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8 MARCA, NOWY BUDYNEK PRZEDSZKOLA  

W DŁUGOŁĘCE, START O 14

Z okazji zbliżającego się święta kobiet życzę  
wszystkim mieszkankom naszej gminy uśmiechu na twarzy  

i realizacji wszystkich marzeń oraz pasji.  
Zapraszam do wspólnego świętowania podczas Gminnego  

Dnia Kobiet. Pamiętajcie - wszystkie jesteśmy piękne! 

Iwona Agnieszka Łebek
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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Luty minął pod znakiem wyborów sołeckich. Bardzo się 

cieszę z wysokiej frekwencji. W większości wsi wystar-

czyła jedna tura by wyłonić sołtysa. Prawdziwym rekor-

dzistą była Brzezia Łąka, gdzie świetlica ledwo pomieściła przyby-

łych mieszkańców. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom. 

Zyskaliście zaufanie ludzi a to największa nagroda, ale jednocześ-

nie duże wyzwanie. Jestem bardzo ciekawa waszych pomysłów 

na rozwój miejscowości. Czekam na wasze sugestie. Życzę sobie 

i nam wszystkim, aby w ciągu tych najbliższych czterech lat udało 

nam się wypracować wiele ciekawych inicjatyw. 

Przed nami pierwsza okazja do spotkania. Głównie z damskim 

gronem. 8 marca zapraszam wszystkie mieszkanki do nowego bu-

dynku przedszkola w Długołęce na kolejną edycję Gminnego Dnia 

Kobiet. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla wszystkich pań bezpłat-

ne zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie. Każda mieszkanka powinna 

znaleźć coś dla siebie. Liczę na wysoką frekwencję. Zróbmy sobie 

prezent i spotkajmy się w babskim gronie.

Tymczasem oddaję w Wasze ręce nowe wydanie „Gazety Gminy 

Długołęka”. Zebraliśmy w nim najciekawsze informacje z gmin-

nych wydarzeń. Pod lupę wzięliśmy kolejne miejscowości z na-

szego całorocznego cyklu, a także sprawdziliśmy co się dzieje na 

placu budowy w Kiełczowie i Stępinie. W środku znajdziecie rów-

nież listę nowo wybranych sołtysów. Nie znajdziecie za to żadnej 

pseudo afery. Powiem WPROST: takie tematy zostawiamy innym 

tytułom. Życzę przyjemnej lektury.
Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Poczuj się jak królowa  
na Gminnym Dniu Kobiet
Przed nami kolejna edycja Gminnego 
Dnia Kobiet.  Każda pani będzie mogła 
m.in. skorzystać z bezpłatnych zabie-
gów kosmetycznych i fryzjerskich, udać 
się na poradę do wróżki, zrobić sobie 
profesjonalną sesję zdjęciową u Agaty 
Korzeniowskiej lub wziąć udział w war-
sztatach plastycznych. W specjalnie 
zaaranżowanej kawiarence czekać będą 
pyszne wypieki kół gospodyń wiejskich. 
Czas umilą występy naszych finalistek 
ubiegłorocznej edycji „Gminnych Talen-
tów”: Kamili Florek, Laury Kurek oraz 
Zuzanny Młotek. Impreza odbędzie się 
8 marca w nowym budynku przedszkola 
w Długołęce. Początek o godz. 14.

Czerwcowe mrozy w Długołęce
 
Znamy gwiazdy XIV Dni Gminy Długo-
łęka! Podczas jednej z największych 
imprez na Dolnym Śląsku wystąpi ikona 
polskiej muzyki lat 80’ Urszula a także 
człowiek, który wskrzesił muzykę R&B 
na naszej rodzimej scenie – Mrozu. Im-
preza odbędzie się 28 czerwca w parku 
Szczodre. Więcej szczegółów wkrótce 
na www.facebook.com/wdlugolece. 
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Bezpłatne zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne to 
tylko część atrakcji podczas Gminnego Dnia Kobiet
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Bo jak nie on to kto? Mrozu będzie gwiazdą czerw-
cowych Dni Gminy Długołęka
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kę byli: Henryk Chrąchol, Władysław 
Kikut, Jan Margan, Władysław Pod-
siadły, Józef Skrobek, Józef Baszak, 
Ludwik Baszak, Mieczysław Rzeźnik, 
Kazimierz Ilków oraz Ludwik Rudkie-
wicz. Wszystkim strażakom - byłym 
i obecnym - w imieniu mieszkańców 
serdecznie dziękujemy! 

1000 złotych za znalezienie 
sprawcy
W Mirkowie nieznany sprawca po-
strzelił kota z wiatrówki. Zwierzę ma 
pękniętą kość. Właścicielka zgłosiła 
sprawę na policję. - Początkowo 
myślałam, że kota potrąciło auto, ale 
po wykonaniu zdjęcia przez weteryna-
rza okazało się, że kota postrzelono 
– mówi przerażona pani Dorota. Jak 
informuje policja to nie pierwszy przy-
padek strzelania do kotów w okolicy 
Mirkowa. O zdarzeniu dowiedziało 
się również stowarzyszenie „Ludzie 
przeciw myśliwym”. Za informację kto 
może być sprawcą, stowarzyszenie 
wyznaczyło nagrodę pieniężną w wy-
sokości 1000 złotych. 

Urząd gminy w gronie najlepszych
 na podstawie przeprowadzonego 
niezależnego audytu zewnętrznego 
urząd gminy po raz kolejny otrzymał 
certyfikat ISO 9001:2008. Audytorzy 
pozytywnie ocenili pracę urzędników, 
jakość obsługi oraz poziom zadowole-
nia klientów i pracowników. Międzyna-
rodowa norma ISO jest akceptowana 
na całym świecie. Urząd posiada 
certyfikat od 2012 roku. Po ostatniej 
kontroli został on przedłużony o kolej-
ne trzy lata. 

