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O życiowych pasjach, ostatnim sukcesie na zawodach 
konnych i nie tylko, rozmawiamy z profesorem 
Andrzejem Lange, mieszkańcem Siedlca. str. 11

Stwórzcie z nami historię!  
Gmina Długołęka w tym roku skończy 40 lat. Zaczęliśmy już przygoto-
wania do jubileuszowej uroczystości. Wy również bądźcie jej częścią – 
świętujcie razem z nami. str. 12
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Rewolucja odpadowa

Nieuchronnie zbliża się termin wprowadzenia „rewolucji śmieciowej”.  
Od 1 lipca 2013 r. za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 
odpowiadać będzie gmina. Co to oznacza dla mieszkańców? czytaj str. 6

Chodziłem na Chelsea   
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Pod koniec września w sali obrad urzędu gminy odbyła się 
osiemnasta sesja rady gminy. W jej trakcie poruszono wiele istotnych 
kwestii, ale co najważniejsze, udało się podjąć szereg uchwał.

Sesja po wakacjach

Ważną kwestią były oczywiście 
wnioski do budżetu, których 
wpłynęło ponad 230. Są one 
obecnie analizowane do przygo-
towywanego projektu budżetu 

na rok 2013, który przedstawiony zostanie do 15 
listopada. Kolejnym tematem było Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze. Do 13 lipca istniała 
możliwość składania ew. uwag do przedstawio-
nego opracowania. Terminowo wpłynęły 604 
zastrzeżenia, które są obecnie analizowane. Duża 
liczba uwag spowodowała przesunięcie terminu 
wykonania projektu studium. Podjęto również 
temat budowy żłobka przy ul. Szkolnej w Długo-
łęce. Radni pytali przede wszystkim, jak wygląda 
przebieg prac i jakie czynności zostały podjęte, 
żeby kontrolować ich wyniki. Na wniosek wójta 

– Iwony Agnieszki Łebek – w każdy ostatni piątek 
miesiąca odbywać się będą zebrania przedstawi-
cieli gminy z wykonawcą, aby na bieżąco moni-
torować postęp robót. Chwilowy przestój, który 
powstał w okresie wakacyjnym, nie miał wpływu 
na harmonogram prac. Wicewójt gminy – Be-
ata Łabaczuk, przedstawiła również informacje 
nt. postępowań przetargowych, realizowanych 
w drugim półroczu 2012 r.
Wiele dyskusji wzbudził zakup służbowego 
samochodu. Klub radnych „Aktywni” pod-
ważył sens wydatku. – Zakup auta służbowe-
go był niezbędny do monitorowania terenów 
w przypadku podtopień. Nie można zmuszać 
pracowników, by wykorzystywali do tego swoje 
auta prywatne. Wiele innych gmin, w których 
występują zagrożenia powodziowe, posiada 
samochody służbowe – argumentowała zakup 
wicewójt gminy, Beata Łabaczuk.

Świeże jak 
ciepłe bułeczki 
– informacje z życia gminy 
i jej mieszkańców, wzbogacone 
licznymi zdjęciami 
i komentarzami użytkowników.

Drodzy  
mieszkańcy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny nu-
mer „Gazety Gminy Długołęka”, 
mając nadzieję, że jego lektura 
sprawi Wam przyjemność. Czwarty 

kwartał tego roku to dla urzędu gminy okres wy-
tężonej pracy, która – jestem przekonana – przy-
niesie nam wszystkim wymierne korzyści. Istotną 
sprawą jest zbliżający się termin wprowadzenia 
„rewolucji śmieciowej”. Od 1 lipca 2013 roku za 
odbiór i utylizację odpadów komunalnych od-
powiadać będzie gmina. Co to dla nas oznacza? 
Opisaliśmy to w artykule „Rewolucja odpadowa”. 
Dowiecie się również, jakie inwestycje na terenie 
gminy  zostały już zakończone, które czekają na 
realizację, a które są w jej trakcie. Poinformujemy 
też o problemach, na jakie natrafiamy podczas ich 
realizacji. Tradycyjnie zebraliśmy najważniejsze 
informacje z ostatnich dwóch miesięcy. 
A co przed nami? 40-lecie gminy Długołęka, czyli 
wydarzenie bez precedensu, jubileusz, na który 
wszyscy czekają. Będzie uroczyście, podniośle, ale 
przede wszystkim rodzinnie, ponieważ – mam 
taką nadzieję – nie zabraknie żadnego mieszkań-
ca naszej gminy. Gminy wyjątkowych ludzi!

Serdecznie zapraszam do lektury,
Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka Edukacja na piątkę

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
już za nami. 17 października wójt 
gminy spotkała się z pracownikami 

naszych szkół oraz przedstawicielami 
związków zawodowych. Wszystkim 
złożyła serdeczne podziękowania oraz 
wręczyła dyplomy za specjalne zasługi na 
rzecz edukacji gminnej. 
ListA WyróżNiONych OsóB:
Dyrektorzy szkół: Bernarda Sieczka, 
Agnieszka Cichorek, Iwona Gradzik, Robert 
Torchała, Grażyna Pilarska, Dariusz Gado-
wicz, Maria Biegańska, Ilona Nowaczyk, Ma-
ria Szymerowska, Edyta Podyma, Wojciech 
Ciemierzewski, Joanna Lejza

Nauczyciele: Danuta Zwiernik, Grażyna Nicpoń, 
Teresa Woźny, Marlena Kolosa, Joanna Choj-
nacka, Dorota Durbajło, Agnieszka Raczkowska, 
Wojciech Lewandowski, Piotr Głaz, Bogumiła 
Nicpoń, Jacek Raniszewski, Agata Sągo, Joanna 
Juszczak – Rybiałek, Joanna Grześnik 
Pracownicy obsługi szkół: Maria Zierkiewicz, 
Halina Torończak, Agnieszka Kot, Zenon Rybak, 
Anna Dubas, Agata Kowalska, Magdalena 
Danielska, Anna Jasińska, Anna Gusta, Justyna 
Wujczyk, Jolanta Obuch, Elżbieta Głąb
Związki zawodowe: Michalina Leśniewska, 
Urszula Kuzyk

ANNA chOmickA
Wydział promocji gminy
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Sesja po wakacjach

Poniżej wykaz uchwał podjętych podczas 
sesji: 
1.  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we 

wsi Kiełczówek.
2. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we 

wsi Mirków.

3.  Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom we 
wsi Domaszczyn.

4.  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we 
wsi Wilczyce.

5.  Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kate-
gorii dróg gminnych.

6.  Uchwała w sprawie „Aktualizacji Progra-
mu Ochrony Środowiska gminy Długołęka 
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-
2019”.

7.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego we Wrocławiu przez Wo-
jewodę Dolnośląskiego na uchwałę Rady 
Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2012 r. 
Nr XV/243/12 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Długołęka na 2012 rok.

8.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Długołęka.

9.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Długołęka na rok 2012.

10.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gmi-
nę Długołęka pożyczki długoterminowej 
na finansowanie planowanego w roku 2013 
deficytu budżetowego w związku z realizacją 
inwestycji pn. „Budowa grupowej oczysz-
czalni ścieków w  m. Borowa oraz I etap ka-
nalizacji sanitarnej w  m. Borowa”. 

