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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Świat 

budzi się do życia po długim, zimowym okresie. 

Chciałabym, aby nasza gmina również zakwitła na 

wiosnę. Dlatego kontynuujemy akcję nasadzeń kwiatów i krze-

wów, którą zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku (str. 11). Za-

chęcam wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w pro-

jekt. Każdemu z nas będzie milej spędzało się czas wśród pięknej 

zieleni i w czystym otoczeniu.

Maj to także szczególny czas dla mnie. Dokładnie 15 lat temu 

rozpoczęłam swoją pracę jako wójt gminy Długołęka. Czas upływa 

bardzo szybko. Równie szybko minęły mi cztery kadencje pracy. 

Jestem ogromnie wdzięczna i dumna, że przez tyle lat obdarzają 

mnie Państwo niezmiennie swoim zaufaniem i sympatią. Wierzę,  

że efekty mojej 15-letniej pracy są zauważane przez Państwa w ży-

ciu codziennym i sprawiają, że żyje się Państwu w gminie dobrze, 

szczęśliwie i bezpiecznie! Z tej okazji chciałam pochwalić się Pań-

stwu z otrzymanego przez mnie w ubiegłym tygodniu wyróżnienia 

w konkursie Eko Wójt Roku. 2015 rok przyniósł mi także ósmą już 

nominację do nagrody Wójta Roku. Cóż, znów nie udało mi się wy-

grać, niemniej jednak uważam za duży sukces sam fakt nominacji. 

Dziękuję więc wszystkim, którzy wysyłali na mnie SMS-y. 

Moja osobista rocznica zbiegła się z bardzo ważnym świętem – 

25-leciem powstania samorządu w Polsce. Chcemy uczcić tak 

ważny dla Polaków jubileusz. Zapraszam wszystkich mieszkańców 

do udziału w konkursie fotograficznym (str.3). Wystarczy pokazać 

nam w formie fotografii lub kolażu zdjęć, jak w tym czasie zmieniła 

się nasza gmina lub jak zmieniło się życie z punktu widzenia miesz-

kańca gminy Długołęka. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 

500 zł. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na 

wystawie fotograficznej w urzędzie gminy.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Najpiękniejsze konie  
znów w Siedlcu

Majówka to czas wielu zabaw 
i festynów. Jednak tylko w Siedlcu 
będą mieli Państwo okazję po-
dziwiać najpiękniejsze konie rasy 
śląskiej. 31 maja zapraszamy na 
coroczne Święto Konia. Jak zawsze 
organizatorzy zapewniają różno-
rodność atrakcji m.in. smakołyki kół 
gospodyń wiejskich i zabawy dla 
dzieci. Na znawców tematu czekać 
będą wyceny koni oraz pokazy towa-
rzyszące.

Raków zaprasza wszystkie 
dzieciaki
Gminny Ośrodek Kultury oraz sołe-
ctwo Raków zapraszają wszystkie 
dzieci z gminy Długołęka do wspól-
nej  zabawy z okazji Dnia Dziecka. 
W niedzielę 31 maja od g. 15 na 
boisku sportowym będą czekały na 
nie warsztaty plastyczne, kulinarne, 
mnóstwo dmuchańców i jeszcze wię-
cej dobrej zabawy. Przybywajcie!

Samorządy kończą 25 lat
27 maja obchodzimy jubileusz 25 
lat utworzenia samorządu teryto-
rialnego w Polsce. W tym czasie 
w naszym kraju zaszły ogromne 
zmiany ustrojowe i społeczne, które 
miały wpływ na życie każdego z nas. 
Gmina Długołęka chce włączyć się 
w obchody tej symbolicznej roczni-
cy. Zapraszamy do udziału w konkur-
sie fotograficznym! Pokaż nam na 
zdjęciu, jak zmieniło się Twoje życie 

Na SKRóTy

To już XIV edycja imprezy 
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z życia gminy

Z okazji dnia strażaka składam serdeczne życzenia wszystkim strażakom i strażaczkom, którzy 
działają ochotniczo na terenie gminy Długołęka. Wasza odwaga, umiejętności oraz bezinteresow-
na potrzeba niesienia pomocy sprawiają, że nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Dziękuję 

Wam za ogromne zaangażowanie i życzę niemalejącej energii i chęci do społecznego działania!

drodzy bibliotekarze! Z okazji Waszego święta pragnę życzyć, aby satysfakcja zawodowa z pełnienia 
ważnej misji kształtowania umysłów i postaw życiowych młodych ludzi oraz upowszechniania kultury 
słowa wśród naszych mieszkańców nigdy nie malała. Dziękuję Wam za Waszą kreatywność i energię 

oraz przyjemną atmosferę jaką tworzycie w gminnych bibliotekach.

W maju obchodzimy dzień działacza kultury. Z tej okazji pragnę złożyć  
serdeczne życzenia wszystkim twórcom, działaczom i animatorom życia kulturalnego  

oraz sportowego gminy. Za sprawą Waszej pracy gmina postrzegana jest, jako miejsce 
twórczych inicjatyw, ciekawych wydarzeń i zawodów sportowych. Życzę Wam kolejnych 

pomysłów oraz nieustannej inspiracji, energii i sportowego ducha.

iwona agnieszka łebek 
wójt gminy Długołęka

Rozbudowa szkoły w Kiełczowie 
dobiega już końca. W ostatnim czasie 
zakończono montaż stolarki okiennej 
oraz ślusarki, zakończono prace tyn-
karskie, posadzkarskie i dekarskie, 
a także rozpoczęto montaż windy. 
Z początkiem maja wykonawca pla-
nuje rozpocząć prace przy elewacji. 
Dodatkowo trwają zaawansowane 
prace kanalizacyjne, w tym przygoto-
wanie kanalizacji deszczowej.

Kolejna świetlica wybudowana

Budynek świetlicy w Stępinie jest 
już ukończony, a teraz trwają prace 
porządkowe. Z początkiem maja 
rozpoczną się procedury mające 
na celu otrzymanie pozwolenia na 
użytkowanie. Z uwagi na warunki 
gruntowe wykonawca zgłosił potrze-
bę doprojektowania oraz wykonania 
dodatkowego odwodnienia terenu 
parkingu przy świetlicy. Dodatkowy  
zakres prac spowoduje, że termin za-
kończenia budowy drogi dojazdowej 
oraz miejsc parkingowych wydłuży 

się o trzy tygodnie. Nie wpłynie to 
jednak na ostateczny termin uzyska-
nia pozwolenia na użytkowanie dla 
całości inwestycji.

Budujemy nowe, o stare dbamy

W tegorocznym budżecie zabezpie-
czono 80 tys. zł na remonty świetlic. 
Prace w tym zakresie realizowane są 
pełną parą. W Januszkowicach zakoń-
czyliśmy remont kuchni i łazienek, 
gdzie położono kafle naścienne oraz 
uzupełniono instalację elektryczną. 
W Bielawie i w Pasikurowicach wy-
remontowano natomiast istniejące 
chodniki, a także wykonano podjazdy 
dla wózków i osób niepełnospraw-
nych.

opracowała anna chomicka
wydział promocji gminy

lub jak zmieniła się gmina w tym 
czasie. Na zgłoszenia czekamy do 
8 maja. Więcej info na www.gmina.
dlugoleka.pl

Co słychać na placu budowy 
w Kiełczowie?

