Dożynki 
Gminne
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Wójt gminy Długołęka - Iwona Agnieszka Łebek, 
serdecznie zaprasza na Dożynki gminne, które odbędą 

się 26 sierpnia na boisku w Kątnej. Poniżej prezentujem
y 

program imprezy i jak co roku liczymy 
na Państwa obecność. Na pewno
nie zabraknie atrakcji!

stArt GODZ. 12:45
12.45 Korowód dożynkowy
13.00  Uroczysta Msza Święta z oprawą 

muzyczną scholi „Mikołajki”
14.30  Ceremoniał dożynkowy, 

przekazanie plonów
14.45  Występ zespołu ludowego 

„Lejwoda”
15:15  Występ Orkiestry Dętej 

z Pasikurowic (równocześnie 
odbywać się będzie Drużynowy 
Turniej Wsi – część na boisku)

15.45  Występ Patenciarza – finalisty 
programu Mam Talent

16.30  Drużynowy Turniej Wsi – 
karaoke

17.00  Wręczenie nagród za stoiska 
sołectw i za najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy

17.30  WYstĘP GWIAZDY 
WIECZOrU – JErZEGO 
KrYsZAKA

18.30  Konkurs na najsmaczniejszą 
„Michę sołtysa” 
Konkurs na najpiękniejszą 
„Kieckę sołtysowej”

19.00  Wręczenie nagród 
za Drużynowy Turniej Wsi

19.30  Koncert zespołu „Góralsi”
20.45  Konkurs „Sołtys z jajami”
  Wręczenie nagród za „Michę 

sołtysa” i „Kieckę sołtysowej”
21.15 Zabawa taneczna z zespołem 
 -01.00 „The Black”
23.00  Pokaz sztucznych ogni

Program święta plonów
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Budżet na rok 2012

W wyniku zmian w budżecie 
gminy Długołęka na rok 2012, 
wprowadzonych uchwałą rady Gminy 

nr 278/XVII/12 z dnia 27 czerwca 2012 
r., dochody wynoszą 83.214.738 zł, 
a wydatki 101.834.238 zł. Planowana kwota 
wydatków po raz pierwszy w historii gminy Długołęka 

przekroczyła poziom 100 mln złotych. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie podstawowych 
wielkości, charakteryzujących budżet, w porównaniu 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
powiatu wrocławskiego.

MIECZYsŁAWA DZIUBDZIńsKA 
Skarbnik Gminy

Powiat wrocławski - budżet na 2012 rok

Nazwa dochody (zł) wydatki (zł)  
(ogółem)

Nadwyżka  
(+) Deficyt (-)

Udział wydatków 
mająt. (%)

Gmina Długołęka 83 214 738 101 834 238 -18 619 500,00 42,84

Gmina Kobierzyce 98 318 253 105 915 321 -7 597 068,00 34,23

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wr. 77 280 015 79 097 815 -1 817 800,00 30,36

Urząd Miejski w siechnicach 74 307 428 81 007 052 -6 699 624,00 33,36

Urząd Gminy Jordanów Śląski 8 435 320 8 660 749 -225 429,00 9,45

Gmina Czernica 36 617 668 39 888 568 -3 270 900,00 23,23

Gmina Mietków 11 785 913 14 557 463 -2 771 550,00 27,00

Urząd Miasta i Gminy sobótka 34 570 053 33 370 053 1 200 000,00 11,20

Gmina Żórawina 24 811 335 23 156 635 1 654 700,00 16,67

Dzień 
Policjanta

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Policjanta 
pragnę złożyć wszystkim policjantom naj-
serdeczniejsze podziękowania za ogrom 
pracy i poświęcenie, włożone w zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom całej gminy 

Długołęka. Za wszystkie zasługi proszę przyjąć wy-
razy szacunku oraz życzenia zdrowia, pomyślności 

i sukcesów – mówiła pani wójt. Podczas wojewódz-
kich obchodów Święta Policji na wrocławskim ryn-
ku, wójt gminy – Iwona Agnieszka Łebek, odebrała 
z rąk komendanta wojewódzkiego policji, nadins. 
Dariusza Biela, medal za zasługi dla policji. 

ANNA ChOMICKA
Wydział Promocji Gminy 

www.facebook.com – Gmina Długołękawww.facebook.com – Gmina Długołęka
facebooku 
DoŁącz Do NAs NA
absolutoryj

24 lipca obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Policjanta.  
z tej okazji, wójt gminy Długołęka – Iwona Agnieszka Łebek, złożyła  
na ręce komendanta komisariatu policji w Długołęce, nadkom.  
Waldemara Wruszczaka, życzenia wszystkim policjantom

Odmowa Starostwa
Powiatowego

Z przykrością informujemy, 
iż pomimo kilkumiesięcznej 
korespondencji ze starostwem 

Powiatowym oraz wielokrotnych 
rozmów z władzami starostwa 
inicjowanych przez Wójta Gminy 
Długołęka, a mających na celu 
uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Łozina 
w drodze powiatowej – w dniu  
10 sierpnia br. otrzymaliśmy pismo 
podpisane przez Wicestarostę Powiatu 
Wrocławskiego – Pana Jerzego 
Fitka, w którym Zarząd starostwa 
Powiatowego podtrzymał – pomimo 
logicznej argumentacji przedstawionej 
wielokrotnie przez władze Gminy, 
decyzję o odmowie uzgodnienia lokalizacji 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz kolektora 
tłocznego w pasie drogi powiatowej 
nr 1453D w miejscowości Łozina 
(zmieniając tym samym wydaną przez 
siebie, w roku 2010 (ul. Milicka i ul. 
Wrocławska), decyzję w tym samym 
zakresie zezwalającą na przebieg sieci).
Uzgodnienie to dotyczy dokumentacji 
projektowej kanalizacji sanitarnej dla m. 
Łozina, Łosice, Budziwojowice, Bierzyce, 
Kępa oraz oczyszczalni ścieków dla tych 
miejscowości w Łosicach, tj. dokumenta-
cji, dla której proces projektowania jest 
kontynuowany przez „Ecokube” Sp. z o.o. 
zs. w Łodzi (Gmina odstąpiła od umowy 
z poprzednim projektantem na mocy 
ugody sądowej). W konsekwencji 
odmownej decyzji Starostwa konieczne 
będzie przeprojektowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej i podjęcie próby zlokalizowania 
jej na prywatnych nieruchomościach, co 
ostatecznie wydłuży prace projektowe 
i może utrudnić podłączenie do sieci 
przesyłowej nieruchomości położonych 
przy ul.: Trzebnickiej, Nowego Osiedla, 
Wrocławskiej, Ogrodowej i Strażackiej.

KAtArZYNA WOlICKA
Wydział remontóW i inWeStycji
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sprawa dotyczy pisma 
z dnia 25 maja 2011 r., 
jakie Pani Alina C. 

wystosowała do Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu. 

