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z żyCia gMiny

Drodzy  

mieszkańcy!

Przez ostatnie tygodnie wszyscy żyliśmy kanonizacją Jana Pawła II. Jest to niewątpli-

wie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Wiele miast  

w Polsce organizowało huczne obchody z koncertami gwiazd, a media całego świata 

24 godziny na dobę obserwowały wydarzenia w Rzymie. My również postanowiliśmy 

uczcić kanonizację papieża organizując dla naszych szkół konkurs „Jan Paweł II – droga do święto-

ści”. Wyniki zmagań znajdą Państwo na STR. 12. Obecnie przygotowujemy się  do najgorętszego 

okresu w ciągu całego roku. Nie mam oczywiście na myśli pikników i imprez plenerowych, jakie od-

będą się niebawem prawie w każdej miejscowości. Chodzi mi przede wszystkim o liczne inwestycje, 

które wkroczą w etap realizacji. Jednym z największych przedsięwzięć 2014 roku będzie rozbudo-

wa szkoły podstawowej w Kiełczowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Bykowie. Niebawem 

przystąpimy również do budowy dwóch nowych świetlic wiejskich w Stępinie oraz Godzieszowej.  

Tradycyjnie duży nacisk położymy na rozbudowę oświetlenia drogowego (w budżecie uwzględni-

łam dodatkową pulę 800 tys. zł na budowę lamp) oraz na poprawę nawierzchni dróg. Niedawno 

zawarliśmy umowę ze starostwem na remont drogi powiatowej łączącej Bierzyce z Węgrowem. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już po wakacjach będziemy jeździć nową nawierzchnią. 

Bardzo ważnym tematem jest również studium zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Podczas majowej sesji będziemy omawiać z radnymi projekt, w którym uwzględniłam rzeczowe 

uwagi, jakie otrzymałam od mieszkańców. Niebawem przystąpimy także do akcji sadzenia kwia-

tów w naszej gminie. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami nadamy naszym miejscowościom wio-

sennych kolorów, a rabaty kwiatowe staną się naszymi wizytówkami.  W międzyczasie zapraszam 

Państwa do integracji podczas sztandarowych imprez.  

18 maja widzimy się w Siedlcu na Święcie Konia, a wcześniej na wspaniałym przedsięwzięciu 

Gminnej Biblioteki Publicznej - „Pociąg do czytania”. Po raz kolejny maluszki będą mogły 

przejechać się ciuchcią ulicami Długołęki i Kiełczowa z książką w ręku. Póki co życzę Państwu 

miłej lektury nowego wydania gazety i zachęcam do odwiedzania strony www.gmina.dlugoleka.

pl oraz www.facebook.com/wdlugolece, gdzie na bieżąco informujemy o najważniejszych 

wydarzeniach w naszej gminie.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Bezpłatne zajęcia  
z animatorami
Wraz z początkiem kwietnia ruszyły 
„godziny boiskowe”. Zatrudnieni 
przez urząd animatorzy prowadzą 
zajęcia dla mieszkańców na boiskach 
wielofunkcyjnych w: Długołęce, 
Borowej, Mirkowie, Pruszowicach, 
Rakowie, Siedlcu i Śliwicach. Szcze-
gółowy harmonogram  dostępny jest 
na stronie www.gmina.dlugoleka.pl  
w zakładce GKRPA. Zajęcia potrwają 
do 30 października br. Zapraszamy 
do wspólnej zabawy! 

„Gminne Talenty 2014” 
rozstrzygnięte!

Castingiem w Siedlcu zakończyły się 
eliminacje do „Gminnych Talentów 
2014”. Jurorzy wybrali dziesiątkę 
finalistów, którzy wystąpią na  
Dniach Gminy Długołęka i powalczą 
o nagrodę finansową w wysokości 
1000 zł. W eliminacjach zaprezento-
wało się blisko 80 uczestników.  
Jak zdradzają jurorzy decyzja nie 
była łatwa.  – W naszej gminie nie 
brakuje uzdolnionych ludzi.  
Żeby wybrać tych najlepszych  
musieliśmy przyjąć pewien klucz 
selekcji. Naszym zamierzeniem  
jest pokazanie ludzi o różnorodnych 
talentach, dlatego zdecydowaliśmy 
się na wybór najlepszych woka-
listów, instrumentalistów i tancerzy 
– mówi Iwona Agnieszka Łebek.
 

NA SKRóTy

 
 „pociąg do czytania”  

w Długołęce i Kiełczowie, 

szczegóły na  

www.bibliotekadlugoleka.pl 

 
 air Combat  

w Bąkowie,  

godz. 10:30 

 
Święto Konia  

w Siedlcu,  

godz. 10 

 

 gminny Dzień 
Dziecka  

w Łozinie, szczegóły 

wkrótce na www.
gokdlugoleka.pl

 
Dzień Dziecka  

w Długołęce obok 

parafii, szczegóły 

wkrótce na www.
gokdlugoleka.pl 

 

 

 

Święto tulipanowca  

w Godzieszowej, 

godz. 12 

 

Xiii Dni gminy  
Długołęka  

w parku Szczodre, 

godz. 14

Gwiazdami wieczoru 

będą:  

Kamil Bednarek  

oraz skaldowie 

C o,  g D z i e ,  K i e Dy  -  W  N A S Z E J  G M I N I E
maj
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29
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ofertę, to przełom maja i czerwca  
br. Termin realizacji zadania ustalono 
na dwa miesiące od dnia podpisania 
umowy.

Więcej pieniędzy  
na oświetlenie

Wójt gminy zwiększyła pulę środków 
na oświetlenie drogowe. W budżecie 
uwzględniono dodatkowych 800 tys. 
na budowę lamp. W sumie gmina 
przeznaczy w tym roku na oświetlenie 
2,5 mln zł. 

Święto Konia w Siedlcu
Po raz kolejny Siedlec zamieni się  
w mekkę dla koniarzy z całego kraju. 
18 maja odbędzie się tam kolejna edy-
cja największej imprezy końskiej  
w gminie -  Święto Konia. Organiza-
torzy zapowiadają mnóstwo atrakcji. 
Poza tradycyjnymi wycenami koni, 
każdy uczestnik imprezy będzie miał 
okazję przejechać się bryczką, zjeść 
pyszne regionalne potrawy przygo-
towane przez koła gospodyń oraz 
zobaczyć zapierające dech w piersiach 
przejażdżki dyliżansami. Gratką dla 
widzów będzie loteria fantowa,  
w której do wygrania będzie… kucyk. 
Niewątpliwą atrakcją będzie również 
możliwość siłowania się z koniem.  – 
Zobaczymy ile osób potrzeba, żeby 
przeciągnąć na swoją stronę dorosłe-
go ogiera, ciągnącego kłodę. Już dziś 
lepiej się rozgrzewać, bo przeciwnik 
nie jest łatwy do pokonania – zachęca 
inicjator imprezy oraz jej wieloletni 
organizator Dariusz Śmichura. 