Na SKRóTy                    Na SKRóTy                    Na SKRóTy
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Nowy chodnik w Pasikurowicach

Wnętrza we wrześniu przetestują dzieci
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Czekamy tylko na pozwolenia
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Nagroda główna to 500 zł
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Jury, w skład którego weszli: Anna 
Chomicka i Adrian Walczyk z wy-
działu promocji gminy oraz Grze-
gorz Zmarzły z Gminnego Ośrod-

ka Kultury,  przez miesiąc odwiedzili sześć 
gminnych szkół. Uczestnicy dopisali, jednak 
w finale może wystąpić jedynie 10 najlep-
szych. Do tegorocznych zwycięzców castin-
gów należą:

1. patrycja węgrzyn
2. piotr dąbrowski
3. paulina masztalerz
4. barbara wojtczak
5. aleksandra pęcherz
6. patrycja polańska
7. piotr mróz
8. konrad skoczyło
9. anna miroforidu
10. zespół anamnezis

- Ostatecznie, to mieszkańcy gminy będą mieli 
wpływ na wybór tej jednej, najjaśniejszej gwiaz-
dy Gminnych Talentów, która otrzyma czek na 
1.000 zł. Głosowanie odbędzie się podczas Dni 
Gminy Długołęka, do udziału w których serdecz-
nie Państwa zapraszam – zachęca Anna Chomi-
cka. Natomiast już dziś możecie pomóc swojemu 
faworytowi zdobyć tytuł ulubieńca internetowej 
społeczności. Wystarczyć kliknąć Lubię to! pod 
filmikiem wybranego uczestnika na gminnym 
profilu na FB www.facebook.com/wdlugolece. 
Osoba bądź zespół, który zdobędzie najwięcej laj-
ków, zostanie uhonorowany specjalną nagrodą. 
Głosowanie internetowe potrwa do 19 czerwca!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy

z życia gminy

po miesiącu castingów jury 
wybrało dziesiątkę najlepszych 
uczestników, którzy zaprezentu-
ją się na scenie głównej podczas 
dni gminy długołęka. Finaliści 
wystąpią 28 czerwca w parku 
szczodre u boku gwiazd polskiej 
sceny muzycznej urszuli i mroza.

Najlepsi z najlepszych  
– finaliści II edycji Gminnych Talentów

W ubiegłym roku triumfy święciła Kamila Florek
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BIP – co to jest? Co tam znajdziesz? Straż Pożarna 

przestrzega
wiosna i lato to naj-

przyjemniejsze pory 
roku. Ale i one mają swoje 
słabe strony. Zaliczyć do 
nich można bardzo dużą 
aktywność szerszeni, os 
i pszczół w tym okresie. 
Dlatego pamiętajmy, że każdy właściciel nie-
ruchomości zobowiązany jest do zabezpie-
czenia budynku przed ewentualnym zagroże-
niem ze strony tych owadów. Reguluje to art. 
61 ustawy o prawie budowlanym. Właściwe 
zarządzanie obiektem, jego konserwacja oraz 
utrzymanie, uniemożliwiają zagnieżdżenie się 
w nim niepożądanych osobników. Zaniedba-
nia mogą skutkować powstaniem zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi. ug

b iuletyn Informacji Publicznej, 
w skrócie BIP, to powszechny 
i bezpłatny system dostępu do in-
formacji publicznej. Każdy urząd 

zobowiązany jest do jego prowadzenia. Na 
BIP-ie gminy Długołęka (http://dlugo-
leka.bip.net.pl/) znajdują się niezbędne 

informacje dotyczące bieżącego funkcjono-
wania urzędu gminy oraz jej władz. Tutaj 
znajdziesz aktualne ogłoszenia o przetar-
gach, sprzedaży nieruchomości, konkursach 
i ich wynikach oraz ofertach pracy w urzę-
dzie. Na BIP-ie znajdują się także niezbędne 
druki i wnioski, które można pobrać na swój 
komputer i wypełnić w domu. 
To tu będziesz mógł również zweryfikować 
pracę rady gminy i urzędników m.in. dzięki 
aktualnie zamieszczanym uchwałom i zarzą-
dzeniom, które dotyczą np. budżetu gminy 
i jego realizacji. Biuletyn Informacji Publicz-
nej to skarbnica wiedzy o pracy merytorycz-
nej urzędu, warto więc oswoić się z nawiga-
cją w tym systemie.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy

Od lutego stawka dla wszystkich osób segregujących śmieci wynosi 10 złotych
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statystyki dotyczące zapadalności 
na raka szyjki macicy są zatrważa-
jące. gmina długołęka działa na 
tym polu od lat realizując od 2011 r. 
program profilaktyki zdrowotnej 
w kierunku eliminacji zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HpV).

Szczepienia kierowane są do dziewczynek 
w wieku 13 lat (tj. urodzonych w 2002 r.), 

zameldowanych na pobyt stały na terenie 
gminy, których rodzice wyrażą zgodę na 
szczepienie. – Do szczepienia zakwalifiko-
wano w tym roku w sumie 129 dziewcząt – 

mówi Joanna Cygan z wydziału spraw oby-
watelskich. Dziewczynki mogą skorzystać 
z dwóch przychodni na terenie gminy: 

1) nzoz praktyka Lekarza rodzinnego 
lek. med. agata sławin w kiełczowie (dla 

dziewczynek zameldowanych w Kiełczowie, 
Kiełczówku, Piecowicach i Wilczycach),

2) donmed przychodnia rodzinna 
(pL) donata tużnik w  brzeziej łące 
(dla dziewczynek zameldowanych w pozosta-
łych miejscowościach gminy).

