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JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?
Od 1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Jego  głównym celem jest osiągnięcie wyższego poziomu recyklingu odpadów 
poprzez ich segregację. Jak to robić? W śRodku ZNAjdZiEciE iNsTRukcję.

KUREK Z KASĄ STALE DOKRĘCANY   
 Powoli mija ostatni rok z siedmioletniego okresu, w którym możemy 
starać się o dotacje z Unii Europejskiej.  I choć pieniędzy do rozdania 
już jest niewiele, stale szukamy nowych źródeł finansowania. sTR. 10

Pokazy mody, bezpłatne 
zabiegi upiększające, 

Zumba Angela, a nawet 
wróżka – to tylko 

część atrakcji podczas 
tegorocznej edycji 

Gminnego Dnia Kobiet.  
Tematem numer jeden 

było jednak zdrowie, bez 
którego ani pieniądze, ani 
uroda nie mają znaczenia. 

STR. 6

Piękne i zdrowe

Drodzy mieszkańcy,
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji pragnę Wam  
życzyć wiele ciepła ze strony najbliższych osób, pogody ducha oraz rodzinnej  
atmosfery, która mam nadzieję, będzie Wam towarzyszyć nie tylko  
przy wielkanocnym stole, ale przez wszystkie dni w roku. Najmłodszym mieszkańcom naszej gminy  
życzę dodatkowo wspaniałej, ale jednocześnie rozważnej zabawy w lany poniedziałek.  
Oby pogoda obdarzyła nas dużą porcją Słońca, co dodatkowo wprowadzi nas w świąteczny klimat. 

Iwona Agnieszka Łebek wójt gminy Długołęka
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Szukasz nowych wrażeń?  
Znajdź nas na Facebooku!

W konkursie na „Wójta 
Roku 2012” w pierwszym 
etapie mieszkańcy gmin, or-
ganizacje i instytucje zgłasza-
li kandydatów do tytułu naj-

lepszego polskiego wójta. Następnie z grona 
wszystkich zgłoszonych osób kapituła kon-
kursu wybrała 10. finalistów. Ich sylwetki 
były prezentowane na antenie TVP1. Wi-
dzowie poprzez wysyłanie esemesów zade-
cydowali, że tytuł należy się wójtowi Ożaro-
wic – Grzegorzowi Czapli.

Iwona Agnieszka Łebek została wyróżniona 
w kategorii „EKO-Wójt”. – W tym roku do kon-
kursu zgłoszono ponad 60. włodarzy, dlatego 
miejsce w pierwszej (finałowej!) dziesiątce, to 
ogromny zaszczyt oraz świetna promocja gmi-
ny. Bardzo dziękuję za wszystkie oddane gło-
sy, a zwycięzcy serdecznie gratuluję – mówiła 
po ceremonii wręczenia statuetki. Wójt gminy 
Długołęka została zakwalifikowana do finało-
wego grona po raz ósmy.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

Poznaliśmy już 
„Wójta Roku 2012”

Za nami finałowa gala „Wójta Roku 2012”. Widzowie 
zadecydowali, że tytuł należy się Grzegorzowi Czapli z Ożarowic 
(woj. śląskie). Iwona Agnieszka Łebek została wyróżniona 
w kategorii „EKO-Wójt”, a tytuł ten trafił do rąk Przemysława 
Majchrzaka z gminy Wągrowiec (woj. wielkopolskie).

r  iwona agnieszka łebek została wyróżniona w kategorii „eko- wójt” .

Drodzy  
mieszkańcy!
51. numer „Gazety Gminy Długołęka”, który od-
daję w Wasze ręce, tradycyjnie zawiera podsu-
mowanie ostatnich wydarzeń w naszej gminie, 
których niewątpliwie było bardzo dużo. Gminny 
Dzień Kobiet w Borowej, nadanie imienia szko-
le w Łozinie, oddanie do użytku nowego wozu 
strażackiego, czy zebrania z mieszkańcami 
w sprawie „ustawy śmieciowej” – o tym wszyst-
kim będziecie mogli przeczytać na łamach gaze-
ty. Dodatkowo przedstawimy Wam planowane 
inwestycje, udzielimy wskazówek w jaki sposób 
segregować odpady oraz zajrzymy tam, gdzie 
tworzy się prawdziwa wiejska tradycja, czyli 
do naszych kół gospodyń wiejskich. 
Życzę Wam przyjemnej lektury oraz wiele 
uśmiechu, bo przecież wiosna tuż-tuż.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka 

Jak to zrobić? Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Facebooka hasło 
Gmina Długołęka i kliknąć Lubię to, a my obiecujemy dostarczać ci:

j najświeższe informacje z życia gminy
jbogato zdobione albumy zdjęciowe

j mnóstwo pozytywnych wrażeń
jporcję rozrywki w postaci licznych zabaw z nagrodami

Zaplanuj majówkę 
w gminie Długołęka! 

25.05 – piknik lekkoatletyczny 
– bieg o puchar wójta (Długołęka)

19.05 – święto konia – „koń w filmie” (Siedlec)

Temperatura z dnia na dzień rośnie i to nie tylko 
ze względu na porę roku, ale również  dzięki 
zbliżającym się wydarzeniom gminnym. już dziś 
warto odnotować w kalendarzu najbliższe z nich.
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Poznaliśmy już 
„Wójta Roku 2012”

r pani wójt w towarzystwie stanisława kalemby – ministra rolnictwa.

r  iwona agnieszka łebek została wyróżniona w kategorii „eko- wójt” .

Naszą  
internetową 

społeczność tworzy 
już ponad  

500 osób. 
 Dołącz  
do nas!

o tym, że długołęka 
jest gminą zdrowych 
i pięknych kobiet 

mogliśmy się przekonać 
podczas tegorocznych 
obchodów święta pań 
w Borowej. od września 
br. gmina będzie mogła się 
poszczycić kolejnym tytułem – 
„Gmina szczęśliwych matek”.
To właśnie we wrześniu w Długo-
łęce zostanie otwarty pierwszy 
publiczny żłobek w gminie 
wiejskiej. Mimo pojawiających 
się trudności, które wyniknęły 
w międzyczasie ze strony wy-
konawcy, prace budowlane cały 
czas trwają, a efekty widać już 
gołym okiem. W żłobku zostaną 
utworzone dwie grupy wiekowe, 
po 25 dzieci w każdej. Wzory 
dokumentów rekrutacyjnych 
będą dostępne w formie elektro-
nicznej na stronie internetowej 
www.gmina.dlugoleka.pl oraz 
w formie papierowej do pobrania 
w sekretariacie szkoły w Długo-
łęce oraz w biurze podawczym 
urzędu gminy. Zapisy ruszają 
już w maju. W rekrutacji mogą 
wziąć udział matki, których 

dzieci skończyły 20. tydzień 
życia. Do projektu w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane 
kobiety, które oddając dziecko 
do żłobka, wrócą do „swojego” 
miejsca zatrudnienia po przerwie 
związanej z urlopem wycho-
wawczym lub macierzyńskim. 
O przyjęciu będzie decydować 
kolejność zgłoszeń. Osoby, które 
nie zakwalifikują się z powodu 
braku miejsc, zostaną wpisane 
na listę rezerwową i będą trak-
towane priorytetowo w naborze 
uzupełniającym. Projekt budowy 
żłobka jest jednym z najważ-
niejszych zadań inwestycyjnych 
pani wójt w obecnej kadencji. 
Koszt inwestycji to ponad 9 mln 
złotych, z których zdecydowana 
większość zostanie pokryta z bu-
dżetu gminy. Pracownicy urzędu 
cały czas starają się o pozyskanie 
kolejnych środków na częściowe 
sfinansowanie budowy i wyposa-
żenia żłobka. Do tej pory udało 
się już pozyskać ponad milion 
złotych z ministerstwa pracy 
i urzędu marszałkowskiego. 