Nowe terminy spotkań 
Wraz z nowym rokiem uległ zmianie 
harmonogram przyjęć w Gminnym 

Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależ-
nień.
n  PRZyCHODnIA W BRZEZIEJ ŁĄCE 

Trzeci czwartek miesiąca:  
godz. 14.00 – 16.15

n  PRZyCHODnIA W DŁUGOŁĘCE 
Pierwszy czwartek miesiąca:  
godz.13.40– 15.55

n  PRZyCHODnIA W BOROWEJ 
Drugi czwartek miesiąca:  
godz. 13.40– 15.55

n  PRAKTyKA LEKARZA RODZInnEGO  
W KIEŁCZOWIE 
Trzecia środa miesiąca:  
godz. 15.30 – 17.45

n  PUnKT KOnSULTACyJny W ŁOZInIE, 
UL. MILICKA 4 
Trzeci poniedziałek miesiąca:  
godz. 14.15 – 16.30

n  GMInny OŚRODEK POMOCy  
SPOŁECZnEJ 
Trzeci poniedziałek miesiąca:  
godz. 17.00 – 18.30

Smaczne i kreatywne święta
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
na jarmark wielkanocny. Podczas 
dwudniowej imprezy każdy powinien 
znaleźć coś dla siebie. W sobotę bę-
dziemy robić własnoręczne pisanki, 
palmy i stroiki świąteczne. Pobawimy 
się również w kucharzy. W niedzielę 
warto odwiedzić Borową. W progra-
mie koncerty, wyniki konkursów wiel-
kanocnych, stoiska lokalnych ręko-
dzielników i pyszności przygotowane 
przez koła gospodyń wiejskich. 

Opracował adrian walczak
wydział promocji gminy

z życia gminy

Znamy nowego wicewójta

Edyta Małys-niczypor została nowym 
zastępcą wójta. W urzędzie będzie 
odpowiadać za pracę wydziału ochrony 
środowiska oraz spraw obywatel-
skich. Będzie również koordynować 
pracę gminnych jednostek. Pani Edyta 
posiada bogate doświadczenie w pracy 
samorządowej. Poprzednio była kierow-
nikiem biura promocji Oleśnicy oraz 
rzecznikiem prasowym burmistrza.

Nowe działki pod zabudowę  
w Ramiszowie
na lutowej sesji  radni przyjęli 
opracowywany od 2013 roku plan 
miejscowy dla południowej części 
Ramiszowa. Teren, dla którego 
przyjęto nowe ustalenia, położony 
jest w sąsiedztwie łącznika autostra-
dowego i zajmuje obszar ok. 33 ha. W 
większości został on przekształcony 
pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną wolnostojącą i bliźniaczą. 
Miejscowy plan uwzględnia również 
tereny usługowe a także rekreacyjno-
-sportowe. 

50 lat OSP
Za nami uroczystość 50-lecia straży 
pożarnej w Łozinie. Pierwszymi 
strażakami, którzy tworzyli jednost-
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Podczas jubileuszu strażacy zostali uhonorowani 
odznakami

Kotek pani Doroty został postrzelony z wiatrówki. 
Policja szuka sprawcy

Edyta Małys-Niczypor pracowała poprzednio  
w oleśnickim ratuszu
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ubiegłoroczna edycja konkursu po-
kazała, że w gminie nie brakuje 
zdolnych ludzi. W eliminacjach 
wzięło udział blisko 100 osób. Ju-

rorzy wyłonili finałową dziesiątkę, która wy-
stąpiła na Dniach Gminy Długołęka. Głosem 
publiczności „Gminnym Talentem” została 
wokalistka z Długołęki Kamila Florek. 

– Udział w konkursie to świetna okazja do 
pokazania się szerszej publiczności. Fajnie, że 
gmina organizuje takie konkursy – mówi ubie-
głoroczna laureatka. 

szansa na pierwszy krążek 

W tym roku organizatorzy wprowadzili kilka 
nowości. Zmianie ulegnie przede wszystkim spo-
sób głosowania na finalistów. Tym razem to nie 
tylko publiczność będzie mogła oceniać wystę-
py, ale również jurorzy, którzy będą przydzielać 
punkty. Po zsumowaniu głosów okaże się kto 
zostanie „Gminnym Talentem”. W drugiej edy-
cji nie będą mogli wystąpić finaliści poprzedniej 
edycji. 

– Musimy dać szansę nowym osobom na po-
kazanie swoich umiejętności. Talentów w naszej 

z życia gminy

rusza druga edycja „gminnych 
talentów”. w sześciu szkołach 
odbędą się castingi, z których 
jurorzy wyłonią dziesiątkę 
finalistów. może to właśnie 
ty wystąpisz na jednej scenie 
z mrozem podczas XiV dni 
gminy długołęka?

Gmina rusza  
w poszukiwaniu talentów

Gminne Talenty to niepowtarzalna okazja zaprezentowania się przed kilkutysięczną publicznością

fo
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gminie nie brakuje – tłumaczy Anna Chomicka 
z wydziału promocji. Nagrodą główną w konkur-
sie jest czek od wójta w wysokości 1000 złotych 
a także promocja talentu w mediach. Jeżeli zwy-
cięzcą zostanie wokalistka lub wokalista organiza-
torzy planują również nagranie płyty demo.

nie ma ograniczeń wiekowych

„Gminne Talenty” to przede wszystkim wspa-
niała przygoda a także szansa na zaprezentowanie 
swoich umiejętności nie tylko na Dniach Gminy 
Długołęka.  – Podczas castingów wyłaniają się 
prawdziwe perełki, z którymi później chcemy na-

wiązać współpracę. Przykładem może być zespół 
Nevermind, który choć nie zakwalifikował się do 
finału konkursu, dzięki udziałowi w eliminacjach, 
wystąpił później podczas majówki z zespołem 
Dżem – mówi Anna Chomicka. Organizatorzy 
nie wprowadzają żadnych ograniczeń wieko-
wych. W eliminacjach może wziąć udział każdy, 
kto chciałby podzielić się swoimi umiejętnościami. 
Nie tylko wokalnymi! regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie www.gmina.dlu-
goleka.pl oraz w urzędzie gminy.

