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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Wraz z nowym rokiem otwieramy kolejny rozdział  

w historii naszej gminy. Przed nami kolejne wyzwania. 

Początek roku był bardzo udany. Uchwaliliśmy budżet, 

który daje nam zielone światło na realizację kolejnych inwestycji.  

W numerze przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych planów. 

Nasze siły będę skoncentrowane na dalszej rozbudowie oświaty, kanali-

zacji, oświetlenia oraz na modernizacji dróg. W tym roku rozpoczniemy 

również budowę chodników przy drogach powiatowych. Więcej infor-

macji znajdziecie Państwo na str. 6-7. Styczeń rozpoczęliśmy od co-

rocznych balów seniora. Bardzo się cieszę z coraz większej frekwencji. 

To dla mnie sygnał, że pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Serce 

rośnie patrząc na najstarszych mieszkańców, którzy bawią się na par-

kiecie lepiej od niejednego młodzieńca. Po krótkiej przerwie związanej 

z feriami, od lutego wracamy z kolejnymi balami. Liczę na Was kochani 

seniorzy! W pierwszym tegorocznym numerze oprócz planów na 2015 

rok opisujemy  sprawy bieżące. Tradycyjnie przygotowaliśmy tabele 

z całorocznym budżetem oraz aktualnymi postępowaniami przetargo-

wymi. Pochylamy się również nad bardzo ważnym tematem, jakim jest 

jubileusz straży w Łozinie. To już 50 lat! W tym miejscu pragnę serdecz-

nie podziękować wszystkim strażakom za ich heroiczną pracę. Szczegól-

ne podziękowania należą się Panu Józefowi Skrobkowi – człowiekowi 

z sercem na dłoni. Dziękuję za Pana zaangażowanie i gotowość niesie-

nia pomocy. Wiem, nie tylko ze słyszenia, że zawsze można na Pana 

liczyć.  Kolejnym tematem jest zbliżająca się druga odsłona „Gminnych 

Talentów”.  Już dziś gorąco zapraszam do wzięcia udziału w castingach. 

Przypominam, że nie wprowadzamy żadnych ograniczeń wiekowych. 

Marzę po cichu, żeby w eliminacjach wzięli udział również starsi miesz-

kańcy. Nie chowajcie się ze swoimi umiejętnościami. Pokażcie nam co 

potraficie! Przypominam, że w lutym czekają na nas wybory sołtysów. 

Na str. 12 znajdą Państwo zestawienie terminów oraz miejsc do głoso-

wania. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym 

sołtysom za współpracę podczas czteroletniej kadencji.  

Bez waszej pomocy nie udałoby się na tak wiele zrobić.
Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

WOŚP – rekord pobity!
Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury 
zamienił się w sztab WOŚP. Wolontariu-
szom udało się zebrać ponad 16,5 tys. 
złotych. To o ponad 4 tys. zł więcej niż 
rok temu. WOŚP to także moc atrakcji 
dla odwiedzających m.in. warsztaty 
plastyczne, pantomimy i hip hopu oraz 
koncerty zespołów Kagyuma i Be Free. 
Imprezę zakończyło tradycyjne świateł-
ko do nieba. 

Szkoła rośnie w oczach
Budowa szkoły podstawowej w Kieł-
czowie nabiera coraz większego tempa. 
Jeśli zima nadal będzie dla nas łaskawa 
to w ciągu najbliższych tygodni uda się 
zakończyć budowę stropu na pierwszym 
piętrze a także roboty murarskie. Na 
parterze pojawiły się już okna. Wykonaw-
ca zaangażował kolejnych podwykonaw-
ców do realizacji robót instalacyjnych: 
elektrycznych i sanitarnych. W planach 
na kolejne tygodnie założono wykonanie 
m.in. tynków, podłóg i posadzek, robót 
malarskich oraz pozostałej stolarki okien-
nej i drzwiowej. 

Budowa świetlicy przed czasem?
Bardzo dobre wiadomości płyną z placu 
budowy świetlicy w Stępinie. Wyko-
nawca wyprzedza harmonogram i widzi 
szansę na szybsze zakończenie prac. – 
Jeśli temperatura nadal będzie utrzy-
mywać się na takim poziomie, budowa 

Na SKróTy
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Ubiegłoroczny rekord uzbieranych pieniędzy na 
rzecz WOŚP został pobity
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Wiele wskazuje na to, że świetlica będzie gotowa 
jeszcze w marcu
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GKS START Długołęka  
zaprasza na treningi
Wraz z otwarciem stadionu lekkoatle-
tycznego ruszyły treningi Gminnego Klu-
bu Sportowego GKS STarT Długołęka. 
Zajęcia dedykowane są dla dzieci i mło-
dzieży z całej gminy. Zimą lekkoatleci 
przenoszą się do hal. W grudniu zawod-
nicy uczestniczyli w mitingu w Dreźnie 
a na początku stycznia w Cottbus. Przed 
nadchodzącymi Halowymi Mistrzostwa-
mi Dolnego Śląska Młodzików i Juniorów 
w ramach przygotowań planowane są 
jeszcze starty w Jabloncu. W imieniu 
klubu zapraszamy na treningi. Więcej na 
www.facebook.com/gksstart 

Sprzedajesz alkohol?  
Złóż oświadczenie!
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 
alkoholu muszą złożyć do końca stycznia 
pisemne oświadczenie o wartości sprze-
daży poszczególnych rodzajów alkoholi 
w 2014 roku. Opłatę za korzystanie 
z zezwolenia na sprzedaż napojów pro-
centowych należy wnosić na rachunek 
gminy jednorazowo lub w trzech ratach: 
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 
Niedochowanie terminu skutkuje wygaś-
nięciem zezwolenia, o które można się 
ubiegać ponownie dopiero po sześciu 
miesiącach.