 

Opracował adrian walczyk
 wydział promocji gminy

z żyCia gMiny

Lista finalistów  
„gminnych talentów 
2014”:

 1. zespół „nie ma to tamto”

 2.  the K&M: Karol rajter  

i Mateusz Kruszyński

 3.  nikoletta żmuda

 4.  Dance team: Michał wesołowski  

i paulina pastusińska

 5.  łukasz rudkiewicz

 6.  zuzanna Młotek

 7.   Konrad Jakubiszyn, Kamil Mak, 

Jakub Michalski

 8.  Kamila Florek

 9.  Laura Kurek

 10. zgraja ze stępina
 

Zbiórka pieniędzy  
dla ofiary Majdanu

Trwa zbiórka pieniędzy na zakup 
protezy dla Jarosława Panasiuka – 
mieszkańca naszej partnerskiej gminy 
Sarny. Podczas ostatnich wydarzeń 
w Kijowie pan Jarosław, odrzucając 
granat hukowy, stracił prawą dłoń  
i część przedramienia. Doznał rów-
nież prawostronnej utraty słuchu. 
W porozumieniu z Konsulem Hono-

rowym Ukrainy w Chełmie oraz we 
współpracy z Chełmskim Ośrodkiem 
Wsparcia Bliźniego Caritas, gmina 
zorganizowała zbiórkę pieniężną na 
zakup protezy dla poszkodowanego. 
Dobrowolnych wpłat można dokonać 
na rachunek bankowy Banku Spół-
dzielczego w Oleśnicy, oddział  
w Długołęce na nr konta: 60 9584 
1021 2003 0302 1893 0001 lub do 
skarbonek, które znajdują się  
u sołtysów lub inkasentów w każdej 
miejscowości naszej gminy. Zbiórka 
potrwa do dnia 20 maja.

Remont drogi  
Bierzyce-Węgrów

Gmina zawarła umowę ze starostwem 
w zakresie współpracy przy remoncie 
drogi powiatowej łączącej Bierzyce 
z Węgrowem. Koszt inwestycji to 1,8 
mln zł, z czego gmina wyłoży 1 mln, 
a powiat 800 tys. Na początku kwiet-
nia starostwo ogłosiło przetarg na 
wyłonienie wykonawcy robót budowla-
nych. Przewidywany termin podpisania 
umowy z firmą, która złoży najlepszą 

NA SKRóTy                    NA SKRóTy                    NA SKRóTy

Koszt protezy dla Jarosława Panasiuka to 100 tys. zł. 
Każda złotówka jest na wagę złota

fo
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Finaliści „Gminnych Talentów” wystąpią na jednej 
scenie z Kamilem Bednarkiem
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Jeszcze w tym roku do Węgrowa dojedziemy 
wyremontowaną drogą
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 Święto Konia już 18 maja w Siedlcu. Zaczynamy o 10
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z żyCia gMiny

podczas uroczystej gali w Warszawie  
Iwona Agnieszka Łebek odebra-
ła statuetkę dla „Eko Wójta Roku 
2013” - za stworzenie efektywnego 

gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów 
oraz za działalność na rzecz edukacji ekologicznej  
i zrównoważonego rozwoju. Kapituła doceniła 
m.in. kampanię informacyjną naszej gminy przy 
zmianie systemu wywozu odpadów, jego prze-
bieg oraz terminowość przy uchwalaniu.  

Dobre miejsce dla biznesu 

Nominacja Iwony Agnieszki Łebek do dzie-
siątki najlepszych wójtów w Polsce była  podyk-
towana dynamicznym rozwojem gminy na prze-
strzeni ostatnich lat. Długołęka jest dziś zaliczana 
do najbogatszych i do najprężniej zarządzanych 
samorządów w kraju. Z każdym rokiem w gmi-
nie przybywa coraz więcej przedsiębiorstw oraz 
mieszkańców. W ubiegłym roku w Długołęce 
otwarto jeden z największych salonów samo-

chodowych w Polsce. - Największym atutem 
tego miejsca jest lokalizacja. Jej wybór jest decyzją 
przemyślaną. Nie ograniczają nas tu żadne barie-
ry. Duża działka daje możliwość zagospodarowa-
nia jej w sposób kompleksowy. To zdecydowanie 
korzyść dla klientów, którzy oczekują całościowej 
opieki w jednym miejscu – mówi prezes firmy 
Krzysztof Dobrygowski. W ciągu ostatnich lat 
liczba mieszkańców Długołęki wzrosła o kil-
ka tysięcy. – Pamiętam, że kiedy obejmowałam 
stanowisko wójta, gmina liczyła niecałe 18 tys. 
mieszkańców. Na chwilę obecną zameldowanych 
jest u nas ponad 25 tys. ludzi. To stawia przede 
mną nowe wyzwania, które jestem gotowa zrea-
lizować – mówi Iwona Agnieszka Łebek.  

inwestycje siłą gminy

Największą siłą Długołęki są podejmowane in-
westycje. W 2013 roku gmina otworzyła jeden 
z pierwszych publicznych żłobków w gminie 
wiejskiej oraz nowy budynek przedszkola. Dłu-

gołęka może się pochwalić zapleczem oświaty 
porównywalnym do miasta. Znajdziemy tu żło-
bek, przedszkole, szkołę podstawową oraz lice-
um. Gmina podejmuje również liczne inwestycje  
w zakresie rozbudowy kanalizacji oraz mo-
dernizacji dróg. W ubiegłym roku zakończyła 
się budowa sieci wraz z oczyszczalnią ścieków  
w Borowej na łączną kwotę 13 mln zł. Podej-
mowane przez wójta inwestycje odbijają się sze-
rokim echem. Długołęka jest stale nagradzana  
w prestiżowych konkursach. W tym roku Iwo-
na Agnieszka Łebek po raz siódmy znalazła się  
w gronie finalistów „Wójta Roku”. Pani wójt 
odebrała również statuetkę dla „Eko Wójta 
2013”Jednak jak sama przyznaje: – Nie dla statu-
etek i dyplomów rozbudowujemy naszą gminę. 
Najważniejsi byli, są i będą ludzie, dla których 
jestem gotowa poświęcić kolejne lata swojego 
życia – mówi. 

adrian walczyk
wydział promocji gminy

rok 2013 był bardzo udany dla Długołęki. gmina otworzyła 
jeden z pierwszych publicznych żłobków w gminach wiejskich, 
zakończyła wielomilionową budowę kanalizacji wraz  
z oczyszczalnią ścieków, zmodernizowała kolejne kilometry 
dróg oraz sprawnie wprowadziła „ustawę śmieciową”.  
podjęte działania doceniła kapituła ogólnopolskiego  
konkursu „wójt roku” nominując po raz siódmy iwonę  
agnieszkę łebek do dziesiątki najlepszych włodarzy w polsce.