Wobec zawarcia w nim nie-
prawdziwych, wymierzonych 

przeciwko władzom gminy 
zarzutów, związanych 
z gospodarowaniem pałacu 

w Siedlcu, wójt gminy, pani 
Iwona Agnieszka 
Łebek, wniosła 
przeciwko 

sołtysowi 
wsi Siedlec 
akt oskar-
żenia. Sąd 
Rejonowy 

w Oleśnicy wydał wyrok, w któ-
rym uznał Alinę C. za winną popeł-

nienia zarzucanego czynu, penali-
zowanego na podstawie art. 212 
§ 1 kodeksu karnego i zobowiązał 
ją do przeproszenia pokrzywdzonej 
w formie pisemnej, w terminie 
miesiąca od uprawomocnienia 
się wyroku. Od tego wyroku 
oskarżona wniosła apelację. Sąd 
Okręgowy we Wrocławiu utrzymał 
jednak w mocy zaskarżony wyrok, 
uznając apelację za bezzasadną. 
Alina C. ostatecznie wykonała wy-
rok Sądu i przeprosiła na piśmie 
panią wójt. 

MAGDA NIKONOr
Sekcja PraWna

Sprostowanie 
artykułu 

W związku z artykułem, 
zatytułowanym 
„spotkania 

informacyjne”, opublikowanym 
w trzecim numerze „Gazety 
Gminy Długołęka”, informujemy, 
że omyłkowo została zamieszczona 
wzmianka o tym, iż z inicjatywy pani 
wójt odbyło się zebranie wiejskie w 
miejscowości Szczodre. Organizację 
zebrania w tejże miejscowości pani 
wójt planuje w najbliższym czasie.

ElŻBIEtA ChODAKOWsKA
biuro obSłuGi Wójta

Iwona Agnieszka Łebek, 
wójt gminy Długołęka, 
otrzymała pozytywną ocenę 
radnych za pracę w 2011 
roku. Głosowanie odbyło się 
w obecności 19. radnych,  
14. było za, 5. przeciw. Radni 
pozytywnie głosowali 
także za zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego 
za rok 2011.

Sesja 
absolutoryjna 

r Gratulacje od PracoWnikóW urzędu Gminy.

Budżet gminy Długołęka jest na po-
ziomie jednej z najbogatszych gmin 
w Polsce – Kobierzyc – mówi Iwona 
Agnieszka Łebek. – Co więcej, na-
kłady na inwestycje są największe 

w powiecie wrocławskim, bo ok. 42 proc., 
dla porównania Kobierzyce wydają na ten 

cel ok. 34 proc., a Kąty Wrocławskie ok. 30 
proc. – To był dla nas rok szczególny – mówił 
przewodniczący rady Mirosław Duda. – Pro-
szę przekazać podziękowania wszystkim pra-
cownikom Urzędu Gminy w Długołęce za ich 
ogromny wkład w pracę. 
UG

ADrIAN WAlCZYK Wydział Promocji Gminy
www.facebook.com – Gmina Długołękawww.facebook.com – Gmina Długołęka

Gmina Długołęka postanowiła dołączyć do wielomilionowej społeczności 
facebooka, dzięki czemu może być jeszcze  

 bliżej swoich mieszkańców
zachęcamy wszystkich użytkowników, by dołączyli do grona 
naszych znajomych poprzez kliknięcie Lubię to, a my 
ze swojej strony obiecujemy liczne konkursy, zdjęcia
i informacje z życia Gminy. zAPRAszAmy

Proces o pomówienie
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 o tym, że jeże są pożytecznymi 
ssakami nikogo nie trzeba 
przekonywać, przyczyniają 
się bowiem do zmniejszania 
populacji szkodników roślin 
uprawianych przez ludzi. 
Niestety ich liczebność z roku 
na rok spada, a to wszystko 
za sprawą gęstej sieci dróg, 
wypalania traw, koszenia 
łąk i trawników oraz wolno 
biegających psów. 

Dawid i Honorata Karasiowie z wro-
cławskiej Ekostraży we współpracy 
z lekarzami weterynarii z Wrocławia 
i okolic utworzyli program „Humani-
tarnej ochrony jeży europejskich”, któ-

rego celem jest ratowanie jeży, które padły ofiarą 
wypadków komunikacyjnych oraz przywróce-
nie wyleczonych w ich naturalne środowisko. 
Do programu przystąpiła również gmina Długo-
łęka. Pierwsze cztery uratowane jeże zostały wy-
puszczone w wytypowanym przez wolontariuszy 
z Ekostraży miejscu tj. w okolicach wsi Raków / 
Nowy Dwór. Mieszkańcy zadbali o dokarmianie 
jeży w okresie aklimatyzacji, a urzędnicy Wydzia-
łu Ochrony Środowiska UG Długołęka postawili 

tablice ostrzegające kierowców i miesz-
kańców o możliwości pojawienia 
się jeży na drodze. Wspólne 
działanie przyniosło efekty, 
kosztowne leczenie ssa-
ków nie poszło na marne. 
W tym roku do wypusz-
czenia na wolność po-
zostało 14 jeży, dlatego 
prosimy mieszkańców 
gminy Długołęka o zgła-
szanie miejsc, w których 

Pałac 
w Siedlcu

25 czerwca br. został rozstrzygnięty 
przetarg pisemny nieograniczony, 
na sprzedaż zabytkowego budynku 

pałacowego w siedlcu. 
Kandydatem na nabywcę został „Dom Pogodnej 
Jesieni” Sp. z o.o. Wstępny termin notarialnej 
umowy sprzedaży został ustalony na dzień 14 
sierpnia 2012r. Dalsze informacje w tej spra-
wie będą dostępne na naszej stronie interneto-
wej www.gmina.dlugoleka.pl

DArIA ŚPIEWAK-WsOlAK
 Wydział PlanoWania PrzeStrzenneGo i GoSPodarki 
nieruchomościami

Nowy 
Prezes 
związku 
Kombatantów 

23 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy 
Długołęka odbyło się spotkanie 
członków Koła nr 20 Gminnego 

ZKrPiBWP. 
Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-
wyborczy i odbyło się w związku z rezygnacją 
ze stanowiska prezesa, pani Wiesławy Berny. 
Nowo wybrany skład Koła nr 20 w Długołęce 
przedstawia się następująco:
1. Prezes zarządu – Zenon Gąsiorowski.
2. Członek zarządu – Bolesław stawarz.
3.  Sekretarz zarządu (członek honorowy) – 

Jerzy Kurzacz. 
Pan Zenon Gąsiorowski będzie pełnił dyżury w każ-
dą pierwszą i trzecią środę miesiąca w pok. 104 
tutejszego urzędu w godz. 9.00-12.00.
Organizacją w/w spotkania zajął się wójt gmi-
ny Długołęka, a spotkanie poprowadził prezes 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego ZKRPi 
BWP, pan Konstanty Ignaczak.

