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Najlepsi na Dolnym Śląsku
Kapituła konkursu „Ranking samorządów”, z premierem prof. Jerzym Buzkiem 
na czele, wyłoniła najlepsze polskie samorządy. Gmina Długołęka zajęła 15. 
miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich. STR. 5

Śmieciowe dylematy 
Wszystko co nowe rodzi wiele pytań i wątpliwości, czego najlepszym 
przykładem jest obowiązująca w całej Polsce „ustawa śmieciowa”. Odpowiedzi 
na najczęściej poruszane kwestie w naszej gminie znajdziecie na  STR. 9

DŁUGOŁĘKA MA SWÓJ HYMN!
XII Dni Gminy Długołęka to już niestety czas przeszły. Organizatorzy przygotowali 
dla wszystkich wiele atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Café, który 
zgromadził wokół sceny tysiące fanów z różnych zakątków Polski, a nawet 
zagranicy. Świetny koncert  zaprezentowali również uczniowie naszych szkół  
w pierwszej edycji „Bitwy o hymn”. WIęCej Na STR. 6

Czy możliwe jest stworzenie równie 
wspaniałej atmosfery jak rok temu  
w Kątnej? 
Zgodnie z waszym życzeniem na scenie  
w Węgrowie wystąpi zespół Boys.
 

Przed  
nami  

DOŻYNKI 
GMINNe  

2013! 
 25 sierpnia w Węgrowie zaśpiewamy przeboje Boysów wspólnie! Wstęp oczywiście bezpłatny.
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Myślisz o organizacji 
niepowtarzalnego święta 
w swojej miejscowości? 

Masz pomysł na promocję 
regionu? Dostrzegasz miejsca 

wymagające remontu?

Po raz pierwszy w tej kadencji se-
sję poprowadził nowy przewod-
niczący rady gminy Stanisław 
Azarewicz. Nie był to jedyny 
debiut w trakcie obrad. Na sta-

nowisku wiceprzewodniczącego zasiadł 
Kazimierz Partyka, a nową przewodni-
czącą klubu „W przyszłość” została Jolan-
ta Wołowiec. Zmiany nastąpiły również w 
klubie „Aktywni”. W miejsce Krzysztofa 
Patera, który zrezygnował z funkcji rad-
nego, mandat objęła Kinga Bar-Doma-
radzka.  Najważniejszym punktem obrad 
było głosowanie nad absolutorium wójta 
za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. 
Za jego udzieleniem opowiedział się jed-
nogłośnie klub „W przyszłość”, przeciwni 
byli z kolei radni klubu „Aktywni”. Sto-

sunkiem 13:6 Iwona Agnieszka Łebek 
uzyskała absolutorium, za co serdecznie 
podziękowała wszystkim współpracow-
nikom oraz osobom zaangażowanym w 

Absolutorium wójta gminy
Za nami jedna z ważniejszych 
sesji w roku – sesja 
absolutoryjna. W trakcie 
jej obrad zostały podjęte 
m.in. uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2012 oraz 
wykonania budżetu, a także 
uchwała o udzieleniu wójtowi 
absolutorium. 

r  Podczas sesji radni udzielili Pani wójt absolutorium.

Drodzy  
mieszkańcy!

Od 1 lipca możemy mówić 
o „ustawie śmieciowej” w cza-
sie teraźniejszym. Początki 
naturalnie zawsze bywają 
trudne, szczególnie jeśli trzeba 
się zmierzyć z systemem po-

siadającym liczne niedociągnięcia. Jak wygląda sy-
tuacja w naszej gminie? Obiektywnie patrząc i po-
równując do zamieszania, jakie wywołała ustawa 
w dużych miastach oraz innych gminach, sytuacja 
u nas powoli się normuje, choć nie obyło się bez 
pewnych problemów. Dochodzą do nas niestety 
informacje o nieprawidłowościach w świadczo-
nych usługach wywozu śmieci przez firmę DPO. 
Najczęściej mieszkańcy skarżą się na nieodbie-
ranie odpadów z posesji lub niedostarczenie wor-
ków. W takich sytuacjach bardzo proszę o pilne 
skontaktowanie się z pracownikami urzędu gminy 
– najlepiej osobiście lub telefonicznie – i podanie 
dokładnych danych adresowych, gdzie pojawił 
się problem. Na pewno pomożemy go rozwiązać. 
Więcej informacji na temat „ustawy śmieciowej” 
wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane 
pytania znajdziecie na stronie 9. O czym jeszcze 
przeczytacie w numerze? Tradycyjnie zebraliśmy 
informacje o planowanych i realizowanych inwe-
stycjach oraz o pozyskanych środkach zewnętrz-
nych. Bardzo ważnym tematem jest zbliżający 
się termin otwarcia pierwszego publicznego żłob-
ka w naszej gminie. W czerwcu rozstrzygnęliśmy 
konkurs na dyrektora placówki. Została nim pani 
Kamila Stańko, której sylwetkę poznacie na stronie 
12. Przypominam, że we wrześniu do żłobka tra-
fią pierwsze maluchy. Okres wakacyjny to również 
czas imprez plenerowych. Emocje po XII Dniach 
Gminy Długołęka jeszcze nie opadły, a przed nami 
kolejne duże święto – Dożynki Gminne. Zgodnie 
z Waszymi propozycjami w ankietach, zaprosili-
śmy do Węgrowa zespół Boys, co wróży wspaniałą 
zabawę. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców na to wyjątkowe święto, mając na-
dzieję, że uda nam się stworzyć równie wspania-
łą, a może i jeszcze lepszą atmosferę, jak rok temu 
w Kątnej.

Iwona  
Agnieszka Łebek

wójt gminy  
Długołęka 

Iwona Agnieszka Łebek zasiądzie w składzie 
nowo powołanego Komitetu Sterującego 
Centrum Badawczo-Rozwojowym 

Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Nominację 
przekazał rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej 
Gospodarowicz. 

Do najważniejszych zadań centrum można zaliczyć 
m.in.: doskonalenie umiejętności urzędników 
samorządowych, wspieranie jednostek samorzą-
du terytorialnego w pozyskiwaniu środków, w 
szczególności unijnych i realizowanie projektów 
rozwojowych. Powołany przez rektora komitet 
sterujący będzie pełnił funkcję opiniodawczo-

doradczą. Osoby w nim zasiadające mają bogate 
doświadczenie zawodowe oraz wyróżniają się ak-
tywnym uczestnictwem w życiu społeczno – go-
spodarczym regionu. – Bardzo się cieszę, że mam 
przyjemność zasiąść w gronie doświadczonych 
członków władz dolnośląskich samorządów przy 
wspólnej inicjatywie. Będzie to kolejna możliwość 

wymiany doświadczeń między samorządami oraz 
opracowania nowych rozwiązań na pojawiające 
się problemy. W dobie konkurencyjności gmin 
wspólne inicjatywy są bardzo potrzebne – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. 

AdRIAN WAlCZyK
wydział Promocji gminy

Wójt w gronie liderów
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sprawy gminy. – Bardzo dziękuję za oka-
zane zaufanie, dotychczasową współpracę 
i wasze zaangażowanie w sprawy gminy, 
ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze wie-

le do zrobienia – mówiła po zakończeniu 
sesji Iwona Agnieszka Łebek.

AdRIAN WAlCZyK
wydział Promocji gminy

Absolutorium wójta gminy

r  Podczas sesji radni udzielili Pani wójt absolutorium.