11.  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 
– 2014.

ANNA BOrEckA
Wydział spraW obyWatelskich

DOłąCz DO NaS Na facebooku
absolutoryj

a wspólnymi siłami stworzymy najatrakcyjniejszy 
profil gminy wiejskiej w Polsce. Wystarczy kliknąć 
„Lubię to!”, a każdego dnia będziesz bliżej wielu 
wydarzeń gminnych, nie wychodząc z domu. 
Porozmawiaj z nami na Facebooku.

www.facebook.com – Gmina Długołęka

Współpraca wszystkim popłaca

Nic tak nie jednoczy 
mieszkańców jak doskonała 
zabawa na świeżym 

powietrzu. 
I tak, począwszy od majówek, 
końskich imprez, przez sztandarową 
imprezę Dni Gminy Długołęki, na sezo-
nie dożynkowym kończąc, mieliśmy 
doskonałą okazję do wspólnego 
biesiadowania. 
Korzystając z okazji składamy ogromne 
podziękowania wszystkim sołtysom 
oraz radom sołeckim, którzy podjęli 
się trudu organizacji imprez. Słowa 
uznania kierujemy również do miesz-

kańców, którzy poświęcając swój 
wolny czas, z ogromnym zaangażowa-
niem pomagali nadać imprezom finalny 
kształt.
Spory udział mieli oczywiście nasi 
sponsorzy. W szczególności dziękuje-
my firmom: Volt-Tim Rudnicki Dariusz, 
Renevis Inżynieria Środowiska, Vatt-
Invest, Bank Spółdzielczy w Oleśni-
cy, Jamp, Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich Kogeneracja, Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego Dach 
Bud, Selgros Cash & Carry, Clarena, 
Akademia Dobrej Jazdy i Perfecta. 
(rED)

r obrady 18. sesji rady gminy.

r Występ jerzego kryszaka na dożynkach gminnych.
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Recykling przyniósł owoce

Kamera, akcja!

Wszyscy rozbiegani, pokrzykują 
na siebie, jedynie kamerzysta 
w skupieniu, swoim sokolim 
okiem obserwuje to, co dzieje 
się dookoła, by znaleźć najlep-

sze ujęcie. Tak w wielkim skrócie wyglądała 
praca na planie filmowym. Maciej Świerzew-

ski – reżyser serialu, podczas realizacji zdjęć 
nie krył zachwytu nad budynkiem urzędu 
i okolicznymi terenami, przez które prze-
jeżdżał, docierając na miejsce. – W telewizji 
trzeba pokazywać rzeczy ładne, dlatego tu je-
steśmy – odpowiedział na pytanie o kryteria 
wyboru miejsca. Serial „Galeria” emitowany 

jest od poniedziałku do czwartku w Telewizji 
Polskiej. Odcinek 122., w którym akcja roz-
grywa się przed urzędem, zostanie wyemi-
towany na początku listopada. Zachęcamy 
wszystkich do oglądania.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

Jaki jest najlepszy sposób na pozbycie się 
elektrośmieci? Udział w akcji „recykling daje 
owoce” – nie dość, że zyskujemy miejsce 

w mieszkaniu, to w zamian dostajemy porcję 
witamin.
Gmina Długołęka jako jedna z sześciu w powiecie 
wrocławskim przyłączyła się do elektrozbiórki. 
W dziesięciu miejscowościach mieszkańcy mieli 
możliwość oddania zużytego sprzętu, w zamian 
za co otrzymywali owoce. W ciągu dwóch dni 
zebrano łącznie cztery tony starych urządzeń. 
Firma Wastes Service Group mając na uwadze 
spore powodzenie akcji, udostępniła na swojej 
stronie internetowej formularz, dzięki któremu 
można zlecić bezpłatny odbiór sprzętu z prywat-
nych posesji, co na pewno spodoba się osobom, 
które nie miały wcześniej możliwości oddania 
urządzeń.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

r na planie filmoWym „galerii”.

r W ciągu dWóch dni zebrano łącznie 4 tony starych urządzeń.

Urząd Gminy Długołęka został wybrany jako miejsce 
realizacji zdjęć do kolejnego odcinka popularnego serialu 
„Galeria”, emitowanego w Telewizji Polskiej. 30 września, 
już od  bladego świtu, parking przed urzędem wypełniły 
samochody obsługi technicznej, a kamery poszły w ruch. 
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Gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
w Długołęce od 2009 r. realizuje 
projekt „Aktywni razem”, 

współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu społecznego. W roku bieżącym 
była to już jego czwarta edycja, adresowana 
do 10. osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo z terenu naszej gminy.
Udział w projekcie wzięły osoby korzystające 
na co dzień z pomocy GOPS-u. Przewidziano dla 
nich działania aktywizujące zawodowo i społecz-
nie. Głównym zamierzeniem było zwiększenie 
ich szans na rynku pracy oraz integracja ze 

społeczeństwem. Od początku maja do końca 
września odbywały się różnorodne zajęcia, które 
miały na celu podniesienie poczucia własnej 
wartości oraz przygotowanie do samodzielnego 
funkcjonowania na rynku pracy. W sierpniu 
odbyły się warsztaty zawodowe z aranżacji 
terenów zielonych, zakończone egzaminem 
praktycznym. Projekt „Aktywni Razem” został 
podsumowany na uroczystej konferencji, 
podczas której uczestnicy jednogłośnie wyrazili 
zadowolenie z przedsięwzięcia. Dalsze losy ludzi 
objętych projektem zależą teraz od nich samych. 

ANEtA mrUk
gminny ośrodek pomocy społecznej

aktywni razem

Budowa roku

We wrocławskim centrum sztuki 
impart zostały ogłoszone wyniki 9. 
edycji konkursu Dolnośląska 

Budowa roku 2010-2011, zorganizowanego 
przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku 
inżynierów i techników Budownictwa.
Urząd gminy zajął prestiżowe 3. miejsce w ka-
tegorii Budynki Użyteczności Publicznej. Wyżej 
uplasowały się jedynie Wrocławskie Centrum 
Kongresowe, znajdujące się przy Hali Stulecia 
oraz prywatna przychodnia DCM Dolmed S.A. 
z Lutyni. W imieniu gminy nagrodę odebrała pani 
Beata Łabaczuk, która podziękowała wszystkim 
osobom zaangażowanym w projekt i budowę sie-
dziby naszego urzędu. Słowa uznania należą się 
panu prof. Janowi Biliszczukowi, który podczas 
gali święcił triumfy. Otrzymał nagrodę Inżyniera 
Roku, uhonorowany został jego zespół projekto-
wy, a Autostradowa Obwodnica Wrocławia wraz 
z Mostem Rędzińskim otrzymała Grand Prix 
Konkursu Dolnośląskiej Budowy Roku. Cieszymy 
się z sukcesu naszego honorowego obywatela 
i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

ANNA chOmickA
Wydział promocji gminy

Równać szanse

Gmina Długołęka wzięła udział 
w ogólnopolskim konkursie samorząd 
równych szans 2012, w którym 

oceniane były najlepsze działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Na ręce 
wicewójta gminy oraz teresy klimek  
– kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy 
społecznej, wręczony został dyplom 
potwierdzający uzyskanie przez gminę 
wyróżnienia i tytułu. 
Obie panie przyjęły również gratulacje z rąk mini-
stra Jarosława Dudy, będącego pełnomocnikiem 
rządu ds. osób niepełnosprawnych. Uzyskane 
wyróżnienie poświadcza, jak dużą uwagę władze 
gminy skupiają nad kwestią wsparcia osób 
niepełnosprawnych. Znalezienie się w gronie 
wyróżnionych oznacza, że prowadzone przez nas 
inicjatywy, a w głównej mierze autorski pomysł 
wójta „Spełnić choć jedno marzenie”, są wyjąt-
kowo skuteczne i realnie wpływają na polepsze-
nie osób pokrzywdzonych przez los. Dyplom już 
niebawem zawiśnie na jednej ze ścian urzędu, 
przypominając nam, że warto pomagać innym!

