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Węgrów – perła naszej gminy
Wspomnienia z dożynek gminnych w Węgrowie pozostaną  
w pamięci na długo. Organizatorzy we współpracy z mieszkańcami wsi 
przygotowali na tegoroczne święto wiele atrakcji.  WięcEj STR. 7

Zbiórka wielkogabarytów 
W gminie Długołęka rozpoczęła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Każdy 
mieszkaniec może wystawić przed posesję zużyte sprzęty elektrycznie i elektroniczne, 
sprzęty AGD, czy stare meble i dywany. HARmoNoGRAm WyWoZu NA STR.9   

W Żłobku jak u mamy

Na tę chWilę cZekali WsZyscy rodZice. W długołęce Został otWarty pierWsZy publicZNy 
żłobek W gmiNie Wiejskiej oraZ NoWy budyNek prZedsZkola. sWoją edukacyjNą prZygodę 
roZpocZNie W Nim W sumie 275 maluchóW. Wysoki staNdard WykońcZeNia, mNóstWo 
ZabaWek oraZ koloroWe prZestroNNe sale są gWaraNcją, że dZieci pocZują się tam jak  
W domu. Więcej Na str.5

W Środku  
 skarb kibica  
jesień 2013/2014!

Z okazji dnia chłopaka oddajemy w Wasze 
ręce podręczny terminarz najbliższych 
spotkań piłkarskich klubów z naszej gminy. 
sprawdź kiedy i z kim gra twoja drużyna 
i zabierz rodzinę na mecz. Ze skarbem kibica 
będziesz mógł zapisywać najświeższe 
wyniki i porównywać je ze swoimi typami. 
Wszystkiego najlepszego drodzy panowie! 
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Wójt gminy serdecznie 
zaprasza wszystkich 

mieszkańców  
na iii konferencję z cyklu 

„gmina długołęka  
w unii europejskiej”. 

Za przyjęciem uchwały opowie-
dział się jednomyślnie mniej-
szościowy klub „Aktywni”. 
– Skoro powiat zobowiązuje 
się do wyremontowania drogi, 

dlaczego mamy z takiej propozycji nie 
skorzystać? – pytał radny Leon Maślan-
ka.  Projekt uchwały został negatywnie 
zaopiniowany przez komisję gospodar-
czą. Nie zyskał również aprobaty wójta 
gminy Iwony Agnieszki Łebek. – Nie-
dopuszczalne jest, żeby powiat stawiał 
warunki wyremontowania swoich dróg 
innemu samorządowi, a w tym wypad-
ku chodzi o przejęcie drogi w zasoby 
gminne – mówiła pani wójt. – Powiat 
najwyraźniej chce się pozbyć odpowie-
dzialności i obowiązku dbania o drogi. 
Są to duże wydatki, które spadłyby na 
naszych podatników – wtórował radny 
klubu „W przyszłość” Ryszard Mazur. 
Podczas sesji wielokrotnie padło pyta-
nie czy powiat dysponuje środkami na 
remonty. Wcześniejsze prośby ze strony 
gminy o łatanie dziur zazwyczaj koń-
czyły się odpowiedzią negatywną, a jej 
przyczyną był… brak środków. Osta-
tecznie uchwała nie została zatwierdzo-
na.  W zasób dróg gminnych przejdzie 
z kolei ul. Borowa w Wilczycach. Umoż-

liwi to pozyskanie dofinansowania w ra-
mach „schetynówki” na kwotę 1,5 mln 
zł przy całkowitej wartości inwestycji 
2,5 mln zł.  Za przejęciem opowiedzieli 
się wszyscy obecni radni.
Tradycyjnie podczas sesji pani wójt 
przedstawiła realizowane oraz planowa-
ne inwestycje (str.10), a także zadania, na 
które udało się pozyskać dofinansowanie 
(str.11). Korzystając z okazji podzięko-
wała raz jeszcze wszystkim mieszkańcom 
Węgrowa oraz sołtysowi za zaangażowa-

Powiat licytuje  swoje drogi
po dwumiesięcznej przerwie 
radni wrócili na salę 
obrad. Z proponowanych 
piętnastu projektów uchwał 
najwięcej dyskusji wzbudził 
temat wyremontowania 
przez powiat drogi 1915d 
w stępinie w zamian za…  
jej przejęcie przez gminę.

r  Radni jednomyślnie głosowali za pRzejęciem ul. BoR  owej w wilczycach.

Drodzy mieszkańcy!

W raz z początkiem kalenda-
rzowej jesieni otworzyliśmy 
nowy rozdział w historii 
naszej gminy. Rozdział 
pozwalający młodym 
małżeństwom realizować 

zawodowe marzenia, poprawiający standard życia 
mieszkańców oraz zapewniający ciągłość edukacyjną 
w jednym miejscu. Z wielką radością informuję, że 
zakończyliśmy jedną z największych inwestycji w na-
szej gminie – otworzyliśmy pierwszy publiczny żłobek 
oraz nowy budynek przedszkola w Długołęce. W wy-
budowanej placówce  zostały utworzone dwie grupy 
wiekowe, po 25 dzieci w każdej. W pierwszej znajdu-
ją się dzieci od 20. tygodnia do pierwszego roku życia, 
natomiast w drugiej od roku do trzech lat. Nowy bu-
dynek przedszkola to z kolei 225 dodatkowych miejsc 
dla naszych maluchów. Nie ukrywam, że zakończona 
inwestycja była dla mnie jednym z najważniejszych 
zadań realizowanych w obecnej kadencji. Całkowita 
wartość zadania to koszt na poziomie 9,5 mln zł, z cze-
go budowa żłobka kosztowała blisko 2,5 mln zł.  Wię-
cej o inwestycji  oraz ceremonii otwarcia przeczytacie 
na str. 5. Niezmiennie bardzo ważnym tematem w całej 
Polsce jest „ustawa śmieciowa”. Za nami trzy miesią-
ce funkcjonowania nowego systemu. Choć daleko nam 
jeszcze do pełnego zadowolenia z jakości świadczonych 
usług przez firmę wywożącą śmieci, sytuacja w wielu 
miejscowościach powoli się normuje. Za wszystkie nie-
terminowości ze strony Dolnośląskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania będą naliczane kary umowne, które 
mam nadzieję zmobilizują firmę do efektywniejszej 
pracy. Od września na terenie naszej gminy rozpoczę-
ła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Na str. 9 
znajdziecie harmonogram wywozu w październiku 
i listopadzie. Na koniec chciałabym jeszcze raz bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Wę-
growa oraz panu sołtysowi za ogromne zaangażowanie 
w organizację tegorocznego święta plonów. Dla takich 
ludzi – chętnych do pomocy, otwartych, przyjaznych, 
gotowych na wyzwania – chce się pracować. Węgrów 
wyglądał przepięknie, a same dożynki na długo po-
zostaną w mojej pamięci. Bardzo dziękuję za solidną 
dawkę pozytywnej energii. 