Opracował adrian walczak
wydział promocji gminy

z życia gminy

może zostać zakończona z początkiem 
marca – informuje Katarzyna Wolicka 
z wydziału remontów i inwestycji.  Pier-
wotny termin zakończenia inwestycji był 
ustalony na koniec kwietnia.  Obecnie 
trwają prace przy montażu instalacji 
elektrycznych oraz sanitarnych.  Montaż 
stolarki drzwiowej uzależniony jest od 
realizacji zamówień przez dostawców 
(ok. 3-4 tygodnie).  Do wykonania po-
zostały warstwy wykończeniowe tynku 
na dociepleniu, podłogi z posadzkami, 
rynny i roboty malarskie.

„Twarze w różach” – kolejna 
wystawa w urzędzie
Po raz kolejny do urzędu gminy zawita 
wernisaż prac. Tym razem zapraszamy 
na wystawę Katarzyny Stróżyńskiej – 
na co dzień prezeski Fundacji POMIĘ-
DZy –niezwykle utalentowanej malarki 
i portrecistki.  Tematem przewodnim 
obrazów są portrety ludzi na płatkach 
róż. –Wystawą chcę zwrócić uwagę na 
ludzi z naszej społeczności, których 
życie jest dowodem na to, że warto się 
uczyć korzystając z wiedzy z różnych 
stron – podkreśla artystka. Wernisaż 
odbędzie się 25 lutego o godz. 18. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Spotkanie noworoczne 
w Długołęce
Jak co roku wójt spotkała się z sołty-
sami, radnymi oraz przedstawicielami 
różnych grup społecznych działających 
na terenie gminy podczas tradycyjne-
go spotkania noworocznego. Podczas 
uroczystości Iwona agnieszka Łebek 
wręczyła dyplomy wszystkim sołtysom 
z podziękowaniem za czteroletnią 
współpracę. Spotkanie było okazją do 
wspólnego pochylenia się nad plana-

mi i działaniami, jakie czekają na nas 
w rozpoczętym roku, a także okazją 
do podsumowania minionego roku. 
Spotkanie uświetnił występ młodzieżo-
wego chóru Missus a Deo.

Talenty pilnie poszukiwane
W marcu rusza druga edycja „Gmin-
nych Talentów”. Eliminacje odbędą się 
w sześciu szkołach. Spośród wszystkich 
uczestników jurorzy wybiorą dziesiąt-
kę finalistów, którzy wystąpią na XIV 
Dniach Gminy Długołęka i powalczą 
o nagrodę główną.  O tym kto wygra za-
decyduje publiczność oraz komisja kon-
kursowa.   W konkursie nie mogą wziąć 
udziału finaliści poprzedniej edycji. Poza 
tym nie ma żadnych ograniczeń.  regu-
lamin konkursu jest dostępny na stronie 
www.gmina.dlugoleka.pl

Na SKróTy                    Na SKróTy                    Na SKróTy

Podczas spotkania wójt wręczyła podziękowania 
sołtysom
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„Gminnym Talentem 2014” została wokalistka 
z Długołęki Kamila Florek. Nagrodę przekazała na 
poczet jednego z Domów Dziecka
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Zawodnicy GKS START Długołęki mają już za sobą 
starty w pierwszych mitingach
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w styczniu seniorzy mieli okazję 
bawić się na trzech z ośmiu 
balów. Na pierwszy ogień 
poszły Wilczyce. W sali gim-

nastycznej tamtejszego gimnazjum seniorzy 
z Kiełczowa, Kiełczówka i Wilczyc bawili się 
przy rytmach zespołu Bolero Band. W trak-
cie zabawy sekretarz gminy Anna Borecka 
i przewodniczący rady Stanisław Azarewicz 
wybrali królewską parę. - Cieszę się, że mimo 
niesprzyjającej pogody przyszliście na naszą 
zabawę. Chciałabym będąc w Państwa wieku 

mieć tyle energii i chęci do zabawy –podsu-
mowała pani Borecka.

szczodre jak zwykle niezawodne

Na balu w Szczodrem spotykają się miesz-
kańcy Domaszczyna i Szczodrego. Zdawać by 
się mogło, że z dwóch miejscowości przybę-
dzie garstka osób. Nic bardziej mylnego! Przez 
lata bal w Szczodrem dorobił się dużego grona 
stałych bywalców. Pojawiły się też nowe twa-
rze. – Zabawa była wspaniała a jedzenie palce 
lizać –powiedziała nam jedna z uczestniczek. 
Nie ma się co dziwić. W końcu poczęstunek 
został przygotowany przez niezawodną radę 
rodziców ze szkoły w Szczodrem. Podczas balu 
sekretarz gminy wraz z przewodniczącym 
rady wręczyli wyróżnienia prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa 

z życia gminy

w nowy rok seniorzy weszli 
tanecznym krokiem. zaczęła 
się jubileuszowa edycja balów 
seniora. wybraliśmy  
pierwsze królewskie pary.

Seniorzy w karnawałowym humorze

Jak co roku podczas balów wybieramy królewskie pary Państwo Sachowie otrzymali medal od prezydenta RP
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tuż po przerwie zimowej  
wracamy z kolejnymi balami 
seniora. wszystkie bale 
odbywają się w godz. od 17  
do 22. Jak co roku zapewniamy 
darmowy dojazd na bale.

3 lutego – zespół szkolno-przed-
szkolny w mirkowie

4 lutego – zespół szkół w brzeziej 
łące (brzezia łąka, kątna, oleś-
niczka, piecowice pietrzykowice, 
Śliwice)
I KUrS BUSa (16:00 Oleśniczka – 

16:10 Kątna –Brzezia Łąka)
II KUrS BUSa (16:30 Śliwice – 16:40 
Pietrzykowice – Brzezia Łąka)

5 lutego – zespół szkół w siedlcu 
(bąków, bukowina, godzieszowa, 
pasikurowice, pruszowice, rami-
szów, siedlec, tokary)
I KUrS BUSa (16:00 Pruszowice pęt-
la – 16:10 ramiszów – 16:20 Pasiku-
rowice przystanek przy cmentarzu 
i przystanek przy kościele – Siedlec)
II KUrS BUSa (16:40 Bąków, 16:45 
Bukowina, 16:50 Pasikurowice ul. 
Energetyczna – 16:55 Godzieszowa 
–Siedlec)

