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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Grudzień zawsze jest dla mnie miesiącem wyjątko-

wym. Po pierwsze święta. Magiczna aura, która 

nam towarzyszy sprawia, że ludzie są dla siebie 

bardziej życzliwi, uśmiechają się i nie przechodzą 

obojętnie wobec problemów innych osób. Każdy z nas życzyłby 

sobie, żeby taki stan trwał przez cały rok, ale z drugiej strony, 

jeśli może tak być chociaż przez okres świąteczny, to też po-

winniśmy się z tego cieszyć. Po drugie nowy rok. Symbol otwar-

cia nowego etapu w życiu, który rodzi nowe postanowienia, 

plany i marzenia do realizacji. Po trzecie czas podsumowań. 

Często wracam myślami do tego, co jest już za nami. Co udało 

się zrobić, a nad czym powinno się jeszcze popracować. Wiele 

uwagi poświęcam oczywiście naszej gminie, na rzecz której, 

dzięki Państwa zaufaniu, mogę pracować ponad czternaście 

lat. Rozpoczęliśmy kolejną kadencję. Program, który tworzyłam 

przez ostatnie miesiące wspólnie z radnymi z mojego komitetu 

oraz z mieszkańcami, uwzględnia najważniejsze potrzeby naszej 

gminy. Wykorzystując swoje doświadczenie zrealizujemy ko-

lejne inwestycje, a także rozpoczniemy nowe przedsięwzięcia. 

Dziękuję  wszystkim, którzy obdarzyli mnie wsparciem i pomocą 

w trakcie trudnej kampanii. Dziękuję również za wszystkie gesty 

wsparcia. Państwa dobre słowo, a także uśmiech w moją stronę 

sprawiają, że zbieram w sobie nową siłę do dalszego działania. 

Przed nami dużo pracy na rzecz gminy, na którą jestem gotowa!

W ostatnim tegorocznym numerze „Gazety Gminy Długołęka” 

zebraliśmy najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej 

gminie w dobiegającym końca 2014 roku. Zapraszam na wspól-

ną podróż w przeszłość, a także w przyszłość, którą będziemy 

budować RAZEM.

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Indywidualne numery kont
Wraz z początkiem nowego roku każdy 
podatnik otrzyma indywidualny numer 
rachunku bankowego na wpłaty zobo-
wiązań pieniężnych z tytułu opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz podatków lokalnych. Pozwoli to na 
przyspieszenie identyfikacji dokonanych 
wpłat. Nowa numery konta są wysyłane 
pocztą. 

Nowe drogi w Borowej  
i Wilczycach

Dobiegają końca ostatnie, zaplanowane 
na ten rok, remonty dróg. W Borowej  
(w ciągu ul. Akacjowej i w ul. Wierzbo-
wej)  wykonano już  wszystkie prace 
i przygotowano drogi do odbioru końco-
wego. W Wilczycach zmodernizowano 
odcinek ul. Szkolnej a także wybudowa-
no parking na wysokości szkoły. Pozo-
stały zakres prac - z uwagi na kwestie 
własnościowe - został przeniesiony do 
realizacji na rok 2015.  Zakończył się 
również remont ul. Zachodniej w Długo-
łęce.  W ramach  inwestycji wykonano 
nawierzchnię jezdni wraz z jednostron-
nym chodnikiem, a także nawierzchnię 
jednego z sięgaczy.  Gmina zadbała 
również o odwodnienie przebudowa-
nych ulic oraz o oświetlenie. Do ułożenia 
nawierzchni asfaltowej pozostał jeszcze 
jeden sięgacz ul. Zachodniej. Zgodnie 
z podpisanym aneksem ma on zostać 
wykonany do końca kwietnia przyszłego 
roku. Inwestycja została przesunięta 
z uwagi na planowane przez Gaz System 
prace związane z ułożeniem sieci gazo-
wej w tym rejonie.   

ZOZ w Siedlcu wyremontowany
Zakończył się remont budynku Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcu. 
Wykonawca wyrobił się przed umow-
nym terminem. W ramach inwestycji 
wykonano ocieplenie fundamentów 
i  ścian, a także  położono nowy tynk 
na elewacji. Wykonano również drob-

NA Skróty

Mieszkańcy ul. Zachodniej w Długołęce mogą 
korzystać z wyremontowanej drogi
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Zmiany w gospodarce odpadami
Od 1 stycznia 2015 r. podmiotem 
odpowiedzialnym za wywóz odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy 
będzie firma WPO ALBA S.A. Wraz 
z nowym rokiem zostanie zwiększona 
częstotliwość odbioru odpadów segrego-
wanych typu „tworzywa sztuczne”. Będą 
one odbierane co dwa tygodnie. Odpady 
ulegające biodegradacji będą wywożone 
od początku kwietnia do końca listopada. 
Na stronie internetowej gminy są dostęp-
ne harmonogramy odbioru odpadów na 
pierwsze półrocze 2015 roku. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu (71) 323 02 71 lub na stronie 
internetowej - www.gmina.dlugoleka.pl 
w zakładce ustawa śmieciowa.

dane teleadresowe podmiotu  
odbierającego odpady:
wpo aLba s.a
ul. szczecińska 5, 54-517 wrocław
tel. 071 337 51 00                                                                    
e-mail: gminadlugoleka.wpo@alba.com.pl 
www.wroclaw.alba.com.pl 

Ruszają bale seniora
Po raz kolejny najstarsi mieszkańcy 
gminy będą mieli okazję pobawić się na 
balach seniora. Pierwsze z nich odbędą 
się w styczniu. Gmina zapewnia bezpłat-
ny dojazd. Przyszłoroczna edycja balów 
seniora będzie miała charakter wyjątko-
wy. Organizatorzy planują wiele niespo-
dzianek dla uczestników. – tradycyjnie 
będziemy wybierać królewskie pary. 
Przygotujemy również zabawy z nagro-
dami – mówi Anna Chomicka z wydziału 
promocji. Zabawy w każdej miejscowości 
rozpoczynają się o godz. 17.
Harmonogram balów seniora na str. 5

Opracował adrian walczyk
wydział promocji gminy

z życia gminy

ne prace przy wejściu do budynku 
oraz przy ociepleniu poddasza.

Szynobus zatrzyma się  
w Ramiszowie
Zakończyła się budowa przystanku 
kolejowego w ramiszowie. Na peronie 
została postawiona wiata dla pasażerów 
oczekujących na przyjazd pociągu.  
Przystanek jest również wyposażony  
w ławki, stojaki na rowery oraz w lampy 
oświetleniowe. równolegle gmina 
realizuje budowę oświetlenia  w ciągu 
drogi prowadzącej przez las bezpośred-
nio do peronu (z terminem zakończenia 
w stycznia 2015). – Po zakończeniu 
wszystkich prac budowlanych planujemy 
wzmocnienie drogi tłuczniem – infor-
muje katarzyna Wolicka. Odbiór peronu 
zaplanowano na 29 grudnia.  

Teren rekreacyjny  
w Budziwojowicach
Dobiegają końca prace związane z zago-
spodarowaniem terenu rekreacyjnego 
w Budziwojowicach. - Zakończyliśmy już 
wymianę ogrodzenia oraz montaż placu 
dla dzieci. W obecnej chwili trwają prace 

związane z utwardzeniem pozostałej 
nawierzchni kostką brukową, na której 
wiosną ustawimy ławki  parkowe i stoliki 
rekreacyjne do gier – mówi katarzyna 
Wolicka. Cały teren zostanie dla bez-
pieczeństwa oddzielony od pasa jezdni  
nowym ogrodzeniem. Wszystkie prace  
powinny zakończyć się do końca tego 
roku. 

