
1StronyOdwiedź nasz profil na www.facebook.com/wdlugolece

GAZETA BEZPŁATNA
ISSN 1732-2871

Nr 6 (55) Rok 2013

Świąteczne  
przepisy 
od gospodyń
j str. 8-9

Długołęka gra fair
j str. 4

Czy „ustawa  
śmieciowa” 

 weszła  
na właściwe tory?

j str. 13

10 lat naszej gazety
j str. 5

Miejscowości pod lupą: 
Krakowiany, Zaprężyn, Węgrów, 

Jaksonowice, Skała
j str. 14-15



2 Odwiedź nas na www.gmina.dlugoleka.plZ życia gminy

Drodzy mieszkańcy!

G rudzień to miesiąc, który zawsze 
skłania mnie do refleksji. Okres 
świąteczny i noworoczne odliczanie 
sprzyjają zastanowieniu się nad tym, 
co udało się nam zrobić, a co jest jesz-
cze do zrobienia – nie tylko w życiu 

zawodowym, ale również prywatnym. Każdy ma przecież 
jakieś plany, marzenia, które chce zrealizować. Ostatnio 
w moje ręce trafił pierwszy numer „Gazety Gminy Długo-
łęka”, sprzed dziesięciu lat. Czytając artykuł za artykułem 
uświadomiłam sobie jak bardzo zmieniła się nasza gmina. 
Pamiętam, że obejmując stanowisko wójta zaledwie 75% 
gminy była zwodociągowana, zastałam duże braki w za-
kresie gospodarki ściekowej – tylko kilka ulic w Długołęce 
miało kanalizację sanitarną, rozpoczynała się również 
budowa sieci w Kiełczowie. Zdecydowana większość dróg 
prosiła się o natychmiastowe remonty. Dziś patrząc przez 
okno widzę ogromne zmiany. Na przestrzeni dziesięciu lat 
do naszej gminy wprowadziło się prawie 5 tys. nowych 
mieszkańców, co wiąże się bezpośrednio z rozrastającymi 
się osiedlami mieszkaniowymi. Przy „ósemce” powsta-
je coraz więcej renomowanych przedsiębiorstw, niemal 
cała gmina jest zwodociągowana, intensywnie rozrasta 
się sieć kanalizacyjna, a i drogi są w coraz lepszym stanie 
– choć daleko nam jeszcze do ideału. Rok 2013 jest dla 
mnie szczególnie ważny. Ogromnie cieszę się z zakończo-
nej budowy pierwszego publicznego żłobka z nowym bu-
dynkiem przedszkola. Inwestycja doskonale obrazuje jak 
zmieniają się potrzeby gminy, która jeszcze parę ładnych 
lat temu była kojarzona jedynie jako miejsce na szlaku 
Wrocław-Warszawa. Dziś Długołęka jest jedną z najpręż-
niejszych gmin wiejskich w Polsce. Osiągamy sukcesy w 
wielu renomowanych konkursach na skalę krajową, co 
dostrzegają  potencjalni inwestorzy oraz mieszkańcy. 10 
lat temu na łamach wywiadu powiedziałam, że „moim 
celem jest utrzymanie szybkiego tempa rozwoju gminy, 
kontynuowanie rozpoczętych inwestycji, wdrażanie no-
wych pomysłów oraz szybkie reagowanie na problemy 
mieszkańców. Mam wiele sił, zapału oraz wiary w to, że 
warto pracować dla tej gminy”. Dziś z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że wspólnie z radą gminy realizujemy 
te założenia i choć przed nami cały czas wiele nowych 
wyzwań, jestem na nie gotowa. Jako wójt gminy, a przede 
wszystkim jako mieszkaniec, chcę dla gminy jak najlepiej. 
Tu się urodziłam, wychowałam, tu mieszkam. Jestem czę-

ścią tej społeczności i właśnie 
o interesy tej społeczności 

chcę walczyć… by żyło 
się tu jeszcze lepiej. 

Iwona  
Agnieszka Łebek

wójt gminy  
Długołęka 

BEZPŁATNE 
USUWANIE AZBESTU
Na początku przyszłego roku gmina bę-
dzie składać kolejny wniosek o uzyskanie 
środków na usuwanie azbestu. Miesz-
kańcy, którzy chcieliby przystąpić do 
programu powinni złożyć do 15 stycznia 
odpowiednią deklarację. Jej wzór do-

stępny jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (zakładka: poradnik interesanta 
– wydział ochrony środowiska – druki i 
wnioski do pobrania) oraz w biurze po-
dawczym urzędu gminy. Całkowite kosz-
ty demontażu, transportu i utylizacji 
wyrobów azbestowych pokrywa Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 
gmina Długołęka. E.Byra

SPOTKANIA ZE ZNANYMI

Grzegorz Miecugow oraz Marcin Mel-
ler odwiedzili Długołękę. Dziennikarze 
spotkali się z mieszkańcami, by pro-
mować swoje najnowsze książki: „Inny 
punkt widzenia” i „Gaumardżos. Opo-
wieści z Gruzji”. Organizatorem spo-
tkań była Gminna Biblioteka Publiczna. 
Wieczory autorskie w naszej gminie nie 
są nowością. Wcześniej urząd odwie-
dzali m.in.: Jacek Fedorowicz, Tadeusz 
Ross oraz Maria Czubaszek. A.Walczyk

GMINA STAWIA 
NA ZDROWIE
Od wielu lat gmina realizuje program 
profilaktyki zdrowotnej. W 2013 roku 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludz-
kiego (HPV) bezpłatnie zaszczepionych 
zostało 98 dziewczynek w wieku 13 lat. 
Koszt przeprowadzenia szczepień wraz 

 NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY

Wszystkim mieszkańcom gminy 
składam najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Życzę, aby każdy z Was spędził 
ten wyjątkowy czas w gronie najbliższych 
osób, w atmosferze pojednania i radości. 
Życzę również pomyślności i realizacji 
najskrytszych marzeń w nadchodzącym 
2014 roku. 

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

227 ton 
tyle azbestu udało się usunąć  

z terenu gminy w ciągu minionych  
dwóch lat.

NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY•••  NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY

r  Meller proMował książkę „GauMardżos. 
opowieści z Gruzji”.
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z kampanią informacyjną wyniósł 40.964 
zł. Zaoszczędzoną kwotę wójt gminy posta-
nowiła przeznaczyć na  przeprowadzenie 
bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla 
osób, które ukończyły 65 rok życia i miesz-
kają na terenie gminy Długołęka. W sumie 
zaszczepionych zostało 841 mieszkańców. 
W 2013 roku na profilaktykę zdrowotną w 
naszej gminie przeznaczono kwotę 69.938 
zł. A.Borecka

„ÓSEMKA” 
WŁASNOŚCIĄ GMINY
Niemal rok zajęło GDDKiA uzyskanie 
wszystkich pozwoleń na użytkowanie 
nowo wybudowanego odcinka drogi S8, 

a co za tym idzie krajowa „ósemka” stała 
się z mocy prawa drogą gminną. Przejęty 
odcinek o długości ok. 20 km zlokalizowa-
ny jest pomiędzy skrzyżowaniem z łącz-
nikiem AOW (na wysokości Mirkowa), a 
granicami gminy za Borową. Szacowane 
koszty utrzymania drogi wynoszą ok. 750 
tys. złotych brutto. Tak ogromna kwo-
ta spowoduje niestety zmniejszenie puli 
środków na gminne inwestycje. Tym sa-
mym  dzięki „prezentowi” w postaci dwu-
pasmowej i dwujezdniowej drogi musimy 
zrezygnować z realizacji niektórych inwe-
stycji gminnych. A.Walczyk

ZASADY ODŚNIEŻANIA DRÓG
Przed nami sezon zimowy a to oznacza 
obowiązek odśnieżania dróg. Większość 
z nich będzie odśnieżana bez koniecz-
ności wzywania firmy. Będą to w szcze-
gólności drogi o największym natężeniu 
ruchu oraz stanowiące połączenie pomię-

dzy miejscowościami. Na drogach mniej 
uczęszczanych - o małym znaczeniu ko-
munikacyjnym w kontekście całej gminy, 
prowadzącymi wyłącznie do kilku do-
mostw lub rejonów niezabudowanych, czy 
w trakcie budowy – odśnieżanie będzie się 
odbywać na wezwanie mieszkańców prze-
kazane do urzędu gminy. Osobą odpowie-
dzialną za odśnieżanie jest Sławomir Ru-
bak (71) 323-02-14. A.Walczyk

ZMIANY W RADZIE GMINY
Na listopadowej sesji rady gminy podjęto 
uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego Tadeusza Mazura (sołtysa Buko-
winy). Decyzja jest spowodowana wcze-
śniejszym odwołaniem Adama Buczka. 
Zgodnie z przepisami funkcję radnego po 
odwołaniu poprzednika przejmuje osoba, 
która w danym okręgu wyborczym uzy-
skała kolejno największą liczbę głosów. 
A.Walczyk

 NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY

W imieniu całej rady gminy Długołęka, 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
składam najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Życzę, 
aby przy Waszym stole wigilijnym zasiadły 
miłość, zgoda oraz rodzinne ciepło, bo właśnie 
dzięki takim gościom święta mają swój 
niepowtarzalny klimat. Życzę Wam również, 
aby w dobie komercji, nikt nie zapominał co jest 
prawdziwym powodem wigilijnego spotkania.