9 lutego – gimnazjum w borowej 
( bielawa, borowa, byków, dąbro-
wica, dobroszów, Januszkowice 
raków, stępin)
I KUrS BUSa (16:00 Dąbrowica – 
16:10 Dobroszów – 16:20 Januszko-
wice – 16:30 Stępin przystanek przy 
kościele – Borowa)
II KUrS BUSa (16:45 Byków przy 
świetlicy – Borowa)

12 lutego – aula zespołu licelano-
-gimnazjalnego w długołęce 
(długołęka, kamień)
KUrS BUSa (16:45 Kamień – Długo-
łęka)

Jadwigi i Mariana Sachów. Seniorzy bawili się 
w Szczodrem tak dobrze, że zespół musiał za-
grać jeszcze kilka dodatkowych utworów.

w łozinie pobity rekord frekwencji

Ponad 110 osób przybyło na bal w Łozinie. 
– Jesteśmy zachwyceni, że jest Państwa aż tyle 
– mówił Dariusz Śmichura, który oficjalnie 
przywitał zgormadzonych gości. Na szczęś-
cie szkoła jest duża i miejsca wystarczyło dla 
wszystkich. Oprócz seniorów na parkiecie 
pojawili się również radni i sołtysi. – Taki bal 
to świetna okazja do spotkania się z przyja-
ciółmi i wspólnej zabawy. Jestem szczęśliwa, 
że przyszłam. Za rok też będę! – powiedziała 
pani Zofia, jedna z uczestniczek.

anna chomicka
wydział promocji gminy
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n ajważniejszą postacią związaną 
z 50 letnią historią straży w Ło-
zinie jest bez wątpienia pan Józef 
Skrobek. Jest on jednym z pomy-

słodawców i założycieli jednostki w tej miej-
scowości, a także jej naczelnikiem – oczywi-
ście od początku istnienia jednostki.

Historia osp w pigułce

Ochotnicza straż w Łozinie oficjalnie 
została utworzona w 1964 r. gdy Łozina 
stanowiła jeszcze osobą gminę. Wtedy za 
czasów gromadzkich rad wybrano pana Jó-
zefa na naczelnika straży. Wiązało się to na 
pewno z jego sporym doświadczeniem jako 
zawodowego strażaka. Oprócz pana Józefa 
pierwszymi strażakami byli: Henryk Chrą-
chol, Kazimierz Irków, Władysław Kikut, 
Jan Margan, Władysław Podsiadły, Ludwik 
Rutkiewicz, Józef Waszak, Ludwik Waszak 
i Mieczysław Zeżnik. Dziś jednostka liczy 
ok. 20 strażaków. Nie tylko liczba człon-
ków zmieniła się w ciągu minionych lat. 
–Na początku mieliśmy pompę, którą wo-
ziliśmy na przyczepie traktorem – opowia-
da pan Józef. – Dziś mamy trzy samochody, 
w tym jeden całkowicie nowy, zakupiony 

przy udziale gminy – dodaje. W latach 70. 
strażacy w dużej mierze w czynie społecz-
nym wspierali budowę remizy. – Remiza 
funkcjonuje po dziś dzień, a gmina w razie 
konieczności finansuje ewentualne remon-
ty. W ostatnim czasie wymieniono pokry-
cie dachowe oraz drzwi – opowiada pan 
Skrobek. 

łozina dumna  
ze swoich strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Łozinie anga-
żuje się nie tylko w swoje statutowe cele. Jej 
członkowie są bardzo zaangażowani w życie 
społeczne swojej miejscowości i gminy. Co 
roku wspierają organizację takich wydarzeń 
jak Dzień Dziecka, lokalne festyny czy też 
akcje charytatywne na rzecz dzieci z pobli-

skiego domu dziecka. Pomagają również 
gminie podczas takich wydarzeń jak Świę-
to Konia, czy Pielgrzymka Konna. – Pomoc 
naszych strażaków jest bardzo ważna dla 
mnie jako sołtysa wsi – komentuje Gabriela 
Podsiadły. Jak przyznaje pani sołtys na po-
moc pana Skrobka i całej jednostki można 
zawsze liczyć, o czym nie raz się przekonała. 
– Z okazji jubileuszu, we współpracy z na-
szym kołem gospodyń wiejskim oraz szkołą, 
chcemy przygotować dla strażaków uroczy-
ste i niezapomniane obchody tak ważnego 
święta. Chcemy w ten sposób podziękować za 
wsparcie i bezpieczeństwo, jakie zapewniają 
nam od lat, niekiedy z narażeniem własnego 
życia – dodaje.

anna chomicka
wydział promocji gminy

z życia gminy

„na początku mieliśmy  
pompę, którą woziliśmy na 
przyczepie traktorem.  
dziś mamy trzy samochody, 
w tym jeden całkowicie nowy, 
zakupiony przy udziale  
gminy”. osp w łozinie  
ma 50 lat. niebawem  
będziemy obchodzić  
uroczysty jubileusz. 

50 lat OSP w Łozinie

Trzy lata temu OSP Łozina otrzymała nowoczesny wóz bojowy
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p rzypomnijmy, że w lipcu ubiegłe-
go roku w wyniku pożaru dach 
nad głową straciły dwie rodziny 
z Januszkowic. Wójt gminy na-

tychmiast powołał sztab kryzysowy, który 

zajął się pomocą dla pogorzelców. Od sa-
mego początku akcję koordynował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W pomoc bar-
dzo zaangażowali się mieszkańcy oraz firmy 
działające na terenie gminy. Środki można 

było wpłacać do skarbon lub przelewać na 
utworzony numer konta. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na remont spalonego 
domu. Póki co rodziny mieszkają w domach 
zastępczych. – Wszystkim darczyńcom skła-
damy serdeczne podziękowania. Dziękujemy 
pracownikom Banku Zachodniego WBK 
z Długołęki, którzy zebrali 6,5 tys. złotych 
– mówi Teresa Klimek, kierownik GOPS 
w Długołęce.

adrian walczyk
Wydział promocji gminy

zakończyła się zbiórka pieniędzy na rzecz  
pogorzelców z Januszkowic. w sumie dzięki  
hojności mieszkańców oraz firm udało się  
zebrać 48 927,69 złotych.

