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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

W ostatnim czasie w gminie pojawiła się kolejna „niezależna gazeta” 
zatytułowana „Nasz kurier”, wydawana rzekomo przez  
mieszkańców gminy. Rzekomo, ponieważ nie zawiera wymaganych 
przez prawo informacji o redakcji, wydawcy, ani o redaktorze  

naczelnym . Dodatkowo nie jest ona zarejestrowana w Rejestrze Dzienników  
i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Twórcy precyzyjnie 
dostarczają swoją „gazetę” niemal do każdej skrzynki. Do mojej również. Czytając 
drugie wydanie dowiedziałam się wielu interesujących, ale jednocześnie  
bulwersujących rzeczy. Np. że gmina nie wykorzystuje swojego potencjału,  
że władza nie potrafi zintegrować mieszkańców, że zastraszam swoich pracowników 
oraz że kontrole NIK-u wykazały olbrzymie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
urzędu, narażające gminę na poważne straty finansowe. W tej sprawie zdecydowa-
łam się na podjęcie kroków prawnych przeciwko redakcji oraz autorce  tekstu Annie 
Chmielewskiej. Naprawdę myślałam, że już nic mnie w życiu nie zaskoczy a jednak… 
Chęć dojścia do władzy niektórych ludzi ( ciągle tych samych) jest na tyle silna, że 
potrafią oni w perfidny sposób prowadzić kampanię opartą na manipulacji oraz 
wierutnych kłamstwach. Nazwiska osób piszących do „Naszego kuriera” mówią same 
za siebie. Pan Tomasz Karniewicz, pani Anna Chmielewska, pan Artur  Muzyka – radni 
opozycyjnego klubu „Aktywni”. Czy my naprawdę żyjemy w różnych gminach? Czy 
autorzy „gazety” nie widzą tego, co dzieje się dookoła i jak bardzo zmieniła się gmina 
w ciągu ostatnich lat? Przypomnę tylko, że Długołęka jest dziś zaliczana do jednego 
z najprężniej rozwijających się samorządów w kraju. Jest również laureatem wielu 
prestiżowych nagród, które przydzielają niezależne komisje. Nasz budżet jest jednym 
z najwyższych wśród gmin wiejskich w Polsce. Od momentu, kiedy zostałam wójtem, 
prowadzę politykę zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości. Realizuję 
inwestycje w każdej z 41 wsi, ponieważ  jestem wójtem całej gminy. W samym 2014 
roku, do tej pory przeznaczyliśmy ponad 4,5 mln zł na projekty i budowę dróg, blisko 
2,5 mln zł na dywaniki asfaltowe, 412 tys. zł na oświetlenie, ponad 10,5 mln zł na 
kanalizację sanitarną, ponad 8,6 mln na budowę oraz remonty budynków  
użyteczności publicznej (w tym dwie świetlice oraz szkołę podstawową w Kiełczo-
wie) oraz ponad 800 tys. zł na infrastrukturę sportową (w tym pierwszy w powiecie 
wrocławskim kompleks lekkoatletyczny).  W sumie realizujemy ponad 70 umów na 
remonty i inwestycje w 32 miejscowościach, a za nami dopiero połowa 2014 roku.  
W planach mamy kolejne zadania, o których na bieżąco informujemy w „Gazecie 
Gminy Długołęka”. Przyzwyczaiłam się już do tego, że opozycja zawsze, bez względu 
na podejmowane działania, będzie przeciwko. Świetnym  tego przykładem jest tekst 
pana Artura Muzyki, który narzeka na brak ścieżek rowerowych w Wilczycach  
– w miejscowości, która ma kanalizację, wyremontowane drogi, gaz, a w niedalekiej 
przyszłości będzie miała również chodnik przy drodze powiatowej i kolejne oświetlo-
ne ulice. Na takie inwestycje czeka wielu mieszkańców innych miejscowości, ale wg 
autora najwyraźniej ścieżki rowerowe w Wilczycach są priorytetem. Na ogół staram 
się nie komentować publikacji zamieszczanych przez opozycję, ale artykuły ukazujące 
się w „Naszym Kurierze”  to nie tylko ataki na mnie, ale również mieszkańców gminy, 
moich pracowników, sołtysów oraz wielu innych osób ze mną współpracujących. 
Na papierze można dużo, czasami nawet za dużo. Warto się zastanowić kilka razy, 
zanim napisze się oszczerstwa na drugiego człowieka. Mam nadzieję, że dalszą część 
kampanii opozycja poprowadzi w sposób demokratyczny, szczery i przede wszystkim 
uczciwy.  
A ja wierze w mądrość mieszkańców gminy Długołęka, dla których rzetelność,  
praca i prawda są najcenniejsze . 

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Eko-wakacje z GOK 
Gminny Ośrodek Kultury przygoto-
wał wyjątkową ofertę wakacyjną. 
Na najmłodszych czekają projekcje 
filmów animowanych, rozgrywki na 
konsolach xbox, zajęcia ruchowe, war-
sztaty plastyczne oraz wiele innych. 
Zajęcia są prowadzone w siedzibie 
GOK w Długołęce oraz w świetlicach 
wiejskich w: Bielawie, Bykowie,  
Pasikurowicach i Śliwicach. Ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę miejsc obo-
wiązują wcześniejsze zapisy. Harmo-
nogram zajęć znajdziecie na stronie 
www.gokdlugoleka.pl. 

Droga Kamień – Byków 
zakończona
Zakończyła się budowa drogi przemysłu 
ciężkiego Kamień-Byków. Przewidywany 
termin dopuszczenia drogi do ruchu 
to przełom lipca i sierpnia. Kierowcy 
jadący drogą 98 z Oleśnicy w kierunku 
Wrocławia muszą uważać na zmienioną 
organizację ruchu w Bykowie.  
Na odcinku kilkuset metrów zamknięto 
dla ruchu lewy pas jezdni. Związane jest 
to z docelowym wydzieleniem tego 
pasa do wjazdu na nowo wybudowaną 
drogę Kamień-Byków.  

Pieluszka dla maluszka
W czerwcu społeczność szkolna  
z Kiełczowa zorganizowała akcję chary-
tatywną „Pieluszka dla maluszka”. Jej 
celem była pomoc podopiecznym Domu 
Dziecka z ul. Parkowej 2 we Wrocławiu. 

Na sKróty

Zebrane paczki trafią do maluchów z Domu Dziecka
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Z GOK-iem na wakacjach nikt się nie powinien nudzić
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czy obiekt powstanie w Godzieszowej. 
tutaj świetlica powinna być gotowa do 
końca tego roku.

Pamiętaj o deklaracji

Od 1 lipca w urzędzie gminy oraz u sołty-
sów można składać korektę deklaracji  
w sprawie opłaty za wywóz odpadów. 
Osoby, które złożą wypełniony dokument 
do 15 lipca już w tym miesiącu zapłacą 
mniej za śmieci. spóźnialscy będą mieli 
uwzględnioną korektę przy kolejnych 
opłatach. Nowa stawka to 10 zł od każdej 
osoby zamieszkującej nieruchomość.  
Z inicjatywą obniżenia stawki wystąpiła 
do radnych  Iwona agnieszka Łebek.  - Po 
roku funkcjonowania systemu mamy już 
wystarczającą wiedzę na temat „ustawy 
śmieciowej”, żeby zdecydować się na 
obniżenie stawki. Przeprowadzona analiza 
wpływów, kosztów oraz ilości odbieranych 
odpadów wykazała, że system zbilansuje 
się przy kwocie 10 zł od osoby zamiesz-
kującej nieruchomość, która selektywnie 
zbiera odpady - tłumaczy wójt. Mieszkań-
cy, którzy nie zdecydują się na segregację 
w dalszym ciągu zapłacą 23 złote. Płatno-
ści za wywóz odpadów należy dokonywać 
kwartalnie. Kolejna opłata przypada na 
15 lipca.

Opracowała: anna chomicka

z życia gminy

Dzięki determinacji dyrekcji, nauczycieli 
i rodziców akcja rozprzestrzeniła się nie-
mal na całą gminę. – W pomoc najmłod-
szym zaangażowali się również przed-
siębiorcy, ksiądz proboszcz, ośrodek 
zdrowia z Kiełczowa oraz urząd gminy 
– wymienia pani Irena Kostyła, jedna 
z organizatorek akcji. Dzięki pomocy 
wszystkich osób udało się przekazać ma-
luchom ponad 200 paczek pieluszek i ok. 
300 paczek chusteczek nawilżających. 

