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z życia gMiny

Drodzy  

mieszkańcy!

W ciągu ostatnich tygodni wszyscy żyjemy tym, co dzieje 

się na Ukrainie. Patrząc na makabryczne zdjęcia oraz 

filmy z Kijowa powracają wspomnienia z polskiej drogi do 

wolności. Rozpaczliwe próby ukraińskiego rządu zażeg-

nania kryzysu zaszły zdecydowanie za daleko. Na rękach prezydenta Wiktora 

Janukowycza jest krew niewinnych ludzi! Będąc małą gminną społecznością 

nie jesteśmy w stanie realnie pomóc. Jedyne co możemy zrobić, to wesprzeć 

naród  ukraiński w działaniach i lobbować za ich prawem do wolności. Za 

wschodnią granicą mamy naszych przyjaciół z partnerskiej gminy Sarny.  

Przyjaciół, którzy podobnie jak my są Europejczykami i mają prawo do współ-

tworzenia Unii Europejskiej, mają prawo do bycia wolnymi! Bardzo mocno 

wierzę w to, że zwycięży sprawiedliwość  a w tym wypadku jest nią 

wolna Ukraina, obalony rząd z prezydentem 

na czele i zmieniona konstytucja. 

Jesteśmy z Wami całym sercem. 

Chwała wszystkim walczącym  

i poległym bohaterom!

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka 

Bardzo prosimy o przesyłanie na adres 

mailowy: promocja@gmina.dlugoleka.pl 

gestów wsparcia dla naszych przyjaciół z Ukrainy. 

Wszystkie ciepłe słowa z Waszej strony  

wyślemy do partnerskiej gminy Sarny.

Święto wszystkich  
kobiet w Borowej
Już niebawem Borowa zamieni się  
w prawdziwe centrum piękna.  
9 marca w tamtejszym gimnazjum  
odbędzie się kolejna edycja  
Gminnego Dnia Kobiet pod hasłem: 
„Odkryj w sobie piękno”. Każda 
mieszkanka poczuje się tego dnia 
wyjątkowo. Organizatorzy trady-
cyjnie szykują wiele niespodzianek: 
darmowe zabiegi kosmetyczne  
i fryzjerskie, kawiarenki, stoiska  
z kosmetykami i rękodziełami  
oraz bezpłatne konsultacje  
u psychologa i dietetyka. W trakcie 
imprezy wśród wszystkich  
mieszkanek będziemy wybierać  
miss gminy. Początek o godz. 15  
w gimnazjum w Borowej. 

na sKróty

Największym powodzeniem podczas Gminnego 
Dnia Kobiet cieszą się bezpłatne zabiegi fryzjerskie  
i kosmetyczne

fo
t.

 e
m

il
 i 

M
o

ni
ka

 P
o

śp
ie

sz
ni

     L i s t y  L i s t y  L i s t y  L i s t y  L i s t y  L i s t y  L i s t y    L i s t y  L i s t y  L i s t y  L i s t y  

szanowni Państwo, Mieszkańcy 
północnej części gminy długołęka

W związku z ulotkami rozpowszechnianymi 
przez członka zarządu stowarzyszenia „Nasza 
Wspólna Sprawa” w Waszej części gminy dot. 
balów seniora i szkalującymi szkołę oraz dyrekcję 
szkoły w Siedlcu, chcę serdecznie podziękować 
za wszystkie głosy, gesty wsparcia i życzliwości, 
które otrzymałam zarówno ja, jak i dyrektor 
szkoły w Siedlcu Pani Maria Biegańska.

Jest mi bardzo przykro, że wojna politycz-
na, która jest skierowana wyłącznie przeciw-
ko mojej osobie uderza w ciężko pracujących, 
zwykłych ludzi, mieszkańców tej gminy.

Apeluję do zarządu stowarzyszenia „Nasza 
Wspólna Sprawa” - w szczególności panów: 
Leszka Pawlaka, Zdzisława Pisarka i Kazi-
mierza Patera - o odwagę do uczciwej kon-
kurencji według demokratycznych zasad. 
Jeśli Panowie tego nie potraficie, to proszę 
atakować mnie, ja się Panów nie boję. Proszę 
zostawić zwykłych, uczciwych mieszkańców, 
którzy w niczym Panom nie zawinili. Prze-
stańcie niszczyć to, co dobre w tej gminie i co 
służy mieszkańcom!

Raz jeszcze dziękując wszystkim za głosy 
życzliwości i wsparcia zapewniam, że wierzę 
w mądrość i rozsądek mieszkańców gmi-
ny Długołęka i nie pozwolę uderzać kilku 

osobom w Państwa dobre imię i w Państwa 
szczere inicjatywy.

 iwona agnieszka Łebek 
wójt gminy długołęka

do wszystkich sympatyków 
zespołu szkół w siedlcu  
im. Ks. Jana twardowwskiego

W ostatnim czasie na terenie szkoły oraz 
w okolicznych miejscowościach pojawiło się 
pismo, które wyrządziło i nadal sieje dużo 
zła. Cały tekst, przesiąknięty jadem pseu-
dodziennikarskim, obraża swoją treścią nie 
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i inne zobowiązania. Pamiętajmy  
o ochronie naszych danych szczególnie 
przy wymianie dowodu. W momencie 
wydania nowego dokumentu stary jest 
unieważniany poprzez m.in. odcięcie 
jego rogu. nie oznacza to jednak, że 
danych w nim zawartych nie można wy-
korzystać. stary dowód trzeba dokład-
nie zniszczyć, tak żeby nie można było 
odzyskać żadnych informacji.

Wzmożone kontrole  
w autobusach

W związku ze zgłaszanymi do urzę-
du gminy nieprawidłowościami przy 
sprzedaży biletów na liniach autobusów 
podmiejskich, zwracamy się z prośbą  
o każdorazowe żądanie wydruku parago-
nu fiskalnego od kierowców pojazdów. 
W najbliższych miesiącach planowane 
jest przeprowadzenie wzmożonych kon-
troli biletowych na liniach obsługujących 
naszą gminę a za brak ważnego biletu 
zawsze odpowiada pasażer.