Pomoc dla pogorzelców z Januszkowic
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plany na 2015 rok

  plany na 2015 rok

kanalizacJa  
sanitarna

n budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 

w Kiełczowie - odcinek  
ul. Wilczyckiej, sięgacz  

ul. Wrocławskiej, odcinek ul. Szkolnej 
(zadanie jednoroczne)

n budowa rurociągu tłocznego  
łączącego Wilczyce z Kiełczowem  

(zadanie jednoroczne)
n budowa kanalizacji  

w Domaszczynie  
(zakończenie prac w 2016 roku)
n kontynuujemy rozpoczętą  

w 2014 roku budowę sieci  
kanalizacji sanitarnej w Bykowie  
(zakończenie prac w 2016 roku)

ubiegły rok był dla naszej gminy bardzo owocny pod 
względem zrealizowanych inwestycji. teraz przed nami 
nowy rozdział i nie zamierzamy zwalniać tempa. rusza-
my z budową chodników, modernizacją kolejnych dróg 
i nowymi pomysłami. to będzie dobry rok! 

odpady komunalne
n za odbiór i zagospoda-

rowanie odpadów komunal-
nych z terenu gminy będzie 
odpowiedzialna w tym roku 

firma WPO aLBa S.a. 
Wartość umowy 

wynosi ok. 4,5 mln. 
złotych

place 
zabaw

- Brzezia 
Łąka, Kiełczów, 

Wilczyce

siłownie  
napowietrzne

n  w tym roku siłownie 
powstaną w trzech 

miejscowościach:  
Skała, Węgrów 

i Pruszowice

trasy  
rowerowe

n opracowanie 
dokumentacji 

projektowej dla budowy 
ścieżek rowerowych 
w gminie - (i etap) 
zadanie projektowe 

jednoroczne

budowa drÓg
etap i:  

n przebudowa ul. Jantaro-
wej, ul. Diamentowej z odwod-

nieniem w ul. Bursztynowej w Kamieniu 
- zadanie jednoroczne

n przebudowa sięgacza ul. Wroc-
ławskiej  w Pasikurowicach - zadanie 

jednoroczne

Kolejne zadania (etap ii) w zakresie 
przebudowy dróg będą realizowane po 
podpisaniu umów na zadania wskazane 
powyżej (w zależności od pozostałych  

środków w budżecie) - planowane kolej-
ne zadanie w Długołęce oraz w Wilczy-
cach - informacja będzie przekazywana 

w następnych numerach gazety

Świetlice wieJskie 
n opracowanie dokumentacji  

projektowej wraz z uzyskaniem  
pozwolenia na budowę kolejnej  

świetlicy wiejskiej 
n kontynuacja i zakończenie 

rozpoczętej w 2014 roku 
inwestycji budowy świetlicy 

w Stępinie

boiska sportowe
n budowa boiska wielofunkcyj-

nego w Szczodrem  
(przy budynku szkoły) - zadanie 

jednoroczne
n  opracowanie dokumentacji projek-

towej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę boiska wielofunkcyjnego  

w Wilczycach (przy szkole) 

długołęk a
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plany na 2015 rok
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pozostałe zadania do 

realizacji w 2015 roku

remonty i inwestycJe
n równania dróg gruntowych
n oznakowania dróg gminnych

n remonty cząstkowe dróg  
gminnych

n koszenia w obrębie pasa drogo-
wego (zarówno dróg gminnych jak 

i powiatowych)
n karczowanie i ścinka poboczy 

w obrębie pasa drogowego (zarówno 
dróg gminnych jak i powiatowych)
n koszenia terenów rekreacyjnych

n montaż ogrodzeń terenów  
gminnych

n montaż piłkochywtów na terenach 
gminnych

n remonty świetlic wiejskich
n budowa nowych wiat autobuso-

wych i remonty istniejących
n naprawa kanalizacji deszczowych
n działania związane z estetyką wsi 

(nasadzenia, montaż elementów 
małej architektury w tym  

m.in. altany parkowe, stoliki,  
ławki i inne)

ocHrona Środowiska
n opieka nad bezdomnymi zwierzę-

tami/ zapobieganie bezdomności 
zwierząt 

n dofinansowania do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

komunalnych 
n organizacja akcji demontażu od-

bioru i zagospodarowania wyrobów 
zawierających azbest 

n utrzymanie czystości i porządku  
na terenach publicznych  

(przystanki, parki, imprezy, akcja 
sprzątania świata, likwidacja dzikich 

wysypisk) 
n zakup koszy ulicznych  

n zakup ławek  
n wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne 

drzew i krzewów 
n zakup drzew i krzewów 
n edukacja ekologiczna 

n administrowanie, utrzymanie  
i doposażenie Punktu  

Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych  

n administrowanie i rekultywacja 
składowiska odpadów komunalnych 

w Bielawie  

wydział spraw  
obywatelskicH

n szczepienia przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego (HPV).  

