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Z życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Czas imprez plenerowych trwa w najlepsze. Za nami udany II Gminny 
Dzień Rodziny (str. 4) i niezapomniane XVI Dni Gminy Długołęka 
(str. 5) a przed nami Dożynki Gminy Długołęka, które odbędą się 
27 sierpnia w Łozinie. Już nie mogę się doczekać. Na scenie wystąpi 

gwiazda wielkiego formatu – Boney M., której przeboje zna większość z nas.
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy w ramach akcji 
„Długołęka dla Rwandy”, odbywającej się podczas święta gminy. Dzięki Pań-
stwu, udało się zebrać 1825 zł na dożywianie dzieci w szkole w Remera. Przy-
pominam, że akcja trwa cały czas i przez cały rok można pomagać. Szczegóły 
znajdziecie na www.facebook.com/dlugolekadlarwandy.
Organizacja imprez to jedno. Wciąż intensywnie realizujemy projekty inwesty-
cyjne, które są dla nas priorytetem. Jak zwykle dużo się dzieje, o czym możecie 
się Państwo przekonać, zaglądając na str. 8-10. 30 czerwca odbyło się w Ole-
śniczce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę świetlicy. O szczegó-
łach tego przedsięwzięcia piszemy na str. 8. Przystąpiliśmy też do remontów 
szkół, by dostosować je do nowych warunków, wymuszonych przez reformę 
edukacji. Proszę się nie martwić, na pewno ze wszystkim zdążymy przed no-
wym rokiem szkolnym.
W tym numerze gazety pokazujemy również, jak nasze wsie wypiękniały, 
dzięki tegorocznej akcji ukwiecania gminy (str. 9). Dziękuję sołtysom i pozo-
stałym mieszkańcom za zaangażowanie i pomysłowość. Mam nadzieję, że mi-
lej mieszka się w takim kolorowym otoczeniu.
Weszły w życie kolejne zmiany dotyczące wycinki drzew, więc nie mogliśmy 
nie napisać o nowych zasadach. Każdego, kto interesuje ten temat, odsyłam 
na str. 6.
Życzę przyjemnej lektury!

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka
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Z okazji Święta Policji składam wszystkim policjantom 
z gminy Długołęka najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
pomyślności i wytrwałości w trudnej i niebezpiecznej pracy 
oraz satysfakcji z realizacji planów i zamierzeń zawodowych. 

Z gratulacjami i wyrazami uznania za 
odpowiedzialną i rzetelną służbę. 
Dziękuję za wsparcie podczas XVI 
Dni Gminy Długołęka!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

W dniach 16-19 czerwca 
trzyosobowa delegacja z naszej 
gminy gościła w partnerskim 
mieście Fossano. 

Radni Michalina Leśniewska i Arka-
diusz Szydełko spotkali się z bur-
mistrzem Davide Sordella, aby 
wspólnie z partnerami Włochów 
z Argentyny, Hiszpanii, Niemiec 

i Włoch porozmawiać o możliwościach 

Wizyta  
u partnerów

Jubileusz na ludowo
8 lipca w Pasikurowicach odbędzie się  
uroczystość z okazji 35-lecia artystycznej 
Zespołu Ludowego „Lejwoda”. Z tej oka-
zji artyści otrzymali już od wójta tytuł 
„Osobowości gminy Długołęka”. W na-
stępnym numerze gazety opublikujemy 
wywiad z kierownikiem zespołu, p. Sta-
nisławą Wojtasik.

Zespół Ludowy „Lejwoda” - osobowość gmiNy

Absolutorium dla wójta
29 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy 
Długołęka, podczas której radni przyznali 
absolutorium wójtowi z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok.

wójt iwoNa agNiesZka łebek
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Podjęto również dwie uchwały, dzięki którym 
rozbudowana zostanie szkoła w Mirkowie 
i powstanie tam sala gimnastyczna oraz wy-
budowane zostaną drogi w Kiełczowie przy 
ul. Leśnej - sięgacze, Letniej, Ogrodowej - się-
gacze, Północnej i odcinek ul. Wiosennej. 

Zawody w powożeniu
8 i 9 lipca w Siedl-
cu odbędą się XVI 
Ogólnopolskie 
Zawody w Powo-
żeniu Zaprzęgami 
Jedno- i Parokon-
nymi. Impreza 
rozpocznie się 
o godz. 9. Przy-
gotowano wiele 
atrakcji dla ca-
łych rodzin i ani-
macji dla dzieci. 
Głównym organizatorem wydarzenia jest Sto-
warzyszenie Klub Jeździecki Siwek.

Łozina: Dożynki gminne
27 sierpnia w niedzielę zapraszamy do Łoziny 
na Dożynki Gminy Długołęka.  Wydarzenie, 
o godz. 12.45, rozpocznie korowód wieńców 
i msza polowa, nie zabraknie stoisk wsi, kon-
kursów, turnieju rodzin i rozrywki w najlep-
szym wydaniu. Na scenie wystąpi zespół Boney 
M. Handlowcy, rękodzielnicy chętni wystawić 
się ze stoiskiem podczas imprezy, proszeni są 
o zgłoszenia pod nr tel.: 71 323 02 43 lub pro-
mocja@gmina.dlugoleka.pl
AGNiEsZkA BoRuTA 
wydZiał promocji gmiNy i współpracy Z ZagraNicą

