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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Przed nami bardzo ważny moment, który będzie miał 

wpływ na najbliższą przyszłość naszej gminy. Mowa 

oczywiście o zbliżających się wyborach samorzą-

dowych. Zachęcam Państwa do aktywnego uczest-

nictwa w głosowaniu. Możliwość wyrażania swojego zdania, 

oceniania tego, co zostało zrobione oraz decydowania o tym, 

jak ma wyglądać najbliższa przyszłość to nasz demokratyczny 

przywilej. Nie biorąc udziału w wyborach pozbawiamy siebie 

tych praw. Każdy głos ma ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że 

aktywnością w głosowaniu wykażą się ludzie młodzi, a w szcze-

gólności ci, którzy po raz pierwszy będą mogli zagłosować. To 

przecież do młodych należy świat i to od nich zależy przyszłość 

naszej gminy. Informacje o tym, gdzie można głosować znajdą 

Państwo na STR. 12. Tymczasem zachęcam do lektury najnow-

szego numeru „Gazety Gminy Długołęka”, w którym tradycyjnie 

podsumowujemy to, co wydarzyło się w ciągu minionego miesią-

ca. Sprawdzimy stan inwestycji na terenie gminy (STR.10), przy-

pomnimy sobie uroczystość otwarcia kompleksu lekkoatletycz-

nego, sprawdzimy z jakich aktywności fizycznych najchętniej 

korzystają mieszkańcy (STR.4), a także sprawdzimy jak czują 

się maluchy naszego żłobka (STR.11). W naszym comiesięcznym 

cyklu, w którym sprawdzamy pod lupą wybrane miejscowości, 

odwiedzimy Kiełczów i Wilczyce. Życzę Państwu przyjemnej lek-

tury i jeszcze raz proszę o aktywny udział w wyborach. Pobijmy 

rekord frekwencji!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Seniorzy z werwą!
Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów z naszej gminy zorganizował 
spotkanie z okazji Dnia Seniora, Dnia 
Chłopaka i co najpiękniejsze 50-le-
cia pożycia małżeńskiego Państwa 
Kanclerskich. Wśród zaproszonych 
gości znalazła się pani wójt i przewod-
niczący rady gminy. – Wszystkim senio-
rom z naszej gminy składam gorące 
życzenia zdrowia, radości i niegasnącej 
energii, a jubilatom kolejnych lat 
życia pełnego miłości i wzajemnego 
zrozumienia – życzyła Iwona Agnieszka 
Łebek. 

Kolejne ułatwienia  
w obsłudze klientów
Od nowego roku osoby fizyczne będą 
składać tylko jeden druk w sprawie 
podatków od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego tzw. IN, IR, IL – 1. 
Druki pobrać będzie można 
na dlugoleka.bip.net.pl.

Nie będzie wzrostu podatków
Propozycja uchwały wójta dotyczącej 
utrzymania stawek podatków lokal-
nych na poziomie z 2014 roku znalazła 
akceptację rady gminy.  Jak zapew-
nia Iwona Agnieszka Łebek decyzja 
wpłynie bezpośrednio na stabilizację 
kosztów mieszkańców. Utrzymanie 
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Seniorzy z gminy bardzo chętnie spotykają się 
z okazji różnych świąt
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W przyszłym roku nie będzie wzrostu podatków
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Remontów przejazdów  
ciąg dalszy
PKP realizuje kolejny remont przejaz-
du kolejowego w naszej gminie. tym 
razem prace trwają przy ul. Polnej 
w Długołęce. Zgodnie z zatwierdzonym 
projektem na przejeździe pojawi się 
samoczynna sygnalizacja przejazdowa 
z czterema sygnalizatorami drogowymi, 
dwiema półrogatkami, a także nowe 
oświetlenie. Obszar przejazdu będzie 
monitorowany za pomocą telewizji 
przemysłowej. W ramach zadania zosta-
nie wymieniona również nawierzchnia 
w torach na bocznicy kolejowej Kogene-
racji S.A.  Pierwszy etap prac rozpocznie 
się na przełomie listopada i grudnia.

Opracowała anna chomicka
wydział promocji gminy

z życia gminy

wysokości podatków powinno być 
także zachętą dla inwestorów chcących 
otworzyć u nas swoją działalność.

Nowe urządzenie  
rekreacyjne zawitały
Obok siłowni napowietrznych i placów 
zabaw pojawiły się kolejne urządzenia. 
tym razem oprócz mięśni będziemy 
mogli poćwiczyć nasze umysły. A to za 
sprawą stołów do gry w szachy i warca-
by. Pierwsze pojawiły się przy urzędzie 
gminy i zostały oficjalnie przetestowane 
podczas otwarcia kompleksu lekkoatle-
tycznego. Kolejne urządzenia zawitają  
w parku w Szczodrem, w parku w Go-
dzieszowej i na placu zabaw w Kamieniu. 
Wójt zapewnia kontynuację inicjatywy.

Kret w gminie
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
zaprasza na kolejne spotkanie autor-
skie ze znanym i lubianym Jarosławem 
Kretem. Nie będziemy rozmawiać jednak 
o pogodzie. Zamiast tego dowiemy się co 
nieco o studiach na kierunku egiptologii, 
tajnikach zawodu dziennikarza i o po-
dróżach w najodleglejsze zakątki świata. 
Spotkanie odbędzie się 14 listopada 
o godz. 17 w bibliotece w Długołęce.

Zbliżają się święta. 
Pamiętajmy o potrzebujących!
Wolontariusze ze szkoły w Dłu-
gołęce postanowili po raz trzeci 
zorganizować „Akcję Wsparcia”. Od 
15 do 19 grudnia w zespole licealno-
gimnazjalnym w Długołęce zostanie 
otwarty magazyn, do którego każdy 
może przynosić żywność o przedłu-
żonym terminie ważności (ryż, mąka, 
kasza, makarony, konserwy, słodycze 
itp.), wszelkie środki czystości oraz 
odzież. - Jesteśmy pewni, że miesz-
kańcy naszej gminy chcą i potrafią 
się dzielić, szczególnie z tymi, którzy 
najbardziej tej pomocy potrzebują. 
Zbliżają się święta, a my nie chcemy 
zapomnieć o rodzinach w potrzebie. 
Liczymy na pomoc mieszkańców – 
mówi Paulina Bober, jedna z wolon-
tariuszek.
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Kolejny lubiany dziennikarz w Długołęce
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Szachy rozwijają pamięć i wyobraźnie przestrzenną

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

życzenia  
dla pracowników  

socjalnych 
Bycie pracownikiem socjalnym 

to misja, wymagająca wielkiego 
serca, zaangażowania i miłości 

do drugiego człowieka. wszyst-
kim pracownikom socjalnym, 

a szczególnie tym z gminnego 
ośrodka pomocy społecznej 
w długołęce, życzymy wiele 

energii oraz ciągłego odnajdy-
wania pasji w wykonywanych 

działaniach. Równocześnie 
przekazujemy gorące życzenia 

zdrowia i pomyślności w spełnia-
niu marzeń.
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S tadion w Długołęce powstał w ramach 
programu „Dolny Śląsk dla Królowej 
Sportu”. Gmina uzyskała dofinanso-
wanie z urzędu marszałkowskiego 

w wysokości 310 tys. zł na budowę. Mieszkańcy 
mają do dyspozycji: czterotorową bieżnię o dłu-

gości 200 metrów,  sześciotorową bieżnię do 
sprintu, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą 
oraz boisko do piłki nożnej. W kolejnym etapie 
gmina postawi oświetlenie oraz szatnię z zaple-
czem sanitarnym.