Jarmark bożonarodzeniowy 
w Bykowie

Jak co roku Gminny Ośrodek kultury 
w Długołęce zorganizował  jarmark 
bożonarodzeniowy.W programie były 
m.in. warsztaty rękodzielnicze, koncerty 
oraz wystawy lokalnych artystów. Jar-
mark odbył się w świetlicy wiejskiej w By-
kowie. W trakcie warsztatów instruktorzy 
pokazywali jak zrobić bombki techniką 
decoupage, biżuterię świąteczną, anioły 
papierowe oraz torebki na prezenty. Nie 
zabrakło oczywiście tworzenia tradycyj-
nych świątecznych stroików. W niedzielę 
organizatorzy zaplanowali wystawy 
lokalnych rękodzielników, przedstawie-
nia jasełkowe oraz koncerty.  Na scenie 
wystąpiły zespół Lejwoda, międzypokole-
niowi uczestnicy zajęć wokalnych z GOk, 
zespół z Brzeziej Łąki oraz folklorystyczna 
grupa Fudżijamki. Podczas jarmarku 
zostały ogłoszone wyniki konkursów 
świątecznych. Najpiękniejszą kartkę 
świąteczną wykonała Eliza Błotnicka. 
Zwycięzcami konkursu na najpiękniejszą 
ozdobę byli kajetan Błotnicki oraz koło 
Gospodyń Wiejskich z Śliwic. 

NA Skróty                    NA Skróty                    NA Skróty

Peron będzie podobny do tego z Pasikurowic
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Ośrodek zdrowia w Siedlcu wygląda jak nowy
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Wszystkim mieszkańcom naszej gminy składam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Życzę Państwu pięknych chwil w gronie najbliższych osób, przepełnionych miłością oraz radością.  
A w nadchodzącym 2015 roku życzę wszystkim realizacji najskrytszych marzeń, o które zawsze warto walczyć. 

Iwona Agnieszka Łebek wójt gminy Długołęka
................................................................................................................................................ 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym i całej rady gminy, składam najserdeczniejsze  
życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Życzę aby przy świątecznym stole nie zabrakło miłości,  

zgody oraz ciepłej i radosnej atmosfery, a Nowy Rok niech przyniesie ze sobą: szczęście, zdrowie i pomyślność.
Stanisław Azarewicz, przewodniczący rady gminy 
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Uczestnicy jarmarku uczyli się robić własnoręczne 
stroiki świąteczne

fo
t.

 g
o

k

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka            3



w artość inwestycji to blisko 
700 tys. złotych. Do dyspozy-
cji mieszkańców są dwie sale 
(większa i mniejsza), kuchnia, 

szatnia oraz toalety. - Bardzo się cieszymy 
z świetlicy. Wreszcie mamy miejsce, w któ-
rym będzie można się spotkać, które będzie 
łączyło i integrowało mieszkańców wsi. 
Mamy nadzieję, że uda się nam organizować 

tam fajne zajęcia i oprócz seniorów przyciąg-
nąć również dzieci i młodzież – mówi pani 
Zofia Eisler, przewodnicząca koła gospodyń 
wiejskich w Godzieszowej. Podczas uroczy-
stości otwarcia wójt gminy przekazała na ręce 
sołtysa symboliczny klucz. - Otwieramy nowy 
rozdział. Mam nadzieję, że w tej świetlicy 
będą się rodzić wielkie pomysły. Trzymam za 
was kciuki - mówiła Iwona Agnieszka Łebek. 

z życia gminy

mieszkańcy godzieszowej mogą już korzystać z nowej świetlicy 
wiejskiej. to pierwsza tego typu placówka budowana w ramach 
programu rozbudowy świetlic w gminie długołęka. bliźniaczy, 
nieco większy obiekt, powstaje w stępinie. 

Świetlica w Godzieszowej otwarta

Wejście do świetlicy ozdabia piękna rzeźba wykonana przez Państwa Szynol Wójt gminy przekazała na ręce sołtysa symboliczny klucz do świetlicy
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za rok świetlica w stępinie
Kolejna świetlica powstaje w Stępinie. Otwar-

cie zaplanowane jest na przyszły rok. Wyko-
nawca postawił już ściany parteru i konstrukcję 
dachu.  -Wykonano również ocieplenie budyn-
ku ze styropianu, a wewnątrz budynku  wymu-
rowane są ściany działowe wraz z kominami. 
Do końca roku zaplanowano montaż stolarki 
okiennej – informuje Katarzyna Wolicka z wy-
działu remontów i inwestycji. Wójt zapowiada 
kontynuację programu budowy świetlic. W ja-
kich miejscowościach powstaną kolejne obiekty 
jeszcze nie wiadomo. 

adrian walczyk
wydział promocji gminy

łozina to średniej wielkości wieś 
położona w odległości ok. 25 km 
od centrum Wrocławia.  Dojazd 
do stolicy Dolnego Śląska, po 

otwarciu drogi S8, zajmuje zaledwie dwa-
dzieścia minut. W miejscowości znajdują 
się dwa kościoły, szkoła podstawowa, gim-
nazjum, boisko piłkarskie, orlik, apteka, 
sklepy i punkty usługowe. 

Działka przeznaczona do sprzedaży poło-
żona jest przy ul. Ogrodowej (droga o na-

wierzchni asfaltowej). Nieruchomość jest 
częściowo ogrodzona. Bezpośrednie sąsiedz-
two działki stanowi zabudowa jednorodzin-
na i zagrodowa oraz siłownia napowietrzna 
z placem zabaw. 

Sieci infrastruktury technicznej poprowa-
dzone są wzdłuż ul. Ogrodowej. W miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka znajduje się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz zabudowę zagrodową.

daria Śpiewak-wsolak 
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami
interesują cię nieruchomości na sprzedaż  

w gminie długołęka? zadzwoń (71) 323 02 23 
lub sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA  łozina

Dzięki węzłowi komunikacyjnemu w Łozinie dojazd 
do Wrocławia zajmuje kilkanaście minut, bez 
zbędnego stania w korkach
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myślisz o kupnie działki poza 
miastem? sprawdź oferty  
nieruchomości w gminie 
długołęka – jednej z najlepiej 
rozwijających się gmin  
wiejskich w polsce. dziś  
prezentujemy atrakcyjną 
działkę pod zabudowę  
mieszkaniową w łozinie.

Działka: 185/6 

Powierzchnia: 0,1162 ha, 

Cena wywoławcza:  

90 tys. zł brutto

Planowany termin przetar-

gu – koniec stycznia 2015 
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n a chwilę obecną zebranych zosta-
ło około 47 tys. złotych. W po-
moc włączyli się również pracow-
nicy Banku Zachodniego WBK 

w Długołęce zbierając ponad 6 tys. złotych.  
Szczególnie dużą aktywnością wykazali się 
mieszkańcy Januszkowic, którzy oprócz zebra-
nia i przekazania na konto zbiórkowe kwoty  

kilku tysięcy złotych, udzielali pomocy w po-
rządkowaniu posesji.

Akcję pomocy rodzinom od samego początku 
pilotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który poza zbiórką funduszy, skoncentrował się 
również na pomocy psychicznej dla poszkodowa-
nych rodzin. - Dzięki ustawicznemu, wielomie-
sięcznemu wsparciu, po utracie dorobku życia, 

przyszła nadzieja. Bardzo dziękujemy wszystkim 
darczyńcom: mieszkańcom gminy, firmom i pod-
miotom gospodarczym,  bez pomocy których 
nie udałoby się rodzinom podnieść po tragedii – 
mówi Teresa Klimek, kierownik GOPS-u. Rodzi-
ny mogą liczyć na pokrycie kosztów remontu. 

