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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

N a początku chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować 

wszystkim mieszkańcom gminy, którzy aktywnie uczestniczyli  

w tegorocznych dożynkach. Sołectwom za tak liczny udział 

w konkursach, mieszkańcom Pruszowic z sołtysem Krzyszto-

fem Florkiem na czele za ogrom pracy przy organizacji święta plonów oraz 

wszystkim uczestnikom imprezy, których nie odstraszył  ulewny deszcz.  

Byłam naprawdę wzruszona oglądając wasz wkład w przygotowanie wień-

ców, kolorowych stoisk, a także kronik dokumentujących rozwój waszych 

miejscowości. Dożynki zawsze dodają mi mnóstwo pozytywnej energii,  

która bez wątpienia przyda się w nadchodzących miesiącach. Serdecznie 

wam dziękuję, że każdego roku udowadniacie mi, że jesteście ludźmi, dla któ-

rych nie ma rzeczy niemożliwych. Dla takich ludzi chce się żyć i pracować. Dla 

takich ludzi warto walczyć o naszą gminę, żeby żyło się w niej coraz lepiej. 

Dożynki to już niestety czas przeszły. Przed nami nowe rozdziały. Niebawem 

odbędzie się historyczne otwarcie pierwszego kompleksu lekkoatletycznego 

w gminie, na które już dziś chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich miesz-

kańców Długołęki. Od samego początku, kiedy zostałam wójtem, wspieram 

rozwój kultury fizycznej w naszej gminie. Na przestrzeni minionych czter-

nastu lat udało nam się rozbudować sieć boisk wielofunkcyjnych,  postawić 

siłownie napowietrzne, a także wybudować trzy Orliki.  

Co roku wspieram finansowo kluby sportowe oraz nagradzam młodych 

sportowców za liczne osiągnięcia. Kompleks lekkoatletyczny to kolejny krok 

z myślą o młodzieży, która będzie miała dogodne warunki do treningów.  

Wierzę, że zaowocuje to ich przyszłymi sukcesami. Otwarcie zaplanowane 

jest na 11 października w pobliżu urzędu gminy, gdzie powstaje kompleks.

Przełom sierpnia i września to czas naszych gminnych jubileuszy. Swoje  

dziesięciolecie obchodzą Gminny Ośrodek Kultury oraz szkoła w Borowej.  

Aż trudno mi uwierzyć, że ten czas tak szybko zleciał. Wszystkim pracow-

nikom składam najserdeczniejsze życzenia, jednocześnie dziękując za lata 

owocnej pracy dla naszych mieszkańców – zarówno tych najmłodszych, jak 

i najstarszych. Swoje małe święto obchodzi również nowo wybudowany bu-

dynek żłobka i przedszkola, który otwieraliśmy w ubiegłym roku. Co najważ-

niejsze maluchy naprawdę czują się w nim dobrze  i z chęcią tam wracają, 

a rodzice mogą spokojnie pracować, wiedząc, że ich pociechy są pod dobrą 

opieką. Na zakończenie wszystkim uczniom życzę dobrego humoru na dziś,  

a na cały rok szkolny dużo cierpliwości i sił w kroczeniu Waszą ścieżka do  

sukcesu. Niech zdobywanie wiedzy w naszych gminnych placówkach będzie 

piękną i ciekawą przygodą.

 Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Pierwszy dzwonek w szkołach
Za nami gminna inauguracja roku 
szkolnego. Miejsce uroczystości wy-
brano nieprzypadkowo. Dokładnie  
10 lat temu oddano do użytku budy-
nek szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Borowej, w którym spotkali się 
przedstawiciele wszystkich gminnych 
szkół. Z tej okazji pani wójt wręczyła 
wyróżnienia pracownikom i działa-
czom, którzy w ciągu ostatniej  
dekady z dużym zaangażowaniem 
pracowali na rzecz szkoły. Podczas 
inauguracji rozdano również wyróżnie-
nia dla najlepszych stypendystów  
w gminie Długołęka: Michała Maszki  
i Julii Jerzykiewicz oraz dla mia-
nowanych nauczycieli: Bronisławy 
Korpeckiej, Bogumiły Nicpoń, Moniki 
Janusiewicz-Moryc, Agnieszki  
Seifert-Szafrańskiej, Marty  
Szymczakowskiej, Anny  
Michalak, Bogumiły Trzęsowskiej,  
Karoliny Macowicz i Joanny Kowal-
czuk. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Dekada kultury.  
GOK kończy 10 lat.
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce 
obchodzi 10-lecie istnienia.  
W ciągu dekady GOK stał się miejscem, 
które nie tylko umożliwia rozwijanie 
pasji oraz zainteresowań, ale również 
integruje mieszkańców i uczestniczy w 
budowaniu lokalnej tożsamości.GOK 
jest drugą, obok Gminnej Biblioteki 
Publicznej, instytucją kultury w gminie 
Długołęka. Został powołany uchwałą 
rady dokładnie 27 sierpnia 2004 roku. 
Inicjatorką jego utworzenia była wójt 
Iwona Agnieszka Łebek. Pełną parą GOK 
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 Pierwszaki z Borowej wręczyły pani wójt słoneczniki
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prezy będzie można również adoptować 
pieska. Dla każdego, kto przygarnie do 
siebie pupilka, przewidziany jest pamiątko-
wy medal. Piknik odbędzie się 21 września. 
Początek o godz. 11 a wstęp oczywiście 
bezpłatny. 

Drogi w remoncie
Dobiega końca przebudowa ul. Leśnej 
i Miodowej w Pasikurowicach. Pozostał 
jedynie montaż oświetlenia drogowego. 
Umowny termin zakończenia prac przypa-
da na 2 października, ale wiele wskazuje 
na to, że inwestycja zostanie zrealizowana 
wcześniej. W Długołęce trwa z kolei  
modernizacja ul. Zachodniej wraz  
z jej sięgaczami. Wykonano już kanalizację 
deszczową, krawężniki oraz linie elektrycz-
ne dla oświetlenia drogowego.  
Prace budowalne zostały spowolnione  
ze względu na plany podłączenia miesz-
kańców do sieci gazowej. W Kiełczowie 
trwają natomiast intensywne prace  
w zakresie modernizacji odcinka ul. Polnej, 
Wąskiej i odcinka ul. Krętej. Inwestycja jest 
już bardzo zaawansowana, dlatego nie 
przewidujemy problemów z jej umownym 
zakończeniem przewidzianym na dzień 
31.10.2014r. 

Remont peronów
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu planuje remont przystanków 
kolejowych w Pasikurowicach i Siedlcu.  
Zakres prac obejmie podwyższenie 
peronów do 55 cm, postawianie wiat dla 
pasażerów oraz montaż ławek i stojaków 
na rowery. Zgodnie z umową remont 
powinien się zakończyć 15 listopada 2014r. 