Iwona  
Agnieszka Łebek

wójt gminy  
Długołęka 
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nie i pomoc w organizację dożynek. Pod-
czas sesji został poruszony temat szczepień 
dla dziewczynek przeciwko HPV. Z prze-
znaczonych na ten cel środków, pozostało 
jeszcze 30 tys. zł, które zostaną wykorzy-
stane na szczepienia przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia.  Podczas sesji 
radni podjęli również uchwałę w sprawie 
wsparcia finansowego dla województwa 
dolnośląskiego na udrożnienie cieku rze-
ki Topór na terenie gminy Długołęka. 
Pozwoli to zapobiec ewentualnym podto-

pieniom w okresie wczesnej wiosny.  Na 
zakończenie obecni na sali sołtysi podzię-
kowali pani wójt za realizację programu 
„Bezpieczeństwa i estetyki wsi”. – Decyzja 
oczyszczania rowów i poboczy była bar-
dzo dobra. Od 23 lat nikt nie wyczyścił tak 
dokładnie drogi w Śliwicach. Dzięki temu 
widoczność jest o wiele większa, a co za 
tym idzie, jest bezpieczniej – mówił sołtys 
Śliwic Ryszard Bąba.  
AdriAn WAlczyk
wydział pRomocji gminy

Powiat licytuje  swoje drogi

r  Radni jednomyślnie głosowali za pRzejęciem ul. BoR  owej w wilczycach.

podczas spotkania tradycyjnie 
podsumujemy mijający rok pod 
względem dotacji, a zaproszony 
gość specjalny opowie o pomocy 
finansowej, z której będziemy 
mogli skorzystać w latach 2014-
2020. Wieczór zakończymy chwilą 
relaksu podczas filmu stworzonego 
przez dzieci, który pokazuje ścieżki 
rowerowe w naszej gminie.

17  
października,  

start godz. 16.00, 
sala obrad  

w urzędzie gminy 
długołęka

fo
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odpowiedzi wójta 
w bip-ie

W Biuletynie informacji Publicznej pojawiła 
się nowa zakładka – iNFoRmAcjE WÓjTA. 
Znajdziecie tam oficjalne stanowiska 

pani wójt w sprawach ważnych dla mieszkańców, 
zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy oraz 
stowarzyszenia. 
Będą się tam pojawiać również odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania. Przed wysłaniem 
pisma do urzędu, warto wcześniej zajrzeć do zakładki, 
bo być może znajdziecie tam oficjalne stanowisko 
w sprawie, którą chcecie poruszyć. RED

studium 
– czas na analizę uwag

Do 20 września wszystkie osoby 
zainteresowane miały okazję składać pisemne 
uwagi do projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Długołęka. obecnie trwa ich analiza.
Decyzję o ponownym wyłożeniu studium, którego 
termin upłynął z dniem 29 sierpnia, podjęła wójt gminy 
Iwona Agnieszka Łebek.- Bardzo mi zależało, żeby 
wszystkie zainteresowane osoby mogły zapoznać się 
z proponowanymi kierunkami rozwoju naszej gminy. 
Procedura podczas wyłożenia jest jawna, dzięki czemu 
każdy może wyrazić swoje zdanie lub zaproponować inne 
rozwiązanie w wyznaczonym terminie składania wnio-
sków i uwag – mówi pani wójt. Mieszkańcy mieli rów-
nież możliwość spotkania się z projektantem Szymonem 
Truszczyńskim, by osobiście przedstawić swoje uwagi 
lub rozwiać wszelkie wątpliwości. W sumie do urzędu 
wpłynęło 960 uwag – to prawie dwukrotnie więcej niż 
przy poprzednim wyłożeniu. Zgodnie z zawartą umową 
projekt studium powinien być gotowy do uchwalenia 
w grudniu br., ale zależy to przede wszystkim od rangi 
wniesionych uwag, które są obecnie szczegółowo 
analizowane. O dalszych etapach uchwalenia studium 
będziemy informować na bieżąco. 

DoRoTA WoŁoWiEc
wydział planowania gospodaRki nieRuchomościami
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Podczas uroczystości pani wójt życzyła 
wszystkim uczniom nie tylko wspaniałych 
ocen, ale przede wszystkim realizowania 
swoich pasji i marzeń. Rodzicom oraz na-
uczycielom życzyła z kolei, żeby byli dla 

swoich pociech wzorcem do naśladowania oraz dro-
gowskazem prowadzącym do sukcesu. Tradycyjnie 
podczas uroczystości Iwona Agnieszka Łebek wrę-
czyła statuetki Absolwenta Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjalisty Roku. Pierwszy tytuł został przyzna-
ny Radosławowi Miedzińskiemu ze szkoły pod-
stawowej w Mirkowie. Najlepszym gimnazjalistą 
został Jan Kasprzak z zespołu szkół w Łozinie. Lau-
reaci otrzymali również nagrody rzeczowe w posta-
ci tabletów. Pani wójt wyróżniła także szkoły, które 
uzyskały najlepsze wyniki w egzaminach zewnętrz-
nych oraz pedagogów, którzy awansowali na sto-
pień nauczyciela mianowanego. Inaugurację roku 
szkolnego w Łozinie uświetniły występy artystyczne 
szkolnej młodzieży oraz obecność pocztów sztanda-
rowych, wśród których nie zabrakło wizerunku naj-
nowszego patrona – Kazimierza Górskiego. 
AdriAn WAlczyk
wydział pRomocji gminy

Wszystko co dobre szybko się 
kończy. po dwumiesięcznej 
przerwie wakacyjnej uczniowie 
wrócili w szkolne mury. W zespole 
szkół w łozinie odbyła się gminna 
inauguracja roku szkolnego. 
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coraz więcej osób 
zakładających działalność 
gospodarczą zadaje 

sobie pytanie jak ją prowadzić 
w spółce cywilnej. mimo że 
jest ona jedną z najprostszych 
form, przysparza problemów 
wielu przedsiębiorcom. Spółkę 
mogą utworzyć co najmniej 
dwie osoby prowadzące własną 
działalność. Ma ona postać 
umowy między przedsiębiorcami, 
ale sama w sobie nie jest firmą. 
Firmę stanowią przedsiębiorcy 
będący wspólnikami spółki 
cywilnej, którzy podlegają 
wpisowi do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Zakładając spółkę 
wystarczy sporządzić i podpisać 
umowę cywilnoprawną, udać się 
do urzędu skarbowego po nadanie 
NIP oraz do Głównego Urzędu 
Statystycznego po REGON 
spółki. Po uzyskaniu numerów 

identyfikacyjnych należy 
w dowolnym urzędzie gminy lub 
miasta złożyć wniosek o zmianę 
w CEIDG, aby uwidocznić uzyskane 
dane we własnych wpisach. Jeżeli 
działalność ma być prowadzona 
wyłącznie w formie spółki 
cywilnej, należy taką informację 
zaznaczyć w odpowiedniej rubryce 
wspomnianego wcześniej wniosku. 