Akcja zbiórki prowadzona jest do 31.12.2014 
roku. Środki na pomoc pogorzelcom można 
przekazywać na konto: 26 9584 1021 2003 0302 
2252 0001  z dopiskiem : „Pomoc na rzecz rodzin 
z Januszkowic poszkodowanych w pożarze”.

aneta mruk 

z życia gminy

07.01 – Gimnazjum w Wilczycach
12.01 –  Szkoła podstawowa  

w Szczodrem
15.01 – Zespół szkół w Łozinie
02.02 – Zespół szkół w Brzeziej Łące
03.02 –  Zespół szkolno-przedszkolny 

w Mirkowie
05.02 – Zespół szkół w Siedlcu
09.02 – Gimnazjum w Borowej

12.02 –  Zespół licealno-gimnazjalny 
w Długołęce

rozkłady jazdy autobusów na stycznio-
we bale seniora:
wilczyce: 16:30 kiełczów (przystanek PkS 
przy kościele) - 16:45 kiełczówek (PkS przy-
stanek) - Wilczyce (szkoła)
22:00 Wilczyce (szkoła) - kiełczówek (PkS 
przystanek) - kiełczów (przystanek PkS 
przy kościele)

szczodre: 16:30 Domaszczyn (przystanek 
ul. Dębowa) – 16:35 Domaszczyn 
(ul. trzebnicka przy sklepie) – 
16:40 Domaszczyn (ul. Wrocławska przy 
kościele) – Szczodre (sala gimnastyczna 
szkoły)
22:00 Szczodre (sala gimnastyczna szkoły) 
– Domaszczyn (ul. Wrocławska przy koście-
le, ul. trzebnicka przy sklepie, przystanek 
ul. Dębowa)

łozina:16:00 Jaksonowice (przy kościele) 
– 16:10 Skała (PkS przystanek) – 16:15 
Węgrów (PkS przystanek)-
16:20 krakowiany (PkS przystanek) – 
16:25 Bierzyce (przystanek PkS) – Łozina 
(szkoła)
22:00 Łozina (szkoła) - Bierzyce (przystanek 
PkS) – krakowiany (PkS przystanek) – Wę-
grów (PkS przystanek) - Skała (PkS przysta-
nek) – Jaksonowice (przy kościele)

H a r m o n o g r a m  b a l ó w  s e n i o r a

w lipcu tego roku dwie rodziny z Januszkowic straciły dach nad gło-
wą. coś, co  obok życia i zdrowia jest dobrem najcenniejszym. w obli-
czu tej tragedii mieszkańcy gminy zjednoczyli się i ruszyli z pomocą.

Pomoc dla pogorzelców z Januszkowic

n ajczęstszymi ofiarami pożyczek 
instytucji parabankowych są oso-
by w trudnej sytuacji materialnej, 
które potrzebują pieniędzy od ręki. 

Nie mają oni do kogo zwrócić się o pomoc, być 
może już posiadają jakieś zadłużenie, dlatego nie 
otrzymają pożyczki z wiarygodnego źródła, lub 
nie mają wymaganych zaświadczeń. Powszech-
ną strategią zachęcania do wzięcia kredytu czy 
szybkiej pożyczki jest wykorzystywanie wize-
runku znanych aktorów. Silnym bodźcem jest 
również hasło „pieniądze od ręki, bez żadnych 
formalności”. Aż żal nie skorzystać…

Zjawisko zaciągania szybkich i łatwych do 
wzięcia pożyczek staje się wręcz plagą w okre-
sie świąt lub ważnych uroczystości rodzin-
nych. Przecież trzeba kupić prezenty, zrobić 

kolację, zaprosić rodzinę. Tymczasem  każde 
zobowiązanie trzeba spłacić i najczęściej do-
piero w momencie przystąpienia do  spłaty 
pierwszej raty orientujemy się, że natychmia-
stowe spełnienie naszych  zachcianek, kosz-
towało nas popadnięcie w długi, rozkręcające 
się do potężnych rozmiarów. Chcąc je spłacić 
pożyczkobiorcy zaciągają kolejny kredyt za-
pętlając się w pułapkę bez wyjścia.

Od grudnia ubiegłego roku trwa ogólnopol-
ska kampania  „Nie daj się nabrać. Sprawdź 
zanim podpiszesz – Kampania społeczna 
przeciwko lichwie” wspierana przez wiele 
instytucji publicznych, w tym Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowy 
Bank Polski. Ostrzega ona klientów przed 
pochopnym zadłużaniem pokazując konse-

kwencje brania kredytu z niezaufanego źród-
ła. Warto również odwiedzić stronę inter-
netową www.zanim-podpiszesz.pl, na której 
można znaleźć informacje o różnego rodzaju 
kredytach,  a także skorzystać z kalkulatora, 
dzięki któremu w precyzyjny sposób obliczy-
my koszty kredytów.

Czasem warto zrezygnować z nowego te-
lewizora, komputera, samochodu czy meb-
li. Lepiej zmierzyć się z pokusą poprawienia 
własnego wizerunku, poprzez kupno rzeczy, 
na które po prostu nas nie stać, niż zaciągać 
pożyczki. A kiedy już naprawdę bardzo czegoś 
potrzebujemy warto udać się do sprawdzone-
go źródła lub spróbować samodzielnie odłożyć 
pieniądze lub chociaż większą część.

adrian walczyk, teresa klimek

okres świąteczny to prawdzi-
wa gratka dla instytucji para-
bankowych. z każdej strony 
jesteśmy atakowani kuszącymi 
kredytami od ręki bez żadnych 
formalności. wzbogacamy się 
w piętnaście minut poprzez 
wniosek internetowy, a tym 
samym wpadamy w prawdziwą 
pułapkę, z której trudno się 
wydostać.

Karp wigilijny na kredyt ?

 Biorąc pożyczki z instytucji parabankowych stajesz się niewolnikiem własnego długu,
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     mieJscowoŚci pod Lupą

coraz częściej o Długołęce mówi się, że gminą 
wiejską jest tylko z nazwy. Ale kiedy odwiedzi się 
miejscowości leżące na północy, w dalszym ciągu 
można spotkać prawdziwego rolnika, zobaczyć 

malownicze pola, a także posmakować prawdziwej swojskiej 
kiełbasy  (pyszności!). Zapraszamy na wycieczkę do Kępy, 
Michałowic oraz Dąbrowicy.