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

Maluchy do żłobka, a mama do pracy

Kochani Sołtysi!
Nie ma w języku polskim słów, które 
opisałyby jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze 
zaangażowanie w życie społeczne naszej gminy. Mając pod 
sobą 41 miejscowości, bez Waszego udziału, nigdy nie udałoby 
się nam osiągnąć tylu sukcesów. Z okazji Dnia Sołtysa jeszcze 
raz składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, po tysiąckroć 
dziękując za to, co było i licząc, że wspólnie zrobimy jeszcze więcej.

Wójt gminy Długołęka oraz przewodniczący rady gminy.
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Viva España, viva Portugal! Czysto 
i bezpiecznie

Z roku na rok w naszej gminie 
powstaje coraz więcej 
utwardzonych dróg. Wraz z nimi 

wzrasta potrzeba zadbania o ich 
czystość i porządek, a tym samym o 
nasze wspólne bezpieczeństwo.
W tym roku planujemy uruchomić 
program  poprawy czystości i estetyki 
wsi.  Jego założeniem jest  ogólna 
poprawa estetyki naszych miejscowości 
oraz stworzenie wspólnego mianownika, 
dzięki któremu nie trzeba będzie patrzeć 
na mapę, by wiedzieć, że jest się w gminie 
Długołęka. Pomóc może w tym podobna 
kolorystyka gminnych świetlic, jednakowe 
ławki oraz przystanki, czy tabliczki 
witające oraz żegnające przejeżdżających 
kierowców.  Sołtysi wskazali już na 
przygotowanych mapach miejsca, które 
należy doprowadzić do porządku w 
pierwszej kolejności. Liczymy na to, że 
dzięki programowi uda się odpowiednio 
uporządkować istniejące drogi i 
wypielęgnować poszczególne miejscowości 
tak, by w efekcie wokół nas było czysto, 
bezpiecznie i estetycznie.

AdRiAN WAlcZyk 
wydział promocji gminy

Mowa o „profilu zaufanym”, czyli 
nowoczesnym sposobie na za-
łatwianie spraw urzędowych w 
zaciszu własnego domu. To bez-
płatne narzędzie służy do iden-

tyfikowania osób w systemie e-administracji i 
jest tym samym odpowiednikiem bezpieczne-
go podpisu elektronicznego.  
Posiadanie profilu zaufanego pozwala na sa-
modzielne założenie własnej firmy oraz do-
konywanie wszelkich zmian we wpisie, a także 
zawieszenie działalności za pośrednictwem 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej. Dzięki niemu możemy 
sprawdzić i opłacić składki ZUS. Profil zaufany 
umożliwia monitorowanie statusów aktualnie 
załatwianych spraw, jak również pozwala skła-
dać wnioski o wydanie różnych zaświadczeń i 
dokumentów. 

Mniej znaną, ale równie przydatną platformą 
jest CEPiK. Dzięki niej po złożeniu elektronicz-
nego podpisu możemy m.in. zweryfikować dane 
z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Możemy 
sprawdzić w niej również, czy auto, które chcemy 
zakupić, nie jest pojazdem kradzionym. Platfor-
ma jest dostępna na stronie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Mieszkańcy naszej gminy mogą 
również załatwiać niektóre sprawy za pośrednic-
twem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzę-
du Gminy Długołęka. Lista spraw, które można 
zgłaszać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi 
Interesanta, dostępna jest na stronie internetowej  
dlugoleka.eboi.pl. 
Zachęcamy jeszcze do odwiedzenia stron 
www.ceidg.gov.pl; www.pue.zus.pl oraz www 
cepik.gov.pl.

MARTA BiElAWskA-WAWRyŁo
wydział spraw obywatelskich

Meldunek jest łatwiejszy

szybciej, tylko z dowodem 
i dokumentem potwierdzającym 
prawo własności do lokalu – wraz 

z nowym rokiem zmieniły się przepisy 
meldunkowe, a efekty tych zmian widać 
gołym okiem.
Udając się do urzędu nie musimy już 
podawać informacji o wykształceniu, ani 
przedkładać książeczek wojskowych. Zmiany 
dotyczą również możliwości zameldowania 
i wymeldowania w tzw. „jednym okienku”, 
co dotychczas było niemożliwe. To prak-
tyczne rozwiązanie pomaga zaoszczędzić 
nam sporo cennego czasu, bo nie trzeba 
już wypisywać się z poprzedniego miejsca 
stałego pobytu. Dodatkowo formalności 
związanie z meldunkiem mogą być od no-
wego roku wykonane przez wyznaczonego 

pełnomocnika, po przedłożeniu stosownego 
pełnomocnictwa. Kolejne zmiany 
w przepisach obejmują wydłużenie terminu 
na zgłoszenie stałego pobytu z czterech 
do trzydziestu dni. Nie trzeba będzie zgłaszać 
również meldunku czasowego, jeśli okres 
przebywania na danym terenie nie przekro-
czy trzech miesięcy. Zmiana przepisów ma 
ułatwić i usprawnić powyższe procedury, 
a być może uaktualni faktyczną liczbę osób 
zamieszkujących tereny naszej gminy. Do-
wodem na to jest spory wzrost zameldowań 
na pobyt stały odnotowany z początkiem 
roku. Na 179 osób, które zameldowały 
się w styczniu, ponad połowa skorzystała 
z nowych regulacji.

MARTA BiElAWskA-WAWRyŁo 
wydział spraw obywatelskich

E-urzędy 
czynne całą dobę

Załatwianie spraw urzędowych w 
dogodnym dla nas czasie, bez pośpiechu 
i odrywania się od zawodowych 
obowiązków, a co najważniejsze bez 
kolejek - stało się rzeczywistością!

3 kroki do uzyskania 
profilu zaufanego:

1 Zalogowanie się na 
platformie ePuAP 

2 Wypełnienie wniosku  
o założenie profilu

3  udanie się (w ciągu 
14 dni) do punktu 
potwierdzającego profil 
w celu potwierdzenia 
tożsamości.