W marcu gmina rozstrzygnęła konkurs ofert 
na realizację tego zadania. – Spośród wszystkich 
złożonych w konkursie ofert wybraliśmy dwie 
najkorzystniejsze – tłumaczy wybór Cygan. 
Koszt szczepienia jednej dziewczynki to 426 zł. 
Program w całości kosztować będzie 54.954 zł.

anna chomicka
wydział promocji gminy

wnioskodawca zakres prac objętych dofinansowaniem kwota przyznanej  
dotacji

parafia p. w. mb królowej polski 
w borowej Naprawa istniejących obróbek blacharskich, roboty tynkarskie i malarskie elewacji. 20 667,00 zł

parafia p. w. Św. mikołaja  
w brzeziej łące

Usunięcie odpadów odspojonych tynków, uzupełnienie ubytków tynkiem wapiennym, wyrów-
nanie powierzchni szpachlówką na bazie wapiennej. Ułożenie tynków renowacyjnych. 20 667,00 zł

parafia p. w. Św. michała  
archanioła w długołęce Renowacja stolarki witrażowo-okiennej. 20 667,00 zł

parafia p. w. nmp królowej polski 
w Januszkowicach

Wykonanie i wzmocnienie konstrukcji części przypór i okapów wieży kościoła wraz z wykona-
niem kanałów odwadniających na czaszy. 20 667,00 zł

parafia p. w. wniebowzięcia nmp 
w łozinie

Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie wymiany przewodów elektrycznych na przewo-
dy z uziemieniem oraz tablica rozdzielcza z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi. 20 666,00 zł

parafia p. w. nmp z góry  
karmel w dobrej

Stratygrafia malatur na powierzchni empor, konserwacja i rekonstrukcja nadwyrężonych struk-
turalnie partii drewna, oczyszczanie zabrudzeń i uzupełnienie powierzchni tynkowych ścian. 20 666,00 zł

parafia p. w. Św. Józefa oblubieńca 
nmp w pasikurowicach

Wykonanie specjalistycznej dokumentacji wykonawczej drenażu wraz z odprowadzeniem wód 
podsiąkowych i deszczowych oraz osuszenia ścian i fundamentów budynku kościoła. 6 000,00 zł

z życia gminy
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gmina długołęka przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  
i robót budowlanych przy gminnych zabytkach. w budżecie na 2015 r. przeznaczono na ten cel  
130 tys. zł. poniższe zestawienie prezentuje wszystkich wnioskodawców wraz z zakresem prac 
objętych dofinansowaniem i kwotą, jaka została przeznaczona na ich zrealizowanie.

Dotacje na gminne zabytki

Skorzystaj już dziś z systemu SISMS. Wystarczy wysłać SMS 
o treści (tu wstawiamy kod przyporządkowany do miejsco-
wości, w której mieszkamy) pod numer 661 000 112. Od 
tej chwili na Twoją komórkę będą przychodziły SMS-y z naj-

ważniejszymi informacjami o zagrożeniach meteorologicznych, prze-
rwach w dostawie wody czy też najciekawszych wydarzeniach kultural-
nych organizowanych przez gminę. Za przychodzące do Ciebie SMS-y 
naturalnie nic nie zapłacisz. Jedyny koszt to koszt pierwszego SMS-a, 
rejestrującego Cię w systemie. Wynosi on tyle, ile standardowy SMS  
w Twojej sieci komórkowej.

anna chomicka
wydział promocji gminy

SISMS  
– najświeższe informacje  
z gminy na twoim telefonie

bielawa tak.dwr02b
bierzyce tak.dwr02bi
borowa tak.dwr02bo
brzezia łąka tak.dwr02br
budziwojowice tak.dwr02bu
bąków tak.dwr02ba
bukowina tak.dwr02bk
byków tak.dwr02by
dąbrowica tak.dwr02d
długołęka tak.dwr02dl
dobroszów tak.dwr02do
domaszczyn tak.dwr02dm
godzieszowa tak.dwr02g
Jaksonowice tak.dwr02j
Januszkowice tak.dwr02ja
kamień tak.dwr02km
kątna  tak.dwr02ka
kępa  tak.dwr02ke
kiełczów tak.dwr02ki
kiełczówek tak.dwr02kl
krakowiany tak.dwr02kr

łosice  tak.dwr02l
łozina tak.dwr02lo
michałowice tak.dwr02m
mirków tak.dwr02mi
oleśniczka tak.dwr02o
pasikurowice tak.dwr02p
piecowice tak.dwr02pi
pietrzykowice tak.dwr02pe
pruszowice tak.dwr02pr
raków tak.dwr02ra
ramiszów tak.dwr02rm
siedlec tak.dwr02si
skała  tak.dwr02sk
stępin tak.dwr02st
szczodre tak.dwr02sc
Śliwce  tak.dwr02sl
tokary tak.dwr02t
węgrów tak.dwr02w
wilczyce tak.dwr02wi
zaprężyn tak.dwr02z

Kontynuujemy walkę z wirusem HPV

miejscowość Treść SMS-a miejscowość Treść SMS-a
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z życia gminy

sołtys wsi bierzyce

Artur Madaliński

Nowy sołtys mieszka w Bierzycach od za-
wsze. Zawsze, czyli dokładnie od 1962 roku. 
Wokół Bierzyc zresztą skupia się całe jego 
życie. Dlatego też, gdy część mieszkańców 
zaproponowała mu kandydowanie na soł-
tysa, zgodził się bez dłuższego namysłu.  
– Chcę jak najlepiej dla naszej miejscowości 
– uśmiecha się i  dodaje, że życzyłby sobie, 
aby wśród mieszkańców panowało wza-
jemne zrozumienie i  odpowiedzialność za 
wieś. Pan artur ma już pewne doświadcze-
nie w  działalności sołeckiej, które zdobył 
w radzie sołeckiej. Na co dzień nowy sołtys 
prowadzi gospodarstwo rolne. Lubi kino, 

n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n
ale też teatr i kabaret. – Mam nadzieję, że 
wspólnie z  mieszkańcami Bierzyc będzie-
my zgodnie współpracować na rzecz naszej 
wspaniałej wsi – dodaje.

sołtys wsi długołęka

Rafał Barański

Pan Rafał mieszka w  Długołęce od 1986 
r. Ma 40 lat, ale formę przynajmniej 20-lat-
ka. Na pewno z  powodu wykonywanego 
zawodu - jest nauczycielem wychowania 
fizycznego w  szkole podstawowej w  Dłu-
gołęce. Tam uczy również informatyki. Pan 
sołtys zawdzięcza wspaniałą formę sporto-
wą także swojej największej pasji życiowej 
– bieganiu. Jeżeli więc zauważycie na wsi 
biegnącego w świetnym tempie mężczyznę 
lub usłyszycie, że ktoś w  Długołęce ukoń-
czył maraton aż 6 razy (!) - to z  dużą dozą 
pewności będzie to nowy sołtys. Miłość do 
biegania to nie tylko uczestnictwo w zawo-
dach, ale również zaszczepianie tej pasji 
najmłodszym. Pan Rafał realizuje to działa-
nie nie tylko na lekcjach wf-u, ale również 
w ramach prowadzonego przez niego Klubu 
Uczniowskiego Szerszenie. Jako sołtys pan 
Rafał na pewno będzie więc działał w  kie-
runku usportowienia Długołęki. Najbliższą 
do tego okazją będą współorganizowane 
przez niego zawody biegowe „Bieg ulicami 
Długołęki o puchar wójta gminy”. Dziesiąta 
już edycja tych zawodów odbędzie się na 
bieżni lekkoatletycznej w  sobotę 30 maja. 
– Zachęcam do udziału w 5-km biegu. Chcę 
podkreślić, że oprócz promocji sportu za-
leży mi także na poprawie estetyki naszej 
wsi, bieżącym rozwiązywaniu i  pomocy 
mieszkańcom, jak również integracji naszej 
małej społeczności. Nie będzie to łatwe, 
gdyż Długołęka jest drugą pod względem 

ilości mieszkańców miejscowością w  gmi-
nie. Będę się jednak starał, abyśmy stali się 
sobie bliżsi – dodaje Barański. Słowa nie 
zostały rzucone na wiatr. W  ubiegłą sobo-
tę sołtys zorganizował wspólne sprzątanie 
miejscowości, które zakończyło się ogni-
skiem integracyjnym! 