ANNA BOrECKA
Wydział SPraW obyWatelSkich

29 czerwca br., na placu 
budowy pierwszego 
publicznego żłobka 

w naszej gminie, przy Zespole 
szkolno – Przedszkolnym 
w Długołęce, odbyła się 
uroczystość wmurowania 
w fundamenty budynku, 
uprzednio odczytanego 
i podpisanego, aktu 
erekcyjnego. 
Wraz z dokumentem, w któ-
rym zawarto m.in. informacje 
nt. wykonawców budynku, 
projektantów, osób aktualnie 
sprawujących władzę oraz sym-
bolicznego słowa, kierowanego 
do przyszłych pokoleń, w spe-
cjalnej tubie zamknięte zostały: 
aktualne wydanie „Gazety Gminy 
Długołęka”, „Gazety Wrocław-
skiej”, a także moneta o nomi-
nale 5 zł. Wszystko po to, aby 
kiedyś, w dalekiej przyszłości, 

np. podczas prac remontowych 
czy przebudowy żłobka, szczę-
śliwi znalazcy mogli podzielić się 
wiedzą z innymi, o tym, co działo 
się w naszym regionie w czasie, 
kiedy dopiero wznoszono ściany 
tego budynku. Inwestycja finan-
sowana jest z budżetu gminy 
Długołęka oraz ze środków Rzą-
dowego Programu „MALUCH”. 
Ponadto decyzją Komisji Oceny 
Projektów wniosek dot. pokrycia 
części kosztów funkcjonowania 
żłobka w Długołęce w okresie od 
IX.2013 r. do końca X.2014 r. 
pozytywnie przeszedł ocenę 
merytoryczną i znalazł się na 
liście projektów wybranych 
do dofinansowania. Otwarcie 
placówki planowane jest na 
2 września 2013 roku.

KArOlINA hOrNICKA
 Wydział PozySkiWania zeWnętrznych 
środkóW FinanSoWych i WSPółPracy  
z zaGranicą

Jeże wracają do Dłu gołęki

Teraźniejszość zamknięta w kapsule czasu

r uroczyStość WmuroWania aktu erekcyjne  Go.

r członkoWie koła W trakcie obrad.
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zwierzaki mogą odzyskać wolność. Kryterium 
doboru siedlisk jest bardzo proste. Muszą to być 

tereny zalesione, z dala od ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych, jednak blisko zabudowań. 

Idealne są tereny nierolnicze, na których 
od długiego czasu bytują jeże.
Więcej informacji dotyczących progra-
mu ochrony jeży można znaleźć na stro-
nie internetowej
http://jeze.org.pl/

MIrON ChMIElEWsKI 
mieSzkaniec Gminy

Zmiany w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
które weszły w życie z dniem 1 

stycznia 2012 r., nałożyły na gminę 
obowiązek objęcia wszystkich właścicieli 
nieruchomości systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi, który zacznie 
funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 
r. W praktyce oznacza to, że z dniem 
wejścia ustawy, gmina przejmie część 
obowiązków, które dotychczas spoczywały 
na mieszkańcach.
Do tego czasu gmina oraz rada Gminy 
w drodze uchwał:
1.  Ustanowi sposób zbierania i gromadze-

nia odpadów przez mieszkańców (w tym 
selektywną zbiórkę), co zostanie zapisane 
w nowym regulaminie utrzymania czystości 
i porządku;

2.  Określi koszty działania całego systemu 
gospodarki odpadami w gminie;

3.  Ustali wysokość „podatku śmieciowego” 
przypadającego na mieszkańca;

4.  W drodze przetargu zleci przedsiębior-
cy odbiór odpadów od mieszkańców 
oraz przewiezienie ich do regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych;

5.  Zbierze od właścicieli nieruchomości dekla-
racje według określonego wzoru w zakre-
sie ilości mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość;

6. Pobierze od mieszkańców opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Zadaniem właścicieli  
nieruchomości będzie:
1.  Rzetelne wypełnienie deklaracji według 

określonego wzoru;
2.  Wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów 

firmie, która obecnie świadczy te usługi 
w terminie zawartym w tej umowie (naj-
częściej zapisywano trzymiesięczny okres 
wypowiedzenia);

3.  Postępowanie z odpadami zgodnie z zapi-
sami zawartymi w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w gminie Długołęka.

Celem zmiany ustawy jest realizacja zasady,  
że na składowiska mają trafiać tylko te odpady, 
które nie mogą już być w żaden sposób wy-
korzystane. W nowym systemie mieszkaniec, 
który zapłaci podatek śmieciowy nie będzie 
szukał oszczędności poprzez palenie odpadów 
lub pozbywanie się ich i inny niedozwolony 
sposób.

tADEUsZ lUtY
Wydział ochrony środoWiSka

W budżecie gminy Długołęka 
na rok 2012 została zabezpieczona 
kwota 75 000,00 zł na realizację 

w 2012 r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej, 
w kierunku eliminacji zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (hPV). 
Programem zostały objęte dziewczynki 
w wieku 13 lat, zameldowane na terenie 
gminy Długołęka wg stanu na dzień  
15 stycznia. 8 maja br. został rozstrzy-
gnięty konkurs na w/w projekt. Do urzędu 
gminy Długołęka wpłynęły już sprawozdania 
z realizacji dwóch dawek szczepień, które 

dokonywane były w miesiącach maju i czerw-
cu. Ze 123 zakwalifikowanych do programu 
dziewczynek zaszczepiono 93 dziewczynki, 
z uwagi na brak zgody rodziców na objęcie 
szczepieniem. Ostatnia dawka szczepionki 
planowana jest na wrzesień.
Program uzyskał pozytywna opinię Agencji 
Oceny Technologii Medycznych w Warszawie 
i zakłada się jego realizację w roku 2013 
i 2014, w zależności od zabezpieczonych 
środków w budżecie gminy Długołęka.

ANNA BOrECKA
Wydział SPraW obyWatelSkich

Jeże wracają do Dłu gołęki odpady – zbliżają się zmiany

Teraźniejszość zamknięta w kapsule czasu

szczepienie przeciw HPV

r uroczyStość WmuroWania aktu erekcyjne  Go.

r by zmniejSzyć ryzyko zachoroWania na raka Szyjki macicy, WyStarczy Się zaSzczePić.
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Tegoroczne zawody przejdą 
do historii, jako jedne z najtrud-
niejszych z uwagi na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne 
(30- stostopniowy upał podczas 

maratonu i silna ulewa w trakcie prze-
jazdów zręcznościowych). Pogoda nie 
rozpieszczała nikogo, a mimo wszystko 
rywalizacja i walka drużyn do końca 
była zacięta i emocjonująca dla widzów. 
Kolejny raz Siedlec stał się stolicą spor-
tów hipicznych i pokazał całej Polsce 
jak organizować imprezy i jak się nimi 
cieszyć.
Zawody objęte były honorowym patro-
natem Wojewody Dolnośląskiego, Mar-
szałka Województwa Dolnośląskiego 
oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego, 
a organizatorami byli Klub Jeździecki 
Siwek oraz Wójt Gminy Długołęka, pani 
Iwona Agnieszka Łebek.
Lista zwycięzców dostępna jest na stro-
nie internetowej www.gmina.dlugoleka.
pl, a obszerna galeria zdjęć na naszym fa-
cebook’owym profilu. Dziękując wszyst-
kim uczestnikom za wspaniałą, sportową 
rywalizację, zapraszamy już dziś za rok 
do nas, do Siedlca.