trener Lisowski czeka na 
przyszłych olimpijczyków

W uroczystości otwarcia stadionu wzięli udział 
wielokrotni mistrzowie Europy i świata w biegu 
na 400 metrów Jakub Krzewina, Marcin Marcini-
szyn i Łukasz Krawczuk, a także twórca sukcesów 
polskiej sztafety Józef Lisowski. - Bardzo się cieszę, 
że tego typu obiekty powstają nie tylko w dużych 
miastach, ale również w gminach wiejskich. Moi 
zawodnicy nie pochodzą z dużych miejscowości. 
Mam nadzieję, że za kilka lat pod moje skrzydła 
trafi przyszły mistrz olimpijski, właśnie z gminy 
Długołęka. Gratuluję wam wspaniałej inwestycji – 
mówił Józef Lisowski. Reprezentanci Polski mieli 
okazję przetestować bieżnię w sztafecie pokazowej 
z udziałem szkolnej młodzieży.

na sportowo

długołęka jako pierwsza 
gmina powiatu wrocław-
skiego może się pochwalić 
nowoczesnym kompleksem 
lekkoatletycznym. stadion to 
niejedyna inwestycja w sport. 
w gminie systematycznie roz-
budowywana jest sieć boisk 
wielofunkcyjnych, orlików 
oraz siłowni napowietrznych. 
mieszkańcy mają do wyboru 
wiele eventów o tematyce 
sportowej.

Sport to zdrowie

Stadion lekkoatletyczny w Długołęce przetestowali polscy olimpijczycy

fo
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nie tylko lekkoatletyka
Stadion lekkoatletyczny to kolejny obiekt 

sportowy w gminie. Do dyspozycji mieszkań-
ców są również liczne boiska wielofunkcyjne, 
orliki, siłownie napowietrzne, pełnowymiaro-
we boiska do piłki nożnej, korty tenisowe a tak-
że hala sportowa. W sumie na terenie gminy 
działa ponad 20 stowarzyszeń sportowych.

cała gmina biega

W kalendarzu gminnych imprez jest spo-
ro miejsca na eventy sportowe. Najlepszym 
tego przykładem jest coroczny bieg o pu-
char wójta. W zawodach biorą udział nie 
tylko mieszkańcy, ale również osoby spoza 
gminy. Kolejną imprezą biegową jest Cross 
Szczodre, w którym startuje młodzież ze 
wszystkich szkół.  - W ubiegłym roku gmina 
wspólnie z Radiem Wrocław otworzyła tra-
sę crossową w parku w Szczodrem - dodaje 
Anna Chomicka, kierownik wydziału pro-
mocji gminy.

Jednośladem po gminie

Długołęka dysponuje pięknymi terenami pod 
turystykę rowerową. Jak zapowiada Iwona 
Agnieszka Łebek, gmina zamierza skorzystać 
z możliwości pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych na stworzenie globalnej ścieżki ro-
werowej. Wycieczki jednośladem po Długołęce 
cieszą się coraz większym powodzeniem. Ostat-
nio wójt zorganizowała dla dzieci Gminny Rajd 
Rowerowy. Trasa miała długość dziesięciu kilo-
metrów. Na starcie zjawiło się ponad sto osób. - 
Rajd był super. Moje dzieci były bardzo zadowo-
lone i już pytają kiedy odbędzie się kolejny – pisze 
na Facebooku gminy jedna z mieszkanek. Wójt 
gminy zapewnia, że w przyszłości odbędą się ko-
lejne tego typu imprezy.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

Podczas otwarcia kompleksu 

lekkoatletycznego wójt wręczyła 

stypendia dla najzdolniejszych 

sportowców w gminie.
chmielewska roksana, 
cieślik Joanna,  
dolińska daria,  
domżalska izabela,  
Franieczek nikola, 
Jastrzębski dawid, 
kaźmierczak Jakub, 
kisielewska Julia, 
kozłowski antoni,  
krupa milena,  
krystecka Justyna,  

kucharska aleksandra, 
kunat izabela,  
marciniec maciej,  

mrozik aleksandra,  
pakulski Jakub,  
pasternak kamila,  

raus kaja,  
raus kalina,  
stasiak kinga,  
stasińska katarzyna , 
stąsko karolina,  
stojanowska marta,  
ulążka emilia,  
wiącek konrad, 
wojciechowski maciej, 
woźnica Justyna,  
zając dominik.
Dziękujemy serdecznie firmie 
Leroy merlin, która już po  
raz drugi współfinansowała  
stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów w naszej gminie.

Liczna grupa stypendystek z klubu UKS Orient II Łozina
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w turnieju wzięło udział sześć dru-
żyn, które uzyskały prawo do 
reprezentowania swojego wo-
jewództwa na arenie ogólnopol-

skiej.  Hokeistki z Łoziny zagrały w jednej grupie 
z drużynami ze Śląska: KKS Kolejarz I Gliwice 
oraz z KS MOSiR Cieszyn.  Podopieczne Marca 
wygrały oba mecze eliminacyjne nie tracąc ani 
jednej bramki. W finale czekała druga drużyna 
z Gliwic, która była zdecydowanym fawory-
tem rozgrywek. Mimo ambitnej i zaciętej wal-
ki laskarki z Łoziny musiały uznać wyższość 
rywalek, które wygrały pewnie 3:0. Drużyna 
UKS ORIENT II Łozina drugi raz z rządu zdo-

była wicemistrzostwo Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w hokeju na trawie.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

w szystko zaczęło się 65 lat temu. 
Właśnie wtedy, jeszcze w zu-
pełnie innym ustroju i realiach, 
powstała Gminna Biblioteka 

Publiczna w Długołęce. Przez te wszystkie lata 
przeszła ona totalną metamorfozę. Dziś to siedzi-
ba główna w Długołęce oraz dziewięć filii w róż-
nych częściach gminy. Biblioteka przeobraziła się 
w miejsce obcowania z szeroko pojętą kulturą. 
Jej działalność nie ogranicza się tylko do litera-
tury oraz do pracy z młodzieżą szkolną. To dzięki 
pomysłowości i zaangażowaniu dyrektor Ewy 
Bubień i jej załogi mamy okazję w naszej gminie 
gościć wybitne osobowości , takie jak: Magda 
Umer, Marcin Meller, Grzegorz Miecugow, 
Maria Czubaszek, Andrzej Andrus czy Tadeusz 
Ross. Dla młodszych organizowane są dodatko-
we zajęcia, wystawy i imprezy np. cieszący się 
dużą popularnością „Pociąg do czytania”. 