23 maja wszyscy mieszkańcy Długołęki 
mocno trzymajcie kciuki za swojego sołty-
sa. Pan Rafał weźmie udział w  Sky Tower 
Run, w  którym do pokonania będzie miał 
1142 schodów. Powodzenia!

sołtys wsi kamień

Sylwia Żurkiewicz

Pani Sylwia Żurkiewicz ma 44 lata, z czego 
ostatnich 9 lat, po przeprowadzce z  Oleś-
nicy, spędziła w Kamieniu. –Zawodowo zaj-
muję się rehabilitacją. Pracuję u  klientów 
w  domu oraz w  gabinecie w  Długołęce. 
Moja praca łączy z  jednej strony pasję do 
wykonywanej profesji z  drugiej zaś strony 
ogromną sympatię do ludzi – opowiada 
pani Sylwia. Po pracy nowa sołtys realizuje 
pozostałe zainteresowania. Jak sama przy-
znaje bardzo lubi prace w swoim ogrodzie. 
Często też organizuje wycieczki rowerowe 
i górskie wspinaczki. – Jestem matką dwóch 
dorastających synów i  żoną przystojnego 
blondyna – uśmiecha się, zapytana o rodzi-
nę. Jakie ma plany jako sołtys? – Chciała-
bym kontynuować działania podjęte przez 
moją poprzedniczkę, p. Teresę Domżalską, 
z którą współpracowałam – mówi pani Syl-
wia, dodając jednocześnie, że zamierza 
skoncentrować się na integracji mieszkań-
ców. W  ramach inicjatyw sołeckich planuje 
utrzymać w  dobrym stanie tereny zielone, 
kupić sprzęt nagłośnieniowy, zorganizować 
festyn rodzinny. 18 kwietnia była inicjator-
ką akcji sprzątanie świata w  Kamieniu a  z 
sołectwem Raków organizuje w  czerwcu 

poznajmy kolejnych, zupełnie 
nowych sołtysów, którzy zosta-
li wybrani przez mieszkańców. 
pokładamy w nich nadzieję na 
nową jakość zarządzania w ich 
wioskach. w poprzednim numerze 
zapowiadaliśmy, że na tej liście 
pojawi się nowy sołtys Janusz-
kowic. Jednak w związku z jego 
rezygnacją z nowo uzyskanego 
stanowiska, w miejscowości od-
były się ponowne wybory. miesz-
kańcy zadecydowali, że chcieliby 
na stanowisku sołtysa widzieć 
ponownie panią Halinę oleksiak, 
której serdecznie gratulujemy.  
a teraz poznajmy kolejnych  
sołtysów …
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z życia gminy

Świętojańską Noc Kobiet. - Planujemy czyn-
nie uczestniczyć we wszelkich imprezach 
organizowanych przez gminę, aby promo-
wać naszą miejscowość i  jej mieszkańców. 
Liczę na współpracę z  radą sołecką oraz 
z  mieszkańcami, ponieważ tylko wspólnie 
działając osiągniemy sukces – mówi pani 
Sylwia Żurkiewicz.

sołtys wsi raków

Kamila Kochaniec

Pani Kamila ma 44 lata, z  czego ostatnie 
pięć spędziła w Rakowie, do którego spro-
wadziła się z  Wrocławia. Leśne, dziewicze 
tereny Rakowa spodobały się jej rodzi-
nie do tego stopnia, że nie było już mowy 
o żadnej innej miejscowości na wybudowa-
nie domu. – Raków i  jego najbliższa okoli-
ca to piękne tereny. Odkrywam je wciąż 
i  podziwiam podczas rowerowych przejaż-
dżek z mężem i synem – mówi. Pani sołtys 
znana jest również z zamiłowania do nordic 
walking. Mieszkańcy często mogą ją spot-
kać podczas pieszych wędrówek z  kijkami. 
Pani Kamila na co dzień jest pracownikiem 
urzędu gminy, gdzie kreuje życie kulturalne 
gminy Długołęka. – Zdecydowałam się na 
kandydowanie na sołtysa, gdyż mam wie-
le pomysłów na rozwój naszej wsi. Przede 
wszystkim chciałabym, aby Raków zaistniał 
na mapie gminy. W  gminie jest w  sumie 
41 miejscowości, a  Raków nie należy do 
znanych i  popularnych. Chcę to zmienić, 
zwłaszcza że jestem świadoma ogromnego 
potencjału miejscowości – opowiada z  za-
angażowaniem. To fakt. Raków znajduje się 
w obrębie Natury 2000. Charakteryzuje go 
wspaniały krajobraz, zabytkowe mauzole-
um i inne ukryte w lasach ślady historii, ale 
także świetni i chętni do współpracy ludzie. 
Pierwsze efekty pracy pani Kochaniec są już 

widoczne. Zdążyła do tego czasu zorganizo-
wać warsztaty florystyczne i  decoupage, 
zrobić porządki w świetlicy, a 31 maja właś-
nie w Rakowie odbędzie się coroczny Gmin-
ny Dzień Dziecka. – Zapraszam serdecznie 
wszystkie dzieci z naszej gminy, a szczegól-
nie z  Rakowa, do wspólnej zabawy z  oka-
zji waszego święta – zachęca i  dodaje, że 
Dzień Dziecka to niejedyna inicjatywa, któ-
ra zostanie zrealizowana w  porozumieniu 
z GOK-iem. - Prowadzę rozmowy, aby syste-
matycznie pojawiał się w  naszej świetlicy 
animator, który zapewni najmłodszym sze-
reg atrakcji – zdradza.

sołtys wsi szczodre

Michał Ciosek

Pan Michał Ciosek to 33-letni sołtys, któ-
ry mieszka w Szczodrem od urodzenia. Z 
wykształcenia jest inżynierem budowni-
ctwa i tej branży zresztą pozostał wierny 
– jest pracownikiem wydziału remontów 
i inwestycji w naszym gminnym urzędzie. 
Pan Michał dał się do tej pory poznać nie 
tylko jako lokalny urzędnik, ale także za-
angażowany członek ochotniczej straży 
pożarnej. - Chcę zintegrować społecznie 
moją wieś. Czekam na sugestie mieszkań-
ców, czego oczekują i jestem otwarty na 
wszelkie formy współpracy – mówi. Sołtys 
byłby zadowolony, gdyby w Szczodrem 
powstało koło gospodyń wiejskich. – Ser-
decznie zapraszam wszystkie zaintereso-
wane panie. Koła gospodyń odradzają się 
i są świetną formą integracji mieszkanek, 
ale i całej społeczności – dodaje. Kolejnym 
celem jest organizacja wydarzenia dla 
wszystkich mieszkańców Szczodrego, aby 
mogli lepiej się poznać i polubić. Miejsce 
w postaci pięknego parku jest niemal go-
towe na takie spotkanie. 