KAMIlA KOChANIEC
Wydział Promocji Gminy

Końska stolica powiatu
49 zaprzęgów rywalizowało ze sobą w XI ogólnopolskich zawodach w Powożeniu 
zaprzęgami jedno i parokonnymi w siedlcu Trzebnickim w dniach 27 – 29 lipca 2012 r. 
Jest to cykliczna impreza, stanowiąca eliminacje do mistrzostw Polski. Konie zagrywane 
są w klasach L1, L2, N1, N2, c1 i c2. 

r adrian koSt   rzeWa, jeden z bohateróW zaWodóW W PoWożeniur ProF. andrzej lanGe.

r PodPiS.

r bartłomiej kWiatek, W-ce miStrz śWiata z 2010 r. r Wręczenie Pucharu WojeWody dla Weroniki kWiatek.

r  maGda jankoWSka PodczaS  
Przejazdu zręcznościoWeGo.

r  runda honoroWa  
Pod marSz radeckieGo.
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Końska stolica powiatu

r adrian koSt   rzeWa, jeden z bohateróW zaWodóW W PoWożeniu

r  Pani Wójt W toWarzyStWie GWiazdy  
Wieczoru, juStyny SteczkoWSkiej .

r PodPiS.

r Wręczenie Pucharu WojeWody dla Weroniki kWiatek.

W słoneczną niedzielę 24 
czerwca Park szczodre 
znów pękał w szwach 

za sprawą Dni Gminy Długołęka, 
naszej sztandarowej imprezy 
plenerowej, która powróciła po 
roku przerwy.
XI edycja Dni Gminy obfitowała w moc 
atrakcji skierowanych do młodszych  
i starszych mieszkańców gminy. War-
to przypomnieć, że w tym roku głów-
nym punktem programu był występ 
Justyny Steczkowskiej. Gościliśmy 
również utalentowanych artystów z 
gminy – w tym egzotyczny duet Los 
Cubanitos oraz Artystę Iluzji Marci-
na Muszyńskiego. Galerię zdjęć oraz 
relację z tej imprezy znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej 
www.gmina.dlugoleka.pl  
oraz na profilu Gmina Długołęka, do-
stępnym na facebook’u. Korzystając 
z okazji raz jeszcze chcielibyśmy 
serdecznie podziękować wszystkim 
naszym sponsorom, dzięki którym 
Dni Gminy zyskują na swej atrak-
cyjności, a w szczególności firmom: 
Clarena sp. z o.o. sp. komandytowa, 
Renevis Inżynieria Środowiska Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Ogólnego Dach Bud Sp. z o.o., 
Vatt-Invest Sp. z o.o  oraz oficjalne-
mu partnerowi Dni Gminy Długo-
łęka - Zespołowi Elektrociepłowni 
Wrocławskich Kogeneracja S.A.

ANIA ChOMICKA
Wydział Promocji Gminy

szczodrobliwi

r  Pokaz tańca W Wykonaniu  
najmłodSzych mieSzkańcóW.
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Pod koniec czerwca br., 
przedstawiciel  
Rady Gminy Długołęka 
oraz pracownik 
Wydziału Pozyskiwania 
zewnętrznych Środków 
Finansowych i Współpracy 
zagranicznej, uczestniczyli 
w międzynarodowym 
spotkaniu w partnerskiej 
gminie Fossano. 

Celem wizyty było przede wszystkim 
szczegółowe omówienie dalszych 
kroków w ramach partnerskiego 
projektu 11. gmin oraz ustalenie 
kwestii, dotyczącej kierunków 

współpracy z gminą Fossano w najbliższym 
czasie. Nasza delegacja uczestniczyła rów-
nież w uroczystości zorganizowanej z oka-
zji obchodów 15-lecia partnerstwa gminy 
Fossano z miastem Rafaela z Argentyny 
oraz 30-lecia partnerstwa również gminy 

Fossano z gminą Camponogara z Włoch. 
Zwieńczeniem pobytu był udział w pokazie 
turnieju wyścigów konnych oraz strzelania 
z łuku do atrap w postaci gęsi – „Palio dei 

Borghi”, które jest bardzo ważnym, trady-
cyjnym świętem w Fossano. 

KArOlINA hOrNICKA
Wydział PozySkiWania zeWnętrznych środkóW 
FinanSoWych i WSPółPracy z zaGranicą

Z wizytą we Włoszech

r PolSka deleGacja W FoSSano.

składam serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, zaangażowanym 
w organizację pobytu delegacji 

z partnerskiej gminy Velen w dniach 10-14 
lipca 2012r.
Radnym Gminy Długołęka, w szczególności: 
Pani Lidii Augustynowicz, Pani Jolancie Jawor-
czykowskiej, Panu Stanisławowi Azarewiczowi, 

Panu Mirosławowi Dudzie, Panu Dariuszowi 
Śmichurze.
Właścicielom Pracowni ceramicznej w Pasiku-
rowicach – Państwu Szynol, Prezesowi Firmy 
Clarena z siedzibą w Wilczycach – Pani Patrici 
Popławskiej, Dyrektorowi oraz Zastępcy 
dyrektora Zespołu Licealno-Gimnazjalnego im. 
Olimpijczyków Polskich w Długołęce – Pani 

Grażynie Pilarskiej i Panu Grzegorzowi Sud-
nikowi, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 
Odkrywców i Podróżników w Borowej – Pani 
Bernardzie Sieczce, Specjaliście ds. spor-
tu – Panu Marianowi Pyzałce, Kierownikowi 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Długołęka– Panu Tadeuszowi Lutemu.
Sołtysom miejscowości: Brzezia Łąka oraz Go-
dzieszowa – Pani Elżbiecie Świerczyńskiej i Panu 
Henrykowi Miziniakowi oraz radom sołeckim 
powyższych miejscowości. Szczególne podzięko-
wania składamy rodzinom, goszczącym w swoich 
domach młodzież niemiecką: Z miejscowości 
Mirków- Państwu Drąg, oraz Państwu Hałycz. 
Z miejscowości Długołęka – Państwu: Gałdziń-
skim, Roszkowskim, Gniłka, Golec, Puzio. Z miej-
scowości Brzezia Łąka – Państwu Witkowskim. 
serdecznie dziękuję! 
Wójt Gminy Długołęka
Jednocześnie informujemy, że 23 sierpnia  
2012 r. odbędzie się uroczystość nadania 
praw miejskich naszej partnerskiej Gminie Ve-
len. W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza 
dr Christiana Schulze Pellengahra, w uroczy-
stości udział wezmą przedstawiciele Gminy 
Długołęka – Zastępca Wójta Gminy Długołęka, 
pani Beata Łabaczuk oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Długołęka, pan Mirosław Duda.