adrian walczyk
Wydział promocji



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   5

z życia gminy

umieszczenie numeru budynku to 
obowiązek każdego właściciela 
nieruchomości wynikający z za-
pisu ustawy „Prawo geodezyjne 

i kartograficzne”. Ignorowanie tego przepisu 
może się skończyć nałożeniem mandatu przez 
policję. Jest to bowiem wykroczenie z art. 64 
kodeksu wykroczeń:  „kto nie umieszcza tab-
liczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy 
(lub miejscowości), podlega karze grzywny do 
250 zł”. 

tabliczka może uratować życie

Mandat może być jednak najmniejszym wy-
miarem kary za ignorowanie tego obowiązku. 
Prawdziwy problem pojawi się wtedy, jeśli pod 
prawidłowy adres nie będą mogły trafić służby 
ratunkowe. Jak przyznaje dyspozytor pogo-
towia ratunkowego – Kilka razy zdarzyła się 
sytuacja, w której karetka nie mogła trafić pod 

wskazany adres. Wiadomo, że upływający czas 
działa na niekorzyść pacjenta. Kierowca karet-
ki musi czasami pytać mieszkańców jak trafić 
pod wskazany adres. Jedna tabliczka załatwi-
łaby całą sprawę. 

bądź widoczny!

Samo zawieszenie tabliczki na elewacji bu-
dynku nie wystarcza. Trzeba ją utrzymywać 
w należytym stanie. Tabliczka powinna być 
widoczna i nie pozostawiać żadnych złudzeń 
jaki adres jest na niej zapisany. W niektórych 
przypadkach powinna być ona oświetlona. 
Dotyczy to domów znajdujących się przy 
drogach bez lamp. – Jeżeli dom znajduje się 
w głębi działki, właściciel musi pamiętać 
o powieszeniu tabliczki adresowej na płocie 
– informuje Tomasz Bartoszewski z wydzia-
łu ochrony środowiska. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne mówi, że właściciele nieru-

chomości muszą umieszczać „w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tab-
liczki z numerem porządkowym w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru”. Kto nie umieszcza 
na domu tabliczki z numerem i nazwą ulicy 
lub miejscowości, podlega grzywnie do 250 
zł. – Nie powinniśmy traktować oznakowa-
nia domu jako chorego przepisu. To napraw-
dę duże ułatwienie dla służb ratunkowych, 
firm kurierskich, listonosza a także dla firmy 
odbierającej odpady – dodaje Tomasz Barto-
szewski.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

Mieszkańcy, którzy złożyli wnio-
ski o dopłaty do końca stycznia 
otrzymają je tylko na jeden mie-
siąc. Od lutego opłaty należy 

uiszczać zgodnie z obowiązującą stawką, która 
w przypadku segregowania odpadów wynosi 
10 złotych za osobę zamieszkującą daną nieru-
chomość. Przypomnijmy, że w 2013 roku z ini-
cjatywy wójta rada uchwaliła możliwość sfinan-
sowania części wydatków za odbiór śmieci dla 
uprawnionych emerytów, rodzin wielodziet-
nych i osób pobierających zasiłek na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej. – Nowelizacja, 
która weszła w życie od 1 lutego związuje nam 
ręce. Przykro mi, ponieważ dopłaty były dużym 
ułatwieniem dla osób o trudnej sytuacji finan-

sowej. Niestety nie możemy nic z tym zrobić – 
komentuje sprawę Iwona Agnieszka Łebek.

tomasz bartoszewski
wydział ochrony środowiska

z początkiem lutego rząd 
wprowadził w życie kolejną no-
welizację „ustawy śmieciowej”. 
niestety zabrania ona gminom 
stosowania dopłat do odbioru 
odpadów komunalnych.

Koniec dopłat do śmieci

Od lutego stawka dla wszystkich osób segregujących śmieci wynosi 10 złotych
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wydawać by się mogło, że powieszenie tabliczki z numerem 
domu jest sprawą oczywistą. okazuje się jednak, że wielu właś-
cicieli nieruchomości zapomina o tym obowiązku. skutki braku 
prawidłowego oznakowania budynku mogą być znacznie gorsze 
niż zagubiony dostawca pizzy czy listonosz.  

Zadbaj o prawidłowe 
oznakowanie domu
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mieJscowoŚci Pod LuPą

c zas na kolejną podróż z lupą w dłoni. Tym razem 
sprawdzimy dlaczego Piecowice i Kiełczówek budzą tak 
duże zainteresowanie deweloperów oraz napływowych 
mieszkańców a także jakie inwestycje podjęła gmina w obu 

miejscowościach.

Tu chcą się budować napływowi mieszkańcy

Kolejną miejscowością w gminie, w której na przestrzeni ostatnich lat 
odnotowaliśmy gwałtowny wzrost liczby mieszkańców są Piecowice. 
We wsi powstają nowe domy jednorodzinne. Chętnie inwestują tu 
również deweloperzy. Trudno się dziwić. Po pierwsze miejscowość 
ma dobrą lokalizację. Niedaleko stąd do Wrocławia. Przez wieś 
przejeżdża autobus komunikacji podmiejskiej. Poza tym w Piecowi-
cach przeprowadzono szereg inwestycji.  Gmina zrobiła kanalizację, 
niemal wszystkie ulice są oświetlone, a do utwardzenia została tylko 
ul. Cyprysowa. Przy ul. Stawowej i Sportowej są również jednos-
tronne chodniki. – Niedługo nie będę miała o co pisać wniosków– 
śmieje się sołtyska Renata Szrek. We wsi jest sklep spożywczy a także 
wyremontowana świetlica wiejska. – Mamy w niej dwa pomieszcza-
nia, kuchnię oraz toaletę. Co roku organizujemy wiele zabaw dla 
dzieci i seniorów– mówi jedna z mieszkanek. Mieszkańcy bardzo 
chętnie biorą udział w imprezach integracyjnych. Ubiegłorocznym 
hitem był piknik wiejski zorganizowany na boisku wielofunkcyjnym. 
– W organizację imprezy zaangażowała się niemal cała wieś. To 
naprawdę miłe uczucie, kiedy można liczyć na pomoc mieszkańców 
– opowiada pani sołtys. Niedawno pani Szrek po raz kolejny zyskała 
zaufanie ludzi i została sołtysem na następną kadencję.  – Pani Renia 
wie o wszystkim co dzieje się we wsi. To na pewno zasługa jej Bąbla, 
który chodzi po wsi, nasłuchuje a potem zdaje jej relacje – mówi 
z uśmiechem jedna z mieszkanek. Pani sołtys przyznaje: - Bąbel to 
mój kochany pies. Sąsiedzi nazywają go „uszami sołtysowej”. Dzięki 
niemu rzeczywiście wiem wszystko – śmieje się pani Szrek. –Bycie 
sołtysem to przede wszystkim funkcja społeczna. Nie wolno tego 
robić dla kasy. Trzeba to naprawdę kochać – dodaje.