Długołęka przyjazną gminą

redakcja Forum Biznesu pod patrona-
tem Ministerstwa Infrastruktury  
i rozwoju po raz kolejny zorganizowa-
ła konkurs „Przyjazna Gmina”. Kapitu-
ła oceniała gminy m.in. pod kątem te-
renów inwestycyjnych, zrealizowanych 
i projektowanych inwestycji, zagospo-
darowania budżetu, czy skuteczności 
działań promocyjnych. Po szczegóło-
wej ocenie Długołęka drugi raz  
z rzędu znalazła się w gronie laurea-
tów. Udział w konkursie był bezpłatny.

Opracował adrian Walczyk
 wydział promocji gminy

z życia gMiny

Florek gotowy do akcji

Ochotnicza straż Pożarna w Borowej 
otrzymała nowy samochód gaśniczo-
ratowniczy. Matką chrzestną pojazdu 
została wójt gminy, która zgodnie z tra-
dycją „ochrzciła” go butelką szampana. 
– Żeby wam służył jak najdłużej,  
ale wyjeżdżał jak najrzadziej - mówiła 
Iwona agnieszka Łebek. Koszt zakupu 
wozu wyniósł ponad 600 tys. złotych.  
samochód OsP Borowa ma na imię 
Florek. nowym samochodem może się 
poszczycić również komisariat policji  
w Długołęce.

Młodzi wiedzą jak gasić pożar

Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych 
poszkodowanych? Co gasimy gaśnicą 
oznaczoną symbolem BC? Jakie wyróż-
niamy rodzaje hydrantów zewnętrznych? 
na te i na wiele innych pytań odpowiada-
li uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów w „Gminnym Konkursie Wiedzy 
Pożarniczej”, które były jednocześnie 
eliminacjami do etapu powiatowego.  
W kategorii szkół podstawowych 
najwięcej punktów zdobyły Wiktoria Ma-
kuszewska (Długołęka) i Weronika Chę-
cińska (Mirków). Wśród gimnazjalistów 
najlepsze okazały się Karolina Gradka 
(Brzezia Łąka) i Hanna Matula (Wilczyce). 
najłatwiejsze zadanie miał arkadiusz sła-
wiński, którego jedynym przeciwnikiem 
w grupie licealistów był stres. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom i trzymamy 
kciuki w etapie powiatowym.

Dane osobowe warte miliony

Dowód osobisty z całą pewnością 
zabawką nie jest, ale niestety bardzo 
często leży samotnie w okolicach śmiet-
nika… ze wszystkim danymi osobo-
wymi na wierzchu. Mogą one posłużyć 
oszustom do podrabiania dokumentów 
tożsamości, by później wziąć na nasze 
nazwisko umowę na kredyt, pożyczkę  

na sKróty                    na sKróty                    na sKróty

Dowód osobisty to nie zabawka. Chrońmy nasze 
dane osobowe

fo
t.

 in
te

rn
et

W autobusach podmiejskich pojawi się więcej 
kontrolerów

Na zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne nagrody, 
m.in. tablety
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Florek zgodnie z tradycją został „ochrzczony” 
butelką szampana
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tylko imiennie konkretne osoby, lecz także 
dobre imię naszej szkoły. 

Poprzez takie postępowanie próbuje się nas 
wszystkich (pracowników szkoły jak i miesz-
kańców) wprowadzić w matnię politycznych 
intryg i knowań. Celem takiego nikczemnego 
zachowania jest poróżnienie nas wszystkich 
poprzez wprowadzenie polityki chaosu i za-
mętu. 

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że nasza 
szkoła charakteryzuje się BEZPIECZEŃ-
STWEM, które staramy się zapewnić całej 
społeczności szkolnej. Realizujemy je na wielu 
płaszczyznach (m.in. poprzez dyżury szkolne, 
stosowanie zasad BHP, polityki bezpieczeń-

stwa etc.).  Z pewnością każdy, kto choć raz był 
w naszej szkole, odczuwa atmosferę sprzyjają-
cą młodemu człowiekowi. Stanowi ona chlu-
bę naszej szkoły, gdyż właśnie taki kierunek 
wspólnie obraliśmy poprzez wybór patrona 
szkoły – ks. Jana Twardowskiego. 

Zwracamy się do Was wszystkich, drodzy 
przyjaciele zespołu szkół w Siedlcu, o SOLI-
DARNOŚĆ  w sprawie obrony dobrego imie-
nia szkoły. Nie pozwólmy, by wartości w niej 
wyznawane i ludzie stojący na jej straży stali się 
przedmiotem brudnych intryg. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 
Pracownicy i nauczyciele  

zespołu szkół w siedlcu 
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z życia gMiny

 gminny dzień Kobiet 

     w Borowej, 

godz. 15

  

Wystawa 

pająków 

w Gminnej Bibliotece Publicznej

casting  

do konkursu 

„gminne talenty”  

w Borowej, godz. 16:30

„Gadu gadu  

nocą” – noc  

 w bibliotece dla 

czytelniczek, godz. 19

Wieczór talentów  

w Kiełczowie, 

godz. 18

casting  

do konkursu  

„gminne talenty”  

w długołęce,  

godz. 16:30

C O ,  G D Z I E ,  K I E D y  -  W  n a s Z E J  G M I n I E

marzec
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marzec
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marzec