Gmina gościnnych ludzi

r PamiątkoWe zdjęcie obok drzeWka Przyjaźni.
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Inwestycje drogowe
w trakcie realizacji
1.  Przebudowa wybranych dróg w Mirkowie 

– I etap (1 798 327,53 zł brutto) • Zakres: 
Przebudowa ul. Parkowej, ul. Kościelnej wraz 
z budową mini ronda, budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Parkowej, ul. Kościelnej, ul. Brzozowej,  
ul. Topolowej; budowa oświetlenia ulicznego dla  
ul. Parkowej, ul. Brzozowej, ul. Topolowej wraz 
z przebudową linii energetycznej oraz sieci tele-
technicznej dla ul. Parkowej, ul. Kościelnej, 
 ul. Brzozowej, ul. Topolowej.•stan faktyczny: 
Data podpisania umowy: 20 marca  
2012 r.•termin realizacji: 31 sierpnia 2012 r. 
(prace w trakcie wykonywania)

2.  Przebudowa dróg w Kamieniu – I etap 
(753 324,58 zł brutto) •Zakres: Przebudowa 
ul. Topazowej i ul. Szmaragdowej wraz z wy-
konaniem ich odwodnienia i oświetlenia •stan 
faktyczny: Data podpisania umowy: 
05 kwietnia 2012 r.•termin realizacji:  
05 września 2012 r. (prace w trakcie wykonywania)

3.  Przebudowa wybranych sięgaczy przy  
ul. Południowej w Kiełczowie (1 040 889,44 zł 
brutto) •Zakres: Przebudowa wybranych sięgaczy 
ul. Południowej (dz. 269/13, 271/4, 272/5, 277/1
6, 277/5, 277/7, 279/13, 279/14, 285/11,  
286/13) wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym•stan faktyczny: Data podpisania umowy:  
10 maja 2012r.•termin realizacji:  
10 listopada 2012r. (prace rozpoczęły się 
w dniu 28 czerwca 2012r.)

4.  Budowa dróg w Długołęce – I etap 
(1 048 799,68 zł brutto) •Zakres: Przebudowa 
ulic Tuwima, Klonowej, Reja, Kochanowskiego 
wraz z budową oświetlenia drogowego oraz 
odwodnieniem ulicznym.•stan faktyczny: Data 
podpisania umowy: 06 czerwca 2012 r.•termin 
realizacji: 06 grudnia 2012 r. 

 5.  Budowa dróg w Długołęce – II etap 
(1 195 560,00 zł brutto) •Zakres: Przebudowa 
ulic Asnyka, Mickiewicza, Miarki, Kasztanowej, 
Spacerowej oraz sięgacza ul. Wrocławskiej wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym, w ob-
rębie miejscowości Długołęka•stan faktyczny: 
Data podpisania umowy: 31 maja 2012 r.•termin 
realizacji: 30 listopada 2012 r. 

6.  Przebudowa dróg (ul. Nefrytowa) w Kamieniu 
– II etap (wartość kosztorysu inwestorskie-
go: 451 600,15 zł brutto) •Zakres: Przebudowa 
ul. Nefrytowej wraz z wykonaniem jej odwodnienia 
i oświetlenia.•stan faktyczny: Trwa procedura 
przygotowania przetargu w celu wyboru wykonaw-
cy robót budowlanych (termin otwarcia ofert: 28 
czerwca 2012r.) •termin realizacji inwestycji 
– 3 miesiące od dnia podpisania umowy

7.  Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z wybranymi 
sięgaczami oraz ul. Orzechowej w miejscowo-
ści Kiełczów (2 609 115,08 zł brutto) •stan 
faktyczny: Data podpisania umowy: 27.07.2012 r. 
•termin realizacji: 30.11.2012 r. (prace 
w trakcie wykonywania)

JACEK FIt 
Wydział remontóW i inWeStycji

Wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży
DŁUGOŁĘKA 
•  działki nr 119/2 i 119/3 o łącznej pow. 

0,1505 ha (dotychczasowa siedziba 
urzędu gminy). Nieruchomość zabudowana 
budynkiem użytkowym położona przy drodze 
krajowej relacji Wrocław-Warszawa. Sposób 
przeznaczenia działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sprzyja 
lokalizacji na jej terenie hotelu, sali weselnej 
czy centrum szkoleniowo- konferencyjnego.

•  działki nr 120/18 o  pow. 0,1735 ha 
(teren w sąsiedztwie dotychczasowej 
siedziby urzędu gminy). Teren przyległy do 
działki, na której mieści się budynek dawnej 
siedziby urzędu gminy. Może być zagospoda-
rowana jako odrębna nieruchomość lub  
w kompleksie z sąsiednią działką zabudowaną 
budynkiem dawnego urzędu.

BrZEZIA ŁĄKA
•  działki nr 16/7 do 16/9 oraz 16/12,  

o pow. od 0,1039 ha do 0,1113 ha. Działki 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową  
w atrakcyjnej lokalizacji. 

• działka nr 257/19  o pow. 0,2026 ha. 
Działka przeznaczona pod zabudowę mieszka-
niową oraz zabudowę zagrodową.

BOrOWA
•  działki nr 171/17 do 171/20,  o pow. od 

0,0925 ha do 0,0927 ha. Działki w atrak-
cyjnej lokalizacji, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę 
zagrodową.

•  lokal użytkowy o pow. 112,84 m2 znajdu-
jący się w budynku przy ul. lipowej 66A.

BIErZYCE
•  działka nr 17/5 o pow. 0,1401 ha. Działka 

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.

BYKÓW
•  działki nr 143/2 i nr 146,  o pow. 

0,4900 ha. Działki przeznaczone pod tereny 
aktywności gospodarczej z wykluczeniem 
inwestycji uciążliwych.

•  lokal użytkowy o pow. 88,17 m2, przy Al. 
spacerowej 44.  

KĄtNA 
•  działka nr 88  o pow. 0,0708 ha. Działka 

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.

KIEŁCZÓW 
•  działka nr 253/7 o pow. 0,0856 ha. 

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową, w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych oraz usługowych.

MIrKÓW
•  działka nr 189/38 o pow. 0,7680 ha. 

Działka położona przy łączniku AOW, przezna-
czona pod działalność produkcyjno-usługową 
oraz składowanie i magazynowanie.

sZCZODrE
•  - działka nr 106/5 o pow. 0,0904 ha oraz 

działka 106/6 o pow. 0,1509 ha 
Działki w spokojnej okolicy,  przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową.