ANNA chOmickA 
Wydział promocji gminy

r piotr borys W toWarzystWie przedstaWicieli urzędu gminy.

Unia Europejska
bliżEj naS

Uczestnicy zostali zapoznani również 
z informacjami o możliwościach 
finansowych dla przedsiębiorców, 
ponadto z rodzajami projektów, któ-
re będą mogły otrzymać dofinanso-

wanie w latach 2014-2020 oraz m.in. z zagad-
nieniami z zakresu dopłat bezpośrednich dla 
rolników.
Kulminacyjnym punktem wydarzenia było 
spotkanie z eurodeputowanym VII kadencji 

– Piotrem Borysem, który opowiedział o kuli-
sach swojej pracy w Parlamencie Europejskim 
oraz odpowiedział na liczne pytania widowni. 
Cieszy nas zainteresowanie mieszkańców tema-
tyką wydarzenia oraz pracą naszego wydziału. 
Już dziś zapraszamy na kolejną konferencję eu-
ropejską, która odbędzie się za rok.

kArOLiNA hOrNickA
Wydział pozyskiWania zeWnętrznych środkóW  
finansoWych i Współpracy z zagranicą

ii konferencja z cyklu „Gmina Długołęka w Unii Europejskiej” 
za nami. 19 października ponad stu gości z uwagą wysłuchało 
omawianych zagadnień, dotyczących projektów inwestycyj-
nych i edukacyjnych, na których realizację przyznano gminie 
w 2012 r. wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych. 
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Dotychczas każdy mieszkaniec 
zobowiązany był do podpisania 
umowy na odbiór śmieci.  Już 
niedługo  obowiązek ten przejmie 
gmina, która za pobraną opłatę bę-

dzie odbierać wszystkie odpady komunalne. 
Zmieni się również system selektywnej zbiór-
ki. Z naszych miejscowości znikną wspólne 
pojemniki na plastik, szkło i papier, gdyż 
każdy będzie segregował odpady na swojej 
posesji samodzielnie, co rozwiąże problem 
anonimowego podrzucania śmieci. Dotyczy 
to również nieruchomości niezamieszkałych 
tj. szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia etc.  

Segregujesz, zyskujesz
W wyznaczonym terminie mieszkańcy będą 
składać deklarację, dotyczącą liczby osób 
mieszkających w danej nieruchomości, co 
przy przyjętej przez radę gminy stawce od jed-

nego mieszkańca, pozwoli zadeklarować wiel-
kość opłaty. Dla osób, które będą segregować 
odpady, będzie ona zdecydowanie niższa, co 
powinno nas wszystkich do tego zachęcić.

Za co trzeba płacić?
Wpływy z opłat pobieranych przez gminę za-
pewnią pokrycie kosztów zagospodarowania 
wszystkich odebranych od mieszkańców odpa-
dów oraz utworzenie i funkcjonowanie punk-
tów selektywnego ich zbierania. W Bielawie - na 
terenie byłego składowiska - powstanie punkt, 
do którego mieszkańcy będą mogli oddać od-
pady problemowe np. opakowania po farbach, 
lakierach oraz różne materiały remontowe, 
nienadające się do użytku. Wszystkie zasady 
nowego systemu, w tym sposób segregacji, czę-

stotliwość odbioru oraz rodzaj pojemników do 
gromadzenia śmieci zostaną opisane w regula-
minie utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy. Nałoży on na mieszkańców obowią-
zek wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
w ilościach proporcjonalnych do osób zamiesz-
kujących daną posesję - zakładając, że pojemnik 
120-litrowy przypada na cztery osoby.
Zmiana systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wiąże się z koniecznością pod-
jęcia szeregu niezbędnych uchwał oraz z licz-
nymi dyskusjami nt. kosztów całego systemu. 
O wszystkich ustaleniach będziemy informo-
wać na bieżąco na naszej stronie internetowej 
www.gmina.dlugoleka.pl

mArtA sŁOWik
Wydział ochrony środoWiska

Nieuchronnie zbliża się 
termin wprowadzenia 
„rewolucji śmieciowej”. 
Od 1 lipca 2013 r. za odbiór 
i utylizację odpadów 
komunalnych odpowiadać 
będzie gmina. Co to oznacza 
dla mieszkańców?

Azbest 
w twoim otoczeniu

O tym, jak bardzo szkodliwe są włókna 
azbestu, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Przenikają do naszych dolnych dróg 

oddechowych, zalegają w płucach  i w wyniku 
wieloletniego drażnienia komórek mogą 
wywołać nowotwór lub poważne choroby 
układu oddechowego.
Mimo że od 1997 r. istnieje zakaz wprowadzania 
na teren Polski wyrobów  azbestowych, do 
tamtego czasu zdążyło się ich nagromadzić ok. 
14,5 tys. ton głównie w branży budowlanej. 
Najczęściej wykorzystywano je do produkcji: 
pokryć dachów (eternit i papa dachowa), podłóg 
(płytki PCV), płyt elewacyjnych i balkonowych, 
rur do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
czy nawet do odzieży chroniącej przed wysoką 
temperaturą. W 2003 r. rozpoczęła się realizacja 
rządowego programu, którego głównym celem 
jest usunięcie azbestu w sposób niezagrażający 
zdrowiu ludzi i środowiska, a jego zakończenie 
planowane jest na 2032 r. Każdy właściciel 
nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania 

kontroli stanu technicznego wyrobów azbe-
stowych,oraz zgłoszenia ich ilości do urzędu 
gminy. Ten z kolei, pozyskując zewnętrzne środki 
finansowe, usuwa je bezpłatnie na wniosek 
mieszkańca. Mimo że mamy jeszcze dwadzieścia 
lat na pozbycie się „problemu”, gmina podejmuje 

działania już teraz.  15 października zakończyliśmy 
usuwanie wyrobów azbestowych z niektórych 
nieruchomości gminnych. Nie czekajmy na 
ostatnią chwilę.

tADEUsZ LUty
Wydział ochrony środoWiska

r nie segregując odpadóW - zamieniamy śWiat W Wysypisko..

r Włókna azbestu może usuWać jedynie specjalistyczna firma..