Na północy czuć ducha polskiej wsi

Max Kupfermann – miejscowy nauczyciel z Dąbrowicy – pisał o swojej 
miejscowości, że jest „zacisznym rajskim zakątkiem w dolinie rzeki 
Dobrej, na południowych zboczach wzgórz trzebnickich.” Szczególnie 
podkreślał urok rosnących we wsi starych, kilkusetletnich dębów, z któ-
rych jeden o obwodzie 6,5 metra – miał pamiętać czasy wojny trzydzie-
stoletniej (1618 – 1648). Choć od jego zapisków minęło prawie 100 lat, 
to będąc w Dąbrowicy trudno oprzeć się wrażeniu, że magia wioski jest 
odczuwalna do dziś. Już na wjeździe wita nas zabytkowy młyn pracujący 
dwa razy w tygodniu. W okresie szkolnym zwiedzają go wycieczki 
szkolne. Za kilogram mąki zapłacimy w nim dwa złote. – Kiedyś kolejki 
ciągnęły się aż do Łosic. Dziś panny już niechętnie pieką ciasta. Wolą 
kupować gotowe produkty w sklepach – opowiada żartobliwie sołtys 
Stanisław Sikora. Kilka metrów za młynem możemy zobaczyć jeden 
z pięciu zabytkowych budynków, pochodzących z przełomu XIX i XX 
wieku. W jednym z nich mieszka sołtys. – Nasz dom mimo sędziwe-
go wieku tętni życiem. Rok temu organizowaliśmy tu nasze dożynki 
wiejskie. Przyszło wielu sąsiadów i bawiliśmy się do białego rana. Jak 
pogoda dopisuje wychodzimy pod chmurkę – mówi pan Stanisław. 
Mieszkańcy angażują się również w dożynki gminne. W ubiegłym roku 
ich wieniec zajął trzecie miejsce.  Dąbrowica to najmniejsza miejsco-

wość w gminie. Mieszka tu 41 osób, w tym zaledwie troje dzieci. Z tego 
względu we wsi nie ma placu zabaw. – Liczymy na to, że sytuacja się 
zmieni. W kierunku Łosic pojawiają się nowe domy. Kto wie może 
przybędzie nam trochę maluszków. Przydałoby się – opowiada Sikora. 
Gmina w ostatnich latach zainwestowała w rozbudowę oświetlenia 
drogowego. W Dąbrowicy przeprowadzono również prace w ramach 
programu estetyki wsi. Udrożniono rowy oraz przeprowadzono wycin-
kę poboczy. – Do pełni szczęścia brakuje nam kanalizacji i drogi, bo ta 
powiatówka jest w takim stanie, że ludzie wolą jeździć drogami polnymi 
– mówi żona sołtysa. 
W Dąbrowicy nie ma sklepu, ani kościoła. Na zakupy mieszkańcy jeżdżą 
do pobliskiego Dobroszowa a na mszę do Januszkowic. Dzieci dojeż-
dżają bezpłatnie do szkoły w Długołęce. Sześć razy dziennie przez wieś 
przejeżdża autobus komunikacji podmiejskiej, którym można dojechać 
do Galerii Dominikańskiej. – Jesteśmy malutką wioseczką, z czego 
bardzo się cieszymy. Mamy tu ciszę i spokój, czego inni mogą nam 
pozazdrościć. Większość rodzin utrzymuje się z rolnictwa. Hodujemy 
również zwierzęta – relacjonuje pan Stanisław. Dąbrowice naprawdę 
mają swój urok i najpyszniejszą kiełbasę na świecie, za którą dziękuję 
żonie sołtysa.

dąbrowica  

Malutka wieś z wielką historią

Po wjeździe do Dąbrowicy wita nas zabytkowy młyn, w którym do dziś można kupić mąkę
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Sołtys: Stanisław Sikora 

liczba mieszkańców: 41
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     mieJscowoŚci pod Lupą

Kępa to wzorcowy przykład tzw. ulicówki. Przez wieś bieg-
nie jedna droga, wzdłuż której po obu stronach znajdzie-
my zwartą zabudowę mieszkaniową. Mieszkańcy to przede 
wszystkim ludność rdzenna. Sołtysem wsi od dwóch kadencji 
jest Grzegorz Szponarski. Jak sam przyznaje trudno mu sobie 
wyobrazić życie gdzieś indziej.  – Bardzo przywiązałem się do 
tego miejsca. Tutaj założyłem rodzinę, tutaj prowadzę swoje 
gospodarstwo. Dobrze mi tu – opowiada. Wieś jest dobrze 
skomunikowana z Wrocławiem. W pobliżu znajduje się droga 
S8 z węzłem w Łozinie. Przez Kępę przejeżdża autobus pod-
miejski 904, którym można dojechać bezpośrednio do Galerii 
Dominikańskiej. Niedaleko jest również przystanek linii 934 
jadącej do Psiego Pola. Większość mieszkańców jest zmotoryzo-
wana, więc dojazd do sklepu czy kościoła nie stanowi problemu. 
Te znajdują się w Łozinie, podobnie jak ośrodek zdrowia oraz 
apteka. Dzieci dojeżdżają na lekcje bezpłatnie autobusem. Na 
miejscu mieszkańcy mają do swojej dyspozycji niedawno oddany 
do użytku teren rekreacyjny. Można na nim zagrać w kosza 
i siatkówkę, poćwiczyć na siłowni napowietrznej, pobawić się 
na placu zabaw oraz zrobić grilla w drewnianej altanie.  W tym 
roku sołtys zorganizował na placu zabawę integracyjną.  Jeśli 
chodzi o inwestycje, duży nacisk został położony na rozbudowę 
oświetlenia drogowego. Lampy znajdują się na całej długości 
drogi. Mieszkańcom marzy się remont nawierzchni jezd-
ni oraz budowa chodnika. – Od lat 80’ nikt ze starostwa nie 
zainteresował się drogą, a należałoby ją troszkę wyrównać. Tym 
bardziej, że odpadają brzegi. Chcielibyśmy również chodnik, 
bo odkąd gmina wybudowała drogę w kierunku Michałowic i Ja-
nuszkowic, ruch przez wieś jest większy. W pierwszej kolejności 
musi jednak powstać kanalizacja – mówi Grzegorz Szponarski. 
Najbardziej urokliwym miejscem w Kępie jest wzgórze, z któ-
rego rozciąga się widok na pola pszenicy, rzepaku i buraków. 
Można na nie trafić idąc drogą z kostki w kierunku Węgrowa. 
Kiedyś znajdował się tu majątek ziemski, po którym dziś niestety 
ślad zaginął. – Pamiętam jak będąc małym chłopcem chodziliśmy 
tam z kolegami i wrzucaliśmy kamyki do studni. Można było 
spokojnie policzyć do pięciu nim usłyszało się plusk wody – 
wspomina sołtys. 

kępa 

Do tych pól malowanych

 Idąc z Kępy do Węgrowa można podziwiać malownicze widoki pól
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Sołtys: Grzegorz Szponarski 

liczba mieszkańców: 200

Michałowice to wieś dobrze znana kierowcom korzystającym 
często z drogi S8. To tu znajduje się słynny MOP ze stacją benzy-
nową, bramą awaryjną oraz altanami, pod którymi można zjeść 
posiłek podczas postoju. Dlaczego słynny? Bo jeszcze do niedawna 
przy ekspresowej drodze stacji paliw brakowało. Kierowcy bez 
możliwości tankowania musieli pokonać ponad sto kilometrów. 
 - Jadąc od autostrady A4 trzeba było naprawdę dobrze zaplano-
wać tankowania, żeby dojechać bez niespodzianek do Warszawy 
– mówi Grzegorz Malicki, kierowca z Wrocławia. Mieszkańcy 
przyznają, że choć droga jest dużym udogodnieniem, szczególnie 
jeśli chodzi o dojazd np. do Wrocławia, to jednak wieczorami 
daje o sobie znać. – Kiedyś panowała tu absolutna cisza. Teraz 
wieczorami słychać szum przejeżdżających aut – mówi sołtys 
wsi. Bliskość jednego z ważniejszych szlaków komunikacyjnych 
ma jednak swoje duże zalety. Przede wszystkim pojawia się duża 
szansa na pozyskanie inwestorów, co bezpośrednio przełoży się na 
nowe miejsca pracy. Michałowice to jedna z najmniejszych wiosek 
w gminie. Wszyscy dookoła się znają. – Jak gmina sfinansowała 
nam zakup materiałów do altany, podwinęliśmy rękawy i wzięli-
śmy się do pracy. Zrobiliśmy również ogrodzenie do placu zabaw 
– mówi sołtys. Ośrodek zdrowia, kościół oraz szkoła znajdują się 
w pobliskiej Łozinie. Na miejscu jest za to sklep prowadzony przez 
sołtysa. Można w nim kupić najpotrzebniejsze produkty. Na więk-
sze zakupy mieszkańcy jeżdżą do Długołęki albo do Wrocławia. 
Pod kątem inwestycyjnym gmina położyła największy nacisk na 
rozbudowę oświetlenia oraz na program estetyki wsi (czyszczenie 
rowów, karczowanie poboczy). Wyremontowana została również 
gminna droga. Duże zastrzeżenia budzi niestety powiatówka. 
– Od wielu lat proszę, żeby starostwo ją utwardziło, ale prośby 
odbijają się bez żadnego echa – mówi Andrzej Szmundrowski. Bo-
lączką mieszkańców jest deficyt działek gminnych. - Mamy wiele 
pomysłów na zagospodarowanie terenów, ale niestety kwestie 
własnościowe często związują nam ręce – opowiada sołtys. – Naj-
bardziej brakuje nam terenu, na którym moglibyśmy organizować 
spotkania i zabawy. Można by było na nim zamontować również 
siłownię napowietrzną – dodaje. Największą zaletą życia w Mi-
chałowicach jest spokój i bezpieczeństwo. Ruch samochodowy 
przez wioskę jest niewielki. Mieszkańcom zależy na rozszerzeniu 
trasy autobusu podmiejskiego. Najbliższy przystanek znajduje się 
w sąsiedniej Kępie.