Rusza rozbudowa  
szkoły w Kiełczowie
Gmina wyłoniła wykonawcę I etapu 
rozbudowy szkoły podstawowej w Kieł-
czowie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
konsorcjum firm, których liderem jest 
Hybudrog spółka z o.o. z Warszawy. Inwe-
stycja kosztuje prawie 8 mln zł. Umowa  
została podpisana 3 lipca 2014 r. Miesz-
kańcy Kiełczowa i okolic muszą się liczyć 
z trudnościami w dojazdach do szkoły, 
które wystąpią w trakcie realizacji inwe-
stycji. Planowane jest utworzenie ruchu 
jednokierunkowego od ul. Wrocławskiej 
przez ul. szkolną i sportową aż do ul. 
Wilczyckiej. termin realizacji inwestycji 
to 31 lipca 2015 r.

Dbajmy o nasze kwiaty
Zakończyła się akcja wspólnego 
nasadzania kwiatów. teraz czas na ich 
pielęgnację. – Prosimy mieszkańców  
o nawadnianie roślin oraz ich regularne 
odchwaszczanie. Dzięki temu kwiaty 
na dłużej ozdobią nasze miejscowości 
– prosi Katarzyna Hełmecka z wydziału 
remontów i inwestycji. Wójt gminy nie 
kryje zadowolenia z przebiegu akcji.  
–  Nawet ulewne opady deszczu nie 
zniechęciły mieszkańców przed nasa-
dzeniami, za co jestem bardzo wdzięcz-
na. Dziękuję za wasze zaangażowanie  
– mówi Iwona agnieszka Łebek.  
Niestety do gminy docierają pojedyn-

cze sygnały o kradzieży kwiatów. tego 
typu incydenty należy zgłaszać do 
urzędu. sprawą zajmie się policja.

Wysportowana gmina
 
Kolejny sukces na koncie Długołęki! 
Gmina zajęła drugie miejsce  
w klasyfikacji generalnej Europejskie-
go tygodnia sportu dla Wszystkich, 
odbywającego się pod patronatem 
Prezydenta rP. W nagrodę otrzymali-
śmy wsparcie finansowe w wysokości 
7 tys. zł. – Kwota zostanie w całości  
przeznaczona na zakup nowego 
sprzętu sportowego – zapewnia Ma-
rian Pyzałka, specjalista ds. sportu.

Rusza budowa świetlic
Gmina ogłosiła przetarg na budowę 
świetlicy w stępinie. Oferty zostały 
otwarte pod koniec czerwca. Wyko-
nawca zostanie najprawdopodobniej 
wyłoniony jeszcze w tym miesiącu. 
Prace powinny zakończyć się w kwiet-
niu przyszłego roku. Świetlica będzie 
wyposażona w przesuwane ściany 
dźwiękoszczelne, dzięki czemu będzie 
można zmieniać przestrzeń wewnątrz, 
w zależności od prowadzonych zajęć. 
W świetlicy znajdzie się miejsce do 
zabawy i nauki. Powierzchnia budynku 
będzie miała blisko 300 mkw. Bliźnia-

Na sKróty                    Na sKróty                    Na sKróty

Rusza rozbudowa szkoły w Kiełczowie.  
Tak za rok będzie wyglądała placówka
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Podczas sadzenia kwiatów mieszkańcom nie 
przeszkadzał nawet ulewny deszcz
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Z okazji Święta Policji wszystkim 
funkcjonariuszom komisariatu  
w Długołęce pragnę serdecznie 

podziękować za codzienne zaangażo-
wanie wkładane w zapewnianie ładu 
i bezpieczeństwa mieszkańcom naszej 

gminy. Życzę, aby efekty Państwa 
pracy miały swoje odzwierciedlenie 
w ludzkiej przychylności i życzliwo-

ści, a także aby wysiłek i trud  
działań związanych z pełnieniem 

Państwa służby były źródłem  
satysfakcji w życiu codziennym.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy DługołękaW maju została otwarta wyremontowana świetlica  

w Rakowie. W przyszłym roku otworzymy dwie kolejne
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Z a udzieleniem absolutorium zagło-
sowało 13 radnych. Przeciwko był 
opozycyjny klub „Aktywni”, który 
negatywnie ocenił m.in. niewyga-

sające wydatki z upływem roku budżetowego 
2013 na poziomie 2 mln zł. Przypomnijmy, że 
kwota, o której wspomniał klub była przezna-
czona na budowę drogi przemysłu ciężkiego 
Kamień-Byków. Niestety wykonawca, który 
wygrał przetarg wpadł w poważne proble-
my finansowe, aż w końcu ogłosił upadłość. 

- Trudno obarczać wójta winą za to, że nie 
zapłaciliśmy pieniędzy za niewykonanie in-
westycji w terminie - tłumaczyła Mieczysława 
Dziubdzińska, skarbnik gminy.

domaszczyn z kanalizacją

Podczas sesji „Aktywni” zarzucali wójtowi 
również brak wykonania wnioskowanych 
przez nich inwestycji, m.in. rozbudowy szkoły 
w Kiełczowie oraz budowy kanalizacji Domasz-
czyn-Szczodre. 

- Państwo chyba zapomnieli, jakie inwesty-
cje są realizowane w naszej gminie. Przypo-
mnę więc, że gmina rozstrzygnęła przetarg 
na rozbudowę szkoły w Kiełczowie i nieba-
wem rozpoczną się prace budowlane. Lada 
moment zostanie ogłoszony również prze-
targ na budowę kanalizacji w Domaszczynie 
- mówiła radna klubu „W przyszłość” Jolanta 
Wołowiec.  Wójt gminy nie była zaskoczona 
przebiegiem głosowania. - Trudno spodzie-
wać się, żeby radni z opozycji przyznali wój-
towi absolutorium, bo to by oznaczało, że są 
zadowoleni z mojej pracy. A na to przed wy-
borami nie mogą sobie pozwolić. Cieszę się 
jednak, że są osoby, które potrafią obiektyw-
nie spojrzeć na podejmowane w gminie dzia-
łania. Uchwalony budżet pozwala realizować 
inwestycje w każdej z miejscowości – mówiła 
Iwona Agnieszka Łebek.

będą chodniki przy drogach  
powiatowych

Ważnym punktem obrad było przyjęcie 
przez radnych propozycji pani wójt dot. pro-
gramu budowy chodników przy drogach 
powiatowych. W swoim wystąpieniu Iwo-
na Agnieszka Łebek wskazała miejscowości,  
w których chce wybudować chodniki  
w pierwszej kolejności. I etap programu po-
prawy bezpieczeństwa na lata 2014-2017 
zakłada budowę chodników w: Wilczycach, 
Szczodrem, Siedlcu, Brzeziej Łące, Bierzycach, 
Kiełczowie oraz w Mirkowie. – Głównym 
kryterium wyboru miejsc jest bezpieczeństwo 
dzieci w drodze do szkoły - argumentowała 
decyzję pani wójt. Jeszcze w tym roku rozpo-
cznie się projektowanie pierwszego chodnika 
w Wilczycach. Podczas sesji, na wniosek wój-
ta, zostały zabezpieczone środki w budżecie na 
to zadanie. Zgodnie z deklaracjami starostwa 
jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umo-
wa na projekt chodnika w Szczodrem.  Pod-
czas sesji Iwona Agnieszka Łebek podzięko-
wała radnym klubu „W przyszłość” za zaufanie 
oraz zaangażowanie w pracę na rzecz gminy, 
mieszkańcom za wszystkie gesty wsparcia oraz 
sołtysom, na których zawsze może liczyć.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

z życia gminy

na ostatniej sesji radni większością głosów udzielili wójtowi  
absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. wydatkowanie 
pieniędzy pozytywnie zaopiniowała również regionalna  
izba obrachunkowa. 