Z życia gminy
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współpracy na poziomie kultury i sportu 
w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Do-
datkowo poruszony został temat kontynuacji 

współpracy w obszarze pomocy społecznej, 
także w ramach projektów unijnych. Obie 
kwestie są obecnie analizowane przez pra-

cowników urzędu. Wyjazd do Fossano był 
wypełniony nie tylko spotkaniami meryto-
rycznymi, ale także spotkaniami z przedsta-
wicielami i mieszkańcami włoskiego miasta. 
Delegacja wzięła udział w corocznym świę-
cie Fossano - Palio, którego obchody związa-
ne są ze średniowieczną tradycją konkuren-
cji organizowanych dla wszystkich siedmiu 
dzielnic miasta. Zawody bezpośrednio na-
wiązywały do epoki średniowiecza - był to 
konkurs łuczniczy oraz wyścigi konne. Rad-
ni mieli również okazję zapoznać się z zabyt-
kami miasta m.in. XIII-wieczną katedrą pod 
wezwaniem Matki Boskiej i San Giovenale 
(patrona miasta) i XIV-wiecznym zamkiem 
Castello degli Acja. Dociekliwych mieszkań-
ców zapraszamy do bliższego zapoznania się 
z Fossano na www.comune.fossano.cn.it
ANNA ChomiCkA
wydZiał promocji gmiNy i współpracy Z ZagraNicą

prZyjaźń międZy gmiNą długołęka a FossaNo trwa od 2009 r.
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PRzetARG
Wójt gminy Długołęka ogłasza w lipcu I przetarg ustny nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu za dzierżawę na czas nieokreślony części działki stanowiącej własność 
gminy Długołęka w Januszkowicach. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 
Długołęka przy ul. Robotniczej 12, w sierpniu 2017 r. Informacji szczegółowej, doty-
czącej dzierżawy, uzyskają Państwo w pok. nr 18 lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 21, 
a także na dlugoleka.bip.net.pl.

Położenie  
i nr działki

Powierzchnia 
przeznaczona do 
dzierżawy

Opis przedmiotu 
dzierżawy i cel 
dzierżawy

Przeznaczenie 
w MPZP

Wartość wywo-
ławcza rocznej 
stawki czynszu 
netto

Wadium KW

działka nr 218, 
ob. Januszkowice

0,6100 ha Działka ma kształt 
zbliżony do trape-
zu. Położona jest 
pomiędzy innymi 
gruntami użytko-
wanymi rolniczo 
w północno-
wschodniej części 
wsi. Część działki 
została wyłączo-
na z przedmiotu 
dzierżawy 
z uwagi na brak 
możliwości jej 
użytkowania. 
Działka jest wolna 
od zabudowy 
mieszkaniowej.

Klasoużytki:
PSIV – 0,6100 ha

ZN – teren zieleni 
nieurządzonej 
na gruntach 
rolnych. Część 
działki znajduje 
się w granicach 
strefy uciążliwości 
planowanej 
drogi klasy „S” - 
ekspresowej.

450,00 zł Czas nieokreślony WR1E
/00088237/4



4 Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

3 czerwca bawiliśmy się w parku w Szczodrem na II 
Gminnym Dniu Rodziny. Motywem przewodnim 
wydarzenia byli rycerze i księżniczki. Przebrały się 
172 osoby, dzięki czemu gminie Długołęka udało 
się pobić rekord Polski (jeszcze nieoficjalnie)! Na 

scenie królowali lokalni artyści, poza nią też wiele się działo 
– stoiska, animacje, warsztaty, kino plenerowe – to wszystko 
urozmaiciło święto rodziny, które spotkało się z Waszą sym-
patią. Nagrodziliśmy też rodziny, które wzięły udział w kon-
kursie „Super rodzinka z gminy Długołęka: Stolarczyków 
(zwycięzcy), Goszczów (wyróżnieni) oraz Bąków, Kidów, 
Pikus-Warunek, Pełka-Motysków, Przewłockich-Gągałów. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia za rok! 
Obszerna fotorelacja i film na: www.gmina.dlugoleka.pl. 

Z życia gminy
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Dziękujemy sponsorom za wsparcie:
sponsor główny GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych (www.gaz-system.pl) 
Gastro-Siweccy • Edu Planet • Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol • Sentido • Teatr Edukacji Wrocław In-
Art • Techland • Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Rycerze i księżniczki  
pobili rekord!

całe rodZiNy wZięły 
sobie do serca motyw 
prZewodNi impreZy

 w gmiNie długołęka 
miesZka Najwięcej 
księżNicZek i rycerZy!

 wójt iwoNa agNiesZka łebek 
i repreZeNtacja księżNicZek 
prZed biciem rekordu

rycerZe ZawładNęLi 
sceNą Na dobre

koNkurs Na super rodZiNkę Z gmiNy 
długołęka wygraLi państwo stoLarcZy-

kowie. Na Zdjęciu Z prZewodNicZącym 
rady gmiNy staNisławem aZarewicZem

pubLicZNość gorąco 
dopiNgowała wsZystkich 
występujących
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Z życia gminy

Dziękujemy sponsorom: Drewnex – sponsor główny • PBO Dach Bud • Leroy Merlin • ZEW Kogeneracja S.A. • Brave Design • Jamp  
• Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych • Zakład Galwanizacyjny Elżbieta Gajęcka • Bank Spółdzielczy w Oleśnicy/Oddział Długołęka

• Haston City Hotel • Gam Kia Fiat • Avon • Clarena • Sentido • Lech-Pol Hotele i Restauracje • Nawrot • Park Domaszczyn

Perfe(ct)kcyjny dzień!

osobowości gmiNy długołęka: rodZiNa beNkowskich, Zespół Ludowy „Lejwoda”  
i waNda saLtarska

wójt iwoNa agNiesZka łebek Z FiNaListami „gmiNNych taLeNtów”  
i ZwyciężcZyNią aLeksaNdrą cZerwińską

Dni Gminy Długołęka na stałe już 
wpisały się w kanon kulturalnych 
wydarzeń. W tym roku ogromną 
frekwencję podczas zabawy 
zapewnił występ kultowego 
zespołu Perfect.