12-14

marzec

21
piątek

Konkurs zostanie podzielony na trzy 
etapy.  W pierwszym z nich uczest-
nicy będą musieli zaprezentować 
swoje umiejętności na castingach 

w szkołach. W drugim jurorzy wyłonią dzie-
sięciu finalistów, po dwóch z każdej szkoły, 

którzy wystąpią na największej imprezie ple-
nerowej w gminie – Dniach Gminy Długołęka. 
Przewodniczącym komisji oceniającej będzie 
pomysłodawca konkursu wójt gminy Iwona 
Agnieszka Łebek. – Celem konkursu jest wy-
łonienie najciekawszych osobowości wśród na-

szych mieszkańców. Bardzo się cieszę, że będę 
mogła poznać ich bliżej. Nie ukrywam, że liczę 
na obecność osób, które nas czymś zaskoczą – 
nie tylko śpiewem czy grą na gitarze, ale jakimiś 
nadzwyczajnymi umiejętnościami.  Mam na-
dzieję, że w castingach wezmą udział również 
osoby starsze. Nie narzucaliśmy żadnych ogra-
niczeń wiekowych – mówi wójt. Castingi do 
konkursu rozpoczną się 14 marca a zakończą się 
w połowie kwietna. Zwycięzca konkursu, poza 
nagrodą finansową, będzie mógł również liczyć 
na pomoc urzędu w promocji jego talentu poza 
gminą.

adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Śpiewasz? tańczysz? grasz na instrumencie? a może jesteś 
człowiekiem z gumy? Przyjdź na casting i pokaż co potrafisz.  
Od połowy marca w pięciu szkołach na terenie gminy  
długołęka będą prowadzone castingi do konkursu „gminne 
talenty 2014”. dziesiątka najlepszych uczestników wystąpi  
29 czerwca na scenie podczas Xiii edycji dni gminy długołęka 
w parku szczodre.

Gmina szuka talentów!

W ubiegłym roku na scenie w Szczodrem występowała młodzież w konkursie „Bitwa o hymn”. W tym roku zaprezen-
tują się „Gminne Talenty”
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terminy castingów
Borowa 

– 14 marca o g. 16:30

długołęka 

– 21 marca o g. 16:30

Kiełczów 

– 28 marca o g. 16:30

Łozina 

– 4 kwietnia o g. 16:30

siedlec  

- 11 kwietnia o g.16:30

szczegółowy regulamin konkursu  dostępny 
jest na stronie www.gmina.dlugoleka.pl.

marzec

14
piątek
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sKOK W PrzeszŁOŚć

Poszukiwanie skarbów  
to ciężki kawałek chleba.  
nie ważne czy jest się  
wybitnym profesorem  
archeologii, czy jedynie  
miłośnikiem staroci. czasami 
do osiągnięcia szczęścia  
potrzeba niewiele – odrobinę 
cierpliwości i wykrywacz  
metali. innym razem nie  
pomogą nawet setki godzin 
spędzonych w bibliotece, bo 
wszystkie ślady sprytnie  
zaciera czas.

Kiedyś piękny pałac, 
dziś hałda ziemi

Pałac Stein w Kamieniu przez ponad 600 lat miał co najmniej setkę właścicieli. Dziś nie ma już po nim śladu

Kamień pod Długołęką dzielnie 
bronił przede mną swojej historii, 
dopóki wizyta na przypadkowej 
wystawie nie otworzyła mi oczu. 

Dzisiaj już wiem, że jeśli chce się poznać tajem-
nice tej miejscowości, trzeba pojechać prosto do 
Berlina. Przechadzając się po dzielnicy Char-
lottenburg warto zajrzeć do Muzeum Archi-
tektury. Może nie jest ono największą atrakcją 
miasta, ale na pewno świetnie reklamuje tereny 
naszej gminy. 

Pałac przekazywany z rąk do rąk

Zacznijmy od tego, że Kamień nigdy nie był 
położony pod Długołęką. Według  źródeł to 
Długołęka położona była pod Kamieniem. 
Historycy twardo bronią większego statusu 
tej wsi, umiejscawiając ją pod Psim Polem.  
A wszystko ze względu na znajdujący się w niej 
niezwykły pałac.  Nie chodzi wcale o piękny bu-
dynek dworski, który możemy oglądać dzisiaj, 
lecz o pałac Stein, tętniący życiem od 1333 roku.  
Przez ponad 600 lat miał on co najmniej setkę 
właścicieli, ale tak naprawdę nikt na dłużej nie 
zagrzał w nim miejsca. Nie wiadomo czy ku-
powali go i dziedziczyli nieodpowiedni ludzie, 
czy po prostu był przeklęty. Pewne jednak jest, 

że większość właścicieli traktowała jego posia-
danie jako lokatę kapitału a czasami po prostu 
jako przytulne miejsce na raut z przyjaciółmi. 
Wszystko miało się zmienić, kiedy nową panią 
Kamienia została hrabina Laura Henckel von 
Donnersmarck, żona przemysłowca z Górnego 
Śląska, który zbił fortunę na węglu. 

Pałac do kupienia…  
na widokówkach

Nie licząc się z kosztami nowa właścicielka 
zatrudniła sławnego wrocławskiego architekta 
Karla Lüdecke, aby popracował nad wyglądem 
obiektu. Dobudowano więc stajnię, oranżerię, 
wzmocniono pinakle - te koronkowe wypust-
ki na szczycie pałacu. Wszystko po to, aby za-
chwycić męża hrabiny. Niespodzianka jednak 
się nie udała. Hugo Henckel von Donnersmarck 
pozostał obojętny na wdzięki baśniowej fasady 
i wolał powrócić do rezydencji w Siemianowi-
cach. Hrabina nie rozpaczała długo. Kilkanaście 
nieruchomości, które zakupiła w ostatnim cza-
sie, wciąż czekały na jej uwagę. Remont pałacu 
Stein podniósł jego wartość do niebotycznych 
sum, które spokojnie wyłożył bogaty posiadacz 
ziemski z okolic Nowej Soli Adolf von Klitzing. 
I znowu pałac przeszedł w obce ręce i był trak-

towany po macoszemu. Nie jak prawdziwy 
dom, ale hotel pod miastem Breslau. A kiedy 
skończyła się wojna nie było już nic do urato-
wania, chociaż mieszkańcy wsi pamiętają ruiny 
w głębi parku. 