Nowe chodniki  
przy drogach powiatowych

Podczas sesji wójt gminy wskazała miejscowości, w których powstaną chodniki w pierwszej kolejności
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z życia gminy

dni Gminy Długołęka to jedna  
z największych imprez w powiecie 
wrocławskim. Tegoroczna edycja 
ściągnęła do malowniczego parku 

kilka tysięcy ludzi. Organizatorzy przygotowa-
li atrakcje dla każdej grupy wiekowej. Na dzieci 
czekały dmuchańce oraz liczne zabawy z anima-
torami. Młodzież mogła podziwiać ekstremalną 
jazdę na rowerze uczestnika „Mam talent” Jakuba 
Króla oraz wspólnie z Anną Bielą namalować 
graffiti. Starsza widownia świetnie się bawiła 
podczas koncertu ponadczasowych Skaldów. 
Dodatkowymi atrakcjami był turniej piłki plażo-
wej, wspólne tańczenie samby z grupą Samba Ba-
tucada, liczne stoiska rękodzielników oraz plażo-
wanie na leżakach. Największe emocje wzbudziły 
występy na scenie.

talent o wielkim sercu

W trakcie imprezy odbył się finał konkursu 
„Gminne Talenty 2014”. Nagrodą główną był czek 
od wójta gminy w wysokości 1000 zł. Publiczność 
zdecydowała, że największym talentem jest Kami-
la Florek z Długołęki, która wykonała piosenkę 
Georginy Tarasiuk „Najdalsza z gwiazd” z akom-
paniamentem skrzypiec. Po ogłoszeniu werdyktu 

w parku szczodre odbyła się 
trzynasta edycja dni gminy 
długołęka. gwiazdą wieczoru 
był kamil bednarek. na scenie 
wystąpili również skaldowie 
oraz utalentowani mieszkańcy. 
„gminnym talentem” została 
kamila Florek.

Koncert Bednarka zastrzykiem 
energii dla mieszkańców

Kamil Bednarek podzielił się z mieszkańcami swoją energią Kamila Florek (zwyciężczyni „Gminnych Talentów 2014”) przeznaczy nagrodę na cele charytatywne

okazało się, że Kamila ma nie tylko ogromny ta-
lent, ale również wielkie serce. Wygraną zamierza 
przeznaczyć w całości na cele charytatywne. Wy-
nik głosowania był dla niej dużym zaskoczeniem. 
– Kiedy usłyszałam swoje nazwisko byłam bardzo 
zdziwiona. W przeciwieństwie do innych uczest-
ników nie przygotowałam żadnych plakatów ani 
bannerów promocyjnych, a jednak ludzie na mnie 
zagłosowali. Cieszę się, że mój występ się spodobał  
i dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos 
– mówi laureatka konkursu. Internetowy plebis-
cyt prowadzony na Facebooku gminy wygrała 
wokalistka z Bykowa Laura Kurek. Jak przyznają 
organizatorzy imprezy: - Nie wykluczamy orga-
nizacji kolejnych edycji „Gminnych Talentów”. 
W naszej gminie mieszka wielu zdolnych ludzi, 
których warto pokazywać na scenie. Kamila jest 
tego świetnym przykładem. Mocno trzymamy za 
nią kciuki i z niecierpliwością czekamy na kolejne 
perełki.

bednarek dzieli się energią

Głównym punktem programu był koncert Ka-
mila Bednarka. Gwiazdor muzyki reggae ściągnął 
przed scenę kilkutysięczną widownię. Mieszkańcy 
nie kryją radości z show, jakie zgotował im Bed-
narek. Na profilu gminy można przeczytać wiele 
pozytywnych opinii: „To był najlepszy koncert 
Bednarka, na jakim byłam. Otrzymałam mnó-
stwo pozytywnej energii, za co bardzo dziękuję”, 
„Pani wójt to były najlepsze Dni Gminy ever. 
Dziękuję!”, „Pani Agnieszko wielki ukłon w Pani 
stronę i osób organizujących tę imprezę. Mistrzo-
stwo świata!”, „Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek 
na Dniach Gminy było tyle ludzi. Park przeżył 
prawdziwe oblężenie. Nigdy nie zapomnę tego 

koncertu”- piszą internauci na facebookowym 
profilu gminy. Zadowolenia nie kryje również 
sama organizatorka imprezy Iwona Agnieszka 
Łebek: - Atmosfera była niesamowita. Widzieć ze 
sceny tyle uśmiechniętych ludzi to niezapomniane 
przeżycie. A Kamil to wulkan energii, którą rozlał 
na nas wszystkich. Nie wiem czy wypada wójtowi 
tańczyć, skakać, śpiewać i piszczeć na koncercie, 
ale nie mogłam się powstrzymać. Było cudownie 
– mówi wójt Długołęki.

wspaniałe osobowości

Podczas imprezy tradycyjnie uhonorowano 
„Osobowości Gminy Długołęka”, czyli osoby, 
które w sposób szczególny angażują się w życie 
społeczne gminy oraz godnie ją reprezentują.  
W tym roku statuetki trafiły do: Janiny Sołtysiak, 
Marii Drozd, Bolesława Mroza, Izabeli Kunat, Ka-
mili Pasternak, Justyny Gąsior, Katarzyny Sobczak 
oraz firmy Selgros Cash&Carry. –  Wręczanie 
statuetek „Osobowości Gminy Długołęka” to dla 
mnie zawsze wzruszający moment. Uświadamiam 
sobie, że wśród nas są naprawdę wyjątkowi ludzie, 
dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Wszyscy 
powinniśmy brać z nich przykład – mówi Iwona 
Agnieszka Łebek. Dni Gminy Długołęka zakoń-
czyły się zabawą taneczną z zespołem In Love oraz 
pokazem pirotechnicznym.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

dziękujemy sponsorom tegorocznych 
dni gminy długołęka: Kogeneracja sa, 
Dach Bud, Ekotrade,FM Group, selgros 

Cash&Carry, Leroy Merlin, Bank spółdzielczy 
w Oleśnicy (oddział Długołęka), Drukarnia 

Urdruk, Operator Gazociągów Przesyłowych 
GaZ-systEM s.a., aGaZ Piotr Nowak
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     mieJscowości pod lupą

i nwestycje na terenie gminy Długołęka z każdym rokiem 
nabierają coraz większego tempa. Cały czas rozbudowywana 
jest kanalizacja sanitarna, modernizacji ulegają kolejne drogi, 
stawiane są nowe punkty oświetleniowe. Poziom życia w gmi-

nie porównywalny jest do tego w małych miasteczkach. Na szczęście 
jest coś, co od miasta nas odróżnia – integracja mieszkańców, ich 
zaangażowanie i gotowość do działań społecznych oraz sielankowe 
krajobrazy.

Największą siłą są ludzie

Januszkowice to jedna z najbarwniejszych miejscowości w gminie. 
Gdzie by nie spojrzeć, wszędzie rozpościerają się kolorowe kwiaty. 
Przy tablicy z nazwą wsi, na mostku, obok kościoła i w każdym 
ogródku. Kiedy dojeżdżamy z kolei do granic miejscowości, przed 
oczami wyłaniają się wzgórza trzebnickie, letnią porą do złudzenia 
przypominające malowniczą Toskanię. Można się w Januszkowica-
ch bez reszty zadurzyć. Mieszkańcy są zadowoleni z ciszy, spokoju, 
otaczającej ich zieleni, a także realizowanych inwestycji. Droga po-
wiatowa biegnąca wzdłuż Januszkowic jest w bardzo dobrym stanie. 
Nie doświadczymy na niej dziur albo nierównych łatek. Wieś jest 
niemal w pełni oświetlona, a i osiedlowe drogi doczekały się dywani-
ków asfaltowych. Do zrobienia została jeszcze ul. Czereśniowa, która 
niegdyś była zwykłą polną drogą. Do dyspozycji najmłodszych jest 
plac zabaw oraz siłownia napowietrzna, w pobliżu której znajduje się 
wymurowany grill, z którego bardzo chętnie korzystają starsi. We 
wsi jest również wyremontowana świetlica, w której organizowane 
są towarzyskie spotkania oraz zajęcia aerobiku, prowadzone w każdy 
poniedziałek przez panią Ewelinę Chmurę. Sołtys wsi z pomocą 
mieszkańców organizuje liczne zabawy wiejskie: począwszy od 
dożynek, kończąc na okazjonalnych świętach jak dzień matki, dzień 
dziecka, czy dzień kobiet. Januszkowice są dobrze skomunikowane 
z Wrocławiem. Nieopodal biegnie droga ekspresowa S8 (wjazd w 
Łozinie). Przez wieś kursuje również autobus komunikacji pod-
miejskiej 904, którym można dojechać do Galerii Dominikańskiej. 
Dzieci uczą się w szkole w Borowej, do której bezpłatnie dojeżdżają 
autobusem. We wsi znajduje się sklep spożywczy, w którym można 
kupić najpotrzebniejsze produkty. Jest tu również kościół, w którym  
odprawiane są codzienne msze święte. Jak przyznaje sołtys Januszko-
wic  – Nasza wieś bardzo wypiękniała w ciągu ostatnich lat. Bardzo 
się cieszymy z podjętych inwestycji. Do pełni szczęścia brakuje nam 
jeszcze tylko  kanalizacji, ale zdajemy sobie sprawę, że nie da się zrobić 
wszystkiego na raz. Najpierw musi powstać oczyszczalnia, do której 
będziemy podłączeni – mówi Halina Oleksiak. Zgodnie z przyjętym 
projektem studium w Januszkowicach planowana jest budowa cen-
trum rozrywki. Wiadomo jednak, że od studium do realizacji założeń 
jest bardzo daleka droga. Póki co inwestorzy interesują się zabytko-
wym pałacem, który jest wystawiony na sprzedaż.

