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BĘDĄ ULGI W OPŁATACH ZA ŚMIECI
Podczas XXIII sesji rady gminy radni zatwierdzili uchwałę w sprawie ulg w opłatach 
za gospodarowanie odpadami. Dzięki niej osoby w trudnej sytuacji finansowej, 
zamiast 11,50 zł zapłacą 5,50 zł – różnicę pokryje gmina. WięcEj NA STR. 2-3

PLANUJEMY, PROJEKTUJEMY, BUDUJEMY 
Rok 2013 jest okresem inwestycji. Zobacz w jakich miejscowościach 
zaplanowano najbliższe z nich, a w jakich prace już się rozpoczęły.  
Z ogólnym zestawieniem inwestycji zapoznasz się NA STR. 11

Otwarcie pierwszego 
żłobka coraz bliżej!

We wrześniu w Długołęce 
zostanie otwarty pierwszy 
publiczny żłobek w gminie 
wiejskiej. Zapisy ruszą już 
w czerwcu, a o przyjęciu 
będzie decydować kolejność 
zgłoszeń. Więcej informacji 
o rekrutacji na STR. 6-7

Rozpoczęliśmy już odliczanie  
do XII edycji Dni Gminy Długołęka, podczas 

której zagra m.in. zespół Blue cafe.  
Po drodze czeka na nas szereg innych,  

równie interesujących atrakcji,  
wśród których warto sobie odnotować m.in.:

25 maja –  Bieg ulicami Długołęki  
o puchar wójta

1 czerwca –  Gminny Dzień Dziecka w Brzeziej Łące
9 czerwca – Święto Tulipanowca w Godzieszowej

23 czerwca –  XII Dni Gminy Długołęka w Szczodrem

Przed nami  
najgorętsze  

miesiące  
w gminnym  
kalendarzu  

imprez 
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Wójt gminy serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców na XII edycję Dni Gminy Długołęka.

Jednym z ważniejszych tematów oma-
wianych podczas sesji była „ustawa 
śmieciowa”. Gmina Długołęka jako 
jedna z pierwszych w Polsce ogłosiła 
przetarg na wywóz odpadów (znacz-

na część do tej pory tego nie zrobiła). W su-
mie wpłynęło sześć ofert, które są obecnie 
weryfikowane. Prawdopodobnie do końca 
maja poznamy zwycięzcę przetargu, z któ-
rym będzie podpisana umowa do koń-
ca 2014 roku. Do tej pory najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma DPO. 

Skorzystają najubożsi
Styczniowa nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach wpro-
wadziła możliwość ustanowienia dopłat dla 
mieszkańców za odbiór i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Korzystając z ta-
kiej szansy, pani wójt wprowadziła na ob-
rady sesji projekt uchwały, wspomagający 
najbardziej potrzebujących. Umożliwia on 
dopłaty za wywóz śmieci dla rodzin wielo-
dzietnych i emerytów, których dochód net-
to nie przekracza 1500 zł oraz dla rodzin, 
w których przynajmniej jedna osoba pobie-
ra zasiłek stały lub okresowy. Kwota dopłaty 
została ustalona na 6 zł. W praktyce ozna-
cza to, że zamiast płacić 11,50 zł za segre-
gowane odpady, wspomniani mieszkańcy 
zapłacą 5,50 zł. 
Przeciwni projektowi uchwały byli radni 
klubu „Aktywni”. Ich zdaniem, nie zna-
jąc jeszcze skutków finansowych „ustawy 
śmieciowej”, nie powinniśmy decydować 
się na dopłaty. Propozycją „Aktywnych” 

było zmniejszenie opłaty za odpady selek-
tywnie zbierane wszystkim mieszkańcom 
do 9 zł zamiast wprowadzać ulgi dla wybra-
nych grup. – Skutki finansowe sytemu rze-
czywiście nie są do końca znane, ale wiemy 
przecież ile rodzin pobiera zasiłki stałe 
i okresowe. Wiemy również ile w gminie 
mieszka emerytów, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie obliczyć koszty dopłat dla tych 
mieszkańców. W tej chwili gmina dofinan-
sowuje system zbiórki odpadów kwotą 380 
tys. zł w skali roku, a koszty dopłat na pew-
no będą zdecydowanie mniejsze – wyjaśnia 
Tadeusz Luty, kierownik wydziału ochrony 
środowiska. Pani wójt dodała: – Skupmy 
się na edukowaniu ludzi, w jaki sposób se-
gregować śmieci. Im więcej osób będzie to 
robić, tym koszty wywozu odpadów będą 
mniejsze i nie trzeba będzie składać wnio-
sków o obniżanie stawki wszystkim.
W drodze głosowania, klub „W przyszłość” 
przegłosował uchwałę. O szczegółach do-
płat można przeczytać w artykule „Ulgi 
w opłatach za śmieci” na stronie 9.

Kontrowersyjna droga
Podczas obrad sporo dyskusji wzbudziła pro-
pozycja starostwa powiatowego, dotycząca 
przejęcia drogi powiatowej w Stępinie przez 
gminę. W zamian władze powiatu zobowią-
zały się do przeprowadzenia remontu jej na-
wierzchni do końca roku. Jak zauważyli radni 
klubu „W przyszłość”, choć propozycja wyda-
je się korzystna, rodzi dodatkowe, kosztowne 
obowiązki. – W chwili obecnej w naszej gmi-
nie mamy 107 km dróg powiatowych, z cze-

Będą ulgi w opłatach   za śmieci
Podczas XXIII sesji rady gminy radni zatwierdzili projekty 
wszystkich proponowanych uchwał. Dobrą wiadomością 
dla mieszkańców jest wprowadzenie ulg w opłatach za 
gospodarowanie odpadami. Dzięki niej osoby w trudnej sytuacji 
finansowej, zamiast 11,50 zł zapłacą 5,50 zł – różnicę pokryje gmina.

Drodzy  
mieszkańcy!

Przed nami najgorętszy – nie tyl-
ko ze względu na temperaturę 
– okres w gminnym kalendarzu. 
Choć nadchodzące miesiące ko-
jarzą się głównie z sezonem urlo-
powym i odpoczynkiem, dla nas 