Stanisław Azarewicz
przewodniczący rady gminy

NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY•••  NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY••• NA SKRÓTY
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Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicja-
tywą skierowaną do wszystkich gmin, 
które dbając o interesy społeczności 
lokalnych, stwarzają na swym terenie 
możliwie najlepsze warunki dla roz-

woju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. 
Jednym z głównych założeń konkursu „jest od-
nalezienie oraz wskazanie prężnych i zdetermi-
nowanych gmin, odznaczających się innowacyj-
nymi oraz skutecznymi pomysłami na własny 
rozwój”. Takie samorządy są miejscem, gdzie 
firmy mogą inwestować bez obaw, a sami przed-
siębiorcy będą obsługiwani w przyjaznej atmos-
ferze i będą mogli liczyć na pomoc oraz doradz-
two ze strony pracowników urzędu. 

W ciągu ostatnich lat Długołęka niemal rokrocz-
nie znajduje się w gronie laureatów. Duża w tym 
zasługa wójta gminy Iwony Agnieszki Łebek, 
dla której działania wspierające przedsiębiorców 
są kluczowe. – Współpraca gminy z lokalnymi 
przedsiębiorcami jest gwarancją tworzenia no-
wych miejsc pracy, a na tym powinno zależeć 
wszystkim samorządom. Przedsiębiorcy muszą 
się u nas czuć komfortowo, dlatego staramy się 
zapewnić im obsługę na najwyższym poziomie 

– mówi wójt. Jedną z najważniejszych korzyści 
wynikających z udziału w konkursie „Gmina 
Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość 
zaprezentowania dokonań gmin na szerokim 
forum. Jak podkreślają laureaci tytuł i certyfikat 
jest dla samorządowców mobilizacją do stałego 
utrzymywania najwyższego poziomu jakości 
usług oferowanych inwestorom.

AdRiAN WAlcZYK 
wydział proMocji GMiny

Tytuł Gmina Fair Play to jedno 
z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień w kraju. Otrzymują 
je samorządy, które aktywnie 
pozyskują inwestorów, dbają 
o potrzeby lokalnego biznesu, 
stale ulepszają infrastrukturę, 
a także odznaczają się wysokim 
poziomem obsługi mieszkańców. 
Po raz kolejny w gronie laureatów 
znalazła się gmina Długołęka.

Długołęka gra fair

 cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE•••

30.12  
– sesja budżetowa w Urzędzie 
Gminy długołęka, godz. 11

09.01  
– spotkanie noworoczne ze 
współpracownikami gminy w 
szkole podstawowej w Kiełczowie

12.01 
– Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w długołęce

16 .01
BAl SENiORA zespół szkolno-
przedszkolny w długołęce, 
godz.17 (szkolna aula)
 

23.01 
BAl SENiORA - gimnazjum 
w Wilczycach, godz.17

27.01 
BAl SENiORA - szkoła podstawowa 
w Szczodrem, godz.17

30.01 
BAl SENiORA -  zespół szkół 
w Łozinie, godz.17

03.02 
BAl SENiORA - zespół szkół  
w Brzeziej Łące, godz.17

06.02  
BAl SENiORA - zespół szkół  
w Siedlcu, godz.17

r  w ciąGu ostatnich lat dłuGołęka nieMal rokrocznie znajduje się w Gronie laureatów konkursu GMina Fair play. 
duża w tyM zasłuGa wójta GMiny iwony aGnieszki łebek
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„Nasza Wspólna Sprawa” ubolewa nad treścią swojego apelu
Na skutek postępowania karnego, które toczyło się przed Sądem Rejonowym w Oleśnicy Wydział II Karny, oskarżeni Panowie Kazimierz Pater, 
Leszek Pawlak i Zdzisław Pisarek, działający w imieniu stowarzyszenia „Nasza Wspólna Sprawa”, złożyli następujące oświadczenie:

„Kazimierz Pater, Leszek Pawlak, Zdzisław Pisarek w imieniu Zarządu Stowarzyszenia  
„Nasza Wspólna Sprawa” oświadczają, że w Apelu Naszej Wspólnej Sprawy w/s Studium opublikowanym  
w dniu 08 sierpnia 2013 zawarte są stwierdzenia niestosowne, zbyt daleko idące, zbyt pochopne,  
mogące być odebrane przez Wójta Gminy Długołęka jako obraźliwe, nad czym ubolewamy.”

Postępowanie karne dotyczyło przestępstwa z art. 212 k.k. (zniesławienie).
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Gazeta Gminy Długołęka wydawana 
jest od 2003 roku. Jej głównym zało-
żeniem jest informowanie mieszkań-
ców o najważniejszych wydarzeniach 
oraz podejmowanych inwestycjach 

na terenie gminy. Pomysłodawcą czasopisma 
oraz jego wydawcą jest wójt gminy. – Były już 
„Listy wójta”, „Biuletyn informacji”, ale nieko-
niecznie te formy komunikatów przemawiały 
do mieszkańców. Pomyślałam, że najwyższa 

pora stworzyć coś z myślą o ludziach, wspól-
nie z nimi – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 
Na przestrzeni lat gazeta przechodziła wiele 
zmian – od rozmiaru, po częstotliwość wyda-
nia i formę samych tekstów. Z okazji jubileuszu, 
redakcja chce wydobyć z gazety wszystko co 
najlepsze i dostosować ją do potrzeb większości 
mieszkańców.

AdRiAN WAlcZYK 
wydział proMocji GMiny

Dziesięć lat temu światło dzienne ujrzał pierwszy numer  
„Gazety Gminy Długołęka”. Wiele zmieniło się od tamtego  
czasu. Dziś redakcja pracuje nad nowym kształtem czasopisma, 
czego efekty widać już w tym numerze.Długołęka gra fair

To już Dziesięć laT 
„Gazety Gminy Długołęka”

 cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE••• cO, GdZiE, KiEdY - W NASZEJ GMiNiE•••

10.02 
BAl SENiORA - szkoła 
podstawowa w Borowej, 
godz.17 (hala sportowa)

13.02 
BAl SENiORA - zespół szkolno-
przedszkolny w Mirkowie, godz.17

GiMNAZJAdA

28.01 
– turniej piłki siatkowej 
dziewcząt w długołęce

29.01 
-  turniej piłki siatkowej 
chłopców w długołęce

11.02 
– turniej piłki ręcznej dziewcząt 
w Borowej

11.02 
-  turniej piłki ręcznej chłopców 
w Borowej

iGRZYSKA MŁOdZiEżY SZKOlNEJ 
– SZKOŁY POdSTAWOWE

08.01 
– turniej piłki ręcznej dziewcząt 
w Borowej

09.01
– turniej piłki ręcznej chłopców 
w Borowej 

Wszystkie zawody rozpoczynają 
się od godz. 10.00

r  przez 10 lat „Gazeta GMiny dłuGołęka” przeszła wiele zMian - od rozMiaru, po częstotliwość wydania  
i ForMę saMych tekstów

Co zmieni się w gazecie?

Po pierwsze częstotliwość wydania. 
Gazeta będzie trafiać do mieszkańców co 
miesiąc, a nie jak było do tej pory – co 
dwa. Jak tłumaczy wójt gminy – Decy-
zja została podyktowana przez częstą 
dezaktualizację tematów. W naszej 
gminie dzieje się naprawdę bardzo dużo 
i trudno opisać wszystko na łamach 
dwunastu stron – mówi. W grudniowym 
numerze pojawiły się nowe działy. Swoją 
stałą rubrykę ma radca prawny, który 
w prosty i obrazowy sposób będzie tłu-
maczył różne zagadnienia prawne, które 
przydadzą się mieszkańcom. Nowością 
są również „miejscowości pod lupą”, 
czyli opis podejmowanych przedsięwzięć 
w konkretnych wioskach. Redakcja 
nie ukrywa, że najbardziej zależy jej 
na podjęciu współpracy z mieszkańcami. 
– Każdy może współtworzyć gazetę. 
Czekamy na zdjęcia, gotowe teksty albo 
interesujące tematy. Propozycje można 
przesyłać mailowo na adres  
a.walczyk@gmina.dlugoleka.pl – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. Zmiana cza-
sopisma będzie wdrażana przez kilka 
pierwszych miesięcy. Póki co redakcja 
czeka na sugestie mieszkańców, jakich 
informacji oczekują oni najbardziej. 