DO 15 WRZeŚNIa 
każdy mieszkaniec 
gminy Długołęka 
ma możliwość 
złożenia wniosku 
do projektu 
budżetu  
na rok 2014. 

MaSZ 
WPŁYW Na 

BUDŻeT! 
Każdy pomysł 
mile widziany.
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Gmina Długołęka
markowym samorządem

Gmina długołęka zajęła drugie miejsce w ogólno-
polskim konkursie „Markowy Samorząd”. W na-
szej kategorii ustąpiliśmy miejsca tylko gminie 
Tarnowo Podgórne. W tegorocznej edycji wzięło 
udział blisko 700 samorządów z całej Polski. 
Ideą konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie tych 
jednostek samorządu terytorialnego, którym udało 
się wypracować własną markę, rozwijać ją i kon-
sekwentnie budować dobry wizerunek swojego 
regionu. Pod uwagę brano dynamiczny rozwój i dobre 
wskaźniki ekonomiczne. Wg Olgierda Dziekońskiego, 
sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP, samo-
rządy powinny być dziś porównywalne do korporacji 
w kontekście działań ekonomicznych oraz kontaktów 
wewnętrznych i zewnętrznych, polityki informacyjnej 
oraz kadrowej. – To inwestorzy budują domy, miejsca 
pracy, centra handlowe, gospodarkę. Musimy więc 
budować zaufanie inwestorów do nas, do samo-
rządów, właśnie przez budowanie marki – marki 
wiarygodności, rzetelności, przyzwoitości, przewidy-
walności – podsumował minister.

AdRIAN WAlCZyK
wydział Promocji gminy

Iwona Agnieszka Łebek zasiądzie w składzie 
nowo powołanego Komitetu Sterującego 
Centrum Badawczo-Rozwojowym 

Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Nominację 
przekazał rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej 
Gospodarowicz. 

Do najważniejszych zadań centrum można zaliczyć 
m.in.: doskonalenie umiejętności urzędników 
samorządowych, wspieranie jednostek samorzą-
du terytorialnego w pozyskiwaniu środków, w 
szczególności unijnych i realizowanie projektów 
rozwojowych. Powołany przez rektora komitet 
sterujący będzie pełnił funkcję opiniodawczo-

doradczą. Osoby w nim zasiadające mają bogate 
doświadczenie zawodowe oraz wyróżniają się ak-
tywnym uczestnictwem w życiu społeczno – go-
spodarczym regionu. – Bardzo się cieszę, że mam 
przyjemność zasiąść w gronie doświadczonych 
członków władz dolnośląskich samorządów przy 
wspólnej inicjatywie. Będzie to kolejna możliwość 

wymiany doświadczeń między samorządami oraz 
opracowania nowych rozwiązań na pojawiające 
się problemy. W dobie konkurencyjności gmin 
wspólne inicjatywy są bardzo potrzebne – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. 

AdRIAN WAlCZyK
wydział Promocji gminy

Wójt w gronie liderów
Kategoria: Gmina Wiejska
I MIEJSCE Gmina Tarnowo Podgórne
II MIEJSCE Gmina długołęka
III MIEJSCE Gmina Ciasna
WyRóżNIENIE: Gmina Morawica
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Do tej pory w gminie funkcjonuje 13 
siłowni. We wrześniu powstaną kolej-
ne w Brzeziej Łące, Januszkowicach, 
Łozinie,  Mirkowie i Siedlcu. Gmina 
przeznaczyła na ten cel dodatkowe 

środki z budżetu. Być może uda się pozyskać 
jeszcze 25 tys. złotych z programów zewnętrz-
nych. Niestety ze względu na zbyt duże koszty 
odrolnienia działki w Kępie, siłownia w tej miej-
scowości zostanie zakupiona w przyszłym roku. 
Za opóźnienie przepraszamy.

MARTA BIElAWSKA-WAWRyŁo
wydział sPraw obywatelskich

Ćwiczyć 
każdy 
może
Siłownie napowietrzne są 
ostatnio bardzo modne. Ćwiczą 
wszyscy, bez względu na wiek, 
płeć i miejsce zamieszkania. 
Trudno się dziwić, bo przecież 
nie ma nic przyjemniejszego 
od aktywności na świeżym 
powietrzu. Za trening nie trzeba 
płacić, wystarczą chęci.
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r  trening czyni mistrza, dlatego warto ćwiczyć od najmłodszych lat

r  Przedstawiciele 15 gmin i miast dolnego Śląska wsPólnymi siłami Powalczą  
o dodatkowe Środki finansowe

Rada Europejska podjęła 
kluczowe decyzje 
w sprawie budżetu 

unijnego na lata 2014-2020. 
Trwają prace nad nowymi 
zasadami i systemem 
inwestowania pieniędzy 
unijnych, co stworzy nowe 
możliwości dla samorządów 
lokalnych. 
Jednym z narzędzi umożliwia-
jących wykorzystanie funduszy 
UE są Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT). Jest to nowy 
instrument finansowy zapropono-
wany przez komisję europejską, 
który ma przyczynić się do po-
prawy wykorzystywania środków 
unijnych.
Gmina Długołęka podjęła już 
pierwsze kroki w zakresie nowych 
korzyści jakie daje nowy instru-
ment finansowy UE, podpisując 

porozumienia w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru Funk-
cjonalnego. Wolę przystąpienia 
do powyższego porozumienia 
wyrazili radni gminy Długołęka 
podczas czerwcowej sesji rady. 
Reprezentantem naszej gminy jest 

wójt Iwona Agnieszka Łebek, która 
wraz z przedstawicielami 14. gmin 
i miast Dolnego Śląska, złożyła 
swój podpis na porozumieniu w sali 
sesyjnej rady miejskiej Wrocławia. 
Porozumienie precyzuje zasady 
współpracy przy programowaniu, 
wdrażaniu, finansowaniu, a także 

uzgadnianiu wspólnych inwestycji. 
Nowy instrument finansowy UE 
pozwoli na pozyskanie dotacji 
zewnętrznych na nowe projekty 
w zakresie infrastruktury i zaso-
bów ludzkich. Powstanie ZIT-ów, 
a zatem i Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, ma sprzyjać 
rozwojowi współpracy, realizacji 
zintegrowanej strategii rozwoju 
danego terytorium i przyczynić się 
do poprawy wykorzystania środ-
ków finansowych UE na danym 
obszarze.
Stronami porozumienia są: 
Wrocław, Jelcz-Laskowice, Kąty 
Wrocławskie, Siechnice, Trzebni-
ca, Sobótka, Oleśnica, Długołęka, 
Czernica, Kobierzyce, Miękinia, 
Wisznia Mała, Żórawina.

KAMIlA GąSIoRoWSKA
wydział Pozyskiwania zewnętrznych 
Środków finansowych i wsPółPracy 
z zagranicą

Nowe możliwości dla naszej gminy
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Samorządy były oceniane w dwóch eta-
pach. W pierwszym kapituła analizo-
wała dane dostarczone z Ministerstwa 
Finansów, w drugim weryfikowano 
informacje nadesłane przez gminy. 