Opracował adrian walczyk 
wydział promocji gminy

z życia gminy

wystartował w październiku 2004 roku, 
po zakończeniu prac modernizacyjnych 
jego siedziby przy ul. Wiejskiej.  Aktual-
nie GOK prowadzi  
działalność w głównej siedzibie  
w Długołęce oraz czterech świetlicach 
wiejskich w: Bykowie, Śliwicach, Pa-
sikurowicach i Bielawie. Oprócz tego 
instruktorzy prowadzą zajęcia w świet-
licach w Brzeziej Łące i Kątnej.  – Nasza 
działalność jest dostosowana do potrzeb 
środowiska lokalnego, dzięki czemu 
GOK jest pożądanym partnerem dla co-
raz większej liczby mieszkańców gminy – 
mówi dyrektor placówki Paweł Kamiński. 
Z okazji jubileuszu GOK przygotował 
bogaty program imprez, wydarzeń i 
inicjatyw kulturalnych. 
 
obchody jubileuszu 10-lecia gminnego 
ośrodka kultury w długołęce
2.09. – Urząd Gminy w Długołęce – werni-
saż wystawy jubileuszowej. W programie 
m. in. koncert Trio MuzaArdente – godz. 
16.00
12.09. – Świetlica Wiejska w Bykowie 
– koncert jubileuszowy – w programie 
m.in. występ kabaretowy Ścibora Szpaka 
i koncert Katarzyny Dziewiątkowskiej – 
godz. 17.00
14.09. –  Świetlica Wiejska w Dobroszo-
wie Oleśnickim – rajd rowerowy „Poznaj 
swoją gminę na rowerze”
19.09. – Świetlica Wiejska w Bykowie – 
Turniej Świetlic – cz. I
20.09. – Adrenalina Park w Sokolnikach – 
Turniej Świetlic – cz. II
27.09. – Boisko sportowe w Bielawie – 
wielopokoleniowy piknik rodzinny pt. 
„Zaprzyjaźnij się z Gminą Długołęka” (w 
ramach programu Dom Kultury+ Inicjaty-
wy Lokalne) 
8.11. – Świetlica Wiejska w Brzeziej Łące 
– „Wieczór wiejski” – impreza integra-
cyjna, prezentacja działań i warsztatów 
przeprowadzonych w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 

Pielgrzymka konna do Łoziny
Po raz szósty miłośnicy koni wezmą 
udział w pielgrzymce do Łoziny. Wypra-
wa potrwa dwa dni, 
a rozpocznie się 20 września spod kapli-
cy w Godzieszowej.  Pielgrzymi przejadą 
przez Siedlec do Łoziny, gdzie odbędzie 
się msza święta w Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej. Na zakończenie przewi-
dziany jest wspólny poczęstunek.   

– 

W pędzie życia brakuje nam chwil, kiedy 
wspólnie moglibyśmy się spotkać w 
życzliwej atmosferze i zapomnieć  
o swoich problemach.  Aby wyjść naprze-
ciw tym pragnieniom, z powodzeniem 
organizujemy pielgrzymkę, na której 
spotykają się miłośnicy koni – mówi ks. 
Krzysztof Dorna, kapelan środowisk 
jeździeckich Archidiecezji Wrocławskiej. 
W pielgrzymce może wziąć udział każdy. 
Zgłoszenia są przyjmowane pod nume-
rem telefonu 601 843 294. Organizato-
rzy proszą, by każdy uczestnik przywiózł 
ze sobą drobny poczęstunek, którym 
będzie się można podzielić.  

sobota 20 września 2014
14:00 Zjazd konnych pielgrzymów (opo-
rządzanie koni i zawiązanie wspólnoty)
17:00 Modlitwa w kaplicy w Godzieszowej 
(msza św. w intencji pielgrzymów)
18:00 Wspólnota stołu – braterskie spot-
kanie koniarzy w stajni w Siedlcu
21:00 Apel Jasnogórski
niedzieLa 21 września 2014
9:30 Odprawa
11:15 Utworzenie korowodu i poświęcenie 
pielgrzymów i koni
11:30 Wyjazd do Łoziny
13:00 Uroczysta msza święta
15:00 Powrót do Siedlca
16:00 Posiłek i zakończenie pielgrzymki 

Piknik na czterech łapach
Szykuje się niezła gratka dla naszych 
czworonożnych przyjaciół. Po raz 
pierwszy w parku Szczodre odbędzie się 
„Piknik na czterech łapach”. Na uczestni-
ków czekają liczne atrakcje. Wśród nich 
wybory miss i mistera, pokazy tresury, psi 
fryzjer, szkolenia dla dzieci oraz zabawy 
dla psów.  Każdy uczestnik będzie mógł 
wziąć udział w terenowej grze polegają-
cej na zaliczeniu punktów kontrolnych z 
zadaniami, które będą dotyczyły wiedzy 
ogólnej związanej z psami. Zwycięzca 
otrzyma puchar wójta gminy oraz główną 
nagrodę w wysokości 500 zł. Podczas im-
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Pielgrzymka konna od sześciu lat jednoczy 
miłośników tych zwierząt
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Piknik na czterech łapach” to obowiązkowa 
impreza dla wszystkich miłośników psów
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otwarcie kompLeksu LekkoatLetycznego w długołęce - 11 października 2014 r.
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n iemal we wszystkich szkołach 
na terenie gminy w ciągu mi-
nionych dwóch miesięcy trwały 
intensywne prace remontowe. 

Większość z nich polegała na drobnym 
odświeżeniu klas dydaktycznych oraz na 
zakupie nowego sprzętu, ale w niektórych 
placówkach zmiany są ogromne. Realizacja 
prac była możliwa dzięki dofinansowaniu 
wójta gminy. Od nowego roku uczniowie 
będą mogli skorzystać także z nowej oferty 
edukacyjnej. 

wuef na nowej sali

Gimnazjum  w Wilczycach podczas wa-
kacji zmieniło się nie do poznania. Wyre-
montowano część toalet i dostosowano je do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykona-
no remont sali informatycznej, zakupiono 
nowe komputery, wymieniono drzwi do 
klas lekcyjnych, pomalowano część koryta-
rzy oraz klas. Największą uciechą dla ucz-
niów będzie z pewnością wyremontowana 
sala gimnastyczna. W planach pani dyrektor 
Iwony Gradzik jest  jeszcze montaż dygesto-
rium do doświadczeń w pracowni chemicz-
nej oraz zakup projektora multimedialnego 
z ekranem. – Wakacje były dla nas stanow-

czo za krótkie. Gdybyśmy mieli jeszcze mie-
siąc, udałoby się nam wprowadzić jeszcze 
kilka nowości – mówi pani Gradzik.

wyjedź za granicę z comeniusem

Intensywne prace remontowe trwały także 
w Siedlcu. Ze względu na stale zwiększającą się 
liczbę uczniów, w szkole wygospodarowano i 
przebudowano pomieszczenie na nową salę 
lekcyjną. Wyposażono ją w szafki dla każdego 
ucznia, ławki, krzesła oraz kącik do odpoczyn-
ku. Przygotowano też  nowe pomieszczenie 
na świetlicę szkolną dla młodszych dzieci. W 
szkole systematycznie unowocześniana jest 
baza dydaktyczna. Rozbudowano sieć kom-
puterową, zakupiono siedem komputerów 
oraz projektor multimedialny. Szkoła przy-
gotowuje się do wprowadzenia e-dziennika.  
Zakupiono nowoczesną kserokopiarkę dla 
ulepszenia pracy administracyjnej. W nowym 
roku szkolnym uczniowie będą mogli sko-
rzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.   
– W swojej ofercie mamy kółka naukowe, 
zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia karate  
i zumby. W dalszym ciągu będziemy realizo-
wać międzynarodowy program Comenius. 
W ubiegłym roku byliśmy m.in. w Turcji – 
mówi dyrektor szkoły Maria Biegańska.

z życia gminy

zakończone wakacje nie dla wszystkich były okresem błogiego  
wypoczynku. w wielu szkołach to właśnie w ciągu tych dwóch  
miesięcy trwały prace remontowe. za kilka dni uczniowie  
rozpoczną nowy rok szkolny w odświeżonych murach szkolnych.