•  lokal mieszkalny o pow. 30,50 m2 znajdu-
jący się w budynku przy ul. trzebnickiej 39 

Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać 
w pok. Nr 16 i 18 Urzędu Gminy Długołęka 
lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 22 i 
(71) 323 02 23  oraz w Zarządzeniach Wójta 
Gminy Długołęka, udostępnianych w siedzibie 
Urzędu Gminy Długołęka i na stronie interneto-
wej http://dlugoleka.bip.net.pl/

DArIA ŚPIEWAK-WsOlAK
Wydział PlanoWania PrzeStrzenneGo  
i GoSPodarki nieruchomościami

studium - kolejny etap zakończony

Po zapoznaniu się przez osoby 
zainteresowane, z wyłożonym  
do publicznego wglądu projektem 

studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Długołęka, w terminie od dnia 10.05.2012 r., 
do dnia 13.07.2012 r. istniała możliwość 
składania uwag do przedstawionego 
opracowania. Wniesione uwagi obejmują 
wiele istotnych zagadnień, dotyczących 
rozwoju naszej gminy. Do dnia  
13.07.2012 r. wpłynęło prawie 600 uwag. 
Aktualnie trwa ich analiza. 
Poniżej zostały przedstawione przykładowe kwe-
stie poruszane w uwagach. Kolejność n/w za-
gadnień nie jest zależna od kolejności składanych 
uwag, ani od wielokrotności ich występowania. 
•  Przekwalifikowanie gruntów ujętych jako 

rola pod tereny budowlane;
•  Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej 

na terenach aktywności gospodarczej 

z wykluczeniem inwestycji uciążliwych oraz 
na terenach aktywności gospodarczej 
z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych;

• Dopuszczenie na terenach rolnych możli-
wości zabudowy zagrodowej;

• Pozostawienie terenów zgodnie z aktu-
alnymi miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego (nie zwiększanie 
terenów budowlanych);

• Lokalizacja elektrowni wiatrowych;
• Eksploatacja surowców mineralnych;
• Zmiana wskaźników urbanistycznych doty-

czących ustaleń przeznaczenia terenów.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż studium 
nie jest aktem prawa miejscowego, jednak 
jego ustalenia są wiążące dla organów gmi-
ny przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

DOrOtA WOŁOWIEC
Wydział PlanoWania PrzeStrzenneGo  
i GoSPodarki nieruchomościami

stan na dzień 23 lipca 2012r.Z wizytą we Włoszech
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Kryzys w branży drogowej, 
o którym głośno od kilku 
tygodni w mediach 
ogólnopolskich, dotarł 
również do naszej gminy. 
Wykonawca drogi transportu 
ciężkiego Kamień – Byków, 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych i mostowych 
s.A. z siedzibą w Kędzierzynie 
Koźlu ogłosiło upadłość. 

Zarząd spółki w dniu 28 maja 2012r. 
podjął decyzję o złożeniu w Sądzie 
Rejonowym w Opolu wniosku o ogło-
szenie upadłości spółki, obejmującej 
likwidację majątku. Wójt gminy Dłu-

gołęka zobowiązał wykonawcę do powiado-
mienia o wyznaczeniu syndyka lub zarządcy 
w celu ustalenia z nim dalszego sposobu postę-
powania w sprawie budowy. Wyznaczony przez 
Sąd Rejonowy w Opolu syndyk masy upadło-
ści, 6 lipca 2012 r. wystąpił do gminy Długołę-
ka z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu 
od umowy oraz wezwał jednocześnie do przy-
stąpienia do inwentaryzacji prac wykonanych 

przez PRDiM S.A. z/s 
w Kędzierzynie-Koźlu. 
Obecnie, przedstawi-
ciele wykonawcy oraz 
pracownicy Urzędu 
Gminy i nadzoru inwestorskiego, zakończyli in-
wentaryzację zrealizowanych do tej pory robót, 
celem dokonania końcowego rozliczenia oraz 
przejęcia placu budowy od wykonawcy.
Pomimo zejścia wykonawcy z budowy, gmina 
nie zamierza pozostawić rozpoczętej inwesty-
cji i będzie przystępowała do przeprowadze-
nia ponownego postępowania przetargowego, 
mającego wyłonić nowego wykonawcę, który 

dokończy rozpoczę-
tą inwestycję. Prze-
widywany termin 
otwarcia ofert w po-
stępowaniu przetar-

gowym to wrzesień/październik 2012 r.
Z nieoficjalnych informacji wiadomo, iż wśród 
firm budowlanych, zlokalizowanych w okoli-
cach Wrocławia jest duże zainteresowanie prze-
jęciem rozpoczętej budowy w Kamieniu. Tak 
więc nie powinno być problemu z wyłonieniem 
nowego wykonawcy.

JACEK FIt
Wydział remontóW i inWeStycji

Aby fundusze europejskie przestały 
być dla nas czymś odległym, 
niezrozumiałym, niedostępnym i zaczęły 

być postrzegane jako pieniądze, z których 
każdy z nas korzysta, przedstawiamy 
Państwu zestawienie wniosków 
o dofinansowania, złożonych przez gminę 
Długołęka w ostatnim okresie.
Pragniemy jednak nadmienić, że wniosek 
na zakup pojazdu dla straży pożarnej w Łozinie 
nie uzyskał wsparcia finansowego. Sytuacja ta 
wynika z faktu, iż jednym z kryteriów, branych 
pod uwagę na etapie oceny wniosków był dochód 
na jednego mieszkańca (tzw. wskaźnik G), który 
w gminie jest na niezmiennie wysokim poziomie, 
co w związku z ograniczoną pulą środków w ra-
mach naboru spowodowało, że mimo spełnienia 
wszystkich wymogów, gmina Długołęka nie uzy-
ska wsparcia finansowego w ramach konkursu.
W związku z możliwością zwiększenia wartości 
projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych w Gminie Długołęka”, realizowanego we 
wszystkich 10. szkołach podstawowych na tere-
nie gminy, złożono wniosek aktualizacyjny, zwięk-
szający wartość projektu o 82 150,00 zł (doce-

lowa wartość projektu wynosi 496 737,67zł). 
Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację 
projektu w IV semestrze, tj. w semestrze letnim 
roku szkolnego 2012/2013. Przypominamy, iż 
w ramach projektu realizowane są zajęcia wyrów-
nawcze jak i rozwijające zainteresowania uczniów 
z klas I-III. Ponadto informujemy, iż w najbliższym 
czasie gmina Długołęka rozważa złożenie wniosku 
w ramach programu POKL działanie 9.1.2 „Wy-

równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, który 
koncentrować się będzie na organizacji dodat-
kowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

JArOsŁAW DUDEK 
Wydział PozySkiWania zeWnętrznych środkóW 
FinanSoWych i WSPółPracy zaGranicznej

Dodatkowe środki finansowe do budżetu gminy 
- zestawienie projektów złożonych w ostatnim okresie

Nazwa przedsięwzięcia

Finansowanie przedsięwzięcia

Środki zewnętrzne

od kogo Pochodzenie śr. 
zewnętrznych kwota (zł)

Zakup samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla Ochotniczej straży Pożarnej  
w Łozinie, gmina Długołęka.