Eko Wójt  
2013

Iwona Agnieszka Łebek na gali w Warszawie odebrała statuet-
kę „Eko Wójta Roku 2013”
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W maju obchodzimy  
święta wszystkich strażaków  

oraz bibliotek i bibliotekarzy.  
Z tej okazji chciałabym złożyć swoje serdeczne życzenia. 

strażakom za ich bezinteresowne zaangażowanie  
w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim  

mieszkańcom oraz za ogromną odwagę,  
którą okazują w swojej codziennej pracy.  

Bibliotekarzom natomiast dziękuję  
za ubarwianie naszej codzienności, za pomysłowość  

i zaangażowanie w  organizację wielu wartościowych 
spotkań ze znanymi ludźmi świata kultury.  

Wszystkim życzę nieustannej satysfakcji  
z wykonywanej pracy oraz sił, energii i zdrowia.

 Swoje życzenia kieruję również do  klubu  
sportowego tęcza Brzezia łąka, który  
w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.  

Ta imponująca rocznica to dzieło przede wszystkim 
ludzi, którzy włożyli całe serce w życie i rozwój klubu. 

Ogromne podziękowanie kieruję do: Dawida  
antczaka, pawła Bartusiaka, tadeusza Dudy, Jacka 
Masternaka, Henryka phonke, adriana sielskiego, 

łukasza wojewody,  Marka Masternaka oraz 
pani sołtys elżbiety Świerczyńskiej.  Dzięki takim 

ludziom nasza młodzież ma możliwość rozwoju oraz 
spełniania swoich sportowych pasji.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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z żyCia gMiny

- Koło wyrosło na bazie tradycji, które two-
rzyły nasze babcie i matki – mówi jego prze-
wodnicząca Katarzyna Wysmyk. Na powrót 
do korzeni nie trzeba było długo czekać, ani 
nikogo do tego specjalnie namawiać. Pań do 
pomocy stale przybywało, co zaowocowało za-
łożeniem koła. – To była spontaniczna decyzja, 
a za nią nastąpiły konkretne działania. Zareje-
strowałyśmy koło  w Wojewódzkim Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  
i zaczęłyśmy prężnie działać – wspomina pani 
Katarzyna.

wiek nie odgrywa tu żadnej roli

Obecnie w kole zrzeszonych jest dwadzieścia 
pięć kobiet. Przedział wiekowy jest znacznie 
zróżnicowany. - To właśnie nas łączy – pod-
kreśla przewodnicząca i dodaje: – Doświad-

Współpraca i dobra zabawa  
– tajne składniki koła ze Stępina

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

Koło ze Stępina zawsze świetnie się prezentuje podczas gminnych wydarzeń
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K oło ze stępina opracowało 
przepis na sukces. wspólna 
praca, silna tradycja, brak ogra-

niczeń wiekowych i przede wszystkim 
dobra zabawa to składniki, dzięki 
którym panie już przeszło od trzech 
lat budują swoją małą społeczność.

czenie starszych pań pozwala tym młodszym 
na poznawanie tego, co powoli odchodzi  
w zapomnienie. Z kolei nowoczesne spoj-
rzenie i pomysłowość młodych pozwala na 
ciągły rozwój i brak znudzenia. Energii nie 
brakuje żadnej z nas – mówi. Członkinie koła 
doskonale się uzupełniają. Przez  trzy lata 
zorganizowały wspólnie wiele zabaw, og-
nisk i imprez integracyjnych dla wszystkich 
mieszkańców.

Jak one to robią?  
wiek nie odgrywa tu żadnej roli

- Oczywiście nie same – podkreśla prze-
wodnicząca. - Zawsze możemy liczyć na po-
moc pana sołtysa, rady sołeckiej i oczywiście 
nieocenionej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Stępinie – dodaje. Wysiłki oraz ciężka praca 
koła nie raz została doceniona poza gminą. – 
Jesteśmy zdobywczyniami wielu nagród, prze-
de wszystkim za nasze wypieki i pieczołowicie 
przygotowywane rarytasy. Co roku wykonane 
przez nas wieńce zajmują miejsce na podium 
podczas dożynek. Nasze koło otrzymało rów-
nież w 2013 r. z rąk pani wójt szczególne wy-
różnienie, tytuł Osobowości Gminy Długo-

łęka – z dumą wymieniają panie ze Stępina. 
–Szalenie miłe jest również to, że uczestnicy 
gminnych imprez rozpoznają już nasze koło. 
Często podchodzą i chwalą nasze potrawy  
i wystrój przygotowanych stoisk. To dla nas 
bardzo budujące – dodają.

nowa świetlica to nowe plany 
naszego koła

W planach inwestycyjnych gminy jest budo-
wa nowej świetlicy w Stępinie. Członkinie koła 
nie kryją radości z podjętego przedsięwzięcia  
i już teraz tworzą plany na jej zagospodarowanie  
i kreatywne wykorzystanie. – Zobaczycie 
Państwo, że nasze koło dopiero się rozkrę-
ca i jeszcze wiele zrobimy. Na pewno nie 
raz o nas usłyszycie. To wszystko dzięki za-
angażowaniu moich koleżanek z koła. Za 
dotychczasową pracę, zaangażowanie i nie-
zachwiane wsparcie chciałabym przy tej oka-
zji z całego serca podziękować wszystkim 
członkiniom – mówi wzruszona Katarzyna  
Wysmyk. My również dołączamy się do ży-
czeń i czekamy na więcej.

opracowała anna Chomicka
wydział promocji gminy
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     MieJsCowoŚCi poD Lupą

W cyklu „Miejscowości pod lupą” czas zajrzeć do serca 
gminy, czyli samej Długołęki. Sprawdzimy jakie in-
westycje zostały tu podjęte w ciągu ostatnich kilku lat 
oraz z jakich udogodnień mogą korzystać mieszkańcy. 

Czy poziom życia rzeczywiście jest tu porównywalny do tego  
w mieście? Odwiedzimy również pobliski Kamień oraz Bielawę.  
Zbadamy dlaczego chętnie osiedlają się tam napływowi mieszkańcy 
oraz w jaki sposób się integrują. Pora ruszać w drogę.