Piecowice 

Bąbel na tropie plotek

Renata Szrek wie o wszystkim co dzieje się we wsi. To zasługa jej Bąbla
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Sołtys: Renata Szrek

liczba mieszkańców: 472

Opracował adrian walczyk wydział promocji gminy

Kiełczówek to niewielka miejscowość na południu gminy. Na 
chwilę obecną zamieszkuje ją niespełna 230 mieszkańców. Wiele 
wskazuje jednak na to, że w ciągu najbliższych lat liczba ta może 
gwałtownie wzrosnąć. Kiełczówek przyciąga napływowych 
mieszkańców działkami w atrakcyjnej cenie, świetną lokalizacją 
oraz pięknymi terenami zielonymi. Na miejscu jest sklep spo-
żywczy, przedszkole, stadnina koni a także ośrodek sportowo-
-rekreacyjny Medi Sword. W tym ostatnim do dyspozycji gości są 
zabiegi SPA, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia sportowe oraz pokoje 
wypoczynkowe. Szkoła, ośrodek zdrowia oraz kościół znajdują się 
w sąsiednim Kiełczowie. Przez wieś przejeżdża autobus podmiejski 
931 kursujący do Psiego Pola. Mieszkańcy cenią sobie najbardziej 
bliskość Wrocławia, która nie koliduje z ciszą i spokojem. - Na 
przeprowadzkę zdecydowaliśmy się w ubiegłym roku. Wraz z żoną 
byliśmy zainteresowani kupnem domu niedaleko Wrocławia. Zna-
leźliśmy atrakcyjną ofertę właśnie w Kiełczówku. Zakochaliśmy się 
w tym miejscu od pierwszego wejrzenia – opowiada pan Mariusz. 
Niebawem liczba zadowolonych mieszkańców może być znacznie 
większa. Portale internetowe oferujące sprzedaż domów aż kipią od 
ofert w Kiełczówku. Pod kątem inwestycyjnym największy nacisk 
położony jest na systematyczną rozbudowę oświetlenia drogowego. 
W ubiegłym roku gmina postawiła lampy na ul. Jaśminowej, Topo-
lowej oraz Jarzębinowej. Główne drogi biegnące przez miejscowość 
są w dobrym stanie. Część ulic wymaga jeszcze utwardzenia. Miesz-
kańcy Kiełczówka bardzo chętnie korzystają z terenu rekreacyjnego 
położonego w centrum wsi. Do swojej dyspozycji mają tam boisko 
do siatkówki, plac zabaw, siłownię napowietrzną oraz altanę. - 
Kiedy na dworze jest ciepło bardzo chętnie spotykamy się na placu. 
Kilka razy z sąsiadami robiliśmy integracyjnego grilla – opowiada 
jeden z mieszkańców. - Przydałaby się nam jeszcze tylko świetlica – 
wtóruje jedna z mieszkanek.

KiełczóweK  

Domy wyrastają jak grzyby po deszczu

Sport to zdrowie. W Kiełczówku wiedzą o tym najlepiej
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Sołtys: Marzena Dzięgała 

liczba mieszkańców: 226
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dotacJe

Inwestycja w sport

beata Paździerz wydział spraw obywatelskich

zestawienie środków przeznaczonych  
na inicjatywy lokalne na rok 2015 
  

Miejscowość Kwota (zł) na rok 2015

Bąków  3 000,00
Bielawa  5 630,00      
Bierzyce  5 230,00      
Borowa  10 420,00      
Brzezia Łąka  17 850,00      
Budziwojowice  3 000,00      
Bukowina  4 210,00      
Byków  9 030,00      
Dąbrowica  3 000,00      
Długołęka  20 000,00      
Dobroszów  3 200,00      
Domaszczyn  10 810,00      
Godzieszowa  5 440,00      
Jaksonowice  3 000,00      
Januszkowice  7 910,00      
Kamień  9 350,00      
Kątna  6 300,00      
Kępa  3 020,00      
Kiełczów  20 000,00      
Kiełczówek  3 340,00      
Krakowiany  3 000,00      
Łosice  3 000,00      
Łozina  9 050,00      
Michałowice  3 000,00      
Mirków  20 000,00      
Oleśniczka  4 640,00      
Pasikurowice  11 010,00      
Piecowice  6 980,00      
Pietrzykowice  3 000,00      
Pruszowice  6 980,00      
Raków  4 330,00      
Ramiszów  4 760,00      
Siedlec  11 250,00      
Skała  3 000,00      
Stępin  6 130,00      
Szczodre  16 000,00      
Śliwice  6 430,00      
Tokary  3 000,00      
Węgrów  4 140,00      
Wilczyce  20 000,00      
Zaprężyn  3 000,00      

razem 306 440 

od wielu lat gmina wspiera kluby  
i stowarzyszenia sportowe przyznając 
dotacje finansowe. w tym roku pula 
pieniędzy wyniosła 417 tys. złotych.  
  

Wnioskodawca Przyznana dotacja w 2015 r. 