Intensywne remonty    przed pierwszym dzwonkiem

Gimnazjum w Wilczycach podczas wakacji przeszło gruntowny remont. Młodzież będzie ćwiczyć na odnowionej sali 
gimnastycznej
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w piłkę na orliku
Na pierwszy dzwonek przygotowana jest 

również szkoła w Łozinie. Przypomnijmy, 
że od września trafią tu maluchy z zamknię-
tej szkoły w Węgrowie. – Ze względu na 
wzrost liczby uczniów utworzyliśmy dwie 
zerówki oraz dwie pierwsze klasy. Zakupili-
śmy nowe meble do sal lekcyjnych dla malu-
chów – mówi pani Ilona Skowera, dyrektor 
zespołu szkół w Łozinie. Podczas wakacji 
wykonano również remont korytarza, klasy 
komputerowej, zamontowano nową bramę 
wjazdową, poprawiono nawierzchnię boiska 
szkolnego oraz zakupiono rzutniki multime-
dialne. Placówka dysponuje jedną z lepszych 
baz sportowych w gminie. Oprócz sali gim-
nastycznej do dyspozycji uczniów jest Orlik, 
na którym prowadzone są zajęcia wuefu oraz 
treningi drużyn piłkarskich z Łoziny.

podstawówki gotowe na 
przyjęcie sześciolatków

W zespole szkolno-przedszkolnym w Mir-
kowie po raz pierwszy w 24-letniej historii 
placówki powstaną dwie pierwsze klasy. 
Jedna 25-osobowa, w której uczyć się będą 
siedmiolatkowie i jedna 22- osobowa składa-
jąca się z sześciolatków. - Zmiana wymagała 
od nas sporej reorganizacji. Musieliśmy wy-
remontować dwa pomieszczenia, odnowić 
klasy dydaktyczne oraz zorganizować nowy 
kącik zabaw – mówi dyrektor Edyta Pody-
ma. Na przyjęcie sześciolatków jest również 
gotowa szkoła podstawowa w Szczodrem. 
Dyrektor placówki zapewnia, że malusz-
ki będą miały zapewnioną należytą opiekę.  
W nowym roku szkolnym uczniowie będą 
mogli skorzystać z szerokiej oferty bezpłat-
nych zajęć dodatkowych. – Na dzieci z klas 
IV-VI czekają zajęcia z języka polskiego, 
angielskiego oraz warsztaty z psychologiem 
– wymienia pani dyrektor Agnieszka Cicho-
rek.

praktyki w „gazecie 
wrocławskiej”

Prace remontowe odbywały się również  
w zespole licealno-gimnazjalnym w Długo-
łęce. Oprócz odświeżenia klas lekcyjnych, 
wyremontowano dach, dokończono oświet-
lenie na sali gimnastycznej oraz zakupiono 
nowy sprzęt komputerowy.  W ofercie edu-
kacyjnej szkoła wprowadziła kilka nowości. 
– Uczniowie pierwszej klasy liceum będą 
mogli odbywać praktyki w „Gazecie Wroc-
ławskiej”. Planujemy również sesję wyjazdo-
wą dla maturzystów w celu ćwiczeń przed 
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z życia gminy / nierucHomoŚci

Intensywne remonty    przed pierwszym dzwonkiem

S iedlec leży ok. 9 km od Wrocła-
wia w północno-zachodniej czę-
ści gminy Długołęka.  Miejsco-
wość jest dobrze skomunikowana  

z Wrocławiem oraz Trzebnicą. Można tam 
dojechać szynobusem, który zatrzymuje się 
na stacji kolejowej w Siedlcu lub autobu-
sem. W pobliżu 6 km od wsi znajduje się 
Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Na 
miejscu mieszkańcy mają szkołę podstawo-
wą, gimnazjum, przedszkole, ośrodek zdro-
wia, stację benzynową, aptekę, pizzerię oraz 
sklep spożywczy. Siedlec jest mekką pol-
skich koniarzy. Odbywają się tu coroczne 
imprezy hippiczne, jedne z największych na 
Dolnym Śląsku: Święto Konia, Ogólnopol-
skie Zawody w Powożeniu oraz Pielgrzym-
ka Konna.

Działka nr 91/1 położona jest w centrum 
wsi, bezpośrednio przy skrzyżowaniu głów-
nej drogi - ul. Wrocławskiej z ul. Leśną. 
Nieruchomość ma kształt zbliżony do pro-
stokąta i położona jest na płaskim terenie. 
Otoczenie działki jest bardzo zróżnicowane: 
zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa, 
budynki gospodarcze, szkoła. Działka jest 
wyposażona w sieć wodną. W miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem U – teren usług publicz-
nych.

anna kijakowska-polaczek 
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  siedLec

Działka posiada bardzo atrakcyjną lokalizację.
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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 siedlcu.

Powierzchnia:  

działka nr 91/1 – 3338 m2

Cena wywoławcza:  

320 tys. zł brutto 

Planowany termin  

I przetargu: IX/X 2014.

nową maturą z języka polskiego – mówi 
Grażyna Pilarska, dyrektor placówki w Dłu-
gołęce.

rozbudowa szkoły w kiełczowie

Największe zmiany szykują się w Kiełczo-
wie, ale na efekty trzeba będzie poczekać do 
przyszłego roku.  Decyzją wójta szkoła uleg-
nie rozbudowie. W placówce znajdzie się 14 
dodatkowych sal dydaktycznych, aula, świet-
lica oraz sala do squasha. Niebawem budynek 
zacznie rosnąć w oczach. Wykonawca przy-
gotowuje się do stawiania ścian fundamen-
towych. Umowny termin zakończenia prac 
budowlanych to trzeci kwartał 2015 roku.  

Rozbudowa szkoły wiąże się z utrudnie-
niami dla kierowców. – Ruch dla samocho-
dów będzie się odbywał w jednym kierun-
ku od ul. Wrocławskiej przez ul. Szkolną  
i Sportową aż do ul. Wilczyckiej. Przez 
najbliższe 2 tygodnie ta tymczasowa reor-
ganizacja ruchu będzie obserwowana przez 
nas i dyrekcję szkoły. Jeżeli sprawdzi się 
zostanie wprowadzona do czasu zakończe-
nia inwestycji. W przeciwnym wypadku 
będziemy szukać lepszego rozwiązania. Z 
uwagi na konieczność likwidacji parkingu 
przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej ze Sporto-
wą, przygotowaliśmy parking tymczasowy  
w sąsiedztwie kompleksu sportowego Or-

lik, przeznaczony przede wszystkim na 
potrzeby rodziców dowożących dzieci – 
informuje Katarzyna Wolicka z wydziału 
remontów i inwestycji. 