ZAdBAMy o: 
zniszczone znaki, barierki 
przy pasie drogowym, 
pomalowane przystanki, 
zarośnięte pobocza oraz 
zabrudzone oczka wodne  
i stawy. 
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W uroczystości wzięli udział 
także przedstawiciele jed-
nostek OSP z terenu gminy 
Długołęka, sołtysi okolicz-
nych miejscowości: Kępy, 

Bierzyc, Bąkowa i Budziwojowic,  a także 
gospodarz Łoziny Gabriela Podsiadły. Po-
święcenia wozu dokonał proboszcz Stani-
sław Babicz.
Nowy wóz bojowy przeznaczony jest do 
udzielania pomocy w sytuacjach wymaga-
jących szybkiego reagowania. Dodatkowe 
wyposażenie, jakim dysponują obecnie stra-

żacy, pozwoli na szybką i sprawną reakcję 
podczas wypadków samochodowych czy 
pożarów. – Wszyscy mamy świadomość, że 
praca strażaków jest niezwykle niebezpiecz-
na, niejednokrotnie ludzie ci ryzykują swoim 
życiem, by ratować innych. Mam nadzieję, że 
nowy pojazd będzie służył naszym strażakom 
latami, ale że rzadko będzie musiał wyjeżdżać 
na wezwania – podsumowała spotkanie wi-
cewójt Ewelina Kolinko, która miała okazję 
przejechać się nowym pojazdem.

kAMilA kochANiEc
wydział promocji gminy

NIERUCHOMOŚCI 
OD A DO Z
(stan na 21.03.2013)

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.

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

dŁuGoŁękA 
•  działki nr 119/2 i 119/3 o łącznej 

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

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

doMAsZcZyN
•  działka nr 149/4 o pow. 0,1135 ha. Działka 

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i zabudowę zagrodową, 
w atrakcyjnej, spokojnej okolicy.

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.

ŁoZiNA
•  działki nr 185/5 i 185/6 o pow. 0,1162 ha 

każda. Działki przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę 
zagrodową, położone blisko centrum wsi.

PAsikuRoWicE
•  działka nr 96/4 o pow. 0,2041 ha  

Działka przeznaczona pod zabudowę 
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 sprzedaży można 
uzyskać w pok. nr 17 i 18 urzędu Gminy 
długołęka lub telefonicznie pod nr 
(71) 323 02 21 i (71) 323 02 23 oraz 
w zarządzeniach wójta gminy długołęka, 
udostępnianych w siedzibie urzędu 
i na stronie internetowej  
http://dlugoleka.bip.net.pl/

StRażac y 
z nowym wozem

r  symboliczne oblanie wozu butelką szampana. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łozinie wzbogaciła się 
o nowy wóz strażacki. 23 lutego odbyło się oficjalne przekazanie 
pojazdu z rąk zastępcy wójta gminy Długołęka Eweliny Kolinko 
oraz przewodniczącego rady gminy Mirosława Dudy. 

coraz częściej mieszkańcy pytają 
nas o artykuły publikowane przez 
„informator Gminny” z prośbą 

o wyjaśnienia, sprostowania oraz 
publikację różnych tematów. 
Portal oraz papierowe wydanie gazety 
o tym tytule są tworzone przez mieszkań-
ców naszej gminy, a nie przez pracowników 

urzędu, w związku z czym nie mamy wpływu 
na artykuły, jakie są w nich zawarte. Jedyną 
gazetą redagowaną przez urząd jest „Gazeta 
Gminy Długołęka”, którą w tej chwili trzy-
macie w ręku. Informacje publikowane przez 
pracowników urzędu znajdują się również 
na stronie www.gmina.dlugoleka.pl oraz 
na facebook’owym profilu: Gmina Długołęka. 

„Informator Gminny” 
nie jest naszym pismem
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r  występ olgi tumiłowicz-pilinko. 

r  wytrzymałość sceny sprawdzała zumba angela . r  symboliczny kawałek tortu dla każdej pani . r  taneczny popis justyny łukasiewicz i kacpra dziadowicza. 

Panie odwiedzające tego dnia gimna-
zjum w Borowej mogły bezpłatnie 
zmierzyć poziom cukru, ciśnienie, 
wykonać badanie wzroku, a nawet na-
uczyć się udzielania pierwszej pomocy. 

W pobliskiej przychodni Donmed można było z 
kolei wykonać bezpłatne badania cytologiczne 
oraz wziąć udział w kursie samobadania piersi. 
Po raz drugi w tym roku do naszej gminy przyje-
chał również mammobus, zachęcający wszystkie 
panie między 50. a 69. rokiem życia do bezpłat-
nej mammografii. „Kropką nad i” było pierwsze 
gminne forum, na którym mieszkanki mogły 
wysłuchać z ust ginekologa porad dotyczących 
dbania o swoje zdrowie oraz rozpoznawania za-
grożeń, na jakie narażone są kobiety w różnych 
przedziałach wiekowych. W prelekcji wzięła 
również udział dietetyczka, która poinstruowała 
panie w jaki sposób najlepiej się odżywiać. 

Z myślą o przyszłości
Czytając to, pomyślicie zapewne: „piękna sprawa, 
tylko czy to wszystko przyniosło jakiś efekt? Ile 
pań rzeczywiście skorzystało z tych wszystkich 
udogodnień?” Jako organizatorzy również mieli-
śmy spore obawy, że temat profilaktyki zdrowot-
nej pozostanie w cieniu bezpłatnych zabiegów 
kosmetycznych. Nie chcieliśmy jednak dać za 

wygraną i… opłacało 
się! 
- Biorąc pod uwagę 
ramy czasowe, którymi 
byliśmy ograniczeni, 
wyniki są naprawdę 
zadowalające. Kobiety 
stają się coraz bardziej 
świadome i zdają sobie 
sprawę z niebezpie-
czeństw, na jakie są na-
rażone. Jeśli podobną 
akcję będziemy powie-
lać, efekty z roku na 
rok będą coraz lepsze 
– mówi Donata Tużnik 
z przychodni rodzinnej 
Donmed. – Kolejka do 
badania wzroku utrzy-
mywała się przez cały 
dzień. 16 kobiet od razu zamówiło u nas okulary 
– dodaje okulistka z firmy Optybell.
Temat zdrowia zawsze pozostanie aktualny i ni-
gdy nie jest za późno na to, by namawiać ludzi 
do badań kontrolnych. Wykorzystując Gminny 
Dzień Kobiet udało nam się zachęcić panie do 
skorzystania z nich, nawet jeśli stanowiły tylko 
tło głównych atrakcji, którymi niewątpliwie były 

zabiegi upiększające oraz pokazy 
na scenie. 