Januszkowice 

 Kwiecista Toskania na północy gminy

W Januszkowicach kwiaty kwitną na każdym rogu
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Sołtys: Halina Oleksiak

liczba mieszkańców: 532

Byków to jedna z czterech miejscowości w gminie leżąca bezpośred-
nio przy „ósemce”. Świetna lokalizacja ściągnęła do wioski wiele firm, 
które rozlokowały swoje siedziby po obu stronach drogi.– Kluczem 
do rozwoju gminy są inwestorzy. To głównie dzięki nim gmina może 
realizować inwestycje. Obecność dużych zakładów nie przeszkadza 
nam w życiu codziennym. Nowe technologie stosowane w firmach 
chronią nas przed hałasem i zanieczyszczeniami – mówi Jolanta 
Jaworczykowska, radna i mieszkanka wsi. W Bykowie realizowanych 
jest wiele inwestycji. Największą i najważniejszą jest budowa sieci 
kanalizacyjnej. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Borowej. 
Inwestycja powinna zostać zakończona do 15 czerwca 2016 roku. 
Koszt budowy kanalizacji to ponad 10,5 mln zł. W ubiegłym roku za-
kończył się remont  świetlicy wiejskiej za blisko 300 tys. zł. Oficjalne 
otwarcie odbyło się w grudniu 2012 roku. W świetlicy organizowane 
są coroczne jarmarki wielkanocne oraz inne imprezy okolicznościo-
we. Pieczę nad obiektem sprawuje sołtys Roman Frej wraz z radą 
sołecką oraz Gminny Ośrodek Kultury. Na miejscu odbywają są 
zajęcia z ceramiki i szkła prowadzone przez Martę Lejman-Trzcińską. 
Gmina wyremontowała w Bykowie szereg dróg oraz postawiła 
nowe punkty oświetleniowe (np. ul. Kasztanowa oraz Osiedlowa). 
Gruntownej renowacji uległy m.in. al. Lipowa oraz ul. Betonowa. 
Lada moment do użytku zostanie oddana droga przemysłu ciężkiego 
Kamień-Byków. – W ciągu ostatnich czterech lat podjęto u nas wiele 
inwestycji. Oczywiście nie wszystkie drogi są jeszcze zrobione, ale 
pierwszeństwo ma kanalizacja. Jeśli wójt w dalszym ciągu będzie w 
takim tempie zmieniał naszą wieś, to niebawem nie będę miał się o co 
ubiegać w gminie – śmieje się Roman Frej, sołtys Bykowa. Wizy-
tówką miejscowości jest przepiękny park z boiskiem, placem zabaw, 
siłownią napowietrzną oraz altanami i miejscem do grillowania. – 
Proszę sobie wyobrazić, że kilka wieków temu w parku znajdował się 
zamek z pięknymi ogrodami. Wchodziło się do niego przez bogato 
zdobione bramy. Marzy mi się przywrócenie tego dawnego blasku – 
mówi Jolanta Jaworczykowska. Dziś park przykuwa wzrok kwia-
tami oraz zadbanymi alejkami. Organizowane są w nim spotkania 
okolicznościowe oraz wiejskie imprezy.  – Chciałbym serdecznie 
podziękować  pewnej grupie ludzi, bez których nie byłbym w stanie 
nic zorganizować . Zawsze mogę liczyć na ich pomoc. W każdej 
miejscowości są potrzebni tacy ludzie. Mając kogoś takiego przy 
boku, nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję również firmie MAC-
MA za wsparcie przy organizacji imprez – mówi sołtys. Byków traci 
powoli wiejski charakter. Dzięki inwestycjom oraz świetnej loka-
-lizacji wieś coraz bardziej przypomina małe miasteczko. Miesz-
kańcy mają niemal wszystko pod ręką, a gdy trzeba coś załatwić we 
Wrocławiu, wsiadają w samochód lub autobus i w niecałe 30 minut 
są na miejscu. Do szkoły dzieci dojeżdżają bezpłatnie do oddalonej 
o kilka kilometrów Borowej. Tam też znajduje się apteka oraz 
ośrodek zdrowia.

byków  

Szybkie tempo inwestycji, spokojne tempo życia

Park w Bykowie to prawdziwa wizytówka wsi
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Sołtys: Roman Frej 

liczba mieszkańców: 605
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Dobroszów to jedna z najmniejszych, ale i najaktywniejszych miej-
scowości w naszej gminie. Tutaj zdecydowanie nikt nie ma prawa 
narzekać na nudę. Dobroszów tętni życiem przez 365 dni w roku. 
- Wspólnie z mieszkańcami organizujemy liczne imprezy, które 
na stałe już zagościły w naszym kalendarzu. Przykładem mogą być:  
Noc Świętojańska, Dzień Ziemniaka, Dzień Kobiet, czy Dożynki 
Wiejskie organizowane wspólnie z sąsiednimi Januszkowicami  
i Dąbrowicą – wylicza Tomasz Maliga, sołtys wsi. Młodzież  
z Dobroszowa każdego dnia zapełnia boisko sportowe przy świet-
licy wiejskiej, a panowie w średnim wieku co piątek grają  
w piłkę nożną . We wsi znajduje się plac zabaw, a jeszcze w tym 
roku powstanie siłownia napowietrzna.   W świetlicy mieszkańcy 
mają do swojej dyspozycji pomieszczenie do wiejskich zabaw ze 
stołem do bilarda oraz ping ponga. Na miejscu znajduje się rów-
nież filia biblioteki. – Naszą największą siłą są mieszkańcy. To oni 
wprowadzają atmosferę wspólnej odpowiedzialności za wygląd 
wsi oraz zjednoczenie społeczne.  Kiedy trzeba coś zrobić, zawsze 
mogę na kogoś liczyć. Nieważne czy trzeba pleść wieniec, sadzić 
kwiaty, czy popracować fizycznie – mówi Maliga.  Choć wieś nie 
leży przy głównym szlaku komunikacyjnym, mieszkańcy nie mają 
problemu z dojazdem do Wrocławia czy Długołęki.  
Przez Dobroszów przejeżdża autobus podmiejski, ale większość  
i tak woli jeździć samochodem. Na miejscu znajduje się sklep  
spożywczy oraz bar. Szkoła, ośrodek zdrowia oraz apteka są  
w Borowej, a kościół w pobliskich Januszkowicach. Pod względem 
inwestycyjnym trudno w Dobroszowie narzekać na jakieś braki. 
Droga powiatowa jest w idealnym stanie, ulice są oświetlone, 
a do remontu została ostatnia zamieszkana droga. Oczywiście 
mieszkańcy czekają jeszcze na kanalizację, ale zdają sobie sprawę, 
że w pierwszej kolejności musi być ona zrobiona w większych 
miejscowościach. Największymi atutami życia w Dobroszowie jest 
bliskość natury, cisza oraz aktywni mieszkańcy. Sam sołtys jest 
wielkim społecznikiem i bardzo mocno angażuje się nie tylko  
w rozwój swojej miejscowości, ale w wiele inicjatyw organizowa-
nych w gminie, za co odebrał wyróżnienie od wicewojewody Ewy 
Mańkowskiej w ogólnopolskim konkursie „Sołtys Roku”.