O 18 pod sceną pojawiły się tłumy fa-
nów. Muzycy, z Grzegorzem Mar-
kowskim na czele, nie zawiedli 
naszych oczekiwań. W tym roku ze-
spół obchodzi 40-lecie działalności 

artystycznej, o czym nie zapomnieli organiza-
torzy koncertu. Wójt Iwona Agnieszka Łebek 
wręczyła muzykom tort od mieszkańców gmi-
ny oraz szal, w których lubuje się Markowski. 
- Usłyszeć na scenie Perfect było marzeniem 
wielu mieszkańców gminy, również moim. 
Cieszę się, że mogliśmy je spełnić. Wzrusza-
jącym momentem było dla mnie wspólne od-
śpiewanie „Autobiografii” oraz gromkie „Sto 
lat” w wykonaniu publiczności. Mam nadzieję, 
że koncert pozostanie w pamięci wszystkich na 
długo - komentowała po występie wójt gminy. 
Wśród gwiazd pojawił się także zespół Bethel, 
który zaraził nas swoją pozytywną energią 
i wprowadził w letnie klimaty.

Dni Gminy co roku  
w nowej odsłonie
Gmina co roku stara się, aby formuła impre-
zy, mimo 16-letniej już historii, zaskakiwała. 
- Chcieliśmy zaprezentować mieszkańcom 
nowe, mało jeszcze popularne sporty, które 

mogą stać się pasją na całe życie – tłumaczy 
Anna Chomicka z wydziału promocji gminy 
i współpracy z zaganicą. Na imprezie pojawili 
się reprezentanci jednej z najlepszych drużyn 
ultimate frisbee w kraju – KWR KNURY, któ-
rzy nauczyli jak poprawnie rzucać dyskiem 
i wyjaśnili zasady gry. Furorę zrobiła także 
drużyna Panthers Wrocław, która dzień póź-
niej zdobyła złoty medal w XII Super Finale 
Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Futbo-
liści zaprezentowali swój sprzęt, można było 
także nauczyć się gry. Sporym powodzeniem 
cieszył się tor do skimboardingu. Idealna po-
goda sprzyjała ślizgom na tafli wody.

Sport w gminie ma się dobrze
Podczas imprezy rozegrany został finał III 
edycji Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej 
na Piasku. W tym roku triumfy święciła 
drużyna Śliwice Plus. Drugie miejsce zaję-
ła Drużyna z Kamienia, trzecie Wilki Wil-
czyce, a czwarte Bez spiny, na chilloucie 
Wilczyce. Finaliści odebrali z rąk wójta na-
grody i medale. - Nasza drużyna od same-
go początku bierze udział w turnieju. Jest 
to przede wszystkim fajna zabawa i zacięta 
rywalizacja. Za rok spróbujemy obronić 
tytuł – komentował kapitan drużyny Ma-
riusz Wasilewski. Bardzo ciekawe atrakacje 
zaproponowały nam także kluby sportowe 
z gminy, które przede wszystkim wciągnęły 
do zabawy całe rodziny.

Gminne Talenty

Zacięta rywalizacja panowała również na 
scenie podczas występów finałowej dziesiątki 
Gminnych Talentów. W tym roku publiczność 
zadecydowała o zwycięstwie Aleksandry Czer-
wińskiej, która wykonała utwór z repertuaru 
Maryli Rodowicz „Niech żyje bal”. - Bardzo 
się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy oddali 
na mnie swój głos – komentowała zwyciężczy-
ni. Specjalne wyróżnienie trafiło do gitarzy-
sty Kamila Kornackiego, na którego oddano 
najwięcej głosów za pośrednictwem aplikacji 
Blisko. - Dziękuję wszystkim uczestnikom za 
fantastyczne występy. Ze swojej strony gwa-
rantuję wsparcie i promocję waszych dalszych 
poczynań – zapewniała wójt Iwona Agnieszka 
Łebek.  

Dokończenie na str. 12

perFect był perFekcyjNy. 
FotoreLacja Na www.Facebook.com/wdLugoLece
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Ochrona środowiska/Z życia gminy 

Osoby fizyczne będą miały obowiązek poinformować Urząd 

Gminy Długołęka o zamiarze usunięcia drzew na cele niezwiąza-

ne z prowadzeniem działalności gospodarczej, w przypadku gdy 

obwody pni (mierzone na wysokości 5 cm) przekroczą 80 cm 

(dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego), 

65 cm (dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu 

klonolistnego), 50 cm (dla pozostałych gatunków drzew).

W przypadku podmiotów o osobo-
wości prawnej oraz woli usunięcia 
drzew na cele związane z prowa-
dzeniem działalności gospodar-
czej, w dalszym ciągu konieczne 
będzie uzyskanie zezwolenia na 
zasadach obecnie obowiązujących 
(w tym przypadku także aktualne 
są obok podane obwody pni).

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia przeprowadzo-
ne zostaną oględziny wnioskowanych do usunięcia 
drzew. W terminie 14 dni od ich dokonania będzie 
mogła być wydana decyzja sprzeciwiającą się  
wycince. Dotyczy to w szczególności drzew o ce-
chach pomnikowych (minister w ciągu 6 miesięcy 
od wejścia w życie ustawy określi te kryteria) oraz 
drzew chronionych w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego lub położonych na 
terenach objętych formami ochrony przyrody.

Nieruchomości, z których zostaną usunięte drzewa na podstawie zgłoszenia, podlegają przez pięć lat  karencji na ich zabudowanie w celach związanych z działalnością gospodarczą. Gdy właściciel wystą-pi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty wyliczo-nej na podstawie obwodów pni. Opłaty nie zosta-ną naliczone w przypadku, gdy budowa nie będzie związana z prowadzeniem działalności gospodar-czej lub będzie realizowana w innej części niż w tej, w kórej znajdowały się drzewa.