Pod lupę brano niemalże wszystko – na sytuacji 
finansowej gminy począwszy, kończąc na jako-
ści edukacji młodzieży. Ocenie podlegały m.in. 
dochody oraz wydatki gminy, skuteczność 
w pozyskiwaniu środków unijnych, udział wy-
datków na organizacje pozarządowe, czy wzrost 
nowych podmiotów gospodarczych. Kapituła 
zwracała również uwagę na to, czy urząd funk-
cjonuje w oparciu o jedno z narzędzi wsparcia 
zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI, a także jak 
wypadły wyniki testu szóstoklasistów oraz gim-
nazjalistów. Jedyną gminą wiejską z Dolnego 

Śląska, która znalazła się w pierwszej dwudzie-
stce jest gmina Długołęka. Dyplom odebrała 
osobiście wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek. 
– Ranking samorządów jest dla nas bardzo cen-
nym sprawdzianem własnych atutów, a także 
słabości. 15 miejsce w skali całego kraju wśród 
gmin wiejskich jest dla nas ogromnym wyróż-
nieniem, ale oczywiście w przyszłym roku po-
staramy się wskoczyć jeszcze wyżej– mówiła 
po zakończeniu uroczystej gali pani wójt. Ran-
king samorządów organizowany jest od dzie-
więciu lat przez redakcję „Rzeczpospolitej”. 
Przewodniczącym kapituły jest premier prof. 
Jerzy Buzek, który podczas gali osobiście gratu-
lował wójtom i życzył dalszych sukcesów. 

AdRIAN WAlCZyK
wydział Promocji gminy

r  Pani wójt odebrała gratulacje od Przewodniczącego komisji Prof. jerzego buzka

Kapituła konkursu „Ranking samorządów”, z premierem 
prof. jerzym Buzkiem na czele, wyłoniła najlepsze polskie 
samorządy. Gmina Długołęka zajęła 15 miejsce w Polsce 
w kategorii gmin wiejskich, co daje najwyższą lokatę 
w powiecie wrocławskim oraz na Dolnym Śląsku. 

Z życia gminy

NAJlePSi 
na Dolnym Śląsku!

Za nami ponowne wyłożenie studium. 
Teraz czas na ewentualne uwagi, 
które można składać do 20 września. 

Wcześniej odbędą się dyskusje publiczne 
z udziałem projektanta. Z projektem studium 
można się zapoznać do 29 sierpnia br. w urzędzie 
gminy. Jest on dostępny w pokoju nr 20 we 
wszystkie dni robocze od 9:00 do 15:30, 
a w środy do 18:30. Niebawem odbędą 
się również panele dyskusyjne z udziałem 
projektanta Szymona Truszczyńskiego. Spotkania 
zaplanowano w dwóch terminach.
21 SIERPNIA dlA MIEJSCoWośCI: Bierzy-
ce, Budziwojowice, Bąków, Bukowina, Dąbro-
wica, Dobroszów, Domaszczyn, Godzieszowa, 
Jaksonowice, Januszkowice, Kępa, Krakowia-
ny, Łosice, Łozina, Michałowice, Pasikurowi-
ce, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Skała, 
Stępin, Tokary, Węgrów, Zaprężyn 
22 SIERPNIA dlA MIEJSCoWośCI: Biela-
wa, Borowa, Brzezia Łąka, Byków, Długołęka, 
Kamień, Kątna, Kiełczów, Kiełczówek, Mir-
ków, Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, 
Raków, Śliwice, Szczodre, Wilczyce.
Uwagi do studium można wnosić do 20 wrze-
śnia. Można je składać na właściwym formula-
rzu dostępnym w siedzibie urzędu gminy oraz 
na stronie http://dlugoleka.bip.net.pl/.

doRoTA WoŁoWIEC
wydział Planowania Przestrzennego i gosPodarki 
nieruchomoŚciami

organizacja Semper Avanti przy 
współpracy z gminą długołęka zaprasza 
wszystkich mieszkańców do udziału w 

warsztatach filmowych. Projekt obejmuje 
promocję turystyki rowerowej poprzez 
realizację materiałów video. Warsztaty 
prowadzone są w kilku miejscowościach na 
terenie gminy, na dwóch trasach rowerowych 
(zielona i czerwona). Na każdej z nich wybranych 
zostało sześć najciekawszych obiektów kulturalno-
historyczno-przyrodniczych, które będą tematem 
filmów. Na każdym spotkaniu prowadzone są 
szkolenia z obsługi sprzętu (kamery, statywu, 
obiektywu, przesłony). Zadaniem uczestników 
szkolenia jest opracowanie scenariusza oraz 
zmontowanie zgromadzonego materiału. Efektem 
prac będzie film promujący trasy rowerowe na 
terenie gminy. Warsztaty filmowe odbywają się o 
godz. 17.00 w miejscowych świetlicach.
Najbliższe spotkania odbędą się:
Borowa - 05.08 - 7.08 
Łozina - 12.08 - 14.08 
Zaprężyn - 19.08 - 21.08 
Szczodre - 26.08 - 28.08 
Więcej informacji można uzyskać w świetlicach 
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Długołęce.

JARoSŁAW dUdEK
wydział Pozyskiwania zewnętrznych Środków 
finansowych i wsPółPracy z zagranicą

Studium bez tajemnic

Ścieżki rowerowe
okiem kamery

Wszystkim mieszkańcom Bukowiny, z okazji 750-lecia 
ich miejscowości, składamy najserdeczniejsze gratulacje. 
Życzymy Wam niegasnącego zapału w realizacji marzeń, 
wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz radości 
z miejsca, w którym mieszkacie – radości z Bukowiny.

Iwona Agnieszka Łebek – wójt gminy Długołęka
Stanisław Azarewicz – przewodniczący rady gminy

750 lat 
Bukowiny
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Tegoroczną edycję Dni Gminy Dłu-
gołęka  zainaugurował występ pary 
tanecznej z Wrocławskiej Akademii 
Tańca Grzegorza Kijkowskiego - Kac-
per Dziadowicz i Justyna Łukasiewicz. 

Chwilę później rozpoczęło się pierwsze starcie 
pierwszej (niekoniecznie ostatniej) edycji „Bi-
twy o hymn”.  Uczniowie z pięciu gimnazjów 
(Borowa,  Długołęka, Łozina, Siedlec, Wilczy-
ce) przygotowali piosenki, które miały szansę 
stać się nieoficjalnym hymnem gminy. Wer-
dykt należał do publiczności, która w trakcie 
imprezy oddawała głosy na swoich fawory-
tów. Po zaciętej rywalizacji wygrali uczniowie 
z zespołu licealno-gimnazjalnego z Długołęki 
(Jakub Michalski, Konrad Jakubiszyn, Kamil 
Mak). - Chcieliśmy być oryginalni i pokazać, 
że hymn gminy wcale nie musi być patetyczny. 
Świetnie się bawiliśmy i na pewno będziemy 
brać udział w kolejnych konkursach - mówili 
chwilę po występie młodzi raperzy. 