oznaczają okres wytężonej pracy. 
O tym, że od 1 lipca wchodzi w życie „ustawa 
śmieciowa”, wie już chyba każdy. Kampanię infor-
macyjno-edukacyjną rozpoczęliśmy po stycznio-
wej sesji rady gminy, na której zostały uchwalone 
zasady i koszty odbioru odpadów komunalnych. 
W 16. miejscowościach zorganizowaliśmy zebra-
nia z kierownikiem wydziału ochrony środowi-
ska, na których omawiane były kwestie związane 
z nowelizacją ustawy. Dodatkowo organizowa-
liśmy spotkania z sołtysami, przedsiębiorcami, 
księżmi i dyrektorami szkół. W poprzednim nu-
merze zamieściliśmy specjalną wkładkę na temat 
segregowania odpadów, a na stronie internetowej 
uruchomiliśmy zakładkę „ustawa śmieciowa”. 
Na ostatniej sesji rady gminy podjęliśmy uchwałę 
w sprawie dopłat dla osób najbardziej potrzebu-
jących, czyli emerytów, osób pobierających za-
siłek oraz rodzin wielodzietnych. O szczegółach 
zasad udzielania ulg przeczytacie na stronie 9.
Kolejnym bardzo ważnym tematem jest otwarcie 
pierwszego publicznego żłobka w naszej gminie. 
Wraz z początkiem czerwca ruszy rekrutacja, 
a we wrześniu do żłobka trafią pierwsze maluchy. 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji 
znajdziecie wewnątrz numeru. 
Wysoką temperaturę zapewnią nam zbliżające 
się Dni Gminy Długołęka, na które tradycyjnie 
przygotowaliśmy szereg atrakcji. Najjaśniejszą 
gwiazdą w tym roku będzie zespół Blue Cafe, co 
wróży wspaniałą ucztę muzyczną – zarówno dla 
młodszych oraz starszych mieszkańców naszej 
gminy. Już dziś chciałabym serdecznie Was za-
prosić do wspólnej zabawy, licząc na to, że po raz 
kolejny stworzymy wspaniałą, rodzinną atmosfe-
rę.

Iwona  
Agnieszka Łebek

wójt gminy  
Długołęka 

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji, wśród 
których nie zabraknie gwiazd polskiej sceny muzycznej. 

Tych wschodzących – Tomasz Kowalski  
z zespołem FBB (zwycięzca Must Be The Music) oraz 

tych święcących najjaśniej – Blue Cafe
 My zarezerwowaliśmy piękną pogodę, wy zarezerwujcie czas  

i przyłączcie się do wspólnej zabawy.  Do zobaczenia!
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go blisko 80% nie spełnia żadnych warunków. 
Na remont wszystkich nawierzchni potrzebu-
jemy ok. 200 mln. Przejmując drogę w Stępinie 
dokładamy sobie kolejne wydatki, bo za 10 
lat ponownie trzeba będzie ją odnowić – mó-
wił podczas sesji przewodniczący klubu „W 
przyszłość” Stanisław Azarewicz. Za inicjaty-
wą przejęcia drogi opowiada się klub radnych 
„Aktywni”. Aby głosować nad tym tematem 
radni muszą najpierw złożyć projekt uchwały. 

Dla maluchów
Podczas sesji radni podjęli również uchwałę 
o nadaniu statutu dla pierwszego publiczne-
go żłobka w Długołęce oraz wysokości opłat 
za pobyt dziecka – 2,50 zł za godzinę. Do 31 
października 2014 r. z opłaty będą zwolnieni 
uczestnicy projektu „Maluchy do żłobka – 
mama wraca do pracy”. Poniosą oni jedynie 
koszty wyżywienia, które zostaną ustalone 
dopiero po wyborze dyrektora placówki. Nie 
mogą być jednak wyższe niż 8 zł. Rekruta-
cja do żłobka rozpocznie się 3 czerwca, a we 

wrześniu trafią do niego pierwsze maluchy. 
Pani wójt przypomniała również o konfe-
rencji otwierającej projekt, która odbędzie 
się 23 maja w urzędzie gminy. 28 maja 
zapraszamy również na spotkanie infor-
macyjne dla rodziców zainteresowanych 
zapisaniem dzieci do żłobka. 

Najbliższe plany
Tradycyjnie podczas sesji pani wójt poinfor-
mowała również o realizowanych i planowa-
nych przetargach oraz pozyskanych środkach 
zewnętrznych (szczegóły na stronach 10-11). 
Dobrą wiadomością są na pewno kolejne 
pieniądze, które udało się pozyskać z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinan-
sowanie budowy oraz funkcjonowanie żłob-
ka – 661 526 złotych. Po zakończeniu sesji 
przewodniczący rady gminy Mirosław Duda 
oświadczył, że ze względu na problemy zdro-
wotne musi zrezygnować z pełnionej funkcji. 

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

Będą ulgi w opłatach   za śmieci

r   podczas sesji radni podjęli  m.in. uchwałę o nadaniu statutu dla pierwszego publicznego żłobka  
w długołęce .

Śledźcie uważnie 
profil Gmina 

Długołęka 
na Facebooku, 

na którym 
będziemy 

stopniowo 
zdradzać, jakie 

niespodzianki będą 
na Was czekać 

w Szczodrem.

23 czerwca, 
park  

w Szczodrem, 
wstęp  
wolny
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10 lat z Velen

Za nami 10-lecie współpracy z niemieckim 
miastem Velen. dokładnie 17 maja 2003 
r. wójt gminy długołęka iwona Agnieszka 

Łebek oraz ówczesny burmistrz Velen Ralf 
Groß-Holtic podpisali w zespole szkół w Siedlcu 
umowę o współpracy. 
– Dziesięć lat współpracy to przede wszystkim 
możliwość wzajemnego poznania kultur, obyczajów 
oraz tradycji – tak różnych, a zarazem połączonych 
w zjednoczonej Europie. Najcenniejszym dorobkiem 
naszego partnerstwa są nawiązane kontakty między 
mieszkańcami naszych gmin – mówi wójt gminy 
Iwona Agnieszka Łebek. – To właśnie dzięki nim 
rozszerzamy kontakty między szkołami, stowarzysze-
niami, lokalnymi instytucjami i mieszkańcami. Ponadto 
poznajemy czym jest tożsamość europejska i umac-
niamy w sobie poczucie przynależności do Unii Euro-
pejskiej – dodaje. Z okazji jubileuszu w zespole szkół 
w Siedlcu odbył się konkurs dla uczniów wszystkich 
szkół z terenu gminy.  
REd

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam 
wiadomość o śmierci wieloletniej  

sołtyski Ramiszowa Pani 

  Haliny 
Chmielewskiej

 
Wszyscy zapamiętamy ją, jako osobę 

bardzo przyjacielską, ciepłą, wrażliwą 
oraz potrafiącą przekazywać radość 
innym. Rodzinie oraz przyjaciołom 

składam wyrazy najszczerszego 
współczucia,  

jednocześnie dziękując  
Pani sołtys za 10 lat współpracy. 