dobroszów oleśnicki 

Wieś, która tętni życiem 365 dni w roku

Tradycją podczas Nocy Świętojańskiej jest puszczanie w niebo lampionów
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Stępin to jedna z nielicznych miejscowości w gminie, która do dziś za-
chowała rolniczy charakter. Uprawia się tu głównie rzepak, pszenicę, 
buraki i ziemniaki. Rolniczej pasji w pełni oddaje się również miesz-
kający od urodzenia w Stępinie wicestarosta Waldemar Szczykuto-
wicz. - Z uwagi na obowiązki służbowe większość czasu spędzam we 
Wrocławiu, ale zawsze z wielką przyjemnością wracam do Stępina, 
gdzie znalazłem swój azyl. To tutaj mogę poświęcić się swojej drugiej 
obok samorządu pasji, jaką jest rolnictwo. Jestem bardzo przywiązany 
do ziemi, traktując ją jako swoją ojcowiznę – opowiada wicestarosta. 
Wielu rolników ze Stępina ma swoje pola również w sąsiednich gmi-
nach: Dobroszyce, Oleśnica i Zawonia. Sołtysem wsi nieprzerwanie 
od 1983 roku jest Izydor Kamiński. Jak sam przyznaje wieś bardzo się 
zmieniła w ciągu tych trzydziestu lat. – W swojej służbie przeżyłem 
wielu wójtów i naczelników i muszę przyznać, że z obecnym wójtem 
współpracuje mi się najlepiej. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś lepiej 
zarządzał gminą – mówi sołtys.  Podobne zdanie na ten temat ma 
Waldemar Szczykutowicz. –  Z uwagą obserwuję rozwój miejsco-
wości i muszę przyznać, że Stępin to dziś w pełni ucywilizowana 
miejscowość, w której przyjemnie jest żyć i pracować. Pani wójt jest 
bardzo zaangażowana we współpracę z mieszkańcami przy rozwiązy-
waniu kluczowych problemów gminy. Z uwagą wsłuchuje się w głos 
mieszkańców. Dzięki jej poparciu udało się zrealizować wiele cennych 
inicjatyw społecznych służących rozwojowi gminy i integracji jej 
mieszkańców – mówi wicestarosta. W ciągu ostatnich lat w Stępinie 
wykonano szereg inwestycji, a niebawem zostaną zrealizowane ko-
lejne. Jeszcze w tym roku we wsi rozpoczną się prace nad nową świet-
licą, która stanie się miejscem spotkań tutejszego koła gospodyń oraz 
pozostałych mieszkańców.  Inicjatorem programu budowy świetlic 
jest wójt gminy. Do końca tego roku podobny obiekt powstanie  
w Godzieszowej. Kolejnym przedsięwzięciem, które będzie realizo-
wane jeszcze w tym roku to modernizacja nawierzchni drogi 393, 
równoległej do „powiatówki”. We wsi systematycznie stawiane jest 
również oświetlenie drogowe.  Ciekawą propozycją dla mieszkańców 
Stępina  jest projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego oraz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, 
który może przyczynić się do polepszenia struktury agrarnej oraz bu-
dowy dróg dojazdowych do pól.  Aktualnie sołtys zbiera podpisy od 
właścicieli nieruchomości pod wnioskiem, który następnie zostanie 
złożony do starosty. Mieszkańcy Stępina nie narzekają na nudę. Poza 
pracą w polu, znajdują czas na wspólną zabawę. Sołtys wraz z radą 
sołecką oraz kołem gospodyń wiejskich organizuje coroczne dożynki 
wiejskie, majówkę oraz święto ziemniaka. Wieś aktywnie uczestniczy 
również w dożynkach gminnych oraz Dniach Gminy Długołęka. – 
Bardzo się cieszę, że mam obok siebie panie z koła gospodyń oraz 
strażaków.  Bez ich pomocy nie byłbym w stanie nic zrobić.  
Bardzo im dziękuję za wsparcie – mówi Izydor Kamiński.

stępin 

Tutaj króluje rolnictwo

Stępin słynie między innymi z uprawy ziemniaków
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adrian walczyk wydział promocji gminy.

Sołtys: Tomasz Maliga 

liczba mieszkańców: 215

Sołtys: Izydor Kamiński 

liczba mieszkańców: 410
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z życia gminy / nierucHomości 

p asikurowice są bardzo dobrze sko-
munikowana z Wrocławiem. Do 
stolicy Dolnego Śląska dojedziemy 
zarówno samochodem, szynobu-

sem,  jak i komunikacją podmiejską. Dojazd 
zajmuje średnio 20 minut.  W Pasikurowicach 
nie można narzekać na nudę. W miejscowości 
znajduje się m.in.  świetlica wraz z biblioteką,  
plac zabaw, siłownia zewnętrzna  oraz boisko 
piłkarskie.  W ciągu ostatnich lat we wsi zre-
alizowano wiele kluczowych inwestycji: nowe 
nawierzchnie dróg, chodniki wzdłuż drogi 
powiatowej oraz oświetlenie. W sąsiednim 
Siedlcu znajdują się: szkoła podstawowa i gim-
nazjum, ośrodek zdrowia oraz apteka.  Działka 
na sprzedaż położona jest  blisko centrum wsi, 
w ładnej i spokojnej okolicy ,przy asfaltowej 
ul. Słonecznej. Sąsiaduje ona  z zabudowany-
mi terenami mieszkaniowymi w zabudowie 

jednorodzinnej oraz zagrodowej. Kształtem  
przypomina literę „L”. W części działki znaj-
dują się zadrzewienia (drzewa owocowe). Sieci 
infrastruktury technicznej (wodociąg, prąd) 
poprowadzone są wzdłuż ul. Słonecznej.

arleta maliga 
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  pasikurowice

Pasikurowice to bezdyskusyjnie dobre miejsce do zamieszkania
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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 pasikurowicach.

Działka: 96/4

Powierzchnia: 2041m2

Cena wywoławcza:  

150 tys. zł brutto 

Termin przetargu:  

17.07.2014 r.

Wadium: 7.500 zł brutto 

W skład koła wchodzą 23 osoby, w tym sześ-
ciu panów. – Początki nie były łatwe. Zorga-
nizowanie i zgranie tak dużej grupy ludzi to 
trudne wzywanie, ale udało się – mówi Anna 
Kuls, przewodnicząca koła. Pierwszym spraw-
dzianem dla gospodyń ze Śliwic było przygo-
towanie stołu wielkanocnego podczas jarmar-
ku w Bykowie. Wysiłki nie poszły na marne.  
Koło zdobyło nagrodę za udział w konkursach 
na ,,Tradycyjny Stół Wielkanocny” i ,,Naj-
piękniejszą Palmę Wielkanocną”. Kolejnym 
wyzwaniem będą dożynki gminne w Pruszo-
wicach. Gospodynie będą mogły po raz pierw-
szy pod szyldem koła przygotować stoisko wsi 
oraz wieniec dożynkowy. Specjałów ze Śliwic 

Koło ze Śliwic w natarciu
  a l e  w                  j e s t  w e s o ł oKOŁO

Koło ze Śliwic prezentuje tradycyjny stół wielkanocny na jarmarku w Bykowie
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koła gospodyń mnożą się ostat-
nio jak grzyby po deszczu. tym 
razem gospodynie zewarły 

szyki w śliwicach.  choć koło funk-
cjonuje niespełna pół roku, ma już na 
swoim koncie pierwsze sukcesy.

można również skosztować podczas lokalnych 
imprez. Na początku lipca odbyły się tam Dni 
Śliwic, na których nie zabrakło swojskiego jad-

ła oraz zabawy tanecznej do białego rana. 
anna chomicka 

wydział promocji gminy
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dzieJe się

w związku z obowiązu-
jącym nowym kodeksem 
wyborczym powstały 
nowe okręgi wyborcze. 
wiąże się to ze zmianami  
miejsc do głosowania.  