Tymczasem w Berlinie na wystawie poświę-
conej Karlowi Lüdecke lśnią wspaniałe zdjęcia 
otoczonego niewielkim parkiem pałacu Stein. 
Nadal można go kupić. W muzealnym sklepie 
patrzy na nas z reprodukcji zdjęć, plakatów i in-
nych pamiątek. I prawdę mówiąc żal nie zabrać 
go do domu, do wsi Kamień pod Psim Polem.

Katarzyna Lichtenstein
mieszkanka gminy

Masz lekkie pióro, dobre oko do zdjęć lub głowę pełną pomysłów?  Zapraszamy do współpracy nad two-rzeniem „Gazety Gminy Długołęka”! Czekamy na zdjęcia, gotowe teksty albo interesujące tematy.  Propozycje można przesyłać  mailowo na adres  a.walczyk@gmina.dlugoleka.pl. 
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MieJscOWOŚci POd LuPą

W naszym comiesięcznym cyklu czas przekroczyć na 
chwilę „ósemkę” i odwiedzić południową część gminy. 
Tym razem pod lupę weźmiemy miejscowości, które 
w ciągu ostatnich lat skutecznie przyciągają do siebie 

mieszkańców innych gmin. Część z nich osiedla się tu na stałe. Mowa o 
Śliwicach, Pietrzykowicach i Brzeziej Łące.

Inwazja nowych mieszkańców  
na południu gminy

Pierwszą miejscowością, którą mijamy jadąc z Kiełczowa w kierun-
ku Oleśnicy są Śliwice. Na pierwszy rzut oka wieś, jak każda inna. 
Droga, po obu stronach domy, koniec. Jednak zjeżdżając na chwilę  
z powiatówki można poczuć prawdziwą historię tego miejsca. 
Mowa o klasycystycznym pałacu z XVI wieku. Po wojnie pałac 
stanowił część PGR-u, dziś jest w rękach prywatnych. Choć jego 
odbudowa idzie bardzo powoli, zabytek ma bardzo duży potencjał.  
W czasach swojej świetności można było do niego wpływać gon-
dolami.  - Gdyby dziś znalazł się odpowiedni inwestor, pałac wraz  
z przyległym terenem mógłby stać się pięknym i bardzo konkuren-
cyjnym miejscem rekreacji dla wielu turystów – mówi sołtys wsi 
Ryszard Bąba. Nie tylko pałac stanowi atrakcję Śliwic. O to, żeby 
nikt się we wsi nie nudził dba sołtys. – Co roku organizujemy Dni 
Śliwic, Święto Pieczonego Ziemniaka, zabawy karnawałowe  
i mikołajki. Zawsze chętnie bierzemy udział w dożynkach gmin-
nych wystawiając własne stoisko oraz przygotowując wieniec – 
mówi Ryszard Bąba. W Śliwicach prężnie działa wyremontowana 
w ostatnich latach przez gminę świetlica wiejska. Opiekę nad nią 

sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce. Śliwice w ciągu 
ostatnich lat bardzo się rozwinęły. Gmina systematycznie stawia 
oświetlenie oraz realizuje program oczyszczania rowów i koszenia 
poboczy, co diametralnie poprawiło widoczność w czasie jazdy. 
Problemem są niestety chodniki przy drodze powiatowej.  
– Kiedy powiat robił ul. Wrocławską w Kiełczowie miałem 
nadzieję, że zrobią nam również chodnik w drodze do kapliczki. 
Niestety przeliczyliśmy się. Na inwestycję będziemy musieli jeszcze  
poczekać. Może nowe władze w starostwie się na nią zdecydują – 
mówi Ryszard Bąba. Argumentem za tym, żeby zamieszkać  
w Śliwicach jest na pewno bardzo dobre połączenie z Wrocła-
wiem. Do Psiego Pola można dostać się w 10 minut. Przez wieś 
przejeżdża autobus podmiejski 921, którym dojedziemy do  
pl. Grunwaldzkiego. Do dyspozycji mieszkańców są dwa sklepy: 
jeden spożywczy, drugi z artykułami metalowo-narzędziowymi, 
który jest prawdziwą wizytówką wsi, nie tylko ze względu na na-
zwę – „Mechaniczna śliwka”, ale również ze względu na jakość  
i cenę towaru.

ŚLiWice

Historyczny pałac, wyremontowana świetlica i pieczone ziemniaki – „bąbowa” wieś

Pałac w Śliwicach ma bardzo duży potencjał inwestycyjny. Być może kiedyś stanie się doskonałym miejscem rekreacji dla turystów
fo
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Sołtys: Ryszard Bąba 

liczba mieszkańców: 423



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   7

     MieJscOWOŚci POd LuPą

Pietrzykowice to jedna z najmniejszych miejscowości w gminie 
leżąca pomiędzy Śliwicami a Brzezią Łąką. W ciągu ostatnich 
lat wprowadziło się tu wiele nowych osób. Wg obserwacji soł-
tysa wsi Andrzeja Szostaka przyjezdnych jest już znacznie wię-
cej niż rdzennych mieszkańców. – W zeszłym roku wspólnie 
z radą sołecką wpadliśmy na pomysł organizacji lokalnego fe-
stynu, żeby ludzie mieli okazję się bliżej poznać i zintegrować. 
Ku naszemu zaskoczeniu na biesiadę przyszła prawie cała wieś. 
Wpłynęło to bardzo pozytywnie na nasze sąsiedzkie relacje. 
Niewykluczone, że w tym roku również podejmiemy się orga-
nizacji festynu – mówi sołtys. Mieszkańcy chętnie uczestniczą 
w gminnych imprezach. W zeszłym roku Pietrzykowice zajęły 
trzecie miejsce w konkursie na wieniec dożynkowy. Wieś 
jest dobrze skomunikowana z Wrocławiem. Przejeżdża tędy 
autobus linii 921. Przez Pietrzykowice kursuje również PKS 
do Oleśnicy. Wśród podjętych inwestycji największe wrażenie 
robi nowy plac zabaw wraz z altaną. – Bardzo często zatrzy-
mują się u nas rowerzyści przejeżdżający przez wieś. Dzieciaki 
mają tu istny raj – zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki. Rodzice w 
tym czasie mogą odpocząć na ławce. W razie deszczu można 
się schować w altance. Można w niej również coś przekąsić – 
mówi Andrzej Szostak. W Pietrzykowicach jest realizowany 
program estetyki wsi obejmujący oczyszczanie rowów i kosze-
nie poboczy. Choć droga powiatowa jest w całkiem dobrym 
stanie, największe obawy wśród mieszkańców budzi niebez-
pieczny zakręt, przy którym przydałyby się barierki ochronne. 
– Droga jest dość wąska i kiedy mijają się dwa samochody, 
często przejeżdżają krawędzią drogi, która coraz bardziej się 
zapada. Niektórzy kierowcy nie widzą znaków spowalniających 
i przy zakręcie mogą wylądować w rowie – martwią się miesz-
kańcy. Boczne ulice w Pietrzykowicach są oświetlone  
i utwardzone. Choć we wsi nie ma szkoły, sklepu i kościoła nie 
stanowi to żadnego problemu. Kilkaset metrów dalej zaczyna 
się Brzezia Łąka, w której wszystko jest pod ręką.