dawno, dawno temu …
… a dokładnie 20 lat temu miały miejsce dwa 

ważne wydarzenia – powstała szkoła w Ło-
zinie oraz założono pierwsze liceum ogólno-
kształcące w Długołęce. Pięć lat później otwo-
rzono szkołę w Siedlcu. Inwestycje w oświatę 
były konieczne z kilku względów. Po pierwsze 
w istniejących placówkach zaczynało brako-
wać miejsc dla rosnącej liczby najmłodszych 

mieszkańców. Po drugie warunki panujące 
w szkołach pozostawiały wiele do życzenia. 
Początki nie należały do najłatwiejszych, ale na 
przestrzeni lat szkoły wypracowały sobie silną 
pozycję. Dziś uczniowie biorą udział w licz-
nych konkursach, osiągając przy tym wysokie 
lokaty. Uczestniczą również w zajęciach do-
datkowych, a także uzyskują wysokie wyniki 
w nauce. 

narodziny kultury

We wrześniu mieliśmy okazję wziąć udział 
w wydarzeniach związanych z dziesięcioleciem 
powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Dłu-
gołęce oraz jej „rówieśnika” nowego budynku 
szkoły w Borowej. Inwestycje zostały zreali-
zowane z inicjatywy Iwony Agnieszki Łebek, 
która w tym czasie pełniła już funkcję wójta. 
– Cieszę się ogromnie i jestem dumna patrząc 
zwłaszcza na budynek szkoły. Sama uczęszcza-
łam do podstawówki w Borowej, która wtedy 
mieściła się w pałacu. Obecne warunki są nie-
porównywalne do tych, w których przyszło mi 
się uczyć – komentuje. Gminny Ośrodek Kul-
tury z okazji swoich urodzin przygotował dla 
mieszkańców gminy cykl wydarzeń i warszta-
tów, który trwał przez cały miesiąc. 

anna chomicka
wydział promocji gminy

z życia gminy

dobiegający końca rok był 
pełen różnych jubileuszy. 
uroczyste obchody powsta-
nia obchodziły szkoły  
w borowej, długołęce, ło-
zinie i siedlcu oraz gminna 
biblioteka publiczna i gmin-
ny ośrodek kultury.

Jubileuszowy 2014 rok

Hokeistki uks orient ii łozi-
na znów w czołówce polskich 
drużyn. podopieczne tadeu-
sza marca zajęły drugie miej-
sce w międzywojewódzkich 
mistrzostw młodzików  
w tarnowskich górach.

Laskarki z Łoziny ze srebrnym medalem!

Podczas jubileuszu szkoły w Łozinie odbyło się paso-
wanie pierwszoklasistów
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Srebrne medalistki MMM 2014 z UKS Orient II Łozina wystąpiły 
w składzie:
Justyna Woźnica - kapitan, Wiktoria Szymczak - bramkarz, Aleksandra 
Kucharska, Nikola Franieczek, Daria Dolińska, Kinga Stasiak, Karolina 
Wypart, Anita Płachta, Małgorzata Szponarska, Julia Rudkiewicz, 
Natalia Dejneka, Paulina Salamaga, Nikola Dubik, Nikola Kaszewska, 
Dona Brodziak, Kamila Gac, Wawrzyniak Patrycja

Hokeistki z Łoziny od lat znajdują się w ścisłej czołówce polskich drużyn,
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     mieJscowości pod Lupą

w naszym comiesięcznym cyklu czas odwiedzić 
miejscowości, w których na przestrzeni ostatnich 
lat odnotowano największy przyrost mieszkańców. 
Mowa o Kiełczowie i Wilczycach, w których w za-

meldowanych jest w sumie ponad 6 tys. ludzi. Prawdę mówiąc 
na przykładzie tych dwóch wsi coraz bardziej widać, że granica 
między przedmieściami dużych miast a wioskami graniczącymi 
z miastem coraz bardziej się zaciera.

Tu mieszka jedna czwarta gminy

Kiełczów jest największą sposób 41 miejscowości w gminie Długołę-
ka. Z tego powodu w jego stronę skierowana jest duża część środków 
budżetowych przeznaczonych na inwestycje. Główne działania zreali-
zowane w trakcie czterech ostatnich lat skupiały się wokół rozbudowy 
oświetlenia m.in. przy ul. Akacjowej, Bławatnej, Krótkiej, Polnej, 
Rzecznej, Skowronkowej, Szarotkowej i Wiosennej oraz przebudowy 
i modernizacji dróg. - Na same drogi przeznaczyliśmy prawie 5,5 mln 
złotych. Dużą wagę przykładamy również do rozbudowy kanalizacji.  
– mówi Katarzyna Wolicka kierownik wydziału remontów i inwestycji. 
Kiełczów rozrasta się w ogromnym tempie. Niemal na każdym kroku 
widać nowe budynki i osiedla. – Kiełczów zatracił cechy charaktery-
styczne dla wsi i ewoluował do przedmieścia Wrocławia – komentuje 
jedna z mieszkanek. - Sprowadza się tu wielu młodych mieszkańców, 
tu zakładają swoje rodziny, mają też duże oczekiwania wobec swojego 
otoczenia – dodaje. Miejscowość reaguje na te zmiany. Powstało tu 
kilka dużych i dobrze zaopatrzonych sklepów spożywczych. Skupiają się 
przede wszystkim przy ul. Wrocławskiej. We Wrocławiu, dosłownie 3 
km od centrum Kiełczowa, znajduje się także spore centrum handlowe. 
Gmina zapewnia również komunikację autobusową do Wrocławia 
– linia nr 921 i 931 oraz w weekendy autbus nocny spod Galerii 
Dominikańskiej. W Kiełczowie działają restauracje m.in. Ciao 
Pizza, Bar Tęczowy Pstrąg, Sielska Zagroda czy też Pizzeria Taxi. Na 
miejscu skorzystać można również z usług fryzjerskich, krawieckich, 
mechanika samochodowego oraz z prywatnego ośrodka zdrowia 

i apteki. Budynek gminny, w którym znajduje się przychodnia i apte-
ka został wyremontowany w 2011 r. W Kiełczowie z powodzeniem 
funkcjonują także prywatne przedszkola. Oświata publiczna skupia 
się wokół szkoły podstawowej, która jest w trakcie rozbudowy. 
We wrześniu 2015 r. dzieci powinny rozpocząć rok szkolny już 
w nowym obiekcie. W placówce znajdzie się 14 sal dydaktycznych, 
aula, świetlica oraz sala do squasha. Przy szkole znajduje się boisko 
Orlik, na którym odbywają się treningi młodych i utytułowanych już 
piłkarzy z UKS Kiełczów Academy. Starsi piłkarze trenują w klubie 
Widawa Kiełczów, który współfinansowany jest z budżetu gminy. 
W ostatnich latach gmina sfinansowała urządzenie  boiska przy ul. 
Północnej, montaż piłkochwytów oraz zakup kontenera z przezna-
czeniem na szatnie. Najmłodsi mogą korzystać z placu zabaw oraz 
siłowni napowietrznej. 
W Kiełczowie trudno narzekać na nudę. Miłośnicy mocnych wrażeń 
mogą odwiedzić znajdujący się tu park linowy Sherwood. Do pokonania 
czekają  trzy trasy o różnym poziomie zaawansowania. Jeden z nich 
przeznaczony jest dla maluchów. Osoby lubiące smak historii powinny 
być oczarowane kościołem pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz po-
mnikiem lwa, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Życie 
kulturalne wsi rozwija się dzięki inicjatywom sołtysa Józefa Wantrycha 
i rady sołeckiej. Od kilku lat organizują oni cieszące się dużą frekwencją 
Dni Kiełczowa. W tym roku mieszkańcy mieli również okazję spotka-
nia się przy wspólnym oglądaniu filmów pod chmurką.