Szczepieniem będą objęte  
dziewczynki urodzone w 2002  

roku (których rodzice wyrażą zgodę).
Opracowali: katarzyna wolicka,  

tomasz bartoszewski, adrian walczyk

budowa  
i rozbudowa szkÓł
 n rozbudowa budynku 
zespołu szkolno-przed-
szkolnego w Długołęce  

- II etap (budowa nowego 
skrzydła dydaktycznego) - 
zakończenie w 2016 roku
 n zakończenie  
rozbudowy SP 
w Kiełczowie

modernizacJa nawierzcHni  
drogowycH:

etap i:
 n modernizacja nawierzchni  
ul. Południowej w Długołęce  

- zadanie jednoroczne
 n modernizacja nawierzchni drogi 

w Pietrzykowicach - zadanie jednoroczne
 n modernizacja nawierzchni drogi  
w Dąbrowicy - zadanie jednoroczne

 n modernizacja nawierzchni  
ul. Cisowej w Borowej - zakończenie 
zadania rozpoczętego w 2014 roku

Kolejne zadania z zakresu moderniza-
cji dróg (etap ii) realizowane będą po 

podpisaniu umów na wskazane powyżej 
zadania (po ustaleniu środków w bu-

dżecie pozostałych do dyspozycji) - 
informacja będzie przekazywana 

w kolejnych wydaniach gazety

proJekty drÓg 
i cHodnikÓw:

 n opracowanie 
dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem pozwo-
lenia na przebudowę ulic 

w Długołęce (ul. Świerkowa, 
Jarzębinowa, Sosnowa) - 

wyłącznie rozpoczęcie prac 
projektowych

 n opracowanie dokumenta-
cji projektowej ul. Spacero-
wej w Mirkowie - wyłącznie 

rozpoczęcie prac  
projektowych

n budowa chodnika przy 
drodze powiatowej  

w Wilczycach – zadanie  
jednoroczne

n opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla kolejnych 

chodników przy drogach 
powiatowych w gminie

oŚwietlenie
n oświetlenie terenu  
boiska  w Śliwicach 

- zadanie jednoroczne
n budowa oświetlenia na ul. Prostej 

w Domaszczynie - zadanie jednoroczne
n budowa oświetlenia w Bierzycach  

- zadanie jednoroczne
n budowa oświetlenia w Pietrzykowi-

cach - zadanie jednoroczne
n budowa oświetlenia w Kątnej  

- zadanie jednoroczne
n budowa oświetlenia na  

ul. Leśnej w Januszkowicach  
- zadanie jednoroczne

n budowa oświetlenia na parkingu przy 
aptece w Łozinie - zadanie jednoroczne
n budowa oświetlenia na ul. Wałowej 

i Klonowej w Wilczycach - zadanie  
jednoroczne

n budowa oświetlenia na odcinku ul.  
Lipowej w Bykowie - zadanie jednoroczne
n opracowanie dokumentacji projek-

towej na budowę sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. 
Wiejską (przy stacji benzynowej Shell) 

w Długołęce 
n budowa oświetlenia w Kiełczowie 

(zakres w trakcie ustalania)  
- zadanie jednoroczne

n budowa oświetlenia na sięgaczu  
ul. Słowiczej w Kiełczowie  

- zadanie jednoroczne

Dodatkowo przeznaczono 100 tys. zł  na  
opracowanie nowych dokumentacji  dla 
kolejnych zadań z zakresu oświetlenia 
(z planem ich budowy w latach następ-
nych) - informacja o zakresach tych prac 

w następnym wydaniu gazety
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 inwestycJe/nierucHomoŚci

w  uchwalonym projekcie stu-
dium na zabudowę mieszka-
niową uwzględniono aż 3984, 
8 ha. Pod tereny aktywności 

gospodarczej ok. 1400 ha. Jak podkreśla wójt: 
- Zależy mi na zrównoważonym rozwoju 
gminy, wykorzystaniu nowych połączeń ko-

munikacyjnych oraz przygotowaniu wszech-
stronnej oferty na najbliższe lata, zachowując 
cenne walory gminy.  Z jednej strony chcę 
zaprosić do nas inwestorów, z drugiej roz-
budowywać tereny mieszkaniowe dla napły-
wowych mieszkańców. Im więcej firm zechce 
budować tu swoje siedziby, tym lepiej będzie-
my mogli wyposażyć w infrastrukturę nasze 
miejscowości, tym szybszy będzie rozwój 
gminy – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

wspólnie z mieszkańcami

Tereny inwestycyjne w gminie zostały zlo-
kalizowane w pobliżu ważnych szlaków ko-
munikacyjnych. Podobnie jak w przypadku 
studium, tym razem wójtowi również zależy 
na stworzeniu planów wspólnie z miesz-
kańcami. Rada podjęła uchwałę dotyczącą 
utworzenia miejscowego planu dla węzła w 
Łozinie. Zainteresowani mieszkańcy oraz 
inwestorzy mogą składać wnioski wska-
zując w nich na co chcieliby przeznaczyć 
konkretne działki znajdujące się przy dro-

dze S8. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Długołęka najpóźniej do  
19 lutego. Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

adrian walczyk 
wydział promocji gminy

w ubiegłym roku radni uchwa-
lili studium zagospodarowania 
przestrzennego. dokument 
pokazuje w jakim kierunku 
będzie rozwijać się gmina.  
nie określa on jednak szczegó-
łowego przeznaczenia działek. 
do tego są potrzebne miejsco-
we plany zagospodarowania.  
niedługo radni pochylą się  
nad terenami inwestycyjnymi 
w łozinie.

Miejscowy plan dla węzła w Łozinie

borowa to wieś położona we 
wschodniej części gminy Dłu-
gołęka w odległości ok. 20 km 
od centrum Wrocławia i ok. 10 

km od Oleśnicy. W miejscowości znajduje 
się kościół, szkoła podstawowa, gimnazjum, 
ośrodek zdrowia, apteka, klub jeździecki, 
sklepy i punkty usługowe. W Borowej 
zatrzymuje się pociąg relacji Wrocław – 
Kluczbork oraz Wrocław-Ostrów Wielko-
polski.  Na przestrzeni ostatnich lat we wsi 
organizowane były duże imprezy kultural-
ne, m.in. Gminny Dzień Kobiet, koncert 
Edyty Geppert, majówka z zespołem Dżem 
oraz Gminny Rajd Rowerowy.

Działka przeznaczona do sprzedaży poło-
żona jest w centralnej części wsi przy zbiegu 
ulic Jesionowej i Akacjowe. Drogi prowa-
dzące do działki są oświetlone z chodnikiem. 
Nieruchomość położona na płaskim terenie, 
o regularnym kształcie zbliżonym do pro-

stokąta. Bezpośrednie sąsiedztwo działki 
stanowi zabudowa jednorodzinna i zagro-
dowa. Sieci infrastruktury technicznej po-
prowadzone są wzdłuż obu ulic.