PietrzyKOWice 

Idealna przystań dla rowerzystów

Plac zabaw w Pietrzykowicach to idealna przystań dla rodziców z dziećmi
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Na tle pozostałych miejscowości Brzezią Łąkę śmiało można nazwać 
małą stolicą. Jest tu niemal wszystko, co zbliża ją do warunków życia 
w mieście, ale na szczęście miastem jej nie czyni. W ciągu ostatnich lat 
liczba mieszkańców Brzeziej Łąki gwałtownie wzrosła. Dziś mieszka 
tu prawie 1200 osób, co plasuje ją na piątym miejscu w gminie pod 
względem liczby ludności. Czym miejscowość przyciąga do siebie lu-
dzi? Na pewno atrakcyjną lokalizacją, rozległymi terenami zielonymi, 
ciszą i spokojem, ale również bogatą ofertą usługową. Mieszkańcy 
mają wszystko pod ręką: trzy sklepy spożywcze, sklep ogrodniczy, 
sklep budowlany, ośrodek zdrowia, aptekę, zespół szkół (gimnazjum 
i podstawówkę), świetlicę wiejską, zabytkowy kościół parafialny, 
przedszkole, Orlika a nawet zabytkowy młyn, w którym do dziś mieli 
się zboże. W Brzeziej Łące nie można na pewno narzekać na nudę.  
Z inicjatywy sołtysa Elżbiety Świerczyńskiej we wsi swoją działalność 
rozpoczął klub seniora. – Rodzice bardzo często zabierają dzieci do 
miasta a babcia z dziadkiem nie mieszczą się już do auta i zostają  
w domu. Nie mogę pozwolić na to, żeby siedzieli bezczynnie i patrzyli  
w sufit albo w telewizor. Pomyślałam, że warto ich uaktywnić – 
mówi pani sołtys. W przeciągu kilku tygodni klub zyskał ponad 20 
członków, w tym czterech panów. Seniorzy spotykają się w każdą 
środę i czwartek w świetlicy wiejskiej. – Na spotkaniach uczymy się 
tańca nowoczesnego z instruktorem GOK-u, malujemy na szkle 
pod okiem pani Małgorzaty Rel,  robimy świąteczne ozdoby a także 
wspólnie śpiewamy. W planach mamy zorganizowanie zajęć lepienia 
z gliny. Zapraszamy do klubu wszystkich chętnych seniorów, nie 
tylko z Brzeziej Łąki. – dodaje Elżbieta Świerczyńska. Seniorzy 
bardzo chętnie uczestniczą również w corocznych balach seniora 
a także w lokalnych imprezach. W ubiegłym roku na boisku przy 
świetlicy odbyło się pasowanie na wieśniaka brzeziołąckiego, czyli 
testy sprawnościowe dla nowych mieszkańców Brzeziej Łąki. W ka-
lendarzu imprez sołeckich na stałe wpisały się również: dzień kobiet, 
festyn parafialny, dożynki wiejski, turniej siatkarski i koszykarski 
oraz bal karnawałowy. Pod względem inwestycyjnym największy 
nacisk w Brzeziej Łące został położony na utwardzanie nawierzchni 
drogowych, poprawę melioracji, oświetlenie oraz program estetyki 
i upiększania wsi. W ciągu ostatni lat kompleksowy remont został 
przeprowadzony m.in. na ul. Orzechowej, ul. Porzeczkowej, Tru-
skawkowej i Krętej. Gmina przeprowadziła również remont świetlicy 
wiejskiej. Wartość zadania przekroczyła ponad 100 tys. złotych.   
Wizytówką wsi jest ryneczek. Gmina położyła kostkę, posadziła drze-
wa, postawiła ławeczki i oświetlenie. Mieszkańcy bardzo chętnie się 
tam spotykają w okresie letnim. Największą bolączką mieszkańców 
jest brak chodnika wzdłuż drogi powiatowej i brak kanalizacji.

Brzezia ŁąKa 

Raj dla seniorów i nie tylko

Sołtys wsi Elżbieta Świerczyńska nie pozwala mieszkańcom się nudzić. Co roku 
organizuje dla nich liczne zabawy
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adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Sołtys: Andrzej Szostak

liczba mieszkańców: 112

Sołtys: Elżbieta Świerczyńska 

liczba mieszkańców: 1195

W następnym numerze pojedziemy do: Borowej, rakowa, Oleśniczki i Kątnej.
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nierucHOMOŚci 

SEKCJA 

PRAWNA

O prawach 
konsumentów słów kilka

C zęsto słyszy się o przypadkach, w których młodzi, 

kulturalni jegomoście wpraszają się do mieszkań 

osób starszych i przekonują je, aby dokonały za-

kupu np. zestawu garnków nierdzewnych za „oka-

zyjną” kwotę 5000 zł (z możliwością rozłożenia na 

wygodne raty). Na szczęście prawo konsumenckie przewiduje pewne 

mechanizmy obrony przed takimi praktykami.  

Jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa (a więc np. w mieszkaniach 
osób prywatnych). Możemy skorzystać z tego prawa w termi-
nie 10 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny. 
Najlepiej zrobić to na piśmie i wysłać je pocztą (za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru) na adres przedsiębiorcy.

Kupując przez internet

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zakupów przez inter-
net. Konsument ma 10 dni na odstąpienie od umowy i zwrot 
niechcianego towaru. Takie uprawnienia dotyczą wyłącznie 
konsumentów. Nie można z nich skorzystać, jeśli kupujemy coś 
na firmę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą 
rozważyć co będzie dla nich korzystniejsze – kwestie podat-
kowe czy ochrona konsumencka.  Klienci mają możliwość 
zwrócenia się po bezpłatną pomoc do Federacji Konsumentów, 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Powiato-
wego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. Na ich stronach 
internetowych dostępnych jest wiele broszur, wzorów pism  
i innych przydatnych informacji. 
Pamiętajmy, że naszą najsilniejszą bronią w walce z nie-

uczciwymi akwizytorami jest przede wszystkim zdrowy 

rozsądek. 

Bartosz Lubasiński
sekcja prawna

d ziałka na sprzedaż zlokalizowana jest w południowej 
części Brzeziej Łąki, ok. 250 m od głównej drogi - ul. 
Wrocławskiej. Dojazd do niej prowadzi od ul. Sportowej. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głównie tereny za-

budowane domami jednorodzinnymi. Jedynie od strony południowej 
grunty przeznaczone są pod tereny rolne. Od strony południowej gra-
nicę działki stanowi rów melioracyjny.

Działka położona jest na płaskim terenie i ma kształt wydłużonego 
trapezu o wymiarach ok. 30 x 65 m. Nieruchomość posiada ogrodze-
nie od strony sąsiadującej z zabudowaną działką. Sieci infrastruktury 
technicznej (prąd i wodociąg) poprowadzone są-
bezpośrednio przy działce, wzdłuż 
ul. Sportowej. W pobliżu znajduje 
się duży teren sportowo-rekreacyj-
ny z boiskiem do piłki nożnej.

 Brzezia Łąka jest bardzo dobrze 
skomunikowana z Wrocławiem. 
W miejscowości znajdują się m.in.: 
trzy sklepy spożywcze, boisko OR-
LIK, ośrodek zdrowia, zespół szkół 
(szkoła podstawowa, gimnazjum), 
kościół, cmentarz, świetlica wiejska 
oraz czynny zabytkowy młyn.

anna Kijakowska-Polaczek
wydział planowania gospodarki nieruchomościami

interesują cię nieruchomości na sprzedaż  
w gminie długołęka? zadzwoń (71) 323 02 23  

lub sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl

Myślisz o kupnie działki poza miastem? 
sprawdź oferty nieruchomości w gminie dłu-
gołęka – jednej z najlepiej rozwijających się 
gmin wiejskich w Polsce. dziś prezentujemy 
atrakcyjne działki pod zabudowę mieszkanio-
wą w Brzeziej Łące.

ZAMIESZKAJ  
W GMINIE  
DŁUGOŁĘKA  
Brzezia Łąka

 Powierzchni
a: 

2026m2

Cena wywoław
cza:  

128 tys. zł 
brutto

Termin przet
argu:  

20 marzec 20
14 r.

Wadium: 12 8
00 zł  

do 17 marca

BOrOWa
n  dwie działki 

o powierzchni 

ok. 0,0900 ha 

(po podziale 

geodezyjnym  

dz. nr 

171/15)

Kątna 

n  cztery 
działki o 

powierzchni 

od 0,0900 do 

0,1340 ha (po 

podziale geo-

dezyjnym dz. 

nr 86/2)

dOMaszczyn
n  działka 

nr 149/3,  

o powierzchni  

ok. 0,0980 

ha;

ŁOzina
n  dwie działki 

o powierzchni  

ok. 0,1100 ha  

(po podziale  

geodezyjnym 

dz.  

nr 185/1)

KaMień
n  działka 

nr 50/2,  

o powierzchni 

0,0800 ha;

PasiKurOWice
n  działka 

nr 238,  

o powierzchni 

0,0383 ha

n  działka 
nr 96/4 o 

powierzchni 

0,2041 ha;

JanuszKOWice
n  działka nr 

208/5,  

o powierzch-

ni 0,1720 ha 

(zabudowana 

budynkiem 

dawnego dwo-

ru)

W 2014 roku planowana  jest sprzedaż działek:
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W budżecie na 2014 rok zostały zabezpieczone  
środki w kwocie  1,7 mln zł na budowę nowych  
punktów świetlnych (w tym 70 tys. zł na montaż 
opraw oświetleniowych na istniejących słupach 
oraz 100 tys.  zł na wykonanie nowych projektów 
oświetlenia, którego budowa nastąpi w kolejnych 
latach). na modernizację nawierzchni drogowych 
gmina przeznaczy 4,5 mln zł. sprawdź gdzie zostaną 
przeprowadzone inwestycje w 2014 roku.