Zachęcamy do udzielenia odpowie-
dzi na krótkie sondażowe pytanie 
na stronie www.gmina.dlugoleka.pl  
– Jakich informacji powinno być wię-
cej w „Gazecie Gminy długołęka”? 
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Na terenie gminy Długołęka funk-
cjonuje pięć kół: w Godzieszowej, 
Siedlcu, Jaksonowicach, Pruszo-
wicach i Stępinie. Każde z nich 
miało możliwość zaprezentowania 

swoich kulinarnych umiejętności w urzędzie 
gminy podczas spotkania „Przy wigilijnym 
stole”. Degustacje świątecznych potraw zostały 
połączone z prezentacjami multimedialnymi 
na temat działalności kół.  W spotkaniu wzięła 
udział Iwona Agnieszka Łebek, która nie kryła 
radości z zaangażowania gospodyń. – Byłam 
przekonana, że panie włożą w dzisiejsze spo-
tkanie całe swoje serce, ale i tak, jak zawsze, 
jestem pod ogromnym wrażeniem. Dzięki ich 

działalności słowo „polska prawdziwa wieś” 
nie przepadło w słowniku archaizmów – mówi 
wójt gminy. Prezentacja kół wypadła doskona-
le. Urząd pękał w szwach, a świąteczne posiłki 
cieszyły się dużym powodzeniem. Korzysta-
jąc z okazji Iwona Agnieszka Łebek życzyła 
wszystkim mieszkańcom rodzinnych świąt 

Bożego Narodzenia: - Życzę, aby każdy prze-
żył te święta na swój sposób - niepowtarzalny 
i niezapomniany - mówiła. Życzenia złożył 
również obecny na spotkaniu Roman Potocki 
- starosta powiatu wrocławskiego. 

AdRiAN WAlcZYK 
wydział proMocji GMiny

Było świątecznie, rodzinnie 
i pysznie! Koła gospodyń 
wiejskich zaprezentowały się  
w urzędzie gminy. Na wszystkich 
czekały domowej roboty pierogi, 
sałatki, ciasta a także ryby - czyli 
wszystko to, co powinno się 
znaleźć na wigilijnym stole. 

Świąteczne gotowanie w urzędzie

r  trudno przejść obojętnie obok stołów wypełnionych pysznościaMi.

r  stypendia dla najzdolniejszych przyznawane są od 2009 
roku.  ich poMysłodawcą jest iwona aGnieszka łebek.

Visite à Paris

Zespół szkół w Siedlcu bierze udział 
w projekcie comenius „Uczenie się 
przez całe życie”. celem programu 

jest wypracowanie, wraz z siedmioma 
innymi krajami, wspólnej europejskiej gry 
interaktywnej. 
W połowie listopada trzy uczennice wraz dy-
rektorem szkoły oraz koordynatorem projektu 
odwiedziły partnerską szkołę w Paryżu. Pod-
czas pobytu we Francji uczniowie z poszcze-
gólnych państw zaprezentowali osiągnięcia 
swoich szkół. Najbliższym  zadaniem 
będzie nagranie teledysków 
do dwóch wybranych kolęd, 
które zostaną zaprezentowane 
podczas marcowego wyjazdu 
do Hiszpanii. Dodatkowo 
uczniowie będą musieli ułożyć 
pięć pytań na temat szkół 
partnerskich. Efekty prac 
będzie można obejrzeć 
na specjalnie stworzo-
nym blogu.

AdRiAN  
WAlcZYK
wydział 
proMocji 
GMiny

Stypendia dla najzdolniejszych

Niezmiennie od 2009 roku 
przyznawane są stypendia wójta 
dla  uzdolnionych uczniów. do tej 

pory mogły się o nie starać dzieci z naszych 
szkół. Na ostatniej sesji radni podjęli 
decyzję o rozszerzeniu tej inicjatywy.
Wprowadzona zmiana umożliwia przyznanie 
stypendiów uczniom mieszkającym w gminie, 
ale uczęszczającym do szkół poza nią. Są 
one przydzielane za szczególne osiągnięcia w 
nauce, sporcie lub działalności artystycznej. 
Wnioski o stypendia na rok szkolny 2013/2014 
można złożyć w sekretariacie Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek 
Oświatowych w Długołęce do 15 stycznia 2014 
roku (na okres od lutego do czerwca 2014). W 
obecnym roku szkolnym rozpatrzono pozytywnie 
45 wniosków.

AdRiAN WAlcZYK
wydział proMocji GMiny

Ile dostają najzdolniejsi  
uczniowie?

Uczeń szkoły podstawowej 

100,00 zł/miesiąc,
Uczeń gimnazjum 

120,00 zł/miesiąc,
Uczeń liceum

150,00 zł/miesiąc.
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Świąteczne gotowanie w urzędzie zamieszKaj 
w GmiNie 
DłuGołęKa 
BoRowa
Myślisz o kupnie działki poza miastem? Sprawdź 
oferty nieruchomości w gminie Długołęka 
– jednej z najlepiej rozwijających się gmin 
wiejskich w Polsce. Dziś prezentujemy atrakcyjne 
działki pod zabudowę mieszkaniową w Borowej.

Borowa położona jest ok. 10 km od Oleśnicy i ok. 20 km od cen-
trum Wrocławia. We wsi znajdują się szkoła podstawowa 
i gimnazjum, ośrodek zdrowia, apteka, kościół rzymsko kato-
licki, stacja kolejowa, klub jeździecki, pałac z 1905 r. z zabyt-
kowym parkiem oraz sklep. Działki są położone w sąsiedztwie 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w cen-
tralnej części miejscowości – przy zbiegu ulic Jesionowej i Akacjowej 
(drogi o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem i oświetleniem). Wzdłuż 
obu ulic poprowadzone są sieci infrastruktury technicznej (prąd, wodo-
ciąg, kanalizacja sanitarna).
interesują cię nieruchomości na sprzedaż w gminie długołęka? 
Zadzwoń (71) 323 02 23 lub sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl.

MAŁGORZATA SZcZęŚNiAK 
wydział planowania przestrzenneGo i Gospodarki nieruchoMościaMi

Co zrobić z konfliktową 
nieruchomością?

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. Życie 
jednak często weryfikuje prawdziwość tej maksymy 
– np. w przypadku, gdy staliśmy się nieoczekiwa-

nie współwłaścicielami nieruchomości wspólnie z osobami, 
z którymi nie do końca się dogadujemy. Teoretycznie jesteśmy 
bogatsi o wartość swojego udziału, a w praktyce wzbogacili-
śmy się jedynie o dodatkowe problemy...

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Adam Długołęcki wraz 
ze swoim bratem Tomaszem odziedziczyli po rodzicach nieru-
chomość gruntową i stali się jej współwłaścicielami w częściach 
równych (50/50). Nie mogą jednak dojść do porozumienia co 
do sposobu korzystania z niej. Chcąc rozwiązać konfliktową 
sytuację decydują się na zniesienie współwłasności. Można to 
zrobić na jeden z trzech możliwych sposobów:

1Adam może odkupić od Tomasza (albo vice versa) 
jego udział w prawie własności nieruchomości wspól-
nej. W ten sposób Tomasz otrzyma od swojego brata 

pieniądze o równowartości swojego udziału, a Adam zostanie 
jedynym właścicielem gruntu.

2 Bracia mogą także sprzedać całą nieruchomość osobie 
trzeciej (lub dokonać innej czynności prawnej), a uzy-
skaną kwotą podzielić się wg wielkości swoich udziałów 

(w tym przypadku po połowie).

3 Trzecia opcja to fizyczny podział nieruchomości, czyli 
podzielenie jej na dwie mniejsze działki – po jednej dla 
każdego z braci. W tym celu powinni udać się do geo-

dety, który sporządzi potrzebną dokumentację techniczną. 
Geodeta może pomóc im także z procedurą podziałową w po-
stępowaniu przed wójtem gminy.

Jeżeli obaj bracia nie będą w stanie dojść do porozumienia 
w kwestii zniesienia współwłasności, pozostanie im rozstrzy-
gnięcie sporu na drodze sądowej. Podział nieruchomości nie 
jest niestety przedsięwzięciem tanim. W przypadku podziału 
umownego niezbędna będzie wizyta u notariusza i sporządze-
nie aktu notarialnego. Podział sądowy natomiast niesie za sobą 
konieczność złożenia i opłacenia stosownego wniosku. Opłata 
ta wynosi 1000 zł, a jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni 
– 300 zł. 

BARTOSZ lUBASińSKi
sekcja prawna

Powierzchnia: 
171/18 – 925m2
171/19 – 926m2
171/20 – 927m2

cena wywoławcza: 
75 tys. zł brutto 

każda działka
Termin przetargu: 

10.01.2014 r.
Wadium – 7500 zł brutto  

każda działka

SEKCJA PRAWNA
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Kto ukradł miliony?

Świąteczne 
przepisy
kół gospodyń 
wiejskich, które podbiją 
wasze stoły wigilijne!

„Katarzynka” co 
roku gości na stole 
wigilijnym pani 
Katarzyny Kucharskiej 
ze Stępina. Oryginalnie 
skomponowane 
składniki, harmonijny 
i delikatny smak 
urzekł całą rodzinę. 
Jesteśmy przekonani, 
że zasmakuje również 
wszystkim czytelnikom.