Drzewo można usunąć dopiero po upływie 14 

dni od oględzin, przy czym należy uwzględ-

nić czas doręczenia przez pocztę ewentualne-

go sprzeciwu. Termin 14 dni liczy się do daty 

nadania przesyłki przez urząd (data stempla 

pocztowego), a nie doręczenia stronie. Usu-

nięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub 

w przypadku sprzeciwu, traktowane będzie jak 

usunięcie bez zezwolenia i podlegać będzie 

karze w wysokości dwukrotności opłaty.

Zmianie ulegnie wysokość opłat za usu-
wanie drzew na cele związane z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą. 
W ciągu miesiąca od wejścia w życie 
ustawy, minister opublikuje wysokość 
aktualnych stawek. Do tego czasu będzie 
obowiązywała obecna stawka: 500 zł za 
każdy centymetr obwodu pnia.

DAmiAN BuRDkA
wydZiał ochroNy środowiska

17  czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew. 
Najważniejsze zapisy dotyczą osób fizycznych.

Zmiany DOtycZące wycinki DRZew

Mamusia, czterech synusiów i jedna córeczka do adopcji.  
Może czekają właśnie na Ciebie? czekam na ciebie!

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: fpz@matuzalki.pl     tel. 518-75-66-65, 71 323-02-72
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Perełki z Borowej
2 czerwca w ośrodku kultury uczniowie szkoły 
podstawowej w Borowej zaprezentowali przed-
szkolakom z Długołęki spektakl pt: „Czerwony 
Kapturek”. Radość na twarzach publiczności 
oraz gromkie brawa świadczyły o tym, że mło-
dzi aktorzy świetnie odegrali swoje role.

Marcinkowice  
zachwycone „Długołęką”

Zespół „długołęka” prowadZi iNeZ marsZałek

Zespół Tańca Ludowego „Długołęka” 8 czerw-
ca gościł w szkole podstawowej w Marcinko-
wicach na Dniu Przyjaciela Szkoły. Występ 
zespołu wzbudził wśród publiczności ogrom-
ne emocje i został nagrodzony gromkimi bra-
wami.

Muzyczne wieczory  
dla przyjaciół

aktorki teatru bLejkatt

Majowy muzyczny wieczór dla przyjaciół 
dedykowany był matkom. Publiczność obej-
rzała premierowy spektakl pt. „Znachorka” 
w wykonaniu Teatru Pantomimy BLEJKATT 
z Bielawy oraz wysłuchała koncertu muzyki 
średniowiecznej w wykonaniu Juliety Gonza-
lez przy akompaniamencie pozytywu szkatul-
nego, na którym grał Marcin Armański. Każ-
da z pań otrzymała symboliczny papierowy 
kwiat.

ekologicznie w szkole  
i na wakacjach
GOK oraz Urząd Gminy Długołęka zrealizują 
projekt „Kompostujemy i smog likwidujemy”, 
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Projekt skierowany 
jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Dłu-
gołęka i będzie realizowany w dwóch etapach. 
W tym roku do projektu przystąpiło 9 placó-
wek oświatowych.

wyjątkowe eko-wakacje 
z GOk-iem
Zajęcia wakacyjne odbywać się będą w dwóch 
turnusach: 17.07 – 28.07 i 31.07 – 11.08. Na 
uczestników czekają wycieczki krajoznawcze, 
warsztaty ekologiczne, gry i zabawy ruchowe 
oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć. Zapi-
sy trwają do 7 lipca w pok. nr 5 na I piętrze 
ośrodka kultury.

Pasowanie na czytelnika

młodZi cZyteLNicy

16 i 17 maja odbyło się pasowanie na czy-
telnika uczniów klas I szkoły w Kiełczowie. 
Uroczystość została zorganizowana w filii 
w Kiełczowie, przy współpracy z biblioteką 
szkolną. Gratulujemy i zapraszamy do czę-
stych wizyt.

zdrowie i uroda
29 maja w bibliotece w Łozinie odbyła się 
prelekcja o pielęgnacji cery oraz zdrowotnych 
i kosmetycznych właściwościach kolagenu. 
Każda z uczestniczek miała okazję dowie-
dzieć się, jak odpowiednio dbać o cerę, a tak-
że czym jest kolagen, jak wpływa na organizm 
każdego z nas i jak można wykorzystać jego 
działanie w leczeniu różnych schorzeń.

„Jak nie czytam,  
jak czytam”
1 czerwca w całej Polsce odbyła się II 
edycja akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. 
O godz. 10 uczniowie z całej Polski zebrali 

się, aby wspólnie czytać książki. Uczniowie 
szkoły podstawowej w Borowej wraz z na-
uczycielami i innym pracownikami szkoły, 
oddawali się lekturze swoich ulubionych 
książek, a wszystko pod patronatem biblio-
teki.

ii Gminny Dzień Rodziny
3 czerwca wspólnie bawiliśmy się na II 
Gminnym Dniu Rodziny. Biblioteka też tam 
była. W naszym bajkowym kąciku można 
była spotkać Królewnę Śnieżkę i inne księż-
niczki, które głośno czytały dla wszystkich. 
Każdy otrzymywał także czytelniczą pamiąt-
kę z bajkowymi postaciami.

Noc bibliotek
Kolejny raz przyłączyliśmy się do ogólnopol-
skiej akcji „Noc Bibliotek”. 3 czerwca w godz. 
18 - 22 nasi czytelnicy mieli możliwość noc-
nego odwiedzenia biblioteki.

Z książką na walizkach
8 czerwca biblioteka w Długołęce przyłą-
czyła się do XIV Dolnośląskiego Spotkania 
z Młodymi Czytelnikami. Gościliśmy Ser-
giusza Pinkwarta - autora książek dla dzieci 
i dorosłych, dziennikarza i muzyka. Mło-
dzież dowiedziała się, jak umiejętnie wy-
szukiwać informacji w różnych źródłach i je 
weryfikować. Projekt dofinansowany został 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz samorządów województwa 
dolnośląskiego, gminy Wołów i powiatu wo-
łowskiego.