Zgodnie z ustaleniami wykonawca ro-
bót ma zakaz poruszania się sprzętem 
ciężkim w godzinach największego na-
tężenia ruchu w obrębie ul. Szkolnej.  
– W porozumieniu z dyrekcją szkoły ustali-
liśmy, że w godzinach 7.30-8.30 oraz 11.30-
12.30, ruch sprzętu obsługującego teren bu-
dowy ma być ograniczony do niezbędnego 
minimum – dodaje Wolicka.

adrian walczyk
wydział promocji gminy
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z życia gminy

Realizacja inwestycji była podykto-
wana gwałtownym wzrostem liczby 
mieszkańców w gminie. Inicjatorem 
budowy żłobka była Iwona Agnie-

-szka Łebek. – W naszej gminie przybywa coraz 
więcej młodych małżeństw. Musimy im zapew-
nić należytą opiekę nad maluchami, podczas gdy 
ci będą swobodnie realizować swoje zawodowe 
plany – mówi wójt. Budynek żłobka i przed-
szkola został zaprojektowany z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów wykoń-
czeniowych. Przykuwa uwagę swoją kolorysty-
ką, oryginalnym projektem oraz rozmiarem. Co 
ważne leży w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły 
podstawowej, gimnazjum oraz liceum, tworząc 
tym samym centrum edukacyjne. 

maluchy jedzą zdrowo

Misją żłobka jest tworzenie warunków oraz 
atmosfery, które zapewnią dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa.  Duży nacisk jest położony na 
prawidłowe żywienie oraz właściwy rozwój 
psychomotoryczny maluchów. - Wszystkie 

posiłki są przygotowywane w oparciu o nie-
przetworzone produkty, z uwzględnieniem se-
zonowych warzyw i owoców. Dbamy o jakość 
żywienia, ale też o urozmaicenie diety, aby 
dzieci mogły poznać szereg zdrowych produk-
tów i potraw.  Organizując zajęcia zależy nam 
na prawidłowym rozwoju maluszków. Uczy-
my ich korzystania z toalety, ubierania się, 
posługiwania się sztućcami, chodzenia oraz 
pozbywania się smoczków – mówi dyrektor 
placówki.  

dobrze jak u mamy

Jednym  z założeń inwestycji jest złamanie 
stereotypów na temat placówek publicznych, 
jako tych, gdzie opieka oraz standard wykoń-
czenia dalece odbiegają od oczekiwań rodziców. 
Po roku funkcjonowania żłobka i przedszkola 
śmiało można stwierdzić, że założenia zostały 
zrealizowane w stu procentach. –Panie  opie-
kunki są bardzo życzliwe i wyczerpująco opo-
wiadają o postępach dziecka. Fachowo i z peł-
nym oddaniem zajmują się wszystkimi dziećmi. 

budowa żłobka oraz przedszkola w długołęce to jedna z najwięk-
szych inwestycji zrealizowanych w gminie w ubiegłym roku. wysoki 
standard budynku oraz panująca w nim domowa atmosfera to naj-
większe atuty placówki, dzięki którym rodzice ze spokojem oddają 
tam swoje dzieci. we wrześniu mija rok od otwarcia obiektu.

Tutaj dzieci czują się 

jak w domu

Przedszkolaki mają do swojej dyspozycji mnóstwo kolorowych zabawek W nowym budynku żłobka i przedszkola maluchy czują się jak u siebie
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Doskonałe warunki, przyjazna atmosfera oraz 
profesjonalna kadra sprawiają, że ze spokojem 
oddaję syna pod opiekę tej placówki. Odbiera-
jąc dziecko widzę uśmiech na jego twarzy, a to 
chyba najważniejsze dla każdej matki.  Polecam 
serdecznie żłobek i dziękuję za tak wspania-
łą opiekę – mówi mama Karolka. – Realiza-
cja inwestycji przez panią wójt była strzałem  
w dziesiątkę. Budynek żłobka i przedszkola wy-
gląda imponująco, a panująca w nim atmosfera 
gwarantuje spokój wszystkim rodzicom – doda-
je mama pięcioletniej Hani. Co ważne nie tylko 
rodzice są zadowoleni z inwestycji. – W przed-
szkolu jest fajnie, bo mamy dużo zabawek i są 
fajni koledzy –mówi sześcioletni Filipek.

wsparcie z zewnątrz

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 
wsparciu, jakie gmina otrzymała z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowe-
go programu „Maluch 2012 i 2013”. Dodatkowo 
gmina skorzystała z dofinansowania w ramach 
środków Unii Europejskiej na projekt „Edukacja 
przedszkolna - właściwe miejsce – właściwy czas”. 
Tym samym udało się pozyskać 850 tys. zł na bu-
dowę żłobka, 510 tys. zł na jego funkcjonowanie  
i 186 tys. zł na wyposażenie. W sumie gmina po-
zyskała 1 756 120 zł. 

adrian walczyk
wydział promocji gminy
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inwestycje

ruszyliśmy z budową dru-
giej świetlicy realizowanej 
w ramach programu budowy 
świetlic wiejskich w gminie 
długołęka. obiekt powstanie 
w stępinie. wartość inwestycji 
to 940 tys. zł

coraz większymi krokami zbliża 
się jesień, a wraz z nią kończą 
się niemal wszystkie zaplano-
wane inwestycje związane  
z modernizacjami nawierzchni 
drogowych. większość prac 
rozpoczęła się już na wiosnę.

Kolejna świetlica w budowie

Więcej dywaników w gminie

Zgodnie z przyjętym planem termin 
zakończenia inwestycji przypada na 
drugi kwartał 2015 roku.

Na początku sierpnia gmina prze-
kazała plac budowy, a wykonawca rozpoczął 
prace przygotowawcze.

Świetlica będzie zlokalizowana w sąsiedztwie 
obecnie istniejącej wiaty. Nowy obiekt będzie 

nieco większy od świetlicy w Godzieszowej  
(o ok. 30 m²). Świetlice mają jednak taki sam 
rozkład pomieszczeń i bardzo podobne roz-
wiązania konstrukcyjne. Do dyspozycji miesz-
kańców będą dwie sale: duża i mała, pomiesz-
czenia sanitarne i techniczne oraz kuchnia. Na 
potrzeby spotkań mieszkańców budynek wy-
posażony jest w duży zadaszony taras i parking 
z piętnastoma miejscami postojowymi oraz 
drogą dojazdową. W ramach inwestycji zosta-
nie przeniesiony plac zabaw wraz z elementami 
siłowni zewnętrznej, który mieści się obecnie 
przy remizie strażackiej. - Plac zabaw zostanie 
umiejscowiony na przygotowanym i wydzielo-
nym terenie w obrębie budowanej świetlicy tak, 
by w jednym miejscu zlokalizować wszystkie 
elementy rekreacyjne służące mieszkańcom – 

informuje Katarzyna Wolicka, kierownik wy-
działu remontów i inwestycji. Pozostały teren 
zostanie zagospodarowany i uporządkowany. 