SPOSÓB PRZYGOTOWANiA:

Białka oddzielamy od żół-
tek i ubijamy na sztywno. 
Dodajemy cukier stale 

ubijając, następnie dosypujemy 
suche składniki: mąkę, proszek 
do pieczenia i budyń. Wykładamy 
powstałą masę na blaszkę i piecze-
my na złoto. Dżem wykładamy do 
rondelka i podgrzewamy z dodat-
kiem połowy szklanki wody. 
W tym roztworze rozpuszczamy 
również galaretki. Śmietanę ubija-

my z cukrem i dodajemy serki wa-
niliowe. Rozpuszczoną wcześniej 
żelatynę łączymy z masą śmie-
tankową. Biszkopt po ostudzeniu 
przecinamy na dwie równe części. 
Na spodzie wykładamy tężejącą 
galaretkę porzeczkową, a na niej 
układamy pierniki. Całość zale-
wamy masą śmietankową i przy-
krywamy biszkoptem. Biszkopt 
oblewamy jeszcze polewą czeko-
ladową i opcjonalnie możemy po-
sypać ją wiórkami kokosowymi.

Idealny przepis dla zapracowanych. 
Kulki robi się bardzo szybko 
i spokojnie można je przygotować 
kilka dni przed wigilią. W słoiku 
mogą spędzić 7 dni. Są świetną 
alternatywną dla smażonych ryb, 
których na świątecznym stole mamy 
pod dostatkiem. Potrawa doskonale 
sprawdzi się również podczas 
innych uroczystości.

SPOSÓB PRZYGOTOWANiA:

Ryby przepuszczamy przez maszynkę 
na małych oczkach. Do ryby dodajemy 
podsmażoną na szklisto cebulę, jajka 

i bułkę tartą (4-5 łyżek). Masę wyrabiamy i for-
mujemy w niewielkie kulki. Obtaczamy je w bułce 
tartej i odkładamy do lodówki na godzinę. Wodę 
i ocet wlewamy do garnuszka. Do zalewy dodaje-
my cebulę pokrojoną w talarki, liść laurowy, ziele 
angielskie i odrobinę cukru dla smaku. Całość za-
gotowujemy i odstawiamy do ostygnięcia. Na pa-
telni rozgrzewamy olej lub masło klarowane 
i smażymy kulki na złoty kolor. Po wystudzeniu 
kulki rybne wkładamy do słoików i uzupełniamy 
zalewą, tak aby kulki były nią zakryte. Tak przy-
gotowane kulki można przechowywać 7-8 dni.

SKŁAdNiKi NA BiSZKOPT:
• 5 jajek
• 100 g cukru
• 100 g mąki
•  1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
• ½ budyniu waniliowego
SKŁAdNiKi NA 
WARSTWę OWOcOWą:

•  2 słoiki dżemu z czarnej 
porzeczki

•  2 galaretki o smaku 
porzeczkowym

SKŁAdNiKi NA KREM
ŚMiETANKOWY:

• ½ l śmietany kremówki 30%
• 2 serki waniliowe
• 3-4 łyżki cukru
• 3 łyżeczki żelatyny
SKŁAdNiKi NA POlEWę:

• 1-2 białe czekolady
•  kilka łyżek mleka
(opcjonalnie można użyć 
gotowej białej polewy)
dOdATKOWO:

•  3 opakowania pierniczków 
bez lukru

SKŁAdNiKi:
•  1 kg ryby (dorsz, 

morszczuk – do 
wyboru) 

• 3 cebule
• 2 jajka
• bułka tarta
• zielona pietruszka
•  olej słonecznikowy 

lub klarowane 
masło

•  sól, pieprz, cukier 
do smaku

ZAlEWA:
• 3 szklanki wody
• 1 szklanka octu 6%
• 3 cebule
• liść laurowy
• ziele angielskie
• cukier do smaku

SMAKOWITA „KATARZyNKA Ze STęPINA”

KULKI RyBNe W OCCIe 
– oryginalny pomysł 
na rybę z Godzieszowej
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Już starożytni rzymianie wiedzieli, 
że kaczka ma wspaniałe właściwości 
lecznicze. Jej mięso jest źródłem 
białka, fosforu, żelaza, potasu 
i witamin z grupy B. W polskiej 
tradycji utrwaliła się kaczka 
pieczona z jabłkami, będąca 
jednym z najpopularniejszych 
dań serwowanych w wykwintnych 
restauracjach. Koło gospodyń 
z Jaksonowic ma swoją specjalną 
recepturę, która uczyni nasz 
świąteczny obiad wyjątkowym 
i pełnym niezapomnianych smaków.

SPOSÓB PRZYGOTOWANiA:

Kaczkę luzujemy z kości. Nacieramy ją 
z każdej strony solą. Do mielonego 
karczku dodajemy posiekaną natkę 

pietruszki, jajko i namoczoną wcześniej buł-
kę. Siekamy cebulę i ścieramy seler na tarce na 
małych oczkach. Cebulę i seler podsmażamy 
na patelni z niewielką ilością oleju, a następ-
nie łączymy z karczkiem. Całość dokładnie 
mieszamy i przyprawiamy do smaku. Powsta-
łym farszem nadziewamy kaczkę i zszywamy 
ją nicią. Tak przygotowaną kaczkę oprószamy 
papryką oraz majerankiem, następnie wkła-
damy do naczynia żaroodpornego. Pieczemy 
w temperaturze 2000C przez około 90 minut.

Zupa grzybowa, jak żadna inna, 
kojarzy się z wigilijną wieczerzą. 
Nie zabraknie jej na stole gospodyń 
z Pruszowic. Nie może też jej 
zabraknąć na waszym stole. Przepis 
zachwyca łatwością wykonania 
i niepowtarzalnym aromatem.

SPOSÓB PRZYGOTOWANiA:

Cebulę obieramy i siekamy na drobną kost-
kę. Grzyby kroimy na kawałki. Rozgrze-
wamy w rondlu masło, następnie dodaje-

my cebulę i smażymy ją do zeszklenia. Do rondla 
dodajemy grzyby i smażymy całość przez 5 mi-
nut. Następnie zalewamy grzyby jedną szklanką 
wywaru warzywnego i dusimy pod przykryciem 
przez pół godziny. Wywar odstawiamy w chłod-
ne miejsce i czekamy aż wystygnie. Przecieramy 
go przez drobne sito lub miksujemy blenderem, 
aby uzyskał konsystencję kremu. Krem łączymy 
z resztą wywaru warzywnego i ponownie do-
prowadzamy do wrzenia. Doprawiamy sokiem 
z cytryny, tymiankiem, solą i pieprzem. Śmietanę 
rozrabiamy dokładnie z mąką i żółtkami i zagęsz-
czamy nią zupę. Mieszamy dokładnie i zagoto-
wujemy. Gotową zupę podajemy z makaronem 
do łazanek, który przygotowujemy zgodnie 
z przepisem na opakowaniu.

Piękny pomarańczowo-różowy kolor, 
delikatny smak i mnogość witamin – 
czy ktoś z was jest się w stanie oprzeć 
łososiowej uczcie? A kiedy dodamy 
do tego odrobinę szpinaku… Pyszota! 
Wytrawna przekąska sprawdzi się nie 
tylko na stole wigilijnym. To świetny 
przepis dla amatorów ryb, nie tylko 
w postaci smażonego karpia, czy 
słoikowych śledzi.

SPOSÓB PRZYGOTOWANiA:

Rozmrażamy szpinak, podsmażamy go 
na patelni na maśle z posiekanym czosn-
kiem. Ubijamy białka, dodajemy do nich 

żółtka, mąkę i ostudzony szpinak. Dokładnie 
mieszamy wszystkie składniki na jednolitą masę, 
którą rozsmarowujemy na blaszce wyłożonej per-
gaminem. Blaszkę wstawiamy do piekarnika. Pie-
czemy w temperaturze 180oC przez 10-14 minut. 
Po ostudzeniu na upieczonym szpinaku rozsma-
rowujemy serek, a na wierzch układamy plastry 
łososia. Całość zawijamy w roladę i odstawiamy 
na noc do lodówki. Po wyjęciu roladę kroimy 
w plastry i podajemy na zimno.