Urząd Marszałkow-
ski Województwa 
Dolnośląskiego

środki krajowe 85 000,00

Montaż podnośnika śrubowego  
i platformy dla osób niepełnospraw-
nych wraz z wymianą stropu na terenie 
szkoły Podstawowej w Kiełczowie"

Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji 
Osób Niepełno-

sprawnych

środki krajowe 89 800,00

Indywidualizacja procesu nauczania  
i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w gminie Długołęka.

Program Operacyj-
ny Kapitał Ludzki, 
poddziałanie 9.1.2

środki UE 82 150,00

Co dalej z drogą Kamień – Byków?



11Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl Inwestycje

•  remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. skała, dz. 59 • Wykonaw-
ca: Wojciech Bisek BISEK, ul. Żywiec-
ka 30, Wrocław • Data podpisania 
umowy: 22.12.2011.• Termin realiza-
cji: 15.05.2012. • Wartość inwesty-
cji: 360.390,00 zł

•  remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Wilczyce, dz. 421, 422 • 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. 
Oławska 26a, Brzeg •Data podpisania 
umowy: 29.12.2011. • Termin realiza-
cji: 15.05.2012. • Wartość inwesty-
cji: 336.429,49 zł

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji drogi w m. Długołęka, ul. Polna, 
dz. 449/2 i m. Byków, ul. Betonowa, 
dz. 418 • Wykonawca: Wojciech Bisek 
BISEK, ul. Żywiecka 30, Wrocław • Data 
podpisania umowy: 30.12.2011. • Ter-
min realizacji: 31.05.2012.• Wartość 
inwestycji: 455.100,00 zł

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w m. siedlec, ul. 
Cicha, dz. 241/4, 257,351/22 gm. 
Długołęka • Wykonawca: HEILIT+ 
WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. 
Lipowa 5A, 52-200 Wrocław • Data 
podpisania umowy: 16.04.2012. Termin 
realizacji: 16.06.2012. • Wartość 
inwestycji: 369.000,00 zł

•  Przebudowa ul. Krótkiej i rzemieśl-
niczej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym w m. Mir-
ków • Wykonawca: ZEBUD BUDOPOL 
GW Sp. z o.o. S.K.A. ul. Racławic-
ka 15/19, Wrocław • Data podpisania 
umowy: 17.08.2011. Termin reali-
zacji: 30.04.2012. Wartość inwesty-
cji: 1.190.368,60 zł. 

•  Przebudowa wybranych dróg w m. 
Kamień – etap I (przebudowa ul. to-
pazowej, dz. 180/1, 180/2, 215, 183/3 
i ul. szmaragdowej, dz. 186, wraz 
z wykonaniem ich odwodnie-
nia i oświetlenia). • Wykonawca: 
WODROMEL Sobkowiak Maciej, ul. 
Kłokoczycka 148, Wrocław. • Data 
podpisania umowy: 05.04.2012. Termin 
realizacji: 5.09.2012. Wartość inwesty-
cji: 753.324,58 zł

•  Przebudowa ul. truskawkowej i ul. 
Krętej oraz budowa miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych 
i terenów zielonych przy skrzyżowa-
niu ul. Wrocławskiej i ul. lipowej, 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
w m. Brzezia Łąka. • Wykonawca: 
EL – TECH s.c., ul. Sycowska 44, 
Wrocław. • Data podpisania umo-
wy: 23.03.2012. • Termin realiza-
cji: 31.07.2012. • Wartość inwesty-
cji: 1.275.944,23 zł. trwają prace 
odbiorowe.

•  Przebudowa wybranych dróg w m. 
Mirków – etap I – przebudowa ul. 
Parkowej – dz. 347, ul. Kościelnej – 
dz. 344, wraz z budową mini ronda 
– dz. 347, 344, 345/3, 558, 557; 
budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Parkowej, ul. Kościelnej, ul. Brzozo-
wej, ul. topolowej; budowa oświe-
tlenia ulicznego dla ul. Parkowej, 
ul. Brzozowej, ul. topolowej wraz 
z przebudową linii energetycznej oraz 
sieci teletechnicznej dla ul. Parkowej, 
ul. Kościelnej, ul. Brzozowej, ul. topo-
lowej w m. Mirków • Wykonawca: ECO 
– INSTAL ZAŁUBSCY Sp. z o.o. Sp.k., ul. 
Techników 7A, Jelcz – Laskowice • Data 
podpisania umowy: 20.03.2012.• Ter-
min realizacji: 31.08.2012. • Wartość 
inwestycji: 1.798.327,53 zł

•  Przebudowa ul. Kwiatowej w m. 
Pasikurowice, gmina Długołęka – 
etap II (Zakres przedmiotu umowy 
obejmuje przebudowę ulicy Kwiatowej 
dz. nr ew. 341/5 pomiędzy ul. lipową 
dz. nr ew. 239, 380, a ul. Energetycz-
ną dz. nr ew. 345, 341/4, 358 wraz 
z budową jednostronnego chodnika, 
odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym w m. Pasikurowice gm. 
Długołęka • Wykonawca: WODRO-
MEL Sobkowiak Maciej, ul. Kłokoczyc-
ka 148, Wrocław • Data podpisania 
umowy: 12.04.2012. Termin realiza-
cji: 31.08.2012. Wartość inwesty-
cji: 1.638.024,95 zł

•  roboty budowlane polegające 
na przebudowie wybranych sięgaczy 
ul. Południowej (dz. nr ew. 269/13
, 271/4, 272/5, 277/16, 277/5, 277
/7,279/13, 279/14, 285/11, 286/15
) wraz z odwodnieniem oraz oświe-
tleniem ulicznym w m. Kiełczów• 
Wykonawca: EL – TECH s.c., ul. Sycow-
ska 44, Wrocław • Data podpisania 
umowy: 10.05.2012. • Termin realiza-
cji: 10.11.2012. • Wartość inwesty-
cji: 1.040.889,44 zł

•  Modernizacja nawierzch-
ni i konstrukcji ul. różana, dz. 
nr 256, 129/2, 130/19, m. Domasz-
czyn, gm. Długołęka • Wykonaw-
ca: Janusz Ziajka Dolbud – System 
Zakład Robót Budowlanych ul. Sule-
jowska 9, 51-126 Wrocław • Data 
podpisania umowy: 17.05.2012. Termin 
realizacji: 17.07.2012. • Wartość 
inwestycji: 227.550,00 zł