Studiujmy!
8 czerwca uczniowie Zespołu Gimnazjalno-
Licealnego w Długołęce poznali reprezentan-
tów Studenckich Kół Naukowych Politechniki 
Wrocławskiej, którzy przybyli na zaproszenie 
biblioteki. Studenci opowiadali o swoich pa-
sjach, projektach, doświadczeniach, konfe-
rencjach, wyjazdach szkoleniowych i akcjach 
charytatywnych, zachęcając młodzież do po-
dejmowania studiów i zwracając uwagę na 
niezwykłą rolę nauki oraz pasji w życiu czło-
wieka.

„Biblioteka w Długołęce 
poleca”
Biblioteka zaprasza wszystkich czytelników 
do oglądania filmów z vloga, gdzie biblio-
tekarze przedstawiają książki warte pole-
cenia. Linki do poszczególnych odcinków 
znajdziecie na Facebooku biblioteki. Za-
praszamy!

kultura w gminie

ANNA PATyk gmiNNy ośrodek kuLtury   mARiolA miCh gmiNNa bibLioteka pubLicZNa
 

Migawki 
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  iNwestycje  iNwestycje  iNwestycje  iNwestycje  
Świetlica  
w Oleśniczce rośnie

Zakończono stawianie murów i ścian działo-
wych, w miesiącu lipcu zaplanowano montaż 
konstrukcji dachu i stolarki okiennej oraz roz-
poczęcie prac instalacyjnych. Prace realizowa-
ne są zgodnie z harmonogramem. Pow. użyt-
kowa obiektu wynosi 163,84 mkw. - znajdzie 
się w nim sala główna i mała, pomieszczenie 
socjalne, szatnia i dwie toalety. Powstanie też 
parking. Wmurowanie kamienia węgielnego 
odbyło się 30 czerwca. Termin zakończenia 
inwestycji to 31 października.

Hala sportowa  
w kiełczowie – praca wre 

Montowane są dźwigary dachowe z drewna 
klejonego i zaplanowano układanie instala-
cji wewnętrznych oraz elewacji. Termin za-
kończenia inwestycji to 30 października.

„Dywaniki” w Bąkowie  
i Długołęce

Dobiegają końca prace drogowe w Bąko-
wie – pozostało wykonanie poboczy i za-
gospodarowanie terenu. Termin zakończe-
nia to 4 lipca. Trwają prace w zakresie 
modernizacji ul. Polnej w Długołęce. Wy-

konawca jest na etapie układania krawęż-
ników – planowany termin zakończenia to 
10 sierpnia.

Chodnik  
dla Brzeziej Łąki 
Prace realizowane są zgodnie z harmonogra-
mem. Wymieniana jest kanalizacja deszczo-
wa oraz powstaje chodnik od szkoły w kie-
runku ul. Lipowej. Inwestycja zakończy się 
do końca lipca.

Budowa oświetlenia 
drogowego

W czerwcu zakończyły się prace budowlane 
w Długołęce (skablowanie linii napowietrz-
nej ul. Polna – ul. Wschodnia), Rakowie (dz. 
nr ew. 366) i Ramiszowie („Przylesie”). Pod-
pisano kolejne umowy na budowę oświetle-
nia w Borowej (ul. Świerkowa), Kiełczowie 
(ul. Brzozowa), Łozinie (sięgacz ul. Milic-
kiej), Mirkowie (sięgacz ul. Kiełczowskiej) 
i Śliwicach (odc. ul. Wrocławskiej). Prace 
w terenie mają zakończyć się we wrześniu.
W trakcie rozstrzygania jest przetarg na budo-
wę oświetlenia w Brzeziej Łące (ul. Lipowa), 
Długołęce (ul. Broniewskiego) i Kiełczowie 
(ul. Cyprysowa i Hebanowa) – tutaj prace po-
winny zakończyć się w październiku.

Handlowa  
w Siedlcu ruszyła

14 czerwca gmina podpisała umowę na 
realizację robót budowlanych w zakresie 
modernizacji nawierzchni ul. Handlowej 

w Siedlcu. Wykonawcą jest firma „BISEK”. 
Termin zakończenia inwestycji to 14 wrze-
śnia, a wartość zadania wynosi blisko 320 
tys. zł. Zakres prac obejmuje wykonanie no-
wej nawierzchni drogi (asfalt) wraz z krawęż-
nikami oraz poboczami z kruszywa i odwod-
nieniem powierzchniowym.
 

węgrów z nową drogą

14 czerwca gmina podpisała umowę na re-
alizację robót budowlanych w zakresie bu-
dowy drogi w Węgrowie. Wykonawcą jest 
firma „STRABAG” Infrastruktura Południe 
Sp. z o.o. Termin wykonania inwestycji to 20 
listopada, a wartość zadania wynosi blisko 
850 tys. zł. Zakres prac obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni drogi (asfalt) wraz z kra-
wężnikami oraz poboczami z kruszywa i ka-
nalizacją deszczową.

nowy „dywanik” 
 w Łosicach
19 czerwca gmina podpisała umowę na 
kolejne zadanie z zakresu modernizacji na-
wierzchni drogi. Zakres prac obejmuje wy-
konanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjaz-
dami do nieruchomości. Wartość zadania to 
110 tys. zł. Termin zakończenia prac to ko-
niec sierpnia. Wykonawcą jest firma „Bisek” 
Wojciech Bisek.
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Z początkiem lata przystępujemy 
do zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych w kolejnych 
miejscowościach naszej gminy.