SKŁAdNiKi:
•  2 -2,5 kg kaczki
•  0,5 kg mielonego 

karczku
•  1 pszenna bułka
•  1 jajko
•  1 cebula
•  połowa średniej 

wielkości selera
•  natka pietruszki
•  3 ząbki czosnku
•  sól, pieprz, 

majeranek, ostra 
czerwona papryka

•  olej

SKŁAdNiKi:
•  40 dag borowi-

ków (mogą być 
mrożone)

•  1 cebula
•  1,5 l esencjo-

nalnego wywaru 
z warzyw ewen-
tualnie bulionu 
warzywnego 
z kostki

•  25 ml śmieta-
ny 18%

•  2 żółtka
•  2 łyżki masła
•  łyżka mąki
•  sok z cytryny
•  sól, pieprz, 

tymianek
•  makaron  

na łazanki

SKŁAdNiKi:
•2 opakowania mrożonego szpinaku
•4 jajka
•1 ząbek czosnku
• 2 serki typu Almette o smaku chrzanowym 

lub czosnkowym
•2 opakowania wędzonego łososia
•1 łyżka mąki
•sól, pieprz

GALANTyNA Z KACZKI  
– smak tradycji  
z Jaksonowic

WIGILIJNA
 ZUPA GRZyBOWA  
Z PRUSZOWIC
Bez niej święta byłyby 
niepełne 

ROLADA 
SZPINAKOWA 
Z ŁOSOSIeM 
– wytrawna przystawka  
z Siedlca

OPRAcOWAŁA ANNA chOMicKA
wydział proMocji GMiny
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Nie niszczcie naszych dróg Gmina pełna tajemnic
Kilkanaście pałaców, 
garść dworów, piękne 
kościoły, parki 
z pomnikami przyrody, 
ośrodki jeździeckie, 
stare gorzelnie, młyny 
wodne, a do tego legenda 
wielkiego skarbu – witajcie 
w gminie Długołęka. 

T ak to już w życiu bywa, że 
to co najbliższe sercu po-
zostaje ukryte, dopóki nie 
odnajdziemy właściwej dro-
gi. Na wakacje wyjeżdżamy 

nad morze albo w góry, czasem wybieramy 
się na zagraniczną wycieczkę, bo przecież 
podróże kształcą. Szkoda, że nie potrafimy 
docenić tego, co mamy tuż za płotem. 
Ostatnio zaczęłam szukać informacji na temat 
gminy. Wiecie co – żeby w dobie internetu tak 
mało o nas pisali? Smutne. Suche fakty, licz-
by, trochę historii. Gdzie w tym wszystkim 
ludzie, gdzie jakieś uczucia, kolory? Genialny 
dwór w Zaprężynie wyjęty chyba ze szkockich 
wrzosowisk albo z kart książek sióstr Brontë 
naprawdę zasługuje tylko na jedno zdanie? 
Wpisany do rejestru zabytków – nieprawdo-
podobne. A kto w nim dzisiaj mieszka? Ile wy-

siłku kosztuje jego utrzymanie? Kto właściwie 
go wybudował? Na te i inne pytania odpowie-
dzi nie znalazłam. Odkryłam za to ulubiony 
temat żądnych sensacji ludzi pióra – Szczodre, 
Sybillenort. „Pałac Sybilli przestał istnieć, a to 
co pozostało po śląskim Windsorze zgniata 
z żalu serce” – nie wyobrażacie sobie jak czę-
sto w różnych opisach i blogach przewija się 
to zdanie. Pewnie, że szkoda takiego zabytku, 
ale nie on jeden popadł w ruinę. Sanatorium 
przetrwało, browar i dawna kawiarnia Haasse-
go wciąż tętnią życiem, chociaż nie do końca 
pełnią swoje dawne funkcje. A co kryją stawy 
w okolicznych parkach? Założę się, że nie tyl-
ko ryby. Nasza gmina to nie tylko Szczodre. To 

również piękne pałace, dwory i domy – cza-
sami smutne, bo zupełnie zdewastowane. To 
przede wszystkim ludzie, których opowieści są 
cenniejsze od złota. 
Odwiedzę każdą wieś. Porozmawiam z tymi, 
którzy będą chcieli rozmawiać. Znajdę leśni-
czego nawet, jeśli ukryje się w kniei, zajrzę 
do kościołów, ogródków i sklepów, przy-
wrę do bramy zameczku w Domaszczynie. 
A wszystko po to, żeby Wam pokazać, że nie 
jest z nami tak źle, że pomimo poplątanej hi-
storii i trudnych czasów wciąż warto z nadzie-
ją patrzeć w przyszłość.

KATARZYNA lichTENSTEiN
Mieszkanka GMiny

Masz lekkie pióro, dobre oko do zdjęć lub głowę pełną pomysłów? Zapraszamy 
do współpracy nad tworzeniem „Gazety Gminy Długołęka”! Czekamy na zdjęcia, 
gotowe teksty albo interesujące tematy. Propozycje można przesyłać mailowo na adres 
a.walczyk@gmina.dlugoleka.pl. 

Na przestrzeni ostatnich lat na terenie 
gminy powstało pięć kół gospodyń 
wiejskich – w Godzieszowej, 

Jaksonowicach, Pruszowicach, Siedlcu 
i Stępinie. Panie zawsze rozpieszczają 
nas pysznymi, domowymi wypiekami, 

a swojskie zapachy własnoręczne robionego 
masła i wędzonej kiełbasy towarzyszą nam 
przy wszystkich gminnych uroczystościach. 
O działalności kół przeczytacie w naszym 
nowym cyklu „Ale wKOŁO jest wesoło”.
Ideę zrzeszania kół na terenie gminy zapoczątko-
wały gospodynie z Siedlca w 2012 roku. Do tej 
pory koło zyskało sobie 25 członków, w tym 
dwóch panów. Członkowie aktywnie biorą udział 
w obchodach Gminnego Dnia Kobiet, balów 
seniora, Dniach Gminy Długołęka, dożynkach 
czy Święcie Konia. Koło organizuje także własne 
zabawy wiejskie: andrzejkowe, sylwestrowe 
i karnawałowe. –Spotkamy się raz w miesiącu, 
bardzo mile spędzając przy tym czas. Uczymy 
się piosenek, które śpiewały jeszcze nasze babki. 
Wspólnie pieczemy i gotujemy, próbujemy nowe 

przepisy. Bierzemy udział w różnych warszta-
tach i kursach, a także same coś organizujemy. 
Naszym pomysłem jest zwyczaj wspólnego 
obchodzenia imienin przy ciastku i kawie – mówi 
przewodnicząca koła z Siedlca Anna Ryng. 
Największym sukcesem koła jest zaproszenie 
na uroczystą, jubileuszową galę 150 lat istnienia 
kółek rolniczych. Podczas gali Siedlec został 
wyróżniony krzyżem dla zasłużonych na rzecz 
kół gospodyń wiejskich. – Nasza działalność 
daje nam przede wszystkim mnóstwo radości. 
Zacieśniamy również wspólne więzi i nawiązuje-
my serdeczne znajomości. Gorąco zachęcamy 
do współpracy mieszkańców naszej miejscowości 
– zachęca przewodnicząca.

ANNA chOMicKA
wydział proMocji GMiny

Ale wKOŁO jest wesoło 

Tradycja,  
która zaczęła się 
w Siedlcu
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PROJEKTUJEMY

•  Opracowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. Zgodnej oraz wybranych sięgaczy 
ul. Wrocławskiej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym w Kiełczowie;

•  Opracowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. Zachodniej, ul. Cisowej, ul. Okrężnej 
wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicz-
nym w Długołęce;

•  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej wraz z odwodnie-
niem oraz oświetleniem ulicznym w Długołęce;

•  Opracowanie kompletnej dokumentacji projek-
towej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami dla Łoziny, Łosic, Budziwojowic, Bierzyc, 
Kępy wraz z grupową oczyszczalnią ścieków 
w Łosicach dla tych miejscowości;

•  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 
(budowlanej i wykonawczej) sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami dla Kiełczowa;

•  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Stępinie;

•  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Godzieszowej.

BUdUJEMY

•  Kontynuacja budowy drogi relacji Kamień – By-
ków;

•  Przebudowa ul. Wiśniowej w Mirkowie (rozpoczę-
cie 2 stycznia 2014 r.);

•  Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Oleśniczce, dz. nr ew. 354 (rozpoczęcie 2 
stycznia 2014 r.);

•  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami w ul. Ładnej i w ul. Różanej oraz przyłączy 
w części ul. Wiosennej w Kiełczowie;

•  Rozbudowa linii energetycznych z punktami 
oświetlenia drogowego na wybranych drogach 
w Borowej, Bielawie, Mirkowie, Rakowie, 
Długołęce, Kiełczówku, Tokarach, Dobroszo-
wie, Oleśniczce, Bierzycach, Łozinie, Siedlcu 
i Ramiszowie;

• Budowa oświetlenia w Bielawie dz. 384/15;
•  Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wę-

growie i Pruszowicach;
•  Budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Długołęce;
•  Budowa oświetlenia ul. Kamiennej w Piecowicach;
•  Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie;
•  Remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej 

w Piecowicach.
KAROliNA PiETRZAK
wydział reMontów i inwestycji

wielkie 
porządki 
w gminie

W ubiegłych latach utrzymaniem dróg powiatowych na 
terenie gminy zajmował się wyłącznie powiat. Koszenia 
poboczy odbywały się maksymalnie trzy razy w ciągu roku, 
tylko na odcinku do 1,5 m od krawędzi jezdni. Przy takiej 
częstotliwości trudno o spektakularne efekty.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo 
na drogach powiatowych władze 
gminy zdecydowały się zawrzeć ze 
starostwem porozumienie. Umoż-
liwiło ono podjęcie prac utrzyma-

nia pasa drogowego. Po niespełna roku 
efekty widać gołym okiem. Pas drogowy 
stał się szerszy, pobocza bezpieczniej-
sze, a widoczność zdecydowanie lepsza. 
Zniknęły też śmieci zalegające w rowach 
przydrożnych i chwasty zarastające chod-
niki. Prace porządkowe obejmowały m.in. 
ścinkę poboczy, karczowanie krzewów, 
koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew 

oraz odchwaszczanie i zamiatanie jezdni 
i chodników. Gmina realizowała także pra-
ce związane z utrzymaniem terenów ziele-
ni –  parków, boisk, terenów stawów i in-
nych miejsc użyteczności publicznej. Jak 
zapewnia wójt gminy: – W przyszłym roku 
program utrzymania czystości i porządku 
dróg oraz terenów zielonych będzie kon-
tynuowany. Pracujemy także nad szczegó-
łami programu estetyki wsi. Liczymy, że 
dzięki niemu nasze miejscowości staną się 
jeszcze piękniejsze.