micHałowice  

Wieś przy głównym szlaku

Zmęczeni kierowcy często zjeżdżają w Michałowicach na zasłużony odpoczynek 
i posiłek „pod daszkiem”
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Sołtys: Andrzej Szmundrowski 

liczba mieszkańców: 142

sprostowanie

W ostatnim numerze „Gazety Gminy Długołęka” w tekście 
poświęconym miejscowości kiełczów pojawiło się kilka nieścisłości. 
kościół jest pod wezwaniem NMP różańcowej, z kolei siłownia na-
powietrzna jest w planach gminy. Park linowy Sherwood znajduje się 
w sąsiednich Wilczycach. 

Za pomyłki serdecznie przepraszamy.
Opracował adrian walczyk

 wydział promocji gminy
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podsumowanie roku

dobiegający końca 2014 rok był dla naszej gminy bar-
dzo owocny. podjęliśmy kolejne kluczowe inwestycje,  
zrealizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami wiele 
wspaniałych przedsięwzięć, a także dopisaliśmy do 
swojej kolekcji kolejne sukcesy. zapraszamy na krótką 
podróż w przeszłość.

Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli co   się u nas działo w 2014 roku
n Wraz z początkiem roku kolejną kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Gminy. Podczas sesji wybrano nowe prezydium, które od razu przystąpiło do działania. Młodzi radni zorganizowali cykl spotkań w szkołach na terenie gminy, żeby poznać potrzeby ludzi młodych. n Nieco starsi radni podczas sesji budżetowej uchwa-lili budżet na 2014 rok. Dochody gminy uchwalono w kwocie 90 204 770 zł a wydatki na poziomie 96 884 770 zł. 
n Wójt gminy spotkała się z prezesami klubów sportowych. W trakcie spotkania powołano radę ds. sportu. W budżecie gminy uwzględniono dodatkową pulę środków na zatrudnienie trenerów i na ich wynagrodzenia. 
n Miłym akcentem było coroczne spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami oraz pracownikami gminnych jednostek. Gospodarzem uroczystości była szkoła podstawowa w Kiełczowie. 
n Jak co roku rozpoczęliśmy również cykl balów seniora. Najstarsi mieszkańcy gminy pokazali młodym co to znaczy dobra zabawa.

styczeŃ 

n Rozstrzygnęliśmy castingi 
do Gminnych Talentów 2014 
wybierając finałową dziesiątkę. 
W sumie podczas wszystkich 
castingów wystąpiło ponad 80 
uczestników. 
n W kwietniu rozpoczęły się 
godziny boiskowe czyli bezpłatne 
zajęcia z animatorami na boiskach 
wielofunkcyjnych w: Długołęce, 
Borowej, Mirkowie, Pruszowicach, Rakowie, Siedlcu i Śliwicach.n Gmina zawarła umowę z powiatem w sprawie remontu drogi powia-towej Bierzyce – Węgrów. Łączny koszty inwestycji to 1,8 mln zł, z czego gmina przeznaczy na ten cel 1 mln zł. Iwona Agnieszka Łebek zwiększyła pulę pieniędzy na budowę oświetlenia do 2,5 mln. 
n Zespół szkolno-przedszkolny w Długołęce zorganizował obchody kano-nizacji Jana Pawła II. Uczniowie mieli okazję wykazać się zdolnościami lite-rackimi oraz plastycznymi. Finałem zmagań był turniej wiedzy o papieżu.n W kwietniu minęła piąta rocznica współpracy z włoską gminą Fossano!

kwiecieŃ 

n Maj rozpoczął się rockowo – 
bluesowym przytupem. W Borowej 
wystąpił legendarny zespół Dżem. Na 
scenie zaprezentowały się również 
lokalne zespoły: Temperatura, Ktoś 
Gdzieś Kiedyś Coś oraz Nevermind. 

n Cała gmina mocno zaangażo-
wała się w akcję sadzenia kwiatów. 
W sumie do wszystkich miejscowo-
ści trafiło ponad 60 tys. sadzonek. 
Kwiaty ozdabiały centra wsi oraz 
tabliczki wjazdowe. Nawet obfite opady deszczu nie były w stanie powstrzymać 

mieszkańców.
n Długołęka zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Markowy 

Samorząd 2014” wyprzedzając m.in. Stare Babice, Słupsk oraz Tarnowo Pod-

górne – ubiegłorocznego zwycięzcę. 

n Po raz kolejny Siedlec zamienił się w mekkę dla miłośników koni z całego 

kraju za sprawą kolejnej edycji  „Święta Konia” – jednej z największych imprez 

hodowlanych na Dolnym Śląsku. Najpiękniejszym koniem wystawy została 

dwuletnia klacz Wenecja z Ogonowic.

n Radni podczas majowej sesji uchwalili studium zagospodarowania 

przestrzennego. Uchwalony projekt zakłada, że na zabudowę mieszkaniową 

zostanie przeznaczonych 3984,8 ha, a na gospodarkę ok. 1400 ha. Prace nad 

studium trwały ponad trzy lata. Przed jego uchwaleniem wójt podjęła decyzję 

o dwukrotnym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, tak aby mieszkańcy 

mieli okazję się z nim zapoznać i złożyć ewentualne  uwagi.

n W połowie maja otworzyliśmy nowe drogi w Mirkowie.

n Wójt gminy rozdała stypendia dla najzdolniejszych uczniów za udokumento-

wane osiągnięcia w sporcie, kulturze i nauce. W akcję włączyła się firma Leroy 

Merlin, która wsparła finansowo stypendystów.

n GOK ruszył z nową inicjatywą „Otwieramy GOK na nowo”. Mieszkańcy 

mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na wydarzenia kulturalne w swo-

ich miejscowościach.
n Gminna Bibliotek Publiczna po raz kolejny zorganizowała wspaniałą akcję 

„Pociąg do czytania”. Kilkaset przedszkolaków miało okazję przejechać się 

ciuchcią na kółkach, wziąć udział w licznych zabawach no i przede wszystkim 

posłuchać bajek.