sołtys wsi zaprężyn

Paweł Dzitkowski

Pan Paweł Dzitkowski od 48 lat miesz-
ka w  Zaprężynie. Urodził się tu i  doskona-
le zna swoją miejscowość, jej okolice oraz 
mieszkańców. Jest jednym z coraz rzadziej 
spotykanych w  gminie Długołęka rolni-
ków. Gospodarstwo prowadzi wraz z żoną. 
Szczyci się zwłaszcza swoim sadem, gdzie 
rosną wspaniałe czereśnie. W  wolnym cza-
sie, którego nie ma zbyt wiele, lubi orga-
nizować wycieczki rowerowe dla swojej 
rodziny i przyjaciół. – Zwiedzamy wspólnie 
gminę i  okoliczne miejscowości. Warto, bo 
na naszym terenie jest wiele niepowtarzal-
nych atrakcji przyrodniczych. M.in. nasz 
zaprężyński wąwóz – podkreśla sołtys. Pan  
Paweł od prawie 20 lat działa w radzie so-
łeckiej. Do startowania na sołtysa zachę-
cili go mieszkańcy. W  planach sołtysa jest 
wykończenie i  zadbanie o  boisko do piłki 
siatkowej, poprawienie altany, ogrodzenie 
terenu wokół niej. – Zamierzam organizo-
wać mecze piłki siatkowej dla mieszkańców 
i  okolic. Na pewno też zbierzemy drużynę 
na Gminny Turniej Siatkówki na Piasku – 
zapowiada nowy sołtys. Niezwykle ważną 
kwestią, o  którą będzie się troszczył, są 
drogi. - Między innymi należałoby posze-
rzyć polne drogi – to zapewni rolnikom 
lepszy dojazd do ich gruntów – dodaje. Na 
razie jednak pan Paweł zaprasza wszystkich 
mieszkańców na ognisko integracyjne, któ-
re odbędzie się 31 maja na boisku sporto-
wym.

opracowały 
anna chomicka,  

agnieszka boruta
wydział promocji gminy

n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n
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nierucHomoŚci/inwestycJe

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 17.04.2015 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Usługa koszenia pasa drogowego dróg  03.03.2015 30.04.2015 15.12.2015 
powiatowych i gminnych   
   
 
Kompleksowa przebudowa ul. Diamentowej 09.03.2015 28.04.2015  28.10.2015 
i Jantarowej wraz z budową odwodnienia      
w ul. Bursztynowej w Kamieniu  
 
Usługa koszenia terenów zielonych 06.03.2015 29.04.2015   15.12.2015 
    
  
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrem 12.03.2015 24.04.2015  24.08.2015 
(przy budynku szkoły)     
  
 
Robota budowlana polegająca na budowie sieci 12.02.2015 17.04.2015   17.10.2015 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części     
ul. Wrocławskiej z sięgaczami, w sięgaczu ul.  
Wrocławskiej oraz części ul. Szkolnej w m. Kiełczów
 
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej  16.04.2015 trwa weryfikacja ofert 2 miesiące od dnia 
Kiełczów – Wilczyce  (w postępowaniu złożono  8 ofert) zawarcia umowy 
 
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 23.04.2015 trwa weryfikacja ofert 1) 16 miesięcy od dnia zawarcia 
w Długołęce -Etap II  (w postępowaniu złożono  18 ofert) umowy - termin realizacji robót 
    budowlanych 2) 18 miesięcy od  
   dnia zawarcia umowy - termin  
   uzyskania ostatecznego  
   pozwolenia na użytkowanie
 
Modernizacja nawierzchni ul. Południowej w Długołęce   planowany termin otwarcia  
 ofert: I połowa maja 2015  
 
Kompleksowa przebudowa  ul. Wierzbowej w Długołęce planowany termin otwarcia  
 ofert: I połowa maja 2015  
 
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Wilczycach planowany termin otwarcia  
 ofert: I połowa maja 2015  

na wiosnę cała gmina rozkwita. 
w rozkwicie jest również program 
budowy boisk wielofunkcyjnych. 
dwie nowe realizacje zaplanowano 
w szczodrem (budowa) i w wilczycach 
(projekt).

17 kwietnia gmina rozstrzygnęła postę-
powanie przetargowe na wybór wy-

konawcy dla budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole w Szczodrem. Wykonawcą została 
firma „Budmel – korty tenisowe, boiska spor-
towe Tadeusz Molus”, a wartość inwestycji 
wynosi ok. 390 tys. zł. Firma rozpocznie prace 
z początkiem maja, a ich zakończenie zaplano-
wano przed rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego. Boisko będzie miało wymiary 22x44 
m, nawierzchnię poliuretanową, niezbędną 
infrastrukturę techniczną, w tym oświetle-
nie i odwodnienie. We wrześniu uczniowie 
ze Szczodrego będą mogli grać na nim w pił-
kę ręczną, koszykową i siatkową. Wydział 
remontów i inwestycji opracowuje obecnie 
dokumentację projektową dla budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy szkole w Wilczycach. 
Projekt wraz z pozwoleniem na budowę, po-
winniśmy otrzymać w sierpniu br.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Boiska wielofunkcyjne 

rosną jak kwiaty  
na wiosnę

Od początku br. udało nam się 
znacznie poprawić przejrzystość 
dróg m.in. dzięki karczowaniu 
krzewów oraz cięciom pielęgna-

cyjnym, które realizowaliśmy w ciągach dróg. 
Dodatkowo, gmina przeprowadziła ścinkę po-
bocza w pasie drogowym. Ścinka ma poprawić 
odpływ wody z jezdni i w konsekwencji prze-
ciwdziałać degradacji asfaltu. Kolejnym etapem 
porządkowania dróg jest zbieranie wiatrołomów 
oraz suchych gałęzi w rowach i zamiatanie zie-
mi przy krawężnikach - prace te są w trakcie 
realizacji. Gmina rozstrzygnęła także przetarg na 
wybór wykonawcy prac w zakresie koszenia pasa 
drogowego. Niebawem przystąpimy do działań 
w tym zakresie, realizując przyjęty na ten rok 
plan w zakresie koszenia całego pasa drogowego. 
Realizacja planu wpłynie na poprawę widoczno-
ści i bezpieczeństwa na drogach.

prace w zakresie karczowania zostały
wykonane w:

1) Długołęce (ul. Parkowa),
2) Szczodrem (ul. Trzebnicka),
3) na trasie Kątna-Brzezia Łąka,

4) na trasie Brzezia Łąka-Śliwice -Kiełczów,
5) na trasie Bielawa-Raków,
6) na trasie Kiełczów–Piecowice.

prace w zakresie cięć pielęgnacyjnych
 zostały wykonane w:

1) Siedlcu (ul. Orzechowa),
2) Łozinie (ul. Ogrodowa),
3) Zaprężynie,
4) Mirkowie (ul. Polna),
5) Bierzycach,
6) Januszkowicach (ul. Wierzbowa),
7) na trasie Węgrów-Łozina,
8) Łosicach,
9) na trasie Kamień-Długołęka,
10) na trasie Szczodre–Dobroszów Oleśnicki.