Zus na samym końcu
Po dokonaniu powyższych 
czynności, wspólnicy powinni 
w ZUS złożyć deklaracje 
dotyczące opłacania składek. 
W przypadku gdy przedsiębiorcy 
chcą zawiesić działalność 
w spółce, muszą pamiętać, że 
będzie to możliwe tylko wtedy, 
gdy takiego wpisu w CEIDG 
dokonają wszyscy wspólnicy. 
Wznowienie oraz wykreślenie 
działalności następuje 
w identyczny sposób.

poprawne podanie nazwy 
spółki do wpisu w ceidg 
sprawia spory problem 
Każdy ze wspólników posiada 
indywidualny wpis w CEIDG. Ważną 
kwestią jest zatem ustalenie nazwy 
spółki. Kodeks cywilny dokładnie 
określa, że powinna ona zawierać 
imię i nazwisko przedsiębiorcy. 
W nazwie spółki może widnieć 
wyłącznie nazwisko przedsiębiorcy, 
którego dotyczy wniosek. Nie 
można w nazwie firmy użyć nazwisk 

pozostałych osób tworzących 
spółkę. Dodatkowo, nie można 
używać nazwy „spółka cywilna” 
i skrótu „s.c.”. W zamian można 
użyć sformułowania, że jest się 
wspólnikiem spółki cywilnej. Przykła-
dowa poprawna nazwa działalności 
we wpisie w CEIDG prowadzonej 
wyłącznie w formie spółki cywilnej 
to np. „Jan Jankowski – wspólnik 
spółki cywilnej MAGNUM”. 

mARTA BiElAWSkA-WAWRyŁo
wydział spRaw oBywatelskich

fo
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spółka cywilna – krok po kroku

Pierwszy dzwonek 

Sprawdzian szóstoklasisty
1.  Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Or-

deru Uśmiechu w  Mirkowie - 28,2 pkt.
2.  Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki 

Polskiej w Szczodrem - 28,1 pkt

Egzamin gimnazjalny
1  Publiczne Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich w Brzeziej Łące - 63,0 %
2.  Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków 

Polskich w Długołęce - 59,4 %

NajlepsZe sZkoły

Nauczyciele którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego:
Karolina Woźniak, Kinga Kałabun, Anna Chrzanowska, Aneta Miroforidu, Paulina Pogorzelec
Absolwent Szkoły Podstawowej Roku:
- Radosław Miedziński uzyskał 39 pkt. na 40 możliwych
Gimnazjalista Roku:
- Jan Kasprzak uzyskał wynik 94,17 %
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Pierwszy dzwonek W Żłobku jak u mamy
Na tę chwilę czekali wszyscy 
rodzice. W długołęce został 
otwarty pierwszy publiczny 
żłobek w gminie wiejskiej oraz 
nowy budynek przedszkola. 
swoją edukacyjną przygodę 
rozpocznie w nim w sumie 275 
maluchów. Wysoki standard 
wykończenia, mnóstwo 
zabawek oraz kolorowe 
przestronne sale są gwarancją, 
że dzieci poczują się tam jak 
w domu. 

Pomysł na realizację inwestycji zro-
dził się trzy lata temu. Pierwotnie 
miała ona polegać na rozbudowie 
zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Długołęce, jednak gwałtowny 

wzrost liczby mieszkańców, a w szczególno-
ści młodych małżeństw, dał początek nowej 
koncepcji. Inicjatorem budowy żłobka była 
wójt gminy. – W naszej pracy bardzo ważna 
jest umiejętność obserwowania zachodzą-
cych dookoła zjawisk, które często zmuszają 
nas do zmiany wcześniejszych koncepcji. 
Żłobek jest odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców, których z roku na rok przybywa. Są 
to przede wszystkim ludzie młodzi, zakłada-
jący u nas rodziny. Musimy im zapewnić na-
leżytą opiekę nad maluchami, podczas gdy ci 
będą spokojnie realizować zawodowe plany 
– mówi Iwona Agnieszka Łebek. W ceremo-
nii otwarcia wzięło udział blisko tysiąc osób. 
Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. 
wiceminister pracy Jarosław Duda, sekretarz 
stanu ministerstwa administracji i cyfryza-
cji Stanisław Huskowski, burmistrz miasta 
i gminy Siechnice Milan Ušak oraz dyrektor 
wydziału nadzoru pedagogicznego Małgo-
rzata Henglewska. Najważniejszymi uczest-
nikami były jednak maluchy oraz ich rodzice. 
Dla wszystkich dzieci pani wójt przygotowała 
niespodzianki w postaci grzechotek, plusza-
ków oraz puzzli. 

dobrze, jak u mamy
Budynek żłobka i przedszkola został zapro-
jektowany z zastosowaniem nowoczesnych, 
ale łatwo dostępnych technologii i materia-
łów wykończeniowych. Przykuwa uwagę 
swoją kolorystyką, oryginalnym projektem 
oraz rozmiarem – 1520,5 m². Co ważne, leży 
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podsta-
wowej, gimnazjum i liceum, zapewniając 
tym samym ciągłość edukacyjną w jednym 
miejscu. Jednym z  głównych założeń inwe-
stycji jest złamanie stereotypów na temat pla-

cówek publicznych, jako tych, gdzie opieka 
oraz standard wykończenia dalece odbiegają 
od oczekiwań rodziców. Podczas ceremo-
nii otwarcia mieszkańcy nie kryli zachwytu 
nad nowo powstałym obiektem – Jako babcia 
jestem przeszczęśliwa patrząc w jakich wa-
runkach będzie przebywać moja wnusia. 
Na początku miałam obawy przed posyła-
niem jej tutaj, bo przecież sama mogłam się 
nią zajmować, ale rodzice postawili na swo-
im. Dziś jestem spokojna, bo wiem, że będzie 
jej tu bardzo dobrze – mówiła babcia 3-letniej 
Karolinki. – Wiele lat pracowałam we wro-
cławskich prywatnych przedszkolach i muszę 
przyznać, że nawet tam nie było takich wa-
runków, jakie mamy w Długołęce – wtórowa-
ła jedna z mieszkanek. 

Wsparcie z zewnątrz
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 
wsparciu, jakie gmina otrzymała ze stro-
ny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach programu rządowego „Ma-

luch 2012 i 2013”. Od 1 kwietnia 2013 r. 
gmina Długołęka realizuje także projekt  
,,Maluchy do żłobka – mama wraca do pra-
cy”. Jest on współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i potrwa do końca 
października 2014 roku. Dzięki niemu ro-
dzice oddający dziecko do żłobka nie będą 
ponosić opłaty za jego pobyt w czasie obo-
wiązywania projektu. Dodatkowo gmina 
skorzystała z dofinansowania w ramach środ-
ków Unii Europejskiej na projekt „Edukacja 
przedszkolna – właściwe miejsce – właściwy 
czas”. Tym samym udało jej się pozyskać 850 
tys. złotych na budowę żłobka, 510 510 zło-
tych na jego funkcjonowanie i 186 085 zło-
tych na wyposażenie. W sumie otrzymane 
dotacje na żłobek wyniosły 1 546 595 złotych, 
a na funkcjonowanie przedszkola 209 525 
złotych. Całość pozyskanych funduszy na in-
westycję wyniosła 1 756 120 złotych.

ADRiAN WAlcZyk
wydział pRomocji gminy

r  Budynek żłoBka i pRzedszkola pRzykuwa uwagę swoją koloRystyką, oRyginalnym pRojektem i RozmiaRem.

r  po wspólnej zaBawie Będzie czas na chwilę Relaksu.
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Trasa w Szczodrem usytuowana jest 
głównie pod koroną wysokich drzew, 
która doskonale chroni przed słoń-
cem. Każdy kilometr ścieżki jest do-
kładnie oznakowany, dzięki czemu 

można mierzyć tempo swojego biegu. W biegu 
otwarcia zawodnicy mieli do pokonania dwie 
pętle o łącznej długości 8,7 km. Najszybciej 
na linii mety zameldował się Patryk Podolski 
z czasem 31:28. Tuż za nim wbiegli Piotr Cho-
dorski (33:04) oraz Kamil Mańkowski (33:11). 
Najszybszą uczestniczką była Agata Gałecka 
(43:32). W biegu otwarcia nie chodziło jednak 
o miejsce, a przede wszystkim o dobrą zabawę 
oraz wspólną aktywność fizyczną na świeżym 
powietrzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
kiety startowe oraz pamiątkowe medale. Za-
wodnicy chwalili sobie trasę, zwracając uwagę, 

że w okolicach Wrocławia brakuje crossowych 
ścieżek. – Trasa jest bardzo ciekawa i co ważne 
zacieniona. Przy słonecznej pogodzie sprzyja 
to dłuższemu, spokojnemu bieganiu. Idealnie 
nadaje się do przygotowań przed zawodami 
i fajnie, że coś takiego powstało w tej okoli-
cy – chwalił ścieżkę Piotr Chodorski. Dużym 
powodzeniem cieszył się tradycyjny bieg kra-
snala, w którym wystartowało blisko 50 malu-
chów. Na mecie na każdego krasnala czekały 
słodkie upominki. Mamy nadzieję, że ścieżka 
biegowa stanie się kolejnym argumentem, dla 
którego warto odwiedzić park Szczodre.