Rewolucja odpadowa

W przypadku Kiełczo-
wa rzeczywistym 
powodem braku 
oświetlenia jest nie-
zrealizowane przyłą-

cze energetyczne, mające je zasilać. 
Wykonawca nie dotrzymuje termi-
nów, za co naliczane są mu odsetki 
karne. Zdenerwowani mieszkańcy 
dzwonią do urzędu nawet kilka 
razy dziennie, upominając urzęd-
ników, że ci nie dbają o ich interesy. 
Tymczasem gmina systematycznie 
monitoruje sprawę budowy przyłą-
cza. Wysłała już oficjalne pisma za-
równo do dostawcy energii (spółki 
Tauron Dystrybucja), jak i do wy-

konawcy z ponagleniem realizacji 
zadania, którego termin minął wraz 
z końcem czerwca. Niedziałające 
oświetlenie drogowe w Długołęce 
jest z kolei skutkiem przedłużają-
cego się procesu uzgodnień pomię-
dzy wykonawcą, a spółką Tauron 
Dystrybucja. Mamy nadzieję, że 
sprawa szybko się wyjaśni, o co 
będziemy się upominać, a ulice 
Kiełczowa i Długołęki w niedługim 
czasie będą świeciły blaskiem ulicz-
nych lamp.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

kAtArZyNA WOLickA 
Wydział remontóW i inWestycji
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Kiełczów 
poczeka do maja

Zgodnie z informacją przekazaną przez 
wydział dróg i transportu starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu, termin 

zakończenia przebudowy ul. Wrocławskiej 
w kiełczowie został przesunięty do 31 
maja 2013 roku. Powodem wydłużenia 
terminu są przede wszystkim problemy 
techniczne, które wystąpiły w czasie realizacji 
inwestycji.

Spacerowa 
z kanalizacją

W mirkowie przy ulicy spacerowej 
na początku października 
rozpoczęła się budowa kanalizacji 

sanitarnej. Zakres prac dotyczy również części 
ul. Spacerowej, która jest własnością gminy 
Długołęka. 10 września tego roku, MPWiK 
S.A. przy udziale Zakładu Usług Komunalnych, 
podpisało umowę na wykonanie robót. Termin 
realizacji został ustalony na 19 listopada 2012 
roku.

kAtArZyNA WOLickA
Wydział remontóW i inWestycji

rok inwestycyjny dobiega powoli końca, 
mimo to gmina planuje i przygotowuje 
do realizacji kolejne zadania, które 

powinny zostać sfinalizowane jeszcze 
przed noworocznym szaleństwem.
Z uwagi na krótkie terminy realizacji i nieskom-
plikowany technicznie zakres prac, przygoto-
wywane są kolejne modernizacje nawierzchni 
drogowych w Siedlcu, Dąbrowicy, Godzieszowej 
oraz Pruszowicach.W planach jest również mo-
dernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bykowie 

oraz budowa oświetlenia drogowego w Kątnej 
i Pruszowicach. Jednocześnie przypominamy, że 
planujemy zakończyć roboty budowlane związane 
z przebudową dróg w Pasikurowicach (ul. 
Kwiatowa), Kiełczowie (sięgacze ul. Południowej) 
oraz w Długołęce (ul. Tuwima, Klonowa, Reja, 
Kochanowskiego, Asnyka, Mickiewicza, Miarki, 
Kasztanowa, Spacerowa, oraz sięgacze na 
Wrocławskiej).

kAtArZyNA WOLickA
Wydział remontóW i inWestycji

Odcinek drogi nr 98 (dawna droga 
krajowa nr 8) od skrzyżowania 
z łącznikiem AOW do granicy gminy 

(w stronę Oleśnicy) przejdzie w najbliższych 
dniach, z mocy ustawy o drogach publicznych, 
na własność gminy Długołęka. Wszystko przez 
oddanie do użytku drogi ekspresowej s8 
na odcinku Wrocław-Oleśnica
Koszty utrzymania wskazanego odcinka drogi 
w dotychczasowym standardzie – przede 
wszystkim w zakresie odśnieżania – zdecy-
dowanie przewyższają możliwości naszego 
budżetu, dlatego zmuszeni jesteśmy do ich 

znacznego obniżenia. Mając na uwadze powyż-
sze oraz zbliżający się sezon zimowy, prosimy 
wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi 
– zarówno pieszych jak i kołowych – o zacho-
wanie szczególnej ostrożności, by uniknąć 
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdro-
wiu. Gmina, ze swej strony poczyni wszelkie 
możliwe kroki w celu bieżącego utrzymywania 
wskazanego odcinka drogi nr 98 w taki 
sposób, by był on w jak najmniejszym stopniu 
odczuwalny dla wszystkich jej użytkowników.

kAtArZyNA WOLickA
Wydział remontóW i inWestycji

inwestycje gminne – jeszcze w tym roku

Perypetie z drogą

Czekając na blask

W przypadku Kiełczo-
wa rzeczywistym 
powodem braku 
oświetlenia jest nie-
zrealizowane przyłą-

cze energetyczne, mające je zasilać. 
Wykonawca nie dotrzymuje termi-
nów, za co naliczane są mu odsetki 
karne. Zdenerwowani mieszkańcy 
dzwonią do urzędu nawet kilka 
razy dziennie, upominając urzęd-
ników, że ci nie dbają o ich interesy. 
Tymczasem gmina systematycznie 
monitoruje sprawę budowy przyłą-
cza. Wysłała już oficjalne pisma za-
równo do dostawcy energii (spółki 
Tauron Dystrybucja), jak i do wy-

konawcy z ponagleniem realizacji 
zadania, którego termin minął wraz 
z końcem czerwca. Niedziałające 
oświetlenie drogowe w Długołęce 
jest z kolei skutkiem przedłużają-
cego się procesu uzgodnień pomię-
dzy wykonawcą, a spółką Tauron 
Dystrybucja. Mamy nadzieję, że 
sprawa szybko się wyjaśni, o co 
będziemy się upominać, a ulice 
Kiełczowa i Długołęki w niedługim 
czasie będą świeciły blaskiem ulicz-
nych lamp.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

kAtArZyNA WOLickA 
Wydział remontóW i inWestycji

mimo wybudowanego oświetlenia drogowego w Długołęce 
(przy ul. zawadzkiego) oraz Kiełczowie (przy ul. Skowronkowej, 
Słowiczej i Szarotkowej), mieszkańcy w dalszym ciągu skarżą się 
na brak światła. Urzędnicy monitują wykonawcę, działającego  
dla spółki Tauron Dystrybucja. 
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Gmina Długołęka złożyła dwa 
wnioski o dofinansowanie 
w zakresie utworzenia 
i funkcjonowania 
żłobka w Długołęce oraz 
uruchomienia dwóch 
dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych w zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. 

Oba projekty przeszły pozytywną ocenę 
formalną oraz merytoryczną i dzię-
ki niej zapadła decyzja o przyznaniu 
dofinansowania, które stanowi 85% 
wszystkich wydatków, jakie muszą 

zostać poniesione na ich realizację. Obecnie 
gmina jest na etapie podpisania umowy o po-
zyskanie dotacji, by w dalszej kolejności zadbać 
o funkcjonowanie placówek. Zostanie przepro-
wadzona rekrutacja uczestników projektu oraz 

osób odpowiedzialnych za opiekę edukacyjno-
wychowawczą dzieci. Przyszły rok otworzy nowy 
rozdział w historii gminy Długołęka, w którym 
główną rolę odegra edukacja najmłodszych 
oraz wsparcie rodziców w ich wychowywaniu. 

Powyżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie 
terminów realizacji projektów.

kArOLiNA hOrNickA
Wydział pozyskiWania zeWnętrznych środkóW 
finansoWych i Współpracy zagranicznej

DOTaCJE

Urząd marszałkowski pozytywnie 
zaopiniował wniosek dotyczący 
wydłużenia o ii semestr 

bieżącego roku szkolnego projektu 
„indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas i-iii szkół 
podstawowych w gminie Długołęka”.
Dzięki temu możliwe było zwiększenie puli 
środków w projekcie o ponad 80 tys. zł. 
Dodatkowe pieniądze pozwolą na objęcie 
wsparciem większej liczby dzieci.
Gmina Długołęka złożyła również wniosek 
o dofinansowanie programów rozwojo-
wych dla gimnazjów na terenach wiejskich 
w roku szkolnym 2013/2014. Projektem 
zostanie objęte Publiczne Gimnazjum im. 
Janusza Kusocińskiego w Borowej.
Nie udało się niestety pozyskać dofinan-
sowania na zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łozinie. Pojazd zostanie zakupiony ze 
środków budżetu gminy.
Warto przypomnieć, że 30 sierpnia 2012 r.  
w urzędzie gminy odbyło się spotkanie 
informacyjne, dotyczące możliwości 
pozyskania dofinansowania z funduszy eu-
ropejskich oraz preferencyjnych kredytów 
i pożyczek. Inicjatywa spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy, co 
nas ogromnie cieszy.

JArOsŁAW DUDEk
Wydział pozyskiWania zeWnętrznych środkóW 
finansoWych i promocji gminy

zestawienie naszych projektów
ZEstAWiENiE PrOJEktóW, NA którE PrZyZNANO WsPArciE GmiNiE DŁUGOŁękA

Nazwa przedsięwzięcia

Finansowanie przedsięwzięcia

Środki zewnętrzne

Od kogo? Skąd? Ile? (zł)

Edukacja przedszkolna – właściwe miej-
sce – właściwy czas 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolno-
śląskiego, POKL 9.1.1

środki UE
209 525 
(dotacja

Maluchy do żłobka – mama wraca do 
pracy 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, 
POKL 1.5

środki UE
615 060 
(dotacja)

Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w gminie Długołęka

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolno-
śląskiego, POKL 9.1.2

środki UE
82 150 
(dotacja)

Budowa grupowej oczyszczalni ścieków 
m. Borowa oraz I etapu kanalizacji 
sanitarnej w m. Borowa

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej,

środki krajowe
3 300 000
(pożyczka)

ZEstAWiENiE PrOJEktóW i NAJWAżNiEJsZE EtAPy

„maluchy do żłobka  
– mama wraca do pracy” 
Wartość projektu: 723 600,00 zł

„Edukacja przedszkolna  
– właściwe miejsce – właściwy czas” ”  
Wartość projektu: 246 500,00 zł

Etap. 1. (równolegle):
a) Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych oraz części wypo-
sażenia żłobka – od maja do sierpnia 2013 r.
b) Rekrutacja kadry żłobka (m.in. dyrektor, specjalista ds. 
obsługi projektu, kadra opiekuńcza) – od maja 2013 r.
c) Rekrutacja uczestników projektu (50 kobiet z terenu gmi-
ny, które zamierzają powrócić na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka bądź 
wejdą po raz pierwszy na rynek pracy) – od maja 2013 r.
Etap 2. Opieka nad dziećmi (wiek dziecka: od ukończenia 20 
tyg. życia do 3 lat) – wsparcie mam w powrocie na rynek 
pracy – od września 2013 r. do końca października 2014 r.

Etap 1. Rekrutacja uczestników projektu (50 
dzieci w wieku 3-5 lat, które nie uczestniczyły 
dotąd 
w edukacji przedszkolnej) – od maja 2013 r.
Etap 2. Rekrutacja nauczycieli do przedszkola 
(4 osoby) 
– od czerwca 2013 r.
Etap 3. Opieka edukacyjno-wychowawcza 
nad dziećmi 
– od września 2013 r.  
do końca lutego 2015 r.

ZEstAWiENiE PrOJEktóW tWArDych OrAZ miękkich OcZEkUJących NA WyNiki NABOrU

Nazwa przedsięwzięcia

Finansowanie przedsięwzięcia

Środki zewnętrzne

Od kogo? Skąd? Ile? (zł)

Przebudowa ul. Konopnickiej, Spokojnej 
oraz Akacjowej w miejscowości Długołęka

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki środki krajowe 444 000

Wyrównywanie szans uczniów wiejskich 
gimnazjów poprzez wdrożenie i reali-
zację zajęć pozalekcyjnych opartych na 
treściach multimedialnych

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolno-
śląskiego środki UE 624 870

Z myślą o dzieciach

r projekt WspółfinansoWany ze środkóW unii europejskiej.
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r Warsztaty plastyczne W gok.

iNFORmaCJE

Nieruchomości 
od a do z 
BOrOWA
•  działki nr 171/17 do 171/20, 

o pow. od 0,0925 ha 
do 0,0927 ha, w atrakcyjnej loka-
lizacji, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową

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

BykóW
•  działki nr 143/2 i nr 146, 

o pow. 0,4900 ha, przeznaczone 
pod tereny aktywności gospodarczej 
z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

•  lokal użytkowy o pow. 88,17 m2 
przy al. Spacerowej 44

BrZEZiA ŁąkA
•  działki nr 16/7 o pow. 0,1039 ha 

i nr 16/2, o pow. 0,1113 ha, prze-
znaczone pod zabudowę mieszkanio-
wą w atrakcyjnej lokalizacji

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

pow. 0,1505 ha (dotychczasowa 
siedziba urzędu gminy) nierucho-
mość zabudowana budynkiem 
użytkowym położona przy drodze 
krajowej relacji Wrocław – Warsza-
wa. Sposób przeznaczenia działki 
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego sprzyja 
lokalizacji na jej terenie np. hotelu, 
sali weselnej czy centrum szkolenio-
wo – konferencyjnego

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

kątNA
•  działka nr 88 o pow. 0,0708 

h, przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową

mirkóW
•  działka nr 189/38 

o pow. 0,7680 ha, położona 
przy łączniku AOW, przeznaczona 
pod działalność produkcyjno – usłu-
gową oraz składowanie i magazyno-
wanie

sZcZODrE
•  działki nr 106/5 o pow. 0,0904 ha 

i nr 106/6 o pow. 0,1509 ha, 
w spokojnej okolicy, przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową

muzyka na poważnie

Gmina prymusów

Występem  marka Pilcha w mirkowie 
rozpoczęła się ósma edycja 
koncertów Ziemi Wrocławskiej, 

trwająca na przełomie września i 
października. Obecni w kościele pw. św. 
brata Alberta mogli się przekonać, jak pięknie 
brzmią wariacje mozarta w wykonaniu 
zaproszonego artysty. Organizatorem 
koncertów jest Fundacja Opus Organi, natomiast 
patronem honorowym starosta powiatu 

wrocławskiego – Andrzej Szawan, który był 
jednym z gości organizowanego koncertu. Swoją 
obecnością zaszczycił nas również kard. Henryk 
Gulbinowicz. W czasie, kiedy na dworze pierwsze 
skrzypce odgrywa jesienna sonata, możliwość 
wspólnego słuchania muzyki poważnej w obiektach 
sakralnych to świetna forma relaksu, na który 
zapraszamy również w przyszłym roku.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