Trwają procedury przygotowawcze 
dla zawarcia umów na montaż siłow-
ni zewnętrznej w Michałowicach i 
Wilczycach –  w tej drugiej miejsco-
wości przygotowujemy dodatkowo 

umowę na budowę placu zabaw (na działce 

zlokalizowanej na granicy Wilczyc i Kiełczo-
wa - w sąsiedztwie ul. Leśnej w Kiełczowie). 
Prace w terenie powinny zakończyć się pod 
koniec lipca (siłownie zewnętrzne) i sierpnia 
(plac zabaw). - Również w Wilczycach fina-
lizujemy procedury związane z montażem 
drugiego na terenie gminy zestawu urządzeń 
do zewnętrznego treningu siłowego (street 
workout) oraz placu zabaw dla dzieci (obok 
szkoły). Planujemy oddać je do użytku na 
przełomie sierpnia i września – zapowiada 
Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału re-
montów i inwestycji. W wakacje zaplanowa-

no również I etap zagospodarowania parku w 
Bukowinie. - Na bazie posiadanej przez nas 
dokumentacji projektowej wykonamy ścieżki 
parkowe. Z pewnością uporządkuje to teren 
i stanowić będzie wstęp do dalszych działań, 
mających na celu otwarcie parku dla miesz-
kańców – mówi Katarzyna Wolicka. Jedno-
cześnie trwają prace projektowe dla budowy 
altan rekreacyjnych w Ramiszowie, Skale, 
Węgrowie i Zaprężynie. Altany zaczną słu-
żyć mieszkańcom jesienią.
AGNiEsZkA BoRuTA
wydZiał promocji gmiNy i współpracy Z ZagraNicą

Rekreacja dla każdego

ach jak przyjemnie!
W maju rozpoczęła się kolejna akcja ukwiecania gminy Dłu-
gołęka. Dzięki sołtysom i mieszkańcom zaangażowanym w sa-
dzenie przekazanych im jednorocznych kwiatów, miejscowo-
ści wypiękniały. Wzrok przykuwają kolorowe klomby i rabaty. 
Zresztą, sami zobaczcie!
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wykaZ postępowań prZetargowych
(stan na 20.06.2017 r.)

wydział remontów i inwestycji
Nazwa postępowania 

przetargowego
Termin otwarcia 

ofert
Informacja z otwarcia ofert 

(ilość złożonych ofert)/ 
podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

rozbudowa Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Długołęce (budowa 
sali gimnastycznej oraz przebudowa 
istniejącego budynku szkoły 
podstawowej)

08.05.2017 wpłynęło 6 ofert
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
4 580 809,01 zł brutto

wykonawca:
SIBUD S.A. we wrocławiu

1) budowa łącznika: 31.08.2017 - zakończenie robót bu-
dowlanych;
2) przebudowa istniejącego budynku: 30.06.2018 - 
zakończenie robót budowlanych;
3) budowa sali gimnastycznej: 30.11.2018 - 
zakończenie robót budowlanych.

rozbudowa Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Mirkowie wraz 
z budową sali gimnastycznej
UWAGA: Poprzednie postępowanie zostało 
unieważnione z uwagi na brak ofert 
(termin otwarcia w ramach pierwszego 
postępowania: 05.06.2017)

23.06.2017 1) budowa obiektu z 6 salami lekcyjnymi: 30.07.2018 - 
zakończenie robót budowlanych;
2) budowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym
i pozostałymi 2 salami lekcyjnymi: 15.12.2018 - zakoń-
czenie robót budowlanych;
3) zagospodarowanie terenu: 31.05.2019.

opracowanie dokumentacji projek-
towej dla budowy dróg rowerowych 
na terenie gminy długołęka z podzia-
łem na 4 zadania

26.04.2017 wpłynęło 5 ofert
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
332 100,00 zł brutto

wykonawca: Zakład Projektowa-
nia i Nadzoru Obiektów Inżynierii 

Lądowej Lech Grabowski
we wrocławiu

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Przebudowa drogi 
w Węgrowie

27.04.2017  Umowa zawarta: 
14.06.2017 

wykonawca: STRABAG  
Infrastruktura Południe sp. z o.o.  

w Wysokiej
847 716,11 zł brutto

1.11.2017

remont drogi ul. Handlowej 
w Siedlcu

29.05.2017  Umowa zawarta: 
14.06.2017 

wykonawca: Bisek
Wojciech Bisek w krępicach

319 800,00 zł brutto

1.09.2017

przebudowa ul. Leśnej, Północnej, 
Letniej i sięgaczy ul. Ogrodowej 
w Kiełczowie

02.06.2017 wpłynęły 2 oferty
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
4 659 347,61 zł brutto

wykonawca: Wodromel
Maciej Sobkowiak we wrocławiu

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

budowa oświetlenia drogowego 
Kiełczowie ul. Cyprysowa oraz ul. 
Hebanowa, 
Długołęka ul. Broniewskiego, 
Brzezia Łąka ul. Lipowa  (w rozbiciu 
na 3 pakiety)

09.06.2017 PAKIET I: wpłynęło 6  ofert
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
225 000,00 zł brutto

PAKIET II: wpłynęły 3  oferty
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
117 722,50 zł brutto

PAKIET III: wpłynęło 7 ofert
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
84 000,00 zł brutto

4 miesiące od dnia zawarcia umowy

przebudowa ul. Szafirowej 
w Kamieniu

30.06.2017 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

budowa ciągu pieszo-rowerowego 
ul. Kiełczowska w Mirkowie

28.06.2017 do 30.11.2017

modernizacja nawierzchni drogi  Ło-
zina/Bierzyce

planowany 
termin otwarcia 

ofert: 
05.07.2017

3 miesiące od dnia zawarcia umowy
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Fundusze Zewnętrzne/Z życia gminy

NA Co ZNAmy WyNiki NABoRÓW?
•  Uzyskaliśmy dofinansowanie na pro-

jekt z obszaru edukacji ekologicznej pn. 
„Kompostujemy i smog likwidujemy”. 
Dotację w wysokości 26 tys. zł otrzymali-
śmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 

•  W ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, 
złożyliśmy projekt pn. „Stworzenie atrak-
cyjnej infrastruktury turystyczno-rekre-
acyjnej na obszarze LGD poprzez budowę 
wielofunkcyjnych boisk w m. Dobroszów 
i Stępin, gmina Długołęka”. Projekt został 
pozytywnie oceniony i rekomendowany do 
dofinansowania. Wartość dotacji to ok. 318 
tys. zł.