Inwestycje w sercu gminy

Kiedy osiem lat temu sołtysem miejscowości została Teresa 
Cygal, życie w Bielawie zmieniło się o 180 stopni. Mieszkańcy 
mają pod ręką osobę, do której zawsze mogą się zwrócić o po-
moc. – Sołtys powinien być pośrednikiem między mieszkańcami 
a gminą. Ludzie często do mnie przychodzą i mówią, co chcieliby 
zmienić w naszej miejscowości, z czym mają problem albo czego 
potrzebują. Ja z resztą sama ich o to pytam – mówi Teresa Cygal. 
Okazji do spotkań w Bielawie nie brakuje. Co roku we wsi  
organizowane są festyny wiejskie, dzień kobiet oraz dzień 
dziecka. W każdy piątek mieszkańcy spotykają się w świetlicy 
wiejskiej, gdzie wspólnie tworzą rękodzielnicze arcydzieła.  
– Nasze prace bardzo często są nagradzane w konkursach. Rok 
temu nasza palma zajęła pierwsze miejsce na jarmarku wiel-
kanocnym, a nasz wieniec był drugi na dożynkach w Węgrowie 
– mówi pani sołtys. Teresa Cygal jest również inicjatorem zabaw 
dla seniorów. Najstarszą mieszkanką wsi jest Janina Woźniak. 
Choć ma 92 lata, bardzo chętnie bierze udział w spotkaniach.  
– Jej placek drożdżowy to prawdziwy rarytas – zachwalają 
mieszkańcy. Bielawa to nie tylko miejsce zabaw, ale również 
ważnych inwestycji. W ciągu ostatnich dwóch lat gmina 
wybudowała oświetlenie za prawie 400 tys. zł, a za ponad pół 
miliona zmodernizowała nawierzchnię dróg. Wyremontowała 
również świetlicę wiejską, postawiła nowy plac zabaw oraz 
siłownię napowietrzną. Ze środków lokalnych pani sołtys  
z pomocą mieszkańców utwardziła boisko do siatkówki i ko-
szykówki. Atutem Bielawy jest dobre połączenie z Wrocławiem. 
Kursuje tu autobus komunikacji podmiejskiej 911. Niedaleko 
jest również do Borowej, skąd kursuje pociąg oraz PKS. We wsi 
jest sklep spożywczy, warsztat stolarski i samochodowy a także 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  Każdy 
mieszkaniec gminy może tam  oddać bezpłatnie m.in. zalegające 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, baterie i akumulatory oraz stare opony samochodowe. 
PSZOK jest czynny w każdą sobotę między 9 a 15. Największym 
atutem wsi jest cisza i otaczająca Bielawę przyroda.

BieLawa 

 Sekret tkwi w zorganizowanym sołtysie

Rękodzieła oraz przysmaki z Bielawy zajmują czołowe miejsca na gminnych konkursach
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Sołtys: Teresa Cygal 

liczba mieszkańców: 380

Kamień to miejscowość o bardzo dobrym położeniu strategicz-
nym. Bezpośrednie sąsiedztwo z Długołęką czyni to miejsce 
atrakcyjnym zarówno dla ludności napływowej, jak i dla firm 
deweloperskich.  Potencjał miejscowości dostrzega również 
gmina. Największą inwestycją realizowaną w ciągu ostatnich 
lat, która daje zielone światło dla rozwoju firm w południowej 
części gminy, jest budowa drogi dla transportu ciężkiego Kamień 
– Byków. O realizację inwestycji upominali się sami mieszkań-
cy. - Dzięki niej pozbędziemy się przejeżdżających samochodów 
ciężarowych, które zniszczyły nasze drogi i codziennie zakłócały 
spokój - mówią mieszkańcy. Koszt inwestycji to blisko  
5 mln zł. Zgodnie z planem powinna być ona zakończona  
w tym roku. Kolejnym argumentem przemawiającym za osiedle-
niem się w Kamieniu jest kanalizacja. Mieszkańcy są podłączeni 
do zbiorowej oczyszczalni w Mirkowie od 2010 roku. Dużym 
przedsięwzięciem realizowanym przez gminę jest przebudowa  
nawierzchni dróg. Gruntownej modernizacji uległy ul. Topa-
zowa, Szmaragdowa, Koralowa oraz Nefrytowa – z odwodnie-
niem oraz oświetleniem. Na remont czekają mieszkańcy ulic: 
Szafirowej, Jantarowej, Diamentowej, Turkusowej, Rubinowej 
i Kryształowej. - Zdajemy sobie sprawę, że remont tak wielu 
dróg w jednej wsi wymaga czasu i pieniędzy. Gmina jest duża, 
inwestycje prowadzone są równolegle w wielu miejscowościach. 
Wszystko to rozumiemy, mimo to, przypominamy się często 
władzom gminy i z niecierpliwością czekamy na kolejne inwe-
stycje – mówi sołtys wsi Teresa Domżalska. Perełką Kamienia 
jest rekreacyjny teren gminny w sąsiedztwie XIX wiecznej 
kaplicy, pięknego parku i rzeki Topór. Do dyspozycji mieszkań-
ców jest tam altana, plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną 
oraz boisko wielofunkcyjne.  Jest to idealne miejsce nie tylko 
do organizowania imprez plenerowych, ale także do miłego 
spędzania czasu na co dzień. - Kamień pięknieje z roku na rok. 
Do pełni szczęścia brakuje nam przede wszystkim chodnika 
łączącego wieś z Długołęką, chodników w samej wsi przy drodze 
powiatowej oraz nowej nawierzchni na drodze powiatowej. 
Marzymy również o świetlicy wiejskiej. Mamy wiele pomysłów 
na organizowanie czasu mieszkańcom nie tylko w sezonie  
letnim, ale przez cały rok  - mówi sołtys wsi. Kamień, podobnie 
jak większość miejscowości w gminie, jest dobrze skomuniko-
wany z Wrocławiem. Kursuje tu autobus komunikacji podmiej-
skiej 914 a, którym w 30 minut można dojechać do centrum  
Wrocławia. Swoje siedziby mają tu takie firmy, jak: Renevis, 
Remdro oraz Mariusz Florek Transport Ciężarowy. W 2007 
roku firma Ekotrakt (obecnie Renevis) zasponsorowała budowę 
400 metrów chodnika przy drodze powiatowej w centrum wsi. 
– Bardzo dziękujemy byłemu radnemu Arkadiuszowi Lobce za 
zaangażowanie przy inwestycji – mówi Teresa Domżalska. 