ADRiAN WAlcZyk
wydział pRomocji gminy

więcej zdjęć znajdziesz na pRofilu 
gmina długołęka na Facebooku.

4350 metrów – dokładnie 
tyle ma nowo otwarta ścieżka 
biegowa w parku szczodre. 
blisko stu dwudziestu biegaczy 
wystartowało w biegu otwarcia. 
każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal od wójta 
gminy oraz patrona akcji 
– radia Wrocław. swoje siły 
sprawdziły również maluchy 
w tradycyjnym biegu krasnala.
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Żebyś biegał przez cały rok

r pomimo zmęczenia Biegaczom cały czas towaRzyszył 
uśmiech na twaRzy.

r w Biegu otwaRcia wzięło udział Blisko 120 zawodników.

r staRostowie tegoRocznych dożynek: Bolesław mRóz i joanna jadachowska.

końcowa klasyfikacja:
mężcZyźNi:
1. PATRyK PODOlSKI (31:28)
2. PIOTR ChODORSKI (33:04)
3. KAMIl MAńKOWSKI (33:11)
koBiETy:
1. AGATA GAŁECKA (43:32)
2. IZABElA KACZMARCZyK  (45:06)
3. ANNA TOMCZyK (46:27)
miESZkAńcy:
1. RAFAŁ BARAńSKI (33:31)
2. CZESŁAW WIlK (35:25)
3. SŁAWOMIR MIERZWA (36:18)
miESZkANki:
1. ANNA TOMCZyK (46:27)
2. ADRIANNA POPIElARCZyK (48:47)
3. NATAlIA lEWAlSKA (52:11)

uroczystość rozpoczęła się korowodem 
z wieńcami oraz mszą świętą polową, 
podczas której mieszkańcy dziękowali 
za tegoroczne plony. Symbolem urodzaju 
był chleb przekazany na ręce pani wójt 

w trakcie tradycyjnego ceremoniału dożynkowego. 
Chwilę później byliśmy świadkami spektakularnego 
wypuszczenia w niebo setki gołębi, zwiastujących 
początek wspaniałej zabawy. Imprezę rozpoczęły 
występy naszych lokalnych artystów – orkiestry dę-
tej z Pasikurowic oraz kapeli ludowej „Lejwoda”. 

„jesteś szalona”, czyli boys w Węgrowie
Z minuty na minutę na placu przed sceną poja-
wiało się coraz więcej ludzi, a wszystko za sprawą 
gwiazdy tegorocznych dożynek. Kiedy z głośników 
rozbrzmiał ponadczasowy przebój „Jesteś szalo-
na” rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. Emocje 
nie opadały nawet po koncercie. – Było naprawdę 
wspaniale. Chłopaki z zespołu okazali się bardzo 
sympatycznymi i ciągle uśmiechniętymi ludźmi. 
Cieszę się, że udało mi się zdobyć autograf – nie 
kryła radości jedna z fanek Boysów. – Przyjecha-
łem specjalnie z Wrocławia, żeby zobaczyć jak grają 
Boysi na żywo i nie żałuję. Nie spodziewałem się, że 
będzie aż tyle ludzi. Przed koncertem nie wiedzia-
łem gdzie leży Węgrów, teraz będę to miejsce ko-
jarzył ze wspaniałą zabawą – wtórował fan z Wro-
cławia.

Wspomnienia z dożynek 
gminnych w Węgrowie 
pozostaną w pamięci 
na długo. organizatorzy 
we współpracy 
z mieszkańcami wsi 
przygotowali na 
tegoroczne święto 
wiele atrakcji. 
Niekwestionowaną 
gwiazdą imprezy był 
zespół boys, który 
zgromadził przed sceną 
kilkutysięczny tłum fanów.

WęgróW – perła naszej gminy
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Żebyś biegał przez cały rok

r staRostowie tegoRocznych dożynek: Bolesław mRóz i joanna jadachowska.

r pani wójt tRadycyjnie wyRóżniła wszystkie miejscowości BioRące udział w 
konkuRsach dożynkowych.

Wszyscy są zwycięzcami
Po koncercie przyszła kolej na rozstrzygnięcie 
konkursów dożynkowych. Przypomnijmy, że 
miejscowości mogły się zgłaszać do czterech 
konkurencji – „Najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy”, „Najpiękniejsze stoisko wsi”, „Drużynowy 
turniej wsi” oraz „Dożynkowy pokaz mody”. 
Tradycyjnie na zwycięzców czekały atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę 
Selgros oraz nagrody finansowe od pani wójt. 
Choć reguły gry zmuszały komisję do wybrania 
najlepszych, chyba dla nikogo nie było zasko-
czeniem, że wójt gminy postanowiła wyróżnić 
wszystkie miejscowości, biorące udział w zaba-
wach. Kolejnym punktem programu był występ 
wielokrotnie nagradzanego kabaretu „Weźrzesz”. 
Spora dawka dobrego humoru rozochociła 
wszystkich do wspólnej zabawy, którą zapewnił 
koncert chóru sołtysów z Kątów Wrocławskich 
„Dyszkant” oraz wrocławskiego zespołu In Love. 
W międzyczasie publiczność mogła podziwiać 
zapowiadaną wcześniej niespodziankę w postaci 
spektakularnego laser show nad stawem. 

Węgrów na piątkę z plusem
Dożynki Gminne to nie tylko atrakcje sceniczne, 
ale przede wszystkim atmosfera, jaka panuje wo-
kół. Niepowtarzalny klimat dożynek zapewniały 

pięknie udekorowane uliczki przez mieszkańców, 
liczne stoiska wsi, wystawa zwierząt hodowla-
nych, wioska wikingów oraz wesołe miasteczko 
dla dzieci. Zadowolenia oraz wzruszenia z uro-
czystości nie kryła wójt gminy Iwona Agnieszka 

Łebek. – Zawsze przed dożynkami zastanawiam 
się co jeszcze może się na nich wydarzyć i jak 
pięknie można przygotować teren. Muszę przy-
znać, że zawsze jestem mile zaskoczona. Chciał-
bym bardzo podziękować panu sołtysowi oraz 
wszystkim mieszkańcom Węgrowa za przygoto-
wanie terenu oraz ogromne zaangażowanie w or-
ganizację święta. Wasza pomoc jest nieoceniona 
i za nią bardzo dziękuję – mówiła podczas cere-
monii pani wójt. My z niecierpliwością czekamy 
na przyszłoroczne dożynki i zobaczymy czy uda 
nam się przeskoczyć poprzeczkę, którą Węgrów 
zawiesił bardzo wysoko.