kiełczów  

Najwięksi w całej gminie

UKS Kiełczów Academy to zgrana i zdolna drużyna
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Sołtys: Józef Wantrych 

liczba mieszkańców: 4 673
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     mieJscowości pod Lupą

Wilczyce są jedną z najbardziej popularnych miejscowości dla osób 
zainteresowanych wybudowaniem domu i zamieszkania w dobrze 
rozwiniętej, atrakcyjnej miejscowości. Widać to nie tylko na przykła-
dzie przyrostu osób zameldowanych, ale powiększających się osiedli 
i zainteresowania deweloperów. Dziś nowoczesne miejsce do życia, 
w przeszłości teren zasiedlony już w czasach prehistorycznych. Ka-
mienne narzędzia, urny pogrzebowe, biżuteria i inne przedmioty od-
nalezione na wilczyckich polach eksponowane były m.in. w Muzeum 
Starożytności we Wrocławiu. W Wilczycach funkcjonuje publiczne 
gimnazjum prowadzone od niedawna przez Iwonę Gradzik. Podczas 
minionych wakacji szkoła zmieniła się nie do poznania. – Remonto-
wi poddano toalety, które  dostosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, salę gimnastyczną i sale komputerowe, które wyposa-
żono w nowy sprzęt – wymienia dyrektorka. We wsi w przeciągu 
ostatnich lat zaszło więcej zmian. Wyremontowano i przebudowano 
m.in. ul. Borową, Łąkową, Malinową, Polną, Poziomkową. W trak-
cie remontu jest ul. Szkolna wraz z miejscami postojowymi. Kolejna 
droga, na którą jest przygotowywana dokumentacja projektowa to ul. 
Sportowa.Wójt gminy wytypowała również Wilczyce do programu 
budowy chodników przy drogach powiatowych w jej pierwszym 
etapie. Rozbudowywana była także sieć kanalizacji sanitarnej. Dużą 

popularnością wśród mieszkańców wsi cieszy się klub piłkarski WKS 
Wilczyce. Został on reaktywowany w 2010 r. i gra w klasie C.  
- Kibicujemy naszym chłopakom na każdym meczu. Zwłaszcza gdy 
grają u nas, na boisku przy ul. Sportowej- mówi jeden z zagorzałych 
kibiców. Gmina wspiera klub finansowo. W ostatnim czasie zain-
westowano w zakup piłkochwytów i altany, która stoi przy boisku. 
Co roku drużyna liczyć może także na środki na zakup sprzętu. 
Sport zresztą jest wizytówką miejscowości również na zewnątrz. 
Pole do minigolfa odwiedziła we wrześniu reprezentacja nardowa 
siatkarzy z Finlandii. Z relacji wynika, że bawili się bardzo dobrze 
i ciężko było ich skłonić do zakończenia gry. We wsi funkcjonuje 
również ośrodek jazdy konnej „Stajnia Wilczyce” –gmina nie bez 
kozery przecież nazywana jest konną stolicą powiatu. – W Wil-
czycach znajdują się trzy, dobrze zaopatrzone sklepy spożywcze, 
a komunikacja zbiorowa opiera się na autobusach linii 911 i 921 
oraz autobusie nocnym – mówi pani Kasia mieszkanka wsi i dodaje, 
dzięki radzie sołeckiej oraz szkole powoli rozwija się też życie 
kulturalne. W okresie letnim za sprawą Biesiady Wilczyckiej orga-
znizowanej przez radę sołecką, a w okresie jesiennym Kabaretonu, 
który organizuje szkoła. W tym roku podczas Kabaretonu pojawił 
się nawet Michał Gawliński z Neo Nówki.

wiLczyce 

Wieś, która oczarowała Finów

Siatkarze Finlandii podczas MŚ w Polsce przyjechali na minigolfa do Wilczyc
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Sołtys: Wojciech Janowicz

liczba mieszkańców: 1 517

„Odra 2006” – wały przeciwpowodziowe w Wilczycach

dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych oraz firma Skanska 
podpisały umowę na budowę wału 

przeciwpowodziowego na prawym brzegu 
Widawy w Wilczycach. Całość inwestycji re-

alizowana będzie przez kolejne dwa lata. Gmi-
na będzie koordynowała przebieg inwestycji. 
Przed ostatecznym podpisaniem umowy pla-
nowana jest organizacja konsultacji z miesz-
kańcami, podczas którego zostaną omówione 

kluczowe kwestie. Terminy konsultacji będą 
dostępna na www.gmina.dlugoleka.pl

tadeusz Luty 
pełnomocnik wójta ds. ekologii  

i gospodarki wodnej

Opracowała anna chomicka , wydział promocji gminy
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 z życia gminy 

w szóstej edycji konkursu wzięło 
udział 86 samorządów z całej 
Polski. W gronie jurorów za-
siadł Jarosław Duda - pełno-

mocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. 
Gmina do tej pory zdobyła dwa wyróżnienia. 
Tegoroczna edycja przyniosła nam miejsce 
w piętnastce najlepszych z najlepszych. 

– Cieszę się, że projekt realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłu-
gołęce, na który składa się szereg różnorod-
nych działań, został uznany za skuteczny 

i zasługujący na ten prestiżowy tytuł – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. W najlepszej 15. 
znalazły się duże ośrodki miejskie jak Gdańsk, 
Gdynia, Łódź, Poznań czy Warszawa. To do-
daje dodatkowej rangi zdobytemu przez gminę 
wyróżnieniu.

zasady działania projektu

Adresatami projektu są dorośli mieszkań-
cy gminy z orzeczoną niepełnosprawnoś-
cią ruchową, intelektualną lub psychiczną 

a także rodziny tych osób. – Naszym głów-
nym celem jest integracja społeczna oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych. Cel realizujemy 
poprzez włączanie naszych klientów i ich 
rodziny w pełne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym i kulturalnym gminy – tłumaczy 
kierownik GOPS-u Teresa Klimek. To, co 
dla osoby zdrowej jest oczywiste i zwyczaj-
ne, dla osoby niepełnosprawnej często ura-
sta do rangi marzenia. Pracownicy GOPS-u 
pomagają spełniać te drobne marzenia.

dodatkowe wyróżnienie

W ramach konkursu Samorząd Równych 
Szans 2014 nasza gmina została dostrzeżona 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, który przyznał nam nagro-
dę za najlepszy projekt dolnośląski. Tym sa-
mym uzyskaliśmy statuetkę i tytułu „Dolno-
śląskiego Samorządu Równych Szans 2014”. 
Z pełnym opisem nagrodzonych projektów 
można zapoznać się na www.firr.org.pl.

anna chomicka 
wydział promocji gminy

gmina długołęka po raz trzeci 
znalazła się w gronie laure-
atów konkursu „samorząd 
równych szans”. kapituła 
doceniła realizowany od 2004 
r. program „spełnić choć jedno 
marzenie” na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami, który 
w całości finansowany jest 
z budżetu gminy.