Iwona Agnieszka Łebek,  
wójt gminy Długołęka
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Całość imprezy doskonale podsumowuje 
stare porzekadło „dla każdego coś mi-
łego”. Poza zawodami odbyły się pokazy 
latania samolotów, szybowców, helikop-
terów oraz hexakopterów. Miłośnicy 

modelarstwa mogli dodatkowo obejrzeć wysta-
wę pojazdów zdalnie sterowanych i przekonać 
się jak szybkie potrafią być malutkie samochody. 
Dla dzieci największą atrakcją były oczywiście 
dmuchańce i pobliska górka, która po wcze-
śniejszych opadach deszczu była pokryta grubą 

warstwą błota - ale przecież wszystko co brudzi 
jest super! Ciepłą atmosferę dodatkowo podgrze-
wało wspólne ognisko, przy którym każdy mógł 
usmażyć kiełbaskę. Mamy nadzieję, że piloci 
będą odwiedzać Bąków co roku, przyczyniając 
się do ogłoszenia stolicy modelarstwa.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

więcej zdjęć na profilu gmina 
długołęka na Facebooku  

Gminna stolica latania

W sobotę (4 maja) nad Bąkowem pojawiła się eskadra polskich 
samolotów z okresu I i II wojny światowej, które stoczyły ze sobą 
powietrzną bitwę o Wrocław. W rolę pilotów wcielili się modelarze 
z całego kraju, zapewniając nam niezapomniane wrażenia. 
Organizatorzy zamówili przepiękną pogodę, dzięki czemu polana 
w Bąkowie zaludniła się od samego rana.
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r  każdy mężczyzna ma w sobie odrobinę dziecka, ale nie każdy ma takie zabawki 

Postaw na sport

Wraz z nadejściem długo 
oczekiwanej wiosny, rozpoczął 
się sezon na zajęcia sportowo 

– rekreacyjne dla mieszkańców naszej 
gminy. 
Zajęcia na boiskach wielofunkcyjnych 
są prowadzone pod okiem animatorów. 
Pierwsze z nich rozpoczęły się w kwiet-
niu i będą trwały do końca października. 
W zajęciach może wziąć udział każdy, 
bez względu na wiek. Animatorzy czekają 
na boiskach w Siedlcu, Borowej, Pruszowi-
cach, Śliwicach, Długołęce, Mirkowie oraz 
Rakowie. Harmonogram spotkań dostępny 
jest na naszej stronie internetowej www.
gmina.dlugoleka.pl w zakładce „Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych”. Choć pogoda płata nam 
ostatnio figle, nie warto siedzieć w domu, 
tym bardziej, że sport to samo zdrowie.

MARTA BiElAWSkA-WAWRyŁo
wydział spraw obywatelskich

Po akcji bezpłatnych badań 
mammograficznych skierowanych 
do kobiet dojrzałych przyszedł czas 

na serię szczepień przeciw wirusowi HPV 
dla trzynastolatek. 
Akcja skierowana jest do wszystkich dziew-
czynek urodzonych w 2000 roku, zameldo-
wanych na pobyt stały (wg stanu na dzień 15 
stycznia br.) w gminie Długołęka. Profilaktyka 

obejmuje trzy serie bezpłatnych szczepień, 
których realizacją zajmują się, wybrane drogą 
konkursu, ośrodki zdrowia działające na tere-
nie naszej gminy. Podobnie jak w zeszłym roku 
są to przychodnie z Kiełczowa, Brzeziej Łąki 
i Borowej.
O tym jak niebezpieczny jest ludzki wirus 
brodawczaka przemawiają fakty medyczne. To 
właśnie HPV jest najczęstszą infekcją przeno-

szoną drogą płciową. Zakażenie nim może nie 
dawać żadnych niepokojących objawów, lecz 
długoletni brak rozpoznania wirusa wiąże się 
ze znacznym wzrostem ryzyka zachorowania 
na raka szyjki macicy.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów 
statystycznie pięć Polek umiera każdego dnia  
z powodu raka szyjki macicy, który jest najczę-
ściej diagnozowany zaraz po raku piersi. Szcze-

Szczepionka – pierwszy krok do walki z chorobą

Zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu – II rata

Nieuchronnie upływa termin 
opłacenia drugiej raty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Brak wpłaty do 31 maja będzie skutkował 
ich wygaśnięciem. Opłaty można dokonać 
w budynku urzędu gminy w kasie Banku 
Spółdzielczego lub przelewem na numer 
rachunku bankowego gminy 
31 9584 1021 2003 0300 0101 0032.

MARTA BiElAWSkA-WAWRyŁo
wydział spraw obywatelskich

Z okazji zbliżających się Dnia Matki oraz Dnia Dziecka – wszystkim dzieciom, 
tym większym i tym mniejszym, oraz ich mamom składam najserdeczniejsze 
życzenia ciepła, miłości oraz niewygasającej, wzajemnej przyjaźni. 

Iwona Agnieszka Łebek
Wójt gminy Długołęka



5Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl Z życia gminy

Brzezia Łąka podbiła Europę
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Czy wyobrażacie sobie 
stworzenie konstrukcji ważącej 
zaledwie 15 gramów, która jest 
w stanie utrzymać ciężar dwóch 
małych słoni afrykańskich? 
Dla Odyseuszy z Brzeziej Łąki 
nie ma rzeczy niemożliwych! 
W międzynarodowym 
etapie „Odysei Umysłów” 
w niemieckim Wereberllinsee 
zajęli pierwsze miejsce 
pokonując 11 drużyn  
z całego świata. 

Co roku w Odysei Umysłów bierze 
udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
i studentów z całego świata. Druży-
ny podzielone są na cztery kategorie 
wiekowe. Każda z nich ma do wybo-

ru jeden z pięciu problemów do rozwiązania. 
Zespół z Brzeziej Łąki zdecydował się na za-
projektowanie oraz zbudowanie struktury 
złożonej wyłącznie z drewna balsa i kleju. 
Podczas występu konkursowego drużyna 
musiała zaprezentować na żywo spot rekla-
mowy, którego częścią było sturlanie struktu-
ry z rampy, a następnie położenie na niej od-
ważników. Struktura oceniana była za to, jak 
daleko się potoczy oraz jak duże obciążenie 
później utrzyma. 

Kryzys schowaj do skorupy
Konstrukcja uczniów z Brzeziej Łąki wytrzy-
mała obciążenie 225 kg, ustanawiając tym 
samym rekord drużyny. Odyseusze podczas 
prezentacji musieli się dodatkowo zmierzyć ze 
złośliwością przedmiotów martwych. – Nasz 
występ rozpoczął się katastrofą. Ustawiając 
dekoracje i rekwizyty na scenie, nieopatrznie 
zsunął nam się materiał z namalowanym tłem, 
powieszony na rurce od karnisza. Po chwili 
konsternacji szybko się zmobilizowaliśmy, na-
prawiliśmy konstrukcję i zaczęliśmy przedsta-
wienie – opowiadają Odyseusze. Co ciekawe 
tematem przedstawienia był kryzys. Występ 

kończył się słowami „Kiedy działasz w gru-
pie, jak przyjdzie kryzys miej go (mówi żółw) 
w skorupie!” Słowa te świetnie wpisały się 
w zaistniałą sytuację. Popłynęły salwy śmiechu, 
a Odyseuszy okrzyknięto bohaterami. Wystę-
powi uważnie przyglądała się z boku trenerka 
drużyny Irena Bartusiak. – Nie ukrywam, że 
to wszystko kosztowało mnie wiele emocji. 
Nie byłam pewna, jak drużyna zachowa się 
w sytuacji kryzysowej, a tu proszę – spisali się 
na szóstkę z plusem! – wspomina. 