maJ 

n Ochotnicza Straż Pożarna w Bo-
rowej otrzymała nowy samochód 
gaśniczo-ratowniczy. Wóz bojowy na-
zwano Florek, a jego matką chrzestną 
została Iwona Agnieszka Łebek. 
n Nasza gmina po raz kolejny znalazła 
się w gronie laureatów konkursu 
„Przyjazna Gmina”. Komisja ocenia-
jąca doceniła Długołękę pod kątem 
terenów inwestycyjnych, zrealizowanych i planowanych inwestycji, zagospo-darowania budżetu oraz skuteczności działań promocyjnych. Iwona Agnieszka Łebek zakwalifikowała się z kolei do dziesiątki najlepszych wójtów w Polsce. 
n W budżecie zabezpieczono środki na budowę nowych punktów świetlnych oraz na modernizację nawierzchni drogowych. W planie inwestycyjnym na 2014 rok uwzględniono 28 miejscowości. 
n Początek roku był niewątpliwie trudnym okresem dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Wójt gminy wraz z radą przesłała partnerskiej gminie Sarny list po-parcia w dążeniu Ukrainy do niepodległości i Unii Europejskiej. Wiele ciepłych słów wpłynęło do nas od mieszkańców, które również przekazaliśmy naszym przyjaciołom.

Luty

n Borowa po raz kolejny zamieniła się w królestwo pań za 

sprawą kolejnej edycji Gminnego Dnia Kobiet. Dla wszyst-

kich mieszkanek przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych 

atrakcji. Największym powodzeniem cieszyły się oczywiście 

zabiegi kosmetyczne oraz porady wróżki. Wybraliśmy rów-

nież Miss Gminy. Została nią Marta Augustynowicz.

n W marcu rozpoczęliśmy castingi do Gminnych Talentów 

2014. Przesłuchania odbyły się w Borowej, Długołęce oraz 

w Kiełczowie. 
n Krzysztof Florek i Tomasz Maliga znaleźli się w gronie 

najlepszych sołtysów na Dolnym Śląsku. Panowie odebrali 

wyróżnienia z rąk wicewojewody Ewy Mańkowskiej.  

n W marcu odwiedziła nas również delegacja z partnerskiej gminy Sarny. Głów-

nym celem spotkania było poparcie dla Ukrainy. Kilka tygodni później zawiązali-

śmy komitet, który przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rehabilitację i zakup protezy 

dla Jarosława Panasiuka – ciężko rannego mieszkańca Saren podczas zamieszek na 

Majdanie.
n Iwona Agnieszka Łebek podczas finałowej gali ogólnopolskiego konkursu „Wójt 

Roku” odebrała statuetkę „Eko Wójta” za stworzenie efektywnego systemu selek-

tywnej zbiórki odpadów oraz za działalność na rzecz edukacji ekologicznej.

n Wójt gminy odebrała symboliczny czek na kwotę 310 tys. złotych na budowę 

kompleksu lekkoatletycznego w Długołęce. Kwota pozwoliła sfinansować ok. 50 

procent kosztów budowy bieżni lekkoatletycznej, bieżni do sprintu, skoczni w dali, 

rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej.

marzec 
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podsumowanie roku

Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli co   się u nas działo w 2014 roku

n Po raz kolejny Siedlec był 
gospodarzem Ogólnopolskich 
Zawodów w Powożeniu. 
W zawodach wzięło udział 31 
zaprzęgów z całej Polski, co 
tylko potwierdza, że Siedlec 
jest jednym z najważniejszych 
miejsc w kraju dla wszystkich 
miłośników koni.
n Ruszyły prace nad budową 
świetlicy wiejskiej w Godzieszowej.

n Kierowcy mogą korzystać z nowego połączenia między Kiełczowem 

a Wilczycami. Gmina zakończyła remont ul. Borowej, który był sfinanso-

wany z rządowego programu „schetynówka”. Wyremontowana droga stała 

się częścią bezpiecznego ciągu jezdno-pieszego.

n Dziewięcioosobowa grupa z Sarn gościła w Długołęce w ramach wymia-

ny młodzieżowej zorganizowanej przez pracowników Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Długołęce. Ukraińska młodzież miała okazję odwiedzić 

Bibliotekę w Oleśnicy, Oleśnicki Dom Spotkań z Historią oraz Dział Pracy 

z Dziećmi w Bibliotece 7. Kontynentów.

Lipiec 

n Jako pierwsza gmina 
powiatu wrocławskiego 
otwieramy kompleks lekko-
atletyczny. W uroczystości 
wzięli udział mistrzowie 
olimpijscy wraz ze swoim 
trenerem Józefem Lisowskim. 
Za nami pierwsze zawody 
lekkoatletyczne, które wy-
grywają uczniowie ze szkoły 
w Kiełczowie. 
n Długołęka po raz trzeci znalazła się w gronie laureatów konkursu „Samo-

rząd Równych Szans. Kapituła konkursu doceniał realizowany od dziesięciu 

lat w gminie program „Spełnić choć jedno marzenie”.

n W Stępinie wmurowaliśmy akt erekcyjny pod budowę świetlicy wiejskiej, 

a także otworzyliśmy zmodernizowany odcinek drogi.

n Kolejna partnerska gmina odwiedza Długołękę. Tym razem przyjechali do 

nas przyjaciele z Włoch. Opiekę nad delegacją sprawował Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej pod kierownictwem Pani Teresy Klimek.

n Przedszkole w Długołęce ma nowego patrona. Jest nim św. Jan Paweł II.

paŹdziernik 

n Te dożynki na pewno 
przejdą do historii. 
Mieszkańcy gminy udo-
wodnili, że nawet w stru-
gach deszczu można się 
dobrze bawić. Podczas 
święta plonów w Pruszo-
wicach wystąpiły zespoły 
2plus1 oraz Classic.  
Nasze miejscowości 
wzięły z kolei udział 
w licznych konkursach. 
Hitem dożynkowym stał się przebój Kątnej, a receptura na najpyszniejsze 
pierogi pochodzi z Brzeziej Łąki.
n To już postanowione. W Ramiszowie ruszy budowa przystanku kolejo-
wego. DSDiK podjęło się wykonania zadania, a gmina zarezerwowała na to 
zadanie 300 tys. złotych.
n Radni podjęli decyzję o zabezpieczeniu w budżecie dodatkowych środ-
ków na projekty przebudowy kolejnych dróg w naszej gminie.
n Ruszyła budowa kolejnej świetlicy. Prace rozpoczęły się w Stępinie.

sierpieŃ 

n Gminna Biblioteka 
Publiczna obchodzi jubileusz 
65-lecia. Przez te wszystkie lata 
pracownicy placówki zawsze 
byli blisko ludzi. W ostatnim 
czasie dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu pani Ewy 
Bubień, a także wszystkich 
pracowników biblioteki, goś-
ciliśmy w Długołęce wiele  
znanych osobistości, jak 
choćby: Grzegorz Miecugow, 
Marcin Meller, Maria Czuba-
szek czy Jarosław Kret.
n Decyzją większości mieszkańców w pierwszej turze wyborów samo-
rządowych wójtem gminy Długołęka na kolejną kadencję została Iwona 
Agnieszka Łebek. 