Nowe drogi 
i oświetlenie  
w gminie

W 2014 roku gmina wybuduje lampy oświetleniowe w 19 miejscowościach

fo
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n Bąków – odcinek dz. 70/3, 64/8, 77/1

n Borowa – odcinek ul. Klonowej

n Borowa – odcinek ul. akacjowej z sięga-

czem

n Dobroszów Oleśnicki – odcinek dz. 368

n  Dobroszów Oleśnicki – odcinek dz. 359 

i 121/2 (łącznik Dobroszowa Ol. z Ja-

nuszkowicami)

n  Mirków – odcinek ul. Wrocławskiej 

(oświetlenie przystanku autobusowego)

n raków – odcinek dz. 367/1

n raków – dz. 359, 360

n skała – odcinek dz. 59

n Łozina – dz. 68/6

n Łozina – sięgacz ul. Ogrodowej

n Januszkowice – ul. Leśna

n Kiełczów – ul. Bławatna

n Kiełczów – ul. Wiosenna z sięgaczami

n  Kiełczówek – ul Jaśminowa 

i odcinek ul. Jesionowej

n Oleśniczka – dz. 343

n szczodre – ul. Polna

n szczodre – sięgacz ul. Modrzewiowej

n Piecowice – ul. tulipanowa

n Wilczyce – sięgacz ul. Polnej

n  Kiełczówek – odcinek ul. topolowej 

i ul. Jarzębinowej

n siedlec – ul. Wiśniowa

n Pruszowice – odcinek ul. słonecznej

n Pruszowice – ul. Wiosenna

n Długołęka – ul. Świerkowa

n Byków – ul. Ogrodowa

n Byków – odcinek ul. Osiedlowej

n Domaszczyn – sięgacz ul. trzebnickiej

n Domaszczyn – odcinek ul. Wrocławskiej

n Długołęka - fragment ul. Bukowej

n Długołęka – ul. Brzozowa i Jemiołowa

n Bielawa - fragment dz. nr 346/2

n Bielawa - fragment dz. nr 347

n Brzezia Łąka - ul. słoneczna

n Kątna -  fragment  dz. nr 205/5

n Mirków - ul. różana

n  ramiszów - dz. nr 901/78, fragment dz. 

nr 901/79

n stępin – dz. 392, 393

n Kępa – fragment dz. 88/2

n Dąbrowica – dz. 72/2

n siedlec – ul. Wiśniowa

n raków – dz. 359, 360

n Borowa – ul. Cisowa

n Oleśniczka – dz. 354

n Brzezia Łąka – ul. słonecznwa

n Bielawa – dz. 348/1

n Zaprężyn – dz. 164

n siedlec – ul. słoneczna z sięgaczami

n Wilczyce – ul. szkolna

n Godzieszowa – dz. 189

n Dobroszów Oleśnicki – dz. 372

n Borowa – ul. akacjowa z sięgaczem

n Borowa – ul. Wierzbowa

n  Łozina – sięgacz ul. Ogrodowej (dz. 

203/7, 203/12)

n  Kiełczów – ul. Wąska, odcinek ul. Krętej 

i ul. Polnej

n  Mirków – zostało przeznaczonych 500 000,00 

zł na modernizacje nawierzchni drogowych 

w tej miejscowości (trwa analiza techniczna 

możliwości wykonania robót budowlanych) 

OŚWietLenie  
drOgOWe

PrOJeKty  
BudOWy  
OŚWietLenia 
drOgOWegO

MOdernizacJa 
naWierzcHni 
i KOnstruKcJi 
drÓg

Karolina Pietrzak wydział remontów i inwestycji

Jeśli pojawią się wolne środki finansowe gmina będzie zlecać kolejne projekty
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decyzja o rozbudowie szkoły jest 
podyktowana przede wszystkim 
szybkim wzrostem liczby miesz-
kańców Kiełczowa. W chwi-

li obecnej zameldowanych jest tam ok. 4,5 
tys. ludzi. Nowy budynek ma być połączony  
z obecnym łącznikiem na poziomie parteru  
i piętra. Zaprojektowana szkoła będzie posia-
dać 14 sal dydaktycznych oraz pomieszczenia 
dodatkowe, takie jak: aula/świetlica, sekreta-
riat, pokój dyrektora i jego zastępcy, toalety dla 
uczniów i personelu - dostosowane także dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzch-
nia użytkowa budynku to ponad 3 tys. m².  
I etap inwestycji polegać będzie na budowie 
części dydaktycznej z częścią sali gimnastycz-
nej (sala do squasha, siłownia, pokój nauczy-
cieli wychowania fizycznego i pomieszczenia 
towarzyszące). Procedura przetargowa, któ-
ra wyłoni wykonawcę robót budowlanych 
rozpocznie się w I kwartale br. Zakończenie  
I etapu inwestycji wstępnie przewiduje się na 
przełom lipca i sierpnia 2015 r.

Karolina Pietrzak
wydział remontów i inwestycji

Jedną z największych tegorocznych inwestycji w gminie dłu-
gołęka będzie rozbudowa szkoły podstawowej w Kiełczowie. 
Projekt robi duże wrażenie – do dyspozycji dzieci będzie  
14 dodatkowych sal dydaktycznych, aula, świetlica,  
a nawet sala do squasha.

W Kiełczowie powstanie nowoczesna szkoła

Projekt nowej szkoły w Kiełczowie wygląda imponująco. Dzieciaki na pewno będą zadowolone
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złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na:
 
n  budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej sportu” 

w Długołęce – wartość projektu: 690 tys. zł*

n  zakup kontenera sanitarno-szatniowego oraz budowy infrastruktury towarzyszącej przy boisku piłkarskim 

w Długołęce w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej: wartość projektu: 210 tys. zł*

n  pobyt delegacji niemieckiej z partnerskiej gminy Velen w czerwcu br. - wartość projektu: 25 tys. zł*

n  zatrudnienie osób do organizowania zajęć sportowych na kompleksach boisk „Orlik” w Kiełczowie, 

Brzeziej Łące i Łozinie – „animator Moje Boisko – OrLIK 2012” – wartość projektów: 54 tys. zł

znamy wyniki wniosków o dofinansowanie na:
 
n  wdrożenie programów rozwojowych obejmujących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w sześciu szkołach z terenu 

gminy długołęka oraz stworzenie szkolnego ośrodka kariery w ramach środków unii europejskiej – wartość 
projektu: 699 tys. zł*; - rekomendowano do dofinansowania

n  wystem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie długołęka „rodzina bez przemocy” – wartość projektu 
54,6 tys. zł* – nie rekomendowany do dofinansowania.