•  rozbudowa Zespołu szkolno – Przed-
szkolnego w m. Długołęka – etap I – bu-
dowa budynku przedszkola i żłobka 
oraz budynku kotłowni wraz z zagospo-
darowaniem terenu w m. Długołęka, 
ul. szkolna 40, dz. 168/1, 168/2 • 
Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: 
SOBET S.A., ul. Starobrzeska 67, Brzeg, 

Partner: MARTA CZAJDA TEXON, ul. 
Kusocińskiego1, 49-300 Brzeg • Data 
podpisania umowy: 13.01.2012. Termin 
realizacji: 13.07.2013.• Wartość inwe-
stycji: 8.778.551,62 zł

•  Dostawa z montażem podnośnika 
śrubowego i platformy dla osób niepeł-
nosprawnych wraz z wymianą stropu 
w budynku szkoły Podstawowej w m. 
Kiełczów, ul. szkolna 3 • Wykonawca: 
Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, 
A. Kęsy, Sp. j., ul. Św. Antoniego 18/3, 
Tomaszów Mazowiecki • Data pod-
pisania umowy: 24.02.2012. Termin 
realizacji: 30.08.2012. Wartość inwesty-
cji: 224.650,51 zł

•  Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
m. Borowa, Byków, Bielawa, raków, 
Mydlice (kolonia), Oleśniczka, Kątna 
wraz z przyłączami, sieciami przesy-
łowymi oraz grupową oczyszczalnią 
ścieków – etap I • Wykonawca: Przed-
siębiorstwo Usługowo – Produkcyjne 
SANBUD Edward Rataj ul. Działkowa 2, 
Borek k / Kalisza • Data podpisania 
umowy: 04.01.2012. • Termin reali-
zacji: 04.12.2013 • Wartość inwesty-
cji: 9.075.939,61 zł

•  remont świetlicy wiejskiej w m. 
Byków • Wykonawca: AMD SP. Z O.O. 
ul. Sienkiewicza 2 56-120 Brzeg Dolny 
• Data podpisania umowy: 27.06.2012. 
Termin realizacji: 31.10.2012. • War-
tość inwestycji: 159.843,73 zł

•  Prace polegające na wykonaniu podbudo-
wy i płyty betonowej boiska sportowego 
do gry w siatkówkę i tenisa o wymia-
rach 11 x 26 m w m. Kamień, dz. nr 200/11 
na podstawie dokumentacji projektowej 
oraz części materiałów dostarczonych 
przez Gminę, tj. komplet tulei do montażu 
słupków do siatkówki i tenisa. • Wykonaw-
ca: RENEVIS Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. 
Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław • Data 
podpisania umowy: 16.05.2012. • Termin 
realizacji: 31.07.2012

•  roboty budowlane polegające 
na przebudowie ul. Asnyka, ul. Mic-
kiewicza, ul. Miarki, ul. Kasztanowej, 
ul. spacerowej oraz sięgacza ul. 
Wrocławskiej, w m. Długołęka, gm. 
Długołęka – etap II • Wykonawca: ECO 
– INSTAL ZAŁUBSCY Sp. z o.o. Sp.k. ul. 
Techników 7A, Jelcz – Laskowice • Data 
podpisania umowy: 31.05.2012. • Ter-
min realizacji: 30.11.2012 • Wartość 
inwestycji: 1.195.560,00 zł

ZE WZGlĘDU NA DUŻĄ lICZBĘ INWE-
stYCJI W PIErWsZYM PÓŁrOCZU 2012 
r., NIE BYlIŚMY W stANIE UMIEŚCIć 
WsZYstKICh INFOrMACJI. sZCZEGÓŁO-
WE ZEstAWIENIE ZAMIEŚCIMY NA strO-
NIE INtErNEtOWEJ.

JACEK FIt 
Wydział remontóW i inWeStycji

zestawienie wybranych inwestycji za I półrocze 2012 rokuCo dalej z drogą Kamień – Byków?
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Uroczystość planowa-
na jest na 3 września 
2012 r. o godz. 12.00 
w Zespole Szkół im. 
Ks. Jana Twardow-

skiego w Siedlcu. Uczestniczyć 
w niej będą dyrektorzy wszyst-

kich szkół z terenu gminy Dłu-
gołęka wraz z pocztami sztanda-
rowymi. W trakcie uroczystości 
Pani Wójt wręczy m.in.  nagrody 
i dyplomy dla uczniów naszych 
szkół, którzy w roku szkolnym 
2011/2012 zasłużyli na tytuły:  

„Absolwenta Szkoły Podstawo-
wej Roku”, „Gimnazjalisty Roku” 
oraz „Licealisty Roku”.

ANNA KUtEK
zeSPół obSłuGi ekonomiczno-
adminiStracyjnej jednoStek 
ośWiatoWych

spotkanie z pracownikami 
obsługi szkół

zakochani bez pamięci

30 sierpnia 2012 r. w „sielskiej Zagrodzie” 
w Kiełczowie odbędzie się coroczne już spotkanie 
Pani Wójt, Iwony Agnieszki Łebek, ze wszystkimi 

pracownikami obsługi naszych gminnych szkół. 
Na spotkanie zostali zaproszeni również: Pan Mirosław Duda 
– Przewodniczący Rady Gminy Długołęka, Pani Urszula Zalewska 
– Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Michalina Leśniewska 
– Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, Pani Urszula Kuzyk 
– Prezes ZNP oraz dyrektorzy szkół. 

ANNA KUtEK
zeSPół obSłuGi ekonomiczno-adminiStracyjnej jednoStek 
ośWiatoWych

W tym miejscu narodził się 
nowy rozdział „Gazety 
Gminy Długołęka”. Od dziś, 

przez kolejne miesiące, będziemy 
się z Wami dzielić szczęśliwymi 
chwilami naszych mieszkańców. 
Bohaterami czwartego wydania 
gazety są Piotr Biernacki i Anna 
Kopeć.
Dzieliło ich od siebie zaledwie dziesięć 
kroków, które od niedawna stawia-
ją wspólnie na nowej drodze życia. 
Mieszkali na sąsiednich podwórkach, 

gdzie przez lata rozkwitało ich drzewko 
miłości, pielęgnowane przez obojga.  
15 września odbędzie się uroczystość 
ślubna młodej pary. Z tej okazji życzymy 
Wam samych chwil radości i z niecierpli-
wością czekamy na owoce waszej miło-
ści. Wszystkiego najlepszego! Cieszymy 
się razem z Wami.
Jeśli chcesz się z nami podzielić swoim 
szczęściem, napisz do nas na adres: 
promocja@gmina.dlugoleka.pl.

ANNA ChOMICKA
Wydział Promocji Gminy

Po raz pierwszy  
w gminie Długołęka 
odbędzie się Gminna 
Inauguracja Roku 
szkolnego 2012/2013. 

Pierwszy dzwonek po wakacjach