KAROliNA PiETRZAK
wydział reMontów i inwestycji

r  dzięki proGraMowi estetyki i bezpieczeństwa wsi widoczność na droGach jest większa.
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Złożyliśmy wnioski 
o dofinansowanie na:
1)  przebudowę drogi dojazdowej do grun-

tów rolnych w Stępinie na kwotę 141 
960,00 zł (środki krajowe),

2)  przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Oleśniczce na 
kwotę  68 040,00 zł (środki krajo-
we),

3)  przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Brzeziej Łące 
(ul. Sportowa) na kwotę 86 
520,00 zł (środki krajowe),

4)  budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w Bykowie wraz z tranzy-
tem na kwotę 4 mln złotych (środki 
krajowe),

5)  przeprowadzenie dodatkowych zajęć w 
sześciu szkołach oraz zakup pomocy dy-
daktycznych w ramach projektu „Zrozu-
mieć teraz – zapamiętać i wykorzystać w 
przyszłości” na kwotę 698 992,00 zł (środ-
ki unijne),

6) organizację cyklu porad specjalistycz-
nych w ramach programu przeciwdziałania 
przemocy w gminie Długołęka „Rodzina 

bez przemocy” – na kwotę 42 712,00 zł 
(środki krajowe),

Znamy wyniki wniosków  
o dofinansowanie na:
1) przebudowę ul. Borowej w Wilczy-
cach (etap II) w wysokości 1 182 774 zł 
(środki krajowe), ze względu na ogra-
niczoną pulę środków wniosek nie 
uzyskał dofinansowania i znajduje 
się na liście rezerwowej,
2) budowę kanalizacji sanitarnej 
ul. Ładnej, ul. Różanej oraz w czę-
ści ul. Wiosennej w Kiełczowie – 
przyznano dotację w wysokości 
73 tys. zł (środki krajowe),
3) Remont świetlicy wiejskiej 
w Rakowie – przyznano dofi-

nansowanie w wysokości 55 tys. zł 
(środki unijne).

JAROSŁAW dUdEK
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 
Finansowych i współpracy z zaGranicą

Każdy grosz na wagę złota

Nie będzie wzrostu podatków w 2014 roku

Kończący się rok 2013 trudno 
zaliczyć do najkorzystniejszych 
pod względem finansowym. 

Pogarszająca się trudna 
sytuacja gospodarcza w kraju 
wpływa niekorzystnie na rozwój 
przedsiębiorców oraz na poziom 
życia mieszkańców.
Wychodząc naprzeciw niestabilnej sy-
tuacji finansowej wójt gminy podjęła 
decyzję o niepodwyższaniu stawek 
podatków na rok 2014. Jak tłumaczy 
Iwona Agnieszka Łebek: - Mimo że 
podatki są podstawowym źródłem 

dochodów budżetu gminy i stwarzają 
możliwość realizowania na jej terenie 
inwestycji, moim celem nadrzęd-
nym jest zapewnienie mieszkańcom 
stabilizacji finansowej – mówi. Wielu 
przedsiębiorców po podwyższeniu 
stawek byłoby zmuszonych do ograni-
czenia zatrudnienia, a w konsekwencji 
do zrezygnowania z prowadzenia 
działalności. To wiązałoby się ze 
wzrostem bezrobocia, na co gmina 
nie może pozwolić.

SYlWiA BARGŁOWSKA
wydział Finansów publicznych

Odpowiada Tadeusz Luty: 

W regulaminie zbiórki odpadów wielkogabary-
towych była mowa o wywozie pojedynczych 
opon samochodowych. Gdy właściciel wystawił 

przed posesję cztery opony, DPO je odbierało. Problem 
pojawiał się, gdy mieszkańcy masowo wystawiali całą stertę. 
Co w takim razie zrobić z zalegającymi w garażu lub piwnicy 
oponami? Rozwiązania są dwa. Można je oddać odpłatnie 
do dowolnego zakładu wulkanizacyjnego lub bezpłatnie 
do Punktu Selektywnej Zbiórki (PSZOK) w Bielawie. Punkt 
czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 9 do 15. Można 
tam również bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, 
elektroniczne, chemię oraz odpady budowlane (w sumie 
do 300 kg). Powyżej tego ciężaru trzeba wnieść niewielką 
opłatę. Trzeba również pamiętać, że opony nie są odpadami 
komunalnymi więc to, że zostały one odbierane w niewiel-
kich ilościach, to tylko dobra wola firmy DPO. 

NAJCZęSTSZe PyTANIA  
W SPRAWIe „USTAWy ŚMIeCIOWeJ”

Co zrobić ze starymi 
oponami?
Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której 
DPO nie odbierało opon. Co  powinniśmy  
w takim razie z nimi zrobić?
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Cztery miesiące 
funkcjonowania ustawy 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
to zbyt krótki okres, by 
globalnie oceniać skutki 
jej wprowadzenia. Nie da 
się jednak ukryć, że w ciągu 
tych czterech miesięcy 
wszyscy odczuliśmy jej efekty 
bardzo dotkliwie. Tempo 
wprowadzenia ustawy w całym 
kraju było zdecydowanie 
za szybkie, tym bardziej, że nikt 
z nas nie miał w tym zakresie 
żadnego doświadczenia. 

Nagle okazało się, że potrzebne są 
miliony worków i pojemników, 
których przemysł nie nadążył pro-
dukować. Firmy powstrzymywały 
się z ich zamówieniami do cza-

su rozstrzygnięcia przetargów (najczęściej 
do czerwca br.), co nie wróżyło nic dobrego. 
Gminy musiały zorganizować cały system 
gospodarki odpadami „od zera” – nadać mu 
oprawę prawną, oszacować jej koszty oraz 
wybrać w ramach przetargu firmę, która bę-
dzie wywozić odpady. I to właśnie już na eta-
pie przetargu pojawia się problem.

Cena kosztem doświadczenia
Urzędnicy są zobowiązani wybrać firmę, 
która przedstawi najniższą cenę za wywóz 
odpadów. W gminie Długołęka przetarg 
wygrała firma DPO, która nigdy do tej pory 
na tym terenie nie działała. Nie znała niuan-
sów związanych z topografią oraz lokalizacją 
nieruchomości i pojemników. Oczywiście 
przełożyło się to na problemy z zachowaniem 
terminowości odbioru odpadów zgodnie 
z harmonogramem, czasem nawet opusz-
czanie nieruchomości. Nieznajomość gminy 
wcale nie usprawiedliwia firmy. – Startując 
do przetargu firma powinna oszacować czy 
jest w stanie wywiązać się należycie ze swo-
jego zadania. Niestety, przepisy zmuszają nas 
do wybrania wariantu najtańszego, dlatego 
przez pierwsze miesiące, zamiast skoncen-
trować się na swoich obowiązkach, byliśmy 
zmuszeni do kontrolowania DPO i odbiera-
nia licznych skarg od mieszkańców – mówi 
Tadeusz Luty, kierownik wydziału ochrony 

środowiska. W tym przypadku negatywna 
ocena przełożyła się na kary umowne, które 
i tak nie rozwiązują do końca problemu. 