KaMień  

Tu warto inwestować i żyć

W Kamieniu chętnie inwestują deweloperzy. Ostatnio powstało tu osiedle  
38 domków jednorodzinnych
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Sołtys: Teresa Domżalska 

liczba mieszkańców: 613
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     MieJsCowoŚCi poD Lupą

KoMuniKaCJa
To jeden z najmocniejszych punktów Długołęki. Do Wrocławia można 
stąd dojechać komunikacją miejską, prywatnymi przewoźnikami lub 
pociągiem jadącym na trasie Wrocław-Oleśnica. Autobusy kursują 
średnio co pół godziny. Za bilet normalny zapłacimy średnio ok. 
4 złotych. Dobrą wiadomością dla młodych mieszkańców oraz dla 
pracujących na trzecie zmiany jest dobre połączenie nocne. 
- Z Galerii Dominikańskiej do Długołęki można 
się dostać o każdej pełnej godzinie linią N11. 
Kiedy jedziemy ze znajomymi na imprezę do 
Wrocławia, nie musimy się martwić o powrót 
– mówi Aleksander Czapka, mieszkaniec 
Długołęki. Dojazd do centrum stolicy Dolnego 
Śląska zajmuje ok. 20 minut. 
oŚwiata
O edukację w Długołęce można być spokojnym. 
Zaplecze oświaty śmiało można porównać do 
miasta. Znajduje się tu szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum, dwa przedszkola oraz nowo 
wybudowany pierwszy publiczny żłobek (jeden 
z pierwszych w gminach wiejskich). Placówki 
leżą w bezpośrednim sąsiedztwie, co zapewnia 
ciągłość edukacyjną w jednym miejscu.  
Do dyspozycji uczniów jest boisko wielo-
funkcyjne, siłownia napowietrzna oraz 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie.  
W niedalekim sąsiedztwie szkoły znajduje się 
główna filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
żyCie KuLturaLne
Mieszkając w Długołęce nie trzeba wyjeżdżać 
do Wrocławia, aby skorzystać z dostępu do 
kultury. Mocną stroną tutejszego Gminnego 
Ośrodka Kultury są popołudniowe zajęcia dla 
rożnych grup odbiorców. Na dzieci, młodzież, 
seniorów i osoby w średnim czekają instruktorzy różnych dziedzin 
kultury i sztuki. W GOK można się uczyć m.in. tańca (ludowego, 
nowoczesnego i towarzyskiego), gry na gitarze, języków obcych, 
rękodzieła artystycznego, obsługi komputera czy śpiewu. Korzystanie 
z zajęć i warsztatów jest bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy. 
GOK jest również organizatorem wielu imprez i wydarzeń, w tym 
warsztatów i jarmarków świątecznych. Liczne wystawy, wernisaże 
oraz spotkania ze znanymi osobami odbywają się także w urzędzie 
gminy. W ciągu ostatnich lat z inicjatywy Gminnej Biblioteki Public-
znej Długołękę odwiedzali m.in.: Maria Czubaszek, Grzegorz Miecu-
gow oraz Marcin Meller. Wójt gminy bardzo chętnie udostępnia hol 
urzędu lokalnym artystom. Jak sama podkreśla: - Urząd to nie tylko 

miejsce załatwiania spraw, ale również spotkań z mieszkańcami.  
Wystawy są ku temu najlepszą okazją. Poza tym promujemy dzięki 
temu działalność naszych mieszkańców.
KanaLizaCJa 
Długołęka od 2001 r. była objęta szeregiem inwestycji związanych  
z budową zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie stopień skanal-
izowania miejscowości wynosi około 91%. 

inFrastruKtura 
W Długołęce wszystkie drogi stanowiące 
główne ciągi komunikacyjne i spora 
część dróg wewnętrznych jest już ut-
wardzona i oświetlona. Pozostałe drogi 
wewnątrzosiedlowe są sukcesywnie 
modernizowane. Z uwagi na intensywną 
rozbudowę miejscowości inwestycje muszą 
być rozłożone na lata. Każdego roku  
w Długołęce projektowane i budowane są 
kolejne drogi. Największą inwestycją  
w ciągu ostatnich lat była budowa pier-
wszego publicznego żłobka w gminie  
oraz nowego budynku przedszkola.  
We wrześniu 2013 roku trafiło do niego 
w sumie 275 dzieci – 50 do żłobka, 225 do 
przedszkola. W tym roku, w pobliżu urzędu 
gminy powstanie kompleks lekkoatle-
tyczny.
zDrowie
W Długołęce znajduje się prywatny zakład 
opieki zdrowotnej Citodent. Pacjenci mogą 
skorzystać z profesjonalnej opieki internisty, 
pediatry, lekarza rodzinnego, ginekologa oraz 
stomatologa. Na miejscu znajduje się również 
punkt pobrań do badań laboratoryjnych. Prób-
ki są wysyłane do Wrocławia, a wyniki można 

odebrać już na drugi dzień. Mieszkańcy mogą skorzystać również  
z pomocy położnej oraz pielęgniarki środowiskowej. Przychodnia jest 
czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18.
HanDeL
Do dyspozycji mieszkańców Długołęki jest wiele sklepów 
spożywczych i branżowych. Na miejscu znajdują się również dwa 
markety: Biedronka oraz Selgros. – Nie musimy z żoną jechać na  
zakupy do Wrocławia. Wszystko, co jest nam potrzebne znajdujemy 
na miejscu. W każdy weekend jedziemy na większe zakupy do  
Selgrosu, a bieżące artykuły kupujemy w sklepach w centrum wsi  
– mówi pan Stanisław. 

adrian walczyk wydział promocji gminy.

DługołęKa 

Tu żyje się jak w mieście

W Długołęce znajduje się nowoczesny budynek urzędu gminy
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największe inwestycje  
w Długołęce w ostatnich 
trzech latach:
przebudowa ul. Konopnickiej),  
ul. spokojnej oraz ul. akacjowej  
(dz. nr 579) wraz z odwodnieniem 
oraz oświetleniem drogowym  
–  883 519 zł

rozbudowa zespołu szkolno - przed-
szkolnego  - etap i - budowa budynku 
przedszkola i żłobka oraz budynku 
kotłowni wraz z zagospodarowaniem 
terenu – 9,9 mln zł

Modernizacja nawierzchni  
i konstrukcji drogi na ul. gajowej  
– 150 515 zł

przebudowa ul. asnyka, ul. Mickie-
wicza, ul. Miarki, ul. Kasztanowej, 
ul. spacerowej oraz sięgacza ul. 
wrocławskiej  (etap i) – 1,3 mln zł

przebudowa ul. tuwima,  
ul. Klonowej, ul. reja, ul. Kochan-
owskiego (etap i) – 1,1 mln zł

wartości są podane w przybliżeniu

Sołtys: Jadwiga Korcik 

liczba mieszkańców: 3055
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z żyCia gMiny / nieruCHoMoŚCi 

n ieruchomość zlokalizowana jest  
w centralnej części Domaszczy-
na - w atrakcyjnej, malowniczej  
i spokojnej okolicy, dającej możli-

wość odpoczynku. Sąsiedztwo nieruchomości 
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz tereny 
użytkowane rolniczo. Działka ma kształt regular-
ny – kwadratowy i jest częściowo ogrodzona oraz  
uzbrojona w sieć wodociągową (bez przyłącza)  
i energetyczną (wzdłuż ul. Spacerowej). Do dział-
ki można dojechać od ul. Spacerowej, utwardzo-
nej tłuczniem. W miejscowości znajdują się trzy 
sklepy, stawy, łowiska, kościół parafialny z 1565 r. 

oraz zabytkowy dwór myśliwski. Przez Domasz-
czyn przebiega szlak turystyczny Wokół Wrocła-
wia im. dr Bronisława Turonia.

anna Kijakowska-polaczek
wydział planowania gospodarki 

nieruchomościami 

potrzebujesz więcej informacji?
interesują cię inne nieruchomości  

w gminie długołęka?
zaDzwoń: 71 323 02 23  

lub sprawDŹ na  
www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA  Domaszczyn

Wizytówką wsi jest dwór myśliwski z XIX wieku
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Kompleks lekkoatletyczny  powsta-
nie w pobliżu urzędu gminy. Pla-
nowana data zakończenia inwesty-
cji przypada na IV kwartał 2014 r. 