To, co kobiety 
 lubią najbardziej
Poza tematem zdrowia, tego-
roczna edycja Gminnego Dnia 
Kobiet to również tradycyjny 
ukłon w stronę pielęgnacji urody 
oraz miły sposób na spędzenie 
popołudnia w damskim gronie. 
Pod tym kątem również przygo-
towaliśmy dla pań kilka niespo-
dzianek.
Atrakcje sceniczne rozpoczęły się 
występem prawdziwej diwy ope-
rowej Olgi Tumiłowicz-Pilinko. 
Wykonania Caro mo bien, czy 
Rzeki marzeń (z asystą Pauliny 

Masztalerz oraz Zuzanny Młotek) 
zachwyciły nie tylko wszystkich obecnych w hali 
sportowej, ale i poza nią, gdzie również docierały 
wysokie tony artystki.
Emocje podgrzała para tancerzy Justyna Łukasie-
wicz oraz Kacper Dziadowicz, prezentując m.in. 
brazylijską sambę, pełną namiętności rumbę 
oraz skocznego jive’a. Aktualni wicemistrzowie 
Wrocławia, którzy dorastali pod okiem Grzego-

Piękne i zdrowe 

Pokazy mody, bezpłatne zabiegi upiększające, Zumba Angela, a nawet wróżka – to tylko część 
atrakcji podczas tegorocznej edycji Gminnego Dnia Kobiet.  Tematem numer jeden było jednak  
zdrowie, bez którego ani pieniądze, ani uroda nie mają znaczenia.

ILE PAń SIĘ ZbADAŁO?
Badanie pomiaru cukru  

209 kobiet
kontrola ciśnienia  

190 kobiet
samobadanie piersi  

38 kobiet 
kurs pierwszej pomocy  

35 kobiet 
Badanie wzroku  

60 kobiet 
Mammografia  

43 kobiety 
Badania cytologiczne 

23 kobiety
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r  konkurs na metamorfozę. 

r  tradycyjne stroje ludowe wciąż modne . 

r  poczet sztandarowy z łoziny. r  czas na inauguracyjny mecz. 

r  odsłonięcie tablicy pamiątkowej . 

Piękne i zdrowe Orły Górskiego 
w Łozinie

Uczniowie zespołu szkół w Łozinie mają spore powody do radości. 
Mogą już oficjalnie kopać piłkę na nowo otwartym ORLIKU,  
a dodatkowo będą to robić pod opieką legendarnego trenera  
Kazimierza Górskiego, który został wybrany na patrona szkoły.rza Kijkowskiego, wręcz zarażali tańcem. Co 

chwilę ktoś w ukryciu poruszał się za nimi w 
rytm latynoskiej muzyki.
Kiedy już mowa o zarażaniu, to najlepszym  
jego przykładem była pełna energii Zumba 
Angela, która przelała na wszystkich moc po-
zytywnej energii. Jej występ to prawdziwe sza-
leństwo sceniczne. Najlepszym tego dowodem 
była żywo reagująca publiczność,  która pod-
czas pokazu wpadła w „zumboszał”, a kiedy 
Angela opuściła już scenę, rozpoczęła się pogoń 
za autografami.
Na deser mieliśmy dwa pokazy mody. Najpierw 
swoje suknie ślubne oraz wieczorowe zapre-
zentowała mistrzyni elegancji Agata Gajek, a 
następnie mogliśmy poczuć powiew wiosny, 
dzięki najnowszej kolekcji francuskiej marki 
Jacqueline Riu. Na wybiegu, poza modelkami, 
mogły się zaprezentować również panie, które 
wzięły udział w konkursie na metamorfozę.
Poza sceną, tradycyjnie rządziły kosmetyczki 
oraz fryzjerki. Kolejki ustawiały się już na sa-
mym początku imprezy i nie ustępowały do 
samego końca. Atrakcje dopełniły stoiska z ko-
smetykami, zdrową żywnością, rękodziełami, 
gabinet wróżki Krystyny, kawiarenki oraz lote-
rie fantowe. Krótko mówiąc – było wszystko to, 
co kobiety lubią najbardziej.

AdRiAN WAlcZyk 
wydział promocji gminy

Uroczystość nadania imienia rozpo-
częła się mszą w sanktuarium pw. 
Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. 
Przewodniczył jej arcybiskup Marian 
Gołębiewski, który poświęcił tego 

dnia poczet sztandarowy, tablicę pamiątkową 
przedstawiającą patrona szkoły oraz kolejnego 
Orlika w naszej gminie. 
Oficjalna część ceremonii nadania imienia od-
była się na sali gimnastycznej. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in.: zastępca wójta Ewelina 
Kolinko, przewodniczący rady Mirosław Duda, 
wicemarszałek województwa dolnośląskiego 
Radosław Mołoń, prezes Dolnośląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej Andrzej Padewski oraz syn pa-
trona szkoły Dariusz Górski. – Bardzo się cieszę, 
że nasza rodzina stale się powiększa. Jesteście 
kolejną szkołą, której patronem został mój oj-
ciec – mówił syn Kazimierza Górskiego. Wy-
bór patrona nie jest kwestią przypadku. Szkoła 
w Łozinie od dawna szczyci się licznymi sukce-
sami sportowymi. Juniorzy oraz trampkarze KS 
Łoziny godnie reprezentują naszą gminę w roz-
grywkach ligowych, a hokeistki pod wodzą tre-
nera Tadeusza Marca zdobywają kolejne medale 
na mistrzostwach Polski. – Dopóki piłka w grze, 
wszystko jest możliwe. To przesłanie powinno 
wam towarzyszyć przez całe życie i przypomi-

nać, że nie warto się poddawać, nawet w sytu-
acjach, w których osiągnięcie sukcesu wydaje 
się być niemożliwe – mobilizowała młodzież 
Ewelina Kolinko. 
Kulminacyjnym momentem uroczystości było 
wprowadzenie oraz przekazanie z rąk pani dy-
rektor Ilony Nowaczyk przepięknie zdobionego 
sztandaru przedstawiającego sylwetkę Kazi-
mierza Górskiego. Od dziś poczet sztandarowy 
z Łoziny będzie nam towarzyszył we wszystkich 
ważnych, gminnych uroczystościach. 
Po zakończeniu ceremonii nadania imienia 
odbyło się uroczyste otwarcie trzeciego Orlika 
w naszej gminie. Wstęgę przecięli zastępca wój-
ta Ewelina Kolinko oraz prezes DZPN Andrzej 
Padewski. Chwilę później na boisko wbiegli 
piłkarze KS Łoziny, by rozegrać inauguracyjny 
mecz. 
Środki finansowe na budowę Orlika w Łozinie 
przekazane zostały z dwóch źródeł: Minister-
stwa Sportu i Turystyki – 333 tys. zł oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go 260 tys. zł, pozostałą część (ok. 500 tys. zł) 
pokryła gmina w ramach wkładu własnego. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszym 
profilu na Facebooku.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy 
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Kto ukradł miliony?