Zmiana firmy nie jest rozwiązaniem
Ze strony mieszkańców pojawiają się propo-
zycje, żeby zmienić firmę, skoro obecna nie 
potrafi wywiązać się ze swoich obowiązków. 
Rzeczywiście jeżeli sytuacja by się nie unor-
mowała, takie rozwiązanie byłoby koniecznie, 
ale nikomu nie wyszłoby ono na dobre. Z jed-
nej strony potężne kary dla DPO, z drugiej 
ogrom pracy urzędu przy wprowadzeniu no-
wej firmy, a co najgorsze ponowne perturbacje 
dla mieszkańców wynikające m.in. z okresu 
wdrożeniowego oraz prawdopodobny wzrost 
kosztów funkcjonowania całego systemu.  
– Na szczęście po wielu spotkaniach z przed-
stawicielami DPO udało nam się wypracować 
pewne zmiany, których efekty zaczynają być 
coraz bardziej widoczne. Firma wprowadzi-
ła zmiany organizacyjne, w części zmieniła 
załogę, zakupiła dodatkowe pojazdy, w przy-
padkach koniecznych uruchamia również 
drugą zmianę – mówi Halina Szydłowska, 
wicewójt gminy. Urząd prowadzi weryfikację 
jakości prac, a DPO dokumentuje nieprawi-
dłowości za pomocą zdjęć i filmów z kamer 
zamontowanych na samochodach oraz od-
czytów z GPS pokazujących trasy przejazdów 
i miejsc postojów ich samochodów. 

Gmina wspiera mieszkańców
Do urzędu w Długołęce wpływa coraz mniej 
skarg, ale oczywiście obecny stan nie daje po-
wodów do samozadowolenia. Nieco rzadziej, 
ale nadal są odnotowywane poślizgi w gra-
nicach jednego dnia, szczególnie w odbiorze 
odpadów zbieranych selektywnie i biodegra-
dowalnych. Mieszkańcy zgłaszają również, 
że pracownicy DPO nie zostawiają czasami 
wystarczającej liczby worków po odbiorze 
odpadów. – Prosimy zwracać uwagę na takie 
sytuacje i jak najszybciej nas informować, 
najlepiej telefonicznie lub osobiście – mówi T. 
Luty. – Za wszelkie zaistniałe problemy chce-
my przeprosić wszystkich mieszkańców. Do-
kładamy wszelkich starań, aby system funk-
cjonował jak najsprawniej, przede wszystkim 
bez opóźnień i z uwzględnieniem wszystkich 
nieruchomości. Jest to możliwe, co pokazała 
ostatnia zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych – dodaje. 

AdRiAN WAlcZYK
wydział proMocji GMiny

Każdy grosz na wagę złota Czy problemy z „ustawą śmieciową” 
możemy wyrzucić do śmieci?

r  w dłuGołęce za wywóz odpadów odpowiedzialna jest FirMa dpo. po dość trudnych początkach sytuacja   
z opóźnieniaMi powoli się norMuje.

Do czasu kolejnego  
przetargu mieszkańcy mają 
możliwość składana swoich 
propozycji oraz uwag  
do funkcjonowania  
systemu.
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Piękne górzyste tereny, powiew świeże-
go powietrza a co najważniejsze cisza 
i spokój – tak mieszkańcy północnych 
terenów gminy opisują miejscowości, 
w których żyją. Krakowiany, Zaprężyn, 

Węgrów, Skała i Jaksonowice to wioski, które 
przyciągają swoim malowniczym krajobrazem 
i rolniczym charakterem. W ciągu ostatnich lat 
miejscowości przeszły przez szereg remontów – 
głównie dróg, oświetlenia, co diametralnie po-
prawiło komfort życia i poziom bezpieczeństwa. 

Miejscowości w północnej części 
gminy leżą u stóp wzgórz trzebnic-
kich. Przejeżdżając przez nie można poczuć 
przedsmak górskich wycieczek, szczególnie 
kiedy mija się malowniczy wąwóz w Zapręży-
nie. Działki z reguły są spadziste, a drogi kręte 
i dość strome. Stanowią one ulubiony cel wypraw 
rowerzystów podążających zielonym szlakiem. 
W ciągu ostatnich lat w każdej ze wsi wybudo-
wano nowe drogi, odnowiono te zniszczone oraz 
postawiono oświetlenie. 

Na północy życie toczy się spokojnie, 
ale inwestycje idą pełną parą

Strusie jaja, malowniczy wąwóz  
i przedsmak gór

Z aktywnym sołtysem  
można wszystko

ZAPRężyN to niewielka miejscowość o charakterze rolniczym. Najwięk-
szą wizytówką wsi są malownicze krajobrazy ze słynnym wąwozem lesso-
wym, wykorzystywanym w wielu materiałach promocyjnych. Przyroda 
jest dla mieszkańców głównym atutem. – Przeprowadziłam się tu z mężem 
z Oleśnicy. To, co mnie najbardziej zauroczyło to spokój i górski klimat. 
Wychodząc do ogródka przy domku widzę cienie wzgórz trzebnickich 
i jeszcze to świeże mroźne powietrze – mówi jedna z mieszkanek. Dużym 
zainteresowaniem na wsi cieszy się również ferma strusi prowadzona przez 
Jana Kobylarza. Ptaki są hodowane rekreacyjnie, ale z jednego strusiego jaja 
można mieć wiele pożytku. – Wychodzi z niego jajecznica, jak z 25 jaj ku-
rzych – opowiada właściciel fermy. We wsi nie ma sklepu, ale nie stanowi 
to większego problemu. Najbliższe są w Węgrowie i Łozinie, zresztą i tak 
większość mieszkańców decyduje się na większe zakupy we Wrocławiu. 
Największą bolączką niektórych mieszkańców jest nuda. Część z nich skar-
ży się, że we wsi nic się nie dzieje. Jedynym wspólnym przedsięwzięciem 
jest wspólne grillowanie w ogródku któregoś z mieszkańców. W Zaprężynie 
nie ma szkoły, ale podobnie jak w Węgrowie dzieci bezpłatnie mogą doje-
chać do zespołu szkół w Łozinie, do którego uczęszczają również uczniowie 
z Krakowian, Skały i Jaksonowic. Mieszkańcy najbardziej są zadowoleni 
z podejmowanych przez wójta gminy inwestycji. – Nie mamy na co na-
rzekać. Mamy wyremontowaną asfaltową drogę w bardzo dobrym stanie. 
Wioska jest również bardzo dobrze oświetlona, dzięki czemu dzieci mogą 
się bezpiecznie bawić i nie ma strachu chodzić po zmroku – mówi elżbieta 
Jarzębińska. 

JAKSONOWICE to wieś, która złapała ostatnio wiatr w żagle. W ciągu 
ostatnich lat podjęto w niej wiele inicjatyw. W wyremontowanej świetlicy 
zawiązało się piąte koło gospodyń wiejskich w naszej gminie.  Panie spoty-
kają się regularnie i bardzo chętnie biorą udział w gminnych uroczystościach 
– 12 grudnia zaprezentowały swoją działalność w urzędzie gminy. Najwięk-
szy nacisk inwestycyjny w Jaksonowicach został położony na czyszczenie 
rowów w ramach programu estetyki wsi oraz równanie dróg dojazdowych 
do pól. We wsi znajduje się kościół, w którym co niedzielę odprawiane są 
nabożeństwa. Nieopodal niego można odwiedzić z kolei ponad hektarową 
winnicę oraz spróbować robionego przez ponad dwadzieścia lat regional-
nego wina wytrawnego. – Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym mo-
żemy zaproponować grupowe zwiedzanie winnicy połączone z degustacją 
– mówi właściciel Rafał Wesołowski. Mieszkańcom najbardziej podoba się 
spokój, ładny teren z malowniczymi krajobrazami, ale również bliskość do 
drogi S8, dzięki której w 20 minut mogą dojechać do centrum Wrocławia. 
Osoby, które nie mają samochodów również bez problemu dojeżdżają do 
innych miejscowości dzięki linii 934.  Mieszkańcom brakuje jedynie przy-
stanku na żądanie przy skrzyżowaniu z Kępą, który ułatwiłby podróż oso-
bom starszym.  Z komunikacji korzystają również dzieci dojeżdżające do 
szkoły. Wieś cieszy się z bardzo aktywnego sołtysa, którym od wielu lat jest 
Marek Szymanowicz. – Dzięki jego zaangażowaniu mamy nowy plac zabaw 
i wyremontowaną drogę. Ci, którzy ciągle narzekają, że nic nie ma, niech 
biorą z niego przykład. Narzekaniem nic się nie osiągnie, trzeba rozmawiać 
– chwali sołtysa jeden z mieszkańców.

r   przez jaksonowice bieGnie wyreMontowana droGa z oświetlenieM.  
stoi przy niej budynek świetlicy.

r   wąwóz lessowy w zaprężynie to wizytówka wsi oraz całej GMiny.