Realizacja zadania jest możliwa dzięki wspar-
ciu finansowemu, jakie Długołęka otrzymała 
w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królo-
wej Sportu”. Na konto gminy wpłynęło 310 
tys. zł, co pozwoli w 50 % sfinansować koszt 
budowy. W marcu Iwona Agnieszka Łebek 
odebrała z rąk wicemarszałka Radosława Mo-
łonia symboliczny czek. 

szukamy przyszłego olimpijczyka

Pomysł stworzenia kompleksu lekkoatle-
tycznego bardzo się spodobał mieszkańcom, 
szczególnie tym, którzy cenią sobie aktyw-
ność fizyczną. – Choć nie możemy narzekać 
na brak obiektów sportowych w gminie, 

to taki kompleks naprawdę się przyda. Nie 
wszyscy trenują biegi przełajowe. Wśród 
moich znajomych wielu trenuje biegi na 
nawierzchni tartanowej. Mam nadzieję, że 
podjęta inicjatywa zachęci młodych do wyj-
ścia z domu – mówi pan Aleksander, miesz-
kaniec Długołęki. Wójt gminy przyznaje, że 
inwestycja w sport zawsze się opłaca. – Bu-
dując obiekty sportowe aktywizujemy lu-
dzi i dajemy szansę bezpłatnego rozwijania 
się młodych sportowców. Kto wie, może 

wśród nas znajdziemy przyszłego olimpijczy-
ka? – mówi Iwona Agnieszka Łebek. Gmina 
mocno wspiera rozwój kultury fizycznej. 
Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji bo-
-iska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, orliki,  
siłownie napowietrzne oraz wyremontowaną 
halę sportową w Borowej. Kompleks lekko-
atletyczny będzie pierwszym takim obiektem  
w powiecie wrocławskim.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

Jeszcze w tym roku Długołęka 
będzie się mogła pochwalić 
pierwszym kompleksem lekko-
atletycznym w powiecie wroc-
ławskim. Mieszkańcy  
będą mieli do swojej dyspozycji 
bieżnię lekkoatletyczną,  
bieżnię do sprintu, skocznię  
w dal, boisko do rzutu kulą  
oraz w boisko piłkarskie  
o nawierzchni trawiastej. 

Królowa sportu w Długołęce

Pierwsi biegacze wystartują na nowej bieżni jeszcze pod koniec tego roku
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Myślisz o kupnie działki poza miastem? sprawdź oferty nierucho-
mości w gminie Długołęka – jednej z najlepiej rozwijających się 
gmin wiejskich w polsce. Dziś prezentujemy atrakcyjną działkę  
pod zabudowę mieszkaniową w Domaszczynie.

Działka: 149/3
Powierzchnia: 980m2
Cena wywoławcza:  
115 tys. zł brutto 
Termin przetargu:  
7 maja 2014 r.
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ŚroDowisKo

Akcja sadzenia zostanie przepro-
wadzona 17 i 24 maja. W każdej 
miejscowości zostały już wyty-
powane (przy udziale chętnych 

sołtysów, radnych i mieszkańców) miejsca, 
w których odbędą się nasadzenia. Wcześniej 
trzeba będzie jednak odpowiednio przygo-
tować grunt – wyrównać teren, usunąć za-

legające gałęzie i wymienić ziemię. - Już dziś 
gorąco zachęcamy wszystkich do włączenia 
się do akcji. 

Poprzez nasadzenia chcemy zintegrować 
naszych mieszkańców. Kwiaty będą wizy-
tówkami wsi i mam nadzieję, że lokalne spo-
łeczności będą się o nie troszczyć – mówi 
inicjator akcji Iwona Agnieszka Łebek. Na-
sadzenia będą się odbywać pod okiem pro-
fesjonalistów, którzy pomogą mieszkańcom 
uzyskać spektakularny efekt. Dla pierwszych  
50 osób, które potwierdzą swój udział w akcji 
czekają prezenty. 

Zapisy przyjmujemy u Katarzyny Hełme-
ckiej w wydziale remontów i inwestycji (pokój  
nr 15). - Bardzo liczę na zaangażowanie miesz-
kańców przy nasadzeniach. Dla najaktywniej-
szej wsi przygotuję dodatkową niespodziankę 
- zachęca wójt gminy.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

w maju rozpoczynamy akcję 
sadzenia kwiatów w gminie. 
Dla pierwszych 50 osób,  
które potwierdzą swój 
udział, pani wójt przewidzia-
ła niespodziankę.  
Dołącz do nas - wspólnymi 
siłami nadamy naszym  
miejscowościom wiosennych 
kolorów. 

Gmina, która kwitnie w oczach

Pod koniec maja gminę ozdobi kilkadziesiąt tysięcy sadzonek
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Obowiązująca aktualnie koncepcja 
gospodarki ściekami przewiduje 
wybudowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej, siedmiu grupowych 

oraz dziesięciu lokalnych oczyszczalni ście-
ków sanitarnych. System ten, z założenia 
mający obsługiwać całą gminę, został już  
w części zrealizowany. Wybudowaliśmy gru-
powe oczyszczalnie w Mirkowie oraz Boro-
wej, a także systematycznie rozbudowujemy 
sieć kanalizacyjną.

Konieczność wprowadzenia zmian

Zmiany będą polegać na wprowadzeniu wa-
riantowości w zakresie sposobów oczyszcza-
nia ścieków w naszej gminie. W rezultacie, za-
nim zapadnie ostateczna decyzja o tym, w jaki 
sposób oczyszczać będziemy ścieki na danym 

obszarze, konieczne będzie przeprowadzenie 
szeregu analiz techniczno-ekonomicznych 
opłacalności i zasadności wyboru konkretne-
go sposobu oczyszczania ścieków. Ze względu 
na koszty budowy i późniejszej eksploata-
cji oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną, 
koncepcja przewiduje możliwość oczyszcza-
nia ścieków poprzez budowę oczyszczalni 
przydomowych lub nowych stacji zlewnych 

przyjmujących ścieki dowożone. Z uwagi na 
znaczny wzrost liczebności naszej gminy oraz 
zmieniający się wachlarz możliwości pozyski-
wania środków zewnętrznych na inwestycje 
kanalizacyjne, analizy muszą być wykonywane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do właści-
wych już działań inwestycyjnych.

ewa Lejman
wydział remontów i inwestycji

ogromny rozwój gospodarczy 
gminy oraz niezwykle inten-
sywna rozbudowa jednoro-
dzinna, jaką można zaobser-
wować w ciągu ostatnich kliku 
lat, stały się dla władz gminy 
impulsem do podjęcia prac nad 
aktualizacją dokumentu regu-
lującego gospodarkę ściekową.