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka znajduje się na tere-
nie przeznaczonym pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną oraz zabudowę zagro-
dową. 

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 borowa

Wizytówką wsi jest pałac rodu von Schwerinów. Na zakupionej działce można wybudować swój własny pałac 
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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 borowej.

Działka: 171/20 

Powierzchnia: 0,0927 ha

Cena:  75 tys. zł brutto

Planowany termin przetar-

gu: koniec lutego 2015 r.

Bliskość drogi S8 oraz węzła łozińskiego kuszą 
inwestorów
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Finanse/inwestycJe

na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli 
projekt budżetu na 2015 rok. dochody gminy 
zaakceptowano w kwocie 96 845 906 złotych 
a wydatki  na poziomie 105 950 906 złotych. 
w poniższej tabeli prezentujemy szczegółowe 
zestawienie budżetu.
 
dochody ogółem          96 845 906    

inwestycyjne            3 159 510    

bieżące         93 686 396    

Podatek dochodowy od osób fizycznych   27 908 601  

Podatek dochodowy od osób prawnych   1 500 000  

Podatek od nieruchomości   22 000 000  

Podatek rolny   1 920 000  

Podatek leśny   70 000  

Podatek od środków transportowych   780 000  

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacany w formie karty podatkowej   50 000  

Podatek od spadków i darowizn   100 000  

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych   620 000  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez  
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  
odrębnych ustaw   5 482 591  

Podatek od czynności cywilnoprawnych   2 212 222  

Dochody z najmu i dzierżawy    450 000  

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500 000  

Wpływy z reklam (na promocję gminy)   190 000  

Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie  247 200  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków   
i opłat  158 000  

Pozostałe odsetki   100 000  

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.  3 157 694  

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin. 1 981 318  

wydatki ogółem        105 950 906    

inwestycyjne          32 130 508    

bieżące          73 820 398    

Transport i łączność         14 702 983    

Transport zbiorowy           3 200 000    

Drogi gminne         10 696 000    

Gospodarka mieszkaniowa           2 020 700    

Gospodarka gruntami i nieruchomościami          1 689 700    

administracja publiczna           9 833 703    

Urzędy wojewódzkie              639 737    

rady Gminy             543 700    

Urząd Gminy          7 781 367    

Promocja              800 000    

Oświata         37 488 041    

Szkoły podstawowe         21 613 851    

Oddziały przedszkolne           1 098 592    

Przedszkola          4 878 143    

Gimnazja          6 438 671    

Dowożenie uczniów do szkół              890 970    

Licea ogolnokształcące          1 227 179    

Pomoc społeczna          5 814 548    

Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny           3 128 575    

Domy pomocy społecznej              594 542    

Żłobek             861 732    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         24 977 536    

Gospodarka ściekowa        14 490 000    

Gospodarka odpadami           5 330 491    

Oświetlenie           3 470 845    

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           2 614 289    

Ośrodki kultury           1 495 260    

Biblioteki             962 661    

Kultura fizyczna           1 844 685    

Sport              514 125    

sylwia bargłowska
wydział finansów publicznych

Budżet na 2015 uchwalony!

M ieszkańcy, którzy zastanawiają 
się na podłączeniem gazu po-
winni złożyć stosowny wnio-
sek w siedzibie Gaz Systemu 

(Wrocław, ul. Gazow2a 3). Wypełnienie wnio-
sku nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań 
finansowych oraz nie obliguje do podpisania 
umowy przyłączeniowej. Stanowi natomiast 

ważna informację dla firmy o zainteresowaniu 
mieszkańców podłączeniem do sieci gazowej. 
Umożliwi to operatorowi podjęcie stosow-
nych działań zmierzających do rozbudowy sie-
ci. Obecnie z uwagi na nieliczny napływ tego 
typu wniosków, GAZ System nie podejmuje 
żadnych działań. Obawia się bowiem niskiej 
rentowności tego typu inwestycji. Wnioski 
można pobrać w siedzibie urzędu gminy (punkt 
podawczy) oraz na stronie internetowej w za-
kładce „gazyfikacji Długołęki”.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Jesteś zainteresowany podłącze-
niem gazu do swojej posesji? złóż 
niezobowiązujący wniosek, który 
pozwoli na przyspieszenie prac.

Szansa na gazociąg

Mieszkańcy, którzy zastanawiają się na podłączeniem 
gazu powinni złożyć wniosek
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Środowisko/przetargi

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 23.01.2015 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin realizacJi
przetargowego oFert oFert (iloŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Utrzymanie pasa drogowego: koszenia poboczy,  planowany termin ogłoszenia:  15.12.2015 r.  
karczowanie krzewów, cięcia pielęgnacyjne  II połowa stycznia 2015 r. 
 TrWa PrZyGOTOWyWaNIE 
 PrOCEDUry PrZETarGOWEJ
    
Koszenie terenów zielonych planowany termin ogłoszenia:   15.12.2015 r. 
 II połowa stycznia 2015 r. 
 TrWa PrZyGOTOWyWaNIE  
 PrOCEDUry PrZETarGOWEJ   
 
Utrzymanie w czystości i porządku terenów  planowany termin ogłoszenia:  31.12.2015 r.  
zielonych, przystanków komunikacyjnych oraz  II połowa stycznia 2015r. 
innych miejsc użyteczności publicznej  TrWa PrZyGOTOWyWaNIE 
na terenie gminy  PrOCEDUry PrZETarGOWEJ  
 
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  30.01.2015  31.12.2015 r.  
dróg zarządzanych przez wójta w 2015 roku   
 
Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 29.01.2015  31.12.2015
 
Dostawa materiału kamiennego dla naprawy  22.01.2015  31.12.2015 
dróg gruntowych   
 
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych 28.01.2015  31.12.2015
 
Przebudowa ul. Diamentowej i ul.Jantarowej  planowany termin ogłoszenia:  15.12.2015 
w Kamieniu II połowa stycznia 2015 r.  
 TrWa PrZyGOTOWyWaNIE  
 PrOCEDUry PrZETarGOWEJ                         
 
9Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  06.02.3015  6 miesięcy od dnia 
z przyłączami w części ul. Wrocławskiej    podpisania umowy 
z sięgaczami, w sięgaczu ul. Wrocławskiej  
oraz części ul. Szkolnej w Kiełczowie        
 
rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego  planowany termin ogłoszenia:  1) termin realizacji robót 
w Długołęce - etap II II połowa stycznia 2015 r.    budowlanych – nie dłużej 
 TrWa PrZyGOTOWyWaNIE   niż 16 miesięcy od daty 
 PrOCEDUry PrZETarGOWEJ                      podpisania umowy  
   2) uzyskanie przez Wykonawcę  
   ostatecznego pozwolenia  
   na użytkowanie i/lub braku  
   sprzeciwu na użytkowanie  
   w terminie nie dłuzszym niż  
   18 miesięcy od daty  
   podpisania umowy

w styczniu rada gminy uchwaliła 
nowe taryfy opłat za wodę i ście-
ki. to jedna z trudniejszych decy-
zji wiążących się z koniecznością 
wprowadzenia zmian do warto-
ści ubiegłorocznych stawek.

Zmiany zaszły w wyniku wielu czyn-
ników wpływających na ostateczny 
kształt taryf. Jak tłumaczy skarbnik 
gminy Mieczysława Dziubdzińska 

część z nich zależna jest od gminy, na inne samo-
rząd nie ma wpływu. – Gmina pochwalić może 
się dużym przyrostem mieszkańców. To rodzi 
konieczność prowadzenia nowych inwestycji  

w zakresie rozbudowy kanalizacji i wodociągów, 
które wpisane są w wieloletni plan rozwoju gmi-
ny. Ich realizacja jest konieczna dla prawidłowego 
funkcjonowania wszystkich podmiotów.  

taryfy, a funkcjonowanie zakładu 
usług komunalnych

Oprócz działalności inwestycyjnej na wy-
sokość taryf bezpośredni wpływ mają koszty 
ponoszone przez ZUK, który obsługuje gminę  
w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków. 
W związku z tym na zmianę taryf mają wpływ 
m.in. wzrost kosztów utrzymania (np. ceny 
energii), remontów i napraw urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych, koszty wywozu 
i utylizacji osadów ściekowych. Jednocześ-
nie jako członek UE jesteśmy zobowiązani do 
spełnienia wymagań odpowiednich dyrektyw, 
określających np. wskaźniki jakości oczyszczo-
nych ścieków czy też inne parametry, których 
spełnienie również generuje koszty.

anna chomicka 
wydział promocji gminy

Taryfy opłat za wodę i ścieki
wysokość cen 
za dostarczoną 

wodę

wysokość cen 
za odprowa-
dzone ścieki 

abonament z zakresu zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę

taryfowa 
grupa  

odbiorców

stawka brutto za m3  
w gminie długołęka

stawka brutto za mie-
siąc w oparciu o wska-

zania wodomierza

stawka brutto za miesiąc  
w oparciu o przeciętne normy 

zużycia wody

Odbiorcy 
indywidualni

4,27 zł

5,46 zł 6,39 zł 3,73 zł
Podmioty 

gospodarcze
4,68 zł

Instytucje 
użyteczności 

publicznej
4,64  zł

 Taryfy będą obowiązywać od 9 lutego 2015 roku
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do końca ubiegłego roku wszyst-
kie ośrodki zdrowia miały czas 
na podpisanie umowy  w ramach 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

z NFZ na 2015 rok. W wyniku sporu pomię-
dzy placówkami a ministrem zdrowia Barto-
szem Arłukowiczem, podpisu na umowie nie 
złożyło kilkaset  ośrodków zdrowia w całym 
kraju. 

W naszej gminie konflikt przeszedł bez 
większego echa. Wszystkie ośrodki zdrowia 
z wyjątkiem jednego podpisały umowę na czas, 
dzięki czemu pacjenci mogli swobodnie korzy-
stać z opieki lekarskiej.  Po wielomiesięcznych 
negocjacjach minister zdrowia doszedł do po-
rozumienia z lekarzami i od 7 stycznia wszyst-
kie ośrodki zdrowia zaczęły przyjmować cho-
rych. 

Aktualna lista najbliższych czynnych placó-
wek służby zdrowia:
cdonmed – przycHodnia rodzinna 
(pl) donata tużnik
Brzezia Łąka, ul. Krótka 3, 55-093 Kiełczów
tel. / fax +48 0-71 314-82-93
n donmed – przycHodnia rodzinna 
(pl) donata tużnik
Borowa, ul. Parkowa 2, 55-093 Kiełczów
tel. / fax +48 0-71 314-81-26
n citodent rodzinny spółka jawna 
Furtak – pobrotyn i s-ka 

Długołęka, ul. Wrocławska 24, 55-095 Mirków
tel./fax +48 0-71 315-21-15
n salus tomasz grześkowiak
Siedlec, ul. Wrocławska 8, 55-095 Mirków
tel. / fax +48 0-71 398-76-28
n salus tomasz grześkowiak
Łozina, ul. Milicka 16, 55-095 Mirków

tel. / fax +48 0-71 315-48-54
n nzoz praktyka lekarza  
rodzinnego lek. med. agata sławin
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
tel. / fax +48 0-71 398-80-15

Joanna cygan 
wydział spraw obywatelskich

z życia gminy

Azbest – pozbądź się go z głową

Konflikt lekarzy  
z ministrem poza gminą

W wyniku sporu lekarzy z ministrem zdrowia wielu chorych miało problem z dostaniem się do lekarza

fo
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Już po raz trzeci na terenie 
naszej gminy przeprowadzo-
ny został demontaż i odbiór 
pokryć dachowych zawierają-
cych azbest. w ciągu trzech lat 
z gminy usunięto prawie 323 
tony ze 169 posesji.