Ścinkę pobocza przeprowadzono na drogach:
1) nr 98 (dawna droga krajowa nr 8),
2) w Stępinie - drogi polne,
3) w Siedlcu (ul. Miła i Orzechowa),
4) na trasie Dąbrowica-Łosice,
5) w Wilczycach (ul. Wilczycka),
6) w Ramiszowie.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Gmina jak dobry ogrodnik 
– sprząta, karczuje, wycina
wraz z nadejściem wiosny gmina kontynuuje prace porządkowe 
w pasie dróg gminnych i powiatowych.
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gmina podejmuje wiele inten-
sywnych działań w zakresie 
utwardzania kolejnych od-
cinków dróg na całym swoim 
terenie. tempo rozbudowy 
mieszkaniowej i tempo przyro-
stu mieszkańców są jednak tak 
wysokie, że wciąż wiele dróg 
gruntowych wymaga naszej 
interwencji.

interwencje polegają przede wszyst-
kim na wzmacnianiu dróg mieszanką 
kamienną oraz ich równaniu. Chce-
my przybliżyć Państwu działania ja-

kie podejmujemy w tym zakresie. Wzorem 
ubiegłych lat zawarliśmy w 2015 r. umowy 
z dwiema firmami (tj. Rowiński s.c. Beto-
niarnia i Recykling oraz REMDRO S.A.) na 
roboty budowlane, polegające na bieżącym 
utrzymaniu i naprawie dróg gruntowych 
i częściowo wzmocnionych z podziałem na 
dwa pakiety.

pakiet 1
Bieżące utrzymanie i  naprawa dróg grun-
towych i  częściowo wzmocnionych na 
terenie 27 miejscowości: Bąków, Bierzyce, 
Długołęka, Budziwojowice, Bukowina, 
Byków, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicki, 

Domaszczyn, Godzieszowa, Jaksonowice, 
Januszkowice, Kępa, Krakowiany, Łosice, 
Łozina, Michałowice, Mirków, Pasikurowice, 
Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Skała, Szczo-
dre, Tokary, Węgrów i Zaprężyn.
Do chwili obecnej, w  ramach tego pakietu, 
zostały częściowo wykonane naprawy na 
terenie Długołęki (wybrane ulice), Pasiku-
rowic i  Ramiszowa. W  ciągu najbliższych 
dni przystąpimy do prac w  Godzieszowej, 
Siedlcu i  Mirkowie, by ponownie wrócić do 
Długołęki (pozostałe ulice).

pakiet 2
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg grunto-
wych i częściowo wzmocnionych na terenie 

14 miejscowości: Bielawa, Borowa, Brzezia 
Łąka, Kamień, Kątna, Kiełczów, Kiełczówek, 
Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, 
Raków, Stępin, Śliwice i Wilczyce.
Do chwili obecnej, w  ramach pakietu 2, 
zostały wykonane naprawy na terenie 
Brzeziej Łąki i  Rakowa. Rozpoczęliśmy już 
prace w  Kiełczowie, a  w najbliższym czasie 
będziemy kontynuować równania na terenie 
Kiełczówka i Wilczyc. 

W miarę zaistniałych potrzeb będziemy 
w przeciągu całego roku kontynuować napra-
wy dróg na terenie pozostałych miejscowości.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Szlifujemy diamenty

Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargo-
we na wybór wykonawcy przebudowy ul. Dia-
mentowej i Jantarowej w Kamieniu. Zadanie 
zrealizuje STRABAG Infrastruktura Południe 
Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi blisko 2 mln 
zł. Na przebudowę udało się pozyskać środki 
zewnętrzne w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości po-
nad 800 tys. zł. Całość inwestycji obejmie kom-
pleksową przebudowę nawierzchni jezdni wraz 
z budową chodnika wzdłuż części ul. Diamen-
towej, budową odwodnienia drogowego oraz 
oświetleniem. Planowany termin zakończenia 
robót to październik 2015 r.

Kompleksowa przebudowa 
w Długołęce

Rada gminy zwiększyła w budżecie środ-
ki przeznaczone na budowę dróg. To dobra 
wiadomość dla mieszkańców ul. Wierzbowej 
w Długołęce. Ulica zostanie przebudowana 
dzięki dodatkowym środkom. Gmina przygo-
towuje już procedurę przetargową dla wyboru 
wykonawcy robót budowlanych. Zakres prac 
obejmie przebudowę nawierzchni na mineral-
no- bitumiczną, budowę kanalizacji deszczo-
wej oraz oświetlenia drogowego (13 punktów 
świetlnych). Zjazdy oraz wejścia do posesji 
wykonane będą z kostki betonowej. Przewidy-

wany termin rozpoczęcia prac to czerwiec br., 
a ich zakończenie planujemy na listopad 2015 r.

Drogi, drogi i jeszcze więcej dróg
13 kwietnia zakończono prace przy modernizacji 

nawierzchni i konstrukcji drogi w dąbrowicy, 
która została odebrana bez uwag. W trakcie są 
wciąż prace wykończeniowe ul. cisowej w bo-
rowej w zakresie modernizacji nawierzchni i kon-
strukcji. Umowny termin zakończenia robót to  
30 kwietnia br. Zakończyły się także prace budowla-
ne przebudowy ul. zachodniej w długołęce.  
24 kwietnia odebrano sięgacz ul. Zachodniej, któ-
ry został wykonany dopiero w tym roku z uwagi 
na realizację przez PGNiG sieci gazowej. 31 marca 
dokonano także odbioru końcowego przebudowy 
sięgacza ul. wrocławskiej w pasikurowi-
cach. Wartość wykonanych robót w Paskiuro-
wicach, tj. wykonania nowej nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 
wyniosła 153.750,00 zł. katarzyna wolicka

wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

Tak po naprawie wygląda ul. Cisowa w Kiełczowie
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Dwa pakiety na naprawę dróg gruntowych 

n uwaga! gmina w budowie n uwaga! gmina w budowie n
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gmina długołęka pozyska-
ła ponad 3 mln zł ze środ-
ków unijnych na realizację 
inwestycji przebudowy 
oczyszczalni ścieków w mir-
kowie – etap ii. całkowita 
wartość zadania wyniosła 
4,4 mln zł.

wójt gminy Iwona Ag-
nieszka Łebek otrzymała 
oficjalne potwierdzenie 
uzyskania dotacji z rąk 

prezesa zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska we Wroc-
ławiu. Podpisanie umowy na dofinanso-
wanie (przyznane w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko) zaplano-
wane jest na 30 kwietnia br. II etap prze-
budowy oczyszczalni w Mirkowie został 
już zrealizowany w ubiegłym roku. 
Mimo to budżet naszej gminy zostanie 

zasilony 3 mln zł w formie refundacji. 
Pierwszy etap przebudowy oczyszczalni, 
realizowany w latach 2008-2010 rów-
nież częściowo został sfinansowany ze 
środków unijnych. Nasz sukces potwier-
dza, że gmina realizuje projekty nawet 
z najtrudniejszych programów unijnych.