Najlepsi w Europie
Odyseja Umysłów to coś więcej niż konkurs. 
Dzięki udziałowi w międzynarodowym etapie 
uczniowie mają możliwość poznawania rówie-
śników z całego świata, a także zdobywają cenne 
doświadczenie, które z pewnością przyda im się 
w dorosłym życiu. Jednym z elementów finału 
w Niemczech było rozwiązywanie zadań w gru-
pach mieszanych. Drużyna z Brzeziej Łąki zo-
stała połączona z teamem z Berlina oraz St. Pe-

teresburga. Jak się okazało wcale nie trzeba znać 
cyrylicy ani języka niemieckiego, by wspólnymi 
siłami zmierzyć się z problemem. Dowodem 
na to było pierwsze miejsce na Eurofestiwalu. 
– Jestem bardzo dumna z moich dzieciaków, 
które w wyjątkowy sposób reprezentowały nie 
tylko szkołę, ale całą gminę. Udowodniły sobie, 
że marzenia się spełniają, a ciężką pracą można 
osiągnąć bardzo wiele. To jedne z tych chwil, 
dla których warto żyć. Bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli nam w zebraniu środków 
na udział w konkursie. Cieszę się, że otrzymali-
śmy tyle pomocy ze strony gminy – mówi Irena 
Bartusiak.
Odyseusze w składzie: Kamila Niewiarowska, 
Natalia Haba, Dawid Chorążkiewicz, Rafał 
Kaczmarczyk, Krzysztof Bartusiak reprezen-
towali  naszą gminę również w poprzednich 
edycjach na finałach w Stanach Zjednoczo-
nych, Rosji oraz Polsce.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

r  odyseusze z brzeziej łąki godnie reprezentowali biało-czewone barwy.

pienie dziewczynek powiązane z regularnymi 
badaniami cytologicznymi w przyszłości jest 
szansą na zapobiegnięcie poważnej chorobie.
W 2012 roku do szczepienia zakwalifiko-
wały się 123 dziewczynki, a skorzystało 
z niego 96. Mamy nadzieję, że w tym roku 
wynik będzie jeszcze lepszy!

MARTA BiElAWSkA-WAWRyŁo
wydział spraw obywatelskich 

ośrodek zdrowia realizujący szczepienia Miejscowości

NZoZ Praktyka lekarza Rodzinnego
lek. med. Agata Sławin
Kiełczów ul. Wilczycka 14
tel. 71/398-80-15

Bąków, Dąbrowica, Długołęka, Dobroszów, Do-
maszczyn, Januszkowice, Kamień, Łosice, Mirków, 
Ramiszów, Szczodre, Kiełczów, Kiełczówek, Piecowi-
ce, Wilczyce

doNMEd Przychodnia Rodzinna
Donata Tużnik
Brzezia Łąka ul. Krótka 3
tel. 71/314-82-93
Borowa ul. Parkowa 2
tel. 71/314-81-26

Brzezia Łąka, Kątna, Oleśniczka, Pietrzykowice, 
Śliwice, Bielawa, Borowa, Byków, Raków, Stępin, 
Bierzyce, Budziwojowice, Jaksonowice, Kępa, 
Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Węgrów, 
Zaprężyn, Bukowina, Godzieszowa, Pasikurowice, 
Pruszowice, Siedlec, Tokary
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W wybudowanym żłobku zosta-
ną utworzone dwie grupy wie-
kowe, po 25 dzieci w każdej. 
W pierwszej znajdą się dzieci 
od 20. tygodnia do pierwszego 

roku życia, natomiast w drugiej od roczku do 
3 lat. Żłobek będzie czynny od poniedziałku 
do piątku, dziesięć godzin dziennie. Opieku-
nowie będą prowadzić zajęcia edukacyjno-
wychowawcze, podczas których szczególnie 
ważne jest rozwijanie umiejętności psycho-
motorycznych dzieci. Wszystkie zajęcia będą 
dostosowane do indywidualnych potrzeb. 
Radości z powstającego żłobka nie kryje wójt 
gminy Iwona Agnieszka Łebek. – Budowa 
żłobka jest dla mnie jednym z najważniej-
szych zadań inwestycyjnych w obecnej ka-
dencji, które zapewni ciągłość edukacyjną 
w jednym miejscu – od żłobka do matury. 
Żłobek jest również odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców, których z roku na rok przyby-
wa. Są to przede ludzie młodzi, którzy zakła-
dają u nas rodziny. Koszt inwestycji to ponad 
9 mln złotych, z czego udało nam się pozy-
skać ponad 1,5 mln złotych na jego budowę, 
wyposażenie oraz funkcjonowanie. 

Mama wróci do pracy
Od 1 kwietnia 2013 r. gmina Długołęka re-
alizuje projekt ,,Maluchy do żłobka – mama 

wraca do pracy”. Jest on współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i potrwa 
do końca listopada 2014 roku. W związ-
ku z jego realizacją, największe szanse na 
przyjęcie będą miały kobiety, które oddając 
dziecko do żłobka, wrócą do swojego miej-
sca zatrudnienia, po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem. W dalszej 
kolejności przyjmowane będą mieszkanki, 
które powrócą na rynek pracy jako bezro-
botne lub wkroczą na niego po raz pierwszy. 
Kobiety, które nie zakwalifikują się z powo-
du braku miejsc, zostaną wpisane na listę 
rezerwową i będą traktowane priorytetowo 
w naborze uzupełniającym. W rekrutacji 
mogą wziąć udział osoby, które mieszkają 
na terenie gminy Długołęka. 
REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE 
WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ!
Żeby wziąć udział w rekrutacji każda osoba 
będzie zobowiązana do podpisania deklaracji 
uczestnictwa w projekcie „Maluchy do żłobka 
– mama wraca do pracy” razem z dołączonymi 
do niej załącznikami. Szczegółowe informacje 
odnośnie rekrutacji zawiera regulamin udo-
stępniony na stronie www.gmina.dlugoleka.
pl w zakładce „Żłobek”.  Można tam również 
znaleźć wzory dokumentów, które będą do-
datkowo udostępnione w biurze podawczym 

urzędu  oraz w sekretariacie zespołu szkol-
no-przedszkolnego w Długołęce. Wypełniony 
komplet dokumentów będzie można składać 
od 3 czerwca 2013 r.  w pokoju nr 3 w urzę-
dzie gminy. 

Spotkania, na których warto być
Wójt gminy serdecznie zaprasza na zapla-
nowane dwa spotkania w sprawie otwarcia 
żłobka. 23 maja o godz. 16 w urzędzie gmi-
ny odbędzie się konferencja, na której zosta-
ną przedstawione cele projektu „Maluchy do 
żłobka – mama wraca do pracy” oraz poten-
cjalne korzyści, jakie przyniesie mieszkańcom 
jego realizacja. Z kolei 28 maja o godz. 16.30 
w sali obrad zostanie zorganizowane spotkanie 
informacyjne, na którym zostaną wyjaśnione 
zasady przystąpienia i udziału w  projekcie. 