Klub Piłkarski „99” Śliwice 20 240,00
Gminne Stowarzyszenie  
Sportowe Klubu Sportowego  
„ Długołęka 2000”  13 240,00
Klub Sportowy  
„BOROWIAnKA” Borowa 13 240,00
Klub Sportowy Łozina 65 700,00
Gminny Klub Sportowy  
„ISKRA” Pasikurowice 44 150,00
Klub Sportowy „Tęcza” Raków 13 240,00
Gminny Zespół Sportowy  
“WIDAWA” Kiełczów 29 670,00
Klub Sportowy “PERŁA” Węgrów 13 240,00
Klub Sportowy  
„TĘCZA” Brzezia Łąka 31 740,00
Gminny Klub Sportowy Kamień 7 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju  
Kultury Fizycznej  
Dobroszów - Januszkowice 13 240,00
Klub Sportowy  
„ZIELOnI” Szczodre 6 000,00
Klub Sportowy  
„BURZA” Godzieszowa  27 170,00
Gminny Klub Sportowy  
Mirków Długołęka 46 200,00
Klub Sportowy Byków 13 240,00
Uczniowski Klub Sportowy  
„ORIEnT II” Łozina 14 000,00
GKS START DŁUGOŁĘKA 10 000,00
Uczniowski Klub Sportowy  
„ACADEMy” Kiełczów 18 000,00
Klub Sportowy MaKo  
Judo Wrocław 7 000,00
Klub Sportowy „DĄB” Pruszowice 6 000,00
Uczniowski Klub Sportowy  
„Szerszenie” Długołęka 4 700,00
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nierucHomoŚci/inwestycJe

Szkoła w Kiełczowie rośnie 
w oczach. Stan surowy konstruk-
cji budynku został ukończony. 
Obecnie wykonawca rozpoczął 

pokrywanie dachu. Na parterze zakończono 
montaż okien. Wykonano również instala-
cję wodno-kanalizacyjną, sanitarną i elek-
tryczną oraz ułożono posadzki betonowe 
w salach lekcyjnych.  

Trwają prace przy montażu stolarki okiennej 
na pierwszym piętrze wraz z pozostałymi insta-
lacjami wewnętrznymi. Budynek świetlicy jest 
na etapie robót tynkarskich. Wykonawca przy-
stąpił  do zagospodarowania terenu. 

W marcu planowane są roboty wykończenio-
we (układanie glazury oraz malowanie). Na ze-
wnątrz firma przygotowuje się do utwardzania 
terenu pod chodniki i parking.

Katarzyna wolicka
Wydział remontów i inwestycji

łaskawa zima sprzyja robotom budowlanym nad szkołą podsta-
wową w Kiełczowie i świetlicą wiejską w stępinie. obie inwesty-
cje realizowane są zgodnie z przyjętym planem. 

Inwestycje zgodnie z planem

P asikurowice to wieś położona 
w północno-zachodniej części 
gminy Długołęka. Dojazd do 
Wrocławia zajmuje ok. 20 mi-

nut. W pobliżu miejscowości znajduje się 
droga ekspresowa S8. Na miejscu miesz-
kańcy mają kościół, dwa sklepy spożywcze, 
punkty usługowe a także dworzec kolejowy, 
na którym zatrzymuje się szynobus relacji 
Wrocław – Trzebnica. Szkoła znajduje się 
w sąsiednim Siedlcu.

Działka przeznaczona do sprzedaży położona 
jest przy ulicy Miodowej, ok. 400 m od głów-
nej drogi w miejscowości. Nieruchomość po-
łożona jest na płaskim terenie. Ma ona kształt 
prostokąta. Otoczenie działki stanowią tereny 
niezabudowane (pola i las) oraz zabudowa jed-
norodzinna. Sieci infrastruktury technicznej 
doprowadzone są do zabudowań przy ul. Mio-
dowej ok. 100m od granicy działki. 

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka przeznaczona jest 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 PasiKurowice

Działka znajduje się w pobliżu zabytkowego kościoła
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myślisz o kupnie działki poza 
miastem? sprawdź oferty nieru-
chomości w gminie długołęka – 
jednej z najlepiej rozwijających 
się gmin wiejskich w Polsce. 
dziś prezentujemy atrakcyjną 
działkę pod zabudowę mieszka-
niową w Pasikurowicach.

Działka: 104/2

Powierzchnia: 0,1503 ha

Cena: 165 tys. zł brutto

Planowany termin przetargu: 

12 marca 2015 r.

Mieszkańcy Stępina mogą powoli planować zagospodarowanie świetlicy
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sProstowanie

W ostatnim wydaniu gazety zachęcaliśmy 
Państwa do składania wniosków 
o  przyłączanie do sieci gazowej (artykuł 

„Szansa na gazociąg”). Informowaliśmy, że 
dokumenty należy składać do siedziby  firmy 
Gaz System. Instytucją właściwą do składania 
tych wniosków jest Polska Spółka Gazownic-
twa, u. Ziębicka 44,  50-507 Wrocław. Jeżeli 

już złożyliście Państwo wnioski do Gaz 
Systemu zostaną one, dzięki uprzejmości 
pracowników tej firmy, przekierowane do 
Polskiej Spółki  Gazownictwa.Za pomyłkę 
bardzo przepraszamy.
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na pierwszej sesji w tym roku 
radni uchwalili budżet na 2015 
rok. teraz czas na realizację zało-
żeń. Priorytetem gminy są oczy-
wiście inwestycje. zobacz nad 
czym obecnie pracują urzędnicy.

zawarliśmy umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowych dla:
n boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach 
(przy szkole), z terminem zakończenia prac 
projektowych w III kwartale br.
n przebudowy ul. Świerkowej, Jarzębinowej 
i Sosnowej w Długołęce, z terminem zakoń-
czenia prac projektowych w IV kwartale br.
n budowy bieżni lekkoatletycznej w Łozinie, 
z terminem zakończenia prac projektowych 
w II kwartale br.
n budowy sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ul. Wiejskiej z ul. Wrocławską w 
Długołęce (na wysokości stacji pali Shell), z 
terminem zakończenia prac w III kwartale br.

Przygotowujemy się do zlecenia 
kolejnych zadań projektowych dla:
n koncepcji budowy remizy strażackiej w Pa-
sikurowicach
n budowy hali sportowej przy szkole w Mir-
kowie
n budowy świetlicy wiejskiej w Oleśniczce
n budowy chodnika przy drodze powiatowej 
w Brzeziej Łące
n budowy chodnika przy drodze powiatowej 
w Siedlcu
n budowy chodnika przy drodze powiatowej 
w Bierzycach.