Zmiana obwodów wyborczych

lokal wyborczy w zespole  
szkolno-przedszkolnym  
w długołęce, ul. szkolna 40
Mieszkańcy Długołęki: akacjowa, asnyka, 
Boczna, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kniejowa, Konopnickiej, Kocha-
nowskiego, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, 
Łowiecka, Malinowa, Miarki, Mickiewicza, 
Myśliwska, Parkowa, Ptasia, reja, słowa-
ckiego, słowicza, spokojna, spacerowa, 
szkolna, tuwima, Waryńskiego, Wrocław-
ska, Bukowa, Bzowa, Chabrowa, Cisowa, 
Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jemio-
łowa, Jodłowa, Kalinowa, Lawendowa, 
Lipowa, Magnoliowa, Makowa, Modrze-
wiowa, Okrężna, Olchowa, Orzechowa, 
Południowa, rumiankowa, sosnowa, 
Świerkowa, tęczowa, Wiejska, Wierzbo-
wa, Wschodnia, Wrzosowa, Zachodnia, 
Zawadzkiego

lokal wyborczy w gminnym ośrodku 
kultury w długołęce, ul. wiejska 23 
Mieszkańcy Długołęki: Bema, Broniewskie-
go, Brzozowa, Kopernika, Liliowa, Nowa, 
Ogrodowa, Polna, robotnicza, różana, rze-
mieślnicza, sienkiewicza, słoneczna, stawo-
wa, Zielona

lokal wyborczy w szkole podstawo-
wej w borowej, ul. parkowa 2/4
Mieszkańcy miejscowości: Borowa, stępin

lokal wyborczy w zespole szkół  
w brzeziej łące, ul. szkolna 10
Mieszkańcy miejscowości: Brzezia Łąka

lokal wyborczy w szkole podstawo-
wej w kiełczowie, ul. szkolna 3 

i lokal wyborczy: Bawarska, Boczna, Cy-
prysowa, Hebanowa, Kamienna, Kwiatowa, 
Lawendowa, Makowa, Miodowa, Platyno-
wa, Południowa, rzeczna, sezamkowa, siel-
ska, skowronkowa, słowicza, słoneczna, 
sportowa, srebrna, szkolna, szarotkowa, 
Wilczycka, Wrzosowa, Zachodnia, Zielona
ii lokal wyborczy: akacjowa, Brzozowa, 
Bukowa, Kasztanowa, Leśna, Letnia, Li-
powa, Ładna, Mleczna, Modrzewiowa, 
Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Polna, 
Północna, różana, Świerkowa, Wiosenna, 
Wiśniowa, agrestowa, Bławatna, Dębowa, 
Dobra, Kręta, Krótka, sosnowa, spokojna, 
Wąska, Wrocławska, Wschodnia, Zgodna
Oba lokale wyborcze będą znajdować się w szkole 
podstawowej

lokal wyborczy w świetlicy wiejskiej 
w Januszkowicach, ul. klonowa 1
Mieszkańcy miejscowości: Januszkowice, 
Kępa, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicki, Mi-
chałowice 

lokal wyborczy w zespole szkół  
w łozinie, ul. milicka 15
Mieszkańcy miejscowości: Łozina, Budziwojo-
wice, Bąków, Łosice 

lokal wyborczy w świetlicy  
wiejskiej w pasikurowicach,  
ul. wrocławska 30
Mieszkańcy miejscowości: Pasikurowice, ra-
miszów 

lokal wyborczy w szkole podstawo-
wej w szczodrem, ul. trzebnicka 42
Mieszkańcy miejscowości: szczodre 

lokal wyborczy w szkole  
podstawowej w węgrowie
Mieszkańcy miejscowości: Węgrów, Kra-
kowiany, Jaksonowice, Zaprężyn, skała, 
Bierzyce 

lokal wyborczy w zespole szkolno-
przedszkolnym w mirkowie,  
ul. słowackiego 17
Mieszkańcy miejscowości: Mirków 

lokal wyborczy w zespole  
szkół w siedlcu
Mieszkańcy miejscowości: siedlec, Godzieszo-
wa, tokary, Bukowina 

lokal wyborczy w gimnazjum  
w wilczycach, ul. wrocławska 22
Mieszkańcy miejscowości: Wilczyce, Kiełczó-
wek 

lokal wyborczy w świetlicy wiejskiej 
w piecowicach, ul. stawowa 20
Mieszkańcy miejscowości: Piecowice, Śliwice, 
Pietrzykowice, Bielawa 

lokal wyborczy w świetlicy wiejskiej 
w bykowie, ul. ogrodowa 2
Mieszkańcy miejscowości:  Byków, Kamień 

lokal wyborczy w świetlicy  
wiejskiej w kątnej
Mieszkańcy miejscowości: Kątna, raków, 
Oleśniczka 

lokal wyborczy w świetlicy wiejskiej 
w pruszowicach, ul parkowa 11
Mieszkańcy miejscowości: Pruszowice, Do-
maszczyn 

p odczas tegorocznych wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego zrodziły się pewne niepo-
rozumienia spowodowane zmianą lokali 
wyborczych.  Informacja o zmianach poja-

wiła się na Biuletynie Informacji Publicznej oraz w ob-
wieszczeniach na tablicach w miejscowościach. Niestety 
wiadomość nie dotarła do wszystkich mieszkańców. 

Część z nich odwiedzała swoje dawne lokale wybor-
cze i nie mogła zagłosować. O ewentualnych kolejnych 
zmianach będziemy informować dodatkowo za pomocą 
gazety oraz strony internetowej gminy. Wyślemy rów-
nież do mieszkańców SMS z przypomnieniem. Poniżej 
przedstawiamy aktualne zestawienie lokali wyborczych. 
Za powstałe trudności przepraszamy.  danuta walczak

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
w gminie idzie pełną parą. Po za-
kończonej inwestycji w Borowej, 
rozpoczęły się prace w Bykowie. 

Na tym jednak nie koniec. Wójt gminy jesz-
cze w tym roku planuje budowę kanalizacji  
w Domaszczynie.

Mieszkańcy tej miejscowości będę mo-
gli korzystać z wybudowanej sieci pod ko-
niec 2016 roku. Prace rozpoczną się jeszcze  

w tym roku. Obecnie przygotowywana jest 
procedura wyboru wykonawcy robót bu-
dowlanych. Umowa powinna zostać  podpi-
sana na przełomie sierpnia i września. Mi-
nione półrocze było bardzo intensywne pod 
kątem inwestycji w naszej gminie. Wszyst-
kie zaplanowane działania na ten rok zostały 
już rozpoczęte.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Domaszczyn z kanalizacją

Budowa kanalizacji w Domaszczynie otworzy możliwość 
rozszerzania sieci do kolejnych miejscowości
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Z a każdym razem, kiedy do was 
przyjeżdżam, nie mogę wyjść z po-
dziwu jak prężnie się rozwijacie. 
Zawsze zaskakujecie nas nowymi 

inwestycjami. Widać, że gmina jest zarządza-
na przez właściwą osobę, od której możemy 
się wiele nauczyć - mówił dr Christian Schul-
ze Pellengahr.

Największe wrażenie na delegacji z Niemiec 
zrobił nowo wybudowany żłobek w Długołę-
ce. - Do tej pory wydawało nam się, że Polska 
dąży do wzorców zachodnioeuropejskich. Po 
wizycie w waszym żłobku przekonałem się, że 
to my jesteśmy w tyle i musimy nadrobić zale-
głości - zachwalał placówkę burmistrz Velen. 

Podczas czterodniowej wizyty znalazł się 
również czas na odrobinę rozrywki. Goście 
wzięli udział w warsztatach plastycznych  
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz uczest-

niczyli w lokalnych imprezach w Wilczy-
cach, Węgrowie oraz Godzieszowej. Dru-
giego dnia odbyły się zawody sportowe  
w Borowej.

Podczas konferencji podsumowującej wi-
zytę Iwona Agnieszka Łebek skierowała po-
dziękowania do wszystkich osób, które miały 
swój udział w przyjęciu delegacji niemieckiej. 
- Bardzo dziękuję rodzinom, u których mogła 

zamieszkać młodzież z Velen, a także szkole  
z Wilczyc za przygotowanie wspaniałego pro-
gramu wizyty oraz prawdziwą polską gościn-
ność - dziękowała pani wójt.