S zacuje się, że do usunięcia w gminie 
pozostało jeszcze około 1380 ton 
azbestu. W pierwszej kolejności 
należy usunąć eternitowe pokry-

cia dachowe, które są w złym stanie. - Jeśli 
płyta eternitowa pokrywająca dach nie jest 
uszkodzona i nikt jej nie rusza, nie stanowi 
ona żadnego zagrożenia – informuje Tomasz 
Bartoszewski, kierownik wydziału ochrony 

środowiska. Nie wolno jednak brać się za 
usuwanie azbestu na własną rękę. - Jakiekol-
wiek próby samodzielnego demontażu wyro-
bów zawierających azbest mogą doprowadzić 
do uwolnienia niebezpiecznych dla zdrowia 

i życia włókien. Dlatego w żadnym przypad-
ku nie należy rozbierać pokryć dachowych 
zawierających azbest samodzielnie! Muszą to 
robić wyłącznie uprawnione firmy posiadają-
ce przeszkolonych w tym zakresie pracowni-
ków – dodaje Bartoszewski.

Demontaż eternitu dla mieszkańców gmi-
ny jest bezpłatny (koszty w 85% pokrywa 
WFOŚiGW, a w 15% gmina), dlatego też 
nie warto narażać swojego zdrowia. Osoby 
chętne do wzięcia udziału w programie po-
winny do 31 stycznia 2015 roku złożyć de-
klarację, której wzór jest dostępny na stronie 
internetowej urzędu http://dlugoleka.bip.
net.pl/?a=3532 oraz w punkcie podawczym 
urzędu.

ewelina byra
wydział ochrony środowiska

Usuwanie azbestu na własną rękę może wywołać 
poważne uszkodzenie zdrowia a nawet życia

fo
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z życia gminy

wybory zostaną przeprowa-
dzone na podstawie statutów 
sołectw, z którymi można się 
zapoznać w biurze rady gmi-

ny oraz na stronie internetowej w zakładce 

„sołtysi”. Terminy zostaną potwierdzone na 
obwieszczeniach na kilka dni przed głoso-
waniem. Przeprowadzenie wyborów będzie 
możliwe, jeśli na zebraniu będzie obecnych 
15 % mieszkańców uprawnionych do gło-

sowania (w niektórych miejscowościach 
20 % i 30 %). Sołtysi i rady zostaną wybra-
ni na czteroletnią kadencję. Do głosowania 
są uprawnieni stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania w wyborach do 
rady gminy.

ewelina wosinek
biuro rady gminy

przed nami wybory sołtysów i rad sołeckich. sprawdź gdzie  
i kiedy możesz oddać swój głos.

Wybory Sołtysów

miejscowość  termin przeprowadzenia wyborów miejsce

Bąków 6.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Łozinie, ul. Milicka 10

Bielawa 12.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Bielawie, Bielawa 15

Bierzyce 4.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Łozinie, ul. Milicka 10

Borowa 23.02.2015 godz. 18:00 Gimnazjum w Borowej przy ul. Parkowej 2/4

Brzezia Łąka 19.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Brzeziej Łące przy ul. Sportowej 2

Budziwojowice 16.02.2015 godz. 18:00 Budziwojowice 15 (w domu sołtysa)

Bukowina 4.02.2015 godz. 18:00 Bukowina (przy placu zabaw)

Byków 19.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Bykowie przy ul. Ogrodowej 2

Dąbrowica 10.02.2015 godz. 18:00 Dąbrowica 9 (w domu sołtysa)

Długołęka 13.02.2015 godz. 18:00 aula zespołu licealno-gimnazjalnego w Długołęce przy ul. Szkolnej 40

Dobroszów 13.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Dobroszowie – Dobroszów 17

Domaszczyn 19.02.2015 godz. 18:00 Informacja zostanie podana na obwieszczeniach.

Godzieszowa 11.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Godzieszowej 

Jaksonowice 9.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Jaksonowicach – Jaksonowice 16 a

Januszkowice 11.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Januszkowicach – Januszkowice ul. Klonowa 1

Kamień 11.02.2015 godz. 18:00 Świetlica pod kaplicą

Kątna 5.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Kątnej, Kątna 36

Kępa 23.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Łozinie, ul. Milicka 10

Kiełczów 17.02.2015 godz. 18:00 Szkoła podstawowa w Kiełczowie przy ul. Szkolnej 3

Kiełczówek 4.02.2015 godz. 18:00 Kiełczówek (przedszkole przy ul. Tulipanowej)

Krakowiany 10.02.2015 godz. 18:00 Krakowiany 15 (w domu sołtysa)

Łosice 17.02.2015 godz. 18:00 Łosice 14a/1 (w domu sołtysa)

Łozina 12.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Łozinie, ul. Milicka 10

Michałowice 17.02.2015 godz. 18:00 Michałowice 3a (w domu sołtysa)

Mirków 18.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Mirkowie przy ul. Słowackiego 17

Oleśniczka 10.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Kątnej, Kątna 36

Pasikurowice 17.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Pasikurowicach przy ul. Wrocławskiej 30

Piecowice 16.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Piecowicach przy ul. Stawowej 20

Pietrzykowice 17.02.2015 godz. 18:00 Pietrzykowice 15a (w domu sołtysa)

Pruszowice 16.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Pruszowicach przy ul. Parkowej 11

raków 11.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w rakowie – raków 25

ramiszów 16.02.2015 godz. 19:00 ramiszów 19 – stadnina koni

Siedlec 10.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej 22

Skała 11.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Węgrowie – Węgrów 31

Stępiń 10.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Stępinie – Stępin 26

Szczodre 16.02.2015 godz. 18:00 Szkoła podstawowa w Szczodrem przy ul. Trzebnickiej 42

Śliwice 19.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Śliwicach przy ul. Topolowej 8

Tokary 9.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej 22

Węgrów 12.02.2015 godz. 18:00 Świetlica w Węgrowie – Węgrów 31

Wilczyce 24.02.2015 godz. 18:00 Gimnazjum w Wilczycach przy ul. Wrocławskiej 15

Zaprężyn 13.02.2015 godz. 18:00 Zespół szkół w Łozinie, ul. Milicka 10
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