Długołęka samorządem równych szans

w izyta miała charakter szkole-
niowy. – Podczas trzech dni 
wspólnych spotkań wymieni-
liśmy się swoimi doświadcze-

niami. Była to również okazja do omówienia 
współpracy na kolejny rok – mówi Teres Kli-
mek, kierowniczka GOPS-u oraz organizator-
ka delegacji. Włosi byli pod wrażeniem widząc 
iloma sprawami zajmują się pracownicy so-
cjalni z Długołęki. – W rozmowach nie szczę-
dzili nam słów uznania na temat postrzegania 
i rozwiązywania spraw społecznych przez 
władze gminy, profesjonalizmu pracy socjal-
nej, ilości i jakości realizowanych programów 
i projektów – dodaje Agata Kubiak pracownik 
GOPS-u. Oprócz szkoleń stacjonarnych goście 
z Włoch zostali zaproszeni do Powiatowego 

Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz 
do domu dziecka w Kątach Wrocławskich, 
w którym przybywa kilkoro dzieci z naszej 
gminy.  - Wiele obiecujemy sobie po wizycie 
gości z Włoch. To naprawdę cenne doświad-
czenie – podsumowuje wizytę pani Klimek 
i dodaje, że na drodze dalszej współpracy ze 
stowarzyszeniem planowane jest dokładne 
zapoznanie się z włoskim modelem wsparcia 
socjalnego. Pracowników GOPS-u interesują 

gminny ośrodek pomocy spo-
łecznej w długołęce realizuje 
projekt pn. „role społeczne i za-
wody” we współpracy ze stowa-
rzyszeniem monviso solidalez 
z partnerskiej gminy Fossano. 
w październiku włosi odwiedzili 
naszą gminę.

Polsko-włoska współpraca społeczna

Włochom bardzo spodobał się urząd gminy
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również rozwiązania w kwestiach zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz roli spółdzielni socjalnych w resocjalizacji 
osób opuszczających zakłady karne i uzależ-
nionych. – Ta wizyta pozwoliła nam zebrać 
wiedzę, którą z pewnością wykorzystamy na 
gruncie udzielanej pomocy społecznej w naszej 
gminie – podkreślają.

anna chomicka
wydział promocji gminy

Zwycięski statuetki 

fo
t.

 a
rc

hi
w

um



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   9

 inwestycJe/nierucHomości

Świetlica w Godzieszowej już prawie gotowa. 
W Stępinie wmurowaliśmy akt erekcyjny.

dzięki mobilizacji wykonawcy, któ-
ry przyspieszył swoje prace, już 
w grudniu mieszkańcy Godzie-
szowej mają szanse zorganizować 

swoje pierwsze spotkania i zajęcia. – Mocno wy-
czekujemy otwarcia świetlicy. Do tej pory mu-
siałyśmy się tułać, nie miałyśmy stałej siedziby. 
Teraz wreszcie będzie miejsce, w którym będzie 
można się spotkać, które będzie łączyło i integro-
wało mieszkańców wsi. Mamy nadzieję, że uda 
się nam organizować tam fajne zajęcia i oprócz 
seniorów przyciągnąć również dzieci i młodzież 

– mówi pani Zofia Eisler, przewodnicząca koła 
gospodyń wiejskich w Godzieszowej. 

Program budowy świetlic w gminie Długołęka 
zawitał również do Stępina. Po zakończonych 
pracach ziemnych i betonowaniu ław funda-
mentowych przyszedł czas na wykonanie ścian 
fundamentów oraz murowanie ścian nośnych 
parteru. W ostatnim tygodniu października na 
placu budowy odbyła się uroczystość wmuro-
wania aktu erekcyjnego połączona z otwarciem 
zmodernizowanego odcinka drogi. – Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za tę inwestycję. Mamy pełno 

pomysłów jak wykorzystać świetlicę. Cieszę się, 
że wreszcie będziemy mieć miejsce do wspólnych 
spotkań – mówiła Katarzyna Wysmyk, prze-
wodnicząca KGW w Stępinie. Otwarcie obiektu 
zapanowano w połowie przyszłego roku. Wójt 
gminy zapowiada dalszą realizację programu bu-
dowy świetlic. 

 adrian walczyk
wydział promocji gminy

W ostatnich dniach października wmurowaliśmy akt 
erekcyjny pod budowę świetlicy w Stępinie
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b rzezia Łąka leży w południowo-
wschodniej części gminy Długo-
łęka, w odległości około 18 km 
od centrum Wrocławia i oko-

ło 10 km od Długołęki. W miejscowości 
znajduje się kościół, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, ośrodek zdrowia, apteka, trzy 
sklepy spożywcze i kilka punktów usługo-
wych. Działki przeznaczone do sprzedaży 
położone są w centralnej części miejscowo-
ści przy ulicy Ogrodowej (droga gruntowa), 
około 60 m od ul. Szkolnej (droga utwar-
dzona tłuczniem). Znajdują się one w cichej 
okolicy, w sąsiedztwie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i siedlisko-
wej. Działki mają kształt prostokątów i są 
położone na płaskim terenie. Sieci infra-

struktury technicznej doprowadzone są do 
najbliższej zabudowy przy ulicy Szkolnej. 
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działki znajdują się na ter-
nie przeznaczonym pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną oraz zabudowę za-
grodową.

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  brzezia łąka

Brzezia Łąka to doskonałe miejsce na wybudowanie 
rodzinnego domu
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myślisz o kupnie działki poza 
miastem? sprawdź oferty nieru-
chomości w gminie długołęka – 
jednej z najlepiej rozwijających 
się gmin wiejskich w polsce. 
dziś prezentujemy atrakcyjne 
działki pod zabudowę mieszka-
niową w brzeziej łące.

Działka: 141/6

Powierzchnia: 0,1271 ha

Cena wywoławcza: 110 tys. 

zł brutto

Działka: 141/7

Powierzchnia: 0,1270 ha

Cena wywoławcza: 110 tys. 

zł brutto

Działka: 141/9

Powierzchnia: 0,1237 ha

Cena wywoławcza: 100 tys. 

zł brutto

Planowane terminy przetargów 
dla działek:

141/6 i 141/7 – koniec listo-
pada 2014 r.