Zmiany w gospodarce ściekowej

Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie póki co obsługuje sześć miejscowości. W planach są kolejne
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Do ogłoszonego przetargu na  
wybór wykonawcy zostało zło-
żonych osiem ofert. Najkorzyst-
niejszą przedstawiło Przedsię-

biorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych  
EKO – WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. Prace 
powinny rozpocząć się w drugiej połowie 
maja. 

inwestycja podzielona na dwa 
etapy

Inwestycja polega na budowie sieci ka-
nalizacji sanitarnych na całym zabudo-
wanym obszarze Bykowa oraz sieci tran-
zytowej do Borowej, łączącej te dwie 

miejscowości i pozwalającej na odpro-
wadzenie ścieków do oczyszczalni ście-
ków. Gmina wybuduje również przyłącza  
i spięcia instalacji wewnętrznych, które umoż-
liwią bezpośrednie odprowadzanie ścieków  
z nieruchomości do sieci. Inwestycja  z uwa-
gi na jej znaczny zakres i stopień skompliko-
wania została  podzielona na dwa zadania. 

Będą utrudnienia
Pierwsze z nich polega na budowie wszyst-

kich sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitar-
nej. Urzędnicy ostrzegają, że  będzie się to 
wiązało z utrudnieniami dla mieszkańców. 
– Jesteśmy zmuszeni do rozkopania pobo-
czy oraz częściowo samych dróg. Dołoży-
my wszelkich starań, żeby prace przebiegły 
sprawnie, z najmniejszą uciążliwością dla 
mieszkańców. Niemniej jednak prosimy  
o wyrozumiałość – mówi Katarzyna Woli-
cka, kierownik wydziału remontów i inwe-
stycji. Prace powinny się zakończyć do 15 
grudnia 2015 r. 

Drugie zadanie polega na wykonaniu 
spięć łączących bezpośrednio budynek  
z przyłączem. Po ich wykonaniu ścieki będą 
automatycznie spływały do sieci, a dalej do 
oczyszczalni ścieków. Ten zakres powinien 
zostać ukończony najpóźniej do 15 czerwca 
2016 r.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

inwestyCJe

w ciągu najbliższych dwóch lat 
gmina wybuduje kanalizację 
sanitarną w Bykowie. prace roz-
poczną się już w drugiej połowie 
maja.  Mieszkańcy muszą się 
liczyć z utrudnieniami.   

Czas na Byków - kolejna miejscowość z kanalizacją

DzieJe się - przetargi w naszeJ gMinie (STAn nA DZIeń 16.04.2014 r.)
nazwa postępowania  terMin otwarCia inForMaCJa z otwarCia terMin reaLizaCJi
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonyCH oFert) uMowy
   
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 17.03.2014  wpłynęło 8 ofert - umowa zostanie   15.06.2016 
w Bykowie wraz z tranzytem  podpisana  w dniu 09.05.2014
 
Dostawa materiału kamiennego 24.03.2014 wpłynęło 6 ofert - umowa została 15.12.2014 
dla naprawy dróg gruntowych  podpisana w dniu 16.04.2014
 
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych 01.04.2014 wpłynęło 7 ofert - umowa została 15.12.2014 
  podpisanaw dniu 30.04.2014
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 07.04.2014 wpłynęły 3 oferty -                   2 miesiące od dnia  
dróg w Michałowicach dz. nr ew. 88/2, 81  umowa została podpisana w dniu 29.04.2014 podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 09.04.2014 wpłynęły 3 oferty - postępowanie 2 miesiące od dnia  
zlokalizowanej w m. Zaprężyn,    zostało rozstrzygnięte w dniu 28.04.2014 podpisania umowy 
dz. nr ew. 164, Gmina Długołęka
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 10.04.2014 wpłynęły 4 oferty - postępowanie                 2 miesiące od dnia  
w Borowej, ul. Cisowa, dz. nr ew. 323,   zostało rozstrzygnięte w dniu 30.04.2014 podpisania umowy 
Gmina Długołęka
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 11.04.2014 wpłynęły 4 oferty -  postępowanie             2 miesiące od dnia  
w Siedlcu, ul. Słoneczna,   zostało rozstrzygnięte w dniu 30.04.2014 podpisania umowy 
dz. nr ew. 251,46/6,46/13
 
Rozbudowa szkoły podstawowej  17.04.2014 wpłynęło 11 ofert  31.07.2015 
w Kiełczowie - etap I  trwa iCH weryFiKaCJa
 
Budowa świetlicy w Godzieszowej 25.04.2014              wpłynęły 4 oferty - postępowanie  listopad 2014r.(kryterium oceny:  
  zostało unieważnione (błędy w ofertach)  cena i termin - nie dłużej nż 6 miesięcy  
   od dnia zawarcia umowy)
 
Budowa świetlicy w Stępinie 07.05.2014  listopad 2014r.(kryterium oceny:  
   cena i termin - nie dłużej nż 6 miesięcy  
   od dnia zawarcia umowy)
 
Przebudowa ul. Zachodniej w Długołęce 05.05.2014                          6 miesiący od dnia podpisania umowy
 
Budowa komplesku sportowego  07.05.2014                         4 miesiący od dnia 
(bieżnia, boisko, skocznia w dal, boisko    podpisania umowy 
do rzutu kulą) w Długołęce - w ramach  
programu „Królowa Sportu” 

W ubiegłym roku gmina zakończyła budowa kanalizacji 
wraz z oczyszczalnią w Borowej za 13 mln zł
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Plan gospodarki  
niskoemisyjnej  
dla naszej gminy
 
w związku ze współpracą gminy Długołęka w ramach 
wrocławskiego obszaru Funkcjonalnego rozpoczęły się 
prace nad planami gospodarki niskoemisyjnej dla gmin 
wchodzących w skład porozumienia. akcja ma na celu 
podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz reduk-
cję emisji gazów cieplarnianych.