Gmina Długołęka okazuje się być zagłębiem 
młodych talentów i prymusów. W Borowej 
odbyła się uroczysta gala wręczenia 

stypendiów wójta gminy Długołęka. Uczniowie 
naszych szkół zostali nagrodzeni za wybitne 
osiągnięcia w nauce oraz w sporcie. 
Lista nagrodzonych uczniów: Patrycja Wiącek, Natalia 
Wronkowska, Kamila Florek, Gabriel Budziński, 
Gabriela Jastrzębska, Łukasz Radliński, Paulina Zapiór, 
Natalia Markowska, Alicja Kaszewska, Wiktoria 
Rowińska, Daria Dolińska, Nikola Franieczek, Justyna 
Woźnica, Aleksandra Kucharska, Patryk Figiel, Agata 
Zalińska, Michał Dawiskiba, Radosław Miedziński, Julia 

Grzybowska, Filip Światłowski, Urszula Skawska, Kamil 
Kobyłecki, Maciej Snarski, Jan Kasprzak, Ewelina 
Pawłowska, Marzena Herka, Magdalena Zołoteńka, 
Natalia Franieczek, Michalina Szlachetka, Olga Fret, 
Kamila Dunajska, Marta Sieczka, Małgorzata Cho-
dakowska, Elżbieta Gontarz, Konrad Oleksiak, Patryk 
Kocjan, Natalia Galas, Magdalena Piontek, Dominika 
Chwałek, Weronika Jarek, Klaudia Hełmecka, Tymo-
teusz Michaś, Magdalena Ratajska, Kamila Kuriata, 
Adam Pałęcki, Julia Jerzykiewicz, Jaśmina Gunia, 
Kamila Florek, Kamil Kobyłecki, Katarzyna Stefaniak. 

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

Sposób na nudę

Niezależnie od wieku oraz płci, każdy 
mieszkaniec gminy może skorzystać 
z bogatej oferty zajęć popołudniowych 

i weekendowych w Gminnym Ośrodku kultury 
w Długołęce. 

W nowym roku szkolnym przygotowano przeróżne 
zajęcia tematyczne, dzięki czemu każdy powinien 
znaleźć coś dla siebie. W zależności od upodobań 
na chętnych czekają m.in. warsztaty teatralne, 
zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne czy warsztaty 
gitarowe. Wymienione zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku. Oprócz nich – GOK od października 
rozpoczął „Sobotnią Akademię Czasu Wolnego”. 
Zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych. W czasie ich trwania podejmowane będą 
różnorodne działania artystyczne oraz warsztatowe. 
Pierwsze sobotnie zajęcia cieszyły się olbrzymim 
powodzeniem, co pokazuje, że w małych miejscowo-
ściach nudzić się nie trzeba. Zachęcamy do odwiedze-
nia strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, 
na której można znaleźć więcej informacji o bieżących 
warsztatach – www.gokdlugoleka.pl.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy
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Urząd Gminy to nie tylko 
miejsce pracy urzędników. 
mogliśmy się o tym 
przekonać podczas wystawy, 
zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
pn. „Postulaty sierpniowe”, 
przedstawiającej jedno 
z najważniejszych 
wydarzeń, a być może 
i najodważniejszych we 
współczesnej historii Polski. 

naszym gościem był pan Wojciech 
Trębacz – kierownik Referatu 
Edukacji Historycznej IPN we 
Wrocławiu. W swoim przemówie-
niu zaznaczył, że żądania sierpnio-

we były jedną z bezpośrednich przyczyn po-
prawy życia społecznego, politycznego oraz 
ekonomicznego w naszym kraju. Otwierająca 
wystawę Beata Łabaczuk – wicewójt gmi-
ny, podkreślała, że tego typu przedsięwzię-
cia stanowią świetny sposób edukacji ludzi 
młodych, którzy w licznym gronie przybyli 
na uroczystość. Innowacyjne formy nauki 
historii, uciekające nieco od podręczników, 

a angażujące młodzież do aktywnego udziału 
w poznawaniu tego, co za nami, a szczególnie 
wydarzeń kształtowania się nowego ustroju 
i upadku komunizmu, są najlepszym sposo-
bem na zainteresowanie młodzieży. Po obej-
rzeniu wystawy, zaprosiliśmy wszystkich 
gości do sali konferencyjnej, w której został 
wyświetlony film „80 milionów” w reżyserii 
Waldemara Krzystka. Przyszłoroczny kan-

dydat do Oscara wzbudził mnóstwo emocji. 
„Wstrząsająco prawdziwy” – komentowali 
widzowie, którzy 30 lat temu maszerowali 
ulicami Wrocławia i innych miast walczących 
z ustrojem, skandując hasło „Solidarność”. 
Wystawa była dostępna do końca września 
na parterze urzędu gminy.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

żaki na start

stało się, pierwszy dzwonek oznajmił 
początek roku szkolnego 2012/2013. 
Wakacje i wszystkie przyjemne 

wspomnienia z nimi związane możemy 
bezpiecznie schować do albumu i rozpocząć 
intensywny rok nauki. 
W Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Siedlcu, po raz pierwszy odbyła się gminna 
inauguracja roku szkolnego, na którą zostali 
zaproszeni wszyscy dyrektorzy szkół z terenu 
gminy Długołęka oraz przedstawiciele urzędu. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, podczas 
której zgromadzeni na sali uczniowie powierzali w 
modlitwie prośby o szczęśliwy, nowy rok szkolny. 
Następnie, w celu wyróżnienia i promowania w 
środowisku lokalnym, najlepszych absolwentów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum 
ogólnokształcącego w Długołęce, wójt–Iwona 
Agnieszka Łebek – wręczyła nagrody oraz dyplo-
my uczniom. Dostali je ci, którzy swoim wynikami 
w nauce zasłużyli na tytuły: Absolwenta Szkoły 
Podstawowej Roku, Gimnazjalisty Roku oraz 
Licealisty Roku. Wyróżnienia otrzymały również 
szkoły, które wypadły najlepiej podczas zewnętrz-
nych egzaminów państwowych. Inauguracja roku 

szkolnego to początek nowych wyzwań, nie tylko 
dla uczniów, ale również dla rodziców, którzy 
powinni wspierać swoje dzieci w nauce i nie tylko 
wymagać od nich szacunku, ale również tym 
szacunkiem się dzielić. Nowe wyzwania staną 
również przed nauczycielami oraz dyrektorami 
szkół, których zadaniem jest edukacja młodzieży. 
Wszystkim życzymy pomyślności oraz sukcesu w 
nowym roku szkolnym, który oficjalnie uznajemy 
za rozpoczęty.

ADriAN WALcZyk
Wydział promocji gminy

r WystaWa zainteresoWała zaróWno młodzież jak i osoby starsze.

r pamiątkoWe zdjęcie pierWszakóW z panią Wójt.