Ile będzie kosztował pobyt dziecka?
Od września 2013 roku do końca październi-
ka 2014 rodzice zakwalifikowani do udziału 
nie będą płacić za pobyt dziecka w żłobku. 
Poniosą jedynie koszty wyżywienia, które 
zgodnie z przyjętą uchwałą rady gminy nie 
mogą być wyższe niż 8 zł. Dokładna kwota 
zostanie ustalona dopiero po wyborze dyrek-
tora placówki. Na ostatniej sesji radni podjęli 
również decyzję, że godzina pobytu dziecka 

We wrześniu w Długołęce zostanie otwarty pierwszy publiczny żłobek w gminie wiejskiej. Najwięk-
sze szanse na przyjęcie będą miały kobiety, które oddając dziecko do żłobka, wrócą do „swojego” 
miejsca zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem. Zapisy ruszą już  
w czerwcu, a o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
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Otwarcie pierwszego żłobka coraz bliżej!
r jeszcze niedawno pani wójt wraz z przewodniczącym rady podpisywali akt erekcyjny pod budowę żłobka… r … dziś prace budowlane dobiegają powoli końca, a we wrześniu do żłobka trafią pierwsze maluchy
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r  przejażdżka „pociągiem do czytania” była największą atrakcją dla maluchów. 

r  pani wójt ujawniła swój ukryty talent recytatorski 
czytając dzieciom „lokomotywę”. 

Stała przed urzędem lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej 
spływał. Uff jak gorąco, a w dodatku bardzo wesoło. Wszystko 
za sprawą maluchów, które przyjechały pod urząd ciuchcią 
na kółkach, w ramach akcji Gminnej Biblioteki Publicznej 
„Pociąg do czytania”.

w żłobku, po okresie obowiązywania pro-
jektu, będzie wynosiła 2,50 zł. 
Więcej informacji w sprawie żłobka można 
uzyskać w urzędzie gminy u Anny Boreckiej – 
kierownika wydziału spraw obywatelskich (71 
323 02 39) oraz Doroty Wróbel (71 323 02 31).

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

Z okazji obchodów roku Juliana Tu-
wima organizatorzy przygotowali 
dla przedszkolaków mnóstwo atrak-
cji. Na milusińskich czekały zabawy 
w plenerze, malowanie twarzy, zdję-

cie z molem książkowym, słodkie co nieco, 
a na zakończenie wspólne odczytanie „Lo-
komotywy” przez aktora Grzegorza Wojdona 
oraz panią wójt. Największą atrakcją przy-
gotowaną przez organizatorów była jednak 
przejażdżka ciuchcią, która co prawda nie 
jechała po torach, ale ulicami Długołęki. Im-
preza wzbudziła ogromne zainteresowanie, 
a dzieciaki po zakończeniu zabawy nie chcia-
ły wracać do przedszkola. – Akcja przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania. W imprezie 
uczestniczyło ok. 500 uśmiechniętych dzie-
ci. Bardzo dziękujemy za gościnę pani wójt, 
całemu wydziałowi promocji, naszej policji, 
nauczycielom oraz rodzicom za czynny udział 
i pomoc w organizacji. Pociąg do czytania 
na pewno jeszcze nie raz odwiedzi Długołękę 
– nie kryła zadowolenia po zakończonej akcji 

Ewa Bubień, dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. My również mamy nadzieję, że „Po-
ciąg do czytania” stanie się cykliczną imprezą. 
Inicjatywa jest wspaniała, a jej organizacja 
zasługuje na najwyższą notę.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy
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Otwarcie pierwszego żłobka coraz bliżej!
W rekrutacji mogą  
wziąć udział mamy, które:

•  oddając swoje dziecko do żłobka, wrócą 
do „swojego” miejsca zatrudnienia, 
po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 
wychowaniem,

•  oddając dziecko do żłobka, powrócą 
na rynek pracy,

•  oddając swoje dziecko do żłobka, wejdą 
na rynek pracy po raz pierwszy,

•  mieszkają na terenie gminy Długołęka  
i są w niej zameldowane na pobyt stały.

Rekrutacja rozpocznie się 3 czerwca, 
a o przyjęciu będzie decydować 
kolejność zgłoszeń.

Urząd gminy zastrzega sobie możliwość 
weryfikacji płacenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych do 
urzędu skarbowego, właściwego dla 
gminy długołęka, przez mamy oddające 
dzieci do żłobka oraz do gminnych 
przedszkoli.

Pociąg do czytania 
gotowy do odjazdu

r … dziś prace budowlane dobiegają powoli końca, a we wrześniu do żłobka trafią pierwsze maluchy
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Kto ukradł miliony?

Jak już informowaliśmy 
w ostatnim wydaniu gazetki, 
w tym roku rozpoczynamy 
prace związane z  poprawą 
czystości i estetyki wsi 
w naszej gminie. Zanim prace 
ruszą na dobre, najpierw 
musimy wybrać, drogą 
przetargu, odpowiednią 
i wykwalifikowaną firmę, która 
podejmie się tego zadania.

Do jej obowiązków należeć będzie ko-
szenie terenów publicznych o łącznej 
powierzchni 75 ha, w szczególności 
parków, placów zabaw, skwerów wiej-
skich, a także bieżące utrzymanie ich 

czystości. Ponadto wykonawca zadba o właściwy 
stan zdrowotny drzew i krzewów. W ramach 
umowy prowadzona będzie wycinka drzew, 
zabiegi usuwania suchych i połamanych gałęzi, 
jak również pielęgnacja drzew młodych, które 
w okresie ostatnich kilku lat zostały posadzone 
na terenie naszej gminy.
Ogłosiliśmy już dwa przetargi. Najpóźniej 
na przełomie maja i czerwca powinny rozpocząć 
się pierwsze prace. Będą one również związane 
z utrzymaniem zieleni i czystości przy pasach 
drogowych. Obejmą one w szczególności: 
1)  koszenie poboczy w pasie drogowym – kosze-

nie trawy i chwastów na całej powierzchni pasa 
drogowego (pobocze, skarpy, rowy drogowe 
i pas terenu za rowem), a także uprzątnięcie 
terenu ze śmieci – do trzech razy w okresie 
obowiązywania umowy,

2)  karczowanie krzewów i odrostów drzew 
– wycięcie krzewów i odrastających drzew, 
które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogo-
wego oraz utrudniają swobodny odpływ wód 
do przydrożnych rowów – nie częściej niż raz 
w okresie obowiązywania umowy,

3)  wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew – 
usunięcie obumarłych oraz nadłamanych 
gałęzi, stanowiących zagrożenie dla ruchu 
drogowego – nie częściej niż raz w okresie 
obowiązywania umowy,

4)  zamiatanie jezdni w pasie drogowym 
– sprzątanie jezdni, krawężników, zatok au-
tobusowych i ścieków deszczowych, a także 
betonowych korytek i acodrenów z zalega-
jącego piasku, ziemi i innych naniesionych 
materiałów – do czterech razy w okresie obo-
wiązywania umowy,

5)  sprzątanie i odchwaszczanie chodników oraz 
terenów utwardzonych – sprzątanie, czysz-

czenie i odchwaszczanie chemiczne chodni-
ków i innych terenów z zalegającego piasku, 
ziemi i innych naniesionych materiałów, usu-
wanie chwastów – do czterech razy w okresie 
obowiązywania umowy,