Gmina Długołęka współpracuje z miastem 
Velen od 11 lat. Umowa partnerska została 
podpisana 17 maja 2003 roku.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

współpraca zagraniczna / inwestycJe

długołękę odwiedziła delegacja 
z partnerskiego miasta Velen. 
burmistrz christian schulze 
pellengahr nie krył zaskoczenia 
widząc liczne zmiany,  
jakie dokonały się w gminie  
na przestrzeni ostatnich lat. 

Delegacja z Niemiec oczarowana gminą

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 09.07.2014 r.)

Burmistrz Velen był pod wielkim wrażeniem żłobka  
w Długołęce
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serdeczne podziękowania  
dla rodzin goszczących  
uczniów  z Velen:

n magdalena  i arkadiusz zarzyccy

n anna i artur sawiccy

n klaudia i mirosław czarneccy

n monika i andrzej gawlińscy

n renata i lucjan zapiórowie

n marzena i dariusz Hełmeccy

n zuzanna i tadeusz  zapiórowie

nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin realizacJi
przetargowego oFert oFert (ilośĆ złożonycH oFert) umowy
   
rozbudowa szkoły Podstawowej 17.04.2014 wpłynęło 11 ofert - umowa została  31.07.2015 
w Kiełczowie - etap I  podpisana  w dniu 03.07.2014
 
Budowa świetlicy wiejskiej w Godzieszowej 28.05.2014             wpłynęło 7 ofert  - umowa  30.11.2014 
  została podpisana w dniu 30.06.2014 
 
Przebudowa ul. Zachodniej w Długołęce 05.05.2014                         wpłynęło 5 ofert - umowa                        05.12.2014 
  została podpisana w dniu 05.06.2014
 
Budowa komplesku lekkoatletycznego 09.05.2014                        wpłynęły 4 oferty - umowa                        05.10.2014 
w Długołęce - w ramach programu „Królowa sportu”  została podpisana w dniu 05.06.2014
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji odcinka 28.05.2014r. wpłynęło 5 ofert - umowa 17.09.2014 
ul. Polnej w Kiełczowie  została podpisana w dniu 17.06.2014
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 02.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została  09.09.2014 
drogi w Bielawie  podpisana w dniu 09.07.2014
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 03.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została 27.08.2014 
ul. słonecznej w Brzeciej Łące  podpisana w dniu 27.06.2014
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 05.06.2014 wpłynęło 5 ofert - postępowanie zostało 2 miesiące od dnia 
drogi w stępinie  rozstrzygnięte w dniu 01.07.2014 podpisania umowy
 
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach  03.07.2014 wpłynęło 16 ofert  4 miesiące od dnia 
Byków - ul. Ogrodowa i Długołęka - ul. Świerkowa  - trwa icH weryFikacJa podpisania umowy
 
Budowa świetlicy w miejscowości stępin 27.06.2014 wpłynęło 5 ofert  30.04.2015 
  - trwa icH weryFikacJa
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz lipiec 2014 r.  24 miesiące od dnia 
z przyłączami w Domaszczynie   podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji ul. Wiśniowej 25.06.2014 wpłynęły 2 oferty  3 miesiące od dnia  
w siedlcu wraz z budową oświetlenia  - trwa icH weryFikacJa podpisania umowy
 
rozbudowa kotłowni z dostawą kotłów centralnego 16.06.2014 wpłynęło 5 ofert - postępowanie 31.08.2014 
ogrzewania dla budynku szkoły w Długołęce  zostało rozstrzygnięte w dniu 01.07.2014
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 23.06.2014 wpłynęły 4 oferty - postępowanie 2 miesiące od dnia 
w Dobroszowie Oleśnickim (dz. nr 372)  zostało rozstrzygnięte w dniu 09.07.2014 podpisania umowy
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Ruszyły prace budowlane boi-
ska lekkoatletycznego w po-
bliżu urzędu gminy. Będzie 
to pierwszy tego typu obiekt  

w powiecie wrocławskim. W ramach wie-
lofunkcyjnego obiektu znaleźć się mają 
m.in. okólna bieżnia czterotorowa, bież-
nia sześciotorowa do biegów sprinter-
skich, skocznia do skoków w dal, boisko 
do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki 
nożnej o nawierzchni trawiastej. Wyko-
nawcą robót budowlanych jest firma BUD-
MEL Korty, Boiska Sportowe Tadeusz  

Molus z Trzebnicy. Koszt inwestycji to  
655 590,00 zł, z czego gmina otrzymała 310 
tys. dofinansowania z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego. Do tej 
pory wykonano roboty ziemne oraz pierwszą 
warstwę podbudowy bieżni do sprintu oraz 
boiska do piłki nożnej a także odwodnienie 
terenu. Gmina wykona także dwa przepusty 
drogowe na rowach melioracyjnych w pasie 
drogowym ul. Różanej i ul. Zielonej. Obiekt 
ma być w całości oświetlony. 

karolina pietrzak
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe / dotacJe

coraz trudniej o dodatkowe 
środki europejskie.  instytucje 
ogłaszające konkursy określa-
ją coraz bardziej wyszukane 
kryteria wyboru zadań do dofi-
nansowania. powód? zbyt mała 
pula pieniędzy w stosunku do 
liczby składanych wniosków.

Topnieją środki z Unii Europejskiej

w ciągu dziesięciu lat obecności 
Polski w Unii Europejskiej nasza 
gmina pozyskała ponad 41 mln 
złotych na realizację wielu inwe-

stycji.  Tylko w ciągu ostatnich trzech lat na konto 
gminy wpłynęło ponad 20 mln zł na realizację klu-
czowych zadań. To m.in. z tych środków udało się 
zakończyć budowę żłobka oraz kanalizacji sanitar-
nej w Borowej. Rozwój gminy to także realizacja 
mniejszych projektów, ale równie ważnych dla 
mieszkańców. - Podjęliśmy się remontów świet-
lic wiejskich, rewitalizacji terenów rekreacyjno-
sportowych oraz budowy siłowni napowietrz-
nych i placów zabaw – wymienia wójt Iwona 
Agnieszka Łebek. Oprócz zadań inwestycyjnych 
gmina realizuje projekty społeczne. Pozyskane 
środki finansowe wspierają dzieci i ich rodziców, 
nauczycieli, uczniów, bazę dydaktyczną placówek 
na każdym etapie edukacji.

za mało pieniędzy  
na wszystkie gminy

Po zakończonym okresie finansowania 
2007-2013 coraz trudniej pozyskać unij-
ne środki.  Instytucje ogłaszające konkursy 
określają coraz bardziej wyszukane kryte-
ria wyboru zadań do dofinansowania.  Jest 
to spowodowane zbyt małą pulą pieniędzy  
w stosunku do liczby składanych wniosków. 
Gmina nie zamierza się jednak poddawać. 

– Rzeczywiście coraz trudniej pozyskać środ-
ki unijne, ale w dalszym ciągu możemy się 
ubiegać o dofinansowania z instytucji krajo-
wych. Nie zwalniamy tempa i cały czas skła-
damy nowe wnioski. Każda złotówka jest na 
wagę złota – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 

Dzięki silnej determinacji ze strony gminy  
w ostatnim półroczu udało się pozyskać blisko 3 
mln zł ze środków zewnętrznych.

wspieramy edukację

Ważną częścią polityki pozyskiwania środków 
zewnętrznych gminy Długołęka są projekty edu-
kacyjne. W obecnym roku udało się pozyskać  
prawie 657 tys. zł na zakup pomocy dydak-
tycznych oraz realizację zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych dla uczniów z sześciu gminnych 
szkół. Projekt „Zrozumieć teraz – zapamiętać 
i wykorzystać w przyszłości” współfinasowa-
ny jest w 100 % ze środków zewnętrznych,  
w tym w 85 % z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 
15 % z budżetu państwa. 

projekty międzynarodowe

Pierwsze półrocze zamykają projekty unij-
ne. Na początku czerwca złożony został 
wniosek o dofinansowanie kosztów doty-
czących zrealizowanego już II etapu prze-
budowy oczyszczalni ścieków w Mirkowie. 
Wartość wnioskowanej dotacji wyniosła  
3 mln zł. Pod koniec czerwca wspólnie  
z zagranicznymi partnerami z Włoch, Czech, Ir-
landii i Rumunii, wystąpiliśmy o dotację do Ko-
misji Europejskiej na realizację projektu z zakresu 
wymiany dobrych praktyk na rzecz zapobiegania 
urazom na boiskach o sztucznej nawierzchni. 
Wartość projektu dla gminy Długołęka to 30 tys. €,  
w tym wartość dotacji wynosi 24 tys. €. Ocena 
obu projektów potrwa do jesieni tego roku.

karolina Hornicka
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków 

Finansowych i Współpracy z Zagranicą

na co pozyskaliśmy 
środki w  i półroczu?