•  W ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, 
złożyliśmy projekt pn. „Rozwój infrastruk-

tury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze 
LGD poprzez budowę wielofunkcyjnego 
boiska w m. Brzezia Łąka, gmina Długo-
łęka”. Projekt został pozytywnie oceniony, 
natomiast z powodu wyczerpania alokacji 
został umieszczony na liście rezerwowej. 
Wartość projektu wynosi ok. 282 tys. zł.

NA Co ZŁoŻyliŚmy WNioski 
o DoFiNANsoWANiE?

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dla 
gimnazjum w Wilczycach, w ramach Sub-
wencji Oświatowej z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, dotyczącej remontu bieżącego 
sanitariatów,  doposażenie świetlicy w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne oraz doposa-
żenie pomieszczeń do nauki. Wnioskowana 
kwota wynosi przeszło 160 tys. zł. 

•  W ramach Programu „Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej 2017”, ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie na remont dwóch wielo-

funkcyjnych boisk sportowych w Bykowie 
i Piecowicach. Planowana wartość projektu 
to ok. 89 tys. zł.

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 
zakup wyposażenia technicznego dla 4 jed-
nostek OSP w gminie Długołęka, w ramach 
Programu „Poprawa Bezpieczeństwa”, 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Wartość 
wnioskowanej dotacji to ok. 20 tys. zł.

•  W ramach „Rządowego programu na lata 
2015-2018 Bezpieczna +”, ogłoszonego 
przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 
złożony został wniosek o dofinansowa-
nie projektu dotyczącego przedsięwzięć 
zwiększających otwartość szkół w Siedlcu 
i Szczodrem na współpracę z otoczeniem 
oraz rozwijających umiejętności psycho-
społeczne. Wnioskowana kwota wynosi ok. 
21 600 zł.

kAmilA RoT
wydZiał poZyskiwaNia ZewNętrZNych środków 
FiNaNsowych

DOtacje na BieżącO

500 plus i alimenty – do kiedy wnioski?
Aby nadal pobierać świadczenia w ramach 500 plus, należy ponownie złożyć 
wniosek. Będą one przyjmowane, tak jak wnioski o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, od 1 sierpnia.

Kajetan Banaczyk, Bartosz Brzeziński, Antoni Bryń, Maxymilian Burchacki, Hanna Duda, Tymon Harytoniuk, Zofia Kieloch, Dawid Koło-
dziejczyk, Maksymilian Koper, Aleksander Kordos, Mikołaj Kornaga, Nadia Kowalik, Iga Krzystek, Kamil Kulik, Nela Lisicka, Tadeusz Łesak, 
Aleksandra Mercik, Eliza Muszkiewicz, Leon Nocoń, Jan Pierzchała, Stanisław Ragan, Jagoda Rychlik, Lucjan Staroń, Zuzanna Stęczniak, Hanna 
Szwal, Weronika Śmigacz, Klaudia Tereba, Stanisław Tomczak, Oliwier Tomczyk, Kacper Urban, Maria Wawryło, Magdalena Wyrwińska.
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!
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   Kajetan -

Miło nam poinformować, że w w maju i czerwcu na świat przyszli  
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.

Wnioski 500 plus 
składane w pierw-
szym okresie obo-
wiązywania ustawy 
o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci, realizowa-
ne będą do 30 września br. - Aby 
pobierać świadczenie wycho-
wawcze od 1 października 2017 
r. do 30 września 2018 r. należy 
ponownie złożyć wniosek – przy-
pomina Ewelina Walczak-Pelc 
z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Długołęce. - Będą 
one przyjmowane, tak jak wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, od 1 
sierpnia – dodaje.

Ważne zmiany

- Aktualnie procedowany jest pro-
jekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami 
wsparcia rodzin – mówi Ewelina 
Walczak-Pelc. - Kształt nowych 

wzorów wniosków i załączników 
będzie znany po zakończeniu 
procesu legislacyjnego. Ich druki 
będą dostępne dopiero w sierp-
niu – dodaje urzędniczka. Dodat-
kowe informacje można uzyskać 
w dziale świadczeń rodzinnych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Długołęce (tel. 71 315 20 
50, wew. 23, 27, 28, 29, 30, 34).

AGNiEsZkA BoRuTA
wydZiał promocji gmiNy  
i współpracy Z ZagraNicą



Mieszkańcy Piecowic wybudowali chod-
nik, który powinien powstać z funduszy 
powiatowych. Czyja to była inicjatywa 
i dlaczego postanowiliście załatwić tę 
sprawę na własną rękę? 
Inicjatywa budowy chodnika wyszła od 
mieszkańców, ponieważ gmina stara się bu-
dować chodniki w miejscowościach, w któ-
rych są szkoły a powiat nie ma na te inwesty-
cje pieniędzy. Postanowiliśmy wziąć sprawę 
w swoję ręce. Głównym powodem było bez-
pieczeństwo naszych dzieci. Wystąpiliśmy 
do powiatu z wnioskiem o wykarczowanie 
drzew, kruszywo – bezpłatnie – przekazała 
nam firma RBR Betoniarnia i Recykling na-
leżąca do p. Henryka Rowińskiego, miesz-
kańca Piecowic.