Kończymy projekty:
n przebudowy dróg w Kiełczowie  (ul. Leśna, 
Północna, Letnia, sięgacze ul. Ogrodowej i 
Leśnej, odcinek ul. Leśnej, odcinek ul. Ogro-
dowej) - termin opracowania dokumentacji: 
III kwartał 2015)

n przebudowy dróg - Kiełczów, odcinek ul. 
Wiosenna, ul. Różna, Ładna, Modrzewiowa, 
odcinek ul. Wiśniowej, sięgacz ul. Wiosennej 
(trwają prace projektowe, termin opracowa-
nia dokumentacji: III kwartał 2015)
n przebudowy drogi - Węgrów (trwają prace 
projektowe, termin opracowania dokumen-
tacji: III kwartał 2015) 
n przebudowy dróg - Wilczyce, ul. Sportowa 
wraz z sięgaczami (trwają prace projektowe, 
termin opracowania dokumentacji: II kwartał 
2015r.)
n przebudowy dróg - Kiełczów, ul. Bławatna, 
odcinek ul. Sportowej (trwają prace projek-
towe, termin opracowania dokumentacji: II 
kwartał 2015r.)
n przebudowy dróg - Długołęka, ul. Słowa-
ckiego (trwają prace projektowe, termin opra-
cowania dokumentacji: III kwartał 2015r.)
n budowy chodnika - Wilczyce, ul. Wrocławska 
(trwają prace projektowe, termin opracowa-
nia dokumentacji: I kwartał 2015r.)

gmina podpisała umowę na budowę:
n sięgacza ul. Wrocławskiej w Pasikurowi-
cach (termin zakończenia: 15.05.2015)
n oświetlenia drogowego w Januszkowicach, 
ul. Leśna (termin zakończenia: 12.05.2015)
n oświetlenia drogowego w Kątnej, od-
cinek dz. nr 205/5 (termin zakończenia: 
30.04.2015)
n oświetlenia drogowego w Bykowie, ul. Li-
powa (termin zakończenia: 12.05.2015)
n oświetlenia drogowego w Śliwicach - boi-
sko (termin zakończenia: 30.04.2015)
n modernizacji nawierzchni drogi w Dąbrowi-
cy (termin: 27.04.2015)

 

Kolejne zadania są w trakcie przygotowania. 
O szczegółach będziemy informować w kolej-
nych numerach.

Katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

 w ubiegłym roku otworzyli-
śmy pierwszy kompleks lekko-
atletyczny w powiecie wroc-
ławskim. teraz pojawiła się 
szansa na budowę bieżni.

u rząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego ogłosił kolejny 
nabór w ramach programu „Dolny 
Śląsk dla Królowej Sportu”. Gmi-

ny mają szansę pozyskać pieniądze na budowę 
bieżni lekkoatletycznych w sąsiedztwie orli-
ków. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 

na budowę sześciotorowej bieżni do sprintu  
z rzutnią oraz skocznią w dal. Obiekt ma po-
wstać przy zespole szkół w Łozinie – informuje 
Katarzyna Wolicka. Żeby pozyskać pieniądze 
trzeba spełnić jeden podstawowy warunek. In-
westycja musi zostać zakończona w tym roku. 
– Jeżeli otrzymamy dofinansowanie na pewno 
wybudujemy bieżnię – dodaje kierownik re-
montów i inwestycji . Lista gmin, którym zo-
staną przydzielone środki powinna być opubli-
kowana do końca marca.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

inwestycJe

Z nowym rokiem rozpoczęły się prace nad kolejnymi inwestycjami w gminie
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Jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie, to jeszcze w tym 
roku w Łozinie powstanie bieżna lekkoatletyczna
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Czas na realizację budżetu
 

Szansa na bieżnię lekkoatletyczną
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inwestycJe

w ostatnim wydaniu gazetki 
informowaliśmy o trwających 
analizach w zakresie podziału 
środków (100 tys. złotych) na 
nowe projekty oświetlenia  
drogowego. obejmą one  
19 miejscowości.

K ażdego roku do urzędu gminy wpły-
wa mnóstwo wniosków dotyczą-
cych oświetlenia drogowego. Środki 
w budżecie są jednak ograniczone, 

dlatego inwestycje muszą zostać podzielone na 
etapy. Obecnie gmina przystępuje do opraco-
wania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na 
budowę lamp w 19 miejscowościach. Inwestycja 
będzie realizowana w terenie w ciągu najbliż-
szych lat.
n  Brzezia Łąka - odcinek drogi powiatowej
n  Bielawa - ul. Leśna
n  Godzieszowa - odcinek drogi powiatowej 

(droga prowadząca do świetlicy wiejskiej)
n  Długołęka - ul Jodłowa, Tęczowa, 

Grabowa
n  Dobroszów Oleśnicki - odcinek drogi 

powiatowej, dz. nr ew. 372
n  Jaksonowice - oświetlenie placu zabaw, 

odcinek drogi powiatowej (do cmentarza)
n  Szczodre - ul. Stawowa, ul. Świerkowa

n  Krakowiany - odcinek drogi wraz  
z oświetleniem parku,

n  Łozina - odcinek ul. nowego Osiedla,  
dz. nr 301/2

n  Łosice - odcinek drogi powiatowej,  
dz. nr ew. 39/5, 40/4, 40/7

n  Mirków - ul. Fiołkowa, ul. Jaśminowa, 
sięgacz ul. Kiełczowskiej

n  Michałowice, droga prowadząca do 
przystanku autobusowego

n  Piecowice, ul. Motylkowa, ul. Fiołkowa
n  Pruszowice, ul. Szczęśliwa
n  Siedlec, sięgacze ul. Osiedlowej
n  Stępin, odcinek dz. nr ew. 392

n  Węgrów, odcinek drogi powiatowej
n  Tokary, odcinek drogi powiatowej
n  Zaprężyn, odcinek drogi powiatowej

W tym roku nowe lampy powstaną w: 
Śliwicach (teren boiska), Domaszczynie  
(ul. Prosta), Bierzycach, Pietrzykowicach, 
Kątnej, Januszkowicach (ul. Leśna), Łozinie 
(parking koło apteki), Wilczycach (ul. 
Wałowa i ul. Klonowa), Bykowie (ul. Lipowa), 
Kiełczowie (ul. Akacjowa i ul. Słowicza).