Przebój internetu 
W ramach konkursu uczniowie przygotowali 
również teledyski, na które można było odda-
wać głosy poprzez profil gminy Długołęka na 
Facebooku. Tutaj również najlepsza okazała 
się Długołęka, choć losy ważyły się do samego 
końca. Niewiele mniej głosów uzyskała druży-
na z Wilczyc, która jeszcze na godzinę przed za-
mknięciem głosowania prowadziła. W zabawie 

nie chodziło jednak o zwycięstwo.  - Konkurs 
miał przede wszystkim na celu zaktywizowanie 
młodych ludzi i promocję ich talentów. Występ 
podczas Dni Gminy Długołęka był dla nich na 
pewno wielkim przeżyciem i mam nadzieję, że 
choć po części poczuli przedsmak marzeń o es-
tradowej karierze. Poza tym liczę, że świetnie się 

przy tym bawili – tłumaczyła wójt gminy Iwo-
na Agnieszka Łebek. Na profilu gminy teledy-
ski obejrzało ponad 83. tys. osób, co jest chyba 
najlepszą puentą „Bitwy o hymn”. Najbardziej 
wyczekiwanym momentem imprezy były oczy-
wiście koncerty największych gwiazd - Tomka 
Kowalskiego z zespołem FBB oraz Blue Café. 
Kiedy na scenie pojawiła się Dominika Gawę-
da, tysięczny tłum zaczął głośno skandować jej 
imię, a koncert rozpoczął się w najlepsze. Z oka-
zji XV-lecia istnienia zespołu pani wójt wraz 
z przewodniczącym rady wręczyli na ręce wo-
kalistki jubileuszowy tort od wszystkich miesz-
kańców gminy.

Osoby, na których można polegać
Tradycyjnie w trakcie imprezy  pani wójt wrę-
czyła statuetki „Osobowość roku 2013” oraz 
podziękowania dla największych sponsorów. 
Tytuł Brylantowego Sponsora przyznano 
przedsiębiorstwu DACH BUD za wieloletnią 
pomoc finansową  przy organizacji Dni Gminy 
Długołęka oraz wielu innych imprez na terenie 
gminy. Statuetkę odebrał osobiście Jan Chorost-
kowski, prezes firmy. Tytuł Złotego Sponsora 
został przyznany firmie FM Group, a Srebrnego 
Sponsora firmie Perfecta. Statuetki „Osobowo-
ści Roku 2013” w tym roku trafiły do rodzin za-
angażowanych w przyjęcie delegacji z partner-
skiego miasta Velen, z którym współpracujemy 
już dziesięć lat. Wyróżnienia odebrali państwo: 

XII Dni Gminy Długołęka to już niestety czas przeszły. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich 
wiele atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Café, który zgromadził wokół sceny tysiące fanów z 
różnych zakątków Polski, a nawet zagranicy.  
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Blue Café zagrało w parku Szczodre

r gwiazdą wieczoru Podczas Xii dni gminy długołęka był zesPół blue cafe.

r tomasz kowalski Pokazał co to znaczy rockowy Pazur.

r fanclub raPerów z długołęki był bardzo głoŚny.

W „Bitwie o hymn” wzięło 
udział pięć drużyn w skła-
dach:
BoRoWA – Nikola Bartyzel, Adrianna 
Pietrzak, Wiktoria Myszakowska, 
Julita Witek
dŁUGoŁęKA – Konrad Jakubiszyn, 
Jakub Michalski, Kamil Mak
ŁoZINA – Kacper Studenny, Julia 
Grzybowska, Patrycja Karolak, Daria 
Piwowarska, Sylwia Pulut, Klaudia 
Urbaniak, Aleksandra Mrozik
SIEdlEC – Paulina Drozdowicz, Wik-
toria Pic, Marcin Lukasek, Olga Fret, 
Monika Konarska, Magda Zołoteńka
WIlCZyCE – Zuzanna Młotek, Paulina 
Masztalerz, Piotr Krężel, Mateusz 
Owsiany
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r zawodnicy mieli do Pokonania wiele Przeszkód m.in. zbiorniki z wodą. 

O tym, że Siedlec jest prawdziwą mekką sympatyków koni 
chyba nie trzeba nikogo przekonywać. 
a jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości wystarczy 
przyjechać tu na coroczne Święto Konia,  
czy Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu. 

Gałdzińscy, Hałyczowie, Jasińscy, Witkow-
scy oraz Wolbisiowie. Specjalne wyróżnienie 
otrzymali również mieszkańcy Godzieszowej, 
a także Koła Gospodyń Wiejskich z Godzie-
szowej, Siedlca i Stępina. 
Dni Gminy Długołęka to również szereg 
atrakcji poza sceną. Na najmłodszych cze-
kały dmuchańce, przejażdżka kucykiem 
oraz ciuchcią na kółkach, a także gros za-
baw organizowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury. Teren wokół parku wzbogacały 
stoiska kół gospodyń wiejskich, biblioteki, 
szkół, a także sponsorów imprezy. XII edy-
cję zakończył pokaz sztucznych ogni oraz 
zabawa taneczna z zespołem The Black. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez któ-
rych nie udałoby się zapewnić mieszkańcom 
tylu atrakcji oraz mediom, które pomogły 
nam nagłośnić imprezę (Gazeta Wrocław-
ska oraz Radio Wrocław). 
DzIękujemy fIrmom:
•  Kogeneracja S.A.
•  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 

Dach Bud
• Perfecta
• Kozłowscy
•  FM Group
•  Autoryzowany dealer KIA GAM
•  Renevis
•  Jamp

AdRIAN WAlCZyK
wydział Promocji gminy

więcej zdjęć znajdziesz na Profilu 
gmina długołęka na Facebooku.

Za nami już XII edycja zawodów. Za-
wodnicy mieli do pokonania trasę kon-
nego maratonu oraz musieli się wyka-
zać w konkurencjach zręcznościowych 
i ujeżdżaniu. - Przez całą dotychczaso-

wą historię zawodów pokazaliśmy, że w Siedlcu 
potrafimy stworzyć wspaniałą atmosferę. Or-
ganizacja zawodów na tak wysokim poziomie 
jest możliwa tylko dzięki prawdziwej miłości 
do koni -  mówił dyrektor zawodów Dariusz 
Śmichura. Podziękował również wszystkim 
wolontariuszom pomagającym przy organiza-
cji. Poza licznie przybyłymi zawodnikami (dla 
porównania w zeszłym roku udział wzięło 38 
drużyn), Siedlec odwiedziły w ciągu trzech dni 
setki miłośników koni. Z myślą o nich organi-
zatorzy, poza zawodami, przygotowali wiele 
atrakcji, wśród których największym powodze-
niem cieszyły się wyroby artystyczne z pracowni 
ceramicznej Państwa Szynol z Pasikurowic oraz 

najlepsze pierogi na świecie, w wykonaniu koła 
gospodyń wiejskich z Godzieszowej.  Po raz ko-
lejny udowodniliśmy, że gmina Długołęka jest 
końską stolicą powiatu, a jej przeniesienie w 
inne miejsce na ziemi nie wchodzi w grę.

KAMIlA KoChANIEC
wydział Promocji gminy

fo
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Blue Café zagrało w parku Szczodre Pędzą konie  
po betonie

r raPerzy z długołęki wygrali „bitwę o hymn”.

W zawodach  
wzięły udział  

44  
drużyny 

z Polski i z zagranicy.  
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Kto ukradł miliony?

Pierwsze półrocze 
działań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych obfitowało 
w wiele ważnych zadań. jednym 
z nich był udział w projekcie 
„Postaw na rodzinę 2013”, 
w ramach którego zakupiono 
materiały o tematyce 
przeciwalkoholowej, 
przeciwdziałaniu narkomanii 
i przemocy w rodzinie. 
Sfinansowano także nagrody 
dla uczestników konkursów 
(fotograficznego, literackiego, 
plastycznego, muzycznego) 
w zespole szkół w Siedlcu.