141/9 – połowa grudnia 2014 r.

w związku z  obniżeniem staw-
ki opłat za odbiór i  zagospoda-
rowanie odpadów segregowanych 
przypominamy o  konieczności 
złożenia korekty deklaracji. ter-
min składania poprawek minął 15 
lipca. nowa stawka za odbiór od-
padów segregowanych to 10 zł od 
osoby zamieszkującej nieruchomość. 
deklarację korygującą można złożyć 
bezpośrednio w  urzędzie gminy 
długołęka lub przesłać listownie na 
adres gminy. więcej informacji pod 
numerem telefonu 71 323 02 71.

program budowy świetlic 
w gminie długołęka nabie-
ra coraz większego tempa. 
obiekt w godzieszowej jest 
już prawie gotowy, a na końcu 
października odbyło się wmu-
rowanie kamienia węgielnego 
w stępinie. 
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inwestycJe

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 12.11.2014 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLośĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 03.09.2014 r. umowa podpisana w dniu    23.10.2016 

wraz z przyłączami w Domaszczynie  - 23.10.2014r. - PPHU EKO-KAN-GAZ 

  Jan tokarski, wartość zadania: 8, 3 mln zł 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 02.10.2014 r. wpłynęło 5 ofert - najkorzystniejsza oferta   31.12.2015  

komunalnych z terenu gminy Długołęka  ALBA S.A.,cena brutto: 4 465 918,80 zł  

  trwa weryFikacJa

 

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 15.09.2014r. umowa podpisana w dniu 07.10.2014r.  15.12.2014 

wraz z budową oświetlenia drogowego   - Eco Instal Załubscy, wartość: 335 790,00 zł  

na ul. Akacjowej wraz z sięgaczem w Borowej

 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej  22.09.2014 umowa podpisana w dniu:  30.04.2015 

na drogach gminnych  PAKIEt I - 24.10.2014r. PAKIEt II - 27.10.2014r.

 

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej  30.09.2014 umowa podpisana w dniu 06.11.2014 r.  15.12.2014 

w Kiełczowie, sięgaczu ul. Ogrodowej w Łozinie   - WZRt-eco Sp. z o.o., wartość zadania  

oraz sięgaczu ul. Polnej w Wilczycach  152 701,93 zł 

*STOP*Wzrasta tempo pracy przy 
rozbudowie szkoły podstawowej 

w Kiełczowie. Firma realizująca 

inwestycję zakupiła dodatkowy sprzęt 

i zatrudniła kolejnych pracowników. 

Efekty widać gołym okiem.

Wykonawca zakończył prace związane 

z instalacją odgromową i uziemiającą, 

która zabezpieczy budynek przed ewentual-

nymi gwałtownymi burzami.  Obecnie trwają 

roboty murarskie. Położono już pierwsze 

ściany parteru. Oprócz rozbudowy budynku 

projekt zakłada również modernizację 

przyległego terenu: dojścia i dojazdy oraz 

parkingi. Zakończenie budowy przewidziane 

jest na przyszły rok. 

*STOP*
Trwają prace remontowe budynku Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Siedlcu. W chwili 

obecnej w całości zabezpieczono 

i zaizolowano fundamenty. Budynek wkrótce 

doczeka się nowej elewacji. Planowane 

zakończenie modernizacji to 09.12.2014 r. 

*STOP*Lada moment zakończą się prace 
przy głównym ciągu ulicy Zachodniej w 

Długołęce. Wykonawcy pozostała do ułożenia 

nawierzchnia jezdni głównej. Przy okazji 

zostały wykonane wjazdy oraz wejścia na 

posesje prywatne.  

Oprócz nowej drogi na ul. Zachodniej 

powstały również lampy oświetleniowe. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 

listopad. W rejonie ulicy Zachodniej prow-

adzona jest również modernizacja sięgacza 

(dz. nr 380/22). Ze względu na konieczność 

realizacji odcinka sieci gazowej wraz 

z przyłączami przez Polską Spółkę Gazown-

ictwa Sp. z o.o. zakończenie tego etapu 

inwestycji zaplanowano na przyszły rok.

*STOP*
Modernizacje dróg w gminie prowadzone są 

na wielu frontach.  Obecnie prace trwają 

w Wilczycach przy ul. Szkolnej,  w Borowej 

na ul. Akacjowej i Wierzbowej. Remonty 

powinny zakończyć się w połowie grudnia.

Telegram  
inWeSTycyj
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dotacJe

O fundusze zewnętrzne gmina wy-
stąpiła do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. - Przygoto-
wany wniosek o dofinansowanie 

uzyskał pozytywne oceny, dzięki czemu pozy-
skaliśmy ponad pół miliona złotych i od kwie-
-tnia 2013 r. mogliśmy realizować projekt pn. 
„Maluchy do żłobka – Mama wraca do pracy” - 
mówi Iwona Agnieszka Łebek. Dzięki projek-
towi kobiety miały większe szanse powrotu na 
rynek pracy po przerwie związanej z urlopem 
macierzyńskim i wychowawczym. 

dwa priorytety projektu

Projekt pozwolił na realizację dwóch isto-
-tnych zadań. Pierwsze polegało na zapew-
nieniu odpowiednich warunków lokalowych 
i sanitarnych w żłobku. W tym celu zakupiono 
pomoce dydaktyczne, zabawki oraz wyposa-
żenie żłobka. Przygotowana została także do-
kumentacja regulująca działalność placówki. 
Drugie zadanie miało na celu zatrudnienie 

wykwalifikowanego personelu. - W ramach 
projektu zatrudnionych zostało 17 pracow-
ników. Maluchy mają zapewnioną fachową 
opiekę wychowawczą oraz edukacyjną, która 
uwzględnia j rozwój procesów poznawczych, 
rozwój psychoruchowy, emocjonalny i spo-
łeczny. Uzyskana dotacja miała efekt finan-
sowy dla rodziców, którzy w okresie trwania 
projektu nie ponosili opłat za pobyt dzieci 
w żłobku – przyznaje Ewa Marzec, specjali-
sta ds. obsługi projektu „Maluchy do żłobka – 
Mama wraca do pracy”.

łamiemy stereotypy

- Moim marzeniem było stworzenie przy-
jaznych, nowoczesnych i przede wszystkim 
bezpiecznych warunków do zabawy i nauki 
naszych najmłodszych mieszkańców – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. To kwintesencja mi-
sji żłobka, który łamie stereotypowe myślenie 
na temat placówek publicznych. Standardy 
wprowadzone w Długołęce są na najwyższym 

budowa pierwszego publicznego żłobka w gminie to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji ostatnich lat. Jej realizacja była możliwa 
dzięki zmianom przepisów dot. zasad organizowania 
i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3. umożliwiły one gmi-
nom tworzenie i prowadzenie żłobków. wykorzystaliśmy tę szansę 
w 100 procentach. 

poziomie. - Nie wymarzyłabym sobie lepszej 
opieki dla mojego dziecka. Podziwiam pracę 
i zaangażowanie opiekunek. Projekt bardzo 
pomógł mi we wcześniejszym powrocie do 
pracy. Nie wymagał dużych nakładów finanso-
wych, co jest równie ważnym czynnikiem. Je-
śli miałabym skorzystać jeszcze raz z projektu, 
nie wahałabym się nawet przez chwilę – mówi 
mama Adasia, która zakwalifikowała się do 
projektu.

konferencja na zakończenie  
projektu

30 września odbyła się konferencja pod-
sumowująca całość projektu. Wzięła w niej 
udział posłanka Halina Szymiec – Raczyń-
ska, która złożyła na ręce pani Łebek list 
gratulacyjny przekazany przez ministra 
pracy i polityki społecznej. Podobne gra-
tulacje przekazała reprezentacja marszałka 
województwa – Cezarego Przybylskiego. 
W trakcie konferencji zaprezentowano in-
formacje dot. funkcjonowania żłobka, goście 
obejrzeli film przedstawiający pracę żłobka 
oraz wystawę prac przygotowaną przez jego 
pracowników.

anna chomicka
wydział promocji gminy

Unijny projekt z sukcesem! 
Maluchy są w żłobku, a mamy pracują.