Zwycięzcy w konkursach  
dożynkowych:
Najpiękniejszy wieniec: Godzieszowa, Kamień, 
Kątna, Stępin
Najpiękniejsze stoisko: Godzieszowa, Pruszowi-
ce, Stępin, Węgrów, Jaksonowice
Drużynowy turniej wsi: Kamień
Dożynkowy pokaz mody: Węgrów, Kamień, Stę-
pin, Brzezia Łąka, Bielawa, Pietrzykowice, Mir-
ków, Godzieszowa

ADRiAN WAlcZyk
wydział pRomocji gminy

więcej zdjęć znajdziesz na pRofilu 
gmina długołęka na Facebooku.

WęgróW – perła naszej gminy

specjalne podziękowania 
kierujemy do firm, bez pomocy 
których nie udałoby się nam 
zapewnić tylu atrakcji podczas 
dożynek w Węgrowie. dziękujemy 
przede wszystkim firmom:
• Kogeneracja S.A.
•  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 

Dach Bud
• Kozłowski
• Selgros Cash&Carry
• Perfecta
• Agro Efekt Sp. z o.o.
• Volt-Tim Rudnicki Dariusz
•  Zakład Instalatorstwa Elektrycznego 

Marian Kaczorowski
•  Zakład Instalacji Elektrycznych Kilowat 

leszek Stemplowski
• Jamp
•  Bank Spółdzielczy w Oleśnicy – oddział 

Długołęka
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kto ukradł miliony?

dobiegł końca projekt  
pn. „indywidualizacja 
procesu nauczania 
i wychowania uczniów 
klas i-iii szkół podstawowych 
w gminie długołęka”.  
W ciągu dwóch lat we 
wszystkich szkołach 
podstawowych z terenu 
naszej gminy, ponad  
1100 uczniów brało udział 
w zajęciach wyrównawczych 
oraz rozwijających 
zainteresowania. 

W  ramach projektu uczestnicy 
rozwijali zdolności plastycz-
ne, teatralne, muzyczne i hu-
manistyczne, wzbogacali swo-
ją wiedzę m.in. z matematyki 

i przyrody oraz brali udział w lekcjach gim-
nastyki korekcyjnej, zajęciach logopedycz-
nych i socjoterapeutycznych. A to wszyst-
ko w małych, kilkuosobowych grupkach, 
w których łatwiej można zauważyć potrzeby 
każdego uczestnika. Uczniowie bardzo mile 
wspominają przygotowany kurs. – Zajęcia 
tak mnie wciągnęły, że chciałam chodzić 
na nie codziennie – mówi Amelia Kijowska, 
uczestniczka zajęć rozwijających zaintere-
sowania uczniów szczególnie uzdolnionych 
teatralnie. – Ćwicząc swoje role bawiliśmy 
się i przez to szybciej się uczyliśmy. Wcze-
śniej byłam nieśmiała, ale teatr pomógł mi 
otworzyć siebie i po występie czułam się 
pewniej – dodaje. Podczas realizacji po-
nad 7700 godzin zajęć w ramach projektu, 
nauczyciele wykorzystywali pomoce dy-
daktyczne oraz zakupiony sprzęt w postaci 
nowoczesnych mikroskopów, czy sprzętu 
audio, który uatrakcyjniał naukę i pozwalał 
na innowacyjne prowadzenie zajęć. – Waż-
nym elementem projektu była możliwość 
ścisłej współpracy z rodzicami dzieci obję-
tych wsparciem – wspomina Pani Lucyna 
Ludwiczak-Bugaj – szkolny koordynator 
projektu z Mirkowa. 
– Rodzice dopytywali się o postępy swoich 
dzieci, byli zadowoleni z zajęć, chętnie współ-
pracowali z nauczycielami i często pytali o kon-

tynuację zajęć w przyszłym roku szkolnym 
– dodaje. Dziękujemy wszystkim rodzicom 
za zaufanie i wytrwałość związaną z uczestnic-
twem ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, 
koordynatorom w szkołach za ich pozytywny 
wkład w realizację projektu oraz wszystkim za-
angażowanym, którzy przyczynili się do osią-
gnięcia założonych rezultatów i celów. Projekt 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wycho-
wania uczniów klas I-III szkół podstawowych 
w Gminie Długołęka” był współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

kARoliNA HoRNickA
wydział pozyskiwania zewnętRznych śRodków 
finansowych i współpRacy z zagRanicą

Indywidualne nauczanie 
to klucz do sukcesu

r podczas zajęć uczniowie mieli okazję poczuć się jak indiana jones i odkRywać pRzyRodę.

fo
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pRojekt „indywidualizacja pRocesu nauczania i wychowania uczniów klas i-iii szkół podstawowych w gminie 
długołęka” Był współfinansowany ze śRodków unii euRopejskiej w Ramach euRopejskiego funduszu” 
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Zbiórką są objęte:

- meble, 
- dywany, 
- wyposażenie mieszkań, 
-  zużyty sprzęt  

elektryczny i elektroniczny, 
- AGD, 
-  zużyte pojedyncze opony samochodowe.

NieruchomoŚci 
Na sprZedaż 
od a do Z 
(stan na dzień 10.09.2013)

BoRoWA
•  działki nr 171/18, 171/19 

i 171/20, o pow. od 0,0925 ha 
do 0,0927 ha 

Działki w atrakcyjnej lokalizacji, 
przeznaczone pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną oraz zabudowę 
zagrodową.

jANuSZkoWicE
• działka nr 208/5 o pow. 0,1720 ha 
Nieruchomość zabudowana zabytko-
wym budynkiem dawnego dworu. 
Teren na którym położona jest działka, 
przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

ŁoZiNA
•  działki nr 185/5 i 185/6 

o pow. 0,1162 ha każda
Działki przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabu-
dowę zagrodową, położone blisko 
centrum wsi.

PASikuRoWicE
• działka nr 96/4 o pow. 0,2041 ha 
Działka przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudo-
wę zagrodową. 
• działka nr 238 o pow. 0,0383 ha 
Działka przeznaczona pod usługi 
kultury. 

SiEDlEc
•działka nr 91/1, o pow. 0,3338 ha 
Działka przeznaczona pod tereny usług 
publicznych.

ZAPRężyN
• działka nr 91/2, o pow. 0,0950 ha 
• działka nr 91/3, o pow. 0,0926 ha 
• działka nr 91/4, o pow. 0,1066 ha 
• działka nr 91/5, o pow. 0,0999 ha 
• działka nr 91/7, o pow. 0,0948 ha 
• działka nr 91/8, o pow. 0,1039 ha 
Działki przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudo-
wę zagrodową. 
Informacje dotyczące sprzedaży 
można uzyskać w pok. 19 Urzędu 
Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr 
(71) 323 02 29 oraz w zarządzeniach 
wójta gminy Długołęka, udostępnianych 
w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka 
i na stronie internetowej http://dlugoleka.
bip.net.pl/

kATARZyNA FRAcH
wydział planowania pRzestRzennego 
i gospodaRki nieRuchomościami

Zbiórka wielkogabarytów 
rozpoczęła się zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych. 
każdy mieszkaniec może wystawić przed posesję zużyte sprzęty 
elektrycznie i elektroniczne, sprzęty agd, czy stare meble i dywany. 