WyróżNiENiA DLA UcZNióW:
• Absolwent szkoły Podstawowej roku 
– Maria Wyrzykowska (Szkoła Podstawowa 
im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie)
• Gimnazjalista roku – Przemysław Ma-
giera (Gimnazjum im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Siedlcu)
• Licealista roku – Paulina Kaczmarczyk 
(Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków 
Polskich w Długołęce)
WyróżNiENiA DLA sZkóŁ:
• Szkoła Podstawowa im. Kornela Maku-
szyńskiego w Węgrowie
• Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Długołęce
• Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków 
Polskich w Długołęce
• Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Siedlcu
POWOŁANiA NA stANOWiskO  
DyrEktOrA:
• robert torchała – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Węgrowie
• iwona Gradzik – dyrektor Publicznego 
Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej 
w Wilczycach.
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r  profesor andrzej lange sporą część sWojego życia 
pośWięcił koniom.

•  Na początek chciałbym panu 
pogratulować ostatnich wyników 
na zawodach w powożeniu zaprzęgami 
parokonnymi…

PROF. ANDRZEJ LANGE: – Bardzo dzię-
kuję, rzeczywiście rywalizacja w Kwiekach 
była wyjątkowa. Brązowy medal zdobył To-
mek Jankowiak, powożąc końmi, z których 
dwójka ma swój silny związek z Siedlcem. 
Jedlinek jest z mojej stajni. Klacz wkrótce 
po oźrebieniu niestety padła, znaleźliśmy 
mu mamkę w stajni przyjaciela Mirka Sta-
nisza i walka o Jedlinka, choć niełatwa, osta-
tecznie została wygrana. Jest chlubą naszej 
siedleckiej hodowli. Ma na swoim koncie 
dwa medale mistrzostw Polski no i teraz ten 
w zaprzęgu parokonnym. Inny koń tego mi-
strzowskiego zaprzęgu to Bogacz. Przed laty 
przebywał w Godzieszowej u innego przyja-
ciela, Darka Śmichury. Krył on moje klacze 
i efekt był wspaniały. Dwa konie po Bogaczu 
i moich klaczach – Bielicy i Kalmii – zdoby-
ły w 2002 roku 2 medale na mistrzostwach 
świata w powożeniu zaprzęgów parokonnych 
we Francji. Teraz mam szczęście powozić 
Bogaczem, a w jego przypadku historia zato-
czyła krąg, bo znów jest związany z Siedlcem. 
Na tych samych zawodach zająłem drugie 
miejsca za światowym liderem w powożeniu 
Bartłomiejem Kwiatkiem. O koniach mógł-
bym opowiadać godzinami. Taki Werset 
jest naszej siedleckiej hodowli i jest jednym 
z przedstawicieli rodziny klaczy Westa, któ-
rej dziadkiem był sławny ogier arabski El 
Paso. Inny koń z tej samej rodziny Winnie, 
pod młodą amazonką Ostrowską z Bogusła-
wic, święci triumf y międzynarodowe. Jestem 
dumny z tych koni, bo przecież nasze są-
siednie miejscowości Siedlec i Godzieszowa 
końmi stoją. Dodam również, że na zakoń-
czonych niedawno zawodach w Książu zdo-
byłem tytuł mistrza Dolnego Śląska w zaprzę-
gach jednokonnych, powożąc wspomnianym 
już wielokrotnie Bogaczem.

• Skąd się wzięła u pana pasja do koni?
– Z rodzinnych tradycji. Jako bardzo mło-
dy chłopiec, w zasadzie dziecko, pojechałem 
z ojcem kupić konie od rosyjskiego oficera. 
Pamiętam jak przez mgłę, że gdy wracaliśmy 
bryczką, uszkodził nam się dyszel. Te obrazki 
doskonale przypominają mi pierwszy kontakt 
z końmi, który potem tylko się umacniał. Mi-
łość do tych zwierząt jest determinowana rów-
nież innymi względami. Moja rodzina po ojcu 

jest pochodzenia francusko-niemieckiego 
o silnych tradycjach rolniczych i hodowlanych 
i przywiązaniu do ziemi. Była jednym z fun-
datorów 4. Szwadronu 4 Pułku Ułanów Za-
niemeńskich Dzieci Kujawskie, który uczest-
niczył w wojnie bolszewickiej. Tato należał 
z kolei do sztabu AK Okręgu Jodła. Tradycje 
to wiodąca siła w moim działaniu. 

•  Czy człowiek tak zajęty, ma w ogóle 
czas, by godzić pracę z hobby? To chyba 
trudne?

– To bardzo łatwe. Wie pan dlaczego? Bo ja 
wykorzystuję każdą minutę swojego życia 
i tego samego oczekuję od moich pracowni-
ków. Zawsze jestem przy łóżku chorego albo 
w laboratorium. Mam wypełniony czas za-
równo w pracy, jak i po za nią. Dzień zaczy-
nam z końmi, bo muszę je rano przygotować, 
potem mam krótki trening i rozpoczynam 
pracę. Kończę ją zazwyczaj o godz. 16 i znów 
rozpoczynam trening, jeśli jest odpowiednia 
pogoda. Organizuje wieczorny opas i kładę 
się spać. Wstaję o 5 nad ranem.

•  Podobno pana dzieci również pałają 
miłością do koni i również są tak 
zapracowane…

– Wszystkie, a mam ich pięcioro, jeździły kon-
no. Z większymi, bądź mniejszymi sukcesami. 
Magda zdobywała nagrody na zawodach ogól-
nopolskich, kilka razy nawet rywalizowaliśmy. 
Obecnie pracuje jako biotechnolog, pisze rów-

nież wiersze, które wielokrotnie były nagra-
dzane. Syn Janusz jest zdolnym hematologiem 
i transplantologiem, pomaga mi w pracy, z ko-
lei młodszy jeszcze studiuje. Inne córki – Olę 
i Marysię – na tyle zafascynowała medycyna, 
że postanowiły realizować się w tym zawodzie. 
Pierwsza z nich pracuje w Australii, a druga 
w kraju, jako onkolog. 

•  Czyli rodzinne tradycje zostały 
podtrzymane?

– Tak, ale nic na siłę. Nikt nie był zmuszany 
do wybrania takiej drogi.

•  Słyszałem, że całkiem nieźle radzi sobie 
pan na nartach?

– To prawda, kiedyś wspólnie z moimi 
dziećmi regularnie uprawialiśmy narciar-
stwo. Poza tym przez wiele lat biegałem, 
a także z powodzeniem żeglowałem. Lubię 
aktywne spędzanie czasu.

•  I kibicowanie „The Blues”. Wie pan 
o czym mówię?

– W sumie 10 lat przepracowałem za granicą. 
Sporo czasu mieszkałem w Londynie przy sta-
dionie Stamford Bridge. Chodziłem na Chel-
sea i rzeczywiście byłem kibicem tego klubu. 
Jaka wyglądała wtedy moc futbolu brytyjskie-
go? Opierała się na determinacji i porządku. 
O ład dbał oddział konnej policji z pałami, jak 
człowiek szedł na stadion i widział szwadron 
mundurowych, od razu wiedział, że za chwi-
lę czekają go wielkie emocje. Anglicy to silni 
piłkarze, rośli i mocni fizycznie. Dobrze się 
oglądało mecze premier league. Chciałbym 
w przyszłości zobaczyć na żywo spotkanie ligi 
angielskiej. Może to jeszcze przede mną. 