karolina pietrzak
wydział remontów i inwestycji

Zakończono już modernizację na-
wierzchni w Michałowicach, Za-
prężynie, Siedlcu (ul. Słonecz-
na), Godzieszowej, Rakowie, 

Brzeziej Łące (ul. Słoneczna), Kątnej i Dobro-
szowie Oleśnickim. Prace trwają w Oleśniczce,  
Siedlcu (ul. Wiśniowa), Stępinie, Bielawie, 
a niebawem zaczną się w Łozinie (sięgacz ul. 
Ogrodowej) i Wilczycach (sięgacz ul. Polnej). 
Gmina przygotowuje się  do wyboru wyko-
nawców dla ostatnich już w tym roku wskaza-
nych inwestycji. W planach są ul. Wierzbowa 
oraz dokończenie ul. Akacjowej i jej sięgacza  

w Borowej. Niebawem rozpocznie się również 
modernizacja ul. Szkolnej wraz z miejscami 
postojowymi przy szkole w Wilczycach. In-
westycja została podzielona na dwa etapy. 
Pierwszy obejmuje  odcinek ul. Szkolnej od ul. 
Wrocławskiej do budynku szkoły wraz z miej-

scami postojowymi. Zgodnie z planem ma on 
zostać zakończony jeszcze w tym roku. Pozo-
stały zakres będzie realizowany od 1 stycznia 
2015r. do końca maja 2015r.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Siedlec, ul. Słoneczna

Tutaj powstanie świetlica w Stępinie
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Projekty kolejnych dróg w Kiełczowie i Wilczycach
na ostatniej sesji radni zaakcep-
towali wniosek wójta o zabezpie-
czenie w budżecie dodatkowych 
środków finansowych na projekty 
przebudowy kolejnych dróg  
w naszej gminie. propozycja jest 
odpowiedzią na liczne wnioski 
mieszkańców kiełczowa i wilczyc. 

Zakres prac projektowych obejmie re-
mont ul. Bławatnej i odcinka ul. Spor-
towej w Kiełczowie oraz ul. Sportowej 
wraz z jej sięgaczami w Wilczycach. 

Gmina zawarła już umowy na opracowanie do-
kumentacji projektowych z terminem ich prze-
kazania w II kwartale 2015r. Jeszcze w tym roku 
wykonawca przedstawi wstępne rozwiązania 
projektowe do akceptacji. Inwestycje  obejmą 
przebudowę nawierzchni drogowej, budowę 

odwodnienia nawierzchni jezdni oraz dodatko-
wo w przypadku ul. Sportowej w Wilczycach  
i odcinkowo w ul. Sportowej w Kiełczowie bu-
dowę oświetlenia ulicznego. Oświetlenie drogo-
we przy ul. Bławatnej w Kiełczowie planowane 
jest do wybudowania jeszcze w tym roku. Dodat-
kowo w obrębie boiska sportowego w Wilczy-
cach zaprojektowane zostaną miejsca postojowe.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji
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 nierucHomoŚci 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych  
w II półroczu 2014 r. z terenu Gminy Długołęka.
Tylko segregując odpady pomniejszasz koszty funkcjonowania systemu.
miejscowość  ulice dzień tygodnia wrzesień  październik
 
Bielawa   Poniedziałek  -  6
Bierzyce   Wtorek  -  7
Borowa   Czwartek  -  2
 Brzozowa, Spacerowa, Chmielna, Czereśniowa, Główna, Jesionowa, 
Brzezia Łąka Kasztanowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Ogrodowa, Wtorek  30  - 
 Poprzeczna, Spokojna, Szkolna, Wiśniowa, Wrocławska
Brzezia Łąka Akacjowa, Kościelna, Kręta, Łąkowa, Młyńska, Orzechowa, Olchowa, Środa  -  1 
 Porzeczkowa, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Truskawkowa,Wierzbowa
Budziwojowice   Poniedziałek  1  -
Bąków   Poniedziałek  -  20
Bukowina   Poniedziałek  -  13
Byków   Piątek  -  3
Dąbrowica   Piątek  -  10
 Wiejska, Polna, rumiankowa, Lawendowa, Bzowa, Wschodnia, Chabrowa, 
 Makowa, Jodłowa, Tęczowa, Grabowa, Lipowa, Aleksandra Zawadzkiego, 
Długołęka Orzechowa, Wrzosowa, Bukowa,Południowa, Dębowa, Jarzębinowa,  Wtorek  16  - 
 Sosnowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Zachodnia, Okrężna,  
 Cisowa, Wrocławska, Olchowa, Kalinowa
 Władysława Broniewskiego, Słoneczna, Krótka, Ogrodowa, Kwiatowa, 
Długołęka Boczna, Malinowa, Bema Generała Józefa, Zielona, Magnoliowa, Środa  17  - 
 Ludwika Waryńskiego
 rzemieślnicza, Jemiołowa, Brzozowa, robotnicza, Nowa, Liliowa, 
Długołęka Stawowa, różana, Henryka Sienkiewicza, Kolejowa, Szkolna, Czwartek  18  - 
 Mikołaja Kopernika
 Słowicza, Parkowa, Spacerowa, Kasztanowa, Adama Asnyka, 
 Spokojna, Akacjowa, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Klonowa, 
Długołęka Ptasia, Jana Kochanowskiego, Kasztanowa, Juliusza Słowackiego, Piątek  19  - 
 Gajowa, Jaśminowa, Myśliwska, Kniejowa, Łowiecka, Mikołaja reja, 
 Karola Miarki, Adama Mickiewicza
Dobroszów   Piątek  -  10
Domaszczyn   Piątek  -  24
Godzieszowa   Poniedziałek  1  -
Jaksonowice   Piątek  -  10
Januszkowice   Czwartek  -  9
Kamień   Poniedziałek  -  27
Kątna   Czwartek  -  23
Kępa   Środa  -  8
 Bukowa, Kasztanowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ładna, Modrzewiowa, 
Kiełczów Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Północna, różana, Świerkowa, Wtorek  2  - 
 Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska – od ul. Leśnej do ul. Brzozowej
Kiełczów Akacjowa, Brzozowa, Dobra, Kręta, Mleczna, Polna, Spokojna, Środa  3  - 
 Wąska, Zgodna, Złota, Wrocławska – od ul. Brzozowej do końca
 Kwiatowa, Lawendowa, Skowronkowa, Słowicza, Sportowa, 
Kiełczów Szarotkowa, Szkolna, Wilczycka, Zielona, Wrocławska – od ul. Czwartek  4  - 
 Bławatnej do ul. Wilczyckiej
Kiełczów Agrestowa, Bławatna, Borowa, Dębowa, Krótka, Sosnowa, 
 Wrocławska – od ul. Sosnowej do ul. Bławatnej, Piątek  5  - 
 wilczyce ulice: radosna, szczęśliwa, urocza, zaciszna
Kiełczów Bawarska, Boczna, Hebanowa, Kamienna, Makowa, Południowa, 
 Sezamkowa, Słoneczna, Wschodnia, Wrzosowa, Zachodnia, Poniedziałek  8  - 
 Wrocławska – od ul. Wilczyckiej do ul. Wschodniej
Kiełczów  Cisowa, Cyprysowa, Miodowa, Platynowa, rzeczna, Sielska, Srebrna  Wtorek  9  -
Kiełczówek   Środa  10  -
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Krakowiany   Środa  -  8
Łosice  Wtorek -  21
Łozina  Milicka, Oleśnicka, Trzebnicka Wtorek  -  21
Łozina  Kościelna, Nowego Osiedla, Ogrodowa, Strażacka, Wrocławska  Środa  -  22
Michałowice   Środa  -  8
Mirków Gazowa, Irysowa, Kiełczowska, Kolejowa, Krótka, Lawendowa, Poniedziałek  22  - 
 Łąkowa, Polna, rzemieślnicza, Wrocławska
Mirków Azaliowa, Bławatna, Chabrowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Wtorek  23  - 
 Kwiatowa, Makowa, Modra, różana, rumiankowa, Wrzosowa
 Akacjowa, Brzozowa, Jagiellońska, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Mirków Kościelna, Kościuszki, Parkowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Środa  24  - 
 Świerkowa, Topolowa, Wiśniowa
Mirków  Bukowa, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Henryka Czwartek  25  - 
 Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Wolności
Oleśniczka   Czwartek  -  23
Pasikurowice  Wrocławska, Kwiatowa  Wtorek  -  14
Pasikurowice  Pozostałe  Środa  -  15
Piecowice  Poniedziałek  15  -
Pietrzykowice  Poniedziałek  15  -
Pruszowice   Poniedziałek  -  20
raków   Czwartek  -  23
ramiszów   Poniedziałek  -  13
Siedlec Cicha, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piękna, Słoneczna, Sportowa, Czwartek  -  16 
 Wrocławska
Siedlec Handlowa, Jeździecka, Leszczynowa, Leśna, Miła, Ogrodowa, Piątek  -  17 
 Orzechowa, Polna, różana, Wiśniowa
Skała   Piątek  -  10
Stępin   Czwartek  -  9
Szczodre Brzozowa, Cisowa, Kwiatowa, Lazurowa, Liliowa, Lipowa, Makowa, Piątek  26  - 
 Modrzewiowa, Narcyzowa, Polna, Trzebnicka, Tulipanowa, Juliana Tuwima
Szczodre Bratkowa, Dębowa, Klonowa, Leśna, Migdałowa, Paprotna, różana, Poniedziałek  29  - 
 Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Świerkowa, Wierzbowa, 
 Zakrzowska
Śliwice   Poniedziałek  15  -
Tokary   Poniedziałek  1  -
Węgrów   Środa  -  8
Wilczyce  radosna, Szczęśliwa, Urocza, Zaciszna  Piątek  5  -
Wilczyce  Sielska, Skowronkowa, Wilczycka  Środa  10  -
Wilczyce Akacjowa, Borowa, Familijna, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Olchowa, Czwartek  11  - 
 Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Wrocławska
 Bławatna, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Dworska, Kasztanowa, 
Wilczyce Klonowa, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Poziomkowa, Sosnowa, Piątek  12  - 
 Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stokrotkowa, Szkolna, Topolowa, Złota
Zaprężyn   Wtorek  -  7