W  ramach przygo-
towywania planu 
wykonana zo-

stanie inwentaryzacja zu-
życia energii i emisji gazów 
cieplarnianych z obszaru 
gminy. Zostaną również 
przeanalizowane możliwo-
ści redukcji zużycia energii 
wraz z ekonomiczno-ekolo-
giczną oceną efektywności działań. Opracowany dokument będzie w spo-
sób strategiczny powiązany z potrzebami gminy w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej, a jego kierunki zostaną uwzględnione w formie konkret-
nych inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długołęka. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmie wszystkie sektory i podmioty 
będące producentami i odbiorcami energii. Dokument będzie stanowił 
podstawę do ubiegania się o dofinansowanie podmiotów oraz osób fi-
zycznych w ramach dostępnych programów unijnych w nowej perspek-
tywie finansowej 2014 – 2020.

Jarosław Dudek
Wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych  

i współpracy z zagranicą

DotaCJe / wspÓłpraCa zagraniCzna

   złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kosztów:
n  organizacji dożynek gminnych w Pruszowicach w roku 2014 w ramach środków UE  

(wartość projektu ok. 23 tys. zł)

n  zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży w ramach środków krajowych z programu „Dolnośląskie Stokrotki”  

(wartość projektu: 12,5 tys. zł)

n  utworzenia tras zdrowia w gminie Długołęka w ramach środków PZU (wartość projektu 45 tys. zł)
 
znamy wyniki wniosków o dofinansowanie kosztów:  
n  funkcjonowania publicznego żłobka w Długołęce w roku 2014 – pozytywna ocena wniosku (wartość projektu: 76 tys. zł*)

*Wartości w zaokrągleniu

Karolina Hornicka 
Wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych  i współpracy z zagranicą

Dotacje na bieżąco

pomysłowi, pełni pozytywnej energii, zaangażo-
wani, konsekwentni - to charakterystyczne cechy 
naszych przyjaciół z włoch. 18 kwietnia 2014 r. 
minęła piąta rocznica partnerstwa gminy Długo-
łęka i miasta Fossano.

Relacje obu gmin skoncentrowane są głównie na współpracy  
w zakresie przygotowania projektów dotyczących wymia-
ny doświadczeń.  Wspólnie udało nam się pozyskać środki 

finansowe z Komisji Europejskiej, co umożliwiło wyjazd do Fossano 
(2009 r.) oraz organizację spotkania przedstawicieli różnych grup spo-
łecznych w Długołęce (2010 r.). - Cieszy mnie podjęta współpraca z 
miastem Fossano, ponieważ dzięki międzynarodowym kontaktom 
rozwijamy się oraz umacniamy w sobie poczucie przynależności do 
Wspólnoty Europejskiej – mówi wójt gminy Długołęka. W minio-
nym okresie pracowaliśmy także nad projektami o tematyce aktywiza-
cji osób starszych oraz sportu wśród młodzieży. W najbliższym czasie 
zostaną złożone przez stronę włoską dwa wnioski dotyczące wymiany 
dobrych praktyk w zakresie opieki społecznej i sportu wśród młodzie-
ży, w których gmina Długołęka wystąpi w roli partnera.

Karolina Hornicka
Wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych  

i współpracy z zagranicą

Czternastowieczny zamek w Fossano
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Celem programu gospodarki niskoemisyjnej jest 
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej
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Fossano

Długołęka

Za nami pięć  
lat współpracy
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ROZMOWA

Konkurs został podzielony na trzy 
kategorie. Uczniowie szkół pod-
stawowych mieli okazję wykazać 
się zdolnościami literackimi, pi-

sząc list do Jana Pawła II a także plastycznymi, 
rysując jego portret. Gimnazjaliści przygoto-
wali  prezentacje multimedialne poświęcone 
życiu świętego. Finałem zmagań był turniej 
wiedzy o papieżu.  Przewodniczącą komisji 
jurorskiej była Iwona Agnieszka Łebek. Jak 
sama przyznaje: – To naprawdę wspaniałe 

doświadczenie widzieć jak maluchy postrze-
gają naszego papieża. Najmłodsi niestety nie 
mieli okazji widzieć go na własne oczy, ale i 
tak darzą go olbrzymim szacunkiem. To na 
naszych barkach spoczywa obowiązek pielęg-
nowania i przekazywania kolejnym pokole-
niom mądrości, które zostawił po sobie św. 
Jan Paweł II. Między innymi temu służy orga-
nizowany konkurs – mówi pani wójt.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

w ostatni weekend kwietnia 
oczy całego świata były zwró-
cone w stronę w rzymu.  z wy-
piekami na twarzy śledziliśmy 
uroczystość kanonizacji papie-
ża Jana pawła ii - człowieka, 
który nie tylko otworzył nowy 
rozdział kościoła oraz naszego 
kraju, ale przede wszystkim 
otworzył ludzkie serca.  na 
znak pamięci o świętym, szko-
ły z naszej gminy wzięły udział 
w konkursie  „Jan paweł ii 
droga do świętości”.

Abba ojcze!  
Jan Paweł II świętym!

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.

Młodzież z naszej gminy wykazała się dużą wiedzą o życiu Jana Pawła II

fo
t.

 K
am

il
a 

K
o

ch
an

ie
c

Wyniki konkursu literackiego:
a) Kategoria klasy i - iii
I miejsce: Daniel szczepanik – Długołęka
II miejsce: zuzanna Lewandowska – Mirków
III miejsce: oliwia stępień- Borowa
Wyróżnienie: patryk suchański - węgrów
b) Kategoria klasy iV- Vi
I miejsce: Michał Murawiec- Borowa
II miejsce: wiktoria Bartoszewicz- Długołęka
III miejsce: Kinga Dąbek - węgrów
Wyróżnienie: weronika rusowicz- Mirków, 
natalia rajter- siedlec

Wyniki konkursu plastycznego:
a) Kategoria klasy i - iii

I miejsce: wiktoria olszewska- węgrów
II miejsce: natalia łasińska- Borowa
III miejsce: olivier szuberski- Długołęka
Wyróżnienie: Miłosz Chwałek – Brzezia łąka, 
nikola Bilińska- siedlec
b) Kategoria klasy iV- Vi
I miejsce: sara sągol - Długołęka
II miejsce: Krystian gontarz - Borowa
III miejsce: Michał Kurek – węgrów
Wyróżnienie: nikola górska – Brzezia łąka, 
weronika stankiewicz- szczodre, Kinga sta-
siak- siedlec
c) Kategoria gimnazjum
I miejsce: adrianna zdziebko - Borowa

II miejsce: adrianna pietrzykowska- Długołęka
wyniki konkursu multimedialnego dla 
gimnazjum:
I miejsce: siedlec, Długołęka
Wyróżnienie: wilczyce, Borowa
turniej wiedzy o papieżu:
I miejsce: Długołęka
II miejsce: siedlec
III miejsce: łozina
IV miejsce: Borowa

wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział,  
a laureatom gratulujemy!

 Na uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie można 
było dostrzec akcenty gminne
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