UWAGA!
• Opony wystawiane w dużej ilości (kilkadziesiąt 
sztuk) nie będą odebrane ze względu na podej-
rzenie, że są związane z prowadzoną działalnością 
i zostaną potraktowane jako odpad produkcyjny, 
a nie komunalny.
• Odpady wielkogabarytowe powinny być wysta-
wione przed godziną 6:00 w dniu zbiórki, 

w miejscu łatwo dostępnym i niepowodującym 
problemów w ruchu. 
• Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów w ter-
minie, będzie mógł je wywieźć we własnym za-
kresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Bielawie.

kATARZyNA ciSoWSkA
wydział ochRony śRodowiska

Indywidualne nauczanie 
to klucz do sukcesu Zbiórką nie są objęte:

- szkło,
- ziemia,
-  odpady budowlane  

(np. okna, gruz, papa, eternit),
-  zużyte rozpuszczalniki, smary i inne 

substancje niebezpieczne,
-  zderzaki samochodowe i inne części 

motoryzacyjne,
- stara odzież,
- stare kołdry i poduszki,
-  odpady, które powinny być umieszczane 

w pojemnikach na odpady zmieszane  
i na odpady segregowane.

miejscowość ulice Termin wywozu
Bielawa  3 października
Borowa  1 października
Brzezia Łąka Spacerowa, Chmielna, Czereśniowa, Główna, Jesionowa, Kasztanowa, Krótka, leśna, lipowa, 

Magnoliowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Spokojna, Szkolna, Wiśniowa, Wrocławska
22 października

Brzezia Łąka Akacjowa, Kościelna, Kręta, Łąkowa, Młyńska, Orzechowa, Olchowa, Porzeczkowa, Słoneczna, 
Sosnowa, Sportowa, Truskawkowa, Wierzbowa, 

23 października

Byków  25 października
kamień  2 października
kiełczów Bukowa, Kasztanowa, leśna, letnia, lipowa, Ładna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, 

Północna, Różana, Świerkowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska – od ul. leśnej do ul. Brzozowej
7 października

kiełczów Akacjowa, Brzozowa, Dobra, Kręta, Mleczna, Polna, Spokojna, Wąska, Zgodna, Wrocławska – od ul. 
Brzozowej do końca)

8 października

kiełczów Kwiatowa, lawendowa, Skowronkowa, Słowicza, Sportowa, Szarotkowa, Szkolna, Wilczycka, 
Zielona, Wrocławska – od ul. Bławatnej do ul. Wilczyckiej

9 października

kiełczów Agrestowa, Bławatna, Borowa, Dębowa, Krótka, Sosnowa, Wrocławska – od ul. Sosnowej do ul. 
Bławatnej), Wilczyce ( ulice: Radosna, Szczęśliwa, Urocza, Zaciszna

10 października

kiełczów Bawarska, Boczna, hebanowa, kamienna, Makowa, Południowa, Sezamkowa, Słoneczna, Wschodnia, 
Zachodnia, Wrocławska – od ul. Wilczyckiej do ul. Wschodniej

14 października

kiełczów Cyprysowa, Miodowa, Platynowa, Rzeczna, Sielska, Srebrna 15 października
kiełczówek  19 października
Łosice  12 listopada
Łozina Milicka, Oleśnicka, Trzebnicka 12 listopada
Łozina Kościelna, Nowego Osiedla, Ogrodowa, Strażacka, Wrocławska 13 listopada
michałowice  -
mirków Część południowa do drogi krajowej nr 8  tzw. Stary Mirków) 29,3 października
mirków Część północna do drogi krajowej nr 8 tzw. Nowy Mirków 4,5 listopada
Piecowice  24 października
Pietrzykowice  24 października
Szczodre Brzozowa, Cisowa, Kwiatowa, lazurowa, liliowa, lipowa, Makowa, Modrzewiowa, Narcyzowa, 

Polna, Trzebnicka, Tulipanowa, Tuwima, Bratkowa, Dębowa, Klonowa, leśna, Migdałowa, Paprotna, 
Różana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Świerkowa, Wierzbowa, Zakrzowska

7 listopada

Śliwice  24 października
Wilczyce Sielska, Skowronkowa, Wilczycka 16 października
Wilczyce Akacjowa, Borowa, Familijna, leśna, lipowa, Magnoliowa, Olchowa, Polna, Słoneczna, Wrocławska 17 października
Wilczyce Bławatna, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Dworska, kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, 

Poziomkowa, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stokrotkowa, Szkolna, Topolowa, Złota
18 października

HARmoNoGRAm ZBiÓRki W PAźDZiERNiku i liSToPADZiE:

jeśli z twojej nieruchomości nie zostały 
odebrane odpady napisz do nas: smieci@
gmina.dlugoleka.pl. Pamiętaj o podaniu 
swojego imienia i nazwiska, dokładnego 
adresu, na którym powstał problem oraz 
rodzaju niewywiezionych odpadów
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PRojEkTujEmy
•  Opracowanie dokumentacji projekto-

wej przebudowy ul. Zachodniej, ul. 
Cisowej, ul. Okrężnej wraz z odwod-
nieniem oraz oświetleniem ulicznym 
w Długołęce (termin realizacji: 15 
kwietnia 2014 r.),

•  Opracowanie dokumentacji projekto-
wej przebudowy ul. Modrzewiowej, 
ul. Wierzbowej wraz z odwodnie-
niem oraz oświetleniem ulicznym 
w Długołęce (termin realizacji: 15 
kwietnia 2014 r.),

•  Opracowanie dokumentacji projekto-
wej przebudowy ul. Zgodnej oraz 
wybranych sięgaczy ul. Wrocław-
skiej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym w Kiełczowie 
(termin realizacji:  
20 grudnia 2013 r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej przebudowy budynku Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Długołęce 
(termin realizacji: 10 listopada 
2013 r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej odwodnienia południowej części 
ul. Ładnej w Kiełczowie poprzez 
odprowadzenie wód opadowych do 
sieci kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej 1920D, ul. Wrocławska 
(termin realizacji: 26 listopada 
2013 r.),

•  Wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami dla Kiełczowa,

•  Opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowej sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami dla 
Łoziny, Łosic, Budziwojowic, Bierzyc, 
Kępy wraz z grupową oczyszczalnią 
ścieków dla tych miejscowości,

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia drogowego w Bie-
lawie, dz. 384/15 (termin realizacji: 
20 września 2013 r.),

•  Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oświetlenia drogowego 
w Bykowie, ul. Ogrodowa i ul. 
Różana (termin realizacji: 26 lutego 
2014 r.),

•  Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oświetlenia drogowego 
w Bykowie, ul. Osiedlowa (termin 
realizacji: 26 lutego 2014 r.),

•  Wykonanie dokumentacji pro-

jektowej oświetlenia drogowego 
w Długołęce, ul. Świerkowa (termin 
realizacji: 26 lutego 2014 r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia drogowego w Do-
maszczynie, sięgacz ul. Trzebnickiej 
(termin realizacji: 01 marca 2014 
r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia drogowego w Do-
maszczynie, ul. Zamkowa (termin 
realizacji: 26 lutego 2014 r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia drogowego w Pie-
cowicach, ul. Kamienna (termin 
realizacji: 20 września 2013 r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia drogowego w Pru-
szowicach, ul. Słoneczna (termin 
realizacji: 26 lutego 2014 r.),

•  Wykonanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia drogowego w Pru-
szowicach, ul. Wiosenna (termin 
realizacji: 26 lutego 2014 r.)