Ten przykład, jak i inne - chociażby do-
żynki gminne w Piecowicach, pokazują, 
że jesteście zgraną lokalną społeczno-
ścią.
Nasi mieszkańcy podjęli duże wyzwanie, ja-
kim była organizacja dożynek w 2015 roku. 
Potrafimy w takich sytuacjach się zjednoczyć 
i wspólnymi siłami pracować na sukces, któ-
ry zresztą wówczas osiągnęliśmy.

Jakie podejmujecie jeszcze działania, 
którymi warto się pochwalić, i które 
mogłyby być inspiracją dla innych?
Jest grupa mieszkańców, która stale dba o es-
tetyczny wygląd naszej miejscowości. Poza 
tym organizujemy imprezy z okazji Dnia 
Dziecka, Mikołajek, Dnia Kobiet, spotkania 
dla seniorów i letni piknik. Grupa zgranych 
osób, posiadająca umiejętności w różnych 
dziedzinach, ogarnia wszystkie tematy z tym 
związane i dzięki temu mamy wydarzenia, 

które spełniają oczekiwania mieszkańców 
w każdym wieku.  

Z jakimi wyzwaniami na co dzień musi 
mierzyć się radny, który pełni ważną 
rolę w życiu lokalnej społeczności?
Staram się wykonywać swoje  obowiązki jak 
najlepiej potrafię, poświęcam temu sporo 
czasu, choć wiem, że nie każdy uważa, że 
wykonuję je rzetelnie. Ostatnio byłem bar-
dzo zaangażowany oczywiście w budowę 
chodnika, wycinkę drzew i sprzątanie wsi. 
Organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka 
też mogę dopisać do swojej listy.

Gdyby miał Pan opowiedzieć komuś 
spoza gminy o Piecowicach, opisać ich 
mieszkańców, klimat itp. to jakich użył-
by Pan słów?
Piecowice to piękna, czysta, spokojna wieś. 
Jest wokół dużo zieleni, lasy, plac zabaw, 
piękne boisko. Mieszkańcy są mili i życzliwi, 
chętni do pomocy w kwestiach organizowa-
nia imprez wiejskich.

Adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04,  
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl; Redaktor naczelny: Iwona Agnieszka Łebek.  
Wydawca: Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka. Druk: „URDRUK” ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Nakład – 4000 egz.

Wywiad

12 Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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Z radnym gminy 
Długołęka marcinem 

Dziedzicem, 
mieszkańcem 

Piecowic, rozmawia 
Agnieszka Boruta.

wzięliśmy  
sprawy  
w swoje  
ręce

Staram się 
wykonywać swoje 
obowiązki jak 
najlepiej potrafię

- mówi Marcin Dziedzic

Dokończenie ze str. 5

Grono „Osobowości gminy 
Długołęka” powiększone

Tak duża impreza i liczna obecność miesz-
kańców, to idealna okazja do uhonorowania 
najbardziej wyróżniających się działaczy spo-
łecznych. W tym roku tytuł trafił do rodziny 
Benkowskich, aktywnie działających na rzecz 
sportu w gminie. Pan Henryk wraz z żoną są 
organizatorami zawodów lekkoatletycznych, 
intensywnie lobbowali na rzecz powstania 
profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej w Dłu-
gołęce, p. Henryk jest też prezesem klubu 
sportowego GKS „Start” Długołęka. Również 
młode latorośle realizują się z dużymi sukce-
sami w sporcie. Wśród wyróżnionych osób 
pojawiła się Wanda Saltarska. - Pani Wanda 
jest sołtysem Kątenj nieprzerwanie od 2007 
roku. Jej ponadprzeciętne działania na rzecz 
miejscowości, ale też wkład pracy w rozwój 
całej gminy, jest godny wyróżnienia. Pani 
sołtys wraz z mieszkańcami Kątnej byli 
współorganizatorami dożynek gminnych, 
które odbyły się w 5 lat temu. Do dziś wspo-
minamy to wydarzenie jako jedno z najlepiej 
przygotowanych imprez – wyjaśnia swój 
wybór wójt gminy. Do grona osobowości 
dołączyli też członkowie Zespołu Ludowe-
go „Lejwoda” z Pasikurowic. - Zespół w tym 
roku obchodzi jubileusz 35-lecia powstania 
i przez cały ten czas ich występy towarzyszą 
nam podczas największym gminnych wyda-
rzeń. W tym roku również chcielibyśmy, aby 
Lejwoda zaszczyciła nas swoją obecnością 
podczas dożynek w Łozinie. Cieszy mnie 
fakt, że kultura ludowa jest wciąż pielęgno-
wana i dzięki takim zespołom przekazywana 
młodym ludziom – dodaje wójt.

Wyzwanie na przyszły rok

Na dniach gminy nie mogło zabraknąć Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Gminnej Bibliotki 
Publicznej, które przez cały dzień animowały 
mieszkańców. Na zakończenie imprezy odby-
ła się zabawa taneczna z zespołem Pozytywka. 
Organizatorzy zapewnili też wybuchową nie-
spodziankę w postaci pokazu pirotechnicz-
nego na stawie w Szczodrem. - W ubiegłym 
roku zaskoczyliśmy pokazem laserów, teraz 
też chcieliśmy sprawić ciekawe widowisko. 
Mam nadzieję, że pokaz się podobał – podsu-
mowuje Iwona Agnieszka Łebek. Co w przy-
szłym roku zostanie zaprezentowane na świę-
cie gminy, to jeszcze wielka niewiadoma. Na 
pewno jednak organizatorzy znajdą nową, 
zaskakującą formułę, aby mieszkańcy spędzili 
rewelacyjnie czas. AC