Temat chodników przy drogach 
powiatowych wre od kilku lat. Wnioski 
do budżetu powiatu składane są co roku, 

konkretna decyzja niestety nie zapadła.
13 lutego wójt gminy Długołęka wraz z klubem 
radnych „W przyszłość” spotkali się ze staro-
stą, żeby ustalić co dalej w tej kwestii. Na spo-
tkaniu obecni byli również wicestarosta Jerzy 
Fitek oraz dyrektor wydziału dróg i transportu 
Beata Kaczka-Folaron. Podczas spotkania radni 
podkreślali problem bezpieczeństwa pieszych 
przy drogach powiatowych. W wielu miejscach, 
gdzie natężenie ruchu jest bardzo wysokie, 
piesi muszą korzystać z wąskiego pobocza, o ile 
takowe się w ogóle znajduje. W porze zimowej 
jest to bardzo niebezpieczne.
Starostwa Andrzej Szawan stwierdził, że 
priorytetem powiatu w tej kadencji jest poprawa 
nawierzchni na drogach. Powiat nie buduje 
chodników, o ile nie jest to inwestycja komplek-

sowa (droga, odwodnienie i chodnik). Z deklaracji 
zarządu wynika, że na lata 2013-2014 w budże-
cie powiatu nie przewidziano ani jednej złotówki 
na budowę chodników. Jeśli gmina je chce, musi 
wystąpić do starostwa z wnioskiem, wskazać 
konkretny chodnik, zakres prac i zadeklarować 
jego sfinansowanie ze środków budżetu gminy. 
Starostwo w ramach pomocy może wykonać 
projekt i ewentualnie w ramach posiadanych 
środków odwodnienie. – Taka deklaracja nie daje 
żadnych gwarancji na rozwiązanie problemu 
budowy chodników, bowiem jednym z większych 
kosztów inwestycji jest właśnie wykonanie od-
wodnienia – tłumaczy kierownik wydziału remon-
tów i inwestycji Katarzyna Wolicka. – Naszym 
zdaniem chodniki powinny powstać przynajmniej 
w kilku najbardziej niebezpiecznych miejscach. 
W pierwszej kolejności są to dojścia do dzieci 
z przystanków do szkół. Koszt tych inwestycji 
może wynieść nawet kilka milionów złotych.

Szukając najlepszego rozwiązania, pani wójt 
zaproponowała powołanie zespołu roboczego 
złożonego z przedstawicieli powiatu i gminy, 
który wskazałby miejsca budowy chodników. 
Pomysł nie zyskał jednak aprobaty starosty.
W najbliższym czasie wójt, pracownicy 
urzędu oraz klub radnych „W przyszłość” będą 
określać najbardziej niebezpieczne miejsca 
przy drogach powiatowych, aby przedstawić 
je staroście. Kolejną inicjatywą pani wójt jest 
propozycja włączenia się starostwa gminy 
w program poprawy czystości, estetyki 
i bezpieczeństwa, który w dużej mierze opiera 
się na drogach powiatowych. Wicestarosta 
poprosił o złożenie oficjalnego wniosku w tej 
sprawie wraz z opisem programu, co zostanie 
zrobione w najbliższych tygodniach. Obie stro-
ny uzgodniły, że będą kontynuować rozmowy.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy 

 bezpieczeństwo na drogach powiatowych 

Po zatwierdzeniu porządku obrad 
oraz sprawozdaniu przewodniczące-
go rady, pani wójt przedstawiła listę 
rozstrzygniętych oraz planowanych 
przetargów. Dzięki niższym cenom 

za realizację zadań, niż te, które zakładali-
śmy, udało nam się zaoszczędzić pulę wolnych 
środków. W związku z tym, swobodnie może-
my przystąpić do realizacji przetargów na bu-
dowę dróg w Pasikurowicach oraz Mirkowie 
(szczegóły na str. 11). 
W tym roku rozpocznie się również budowa 
przystanku kolejowego w Ramiszowie. Koszt 
inwestycji to milion złotych, z czego 300 tys. 
gmina przekaże na podstawie porozumienia 
z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Kwota zo-
stanie przekazana na przełomie marca i kwiet-
nia, w czerwcu zostanie otworzony przetarg, 
a w grudniu będziemy mogli już korzystać 
z przystanku na trasie Wrocław – Trzebnica.

Minął termin składania deklaracji!
Na zakończenie sprawozdania pani wójt 
przypomniała o terminie składania dekla-
racji śmieciowych, który minął 15 marca. 
Do tej pory wpłynęło ich do nas prawie 5 
tys., co stanowi zaledwie 66 proc. wszyst-
kich, które powinniśmy już mieć. Decyzją 

wójta, właściciele nieruchomości, którzy 
nie złożą deklaracji, będą obciążeni staw-
ką 23 zł/miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej nieruchomość. 

Razem można więcej
Po sprawozdaniu wójta, głos zabrał dorad-
ca prezydenta Wrocławia Bogdan Cybulski, 
który przedstawił radnym projekt stworze-
nia stowarzyszenia gmin i powiatów aglo-
meracji wrocławskiej. Mając osobowość 
prawną oraz własny budżet, stowarzyszenie 
może występować do marszałka i różnych 
organów państwa o środki potrzebne do re-
alizacji autorskich projektów. Mogłoby 
również korzystać z wielu uprawnień, np. 
występować o unijne dotacje, które znacz-
nie trudniej otrzymać w pojedynkę. Bez 
względu na wkład finansowy, który będzie 
uzależniony od wielkości dochodów samo-
rządu, każdy przedstawiciel gminy będzie 
miał jeden głos w stowarzyszeniu. Na wczo-
rajszej sesji radni uchwalili, że gmina Dłu-
gołęka włączy się do projektu.

Ułatwienia dla mieszkańców
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie 
za rok 2012 z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Chwilę później radni przy-
stąpili do głosowania nad projektami uchwał. 
Podczas obrad zapadła m.in. decyzja dotycząca 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

Za nami xxii sesja
Za nami XXII sesja rady gminy, podczas której radni zatwierdzili 
projekty 18. uchwał. Gościem obrad był doradca prezydenta 
Wrocławia bogdan Cybulski, który przedstawił ideę powstania 
stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji wrocławskich,  
do którego przystąpi również gmina Długołęka.

r  radni zatwierdzili projekty wszystkich uchwał. 
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Gmina długołęka po raz kolejny 
przyznaje dotacje na częściową 
refundację budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W tegorocznym 
budżecie zarezerwowano na ten cel 50 
tys. zł.
O dofinansowanie budowy przydomowej 
oczyszczalni może ubiegać się każdy mieszka-
niec gminy, posiadający prawo do dysponowa-
nia nieruchomością, znajdującą się na terenie 
gminy Długołęka, a także wspólnoty mieszka-
niowe – pod warunkiem posiadania zarządu. 
Nie przewiduje się dotacji dla podmiotów 
gospodarczych.
Kwoty jakie zaplanowano na dofinansowania 
to: 2000 zł dla osób fizycznych i po 1200 zł 
na każdego członka wspólnoty mieszkaniowej 
(wyodrębniony lokal mieszkalny), jednak kwota 
dofinansowania nie może przekroczyć 50% 
wartości oczyszczalni.

Osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, 
zainteresowana otrzymaniem dotacji, jest 
zobowiązana, przed przystąpieniem do budowy 
oczyszczalni, złożyć w urzędzie gminy, wypeł-
niony wniosek wraz z wymaganymi załączni-
kami. Wnioski można składać w ciągu roku 
na bieżąco, jednak nie później niż do dnia 30 
września. 

Warunkiem uzyskania  
dotacji jest:
• złożenie kompletnego wniosku;
•  podpisanie umowy z gminą Długołęka, zawie-

rającej m.in. szczegółowy opis przedsięwzięcia 
oraz termin realizacji inwestycji;

•  pisemne powiadomienie gminy o zakończeniu 
montażu oczyszczalni oraz przedłożenie faktur, 
potwierdzających zakup i montaż inwestycji;

•  sporządzenie protokołu z oględzin terenowych, 
potwierdzającego budowę przydomowej 

oczyszczalni.
Wzór wniosku, umowy oraz uchwała dotycząca 
regulaminu przyznania dotacji, dostępna jest 
w punkcie podawczym, w pokoju 123 oraz 
na stronie internetowej www.dlugoleka.bip.net.pl.

Dotacją mogą zostać objęte inwesty-
cje, w przypadku których:
1)  nie ma technicznych możliwości podłączenia 

nieruchomości do istniejącej sanitarnej sieci 
kanalizacyjnej lub podłączenie takie jest ekono-
micznie nieuzasadnione;

2)  w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym gminy 
Długołęka i budżecie gminy w perspektywie 
dwóch lat od złożenia wniosku o częściowe 
refundowanie kosztów nie jest planowana 
budowa sieci kanalizacyjnej, która objęłaby tę 
nieruchomość.

kATARZyNA cisoWskA 
wydział ochrony środowiska

Z inicjatywy pani wójt oraz sołtysów, 
od miesiąca na terenie naszej gminy 
odbywają się zebrania wiejskie 

z kierownikiem wydziału ochrony środowiska 
Tadeuszem lutym. Głównym tematem jest 
oczywiście „ustawa śmieciowa”, która 
zacznie obowiązywać od 1 lipca br. 
Do tej pory spotkania odbyły się już w 12. 
miejscowościach (Długołęka, Brzezia Łąka, Łozina, 
Kiełczów, Pasikurowice, Borowa, Wilczyce, 
Byków, Siedlec, Kiełczówek, Mirków, Szczodre), 
a  po świętach czekają na nas kolejne. – W ze-
braniach wzięło udział wiele osób, za co jestem 
im bardzo wdzięczna. Niestety zmiany, które 
wprowadził ustawodawca cały czas budzą nowe 
pytania i wątpliwości, z którymi jako gmina mu-
simy się zmierzyć. Najlepszym sposobem na ich 
rozwianie jest spotkanie z mieszkańcami – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. Terminarz kolejnych spo-
tkań opublikujemy na stronie internetowej www.
gmina.dlugoleka.pl. 
Wszelkie informacje w sprawie „ustawy śmie-
ciowej” można uzyskać również bezpośrednio 
w urzędzie gminy lub telefonicznie pod nume-
rem: 71 323 02 71 (72,79).

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

Zebrania w sprawie śmieci

komunalnymi w drodze inkasa, co będzie 
sporym udogodnieniem dla mieszkańców. 
Inkasentami w przeważającej większości będą 
sołtysi z terenu naszej gminy, z wyjątkiem Ja-

nuszkowic (wpłaty będzie przyjmować Tade-
usz Oleksiak) oraz Wilczyc (Genowefa Dzię-
gała). W Kamieniu pieniądze będzie można 
wpłacać sołtysowi Piecowic Renacie Szrek. 
Wiele pytań wzbudziła uchwała w sprawie 
niewyrażania zgody na wyodrębnienie fundu-
szu sołeckiego w 2014 roku. Część osób prze-
straszyła się, że od przyszłego roku sołectwa 
nie będą miały do swojej dyspozycji żadnych 
funduszy. – Środki na inicjatywy sołeckie 
są przyznawane w naszej gminie od ośmiu 
lat i nie zamierzam zmieniać tej praktyki. 
Uchwała ma właśnie na celu podtrzymanie 
obowiązujących zasad – uspokaja Iwona 
Agnieszka Łebek. 
Z imiennym zestawieniem głosowania 
nad projektami wszystkich uchwał podej-
mowanych na XXII sesji rady można za-
poznać się na naszej stronie internetowej 
www.gmina.dlugoleka.pl.

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy 

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie

Ze zdumieniem odebrałam fakt, iż 
w czasie obrad komisji budżetowej 
w dniu 19 marca br. radny klubu 
„Aktywni” leon Maślanka publicznie 
przyznał się do nieposiadania kubła 
na śmieci. Ponadto stwierdził, 
że podobnie postępuje połowa 
mieszkańców stępina! Taka postawa 
radnego zaskakuje tym bardziej, 
że jako reprezentant mieszkańców 
powinien dawać dobry przykład. 
Przypominam, że zgodnie z prawem 
posiadanie kubła to obowiązek 
każdego mieszkańca. 

Barbara sułek
przewodnicząca komisji budżetowej

15 marca minął termin składania deklaracji śmieciowych! decyzją wójta, właściciele nieruchomości, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, będą płacić stawkę 23 zł/miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
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Kurek z kasą 
stale dokręcany

Przez ostatnie cztery miesiące gminę 
długołęka odwiedzali wolontariusze 
z Włoch, Estonii, Portugalii, 

hiszpanii, Niemiec i Białorusi. spotkania 
były doskonałą formą na spędzenie 
wolnego czasu i poznania tradycji, 
zwyczajów, a nawet kuchni typowej dla 
danego kraju. 
Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań do-
tyczących sposobu życia w obcych krajach, 
przez które często wywiązywały się ciekawe 
dyskusje. Mimo że spotkania organizowano 
jedynie w sześciu szkołach: w Długołęce, Sie-

dlcu, Kiełczowie, Łozinie, Borowej i Brzeziej 
Łące, przyciągały one mieszkańców z terenu 
całej gminy. Obecnie odbywają się już ostat-
nie z cyklu 36. gościnnych wystąpień. 
A już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich 
na oficjalną konferencję podsumowującą pro-
jekt, która odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. 
o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Długołęka. 
Konferencja będzie stanowiła szansę na przy-
pomnienie wspólnych spotkań oraz przybliży 
m.in. działania związane ze współpracą 
zagraniczną w gminie Długołęka.
Podjęcie działań w ramach projektu „Po-

znaj swojego sąsiada” było możliwe dzięki 
uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków 
Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na 
lata 2007-2013. Realizowaliśmy go wspólnie 
ze stowarzyszeniem Semper Avanti oraz 
z lokalnymi i zagranicznymi wolontariusza-
mi. W naszej gestii leżało zapewnienie sal 
do prowadzenia spotkań, wsparcie promocji 
projektu oraz udzielenie niezbędnego wkładu 
finansowego w realizację projektu.