Ważnym zadaniem był udział 
pedagogów i nauczycieli gim-
nazjów w szkoleniu „Unplug-
ged” we współpracy z Biurem 
Przeciwdziałania Narkoma-

nii, w ramach międzynarodowego projektu 
współfinansowanego ze środków unijnych 
– EU- Drug Abuse Prevention. Tematyką 
szkolenia były skutki zażywania substancji 
psychoaktywnych. Sfinansowano również 
warsztaty profilaktyczne przeprowadzone we 
wszystkich szkołach na terenie gminy przez 
Małopolskie Centrum Profilaktyki. W gim-

nazjach odbyły się profilaktyczne koncerty 
muzyczne Gabriela Fleszara pn. „Egoiści”. 
Oprócz działań typowo edukacyjnych, GKRPA 
postawiła również na sport i zabawę. Z budżetu 
GKRPA zostały sfinansowane m.in. zajęcia spor-
towo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na sied-
miu boiskach wielofunkcyjnych, przekazano 
też część środków na dotacje dla stowarzyszeń. 
Dokonano niezbędnych napraw placów zabaw, 
a także przygotowano dokumentację do prze-

targu na budowę pięciu siłowni napowietrznych, 
które mają być oddane do użytku na przełomie 
sierpnia i września. W sierpniu pojawią się rów-
nież nowe urządzenia na 17 placach zabaw. Jed-
nak najmilszym zadaniem, którego podjęła się 
GKRPA jest organizacja i sfinansowanie w cało-
ści dwutygodniowego wakacyjnego wypoczynku 
w Mielnie dla 58 dzieci. 

MARTA BIElAWSKA-WAWRyŁo
wydział sPraw obywatelskich

Walka z HPV 

To już drugi rok szczepień przeciw ludzkiemu 
wirusowi brodawczaka dla trzynastolatek. 
Akcja cieszy się dużym powodzeniem. Z 

tegorocznej pierwszej dawki szczepienia skorzystało 
92% z zakwalifikowanych dziewczynek. W 
porównaniu do zeszłego roku, w którym udział wzięło 
78% trzynastolatek - jest to naprawdę świetny 
wynik.  Szczepionka zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób układu rozrodczego, związanych ze skutkami 
zarażenia HPV. Ogólny koszt akcji wyniesie 42 
218 zł. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie 
przybywało zwolenników profilaktyki zdrowotnej.

MARTA BIElAWSKA-WAWRyŁo
wydział sPraw obywatelskich

Kiepskie warunki pogodowe 
utrudniające prace budowlane oraz 
podwyższenie standardu wykończenia 

wnętrz przyczyniły się do przesunięcia 
terminu otwarcia gminnego żłobka. 
Pierwsze maluchy trafią do niego 23 
września. 
Termin wykonania inwestycji uległ zmianie 
również ze względu na kilka innych ważnych 
działań, m. in. przez realizację projektu kuchni 
mlecznej. Dodatkowo modyfikacji uległa kon-
cepcja kotłowni, która w pierwotnym projekcie 
miała być opalana paliwem stałym, a będzie 
zasilana gazem ziemnym. Podwyższeniu ulegnie 
również standard wykończenia wnętrz w sto-
sunku do projektu pierwotnego. Dzięki temu 
maluchy będą uczęszczały do jeszcze bardziej 
nowoczesnego i bezpiecznego miejsca, podczas 
gdy mamy będą spełniać się zawodowo. 

– Za opóźnienie przepraszamy w szczególności 
rodziców, którzy planują oddać swoje pociechy 
do żłobka w ramach projektu „Maluchy 
do Żłobka- mama wraca do pracy”. Wszystkie 
prace przy budowie placówki muszą być wyko-
nane ze szczególną starannością. Nie może być 
żadnych niedociągnięć, które mogłyby wpłynąć 
na niezadowolenie rodziców. Musimy zadbać 
o należyty komfort i uśmiech na twarzach 
naszych maluchów – tłumaczy Anna Borecka, 
kierownik wydziału spraw obywatelskich.

Projekt „maluchy do Żłobka- mama wraca do Pracy” 
wsPółfinansowany jest Przez unię euroPejską 
z euroPejskiego funduszu sPołecznego z Programu 
oPeracyjnego kaPitał ludzki, Priorytet i. 
zatrudnienie i integracja sPołeczna, działanie 1.5 
wsPieranie rozwiązań na rzecz godzenia Życia 
zawodowego i rodzinnego.

MARTA BIElAWSKA-WAWRyŁo
wydział sPraw obywatelskich

Komfort dzieci najważniejszy

Podsumowanie działań GKRPA

r z budŻetu gkrPa naPrawiano Place zabaw, z których bardzo chętnie korzystają najmłodsi mieszkańcy
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NIeRUCHOMOŚCI 
Na SPRZeDaŻ 
OD a DO Z 
(stan na dzień 10.07.2013)

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.
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.
JANUSZKoWICE
• działka nr 208/5 

o pow. 0,1720 ha 
Nieruchomość zabudowana 
zabytkowym budynkiem dawnego 
dworu. Teren, na którym położona 
jest działka, przeznaczony jest 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną.
• działka nr 96/4 o pow. 0,2041 ha 
Działka przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudo-
wę zagrodową. 
PASIKURoWICE
•  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. 18 Urzędu 
Gminy Długołęka lub telefonicznie 
pod nr (71) 323 02 23 oraz w za-
rządzeniach wójta gminy Długołęka, 
udostępnianych w siedzibie urzędu 
i na stronie internetowej http://dlu-
goleka.bip.net.pl/

STANISŁAW STASZAK
wydział Planowania Przestrzennego 
i gosPodarki nieruchomoŚciami

Śmieciowe dylematy
Wszystko co nowe rodzi wiele pytań i wątpliwości. Podobnie 
jest z ustawą śmieciową, która stała się tematem numer jeden 
we wszystkich gminach. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania w sprawie rewolucji śmieciowej. 
•  Firma DPO nie odebrała ode mnie śmieci oraz 

nie dostarczyła worków. Co mam zrobić?
Wszelkie problemy z dostarczaniem worków, czy od-
biorem odpadów z nieruchomości można zgłaszać 
pod numerem 71 323 02 71. Po zgłoszeniu niepra-
widłowości firma DPO będzie wysyłać pojazdy in-
terwencyjne, które zabiorą pominięte worki oraz od-
pady z pojemników.  Worki na odpady segregowane 
można odebrać w urzędzie gminy oraz u sołtysów. 

•  Gdzie mogę znaleźć harmonogram wywozu od-
padów?

Harmonogramy są dostępne na stronie internetowej 
www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce „ustawa śmie-
ciowa”. Można tam znaleźć harmonogramy wywozu 
odpadów zmieszanych wraz z biodegradowalnymi 
oraz odpadów segregowanych. Terminarz można 
także odebrać w urzędzie gminy. Firmie DPO do-
starczyliśmy siedem tysięcy sztuk wydrukowanych 
harmonogramów, które powinny być rozwożone z 
pakietami startowymi.

•  Czy gmina zapewnia, poza workami, pojemniki 
na odpady zmieszane? 

Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik 
na odpady zmieszane w dalszym ciągu spoczywa na 
właścicielach nieruchomości, wobec czego każdy po-
winien nabyć go lub wydzierżawić. Pojemniki powin-
ny być w kolorze czarnym. W innym wypadku należy 
okleić je naklejką „odpady zmieszane”. Do pojemni-
ków z odpadami zmieszanymi można wrzucać te od-
pady, których nie da się zakwalifikować do segregowa-
nych, czyli krótko mówiąc wszystkie, których nie da się 
przetworzyć.  Ściągawka „Jak segregować śmieci?” jest 
dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce 
„ustawa śmieciowa”, a także w urzędzie gminy.

•  Na jakie konto mam dokonywać opłat za wywóz 
odpadów i w jakich terminach? Czy opłaty mogą 
być wnoszone miesięcznie, czy muszą być raz na 
kwartał?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi mają charakter samoopodatkowania,  w związku 
z czym mieszkańcy nie otrzymają na adres kore-
spondencyjny żadnej decyzji określającej wysokość 
i termin płatności. Pierwszy termin płatności za III 
kwartał minął 15 lipca. Kolejne terminy opłat przy-
padają na 15 października, 15 stycznia i 15 kwietnia. 
Pierwsza wpłata musi być wpłacona za trzy miesiące 
z góry, w przypadku kolejnych miesięcy wpłat moż-
na dokonywać miesięcznie (do 15 każdego miesią-
ca). Osoby, które złożyły do urzędu  gminy wnioski 
o dopłaty, muszą póki co dokonać pełnych wpłat. 
Dopiero po formalnym uznaniu wniosków, nadpłata 
zostanie rozliczona przy kolejnej wpłacie. Przypomi-

namy, że dopłaty przyznawane będą dla:
• Każdej z osób zamieszkujących nieruchomość 
w przypadku, gdy jednej z nich przyznano zasiłek 
stały lub okresowy na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, oraz gdy wszystkie osoby zamieszkujące 
nieruchomość tworzą rodzinę w rozumieniu ustawy 
o pomocy społecznej,
• Każdej z osób zamieszkujących nieruchomość 
posiadających uprawnienia do emerytury, w przy-
padku, gdy dochód tej osoby nie przekracza 1500 zł 
netto,
• Trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszku-
jącego nieruchomość, które nie ukończyło 18-tego 
roku życia.
Kwota dopłat wynosi 6 zł, co oznacza, że zamiast 
11,50 zł, osoby wymienione powyżej zapłacą 5,50 – 
różnicę pokryje gmina.
Nr konta do opłat za wywóz śmieci:  
GMINA DŁUGOŁĘKA
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Oddział w Długołęce
41 9584 1021 2003 0300 0101 0046

•  Jak wyliczyć opłatę, którą powinienem wpłacić 
na konto gminy?

Do 15 marca 2013 roku mieszkańcy musieli złożyć 
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, którą wyliczono na pod-
stawie liczby mieszkańców zamieszkałych na danej 
posesji i sposobu gromadzenia odpadów. Mieszkań-
cy, którzy zadeklarowali segregację będą płacić 11,50 
zł od osoby za miesiąc, natomiast osoby,  które nie 
będą segregować będą ponosić podwójne koszty, 
czyli 23 zł od osoby. 
Przykład rodziny trzyosobowej segregującej śmieci:
3 osoby x 11,50 zł = 34,50 zł/miesięcznie, zaokrągla-
my do 35 zł (na podstawie ordynacji podatkowej)
Płatność kwartalna: 35 zł x 3 miesiące = 105 zł
Osoby segregujące śmieci w ramach opłaty otrzyma-
ją worki na papier (w kolorze niebieskim), szkło (zie-
lone), tworzywa sztuczne i metal (żółte) oraz odpady 
ulegające biodegradacji (brązowe), natomiast resztę 
pozostającą po segregacji ( tzw. odpady zmieszane) 
należy wrzucać do pojemnika. Worki będą dostar-
czane przy odbiorach odpadów zbieranych selektyw-
nie na zasadzie wymiany – ile będzie wystawionych 
worków pełnych, tyle mieszkańcy powinni otrzymać 
worków nowych. 
Bardzo prosimy o  zgniatanie butelek plastiko-
wych, dzięki czemu będą Państwo efektywniej wy-
korzystywać otrzymaną ilość worków oraz unikną 
problemu gromadzenia ich w dużej ilości. 

KATARZyNA CISoWSKA
wydział ochrony Środowiska

Podsumowanie działań GKRPA
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Chcąc ochronić drogi przed niszcze-
niem, urzędnicy starają się ograni-
czać wjazdy pojazdów o rzeczywistej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 
tony. Jest to poniekąd walka z wiatra-

kami, ponieważ każda inwestycja związana 
jest z potrzebą dostaw materiałów budowla-

nych i tym samym wjazdów ciężkich pojaz-
dów. Inwestycji nie można powstrzymywać, 
dlatego są wydawane zezwolenia na przejazd 
drogami dojazdowymi. 
Niestety wielu inwestorów pomija procedury i nie 
przestrzega przepisów ruchu drogowego obowią-
zujących na danym terenie. – Nie jesteśmy w sta-

nie wychwycić wszystkich nieprawidłowości, 
dlatego zwracamy się do mieszkańców z prośbą 
o reagowanie, gdy pojazdy ciężkie poruszają się 
po drogach wewnętrznych, czy osiedlowych. 
Prosimy sfotografować pojazd (z widoczną tabli-
cą rejestracyjną), a zdjęcia wraz z krótkim opisem 
miejsca zdarzenia przesłać do nas do urzędu, naj-
lepiej mailowo. Każde zgłoszenie zweryfikujemy 
– mówi Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału 
remontów i inwestycji. W przypadku braku sto-
sownego zezwolenia sprawa zostanie przekazana 
do komisariatu policji.

KARolINA PIETRZAK
wydział remontów i inwestycji

PlANUJEMy
•  Modernizacja nawierzchni i 

konstrukcji drogi w Brzeziej Łące, ul. 
Porzeczkowa (termin otwarcia ofert: 
24 lipca 2013 r. / termin realizacji: 2 
miesiące od dnia podpisania umowy);

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Domaszczynie, ul. 
Wierzbowa (trwa przygotowanie 
postępowania przetargowego / 
termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 
2013 r.);

•  Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 
drogi w Oleśniczce, dz. 371 (podpisano 
umowę 22 lipca, termin realizacji: 2 
miesiące od dnia podpisania umowy);

•  Modernizacja nawierzchni i kon-
strukcji drogi w Siedlcu, dz. 270, 
267 (termin otwarcia ofert: 25 lipca 
2013 r. / termin realizacji: 2 miesiące 
od dnia podpisania umowy);

•  Remont świetlicy w Rakowie (termin 
otwarcia ofert: 2 sierpnia 2013 r. / 

termin realizacji: 30 listopada 2013 
r.);

•  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w ul. Ładnej i w ul. Ró-
żanej w Kiełczowie (trwa weryfikacja 
ofert / termin realizacji: 5 miesięcy 
od dnia podpisania umowy);

•  Rozbudowa linii energetycznych z 
punktami oświetlenia drogowego 
na wybranych drogach w Bierzy-
cach, Łozinie, Ramiszowie, Siedlcu, 
Dobroszowie Oleśnickim, Oleśniczce 
i Tokarach (termin otwarcia ofert: 
29 lipca 2013 r. / termin realizacji: 4 
miesiące od dnia podpisania umowy);

•  Usunięcie wyrobów zawierających 
azbest z wybranych miejscowości po-
łożonych na terenie gminy Długołęka 
(trwa weryfikacja ofert).