6)  mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych 
w pasie drogowym – obustronna mecha-
niczna ścinka poboczy w celu uregulowania 
odpływu gromadzącej się wody opadowej 
– nie częściej niż raz w okresie obowiązywa-
nia umowy,

Podjęte działania stanowią ważny krok 
do znacznej poprawy bezpieczeństwa na na-
szych drogach. Mamy nadzieję, że dzięki gene-
ralnym porządkom, do których się szykujemy, 
nasza gmina będzie jeszcze ładniejsza. 

kATARZyNA WolickA
wydział remontów i inwestycji

SŁAWoMiR STRZElEcki 
wydział ochrony środowiska

„Dzwony” na sprzedaż 

informujemy, że istnieje możliwość zakupu 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
o objętości 1,5 m2 lub 2,5 m2 zwanych 

powszechnie dzwonami. Zainteresowanych 
prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy 
Długołęka. Pracownicy wydziału ochrony środowiska 
skontaktują się z potencjalnymi nabywcami w celu 
ustalenia atrakcyjnej ceny.

Wójt gminy długołęka oraz 
mieszkańcy Bykowa bardzo dziękują 
panu Stanisławowi cyganowi, 

który na własny koszt i z własnej inicjatywy 
wyremontował drogi w ich miejscowości. 

Modernizacji zostały poddane ulice: Osiedlo-
wa, Polna, Okrężna oraz Lipowa. Choć trudno 
dziś uwierzyć w bezinteresowną pomoc, 
nadal można spotkać ludzi o dobrym sercu. 
Jeszcze raz gorąco dziękujemy!

Podziękowania 

Droga przed remontem Droga po remoncie

Bezpieczna i zadbana gmina
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Pieniądze 
dla sołectw

do 15 września 2012 r. 
rady sołeckie składały 
wnioski do budżetu na 

rok 2013 dotyczące inicjatyw 
lokalnych danej wsi.
Otrzymane środki sołectwa 
mogą przeznaczyć m.in. na 
organizację imprez, wyposażenie 
świetlic, czy utrzymanie 
terenów zielonych. Ich wysokość 
jest uzależniona  
od ilości zameldowanych  
osób – im więcej, tym większa 
kwota.

SylWiA BARGŁoWSkA
wydział finansów publicznych

NIERUCHOMOŚCI 
NA SPRZEDAŻ 
OD A DO Z 
(stan na dzień 12.05.2013)

BoRoWA
•  działki nr 171/18 do 171/20, 

o pow. od 0,0925 ha 
do 0,0927 ha 

Działki w atrakcyjnej lokalizacji, 
przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową;
doMASZcZyN
• działka nr 149/4 
o pow. 0,1135 ha 
Działka przeznaczona pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną 
i zabudowę zagrodową, w atrak-
cyjnej i spokojnej okolicy;
jANUSZkoWicE
• działka nr 208/5 
o pow. 0,1720 ha 
Nieruchomość zabudowana 
zabytkowym budynkiem dawnego 
dworu. Teren przeznaczony jest 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną;
ŁoZiNA
•  działki nr 185/5 i 185/6 

o pow. 0,1162 ha każda
Działki przeznaczone pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną 
i zabudowę zagrodową, 
położone blisko centrum wsi;
PASikURoWicE
• działka nr 96/4 
o pow. 0,2041 ha 
Działka przeznaczona pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną 
i zabudowę 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.

informacje dotyczące sprze-
daży można uzyskać w pok. 
nr 17 i 18 Urzędu Gminy 
długołęka, telefonicznie 
pod nr (71) 323 02 21 
i (71) 323 02 23 oraz w za-
rządzeniach wójta gminy 
długołęka, udostępnianych 
w siedzibie urzędu i na stronie 
internetowej  
http://dlugoleka.bip.net.pl/

dARiA ŚPiEWAk-WSolAk
wydział planowania przestrzennego  
i gospodarki nieruchomościami

Ulgi w opłatach za śmieci
Styczniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wprowadziła możliwość ustanowienia 
dopłat dla mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję 
o skorzystaniu z tej możliwości, dzięki czemu osoby najbardziej 
potrzebujące będą płacić mniej.
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Bąków  
Bielawa 

Bierzyce  
Borowa  

Brzezia Łąka  
Budziwojowice  

Bukowina  
Byków 

Dąbrowica  
Długołęka  

Dobroszów  
Domaszczyn 

Godzieszowa  
Jaksonowice  

Januszkowice  
Kamień  

Kątna  
Kępa  

Kiełczów  
Kiełczówek  

Krakowiany  
Łosice  
Łozina  

Michałowice 
Mirków  

Oleśniczka  
Pasikurowice  

Piecowice  
Pietrzykowice  

Pruszowice  
Raków  

Ramiszów  
Siedlec  

Skała  
Stępin 

Szczodre 
Śliwice  
Tokary  

Węgrów 
Wilczyce  
Zaprężyn  

Inicjatywy sołecke na 2013 rok 
Kwota (zł) na rok 2013 Liczba osób zameldowanych na stałe na 30.06.2012 

Minimalny próg przyzna-
wanych środków został 

ustalony na 

3 tys. zł 
natomiast maksymalny na

 20 tys. zł

Zgodnie z przyjętą uchwałą, dopłatę w wy-
sokości 6 zł miesięcznie otrzymają wszyscy 
członkowie rodziny, w której przynajmniej 
jedna z osób otrzymuje zasiłek stały 
lub okresowy z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Z ulgi skorzystają również 
emeryci, których dochód 
netto nie przekracza 1500 zł 
miesięcznie oraz rodziny 
wielodzietne, w których 
dopłata przysługiwać 
będzie na trzecie i każde 
kolejne dziecko zamiesz-
kujące nieruchomość, 
które nie ukończyło 18-go 
roku życia. Właściciele nie-

ruchomości zainteresowani otrzymaniem dopłaty 
będą musieli złożyć wniosek, którego wzór będzie 
dostępny jest w urzędzie gminy, oraz załączyć sto-

sowne dokumenty (tj. zaświadczenie z GOPS
-u lub ostatni odcinek emerytury). Co 

ważne o dopłatę mogą się starać 
tylko te osoby, które wcześniej 

zadeklarowały selektyw-
ną zbiórkę odpadów oraz 
na dzień złożenia wniosku 
nie zalegają z opłatami 
z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
Opłata miesięczna dla nich 

będzie wynosiła 5,50 zł.