Jarosław dudek
wydział pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych
i współpracy z zagranicą

inwestycJe

złożone wnioski oczekujące na decyzje:

n  Budowa altan parkowych w Domaszczynie 
i Łozinie w ramach programu Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi. Szacunkowa wartość projektu: 
ponad 52 tys. zł, wartość wnioskowanej 
dotacji: ponad 25 tys. zł (środki krajowe), de-
cyzja o dofinansowaniu: maj-czerwiec 2015.

n  Budowa obiektu lekkoatletycznego w Łozinie 
w ramach Programu rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”). 
Szacunkowa wartość projektu: ok. 350 tys. 
zł; wnioskowana wartość dofinansowania: 
175 tys. zł (środki krajowe), decyzja o dofi-
nansowaniu: sierpień 2015.

znamy wyniki wniosków o dofinansowanie:

n  Budowa trasy zdrowia w ramach konkursu 
PZU Trasy Zdrowia 2015, wartość projektu  
43 tys. zł, wnioskowana wartość dofinanso-
wania 33 tys. zł (środki krajowe). Wniosek 
niezakwalifikowany do kolejnego etapu 
z uwagi na ograniczoną pulę środków.

Dotacje  
na bieżąco

Potwierdzenie wręczył prezes Aleksander Marek Skorupa
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S tępin to średniej wielkości wieś 
położona w północno-wschodniej 
części gminy Długołęka, oddalo-
na o 1 km od drogi S8 i o 25 km 

od centrum Wrocławia. Do Wrocławia 
można dojechać autobusem linii 921 i 944. 
W miejscowości znajduje się zabytkowy 
XV-wieczny kościół. Szkoła podstawowa 
i gimnazjum zlokalizowane są w sąsiedniej 
Borowej. W Stępinie funkcjonuje sklep 
spożywczy.

Działki przeznaczone do sprzedaży położo-
ne są przy głównej drodze. Otoczone są za-
budową jednorodzinną o wysokim i średnim 
standardzie wykończenia. Nie są wyposażo-
ne w sieci uzbrojenia technicznego, jednak 
istnieje możliwość podłączenia do nich sieci 
elektrycznej i wodnej. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego działki 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową.

daria Śpiewak-wsolak
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami

interesują cię nieruchomości  
na sprzedaż w gminie długołęka?  

zadzwoń (71) 323 02 23 lub sprawdź na  
www.gmina.dlugoleka.pl.

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA stępin

Działki położone są w dobrych lokalizacjach

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

myślisz o kupnie działki poza 
miastem ? sprawdź oferty 
nieruchomości w gminie długo-
łęka – jednej z najlepiej roz-
wijających się gmin w polsce. 
dziś prezentujemy atrakcyjne 
działki pod zabudowę mieszka-
niowa w stępinie.

Działki nr:
250/4 pow. 0,1019 ha
250/5 pow. 0,1019 ha
250/6 pow. 0,1021 ha
250/7 pow. 0,1019 ha

Cena każdej nieruchomości: 
55.000 zł netto

Planowany termin III prze-
targu – czerwiec 2015 r.

uwaga!
Gmina Długołęka poszukuje gruntu 

do dzierżawy z  przeznaczeniem pod 

lokalizację placu zabaw w  obrębie 

tzw. „starego Mirkowa”. Osoby zainte-

resowane wydzierżawieniem terenu 

proszone są o kontakt osobisty (urząd 

gminy, pokój nr 18) lub telefoniczny 

(71- 323 02 22).

Unijne środki – duży sukces
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ubiegłoroczny program este-
tyki zrealizowany w naszej 
gminie, okazał się dużym suk-
cesem. w tym sezonie planu-
jemy ponownie ukwiecić nasze 
miejscowości. gmina szykuje 
się do kolejnych nasadzeń. 
zadbamy również  
o czystość gminy już na etapie 
segregacji i zbiórki odpadów. 
wraz z wpo aLbo rozpoczy-
namy akcję „popraw swoją 
segregację”.

w tym roku ponownie zapro-
simy sołtysów do wsparcia 
programu poprawy estetyki 
w 41 miejscowościach gmi-

ny. – Chcemy przekazać zainteresowanym 
sołtysom sadzonki kwitnących kwiatów jed-
norocznych, które pod ich nadzorem i, na 
co bardzo liczymy, przy aktywnym udziale 
mieszkańców, zostaną nasadzone w rabatach 
znajdujących się w centralnych punktach każ-
dej miejscowości – mówi Iwona Agnieszka 
Łebek.

estetyczne nowości

Wytypowaliśmy kilkanaście nowych miejsc, 
w których zostaną nasadzone roślinne kom-
pozycje wieloletnie, stworzone z trwałych  
i odpornych gatunków. Nowością będą beto-
nowe donice, w których planujemy zasadzić 
krzewy wieloletnie, a które pojawią się przy 
przystankach wzdłuż dawnej drogi krajowej 
nr 8. – Kwietnej przemianie poddane zostanie 
rondo przy kościele w Mirkowie. Stary beto-
nowy krąg zastąpi nowa donica z kompozycją 
ozdobnych traw i kolorowych, pnących kwia-
tów – dodaje kierownik wydziału remontów 
i inwestycji Katarzyna Wolicka. W dalszym 
ciągu kwiaty w donicach będą ozdabiać znaki z 
nazwami miejscowości oraz balustrady most-
ków. Kwiatami chcemy przystroić również 
okna świetlic wiejskich oraz części szkół.

walczymy ze śmieciami

Chcemy, aby gmina wyglądała pięknie 
i estetycznie. Aby tak było, nie wystarczą je-
dynie nasadzenia i porządki jakie zleca gmina. 
Ważne jest, aby każdy mieszkaniec poczuł się 
odpowiedzialny za swoje otoczenie. Pomimo 
funkcjonowania nowego systemu gospoda-
rowania odpadami, w lasach i przy polnych 

drogach wciąż powstają nielegalne wysypiska 
odpadów. Miejsca, w których powinniśmy się 
relaksować na łonie natury, i którymi chcemy 
się chwalić, stają się brudnym problemem, 
który generuje wysokie koszty. Koszty te po-
noszą wszyscy mieszkańcy. – Od lipca 2013 r. 
w Bielawie działa punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Można zostawić tam 
bezpłatnie m.in. odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zu-
żyte opony, czy też odpady ulegające biodegra-
dacji – podkreśla Tomasz Bartoszewski z wy-
działu ochrony środowiska.  