BuDujEmy
•  Kontynuacja budowy drogi relacji 

Kamień – Byków (termin realizacji: 
15 listopada 2013 r.),

•  Przebudowa wybranych dróg 
w Mirkowie – etap II – ul. 
Brzozowa, Topolowa, Świerkowa 
i Sosnowa (termin realizacji: 18 
października 2013 r.),

•  Przebudowa wybranych dróg 
w Mirkowie – etap III – ul. Akacjo-
wa, Bukowa, Klonowa, Kasztanowa 
oraz odcinek ul. Jodłowej (termin 
realizacji: 30 listopada 2013 r.),

•  Przebudowa wybranych dróg 

plaNujemy, projektujemy, budujemy

Nie niszczcie naszych dróg

(wykazane teRminy są teRminami umownymi)

jESTByŁo ByŁo

r  modeRnizacja nawieRzchni i konstRukcji ul. cypRysowej w kiełczowie. r  modeRnizacja nawieRzchni i konstRukcji ul.  kwiatowej w kiełczowie.

nowe świetlice w gminie
Świetlice wiejskie cieszą się niegasnącym zainteresowanie, a wraz z rozwojem samorządności lokalnej, umac-
nia się ich rola. W przyszłym roku w gminie powstaną kolejne obiekty. W jakich miejscowościach? Jak będą 
wyglądały? O szczegółach opowiada iwona Agnieszka Łebek – wójt gminy. 

•  Pani wójt skąd pomysł na budowę 
nowych świetlic wiejskich? Czy jest to 
konieczna inwestycja?

iWonA AGnieszkA Łebek: Od kilku 
lat do budżetu gminy spływają liczne wnioski 
o budowę kolejnych świetlic w naszej gminie. 
Mieszkańcy najczęściej argumentują swoją 
decyzję potrzebą spotkania się w większym 
gronie, co pozwoli na ich integrację i bliższe 
poznanie. Napływające sygnały podsunęły mi 
myśl uruchomienia programu budowy no-
wych obiektów. Chcemy stworzyć dwa projek-
ty: większy i mniejszy. Będziemy je adaptować 
w zależności od potrzeb konkretnych miejsco-
wości. Budynki będą się różnić kolorystyką, 
ale ich rozkład będzie identyczny. Ujednoli-
cony projekt dla wszystkich obiektów pozwoli 

nam na stworzenie spójnego systemu identyfi-
kacji wizualnej świetlic oraz na zaoszczędzenie 
kosztów, które musielibyśmy ponieść za każdy 
kolejny, odmienny projekt.

•  Czym będą się charakteryzowały nowe 
świetlice?

i.A.Ł.: Planujemy, że oba projekty będą mia-
ły kuchnię wraz z zapleczem, pomieszcze-
nie techniczne, toalety z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych oraz salę główną z moż-
liwością jej podziału – podobnie jak w sali 
konferencyjnej w urzędzie gminy. O wiel-
kości poszczególnych sal będziemy decydo-
wać bezpośrednio na etapie projektowania. 
Chcielibyśmy żeby nasze świetlice posiadały 
zadaszone tarasy, a przy wejściu planujemy 

zlokalizować miejsca parkingowe.

•  W jakich miejscowościach powstaną 
pierwsze budynki?

Uwzględniając złożone wnioski pierwsze 
świetlice nowego typu powstaną w Stępinie 
(większa) oraz w Godzieszowej (mniejsza).

•  Jakie są szacunkowe koszty budowy?
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Długołęka zarezerwowaliśmy na przyszły 
rok kwotę w wysokości 50 tys. zł na opraco-
wanie dokumentacji projektowej budowy. 
Szacujemy, że sama budowa większej świe-
tlicy pochłonie ok. 800 tys. zł, natomiast 
mniejszej ok. 700 tys. zł.
•  Rozmawiał Adrian Walczyk
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Złożyliśmy wnioski  
o dofinansowanie na:
1) Przebudowę ul. Borowej w Wilczycach 

– etap II w wysokości 1 182 774 zł 
(środki krajowe);

2)  Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 
Ładnej, Różanej oraz w części ul. 
Wiosennej w Kiełczowie w wyso-
kości 73 tys. zł (środki krajowe).

Znamy wyniki wniosków  
o dofinansowanie na: 
1)  dostawę i montaż siłowni na-

powietrznych w Brzeziej Łące, Ja-
nuszkowicach, Łozinie, Mirkowie i Siedlcu 
- przyznano dotację w wysokości 25 tys. zł 
(środki unijne);

2)  wykonanie alejek parkowych, montaż ła-
weczek oraz koszy na śmieci w centrum 
Bykowa – przyznano dotację w wysokości 
25 tys. zł (środki unijne);

3)  organizację dożynek gminnych w Węgro-
wie – przyznano dotację w wysokości 29 
784,93 zł (środki unijne);

4)  wsparcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 

Familijnej w Wilczycach – przyznano dota-
cję w wysokości 25 tys. zł (środki krajowe);

5)  zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Borowej – przyznano dotację w wy-
sokości 240 tys. zł;

6)  popularyzację wiedzy na temat nowego 
prawa śmieciowego za pomocą emisji pro-
gramu tv – przyznano dotację w wysokości 
22 500,00 zł (środki krajowe);
7) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze z języków obcych (angielski 
i niemiecki) za pomocą nowoczesnych 
technologii dla gimnazjów (Borowa, 
Wilczyce) – projekt partnerski, złożony 
przez Centrum Nauczania Języków Ob-

cych NORTON, nie uzyskał minimalnej 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej.

kARoliNA HoRNickA
wydział pozyskiwania zewnętRznych śRodków 
finansowych i współpRacy z zagRanicą

w Pasikurowicach – etap I - ul. 
Osiedlowa, odcinek ul. Malinowej 
oraz odcinek ul. Rzecznej (termin 
realizacji: 20 października 2013 r.),

•  Przebudowa odcinka ul. Polnej 
w Wilczycach (termin realizacji: 26 
listopada 2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Bielawie, dz. 345, 
346/1, 346/2 (termin realizacji: 30 
września 2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Brzeziej Łące, ul. 
Porzeczkowa (termin realizacji: 2 
października 2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Domaszczynie, ul. 
Wierzbowa, dz. nr ew. 249 (termin 
realizacji: 5 listopada 2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-

cji drogi w Godzieszowej, dz. 39/1, 
40/1 (termin realizacji: 30 września 
2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji drogi w Łozinie, dz. 302 (termin 
realizacji: 23 września 2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Oleśniczce, dz. 371 
(termin realizacji: 22 września 2013 
r.),

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Pasikurowicach, ul. 
Jarzębinowa (termin realizacji: 18 
września 2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji drogi w Ramiszowie, dz. 113/3 
(termin realizacji: 18 września 2013 
r.),

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji dróg w Ramiszowie, dz. 917/3, 

167, 104, 919/2, 917/6, 113/3 
(termin realizacji: 9 listopada 2013 
r.),

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji drogi w Siedlcu, dz. 270, 267 
(termin realizacji: 23 października 
2013 r.),

•  Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji dróg w Wilczycach, ul. Łąkowa, dz. 
nr ew. 433, ul. Poziomkowa, dz. nr 
ew. 210/5, ul. Malinowa, dz. nr ew. 
211/8 (termin realizacji: 6 listopada 
2013 r.),