n  usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy długołęka w roku 2014 - wartość projektu 87 tys. zł * 
- przyznano dofinansowanie

 *Wartości w zaokrągleniu

dagmara Parfanowicz
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków  

finansowych i współpracy z zagranicą

Każdy grosz na wagę złota
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Koło formalnie rozpoczęło swoją działalność 
w kwietniu 2013 r., ale sama idea zrodziła się 
wcześniej, podczas jednego z towarzyskich spot-
kań kilku koleżanek. – Pewnego dnia doszły-
śmy do wniosku, że chcemy wspólnie stworzyć 
coś ciekawego, co pozwoli nam na pokazanie 
naszych umiejętności poza kręgiem rodziny  
i przyjaciół – mówi Renata Śliwka, przewod-
nicząca koła. Pomysł szybko przekuto na kon-
kretne działania. – Na początku musiałyśmy 
dotrzeć do kobiet, które razem z nami chciałyby 
realizować swoje pasje. Nie było to tak trudne jak 
przypuszczałyśmy. Jest nas obecnie 13 członkiń  
i wszystkie mocno angażujemy się w życie naszego 
koła i naszej miejscowości. Trzynastka stała się na-
szą szczęśliwą liczbą– śmieje się pani Renata.

Koło z Jaksonowic zdobyło grunwald

Koło skupia swoją działalność na organizacji 
spotkań, zabaw i festynów przede wszystkim 
dla mieszkańców Jaksonowic. – Na swoim kon-
cie mamy już kilka udanych wydarzeń: dzień 
dziecka, dożynki wiejskie, pierwszy dzień lata, 
święto pieczonego ziemniaka – chwali się pani 
Agnieszka Piwowarska, jedna z założycielek 
koła. Gospodynie starają się także wyjść poza 
granice swojej miejscowości. W ubiegłym roku 
zaprezentowały swoje stoisko na Gminnych 
Dożynkach, brały też udział w pokazie stołów 
wigilijnych w urzędzie gminy. – W grudniu 
miałyśmy również okazję zareklamować nasze 
koło i naszą gminę na wystawie stołów wigilij-
nych w Pasażu Grunwaldzkim. Jednak za nasz 
największy sukces uważamy zajęcie II miejsca  
w konkursie „Pyszna Baba Dolnośląska” organi-
zowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego” – z dumą opowiada pani Renata.

Ponadczasowe receptury

Na co dzień gospodynie spotykają się w świet-
licy wiejskiej w Jaksonowicach. – Na naszych 
spotkaniach przy ciastku i kawie wymieniamy 
się przepisami, planujemy kolejne działania, ale 
też wynosimy z nich dużo wiedzy i mądrości, 
przekazywanych nam przez starsze członkinie 
koła. Panie dzielą się z nami przepisami przeka-
zywanymi w ich rodzinach z pokolenia na po-
kolenie, służą dobrą radą wynikająca z ich mą-
drości życiowej. To bardzo owocne i pouczające 
spotkania – podsumowuje przewodnicząca.

opracowała anna chomicka
wydział promocji gminy

Szczęśliwa trzynastka   
– koło gospodyń wiejskich z Jaksonowic

  a l e  w                  j e s t  w e s o ł oKOŁO

Smakowite wypieki są znakiem firmowym koła z Jaksonowic
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Koło gospodyń z Jaksonowic podbiło serca wszystkich klientów Pasażu Grunwaldzkiego
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S pośród wszystkich kół gospodyń wiejskich działających w gminie koło 
z Jaksonowic jest najmłodsze. nie oznacza to jednak, że ma mniej do 
zaoferowania i mniej dokonań na swoim koncie. Wręcz przeciwnie od 

pierwszych dni swojego istnienia gospodynie z Jaksonowic pracują pełną parą 
na stworzenie swojej własnej tradycji.
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B ale seniora na stałe wpisały się 
do kalendarza gminnych imprez  
w Długołęce. Tegoroczna fre-
kwencja tylko potwierdziła, jak 

bardzo celnym pomysłem okazała się ich or-
ganizacja. W sumie na ośmiu balach bawiło 
się łącznie ok. 800 seniorów. Pomysłodawcą 
imprezy jest wójt Iwona Agnieszka Łebek. – 
Widzieć jak bawią się najstarsi mieszkańcy, 
ile mają w sobie sił i chęci do wspólnego tań-

czenia i śpiewania  to naprawdę niespotykane 
doświadczenie. Panowie są bardzo szarmanc-
cy i nie pozwalają za długo siedzieć kobietom 
przy stołach. Najstarszy uczestnik balu miał  
92 lata – mówi z uśmiechem wójt gminy. Or-
ganizatorzy zapewniają seniorom bezpłatny do-
jazd na zabawę, powrót do domu, wyżywienie 
a także oprawę muzyczną.  - Dobrze, że pani 
wójt pamięta o nas. Może i jesteśmy już dziad-
kami, ale bawimy się, jak nie jeden młodzieniec 

– mówi jedna z seniorek.  Tradycją podczas ba-
lów jest uhonorowanie wieloletnich małżeństw 
medalami od prezydenta RP oraz dyploma-
mi od pani wójt. Seniorzy otrzymują również 
drobne upominki za aktywne uczestnictwo  
w konkursach. Szkoda, że kolejne bale dopiero 
za rok, ale po drodze na seniorów z gminy czeka 
jeszcze wiele innych atrakcji.

adrian Walczyk
wydział promocji gminy

nie jeden młody zazdrości im kondycji, poczucia 
humoru i chęci do zabawy. nie jeden młody nie 
wytrzymałby tyle czasu na parkiecie w nieustan-
nym tańcu, co oni. O kim mowa? O seniorach  
z gminy długołęka, którzy już po raz dziewiąty  
bawili się na organizowanych przez wójta balach.
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Koniec 
balów seniora 
królewskie  
pary wybrane

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.