MIEJSCOWOŚCI POD LUPĄ
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Na północy życie toczy się spokojnie, 
ale inwestycje idą pełną parą

W Węgrowie  
nie narzekają na nudę

Inwestycje twarde jak…  
Skała

Najbardziej wysuniętą na północ miejscowością w gminie jest Wę-
GRóW. Wioska kojarzy się głównie z organizacją tegorocznego 
święta plonów, ale nie tylko dożynki są wizytówką miejscowości. 
Uwagę przykuwa przede wszystkim malowniczy park ze stawem – 
zrewitalizowany na potrzeby sierpniowej imprezy, a także łowisko 
ryb. Wieś jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi miejscowo-
ściami w gminie oraz z Wrocławiem. Codziennie kursuje tam pod-
miejski autobus 934 mający swoją pętlę na Psim Polu. Bezpłatnie 
korzystają z niego dzieci dojeżdżające do zespołu szkół w Łozinie. 
Mieszkańcy Węgrowa mają do swojej dyspozycji dwa sklepy spo-
żywcze, choć na większe zakupy zazwyczaj wybierają się do Selgrosu 
albo Wrocławia. To, na co na pewno nie mogą narzekać węgrowianie 
to nuda. Sołtys wsi podejmuje wiele inicjatyw integrujących miesz-
kańców. Co roku organizowane są tam dożynki wiejskie, zabawy 
andrzejkowe oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Panowie 
często spotykają się w gronie koła wędkarskiego na miejscowym 
stawie. Z łowiska mogą korzystać wszyscy od czwartku do niedzieli. 
W ciągu ostatnich lat w miejscowości przeprowadzono inwestycje 
z zakresu odnowienia dróg oraz budowy oświetlenia. Na potrzeby 
dożynek gmina zleciła kompletne prace porządkowe terenu rekre-
acyjnego w pobliżu szkoły. Wykarczowane gęste krzewy, ścięto trawę 
oraz usunięto zalegające gałęzie. 

SKAŁA jest zaraz po Dąbrowicy najmniejszą miejscowością w gminie Dłu-
gołęka. Nie oznacza to jednak, że nie są tam podejmowane żadne inwestycje. 
Misją wójta gminy, którą skrupulatnie realizuje w trakcie swojej kadencji jest 
podejmowanie inicjatyw w każdej z 41 wsi. Najlepszym tego przykładem jest 
właśnie Skała. Wioska licząca zaledwie 80 mieszkańców może poszczycić się 
w pełni wyremontowaną asfaltową drogą, którą oświetlają uliczne lampy. 
W miejscowości jest również nowy plac zabaw, wokół którego odbywają się 
wiejskie zabawy. Sołtys wsi Zofia Ksel najbardziej jest zadowolona z nowej 
drogi. – Wcześniej przez miejscowość biegła droga, na której można było 
zgubić koła. Gmina na szczęście wyłożyła asfalt, co diametralnie zmieniło 
komfort jazdy– mówi pani sołtys. Przez Skałę przejeżdża autobus komuni-
kacji podmiejskiej, z którego bardzo chętnie korzystają dzieci dojeżdżające 
do szkoły w Łozinie oraz starsi mieszkańcy pracujący na wrocławskim Psim 
Polu. – Fajnie gdyby została jeszcze uruchomiona linia nocna. Kiedy jedziemy 
na nocną zmianę trudniej nam się dostać do pracy i z niej wrócić, ale jakoś 
dajemy sobie radę – mówi jedna z mieszkanek pracująca w fabryce Polar. Ska-
ła jest wsią typowo rolniczą. Mieszkańcy żyją głównie z uprawy i niezwykle 
ważne są dla nich dobre dojazdy do pól. – Gmina podejmuje wiele inwestycji 
poprawy nawierzchni dróg dojazdowych. Wiadomo, że jeżdżąc po nich cią-
gnikami i wielkimi kombajnami często ulegają one zniszczeniom, ale syste-
matycznie są odświeżane – mówi jeden z rolników.

Tuż obok Zaprężyna znajduje się kolejna malownicza wieś  – KRAKO-
WIANy. Życie biegnie tu bardzo powoli. Dookoła jest cicho i spokoj-
nie. Czasami przez miejscowość przejedzie grupa kolarzy pokonujących 
zielony szlak rowerowy. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z miejsca, 
w którym żyją. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Krakowianach pod-
jęto wiele kluczowych inwestycji, które o 180 stopni poprawiły jakość 
życia.  – Gmina przeprowadziła remont drogi, postawiła lampy a także 
uruchomiła komunikację podmiejską, co dla tak małej wsi jest ogrom-
nym wydarzeniem. Bardzo dziękujemy pani wójt, ponieważ to jej zasłu-
ga. Trzynaście lat temu nic u nas nie robiono – mówi sołtys Krakowian 
Zbigniew Łanowy. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w lokalnych 
imprezach. Organizują dożynki wiejskie a także pikniki. Dzieci również 
nie mogą narzekać na nudę. Do ich dyspozycji jest plac zabaw oraz boisko 
do siatkówki. Większość osób najbardziej cieszy się jednak z piękna ota-
czającej ich przyrody. – Kto w naszej gminie może się poszczycić takimi 
pięknym widokami wychodząc na poranną kawę? U nas czuć przedsmak 

gór – śmieje się jeden z mieszkańców. – Jesteśmy najpiękniejszą miejsco-
wością, a już na pewno na najwyższym poziomie… 179 m n.p.m – dodaje 
żartobliwie sołtys. 

Wioska na najwyższym  
poziomie

r    Mieszkańcy krakowian cieszą się z wyreMontowanej, oświetlonej droGi. codziennie 
przejeżdża nią autobus koMunikacji Miejskiej..

r    kiedyś przez skałę bieGła droGa, na której Można było zGubić koła,  
dziś warunki jazdy są o wiele lepsze.

r   w węGrowie Można podziwiać piękne krajobrazy, ale również połowić we 
wspólnyM Gronie ryby.

AdRiAN WAlcZYK
wydział proMocji GMiny
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Najlepiej rokującym zespołem w na-
szej gminie wśród juniorów młod-
szych jest KS Łozina. W rundzie 
jesiennej drużyna przegrała tylko 
jedno spotkanie i to nie z byle kim 

– WKS Śląsk Wrocław 2:4. Z pozostałymi 
drużynami Łozina rozprawiła się bezlitośnie, 
wygrywając nawet po 10:0. 

Nie liczą się umiejętności,  
a predyspozycje i wola walki
Kluczem do sukcesu juniorów jest bardzo 
wysoka frekwencja na treningach, pełne za-
angażowanie i systematyczna ciężka praca. 
Większość chłopaków uczy się w zespole 
szkół im. Kazimierza Górskiego, gdzie na co 
dzień pracuje Wojciech Lewandowski, trener 
drużyny a w dodatku super nauczyciel wg 

„Gazety Wrocławskiej”. – Podczas lekcji przy-
glądam się uważnie jak grają chłopcy i staram 
się wyłowić tych, którzy naprawdę kochają 
piłkę nożną. Dla mnie nie liczą się umiejętno-
ści, nad nimi można zawsze popracować, liczą 
się predyspozycje i wola gry i walki – mówi 
trener. Wojciech Lewandowski jest bardzo 
zaangażowany w życie drużyny i jej sukcesy. 
W poszukiwaniu najlepszej kadry odwiedził 
nawet pobliskie boiska w Węgrowie, Bole-
ścinie, Szczodrem i Dobroszowie. Większość 
kadry to jednak uczniowie z Łoziny.

Do młodych świat należy
Nie da się ukryć, że młodym chłopakom 
z małych miejscowości jest znacznie trudniej 
dostać się do klubów z wyższych lig, niż ich 
rówieśnikom z miast. Nie można jednak po-

wiedzieć, że jest to niemożliwe. Taką szansę 
otrzymało trzech zawodników KS Łozina. 
Na konsultacje do kadry dolnego śląska po-
wołano Tomasza Dejnekę, Piotra Kucharskie-
go (U-23 na trawie) i Michała Banacha (U-18 
na hali). I to właśnie młodzi wychowankowie 
świadczą o piłkarskiej sile Łoziny. Trener se-
niorów Adrian Teodorczyk nie kryje satys-
fakcji, że dysponuje najmłodszą kadrą w li-
dze – Średnia wieku w naszej drużynie to 22 
lata. W najbliższym czasie planujemy jeszcze 
odmłodzić zespół poprzez wprowadzenie 
trzech kolejnych juniorów. Po rundzie jesien-
nej zajmujemy czwarte (najwyższe w historii 
klubu) miejsce w klasie okręgowej, co tylko 
potwierdza, że do młodych świat należy – 
mówi Teodorczyk. – Fizycznie jesteśmy przy-
gotowani na czwartą ligę, musimy się tylko 
lepiej zorganizować w okresie przygotowaw-
czym – dodaje. Kropką nad i jest postawa 
drugiej drużyny z Łoziny, która podobnie jak 
juniorzy młodsi, przegrała w rundzie jesien-
nej tylko jedno spotkanie i zajmuje najwyższą 
lokatę IX grupy B-Klasy.

AdRiAN WAlcZYK
wydział proMocji GMiny

młodzi wychowankowie siłą łoziny

O poziomie polskiej piłki napisano już wystarczająco dużo, żeby 
po raz enty żalić się nad brakiem sukcesów, żenującą postawą 
polskich klubów w rozgrywkach europejskich, czy nad fatalną 
reprezentacyjną formą Lewandowskiego. My dziś o innym 
Lewandowskim, a właściwie o jego juniorach młodszych, którzy 
nie mają sobie równych. 

r  juniorzy Młodsi ks łozina pod batutą trenera wojciecha lewandowskieGo nie Mają sobie równych.