• Za panem za to nowatorski zabieg.
– Zgadza się. Pionierski na skalę między-
narodową. Podaliśmy pacjentowi komór-
ki zabijające białaczkę i to prosto do kości 
– jamy szpikowej, tam gdzie nowotwór się 
panoszył. Tego rodzaju zabiegi to szczęśliwe 
połączenie współczesnej technologii i myśli 
naukowej z obszaru immunologii, którą to 
dziedziną Wrocław się chlubi. 

• Nie bał się pan?
– W takich sytuacjach nie mam mowy 
o strachu. Porównałbym to do zawodów 
konnych. Czuję niepokój przed startem, ale 
jak wjeżdżam na parkur, emocje opadają. 
Rozmawiał PAWEŁ KOŚCIÓŁEK

Chodziłem na Chelsea
Mieszka w Siedlcu. Jest wybitnym immunologiem i transplantologiem, ale również 
wielkim miłośnikiem koni. O życiowych pasjach i nie tylko, rozmawiamy z profesorem 
Andrzejem Lange, Honorowym Obywatelem Gminy Długołęka.  
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nasza gmina utworzona została 13 
grudnia 1972 roku. Przez wiele lat 
kształtowały się jej granice, zmienia-
ły władze, obszar, a także krajobraz. 
Jak wyglądały miejscowości kiedyś, 

a jak wyglądają dziś? Kto jest najbardziej zasłu-
żonym mieszkańcem gminy, a kto najstarszym? 

Na część pytań znaleźliśmy już odpowiedzi, ale 
nie na wszystkie. Z okazji jubileuszu planujemy 
specjalne wydanie „Gazety Gminy Długołęka”, 
ale potrzebujemy waszej pomocy, bo to wy – 
drodzy mieszkańcy – przez lata tworzyliście 
życie gminy. Jeśli posiadacie archiwalne zdjęcia, 

znacie ciekawe historie, może nawet legendy, 
o których już dawno wszyscy zapomnieli, albo 
po prostu chcielibyście podzielić się z nami cie-
kawą informacją piszcie na adres mailowy: pro-
mocja@gmina.dlugoleka.pl. Możecie również 
skontaktować się z nami telefonicznie pod nu-
merem: (71) 323-02-43. 

Gmina Długołęka w tym roku 
skończy 40 lat. Dokładnie 
13 grudnia będziemy mogli 
zanucić słowa popularnej 
piosenki andrzeja 
Rosiewicza – 40 lat minęło, 
jak jeden dzień. zaczęliśmy 
już przygotowania do 
jubileuszowej uroczystości. 
Wy również bądźcie jej częścią 
– świętujcie razem z nami.

Stwórzcie z nami historię!

sZkOŁA rODZAJ DZiAŁANiA
Zespół szkolno-Przedszkolny im. 

Orderu Uśmiechu w mirkowie 1. Konkurs plastyczny i literacki „Pocztówka z gminy Długołęka” dla klas IV-V.

Zespół szkół im. księdza Jana 
twardowskiego w siedlcu

1. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod tytułem „Gmina w moich oczach”; 2.Prezentacja multimedialna 
„Gmina – moja mała ojczyzna”; 3. Lekcje wychowawcze poszerzające wiedzę o gminie; 4. Wieczornica „Stąd jesteśmy, tu żyjemy”

szkoła Podstawowa im. Polskiej 
Niezapominajki w szczodrem

1. Konkurs plastyczny nt. najpiękniejszych obiektów/zakątków naszej gminy; 2. Konkurs fotograficzny na najciekawszy obiekt/zakątek 
w gminie; 3. Konkurs na najciekawszy tekst poetycki lub prozatorski o najpiękniejszym zakątku najbliższej okolicy

Zespół Licealno-Gimnazjalny im. 
Olimpijczyków Polskich w Długołęce

1. Gminny konkurs „Wiedzy o gminie Długołęka”. Konkurs składać się będzie z kilku części - test wiedzy, plakat, fotografia, prezenta-
cja multimedialna, piosenka

Publiczne Gimnazjum im. Janusza 
kusocińskiego w Borowej

1. Konkurs plastyczny „Barwy jesieni w gminie Długołęka” zakończony wernisażem prac laureatów. 2. Konkurs informatyczny na najlepszy 
przewodnik multimedialny o gminie Długołęka, promujący osiągnięcia gminy, jej walory i atrakcyjność dla inwestorów, turystów oraz przyszłych 
mieszkańców. 3. Gminny konkurs „Wiedzy o gminie Długołęka z okazji jej 40-lecia”. Konkurs organizuje ZLG w Długołęce

szkoła Podstawowa im. Wandy 
chotomskiej w kiełczowie 1. Konkurs plastyczny pt. Moja gmina - od fotografii do przestrzeni. Prace plastyczne mogą być wykonywane w różnych technikach

Zespół szkół w Łozinie 1. Gazetka okolicznościowa w holu szkoły; 2. Szkoła Podstawowa - kl. 5,6 konkurs wiedzy o gminie; 3. Gimnazjum - prezentacje 
„Moja gmina” i konkursy wiedzy na lekcjach WOS

szkoła Podstawowa im. kornela 
makuszyńskiego w Węgrowie

1. Legenda o mojej miejscowości  – forma pisemna. (prezentacja najciekawszych prac); 2. „Gmina Długołęka wczoraj i dziś ”– prezentacja 
multimedialna w Microsoft PowerPoint; 3. Najciekawsze zakątki gminy – prace plastyczne (wystawa  od 22 X - do końca grudnia); 4. Zabytki 
gminy Długołęka – prezentacja 3 makiet wybieranych przez uczniów klas IV-VI; 5. Konkurs wiedzy ze znajomości historii gminy Długołęka 

Zespół szkolno – Przedszkolny im. 
Jana Pawła ii w Długołęce 1. Realizacja projektu: „Długołęka moja mała ojczyzna” wraz z konkursem wiedzy nt. gminy Długołęka

szkoła Podstawowa im. Odkrywców 
i Podróżników w Borowej

1. Wystawa promocyjna gminy Długołęka; 2. Konkurs fotograficzny –„Gmina Długołęka w obiektywie”; 3. Konkurs plastyczny – „Moja gmina 
Długołęka”; 4. Konkurs wiedzy o gminie Długołęka; 5. Konkurs literacki – „Legenda o miejscowościach naszej gminy”, „Moja miejscowość”, 
„Gmina Długołęka w naszej poezji”

Zespół szkół im. Noblistów Polskich 
w Brzeziej Łące

„Tydzień z Długołęką”:
1. Lekcje wychowawcze prowadzone na podstawie scenariusza przygotowanego przez nauczyciela historii; 2. Konkurs dla gimnazjali-
stów - prezentacja multimedialna o gminie; 3. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-VI; 4. Konkurs na najciekawszą legendę o gminie;  
5. Podsumowanie konkursów odbędzie się 10.12.2012 - podczas obchodów dnia patrona w szkole

Publiczne Gimnazjum im. marii 
skłodowskiej - curie w Wilczycach 1. Szkolny konkurs plastyczny

sZkOŁy są JUż Z NAmi