prawidłowa segregacja

Kolejny krok, który każdy mieszkaniec gmi-
ny może zrobić w kierunku poprawy nie tylko 
estetyki i wyglądu swojej miejscowości, ale tak-
że w kierunku poprawy stanu środowiska, jest 
odpowiednia segregacja odpadów. Im „lepiej” 
sortujemy, tym koszty gospodarki odpadami są 
mniejsze. Osoby, które zdeklarowały, że będą 
sortowały odpady, powinny pamiętać o odpo-
wiednim rozdzielaniu odpadów, o zgniataniu 
opakowań, tak aby w worku zmieściło się ich 
więcej oraz o unikaniu wystawiania worków tyl-
ko częściowo wypełnionych.

akcja „popraw swoją segregację”

Do urzędu gminy dobiega niestety wiele 
sygnału o nieprawidłowościach w zakresie 

segregacji. Dlatego wraz z WPO ALBA S.A. 
rozpoczynamy akcję kontrolną na terenie ca-
łej gminy. Ma ona na celu poprawę segrega-
cji w tych gospodarstwach domowych, gdzie 
zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów. 
W przypadku występowania surowców tj. 
papieru, szkła i plastiku w odpadach zmie-
szanych, mieszkaniec otrzyma upomnienie 
w postaci naklejki na pojemnik. Jeżeli upo-
mnienie nie przyniesie rezultatu, wszczęte 
zostanie postępowanie z urzędu mające na 
celu naliczenie opłaty jak za odpady niese-
gregowane. – Prosimy o sumienną segregację 
odpadów powstających w Państwa gospo-
darstwach domowych, tak aby jak najmniej 
naklejek zostało wykorzystanych – podsumo-
wuje Bartoszewski.

anna chomicka
wydział promocji gminy

Gmina czysta i kwitnąca

Efekty ubiegłorocznej akcji nasadzeń

Tak wyglądać będzie nalepka mówiąca o błędnej 
segregacji
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Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 4000 egz.

10 maja 2015 r. odbędą się w polsce wybory prezy-
denckie. w dniu wyborów wszystkie lokale wyborcze 
czynne będą w godz. 7-21. przypominamy także o ko-
nieczności okazania dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. bez tych 

dokumentów nie zostanie wydana państwu karta do 
głosowania. warto upewnić się również, który obwód 
przypisany jest do państwa miejsca zamieszkania. 
w przypadku ii tury wyborów (24.05.2015 r.), lokale 
i godziny ich otwarcia pozostaną bez zmian.

Gdzie zagłosujesz na prezydenta? Sprawdź!

nr 
obwodu granice obwodu głosowania siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

długołęka ul.: akacjowa, asnyka, Boczna, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kniejowa, Konopnickiej, Kochanowskiego, Kolejowa, Krótka, Kwiato-
wa, Łowiecka, Malinowa, Miarki, Mickiewicza, Myśliwska, Parkowa, Ptasia, Reja, 
Słowackiego, Słowicza, Spokojna, Spacerowa, Szkolna, Tuwima, Waryńskiego, 
Wrocławska
Długołęka ul.: Bukowa, Bzowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzę-
binowa, Jemiołowa, Jodłowa, Kalinowa, Lawendowa, Lipowa, Magnoliowa, 
Makowa, Modrzewiowa, Okrężna, Olchowa, Orzechowa, Południowa, Rumian-
kowa, Sosnowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiejska, Wierzbowa, Wschodnia, Wrzo-
sowa, Zachodnia, Zawadzkiego

zespół szkolno-przedszkolny w długołęce, ul. Szkolna 40
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

2
borowa, stępin szkoła podstawowa w borowej, ul. Parkowa 2/4

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

3 brzezia  łąka zespół szkół w brzeziej łące, ul.  Szkolna 10

4

kiełczów ul.: Bawarska, Boczna, Cyprysowa, Cisowa,  Hebanowa, Kamienna, 
Kwiatowa, Lawendowa, Makowa, Miodowa, Platynowa, Południowa, Rzeczna, 
Sezamkowa, Sielska, Skowronkowa, Słowicza, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, 
Szkolna, Szarotkowa, Wilczycka, Wrzosowa, Zachodnia, Zielona

szkoła podstawowa w kiełczowie, ul. Szkolna 3

5 Januszkowice, kępa, dąbrowica, dobroszów oleśnicki,  michałowice Świetlica wiejska w Januszkowicach, ul. Klonowa 1

6
łozina, budziwojowice, bąków, łosice zespół szkół w łozinie, ul. Milicka 15

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

7 pasikurowice,  ramiszów Świetlica wiejska w pasikurowicach, ul. Wrocławska 30

8 szczodre szkoła podstawowa w szczodrem, ul. Trzebnicka 42

9 węgrów,  krakowiany, Jaksonowice,  zaprężyn, skała, bierzyce budynek byłej szkoły podstawowej, Węgrów 31

10

mirków ul.: azaliowa, Bławatna, Chabrowa, Fiołkowa, Gazowa, Irysowa, Jaśmino-
wa, Kalinowa, Kiełczowska, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lawendowa, Łąkowa, Ma-
kowa, Modra, Polna, Różana, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Wrocławska, Wrzosowa
mirków ul.: akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Jagiellońska, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, Kościuszki, Kościelna, Mickiewicza, Parkowa, Sien-
kiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Świerkowa, Topolowa, 
Wiśniowa, Wolności

zespół szkolno-przedszkolny w mirkowie, ul. Słowackiego 17
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

11
siedlec, bukowina, tokary, godzieszowa zespół szkół w siedlcu, ul. Wrocławska 22 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

12 wilczyce, kiełczówek gimnazjum publiczne w wilczycach, ul. Wrocławska 15

13
piecowice, Śliwice, pietrzykowice, bielawa Świetlica wiejska w piecowicach, ul. Stawowa 20

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

14
kiełczów, ul.: akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Leśna, Letnia, Lipo-
wa, Ładna, Mleczna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Polna, 
Północna, Różana, Świerkowa, Wiosenna, Wiśniowa, Złota, Klonowa

szkoła podstawowa w kiełczowie, ul. Szkolna 3
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

15
byków, kamień Świetlica wiejska w bykowie, ul. Ogrodowa 2

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

16
długołęka ul: Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Kopernika, Liliowa, Nowa, 
Ogrodowa, Polna, Robotnicza, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, 
Stawowa, Zielona

gminny ośrodek kultury w długołęce, ul. Wiejska 23 
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

17 kątna,  raków, oleśniczka Świetlica wiejska, Kątna 36

18 pruszowice, domaszczyn Świetlica wiejska w pruszowicach, ul. Parkowa 11

19
kiełczów ul.: agrestowa, Bławatna, Dębowa, Dobra, Kręta, Krótka, Sosnowa, 
Spokojna, Wąska, Wrocławska, Wschodnia, Zgodna.

szkoła podstawowa w kiełczowie, ul. Szkolna 3
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i  głosowania 
korespondencyjnego

n Do 5 maja br. można złożyć w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.
n  Informacje dot. rejestru i  spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o  prawie do głosowania można 

uzyskać w Urzędzie Gminy Długołęka (pok. nr 6) lub pod nr telefonu: 71 323-02-35.