EWEliNA ByRA
wydział ochrony środowiska

Bezpieczna i zadbana gmina

Inicjatywy sołeckie na 2013 rok
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Z oświetleniem 
nie tak łatwo

Rokrocznie staramy się, aby 
w naszej gminie – szczególnie 
o zmierzchu i w nocy – było 

jasno, a tym samym bezpieczniej. 
Niestety zdarza się, że wybudowane 
linie oświetleniowe, po zakończeniu ich 
budowy i pozytywnym odbiorze, jeszcze 
przez pewien czas nie świecą. dlaczego?
Zgodnie z ogólną procedurą do zadań gminy 
należy zaprojektowanie i wybudowanie 
oświetlenia drogowego (tzn. linii energe-
tycznej, słupów oświetleniowych oraz szafki 
oświetleniowej). Obowiązek zaprojektowania 
i wybudowania przyłącza energetycznego, 
umożliwiającego zasilenie oświetlenia, jest 
z kolei w zakresie firmy Tauron Dystrybucja 
S.A, która zleca jego wykonanie firmie ze-
wnętrznej. Całość procedury może potrwać 
nawet kilkanaście miesięcy, a na jej przyspie-
szenie nie mamy niestety wpływu.
Dopiero po otrzymaniu pisma informującego 
o zakończeniu budowy przyłącza następuje 
kolejny etap, czyli: złożenie oświadczenia 
o stanie technicznym instalacji, zgłoszenie jej 
gotowości do przyłączenia, zawarcie umowy 
oraz zainstalowanie układu pomiarowo-ro-
zliczeniowego. Po pomyślnym dopełnieniu 
wszelkich formalności, oświetlenie w końcu 
zaczyna działać. 

kARoliNA PiETRZAk
wydział remontów i inwestycji

Ogłoszenie przetargu na wyłonienie 
wykonawcy remontu świetlicy w 
Rakowie planowane jest na przeło-
mie czerwca i lipca br. Prace będą 
obejmowały odświeżenie elewacji, 

wzmocnienie dachu, odrestaurowanie sali 
głównej, wymianę stolarki drzwiowej, a także 
remont podłóg w części kuchennej i przed-
sionku. Termin realizacji robót ustalony jest 
na cztery miesiące od dnia podpisania umowy, 
natomiast oficjalne oddanie do użytku odświe-
żonych i wyremontowanych obiektów plano-
wane jest na koniec listopada.

Na straży każdej z trzynastu świetlic stoi go-
spodarz obiektu, który kontroluje czystość 
pomieszczeń oraz stan techniczny budynku. 
Dba również o jego ogólną estetykę wraz z 
przyległymi do niego terenami. W przypad-
ku zaobserwowania nieprawidłowości, bądź 
prób zakłócania porządku na terenie świetli-
cy, można je zgłaszać bezpośrednio gospoda-
rzowi.
Z imiennym wykazem gospodarzy można się 
zapoznać w siedzibie urzędu, w pokoju nr 17. 

kARoliNA PiETRZAk
wydział remontów i inwestycji

PLANUJEMY
• Przebudowa wybranych dróg w Mirkowie 
– etap iii (ul. Akacjowa, Bukowa, klonowa, 
kasztanowa, odcinek ul. jodłowej)
trwa wybór wykonawcy robót / termin zakończe-
nia inwestycji: 30 listopada 2013 r.;
• Modernizacja nawierzchni ul. kwiatowej w 
kiełczowie
trwa wybór wykonawcy prac / termin zakończenia 
inwestycji: 2 m-ce od dnia podpisania umowy;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśnio-
wej w kiełczowie
trwa wybór wykonawcy robót / termin zakończe-
nia inwestycji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fami-
lijnej w Wilczycach
trwa wybór wykonawcy robót / termin zakoń-

czenia inwestycji: 4 m-ce od dnia podpisania 
umowy;
• Rozbudowa oświetlenia drogowego na wy-
branych ulicach (Borowa, Bielawa, Mirków, 
Raków, długołęka, kiełczówek, Godzieszowa, 
Łozina, Ramiszów)
termin otwarcia ofert: 29 maja 2013 r. / termin 
zakończenia inwestycji: 5 m-cy od dnia podpisa-
nia umowy;
• Przebudowa ul. osiedlowej oraz odcinków 
ul. Rzecznej i ul. Malinowej w Pasikurowi-
cach
termin otwarcia ofert: : I połowa czerwca 2013 
r. / termin zakończenia inwestycji: 4 m-ce od 
dnia podpisania umowy;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ładnej 
i Różanej w kiełczowie

termin otwarcia ofert: I połowa czerwca 2013 r. 
/ termin zakończenia inwestycji: 5 m-cy od dnia 
podpisania umowy.

BUDUJEMY I PROJEKTUJEMY
• Przebudowa ul. konopnickiej, ul. Spokojnej 
oraz ul. Akacjowej wraz z odwodnieniem 
oraz oświetleniem drogowym w długołęce
termin zakończenia: 31.07.2013 r.;
• kontynuacja budowy drogi relacji 
kamień – Byków wraz z odwodnieniem, 
obustronnymi rowami przydrożnymi oraz 
przebudowa przejazdu kolejowego  
w Bykowie
termin zakończenia: 31.07.2013 r.;
• Przebudowa ul. koralowej  
w kamieniu
termin zakończenia: 05.08.2013 r.;

PLANUJEMY, PROJEKTUJEMY, BUDUJEMY

Sprostowanie

Świetlice do remontu
Zgodnie z przyjętym 
planem zleciliśmy 
już pierwsze remonty 
gminnych świetlic. 
W Brzeziej Łące zostanie 
wyremontowane 
pokrycie dachu, 
w Piecowicach 
zostaną przebudowane 
podejścia i podjazdy 
do budynku, z kolei 
w Rakowie szykuje się 
generalny remont.

W ostatnim numerze Gazety Gminy 
długołęka 2 (51), w artykule pt. 
„Gmina stawia na drogi” pojawiły się 

nieścisłości dotyczące stanu zaawansowania 
poszczególnych inwestycji.  Poinformowaliśmy 
Państwa, że niżej wymienione przetargi już się 
zakończyły, podczas gdy w rzeczywistości:
1. Przetarg na przebudowę ul. Brzozowej, 

Topolowej, Świerkowej i Sosnowej w Mirkowie 
zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą 
dnia 18 kwietnia br. - tj. po wyd. poprzedniego 
numeru gazety 
2. Przetarg na przebudowę ul. Polnej w Wilczy-
cach został rozstrzygnięty w dniu 18 kwietnia br. 
– tj. już po wydaniu poprzedniego numeru gazety
3.  Przetarg na przebudowę ul. Klonowej, 

Kasztanowej, Akacjowej, odcinka ul. Jodłowej i 
ul. Bukowej w Mirkowie został ogłoszony w dniu 
19 kwietnia br. (termin otwarcia ofert został 
wyznaczony na dzień 9 maja br.)
4. Przetarg na przebudowę ul. Osiedlowej, odcinka 
ul. Malinowej i odcinka ul. Rzecznej w Pasikurowi-
cach jest dopiero przygotowywany do ogłoszenia. 
Za pomyłkę przepraszamy. REd

wykazane terminy są terminami umownymi.
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Złożyliśmy wnioski  
o dofinansowanie na:
1)  przebudowę ulicy Brzozowej, Topolowej, 

Świerkowej i Sosnowej w Mirkowie w ra-
mach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej (środki krajowe) w wysokości 
100 tys. zł,

2)  pokrycie kosztów remontu toalet w pu-
blicznym gimnazjum w Wilczycach w celu 
przystosowania dla osób niepełnospraw-
nych w ramach środków:
a)  Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (środki kra-
jowe) w wysokości 35 923 zł,

b)  Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(środki krajowe) w wysokości 44 904 zł.