Zbiórka rozpoczynać się będzie o godzinie 6:00 rano. Przed jej rozpoczęciem odpady winny być już wystawione przed posesją w miejscu łatwo
dostępnym (od strony drogi dojazdowej). Odpady niewystawione w terminie nie będą odebrane interwencyjnie – pozostanie tylko możliwość
wywiezienia ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie.
Zbiórka obejmuje:
1. Odpady wielkogabarytowe, w tym: meble, dywany, wyposażenie mieszkań itp.;
2. Zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt AGD;
3. Zużyte opony o średnicy do 100 cm, pochodzące z pojazdów do 3,5 t., w ilości nie większej niż 10 szt. z gospodarstwa domowego.
Jednocześnie informujemy, że zbiórką nie są objęte takie odpady jak szkło, ziemia, odpady budowlane (np. okna, gruz, papa, eternit), zużyte
rozpuszczalniki, smary, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, stara odzież, stare kołdry i poduszki, opakowania po nawozach oraz
odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach na odpady zmieszane i na odpady segregowane.
W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi nieodbierania odpadów komunalnych z poszczególnych posesji położonych na terenie naszej gminy
przypominam również o obowiązku oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi. Pozwoli to firmie odbierającej odpady komunalne na 
odnalezienie wszystkich nieruchomości i uwzględnienie ewentualnych reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług. Ponadto informuję, 
iż obowiązek oznakowania nieruchomości wynika z artykułu 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
2010.193.1287 ze zm.). Brak spełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń ( Dz. U. 2013.482
ze zm.), stanowi wykroczenie zagrożone karą mandatu.

wszelkie informacje można uzyskać w urzędzie gminy długołęka pod numerem telefonu 071 323 02 71  
lub na stronie internetowej -www.gmina.dlugoleka.pl (w zakładce ustawa śmieciowa).
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wspÓłpraca zagraniczna / inwestycje

dzieje się - przetargi w naszej gminie (Stan na dzień 29.08.2014 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacja z otwarcia termin reaLizacji
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH oFert) umowy
   
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej  03.07.2014 wpłynęło 16 ofert - umowa została  20.12.2014 r. 

w Bykowie oraz na ul. Świerkowej w Długołęce  podpisana w dniu 20.08.2014 r. 

 

Budowa świetlicy w Stępinie 27.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została podpisana 30.04.2015 r. 

  w dniu 31.07.2014 r.

 

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 25.06.2014 wpłynęły 2 oferty - umowa została podpisana  22.10.2014 r. 

ul. Wiśniowej w Siedlcu wraz z budową oświetlenia  w dniu 22.07.2014r. 

 

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 21.07.2014 wpłynęły 2 oferty - umowa zostala podpisana    04.10.2014 r. 

w Łozinie, dz. nr ew. 203/12, 203/7  w dniu 04.08.2014 r. 

 

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 22.07.2014 wpłynęły 2 oferty- umowa zostala podpisana 01.10.2014 r. 

w Wilczycach, dz. nr ew. 402  w dniu 01.08.2014 r. 

 

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów 11.09.2014 r.  31.12.2015 r. 

komunalnych na terenie gminy Długołęka

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 04.09.2014 r.  24 miesiące od dnia  

z przyłączami w Domaszczynie   podpisania umowy 

 

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji  planowany termin:   2 miesiące od dnia 

ul. Wierzbowej w Borowej sierpień/wrzesień 2014r.  podpisania umowy

 

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 15.09.2014 r.  2 miesiące od dnia 

(dokończenie ul. Akacjowej wraz z sięgaczem    podpisania umowy 

w Borowej oraz z budową oświetlenia)

R amiszów to jedyna miejscowość na 
trasie szynobusu relacji Wrocław-
Trzebnica, która nie ma przystanku 
kolejowego. Historia jego budowy 

ciągnie się od dwóch lat. Już wtedy gmina za-
rezerwowała na ten cel 300 tys. zł, ale DSDIK 
odłożyło budowę w czasie, licząc na pozyska-
nie zewnętrznych środków finansowych. 