 
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Bykowie – 2 mln zł (środki 
krajowe)

budowa obiektu lekkoatletycz-
nego w Długołęce – 310 tys. zł 
(środki krajowe)

budowa/przebudowa drogi dojaz-
do-wej do gruntów rolnych w 
stępinie i Brzeziej Łące – 230 tys. 
zł (środki krajowe)

usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy w roku 2014 
– ok. 60 tys. zł (środki krajowe)

remont świetlicy wiejskiej w ra-
kowie – przyznana dotacja ze 
środków unijnych to 55 tys. zł 
(środki unijne)

pokrycie części kosztów funkc-
jonowania żłobka w Długołęce  
w roku 2014 – 52 tys. zł (środki 
krajowe)

zatrudnienie animatorów do prow-
adzenia zajęć sportowych na bois-
kach Orlik w Brzeziej Łące, Łozinie 
i Kiełczowie – 27 tys. zł (środki 
krajowe)

Kompleks lekkoatletyczny przy urzędzie

Budowa kompleksu już ruszyła. Otwarcie zaplanowano 
na początek października
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na sportowo

choć klub UKS Kiełczów Academy 
istnieje niespełna dwa lata,  na swoim 
koncie odnotował już liczne sukce-
sy w ogólnopolskich rozgrywkach. 

Podopieczni Grzegorza Lwa mogą się pochwa-
lić zwycięstwami w:  regionalnych eliminacjach 
Deichmann Minimistrzostwa 2014, Powiato-
wych Rozgrywkach o Puchar Tymbarku 2014, 
turniejach DZPN 2014, turnieju Śląsk Cup 2013 
oraz Lidze Jesiennej Deichmann 2013. Ostatnio 
UKS zajął dziewiąte miejsce w Ogólnopolskim 
Finale Finałów Minimistrzostw 2014 organizo-
wanych w Opolu. Mimo że kiełczowanie nie byli 
zaliczani do grona faworytów, potrafili skutecznie 
postraszyć nawet ekstraklasową Jagiellonię Biały-
stok, nie pozwalając wbić sobie ani jednej bramki.  
W innych rozgrywkach piłkarze z Kiełczowa wy-
grywali ze znacznie wyżej notowanymi FC Wroc-
ław Academy oraz WKS Śląsk Wrocław.

trening czyni mistrza

W związku z prowadzonymi obecnie katego-
riami wiekowymi dzieci od U-7 do U-11, UKS 
Kiełczów Academy nie ma możliwości udziału 
w grach ligowych. Te funkcjonują dopiero od 
kategorii U-13. Szkoleniowcy nie pozwalają się 
jednak nudzić chłopakom i na bieżąco wybierają 
różne rozgrywki piłkarskie. – Staramy się do-
bierać rozgrywki na wysokim poziomie, które 
zapewnią odpowiedni rozwój naszych zawod-
ników – przyznaje Grzegorz Lew, trener grupy 
U-9. Piłkarze trenują głównie na orliku w Kieł-
czowie. Czasami ze względu na potrzebę zwięk-
szenia przygotowań do turniejów, zawodnicy 
ćwiczą na przylegającym do Orlika byłym boisku 
trawiastym. W okresie zimowym klub korzy-
sta z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole lub  
w gimnazjum w Wilczycach. Z rok na rok UKS 

ma w swoich szeregach coraz więcej młodych 
piłkarzy. -  18 miesięcy temu w klubie trenowa-
ło  ok. czterdziestu paru chłopców. Obecnie jest 
tu przeszło stu trzydziestu zawodników. Jak na 
„wiejski” klub, prowadzący zaledwie trzy kate-
gorie wiekowe, to chyba dobry wynik – mówi  
z uśmiechem Andrzej Murat, ojciec trenującego 
w klubie Jakuba. - Nieobecność na treningu to dla 
naszych zawodników duży dramat.  Kiedy któryś 
z chłopaków jest kontuzjowany, przychodzi na 
trening, żeby popatrzeć na kolegów i  ich dopin-
gować. Taka postawa  bardzo cieszy – nie kryje 
zadowolenia Grzegorz Lew.

rodzinna atmosfera w klubie

Każda kategoria wiekowa klubu z Kiełczowa 
trenuje pod okiem dedykowanego zespołu tre-
nerskiego składającego się z  trenera oraz asysten-
ta. Kategorię U-11 prowadzi  Rafał Klimaszewski, 
a asystuje mu Piotr Szałek.  Trenerem  grupy U-7 
jest Kazimierz Kołodziej.  Najbardziej utytułowa-
nym zespołem jest kategoria U-9, którą prowadzi 
Grzegorz Lew z asystą Kamila Malinowskiego. 
– Chłopcy są gotowi pójść za trenerem w ogień. 
Widzą w nim autorytet i uważnie słuchają jego 
porad. Grzegorz jest świetnym szkoleniowcem. 
Każdy mecz traktuje bardzo poważnie. Ogląda 
materiały filmowe, analizuje je, wprowadza ko-
rekty. Nawet na pulpicie w komputerze widnieje 
UKS. Takich ludzi nie sposób nie szanować – 
mówi Andrzej Murat. Dobre relacje z trenerem 
budują w klubie rodzinną atmosferę, która udzie-

la się również rodzicom młodych piłkarzy.– Po-
znaliśmy się dzięki wspólnej pasji naszych synów. 
Poza tematem piłki nożnej rozmawiamy o wielu 
innych sprawach. W końcu mamy dzieci w tym 
samym wieku. Spotykamy się nie tylko podczas 
treningów, ale również w wolnych chwilach. Sta-
ramy się nie opuszczać żadnych zawodów – opo-
wiada mama jednego z zawodników. 

z wójtem o futbolu

Liczne sukcesy klubu z Kiełczowa doceniła wójt 
Iwona Agnieszka Łebek, która zaprosiła piłka-
rzy oraz trenera do urzędu gminy. Głównym 
tematem spotkania była oczywiście piłka nożna 
i trwające w Brazylii mistrzostwa świata. Wśród 
kandydatów do Pucharu Świata goście najczęś-
ciej wymieniali gospodarza turnieju, a wśród 
ulubionych sportowców Neymara oraz Roberta 
Lewandowskiego. Młodzi sportowcy otrzymali 
od wójta paczki z upominkami, a Grzegorz Lew 
dyplom za zasługi na rzecz klubu oraz godne re-
prezentowanie gminy. Największą radość, jak na 
prawdziwych piłkarzy przystało, sprawiła jed-
nak nowa futbolówka, którą wójt przekazała na 
ręce trenera z życzeniami kolejnych sukcesów. 
– Serdecznie gratuluję wam świetnych wyników  
i mocno trzymam za was kciuki. Kto wie, może 
wśród nas siedzą przyszli reprezentacji Polski, 
czego wam życzę z całego serca. Kto jak nie wy?  – 
pytała z uśmiechem Iwona Agnieszka Łebek.  

adrian walczyk
wydział promocji gminy
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UKS to jeden z najlepszych klubów w Polsce. Za taką drużynę kciuki w górę
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Nie straszna im Jagiellonia  
chyba każdy polski kibic piłki 
nożnej ze smutkiem śledził  
zmagania na boiskach brazylii. 
bo choć mundial sam w sobie  
cieszył, to jednak brakowało  
na nim biało-czerwonych barw. 
trudno się oszukiwać, że w 
najbliższych latach będzie le-
piej. trzeba raczej poczekać na 
nową generację, a ta zapowiada 
się bardzo obiecująco. młodzi  
piłkarze z kiełczowa są tego 
najlepszym przykładem.