Znamy wyniki wniosków  
o dofinansowanie na:
1)  budowę drogi dojazdowej do gruntów rol-

nych w Kiełczowie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (środki krajowe) w wy-
sokości 217 600 zł – przyznano dotację,

2)  budowę drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Wilczycach z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (środki krajowe) w wy-
sokości 136 640 zł – nie udało się uzyskać 
dofinansowania z powodu ograniczonej 
puli środków, 

3)  kontynuację budowy żłobka w Długołęce 
w ramach środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej z Programu „Maluch 
2013 – edycja I” (środki krajowe) w wyso-
kości 579 991 zł – przyznano dotację,

4)  zakup wyposażenia obecnie budowanego 

żłobka w Długołęce w ramach środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 
Programu „Maluch 2013 – edycja I” (środ-
ki krajowe) na kwotę 81 535 zł – przyzna-
no dotację,

5)  pokrycie części kosztów działań związa-
nych z przygotowaniem obchodów 10-tej 
rocznicy partnerstwa gmin Długołęka i 

Velen w ramach środków Fundacji Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej na kwotę 6 tys. 
zł. – nie udało się uzyskać dofinansowania 
z powodu ograniczonej puli środków, któ-
rą dysponuje fundacja.

kARoliNA HoRNickA
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych i współpracy z zagranicą

• Przebudowa wybranych dróg w Mirkowie – 
etap ii (ul. Brzozowa, Topolowa, Świerkowa, 
Sosnowa)

termin zakończenia: 18.10.2013 r.; 
•  Przebudowa odcinka ul. Polnej w Wilczycach
termin zakończenia: 26 listopada 2013 r.;
• Modernizacja nawierzchni i konstrukcji ul. cy-
prysowej i odcinka ul. Hebanowej w kiełczowie
termin zakończenia: 15.07.2013 r.;
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla Borowej 
(Byków, Bielawa, Raków, Mydlice (kolonia), 
oleśniczka, kątna) wraz z przyłączami, siecia-
mi przesyłowymi oraz grupową oczyszczalnią 
ścieków - etap i
termin zakończenia: 04.12.2013 r.;
•Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Mirkowie - etap ii

termin zakończenia: czerwiec/lipiec 2013 r.;
• Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w 
długołęce - etap i (budowa budynku przedszkola 
i żłobka oraz budynku kotłowni wraz z zagospo-
darowaniem terenu)
termin zakończenia: 08.07.2013 r. (żłobek) 
13.07.2013 r. (przedszkole);
• opracowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. Zachodniej, ul. cisowej, ul. okrężnej 
wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym w długołęce
termin realizacji: 15.04.2014 r.;
• opracowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w 
długołęce
termin realizacji: 15.04.2014 r.;

• opracowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. Zgodnej oraz wybranych sięgaczy 
ul. Wrocławskiej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym w kiełczowie
termin realizacji: 20.12.2013 r.;
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi dla kiełczowa
termin realizacji: 15.09.2013 r.;
• opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami dla Łoziny, Łosic, Budziwojowic, 
Bierzyc, kępy wraz z grupową oczyszczalnią 
ścieków dla tych miejscowości
termin realizacji: 15.01.2014 r.

kARoliNA PiETRZAk
wydział remontów i inwestycji 

Każdy grosz na wagę złota
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•  Jak Pan ocenia pierwsze cztery lata 
naszej współpracy? 

FRANCESCO BALOCCO: Współpraca 
z Długołęką to nasze pierwsze doświadczenie 
związane z otwarciem się na Europę i ważny 
krok w stronę kultury, języka i zwyczajów 
bardzo różniących się od naszych tradycji. 
Mimo trudności językowych, które stanowi-
ły przeszkodę w początkowej fazie partner-
stwa, współpraca ta szybko przekształciła się 
w bardzo ścisłą i owocną przyjaźń. Jestem 
w pełni usatysfakcjonowany z tego, co osią-
gnęliśmy oraz z perspektyw na przyszłość. 

• Co zyskały obie gminy na tej współpracy? 
F.B: „Podmuch Europy” – myślę, że to właśnie 
przekazaliśmy mieszkańcom naszych gmin. 
Wspólny duch europejski, zderzenie dwóch 
kultur i zwyczajów bardzo się od siebie róż-
niących, a przy tym pod pewnymi względami 
do siebie podobnych. Gościnność fossańskich 
rodzin, odwzajemniona w Polsce, była tym, co 
wznieciło ten „europejski wiatr”. 

•  Jak władze gminy oraz jej mieszkańcy 
wspominają nasze spotkania w ramach 
partnerstwa? 

F.B: Najmilej wspominam spotkania 
w szkołach gminy Fossano oraz mecze piłki 
nożnej w Długołęce. Nie zapomnę widoku 
dwunastolatków porozumiewających się 
między sobą za pomocą spojrzeń i prostych 
wyrażeń angielskich, których nauczyli się 
kilka dni wcześniej od rodziców czy na-
uczycielek. Wymiany uczniowskie to jeden 
z najlepszych punktów naszej współpracy.

•  Jakie są Pana plany na przyszłość 
z udziałem gminy Długołęka? 

F.B: Przedstawiliśmy Komisji Europejskiej 
projekt dotyczący aktywnego starzenia się 
oraz włączenia stowarzyszeń wolontariuszy 
do wymiany doświadczeń z Waszą gminą 
i z innymi europejskimi miastami. Współ-
pracujemy też w ramach takich zagadnień 
jak segregacja odpadów, tzw. „smart ci-
ties” oraz liczymy na zwiększenie wymian 
uczniowskich pomiędzy naszymi szkoła-
mi. Ponadto, co jest nie mniej istotne, cały 
czas utrzymujemy ścisłe stosunki z Waszy-

mi władzami, z którymi zastanawiamy się 
nad przyszłymi wspólnymi projektami.
 
•  Czego by sobie Pan życzył z okazji czte-

rech lat współpracy? 
F.B: W okresie kryzysu gospodarcze-
go i pogorszenia opinii, jaką mają ludzie 

na temat roli Europy we wzroście gospo-
darczym i rozwoju naszych obszarów, ży-
czę sobie, by nasze partnerstwo było ma-
łym, lecz istotnym wkładem w utrzymanie 
zjednoczonej Wspólnoty Europejskiej 
oraz w promocję pozytywnego i otwartego 
na inne kultury wizerunku Europy. 

Podmuch Europy
Dokładnie 18 kwietnia minęły cztery lata od podpisania partnerskiej umowy z włoską gminą Fossano. 
Jakie wspomnienia towarzyszyły tej okazji? Co w tym czasie udało nam się wspólnie osiągnąć,  
a co jeszcze przed nami? Z Francesco Balocco - burmistrzem Fossano, rozmawiała Karolina Hornicka.