jARosŁAW dudEk
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych i współpracy zagranicznej

Złożyliśmy wnioski i oczekujemy 
na decyzje w zakresie:
1)  dofinansowania remontu świetlicy wiej-

skiej w Brzeziej Łące w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na kwotę po-
nad 24 tys. zł,

2)  pokrycia części kosztów działań związanych 
z przygotowaniem obchodów 10-tej rocz-
nicy partnerstwa gmin Długołęka i Velen 
w ramach środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej na kwotę 6 tys. zł,

3)  kontynuacji budowy żłobka w Długołęce 
(jako trzecie źródło finansowania tej samej 
inwestycji) w ramach środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej, z progra-
mu „MALUCH 2013” na kwotę 580 tys. zł,

4)  pokrycia kosztów wyposażenia obecnie 
budowanego żłobka w Długołęce (kolejne 
źródło finansowania tej samej inwestycji) 
w ramach środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, z programu „MA-
LUCH 2013” na kwotę 82 tys. zł,

5)  partnerskiej inicjatywy pn. „The Creati-
ve European Action Game” realizowanej 
przez szkołę w Siedlcu we współpracy ze 
szkołami z: Austrii, Niemiec, Francji, Hisz-
panii, Belgii i Turcji, wnioskowana kwota 
dofinansowania z UE w ramach Programu 

„Uczenie się przez całe życie” wynosi 20 
tys. euro.

Znamy wyniki wniosków w zakresie:
1)  pokrycia kosztów działalności animato-

rów odpowiedzialnych za prawidłowe 
funkcjonowanie kompleksów spor-
towych w Kiełczowie, Brzeziej Łące 
i Łozinie w ramach programu „Ani-
mator – Moje Boisko Orlik 2012” 
– uzyskaliśmy wsparcie finansowe 
na łączną kwotę 27 tys. zł,

2)  budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Borowej – etap II – uzyskaliśmy 
dotację w kwocie 700 tys. zł oraz po-
życzkę w wysokości 1,4 mln zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

3)  usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy – udało nam się pozyskać 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu ponad 110 tys. zł,

4)  przebudowy ul. Zawadzkiego wraz z chod-
nikiem oraz oświetleniem ulicznym w Dłu-
gołęce – nie udało się uzyskać dofinanso-
wania z powodu wyczerpania puli środków 
przeznaczonej w naborze wniosków.

5)  przebudowy budynku na potrzeby Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Długołęce – nie 
udało się uzyskać dofinansowania z powo-
du ograniczonej puli środków, w naborze 
wzięło udział aż 500. wnioskodawców.

kARoliNA hoRNickA
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych i współpracy zagranicznej

Powoli mija ostatni rok z siedmioletniego okresu, w którym możemy 
starać się o dotacje z Unii Europejskiej.  I choć pieniędzy do rozdania 
już jest niewiele, stale szukamy nowych źródeł finansowania  
i korzystamy z pojawiających się możliwości.

Jesteśmy sercem Europy
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DZIEJE SIĘGmina stawia na drogi
NAZWA  
PosTęPoWANiA  
PRZETARGoWEGo

TERMiN oTWARciA 
oFERT

TERMiN REAliZAcji 
uMoWy

Dostawa oraz montaż 
oznakowania drogowego, urządeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
tablic z nazwami ulic na terenie 
gminy

12.02.2013 15.12.2013

Cząstkowy remont nawierzchni 
bitumicznych oraz dróg 
zarządzanych przez wójta gminy 
Długołęka

05.02.2013 15.12.2013

Bieżące utrzymanie i naprawa 
dróg gruntowych oraz częściowo 
utwardzonych na terenie gminy

04.02.2013 15.12.2013

Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu 
gminy

25.03.2013 31.12.2014

Wyłonienie wykonawcy (nauczycieli 
lub firmy szkoleniowej) do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w 
szkołach podstawowych w ramach 
projektu "Indywidualizacja nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkoł 
podstawowych w gminie Długołęka"

19.03.2013

II semestr roku szkolnego 
2012/2013 - nie później 

jednak niż do dnia 
27.06.2013r.

Przebudowa odcinka ul. Polnej w 
Wilczycach 11.03.2013  7 miesięcy od dnia 

podpisania umowy

Przebudowa ul.Sosnowej, 
Topolowej, Świerkowej oraz 
Brzozowej w Mirkowie - II etap

06.03.2013 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

Przebudowa dróg w Kamieniu etap 
III ul.Koralowa 07.03.2013 4 miesiące od dnia 

podpisania umowy

Modernizacja nawierzchni ul. 
Cyprysowej i fragmentu ul. 
Hebanowej w Kiełczowie 

01.03.2013 3 miesiące od dnia 
podpisania umowy

Modernizacja nawierzchni w 
Mirkowie 06.03.2013 3 miesiące od dnia 

podpisania umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 
Familijnej w Wilczycach 

planowany termin 
otwarcia ofert: I 

połowa kwietnia 2013

do 4 miesięcy od dnia 
podpisania umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 
Wiśniowej w Kiełczowie 

planowany termin 
otwarcia ofert: I 

połowa kwietnia 2013

do 4 miesięcy od dnia 
podpisania umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 
Różanej oraz ul.Ładnej w Kiełczowie

planowany termin 
otwarcia ofert: I 

połowa kwietnia 2013

Zamówienie uzupełniające - 
odśnieżanie i zwalczanie śliskości 
na drogach gminy 

nie dotyczy od dnia 13.03.2013 do 
30.04.2013

Usługa utrzymania czystości i 
porządku w pasie drogowym i 
utrzymania terenów zielonych na 
terenie gminy

planowany termin 
otwarcia ofert: I 

połowa kwietnia 2013
30.10.2013

Minęły zaledwie trzy miesiące od syl-
westrowego odliczania, a inwestycje 
w gminie długołęka ruszyły pełną parą. 