Listopad 

n Wrzesień to miesiąc 
kojarzący się głównie ze szkołą. 
W tym roku obchodziliśmy 
wspaniałe jubileusze szkół w: 
Borowej, Siedlcu, Łozinie oraz  
w Długołęce. Wójt gminy 
wręczyła również stypendia 
naukowe dla najzdolniejszych 
uczniów. 
n Gminny Ośrodek Kultury 
w Długołęce obchodził swój jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wielu wspaniałych wydarzeniach.n Wspólnie z mieszkańcami Kamienia i Bykowa otworzyliśmy drogę łączącą obie miejscowości. Podczas uroczystości mieszkańcy otrzymali pamiątkowe koszulki wyrażające wzajemną sympatię. Koszt inwestycji to 5 mln złotych.
n To już rok od otwarcia pierwszego publicznego żłobka w gminie. Z tej okazji zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą unijny program „Maluchy do żłobka – Mama wraca do pracy”.
n Dni Gminy Długołęka zostały okrzyknięte jedną z najlepszych imprez na Dolnym Śląsku. Plebiscyt był organizowany przez Gazetę Wrocławską.

wrzesieŃ 
n Jak czerwiec to oczywiście Dni Gminy Długołęka. Podczas XIII edycji w parku Szczodre wystąpili Skaldowie oraz Kamil Bednarek. W trakcie imprezy publiczność wybrała największy talent gminy. Została nim Kamila Florek.
n Zakończyła się długo wyczekiwana budowa drogi przemysłu ciężkiego Kamień-Byków.n Iwona Agnieszka  Łebek otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. Wydatkowanie pieniędzy pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. 
n Po wieloletnich negocjacjach z powiatem wrocławskim, gmina doszła do porozumienia ze starostwem w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych.
n Długołękę odwiedziła delegacja z Niemiec. Burmistrz miasta Velen dr Christian Schulze- Pellengahr był pod wielkim wrażeniem licznych zmian, jakie dokonały się w gminie na przestrzeni ostatnich lat. – Po wizycie w wa-szym żłobku przekonałem się, że to my jesteśmy w tyle i musimy nadrobić zaległości – mówił.
n Ruszyły prace budowlane nad kompleksem lekkoatletycznym przy urzędzie gminy.

czerwiec 
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Opracował adrian walczyk
 wydział promocji gminy
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podsumowanie roku / inwestycJe

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 15.12.2014 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Odbiór, transport i zagospodarowanie  02.10.2014 r. wpłynęło 5 ofert - umowa została                            31.12.2015 r. 
odpadów komunalnych z terenu gminy  podpisana w dniu 27.11. 2014 r.   
  z  ALBA S.A.,cena brutto: 4 465 918,80 zł
 
Utrzymanie pasa drogowego:   planowany termin ogłoszenia:    
koszenie pobocza dróg, karczowanie  I połowa stycznia 2015 r.   15.12.2015 r. 
krzewów i cięcia pielęgnacyjne trWA PrZyGOtOWyWANIE     
 PrOCEDUry PrZEtArGOWEJ
 
koszenie terenów zielonych planowany termin ogłoszenia: 
 I połowa stycznia 2015 r.  15.12.2015 r.  
 trWA PrZyGOtOWyWANIE   
  PrOCEDUry PrZEtArGOWEJ   
 
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych planowany termin ogłoszenia: 
dróg zarządzanych przez wójta gminy I połowa stycznia 2015r.   15.12.2015 r. 
w 2015 roku trWA PrZyGOtOWyWANIE   
  PrOCEDUry PrZEtArGOWEJ   
 
Oznakowanie pionowe i poziome planowany termin ogłoszenia: 
dróg gminnych I połowa stycznia 2015 r.  15.12.2015 
 trWA PrZyGOtOWyWANIE  
 PrOCEDUry PrZEtArGOWEJ   
 
Dostawa materiału kamiennego na naprawę  planowany termin ogłoszenia:  
dróg gruntowych I połowa stycznia 2015r.         15.12.2015 
 trWA PrZyGOtOWyWANIE  
 PrOCEDUry PrZEtArGOWEJ   
 
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych planowany termin ogłoszenia:  
 I połowa stycznia 2015r.  15.12.2015 
                  trWA PrZyGOtOWyWANIE  
 PrOCEDUry PrZEtArGOWEJ   

n zakończenie budowy drogi transportu ciężkiego kamień – Byków 
n przebudowa ul. Wiśniowej w Mirkowie
n przebudowa ul. Borowej w Wilczycach 
n przebudowa ul. Leśnej i odcinka ul. Miodowej Pasikurowicach, 
n przebudowa ul. Zachodniej w Długołęce
n  modernizacja odcinka ul Polnej, ul. Wąskiej oraz odcinka  

ul. krętej i Akacjowej w kiełczowie
n modernizacja ul. Słonecznej w Brzeziej Łące
n modernizacja ul. Wiśniowej w Siedlcu
n modernizacja odcinka ul. Szkolnej i budowa parkingu przy szkole w Wilczycach
n modernizacja sięgacza ul. Ogrodowej w Łozinie
n modernizacja fragmentu ul. Akacjowej wraz z sięgaczem w Borowej
n modernizacja ul. Wierzbowej w Borowej
n modernizacja sięgacza ul. Polnej w Wilczycach
n rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bykowie
n rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszczynie

naJwiększe inwestycJe 2014 roku 

dotacJe na bieżąco

złożyLiŚmy wnioski o doFinansowanie kosztów:
1)  przebudowy oczyszczalni ścieków w Mirkowie - etap II – wartość 

projektu: ponad 4,4 mln zł,
2)  przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długołęce, 

Dąbrowicy i Pietrzykowicach – wartość projektu: ponad 1,3 mln zł;
3)  przebudowy ul. Diamentowej i Jantarowej w kamieniu – wartość 

projektu: ponad 5,4 mln zł,
4)  budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Domasz-

czynie – wartość projektu: ponad 8 mln zł,

znamy wyniki wniosków o doFinansowanie: 

1)  wymiany źródeł ciepła w szkole w Długołęce – zakup i montaż czte-
rech kotłów gazowych. Wartość projektu: ponad 161 tys. zł - przy-
znano dotację;

2)  przygotowanie folderu promującego zabytki w gminie Długołęka – 
wartość projektu: ponad 28 tys. zł - przyznano dotację;
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inwestycJe

Z akończono już budowę sieci przesy-
łowej pomiędzy Bykowem i Boro-
wą, gdzie znajduje się oczyszczalnia 
ścieków. Wybudowano również 

rurociąg tłoczny od ul. Betonowej do Space-
rowej.  

Zamontowano także zbiorniki przepom-
powni ścieków oraz zakończono budowę sieci 
kanalizacji na ul. Stawowej, Kasztanowej, Za-

mkowej i Bzowej. Trwają roboty budowlane 
na ul. Lipowej i Spacerowej. 

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty 
w ul. Różanej. - Bardzo przepraszamy za wszel-
kie utrudnienia powstające w wyniku prowa-
dzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany 
do bieżącego informowania o utrudnieniach 
poprzez zamieszczanie ogłoszeń w miejscach 
publicznie dostępnych – informuje Katarzyna 

prace nad kanalizacją w bykowie idą pełną parą.  
mieszkańcy muszą liczyć się z możliwymi utrudnieniami,  
o których powinni być informowani przez wykonawcę.