Mamy mogą spokojnie pracować. Dzieci czują się w przedszkolu jak w domu

za nami czwarta edycja 

konferencji „gmina długo-

łęka w unii europejskiej”. 

podczas spotkania zapre-

zentowaliśmy projekty 

realizowane i dofinansowa-

ne w naszej gminie w latach 

2011-2014 oraz przebieg 

współpracy zagranicznej. 

była to również okazja do 

zapoznania się z sukcesami 

w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznych środków fir-

my clarena, zespołu szkół 

w siedlcu oraz gminnego 

ośrodka pomocy społecz-

nej w długołęce.
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wybory samorządowe zbliżają się coraz 
większymi krokami. Liczymy, że w tym roku 
pobijemy rekord frekwencji. zachęcamy 
wszystkich do aktywnego udziału. zobacz 
gdzie możesz oddać głos na swoich kan-
dydatów. na dzień wyborów uruchomione 
zostaną bezpłatne połączenia autobusowe 
z lokalami wyborczymi. rozkład jazdy do-
stępny jest na www.gmina.dlugoleka.pl
 
Jeśli mieszkasz w bielawie możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w świetlicy wiejskiej w Piecowicach przy ul. Stawowej 
20 – okręg wyborczy nr 21.
 
Jeśli mieszkasz w  bierzycach możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w  byłej szkole podstawowej w  Węgrowie – okręg 
wyborczy nr 16.
 
Jeśli mieszkasz w  borowej możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w szkole podstawowej w Borowej przy ul. Parkowej 2/4 
– okręg wyborczy nr 4.
 
Jeśli mieszkasz w brzeziej łące możesz zagłosować w lokalu 
wyborczym w zespole szkół w Brzeziej Łące przy ul. Szkolnej 10 – 
okręg wyborczy nr 1.
 
Jeśli mieszkasz w  budziwojowicach możesz zagłosować 
w lokalu wyborczym w zespole szkół w Łozinie przy ul. Milickiej 
15 – okręg wyborczy nr 11.
 
Jeśli mieszkasz w bąkowie możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w zespole szkół w Łozinie przy ul. Milickiej 15 – okręg 
wyborczy nr 11.
 
Jeśli mieszkasz w  bukowinie możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w zespole szkół w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej 22 
– okręg wyborczy nr 12.
 
Jeśli mieszkasz w bykowie możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w świetlicy wiejskiej w Bykowie przy ul. Ogrodowej 2 
– okręg wyborczy nr 10.
 
Jeśli mieszkasz w  dąbrowicy możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w świetlicy wiejskiej w Januszkowicach przy ul. Klo-
nowej 1 – okręg wyborczy nr 2.
 
Jeśli mieszkasz w długołęce przy ul. Akacjowej, Asnyka, Bocz-
nej, Gajowej, Jaśminowej, Kasztanowej, Klonowej, Kniejowej, 
Konopnickiej, Kochanowskiego, Kolejowej, Krótkiej, Kwiatowej, 
Łowieckiej, Malinowej, Miarki, Mickiewicza, Myśliwskiej, Parko-
wej, Ptasiej, Reja, Słowackiego, Słowiczej, Spokojnej, Spacerowej, 
Szkolnej, Tuwima, Waryńskiego lub Wrocławskiej możesz zagłoso-
wać w lokalu wyborczym w zespole szkolno-przedszkolnym w Dłu-
gołęce przy ul. Szkolnej 40 – okręg wyborczy nr 5.
 
Jeśli mieszkasz w długołęce przy ul. Bukowej, Bzowej, Chabro-
wej, Cisowej, Dębowej, Grabowej, Jarzębinowej, Jemiołowej, Jod-
łowej, Kalinowej, Lawendowej, Lipowej, Magnoliowej, Makowej, 
Modrzewiowej, Okrężnej, Olchowej, Orzechowej, Południowej, 
Rumiankowej, Sosnowej, Świerkowej, Tęczowej, Wiejskiej, Wierzbo-
wej, Wrzosowej, Wschodniej, Zachodniej lub Zawadzkiego możesz 
zagłosować w lokalu wyborczym w zespole szkolno-przedszkolnym 
w Długołęce przy ul. Szkolnej 40 – okręg wyborczy nr 6.
 
Jeśli mieszkasz w długołęce przy ul. Bema, Broniewskiego, Brzozo-
wej, Kopernika, Liliowej, Nowej, Ogrodowej, Polnej, Robotniczej, Ró-
żanej, Rzemieślniczej, Sienkiewicza, Słonecznej, Stawowej lub Zielonej 
możesz zagłosować w lokalu wyborczym w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Długołęce przy ul. Wiejskiej 23 – okręg wyborczy nr 7.
 
Jeśli mieszkasz w  dobroszowie oleśnickim możesz za-
głosować w lokalu wyborczym w świetlicy wiejskiej w Januszko-
wicach przy ul. Klonowej 1 – okręg wyborczy nr 2.

Jeśli mieszkasz w  domaszczynie możesz zagłosować 
w  świetlicy wiejskiej w  Pruszowicach przy ul. Parkowej 11 – 
okręg wyborczy nr 14.
 
Jeśli mieszkasz w godzieszowej możesz zagłosować w lokalu 
wyborczym w zespole szkół w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej 22 – 
okręg wyborczy nr 12.
 
Jeśli mieszkasz w  Jaksonowicach możesz zagłosować 
w lokalu wyborczym w byłej szkole podstawowej w Węgrowie – 
okręg wyborczy nr 16.
 
Jeśli mieszkasz w Januszkowicach możesz zagłosować w lo-
kalu wyborczym w świetlicy wiejskiej w Januszkowicach przy ul. 
Klonowej 1 – okręg wyborczy nr 2.
 
Jeśli mieszkasz w kamieniu możesz zagłosować w lokalu wy-
borczym w świetlicy wiejskiej w Bykowie przy ul. Ogrodowej 2 
– okręg wyborczy nr 10.
 
Jeśli mieszkasz w kątnej możesz zagłosować w lokalu wybor-
czym w świetlicy wiejskiej w Kątnej – okręg wyborczy nr 3.
 
Jeśli mieszkasz w  kępie możesz zagłosować w  lokalu wybor-
czym w świetlicy wiejskiej w Januszkowicach przy ul. Klonowej 
1 – okręg wyborczy nr 2.
 