PRoJEKTUJEMy
•  Opracowanie dokumentacji projek-

towej przebudowy ul. Zachodniej, ul. 
Cisowej, ul. Okrężnej, ul. Modrze-

wiowej oraz ul. Wierzbowej wraz z 
odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym w Długołęce (termin realiza-
cji: 15.04.2014 r.);

•  Opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Zgodnej oraz 
wybranych sięgaczy ul. Wrocławskiej 
wraz z odwodnieniem oraz oświetle-
niem ulicznym w Kiełczowie (termin 
realizacji: 20.12.2013 r.);

•  Wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy budynku Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Długołęce (termin 
realizacji: 10 listopada 2013 r.);

•  Wykonanie dokumentacji projektowej 
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 sanitarnej 
wraz z przyłączami dla Kiełczowa 
(termin realizacji: 15.09.2013 r.);

•  Opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowej sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami dla m. 
Łozina, Łosice, Budziwojowice, Bierzy-
ce, Kępa wraz z grupową oczyszczal-
nią ścieków dla tych miejscowości 
(termin realizacji: 15.01.2014 r.);

•  Wykonanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia drogowego w Bielawie 
(termin realizacji: 20.09.2013 r.);

•  Wykonanie dokumentacji projek-
towej oświetlenia drogowego w 
m. Oleśniczce (termin realizacji: 
20.09.2013 r.);

•  Wykonanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia drogowego w Piecowi-
cach, ul. Kamienna (termin realizacji: 
20.09.2013 r.).

BUdUJEMy
•  Kontynuacja budowy drogi relacji 

PLaNUjeMY, PROjeKTUjeMY, BUDUjeMY

Dotacje dla parafii

Nie niszczcie naszych dróg
Gmina Długołęka rozwija się w szybkim tempie. Powstają 
nowe inwestycje budowlane, przybywa mieszkańców oraz 
firm deweloperskich budujących osiedla. Niestety, drogi 
gruntowe – z uwagi na zwiększone natężenie ruchu – zaczęły 
ulegać coraz większej dewastacji.

Jak co roku, w budżecie gminy 
długołęka została zabezpieczona 
kwota przeznaczona na prace 

konserwatorskie i restauratorskie 
oraz roboty budowlane przy zabytkach. 
dofinansowanie otrzymało sześć 
z siedmiu parafii. Kwota dofinansowania 
wyniosła 130 tys. złotych. Dotacji nie 
otrzymał jedynie neogotycki klęcznik 
w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Pasikurowicach. Zabytek został 
sprowadzony na teren gminy w 2012 r., 
natomiast pozostałe znajdują się u nas 
już kilkadziesiąt lat i to one powinny 
być konserwowane i  odrestaurowane 
w pierwszej kolejności. Oprócz dotacji 

na renowacje zabytków zostały przyznane 
również środki w wysokości 10 tys. zł 
na wypoczynek dzieci i młodzieży na kolonii 
w Stegnie dla parafii p.w. Św. Brata 

Alberta w Mirkowie.Z wakacyjnego wyjazdu 
skorzystało 45 dzieci.

MARTA BIElAWSKA-WAWRyŁo
wydział sPraw obywatelskich

(wykazane terminy są terminami umownymi)

PARAfIA KWoTA PRZyZNANEJ doTACJI

Parafia p.w. NMP z Góry Karmel w dobrej 28 tys. zł

Parafia p.w. M.B. Królowej Polski w Borowej 27 tys. zł

Parafia p.w. NMP Królowej Polski w Januszkowicach 27 tys. zł

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w długołęce 20 tys. zł

Parafia p.w. św. Mikołaja w Brzeziej Łące 18 tys. zł

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Łozinie 10 tys. zł
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Złożyliśmy wnioski  
o dofinansowanie na:
1) dostawę i montaż siłowni napowietrz-
nych w Brzeziej Łące, Januszkowicach, Ło-
zinie, Mirkowie i Siedlcu (środki unijne) 
w wysokości 25 tys. zł (środki unijne);
2) wykonanie alejek parkowych, montaż 
ławeczek oraz koszy na śmieci w cen-
trum Bykowa w wysokości 25 tys. zł 
(środki unijne);
3) organizację dożynek gminnych 
w Węgrowie w wysokości 29 784,93 
zł (środki unijne);
4) wsparcie budowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Familijnej w Wilczy-
cach w wysokości 26 tys. zł (środki kra-
jowe);
5) zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borowej w wys. 240 tys. zł;
6) popularyzację wiedzy na temat nowego pra-
wa śmieciowego za pomocą emisji programu 
tv w wysokości 22 500,00 zł (środki krajowe);

7) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z języków obcych (angielski i nie-
miecki) za pomocą nowoczesnych techno-
logii dla gimnazjów (Borowa, Wilczyce) 

w wysokości 558 131,04 zł (środki 
unijne).

Znamy wyniki wniosków  
o dofinansowanie na:
1) przebudowę ulic Brzozowej, Topolowej, 
Świerkowej i Sosnowej w Mirkowie –  
przyznano dotację w wysokości 100 tys. zł 
(środki krajowe);
2) remont świetlicy wiejskiej w Brzeziej 
Łące –  ze względu na ograniczone środ-
ki w ramach konkursu oraz wysokie 
dochody i niskie bezrobocie w gminie 
Długołęka zadanie znalazło się na li-
ście rezerwowej i w chwili obecnej 
nie uzyskało wsparcia finansowego;
3) budowę drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Wilczycach 

– projekt uzyskał wsparcie w wysoko-
ści 136 640,00 zł (środki krajowe).

JARoSŁAW dUdEK
wydział Pozyskiwania zewnętrznych Środków 
finansowych i wsPółPracy z zagranicą

Skrót nieprzejezdny

droga, z której dotychczas korzystali 
mieszkańcy poruszający się z Kiełczowa 
od ul. leśnej w stronę Wrocławia 

(zaznaczona na mapie kolorem niebieskim) nie 
będzie przejezdna. Przedstawiciel firmy Bosch 
poinformował nas, że odcinek drogi, który przebiega 
przez ich teren prywatny niebawem zostanie 

zlikwidowany. Prace właśnie się rozpoczęły, przez co 
przejazd jest już praktycznie niemożliwy. Mieszkańcy 
ul. Leśnej chcący dojechać do ul Bierutowskiej będą 
musieli wykorzystać ul. Kiełczowską.  