Wolicka z wydziału remontów i inwestycji. 
- Po zakończeniu prac ma natomiast obo-

wiązek dokonać napraw wszelkich uszkodzeń 
powstałych w nawierzchniach dróg, z których 
korzystał – dodaje.

początek prac w domaszczynie

W rezultacie podpisania umowy na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej dla Domaszczyna, 
rozpoczęły się już roboty w terenie. W tym 
roku prace realizowane są wyłącznie w obrę-
bie ul. Leśnej w Domaszczynie i w odcinku 
ul. Myśliwskiej w Długołęce.  Centrum miej-
scowości pozostanie jeszcze nienaruszone.  
Pierwszy etap prac  polega na położeniu ruro-
ciągu tłocznego łączącego Domaszczyn z Dłu-
gołęką, umożliwiający odprowadzanie ścieków 
do oczyszczalni w Mirkowie. Podobnie jak 
w Bykowie wykonawca zobowiązany jest do 
bieżącego informowania o wszelkich utrud-
nieniach. - Może dojść do konieczności wpro-
wadzania czasowych zamknięć drogi na czas 
wykonywania szczególnie trudnych robót. 
Taka informacja zostanie odpowiednio wcześ-
niej przekazana – mówi  Katarzyna Wolicka.

karolina pietrzak
wydział remontów i inwestycji

Sieć kanalizacyjna rozrasta się

Domaszczyn to kolejna miejscowość, w której budowana jest kanalizacja sanitarna
fo
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Coraz więcej lamp

Zgodnie z przyjętym planem, w 2014 roku 
naszym celem było oświetlenie znacznej 
ilości dróg i ulic w większości miejscowości 
naszej gminy. W konsekwencji podjętych 
działań udało się już zakończyć prace 
w  Borowej (odcinek ul. klonowej oraz 
sięgacz oraz odcinek ul. Akacjowej), Do-
broszowie Oleśnickim, Skale, Szczodrem 
(ul. Dębowa), Siedlcu (ul. Wiśniowa),  
Pruszowicach (ul. Słoneczna i Wiosenna), 
Długołęce (ul. Świerkowa, Brzozowa, 
Jemiołowa, odcinek ul. Bukowej),  Bykow-
ie (ul. Osiedlowa), Domaszczynie (sięgacz 
trzebnickiej), Bielawie oraz Brzeziej 
Łące (ul. Porzeczkowa), kiełczowie ( ul. 
Bławatna), kiełczówku (ul.  Jesionowa 
i  ul. Jaśminowa), Piecowicach (ul. tulip-
anowa, ul. Lawendowa), Szczodrem (ul. 

Modrzewiowa), Bykowie (ul. Ogrodowa), 
kiełczówku (ul. topolowa i Jarzębinowa), 
Oleśniczce oraz w ramiszowie.  
do końca tego roku planujemy 
zakończyć budowę oświetlenia 
w  Łozinie (sięgacz ul. Ogrodowej), 
kiełczowie (odcinek ul. Wiosennej),  Wil-
czycach (sięgacz ul. Polnej), Mirkowie 
(ul. różana).
 rozpoczęliśmy również prace w  Szc-
zodrem (ul.  Polna) oraz w  ramiszowie 
(dojazd do peronu) Bąkowie i  Domaszc-
zynie (ul. Wrocławska) z  planem ich 
zakończenia w I kwartale roku 2015,
niebawem rozpoczną się prace 
w  Mirkowie (ul. Wrocławska), rakow-
ie, Łozinie (parking przy aptece), i  Ja-
nuszkowicach (ul. Leśna),  Długołęce 
(oświetlenie bieżni ) również z terminem 
ich zakończenia w I. kwartale 2015r.

W razie jakichkolwiek uwag, bądź 
zastrzeżeń dotyczących możliwości 
przejazdu czy stanu drogi, proszę o ich 
zgłaszanie bezpośrednio do pracowni-
ka merytorycznego nadzorującego 
inwestycję: Elżbieta Brucko-Stemp-
kowska (71) 323 02 15, e-mail: 
e.stempkowska@gmina.dlugoleka.pl
- kanalizacja Domaszczyn, 
Ewa Lejman (71) 323 02 15, e-mail: 
e.lejman@gmina.dlugoleka.pl 
- kanalizacja Byków

W ostatnich czterech latach gmina wybudowała  
ponad 30 km linii oświetleniowej

fo
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Okręg 1 
Brzezia Łąka 

Jan bęben

Okręg 2 
Dąbrowica, Dobro-
szów, Januszkowice, 
kępa, Michałowice

 tomasz maliga

Okręg 3 
kątna, raków, 

Oleśniczka - 

ryszard mazur

Okręg 4 
Borowa, Stępin 

Jolanta  
wołowiec

Okręg 5 
Długołęka

michalina  
Leśniewska

Okręg 6 
Długołęka

stanisław  
azarewicz

Okręg 7 
Długołęka

maria drozd

Okręg 8 
Mirków 

krzysztof 
Fuczek

Okręg 9 
Mirków 

urszula 
zalewska

Okręg 10 
Byków, kamień

Jolanta 
Jaworczykowska

Okręg 11 
Bąków, Budziwojo-
wice, Łosice, Łozina 

arkadiusz  
szydełko

Okręg 12  
Siedlec, tokary, Go-
dzieszowa, Bukowina

dariusz  
Śmichura

Okręg 13 
Pasikurowice,  

ramiszów 

barbara sułek

Okręg 14 
Pruszowice,  
Domaszczyn 

krzysztof  
Florek

Okręg 15 
Szczodre 
Józef Jarosz

Okręg 16 
Węgrów, krakowiany, 
Zaprężyn, Skała,  
Jaksonowice, Bierzyce

 Lidia  
augustynowicz

Okręg 17 
kiełczów 
maria 
szymerowska

Okręg 18 
kiełczów 
anna 
chmielewska

Okręg 19 
kiełczów 
marta 
wantrych

Okręg 20 
Wilczyce,  

kiełczówek

zofia kmita

Okręg 21 
Piecowice, Bielawa, 

Śliwice, Pietrzykowice 

marcin dziedzic

Zmiany w radzie gminy
z życia gminy

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
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.

komisJa  
budżetowa

1.  Barbara Sułek – 

Przewodnicząca komisji

2. Marcin Dziedzic

3.  Lidia Augustynowicz

4. Urszula Zalewska

5. Arkadiusz Szydełko

6. Stanisław Azarewicz

7. krzysztof Fuczek

8. Anna Chmielewska

komisJa rozwoJu 
gospodarczego,  
ocHrony Środowiska 
i komunikacJi
1.  Lidia Augustynowicz – 

Przewodnicząca komisji

2. ryszard Mazur

3. Urszula Zalewska

4. Jolanta Wołowiec

5. Marcin Dziedzic

6. Michalina Leśniewska

7. Zofia kmita

8. krzysztof Florek

9. Arkadiusz Szydełko

10. Marta Wantrych

komisJa oŚwiaty,  
kuLtury, sportu,  
ocHrony zdrowia  
i opieki społeczneJ
1.  Urszula Zalewska – 

Przewodnicząca komisji

2. Maria Zofia Drozd

3. Michalina Leśniewska

4. Barbara Sułek

5. Jolanta Jaworczykowska

6. Arkadiusz Szydełko

7. tomasz Maliga

8. Józef Jarosz

9. Maria Szymerowska

komisJa rewizyJna
1.  Jolanta Wołowiec – 

Przewodnicząca komisji

2. Lidia Augustynowicz

3. Barbara Sułek

4. Zofia kmita

5. Jan Bęben

komisJa roLna
1.  tomasz Maliga – 

Przewodniczący komisji

2. Jan Bęben

3. krzysztof Florek

4. krzysztof Fuczek

5. ryszard Mazur

6. Dariusz Śmichura

7. Marta Wantrych

za nami wybory  
samorządowe.  
wójtem gminy na  
kolejną kadencję  
została iwona  
agnieszka łebek 
otrzymując 52 %  
głosów. w radzie  
gminy zasiądzie 21. 
radnych – jedenastu  
z poprzedniej kadencji 
i dziesięciu nowych. 

Wójt gminy  

Długołęka:

iwona agnieszka 

łebek  

6018 głosów, 

51,90 %

radni na koLeJną kadencJę:

komisJe stałe rady gminy długołęka
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