Katarzyna wolicka
Wydział remontów i inwestycji

dzieJe się - Przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 25.02.2015 r.)
nazwa PostęPowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
Przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/PodPisanie umowy
   
Koszenie pasa drogowego dróg powiatowych  03.03.2015  15.12.2015 
i gminnych    
 
Kompleksowa przebudowa ul. Diamentowej  05.03.2015  6 miesięcy od dnia 
i Jantarowej wraz z budową odwodnienia    zawarcia umowy 
w ul. Bursztynowej w Kamieniu   
 
Koszenie terenów zielonych 06.03.2015   15.12.2015 
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego    4 miesiące od dnia 
w Szczodrem (przy budynku szkoły) 12.03.2015  zawarcia umowy
 
Utrzymanie czystości i porządku terenów  10.02.2015 trwa weryfikacja ofert   31.12.2015 
zielonych, przystanków komunikacyjnych   (w postępowaniu złożono 6 ofert) 
oraz innych miejsc użyteczności publicznej  
na terenie gminy Długołęka 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 12.02.2015 trwa weryfikacja ofert   6 miesięcy od dnia 
w części ul. Wrocławskiej z sięgaczami, w sięgaczu  (w postępowaniu złożono 8 ofert) zawarcia umowy  
ul. Wrocławskiej oraz części ul. Szkolnej w Kiełczowie 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  30.01.2015 umowa została zawarta 20.02.2015 (Wykonawca: 15.12.2015 
dróg zarządzanych przez wójta w 2015 roku  BISEK, Wojciech Bisek, z/s w Krępicach)   
 
Oznakowanie pionowei poziome dróg gminnych 29.01.2015 umowa została zawarta 26.02.2015 (Wykonawca:  15.12.2015 
  Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
  ZABERD z/s we Wrocławiu) 
 
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych  28.01.2015  umowa została zawarta 26.02.2015 (Wykonawca:  15.12.2015 
(zadanie podzielono na II pakiety)  PAKIET I: REMDRO SA z/s w Kamieniu; PAKIET II:  
  Rowiński s.c. Betoniarnia i Recykling z/s w Piecowicach)
 
Dostawa materiału kamiennego  27.01.2015 umowa została zawarta 27.02.2015  (Wykonawca: 15.12.2015 
dla naprawy dróg gruntowych   RAnDA Radosław Deszcz z/s  
  w Dobroszowie Oleśnickim)  

Nowe projekty oświetlenia

W tym roku lampy powstaną w 11 miejscowościach. Gmina opracowała dokumentację dla kolejnych 19 lokalizacji
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z życia gminy

ostatni miesiąc przebiegł pod 
znakiem wyborów sołtysów 
i rad sołeckich. znamy już 
większość zwycięskich na-
zwisk.  Kompletna lista zosta-
nie opublikowana na stronie  
www.gmina.dlugoleka.pl oraz 
w kolejnym wydaniu gazety.

Bąków - Krzysztof Wiśniewski
Bielawa - Teresa Cygal
Bierzyce - Artur Madaliński
Borowa - Zofia Szelągiewicz 
Brzezia Łąka - Elżbieta Świerczyńska
Budziwojowice -  Grażyna Ziomek
Bukowina - Agata Krzynówek Krysa
Byków - Roman Frej
Dąbrowica - Marzena Żyża
Długołęka - 
Dobroszów - Tomasz Maliga
Domaszczyn - Joanna Katarzyna Janusz
Godzieszowa - Henryk Miziniak
Jaksonowice - Marek Szymanowicz
Januszkowice - Joanna Łasińska

Kamień - Sylwia Żurkiewicz
Kątna - Wanda Saltarska
Kępa - II tura (po zamknięciu wydania)
Kiełczów – II tura (po zamknięciu wydania)
Kiełczówek - Marzena Dzięgała
Krakowiany - Zbigniew Łanowy
Łosice - Krzysztof Świątek
Łozina - Gabriela Podsiadły
Michałowice - Andrzej Szmundrowski
Mirków – II tura (po zamknięciu wydania)
Oleśniczka - Paweł Wrzos
Pasikurowice - Salomea Wanda Fidler
Piecowice - Renata Szrek
Pietrzykowice - Andrzej Szostak
Pruszowice - Krzysztof Florek
Raków - Kamila Kochaniec

Ramiszów – II tura (po zamknięciu wydania)
Siedlec - Paweł Rozłąkowski
Skała - Zofia Ksel
Stępin - Izydor Kamiński
Szczodre – Michał Ciosek
Śliwice – Ryszard Bąba
Tokary- Ryszard Chmielewski
Węgrów - Bolesław Mróz
Wilczyce – II tura (po zamknięciu wydania)
Zaprężyn - Paweł Dzitkowski

Na czerwono zaznaczeni sołtysi  
wybrani na pierwszą kadencję.