ANNA JEloNEK
wydział Planowania Przestrzennego 
i gosPodarki nieruchomoŚciami

Kamień – Byków (trwa analiza wydłu-
żenia terminu realizacji umowy);

•  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. Akacjowa, 
Bukowa, Klonowa, Kasztanowa oraz 
odcinek ul. Jodłowej (termin realizacji: 
30 listopada 2013 r.);

•  Przebudowa wybranych dróg w Pasi-
kurowicach – 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 konstrukcji 
drogi w Bielawie, dz. 345, 346/1, 
346/2 (termin realizacji: 11 września 

2013 r.);
•  Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 

drogi w Godzieszowej, dz. 39/1, 40/1 
(termin realizacji: 11 września 2013 
r.);

•  Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 
dróg w Kiełczowie, ul. Cyprysowa 
i odcinek ul. Hebanowej (termin 
realizacji: 15 sierpnia 2013 r.);

•  Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 
drogi w Kiełczowie, ul. Kwiatowa 
(termin realizacji: 28 lipca 2013 r.);

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

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

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

r. - trwa przekazanie placu budowy);
•  Rozbudowa Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Długołęce – etap 
I (budowa budynku przedszkola i 
żłobka oraz budynku kotłowni wraz z 
zagospodarowaniem terenu) (termin 
realizacji: 13 sierpnia 2013 r.);

•  Remont elewacji budynku zespołu 
licealno – gimnazjalnego w Długołęce 
(termin realizacji: 27 lipca 2013 r.);

•  Przebudowa o rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Mirkowie – etap II (termin 
zakończenia: sierpień / wrzesień 2013 
r. - trwa rozruch oczyszczalni);

•  Budowa kanalizacji sanitarnej dla Bo-
rowej (Byków, Bielawa, Raków, Mydli-
ce (kolonia), Oleśniczka, Kątna) wraz 
z przyłączami, sieciami przesyłowymi 
oraz grupową oczyszczalnią ścieków – 
etap I (termin realizacji: 4 grudnia  
2013 r.);

•  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w ul. Wiśniowej w Kiełczo-

wie (termin realizacji: 27 października 
2013 r.);

•  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Familijnej w Wilczycach (termin reali-
zacji: 27 października 2013 r.);

•  Budowa oświetlenia ul. Polnej w Dłu-
gołęce (termin realizacji: 07 września 
2013 r.);

•  Budowa oświetlenia drogowego w 
Dobroszowie Oleśnickim, dz. 359 

(termin realizacji: 28 października 2013 
r.);
•  Budowa oświetlenia drogowego w 

Łosicach, dz. 33/12 (termin realizacji: 
28 października 2013 r.);

•  Budowa oświetlenia ul. Klonowej 
w Śliwicach (termin realizacji: 20 
sierpnia 2013 r.);

•  Budowa oświetlenia fragmentu ul. 
Wrocławskiej w Śliwicach (termin 
realizacji: 13 września 2013 r.).

KARolINA PIETRZAK
wydział remontów i inwestycji 

Nie niszczcie naszych dróg Każdy grosz na wagę złota
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W żłobku jak u mamy
Pierwszy publiczny żłobek w Długołęce ma już nowego dyrektora. Została nią Kamila Stańko – mama trójki 
dzieci, z pedagogicznym wykształceniem oraz z olbrzymim zapałem do pracy z maluchami. Jaką ma wizję 
funkcjonowania placówki oraz jakie standardy będzie chciała w niej wprowadzić pyta Adrian Walczyk.

Z wizytą w Niemczech

Tegoroczna wizyta delegacji gminy  
długołęka w partnerskim mieście Velen  
już za nami. okazja do spotkania była 

wyjątkowa – 10 lat współpracy.   
Gospodarze nie raz zaskoczyli nas miłą niespodzianką. 
Jedną z nich było wyróżnienie  Iwony Agnieszki Łebek 
honorowym odznaczeniem miasta Velen za szczególne 
zasługi na rzecz miasta. Kolejnym miłym gestem było 
nazwanie nowo powstałego ronda w Velen - Długołęka 
Ring.  W delegacji uczestniczyła także młodzież z gminy 
Długołęka – zwycięzcy konkursu wiedzy o partnerstwie 
z miastem Velen zorganizowanego dla wszystkich 
gimnazjów.  
ANNA ChoMICKA
wydział Promocji gminy r za kilkaset lat Przy rondzie im. długołęki w Velen wyroŚnie Piękny tuliPanowiec.

r   kamila stańko będzie dyrektorem Żłobka  
w długołęce.

•  Jakie ma Pani doświadczenie w pracy 
z małymi dziećmi?

kAmIlA StAńko: Zawsze marzyłam 
o otwarciu własnego żłobka lub prywatne-
go przedszkola i przy każdej nadarzającej 
się okazji szukałam właściwego miejsca 
pod działalność. Kiedy zostałam mamą dru-
gi raz martwiłam się, z jednej strony o pra-
cę, a przede wszystkim kto zostanie z dziec-
kiem, jak wrócę po urlopie macierzyńskim. 
Wówczas postanowiłam zrealizować swoje 
plany i otworzyłam w Mirkowie „Klub ma-
lucha”. Przez cztery lata udało mi się zdobyć 
zaufanie rodziców i pokazać, że poza peda-
gogicznym wykształceniem i nabytą wiedzą 
teoretyczną, umiem ją również wcielić w ży-
cie. Bardzo łatwo zdobywam zaufanie malu-
chów, dzięki czemu rodzice są spokojniejsi.

•  Teraz jest Pani dyrektorem pierwszego 
publicznego żłobka w Długołęce. Jaką 
ma Pani wizję funkcjonowania placów-
ki?

k.S.: Moim głównym założeniem jest zła-
manie stereotypów na temat placówek pu-
blicznych, jako tych, gdzie opieka dalece 
odbiega od najwyższych standardów. Chcę 
to zmienić i dać możliwość skorzystania 
z usług na najwyższym poziomie wszystkim 
mieszkańcom. Rodzice oddający maleń-
stwo do żłobka muszą się czuć komforto-
wo, dlatego bardzo ważne jest nawiązanie 
z nimi dobrych relacji poprzez życzliwość 
oraz otwartość na ich potrzeby. Prowadząc 

„Klub malucha” bardzo często spotykałam 
się z opiniami, że lepiej za dodatkową opła-
tą oddać dziecko do prywatnego żłobka czy 
przedszkola, niż do placówek publicznych. 
Moim zadaniem jest zmiana takiego na-
stawienia, a zaplecze techniczne oraz sam 
budynek żłobka w Długołęce pomogą mi 
w tym. Teraz jeszcze muszę skompletować 
odpowiednią kadrę, składającą się z wykwa-
lifikowanych pracowników.

•  Czy o przyjęciu pracownika będzie de-
cydować przede wszystkim papier?

k.S.: Oczywiście doświadczenie w pracy 
z dziećmi jest głównym kryterium zatrud-
nienia, ale decydujący wpływ będzie miała 
sama rozmowa z kandydatami. Mam wro-
dzoną intuicję do rozpoznawania kto na-
daje się do pracy z maluchami. Wystarczą 
pierwsze trzy minuty rozmowy. W sumie 
zatrudnimy ośmiu opiekunów oraz pielę-
gniarkę. Termin przyjmowania zgłoszeń 
mija w sierpniu.

•  Jakie zajęcia planuje Pani prowadzić 
z maluchami?

k.S.: Kwestię doboru zajęć dla dzieci będę 
chciała omówić z rodzicami. To oni będą dla 
mnie głównym źródłem informacji o ma-
luchach, a opieka nad nimi nie może być 
do końca dyktowana moimi pomysłami, ale 
również ich zaleceniami. Na pewno będzie-
my prowadzić zajęcia manualne, które rozwi-
jają wyobraźnię dziecka oraz zabawy na świe-
żym powietrzu, które są bardzo potrzebne 
do sprawnego funkcjonowania organizmu.

•  Czy planuje Pani jakieś spotkanie z ro-
dzicami przed otwarciem placówki?

k.S.: Oczywiście, spotkanie odbędzie się 5 
sierpnia w urzędzie gminy, na którym omó-
wimy sobie zasady funkcjonowania żłobka, 
sformalizujemy kilka spraw i to, co jest dla 
mnie bardzo ważne – wreszcie się poznamy.
•  Dziękuję za rozmowę.