– Budowa peronu jest dla nas bardzo ważna. 
Wielu mieszkańców pracuje we Wrocławiu  
i z pewnością będzie korzystać z połączenia. Póki 
co najbliższy przystanek znajduje się w Pasikuro-
wicach – mówi Monika Szczepaniak, sołtys Ra-
miszowa. Niedawno DSDIK zadeklarowała chęć 
i możliwość budowy peronu. Ze względu na brak 
możliwości pozyskania zewnętrznych środków, 
przedstawiciele DSDIK zwrócili się do gminy 
o ponowne zabezpieczenie kwoty 300 tys. zł na 

mieszkańcy ramiszowa mogą 
odetchnąć z ulgą. dolnośląska 
służba dróg i kolei zdecydowa-
ła się na budowę przystanku ko-
lejowego. gmina zarezerwowała 
na to zadanie 300 tys. złotych.

Rusza budowa peronu w Ramiszowie

Jeszcze w tym roku szynobus będzie się zatrzymywał na peronie w Ramiszowie

współfinansowanie inwestycji. Na ostatniej nad-
zwyczajnej sesji radni przychylnie odnieśli się do 
propozycji. Pomysł budowy peronu od samego 
początku popiera również wójt gminy.  Zabez-
pieczona kwota  stanowi ok. 30% wartości całego 
zadania i jest niezbędna, by inwestycja została 
zrealizowana. Jak poinformował przedstawiciel 
DSDiK:  - Stacja w Ramiszowie ma zostać uję-

ta w nowym rozkładzie jazdy, który planujemy 
wprowadzić w połowie grudnia. 

W razie niezrealizowania zadania przez DS-
DiK w roku 2014 cała kwota dotacji zostanie 
zwrócona gminie Długołęka.

adrian walczyk
wydział promocji gminy
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coroczne święto wszystkich rolników 
rozpoczęło się korowodem wieńców 
przygotowanych przez sołectwa gmi-
ny. Choć ich ilość i poziom wyko-

nania przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, 
pani wójt już ze sceny wyrażała nadzieję, że w 
przyszłości wieńców będzie jeszcze więcej. – Pier-
wiastek ludowy jest dla nas bardzo ważny, dlatego 
mam nadzieję, że z roku na rok korowód będzie 
się powiększał – tłumaczyła Iwona Agnieszka Łe-
bek. Kilka minut po godz. 13 pod scenę zajechał 
zaprzęg konny wiozący Arcybiskupa Mariana 
Gołębiewskiego, który następnie odprawił uro-
czystą Mszę Świętą. Oficjalne otwarcie imprezy 
nastąpiło tuż po niej, gdy pod sceną wypuszczono 
kilkadziesiąt gołębi przywiezionych przez Zwią-
zek Hodowców Królików i Drobnego Inwen-
tarza, który specjalnie na dożynki przygotował 
pokaz zwierząt. Jeszcze tylko sołtys Pruszowic 
Krzysztof Florek wraz ze starościną tradycyjnie 
przekazali na ręce pani wójt dożynkowy chleb i 
zabawa mogła się rozpocząć na dobre.

masa atrakcji i konkursów

Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich moc 
atrakcji. Na trasie Szczodre – Domaszczyn – Pru-
szowice co godzinę kursowała kolorowa kolejka, 
która zabierała po drodze chętnych do odwiedze-
nia dożynek. Na dzieci czekały dmuchańce, tram-
polina i zabawy prowadzone przez animatorów. 
Podczas gdy ze sceny zabawiała wszystkich Ka-
pela Gieni Dutki, zespół Lejwoda z Pasikurowic 
i Zespół Tańca Ludowego z Długołęki pod kie-
rownictwem pani Inezy Marszałek, na placu do-
żynkowym odbywały się konkursy i zabawy m.in. 
tradycyjny Turniej Wsi. Jury w składzie: Iwona 
Agnieszka Łebek, starosta powiatu Roman Poto-
cki i wicestarosta Waldemar Szczykutowicz wy-
brało zwycięzców konkursów na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy i Najpiękniejsze Stoisko 
Wsi. Ogromne emocje towarzyszyły rywalizacji 
o tytuł „Najsmaczniejszych pierogów w gminie 
Długołęka”. Pierogi przygotowywane wg wy-
jątkowych receptur smakowali i oceniali lokalni 
restauratorzy z Ciao Pizzy i Sielskiej Zagrody z 
Kiełczowa, Rancza z Długołęki i Borowianki  
z Borowej. Gra była warta świeczki, bowiem 
zwycięski przepis ma szanse na stałe zagościć  
w menu tych restauracji.

wielki hity w strugach deszczu

Około godz. 16 mieszkańcy zaczęli tłumnie gro-
madzić się pod sceną w oczekiwaniu na  muzyczne 
gwiazdy. Gdy publiczność powitał zespół 2 plus 1 

tegoroczne dożynki gminne 
w pruszowicach z pewnością 
przejdą do historii. pogoda nas 
nie rozpieszczała, ale mieszkań-
cy stanęli na wysokości zadania 
i udowodnili, że nawet w stru-
gach deszczu można się świet-
nie bawić. 

było już pewne, że tego wieczoru nie zepsuje już 
nawet najbardziej ulewny deszcz. Wręcz prze-
ciwnie, wobec panującej aury słowa piosenki „Iść 
w stronę słońca” zyskały nowe znaczenie. Pub-
liczność rozgrzana takimi hitami, jak „Wstawaj, 
szkoda dnia”, „Chodź, pomaluj mój świat” czy 
„Windą do nieba” byli gotowi na powitanie głów-
nej gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Classic. O jego 
popularności wśród mieszkańców niech świadczy 
wygrana Kątnej w konkursie na przebój dożynek. 
Panie z tej miejscowości brawurowo wykonały 
piosenkę o swojej wsi do melodii „Jolka, Jolka” – 
największego przeboju zespołu Classic.

zabawa do północy

Po koncertowych emocjach przyszedł czas na 
rozstrzygnięcie dożynkowych konkursów. Za 
najpiękniejszy wieniec przyznano ex aequo trzy 
pierwsze miejsca – dla Godzieszowej, Kamienia  
i Stępnia. Z tytułu „Najpiękniejszego Stoiska Wsi” 
mogą być dumne Jaksonowice, a do menu oko-
licznych restauracji trafią pierogi według przepisu 
wsi Brzezia Łąka. Miejscowość Kamień zwycię-
żyła zarówno w rozegranym Turnieju Wsi, jak  
i w konkursie na Najpiękniejszą Kronikę. Tego 
dnia nie było jednak przegranych. Po rozdaniu 
nagród w kierunku mieszkańców Pruszowic po-
sypały się słowa podziękowań z ust wójta gminy 
oraz sołtysa Pruszowic, a zaraz potem gości po-
witał zespół Celebrate i rozpoczęła się zabawa ta-
neczna. Pomimo wciąż padającego deszczu bawio-
no się do północy z przerwą na wisienkę na torcie 
w postaci pokazu pirotechnicznego. Niesprzyja-
jącej pogodzie nie udało się pokrzyżować planów 
organizatorów i impreza zakończyła się sukcesem, 
na profilu gminy można przeczytać słowa Pani 
Moniki: „Właśnie przez ten deszcz te dożynki były 
takie wyjątkowe. Szybko się o nich nie zapomni”.

dokończenie na str. 12
anna stelmaszyk 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować 
naszym sponsorom i partnerom: Bank 

Spółdzielczy w Oleśnicy oddział w Długołęce, 
Kogeneracja S.A., FM Group Polska, Krajowy 

rejestr Długów S.A., Gazeta Wrocławska  
i radio Zet Gold oraz restauracjom Borowianka, 

Ciao Pizza, ranczo i Sielska Zagroda.