•  Remont świetlicy wiejskiej w Rako-
wie (termin realizacji: 30 listopada 
2013 r.),

•  Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Borowej (Byków, Bielawa, Raków, 
Mydlice (kolonia), Oleśniczka, Kątna) 
wraz z przyłączami, sieciami przesy-

łowymi oraz grupową oczyszczalnią 
ścieków – etap I (termin realizacji: 
15 listopada 2013 r.),

•  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w ul. Ładnej 
i w ul. Różanej oraz przyłączy 
w części ul. Wiosennej w Kiełczowie 
(termin realizacji: 20 stycznia 2014 
r.),

•  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w ul. Wiśniowej 
w Kiełczowie (termin realizacji: 27 
października 2013 r.),

•  Budowa oświetlenia drogowego 
w Dobroszowie Oleśnickim, dz. 359 
(termin realizacji: 28 października 
2013 r.),

•  Rozbudowa linii energetycznych 
z punktami oświetlenia drogowe-
go na wybranych drogach w m. 
Borowa, Bielawa, Mirków, Raków, 
Długołęka, Kiełczówek (termin 
realizacji: 9 grudnia 2013 r.),

•  Rozbudowa linii energetycznych 
z punktami oświetlenia drogowego 
na wybranych drogach w m. Godzie-
szowa, Łozina i Ramiszów (termin 
realizacji: 19 grudnia 2013 r.),

•  Rozbudowa linii energetycznych 
z punktami oświetlenia drogowego na 
wybranych drogach w m. Bierzyce, 
Łozina, Ramiszów, Siedlec, Dobroszów 
Oleśnicki, Oleśniczka, Tokary (termin 
realizacji: 26 grudnia 2013 r.)

kARoliNA PiETRZAk
wydział Remontów i inwestycji

każdy grosz na wagę złota

jESTByŁojEST

r  modeRnizacja nawieRzchni i konstRukcji ul.  kwiatowej w kiełczowie. r  Budowa oświetlenia na ul. polnej w długołęce.
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Przepis na radnego
Na ostatniej sesji rada podjęła decyzję o odwołaniu Adama Buczka – radnego klubu „W przyszłość”.  
Wiadomość jest zaskakująca, podobnie jak przepisy, przez które radny swój mandat stracił.  
O szczegóły pyta Adrian Walczyk.

r   adam Buczek podczas sesji podziękował kolegom i koleżankom Radnym za współpRacę i życzył mądRych 
decyzji dla doBRa mieszkańców

•  W trakcie sesji przewodniczący rady roz-
szerzył obrady o uchwałę odwołującą Pana 
z funkcji radnego. Czy możemy wiedzieć 
co się stało? 

AdAm bUczek: Dwa lata przed wyborami, 
w których zostałem wybrany na radnego, wy-
dzierżawiłem w drodze otwartego przetargu 
działkę w Siedlcu, którą wykorzystuję do ce-
lów rolniczych. Użytkuję ją od września 2009 
roku. Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym 
mówi, że „radny nie może prowadzić działal-
ności gospodarczej z wykorzystaniem mienia 
gminnego”. Nie wiedziałem o takim przepisie, 
choć nawet teraz znając jego treść, trudno mi 
się z nim zgodzić. Działka, którą wydzierżawi-
łem od gminy – nie będąc jeszcze radnym – 
służy mi wyłącznie do celów rolniczych. Jestem 
rolnikiem, a nie osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą. Z przepisami się jednak nie dys-
kutuje, dlatego rada musiała podjąć decyzję na 
ostatniej sesji o moim odwołaniu. 

•  Co udało się Panu osiągnąć będąc rad-
nym?

A.b.: Startując w wyborach na radnego przy-
świecał mi jeden cel - poprawić wizerunek 
mojej wsi i zrobić dla niej coś dobrego. Nie 
startowałem dla własnych korzyści. Nie nale-
żę do osób, które lubią się chwalić… Dla mnie 
najważniejsze było i jest zrealizowanie kilku 
kilometrów dróg, oświetlenia, placów zabaw, 
siłowni napowietrznej, przystanku autobuso-
wego oraz  zrekultywowanie terenu po fermie 
trzody chlewnej.

•  Jak się Panu układała współpraca z wójtem 
gminy Iwoną Agnieszką Łebek?

A.b.: Pani wójt jest osobą bardzo zaangażo-
waną w życie gminy i zawsze chętnie niesie 
pomoc. Współpracą z klubem radnych „W 
Przyszłość” pokazała mi co to znaczy wspól-
ne działanie dla dobra gminy. Udało nam się 
zrealizować zamierzone cele, które poprawiły 
jakość życia mieszkańców.  Pani wójt jest od-
powiednią osobą na swoim stanowisku, ponie-
waż przedstawia realne obietnice i możliwości 
rozwoju gminy. Ludzie, którzy próbują ukie-
runkować tok myślenia mieszkańców przeciw-
ko podejmowanym przez nas działaniom nie 
zawsze mają szczere intencje. Życzę pani wójt, 

aby dalej realizowała swoją misję i nie zwalnia-
ła z aktywności zawodowej i społecznej.

•  Dziękuję za rozmowę
A.b.: Również dziękuję i korzystając z okazji 
chciałbym jeszcze podziękować wszystkim 
wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem 
oraz ludziom, z którymi miałem przyjemność 
współpracować na rzecz rozwoju naszej 
gminy. Jak Pan widzi radnym się tylko bywa, 
ale uczciwym człowiekiem powinno się być 
zawsze i takim pozostanę.
Rozmawiał AdriAn WAlczyk

Z początkiem roku szkolnego zespół 
szkół w Brzeziej Łące ma nowego 
dyrektora. Została nim jolanta 

Gadowicz – nauczyciel dyplomowany 
z ponad 20-letnim stażem pracy 
w szkolnictwie.
Nowo wybrana pani dyrektor przez wiele lat 
uczyła zarówno dzieci, młodzież, jak i doro-
słych. Była wykładowcą na kursach kwalifika-
cyjnych w placówce doskonalenia nauczycieli. 
Oprócz podejmowania się różnorodnych zadań 

i funkcji związanych z nauczaniem, przez wiele 
lat organizowała również półkolonie letnie 
i zimowe w placówce, w której pracowała.
Teraz czas na nowe wyzwania. Od września 
Jolanta Gadowicz będzie dyrygować pracą 
zespołu szkół w Brzeziej Łące. Jej celem jest 
stworzenie miejsca, będącego wspólnotą 
indywidualności. Jak sama mówi rola dyrek-
tora szkoły do złudzenia przypomina pracę 
dyrygenta w orkiestrze –  Wykorzystując 
indywidualne brzmienie i możliwości wszyst-

kich „instrumentów”- uczniów, nauczycieli, 
rodziców, zadaniem dyrektora jest stworzenie 
kompozycji, która usatysfakcjonuje wszyst-
kich. Moim celem jest stworzenie miejsce 
wspierającego rozwój uczniów. Każdy z nas 
ma jakiś talent, trzeba go tylko wspólnie 
z dzieckiem odnaleźć – mówi. Jak wiemy 
szkoła w Brzeziej Łące talentów ma sporo, co 
wróży wspaniały „koncert”.

ADRiAN WAlcZyk
wydział pRomocji gminy

brzezia łąka z nowym dyrektorem