Jeśli mieszkasz w  kiełczowie przy ul. Akacjowej, Brzozowej, 
Bukowej, Kasztanowej, Leśnej, Letniej, Lipowej, Ładnej, Mlecz-
nej, Modrzewiowej, Ogrodowej, Orzechowej, Parkowej, Polnej, 
Północnej, Różanej, Świerkowej Wiosennej, Wiśniowej lub Złotej 
możesz zagłosować w  lokalu wyborczym w  szkole podstawowej 
w Kiełczowie, przy ul. Szkolnej 3 – okręg wyborczy nr 17.
 
Jeśli mieszkasz w kiełczowie przy ul. Bawarskiej, Bocznej, Ci-
sowej, Cyprysowej, Hebanowej, Kamiennej, Kwiatowej, Lawen-
dowej, Makowej, Miodowe, Platynowej, Południowej, Rzecznej, 
Sezamkowej, Sielskiej, Skowronkowej, Słonecznej, Słowiczej, 
Sportowej, Srebrnej, Szarotkowej, Szkolnej, Wilczyckiej, Wrzo-
sowej, Zachodniej lub Zielonej możesz zagłosować w lokalu wy-
borczym w szkole podstawowej w Kiełczowie, przy ul. Szkolnej 
3 – okręg wyborczy nr 18.
 
Jeśli mieszkasz w  kiełczowie przy ul. Agrestowej, Bławat-
nej, Dębowej, Dobrej, Krętej, Krótkiej, Sosnowej, Spokojnej, 
Wąskiej, Wrocławskiej, Wschodniej lub Zgodnej, możesz zagło-
sować w lokalu wyborczym w szkole podstawowej w Kiełczowie, 
przy ul. Szkolnej 3 – okręg wyborczy nr 19.
 
Jeśli mieszkasz w  kiełczówku możesz zagłosować w  loka-
lu wyborczym w  gimnazjum publicznym w  Wilczycach przy ul. 
Wrocławskiej 15 – okręg wyborczy nr 20.
 
Jeśli mieszkasz w krakowianach możesz zagłosować w loka-
lu wyborczym w byłej szkole podstawowej w Węgrowie – okręg 
wyborczy nr 16.
 
Jeśli mieszkasz w łosicach możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w zespole szkół w Łozinie przy ul. Milickiej 15 – okręg 
wyborczy nr 11.
 
Jeśli mieszkasz w łozinie możesz zagłosować w lokalu wybor-
czym w  zespole szkół w  Łozinie przy ul. Milickiej 15 – okręg 
wyborczy nr 11.
 
Jeśli mieszkasz w michałowicach możesz zagłosować w  lo-
kalu wyborczym w świetlicy wiejskiej w Januszkowicach przy ul. 
Klonowej 1 – okręg wyborczy nr 2.
 
Jeśli mieszkasz w  mirkowie przy ul. Azaliowej, Bławatnej, 
Chabrowej, Fiołkowej, Gazowej, Irysowej, Jaśminowej, Kalino-
wej, Kiełczowskiej, Kolejowej, Krótkiej, Kwiatowej, Lawendo-
wej, Łąkowej, Makowej, Modrej, Polnej, Różanej, Rumiankowej, 
Rzemieślniczej, Wrocławskiej lub Wrzosowej możesz zagłosować 

w lokalu wyborczym w zespole szkolno-przedszkolnym w Mirko-
wie przy ul. Słowackiego 17 – okręg wyborczy nr 8.
 
Jeśli mieszkasz w  mirkowie przy ul. Akacjowej, Brzozowej, 
Bukowej, Jagiellońskiej, Jodłowej, Kasztanowej, Klonowej Ko-
chanowskiego, Kościelnej, Kościuszki, Mickiewicza, Parkowej, 
Słowackiego, Sienkiewicza, Sosnowej, Spacerowej, Sportowej, 
Świerkowej, Topolowej, Wiśniowej lub Wolności możesz zagło-
sować w  lokalu wyborczym w  zespole szkolno-przedszkolnym 
w Mirkowie przy ul. Słowackiego 17 – okręg wyborczy nr 9.
 
Jeśli mieszkasz w oleśniczce możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w świetlicy wiejskiej w Kątnej – okręg wyborczy nr 3.
 
Jeśli mieszkasz w pasikurowicach możesz zagłosować w lo-
kalu wyborczym w świetlicy wiejskiej w Pasikurowicach przy ul. 
Wrocławskiej 30 – okręg wyborczy nr 13.
 
Jeśli mieszkasz w piecowicach możesz zagłosować w lokalu 
wyborczym w świetlicy wiejskiej w Piecowicach przy ul. Stawo-
wej 20 – okręg wyborczy nr 21.
 
Jeśli mieszkasz w  pietrzykowicach możesz zagłosować 
w lokalu wyborczym w świetlicy wiejskiej w Piecowicach przy ul. 
Stawowej 20 – okręg wyborczy nr 21.
 
Jeśli mieszkasz w pruszowicach możesz zagłosować w świet-
licy wiejskiej w  Pruszowicach przy ul. Parkowej 11 – okręg 
wyborczy nr 14.
 
Jeśli mieszkasz w rakowie możesz zagłosować w lokalu wybor-
czym w świetlicy wiejskiej w Kątnej – okręg wyborczy nr 3.
 
Jeśli mieszkasz w ramiszowie możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w świetlicy wiejskiej w Pasikurowicach przy ul. Wroc-
ławskiej 30 - okręg wyborczy nr 13.
 
Jeśli mieszkasz w siedlcu możesz zagłosować w lokalu wybor-
czym w zespole szkół w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej 22 - okręg 
wyborczy nr 12.
 
Jeśli mieszkasz w  skale możesz zagłosować w  lokalu wybor-
czym w  byłej szkole podstawowej w  Węgrowie - okręg wy-
borczy nr 16.
 
Jeśli mieszkasz w  stępinie możesz zagłosować w  lokalu wy-
borczym w szkole podstawowej w Borowej przy ul. Parkowej 2/4 
- okręg wyborczy nr 4.
 
Jeśli mieszkasz w  szczodrem możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w szkole podstawowej w Szczodrem przy ul. Trzebni-
ckiej 42 - okręg wyborczy nr 15.
 
Jeśli mieszkasz w śliwicach możesz zagłosować w lokalu wy-
borczym w świetlicy wiejskiej w Piecowicach przy ul. Stawowej 
20 - okręg wyborczy nr 21.
 
Jeśli mieszkasz w  tokarach możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w zespole szkół w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej 22 
- okręg wyborczy nr 12.
 
Jeśli mieszkasz w węgrowie możesz zagłosować w lokalu wy-
borczym w byłej szkole podstawowej w Węgrowie - okręg wy-
borczy nr 16.
 
Jeśli mieszkasz w  wilczycach możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w  gimnazjum publicznym w  Wilczycach przy ul. 
Wrocławskiej 15 - okręg wyborczy nr 20.
 
Jeśli mieszkasz w  zaprężynie możesz zagłosować w  lokalu 
wyborczym w  byłej szkole podstawowej w  Węgrowie - okręg 
wyborczy nr 16.

Opracowała  
anna chomicka

SPRAWDŹ GDZIE GŁOSOWAĆ