Nowi sołtysi wybrani

złożone wnioski oczekujące na decyzje:
 
n   budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

wartość projektu: ponad 1,1 mln zł; przewidywana wartość dofinansowania: ponad 800 tys. zł (środki unijne);  
Decyzja o dofinansowaniu: ii kwartał 2015 r.

n   usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2015 wartość projektu: ponad 47 tys. zł; przewidywana 
wartość dofinansowania: ponad 40 tys. zł (środki krajowe); Decyzja o dofinansowaniu: marzec 2015 r.

n   budowa bieżni do sprintu z wybiegiem, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą w Łozinie w ramach Programu Budowy Urzą-
dzeń Lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” - edycja 2015 wartość projektu: ponad 353 tys. zł; przewidywana wartość 
dofinansowania: 150 tys. zł (środki krajowe); Decyzja o dofinansowaniu: marzec 2015 r.

n   przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długołęce, Dąbrowicy i Pietrzykowicach wartość projektu: ponad 1,3 mln zł; 
przewidywana wartość dofinansowania: ponad tys. 222 tys. zł (środki krajowe); Decyzja o dofinansowaniu: marzec 2015 r.

n   przebudowa ul. Diamentowej i Jantarowej w Kamieniu w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II 
wartość projektu: ponad 5,4 mln zł; przewidywana wartość dofinansowania: ponad 1,7 mln zł (środki krajowe); Decyzja o dofinanso-
waniu: ii kwartał 2015 r.

n   budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Domaszczynie wartość projektu: ponad 8 mln zł; przewidywana wartość 
dotacji: ponad 1,6 mln zł (środki krajowe); przewidywana wartość pożyczki: 3,3 mln zł (środki krajowe); Decyzja o dofinansowaniu:  
ii kwartał 2015 r.

n   koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Długołęce wartość projektu: ponad 470 tys. zł; przewidywana wartość dotacji:  
260 tys. zł (środki krajowe); Decyzja o dofinansowaniu: marzec 2015 r.

 
Otrzymaliśmy już decyzję pokrycia części kosztów zatrudnienia animatorów na orlikach w Łozinie, Kiełczowie i Brzeziej Łące.
Wartość projektu: 54 tys. zł. Otrzymana wartość dofinansowania: 27 tys. zł (środki krajowe).

Dotacje na bieżąco

Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa 
wszystkim nowo wybranym oraz tym, 
którzy po raz kolejny zyskali zaufanie 
swoich mieszkańców składam najser-
deczniejsze życzenia. Życzę wam realiza-
cji wielu wspaniałych pomysłów, rozwoju 
waszych miejscowości oraz niewygasają-
cego zapału w służbie mieszkańcom.

iwona agnieszka łebek
wójt gminy długołęka

W pięciu miejscowościach potrzebna byłą druga tura
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b iorą udział w licznych wystawach 
i wernisażach, chętnie zwiedza-
ją muzea, jeżdżą nad morze i na 
grzyby, a kiedy gmina organizu-

je akcję społeczną, jako pierwsi podwijają 
rękawy do pracy. O kim mowa? Oczywi-
ście o seniorach z gminy Długołęka, którzy 
od wielu lat aktywnie działają w Polskim 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Długołęce. Przewodniczącą związku jest 
Zofia Drozd, ale jak sama przyznaje: - Bez 
pomocy pozostałych seniorów nie byliby-
śmy w stanie nic zrobić. Obecnie zarząd li-
czy 215 członków.

Królowie parkietu

Do połowy lutego w ośmiu szkołach trwała 
dziesiąta edycja „Balów Seniora” organizo-
wanych przez wójta gminy. W sumie w za-
bawach wzięło udział blisko 700 seniorów. 
To  niepodważalny dowód na to, że tego 
typu inicjatywa jest strzałem w dziesiątkę. 
Seniorzy mieli zapewniony bezpłatny do-
jazd na bal oraz powrót do domu, wyżywie-
nie a także zabawę taneczną z zespołem Bo-
lero Band. Podczas balów mieszkańcy mieli 
okazję wziąć udział w konkursach z nagro-
dami. Największym powodzeniem cieszył 
się wybór królewskiej pary. Najstarszym 
uczestnikiem balów był Pan Edward Dudek, 
92-letni mieszkaniec Długołęki, który wcale 
nie oszczędzał sił. Bawił się na parkiecie jak 
pozostali seniorzy. 

– Bardzo się cieszę, że impreza cieszy się 
takim zainteresowaniem. Niestety w tym 
roku ze względów zdrowotnych nie mogłam 
być razem z seniorami, ale wiem, że bawili 
się znakomicie. Za rok znów zorganizujemy 
bale – zapewnia Iwona Agnieszka Łebek.

zawsze chętni do pomocy 
Tylko w ubiegłym roku seniorzy zorga-

nizowali 10 spotkań integracyjnych, sześć 
imprez okolicznościowych (ostatki, dzień 
kobiet, dzień seniora, dzień chłopaka, an-
drzejki, sylweter) oraz kilka wspólnych wy-
jazdów. – Byliśmy m.in. w Muzeum Ziemi 
Opolskiej, na wycieczce górskiej w Biesz-
czadach, a część z nas pojechała na wczasy 
do Darłówka i Jarosławca – wymienia Zofia 
Drozd. Seniorzy bardzo chętnie współpra-
cują przy okazji organizacji imprez oko-
licznościowych na terenie gminy oraz akcji 
społecznych. – Kiedy organizowaliśmy akcję 
sadzenia kwiatów, nasi seniorzy jako jedni 
z pierwszych zakasali rękawy i ruszyli nad 
staw przy ul. Broniewskiego – wspomina 
Iwona Agnieszka Łebek. Seniorzy bardzo 
chętnie korzystają z zajęć organizowanych 
przez GOK. Uczestniczą w zajęciach kompu-
terowych, nauce tańca towarzyskiego a tak-
że zajęciach wokalnych. – Korzystając z bazy 
GOK-u zorganizowaliśmy zajęcia manual-
ne prowadzone przez p. Janinę Sołtysiak. 
Wszystko robimy społecznie – opowiada 
pani Drozd. – Wszystkim, którzy pomogli 
nam w organizowaniu czasu wolnego ser-

decznie dziękujemy i czekamy na kolejnych 
członków naszego związku – dodaje.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

Jeśli ktoś twierdzi, że bycie 
seniorem polega na siedzeniu 
w domu i oglądaniu  
„telexpressu” i paradokumen-
tów jest w wielkim błędzie. 
będąc w kwiecie wieku  
można robić wiele ciekawych 
i twórczych rzeczy.  
najlepszym tego przykładem 
jest działalność seniorów 
z naszej gminy.

Wesołe jest życie staruszka

Seniorzy z gminy bardzo chętnie biorą udział w licznych wydarzeniach na terenie gminy
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Podczas balów żaden z seniorów nie oszczędzał sił
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