Mszę Świętą odprawił Arcybiskup Marian Gołębiewski Starostami dożynek zostali Edyta Chałycz i Krzysztof Florek
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Dużo deszczu i dobrej zabawy!

Turniej Wsi budził duże emocje również wśród publiczności
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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.

jak co roku wójt gminy  
nagrodzi najzdolniejszych  
uczniów za wybitne osiągnięcia 
w nauce, sporcie oraz za  
działalność kulturalną.  
przed nami kolejna edycja  
gali stypendystów. 

Gala Stypendystów 2014
wtym roku wręczenie stypen-

diów będzie podzielone na dwa 
etapy. 16 września w gimna-
zjum w Wilczycach nagrody 

otrzymają uczniowie za dobre wyniki w nauce 
oraz w dziedzinie kultury. Stypendia sportowe 
zostaną wręczone 11 października podczas ofi-
cjalnego otwarcia kompleksu lekkoatletyczne-

go przy urzędzie gminy. Po raz kolejny stypen-
dystów wesprze również firma Leroy Merlin. 

W załączonej tabelce zanjduje się wykaz 
wszystkich tegorocznych stypendystów, któ-
rym już teraz serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

LISTA STyPENDySTóW:
szkoły podstawowe: Julia Wojteczek (SP Kiełczów), Martyna 
Hreczuch (SP Kiełczów), Zuzanna Mirecka (SP Kiełczów), San-
dra Pelczarska (SP Kiełczów), Paweł Przybył (SP Kiełczów), Julia 
raczkowska (SP Brzezia Łąka), Zuzanna ryś (SP Brzezia Łąka), 
Maria Głowacka (ZSP Długołęka), Weronika Tomczyk (ZSP 
Długołęka), Marcin Kozak (ZSP Długołęka), Dominika Maszko 
(ZSP Długołęka), Julia Miroforidu (ZSP Długołęka), Maria Skrobek 
(ZSP Długołęka), Maja Kutek (ZSP Długołęka), Wiktoria Tymków 
(ZSP Mirków), Martyna Prokopenko (ZSP Mirków), Urszula Pierz 
(ZSP Mirków), Jagoda Miedzińska (ZSP Mirków), Emilia Bioły (ZSP 
Mirków), Kacper Ponikowski (ZSP Mirków), Maria Gołębiewska 
(ZSP Mirków), Zuzanna Pierz (ZSP Mirków), Adam Bioły (ZSP 
Mirków), Małgorzata Szponarska (SP Łozina), Barbara Sroka (SP 
Siedlec), Aleksandra Sacharewicz (SP Siedlec), Maria Szlachetka 
(SP Siedlec).
gimnazja: Agata Zalińska (Brzezia Łąka), Michał Dawiskiba 
(Brzezia Łąka), Paulina Chodakowska (Brzezia Łąka), Paulina 

Zarzycka (Wilczyce), Aleksander Szyszkowski (Wilczyce), Pau-
lina Zapór (Wilczyce), radosław Zalewski (Wilczyce), Alicja 
Gunia (Długołęka), Paulina Grochocka (Długołęka), Gabriela 
Jastrzębska (Długołęka), Karolina reczka (Długołęka), Damian 
Siódmiak (Łozina), Bartosz Salamaga (Łozina), Jagoda Olszewska 
(Łozina), Patrycja Chorzępa (Siedlec), Dominik Jagódzki (Siedlec), 
Patryk Figiel (Siedlec), Weronika Trela (Siedlec).
Liceum: Piotr Skawski, Karolina Samolewska, Jaśmina Gunia, 
rafał Chałupnik.
kultura: Maria Zołoteńka, Weronika Chęcińska, Agata Kowalska, 
Eryk Sanogho.
sport: Izabela Kunat, Kamila Pasternak, Jakub Kaźmierczak, Ka-
lina raus, Kaja raus,Milena Krupa, Maciej Wojciechowski, Joanna 
Cieślik, Emilia Ulążka, Dominik Zając, Aleksandra Mrozik, roksa-
na Chmielewska, Justyna Woźnica, Nikola Franieczek, Katarzyna 
Stasińska, Daria Dolińska, Aleksandra Kucharska, Karolina Stąśko, 
Kinga Stasiak, Antoni Kozłowski, Marta Stojanowska, Konrad 
Wiącek, Julia Kisielewska, Dawid Jastrzębski, Maciej Marciniec, 
Justyna Krystecka, Izabela Domżalska, Jakub Pakulski.

najpiękniejsze  
stoisko wsi
miejsce i – Jaksonowice
miejsce ii – Kiełczów, Pruszowice
miejsce iii – Godzieszowa, 
ramiszów, Stępin
wyróżnienia: Bielawa, Brzezia 
Łąka, Długołęka, Kamień, Kątna, 
Łozina, Siedlec, Śliwice

najpiękniejszy  
wieniec dożynkowy
miejsce i – Godzieszowa, 
Kamień, Stępin
miejsce ii – Jaksonowice, Kątna, 
Łozina
miejsce iii – Bukowina, Byków, 
Dąbrowica, Krakowiany, Siedlec
wyróżnienia: Bielawa, Bierzyce, 
Brzezia Łąka, Domaszczyn, 
Kiełczów, Mirków, Oleśniczka, 
Pasikurowice, Pruszowice, ra-
miszów, Skała, Śliwice, Wilczyce, 
Związek Hodowców Królików  
i Drobnego Inwentarza

turniej wsi
miejsce i – Kamień
miejsce ii –Bukowina
miejsce iii – Kątna

miejsce iV – Stępin
miejsce V – Pruszowice
miejsce Vi – ramiszów

najpiękniejsza  
kronika wsi
miejsce i – Kamień
miejsce ii – Kiełczów
miejsce iii – Byków
wyróżnienia: Bielawa, 

Godzieszowa, Jaksonowice, 
Kątna, Stępin

najsmaczniejsze 
pierogi w gminie 
długołęka
miejsce i – Brzezia Łąka
miejsce ii – ramiszów
miejsce iii – Dobroszów
wyróżnienia: Bielawa, Długołęka, 

Godzieszowa, Jaksonowice, 
Kątna, Kiełczów, Krakowiany, 
Pruszowice, Siedlec, Śliwice

przebÓj dożynek
miejsce i – Kątna
wyróżnienia: Godzieszowa, 
Pruszowice, ramiszów,  
Siedlec, duet I. A. Łebek  
i S. Azarewicz

I miejsce wieniec z Godzieszowej  I miejsce wieniec ze Stępina I miejsce wieniec z Kamienia
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