Najbardziej widoczne efekty to rozbudowa 
i modernizacja dróg. Na ten cel przeznaczono 
w tegorocznym budżecie ok. 7 mln zł. 
Przebudowa dotyczy kompleksowych prac, które 
obejmują również budowę odwodnienia, chodników 
oraz oświetlenia drogowego. 
obecnie zakończył się etap przetargów 
na przebudowę:
1.  ul. Brzozowej, Topolowej, Świerkowej i Sosno-

wej w Mirkowie 
2.  ul. Koralowej w Kamieniu
3. odcinka ul. Polnej w Wilczycach
4.  odcinka ul. Malinowej w Pasikurowciach
5.  ul. Klonowej, Kasztanowej, Akacjowej i Buko-

wej w Mirkowie
6.  ul. Osiedlowej w Pasikurowicach
7.   ul. Konopnickiej, Akacjowej i Spokojnej w Dłu-

gołęce
dodatkowo w budżecie gminy zabezpieczo-
no 3,5 mln zł na budowę nowych nakładek 
asfaltowych. 
1.  Modernizacja odcinka ul. Hebanowej i ul. 

Cyprysowej w Kiełczowie
2.  Modernizacja ul. Poziomkowej, odcinka ul. 

Łąkowej oraz ul. Malinowej w Wilczycach
3.  Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej 

w Kiełczowie
4.  Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej 

w Pasikurowicach
5.  Modernizacja nawierzchni ul. Wierzbowej 

w Domaszczynie
6.  Modernizacja nawierzchni odcinka ul. Milickiej 

w Łozinie
7.  Modernizacja nawierzchni drogi w  Godzieszo-

wej
8.  Modernizacja nawierzchni drogi w Oleśniczce
9.  Modernizacja nawierzchni drogi w Bielawie
10.  Modernizacja nawierzchni drogi w Ramiszo-

wie
11.  Modernizacja nawierzchni drogi w Bukowinie
Już niebawem będziemy mogli odczuć komfort 
jazdy po wyremontowanych i czystych drogach 
oraz chodnikach.

ANNA choMickA
wydział promocji gminy 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Przed nami 10-lecie współpracy 
z niemiecką gminą Velen. Z okazji 
jubileuszu zaplanowaliśmy drużynowy 

konkurs dla uczniów wszystkich szkół z terenu 
gminy długołęka. 
Jesteśmy ciekawi jak młodzież wspomina udział 
w spotkaniach z niemieckimi rówieśnikami oraz 
jak postrzega nasze partnerstwo. Rozstrzygnię-
cie konkursu odbędzie się w rocznicę podpisania 
umowy o współpracę, czyli 17 maja br. w zespole 
szkół w Siedlcu. Szczegóły wkrótce na naszej 
stronie www.gmina.dlugoleka.pl
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Towarzyszą nam 
przy gminnych 
uroczystościach, na których 
rozpieszczają nas pysznymi, 
domowymi wypiekami. 
Są rycerzami wiejskich 
tradycji, które niestety 
coraz częściej wymierają 
w świecie wiecznej gonitwy 
za zyskiem i karierą. Mowa 
oczywiście o kołach gospodyń 
wiejskich, dzięki którym słowo 
„polska prawdziwa wieś” 
nie przepadło w słowniku 
archaizmów.

Na terenie naszej gminy funkcjo-
nują trzy sformalizowane koła w: 
Stępinie, Godzieszowej i Siedlcu. 
Jak sama nazwa wskazuje, zdecy-
dowanie przeważają w nich kobie-

ty, choć jak się okazuje, panów również nie 
brakuje. – W skład naszego koła wchodzi 36 
pań, jednak bez pomocy naszego sołtysa, 
strażaków z ochotniczej straży i panów z rady 
sołeckiej, wiele byśmy nie zrobiły. Męska 
ręka bardzo się przydaje, chociażby przy or-
ganizacji lokalnych zabaw – mówi Katarzyna 

Wysmyk, przewodnicząca koła ze Stępina. 
W Godzieszowej i Siedlcu kobiety również 
mogą liczyć na pomocną dłoń mężczyzn, 
którzy biorą czynny udział we wszystkich or-
ganizowanych inicjatywach. 

Wiejskie przysmaki
Pisząc o kołach gospodyń, co najmniej jeden 
akapit trzeba poświęcić wiejskim wypiekom. 
Swojskie zapachy własnoręczne robionego 
masełka, wędzonej kiełbasy, ziemniaczanych 
potraw ze Stępina, pieroga z Godzieszowej, 
czy słynnych pierożków z Siedlca, towarzyszą 
nam przy wszystkich gminnych uroczysto-
ściach. To właśnie przy stoiskach kół gospo-
dyń wiejskich ustawiają się zawsze najdłuższe 
kolejki osób spragnionych smaku prawdzi-
wej, polskiej wsi. Najlepszym tego przykła-
dem były ubiegłoroczne dożynki, na których 
potrawy naszych gospodyń schodziły niczym 
ciepłe bułeczki… ze smalcem i ogórkiem ki-
szonym – palce lizać!

Dusza artysty
Koła gospodyń wiejskich zdobywają nasze 
serca nie tylko domowymi pysznościami, ale 
również własnoręcznie robionymi arcydzieła-
mi. Ubiegłoroczne wieńce dożynkowe stały się 
prawdziwą wizytówką naszej gminy. Słomia-
nego ptaka ze Stępina wykonanego przez Ka-

tarzynę Kucharską oraz Izabelę Bajorek doce-
nił sam Jerzy Kryszak, który przed występem 
wcielił się w rolę jurora. Na długo zapamięta-
my również makietę parku w Godzieszowej 
oraz prawdziwe perełki koła gospodyń z Sie-
dlca – rzeźby Józefa Rynga, obrazy Ewy Kosiń-
skiej oraz wyszywanki Stanisławy Inglot.

Współpraca popłaca
Koła gospodyń wiejskich formalnie funk-
cjonują stosunkowo krótko (z Godzieszowej 
i Siedlca ok. roku, ze Stępina dwa lata), ale 
tak naprawdę mieszkańcy współpracują ze 
sobą znacznie dłużej. Swój sukces koła opie-
rają na dialogu i zaangażowaniu ludzi w życie 
społeczne wsi. Czy to Dni Gminy, dożynki 
wiejskie, a nawet imieniny, mieszkańcy zbiera-
ją się we wspólnym gronie i przygotowują coś 
od siebie. –Fajnie, gdyby udało się połączyć 
siły wszystkich kół i zrobić coś razem. Wtedy 
na pewno wszyscy by o nas usłyszeli – mówi 
Katarzyna Wysmyk. Do kół może dołączyć 
każdy. Wystarczy przyjść na organizowane co 
miesiąc spotkanie i dać coś od siebie, przede 
wszystkim chęć do współpracy. Bo jak są chęci, 
efekty widać gołym okiem, zarówno przy oka-
zji lokalnych świąt, jak również przy najwięk-
szych gminnych uroczystościach. 

AdRiAN WAlcZyk
wydział promocji gminy

tu się rodzi tradycja

r  sołtys henryk miziniak stoi na straży koła z godzieszowej.

r  rzeźby, obrazy, wyszywanki – dzieła sztuki z siedlca.

r  pokaz darcia pierza koła ze stępinia.
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