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Drodzy  

mieszkańcy!

M arzec był dla mnie wyjątkowym miesiącem – wiosna, uro-

dziny, kolejne plany inwestycyjne oraz zaszczytne wyróż-

nienie. Zaczęliśmy od hucznego święta wszystkich kobiet 

w Borowej. Cieszę się, że co roku mamy okazję spotkać się 

w babskim gronie, porozmawiać i korzystać z wielu bezpłatnych atrakcji. 

Tegoroczna frekwencja przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Przekona-

łam się, że organizacja święta była strzałem w dziesiątkę. Widzieć uśmiech-

nięte twarze mieszkanek to naprawdę bezcenne doświadczenie. Relację  

z imprezy znajdą Państwo na str.8. Kolejnym ważnym dla mnie wydarze-

niem była nominacja do dziesiątki najlepszych wójtów w Polsce.  Chcia-

łabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym 

mogłam się znaleźć w tak zaszczytnym gronie. Przede wszystkim dziękuję 

mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Wszystkie inwestycje oraz 

organizowane przedsięwzięcia były, są i będą realizowane z myślą o Was. 

Dziękuję również wszystkim, którzy oddali na mnie sms-owe głosy. Finał 

konkursu odbędzie się 12 kwietnia w Warszawie. Wierzę, że ten rok będzie 

dla naszej gminy szczęśliwy i wspólnie sięgniemy po statuetkę „Wójta Roku 

2013”, co będzie niewątpliwie dużą promocją naszej gminy. 

Bez względu na wynik konkursu nie wolno nam spocząć na laurach. Przed 

nami rok intensywnej pracy. Niewątpliwie największymi inwestycjami 

będzie budowa sieci kanalizacyjnej w Bykowie oraz rozbudowa szkoły pod-

stawowej w Kiełczowie. W dalszym ciągu będziemy modernizować nasze 

drogi oraz rozbudowywać oświetlenie.  Wykaz postępowań przetargowych 

znajdą Państwo na str. 10. 

W marcu obchodziliśmy święto naszych kochanych sołtysów. W tym 

miejscu pragnę jeszcze raz złożyć Wam najserdeczniejsze wyrazy szacunku 

i podziękowania za Wasze zaangażowanie oraz bezinteresowną pomoc. 

Każdy wójt chciałby mieć przy sobie takich ludzi! Dziękuję, że zawsze 

mogę na Was liczyć. Przy okazji pragnę również złożyć życzenia wszystkim 

mieszkańcom. Przed nami najważniejsze święto w wierze katolickiej.  

Symbol odrodzenia, zwycięstwa dobra nad złem oraz nieskończoności.   

Z okazji świąt wielkanocnych życzę, aby w Waszych sercach zawsze 

wygrywało dobro oraz miłość.

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Talenty pilnie poszukiwane
Za nami pierwsze castingi do Gminnych 
Talentów 2014. Jurorzy odwiedzili 
gimnazjum w Borowej i liceum  
w Długołęce. Konkurs  jest podzielo-
ny na trzy etapy. W pierwszym z nich 
uczestnicy prezentują swoje umiejętno-
ści na castingach w szkołach.  
W drugim komisja wyłoni dziesięciu 
finalistów, którzy wystąpią na najwięk-
szej imprezie plenerowej Dniach Gminy 
Długołęka. –  Póki co w castingach bio-
rą udział głównie dzieci. Mam nadzieję, 
że ujawnią się jeszcze osoby starsze. 
Nie narzucaliśmy żadnych ograniczeń 
wiekowych – mówi Iwona Agnieszka 
Łebek, przewodnicząca jury. Następne 
castingi odbędą się w Kiełczowie (28 
marca), Łozinie (4 kwietnia) i Siedlcu 
(11 kwietnia). Zwycięzca konkursu 
otrzyma nagrodę finansową.

Jeden „klik” i jesteś rozliczony
Już kolejny rok z rzędu podatnicy mają 
możliwość przesyłania deklaracji rocz-
nych przez Internet. Jest to najszybszy 
i najprostszy sposób rozliczenia się 
ze skarbówką. Przez Internet, bez 
kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego, można wysłać: PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L,PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-
16A, PIT-19A wraz z załącznikami. Jak 
to zrobić? Wystarczy wejść na stronę 
www.e-deklaracje.gov.pl, pobrać 
właściwą aplikację (e-Deklaracje Desk-
top) lub wypełnić formularz interak-

NA SKróTy

Casting w Borowej został zdominowany przez 
wokalistów
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Do szczepień zgodnie z założeniami 
kwalifikować się będą  dziewczynki  
w wieku 13 lat (rocznik 2001),  
zameldowane na pobyt stały na te-
renie gminy, wg stanu na 15 stycznia 
br.  Wykonawca programu zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu.  
Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 71 323 02 39.

Konkursy rozstrzygnięte
Wójt gminy rozdysponowała środki na 
realizację zadań publicznych w 2014 
roku. W wyniku rozstrzygnięcia otwarte-
go konkursu ustalono kwoty na pozio-
mie:
n  wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej - 413 020 zł
n  wypoczynek dzieci i młodzieży  

- 15 tys. zł
n  turystyka i krajoznawstwo - 5 tys. zł
n  promocja zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa osób pozostających   
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem  
z pracy - 5 tys. zł

Wykaz oferentów, którzy otrzymali 
dotację oraz kwota otrzymanej dotacji 
znajduje się na stronie  
www.gmina.dlugoleka.pl 

„Majówka z Dżemem”

To będzie niewątpliwie jeden z najwięk-
szych i najgłośniejszych koncertów  
w naszej gminie. 2 maja w Borowej za-
gra legenda polskiego bluesa – zespół 
Dżem. Bilety można nabyć w wydziale 
promocji Urzędu Gminy Długołęka. 
Miejsca przy stole biesiadnym kosztują 
50 zł od osoby. Miejsca stojące to koszt 
30 zł. Przed gwiazdą wieczoru na scenie 
zaprezentuje się lokalna grupa rockowa 
Temperatura. Początek koncertu  
o godz. 18.

Opracował adrian Walczyk
 wydział promocji gminy

z życia gMiny

tywny. Program sam wykonuje wszyst-
kie niezbędne obliczenia. Jedyne, o co 
musi zadbać podatnik, to prawidłowe 
wpisanie wszystkich danych. 
 

Sołtysi na szóstkę
Krzysztof Florek oraz Tomasz Maliga 
znaleźli się w gronie 73. najlepszych 
sołtysów  województwa dolnośląskie-
go. Wyróżnienia osobiście wręczyła 
wicewojewoda Ewa Mańkowska 
podczas finału konkursu „Sołtys roku 
2013”. – Wyróżnienie jeszcze bardziej  
mobilizuje mnie do dalszej pracy na 
rzecz wsi. Jest ono nie tylko moją za-
sługą,  ale wszystkich mieszkańców, 
bez których niczego bym nie osiągnął 
– mówi sołtys Dobroszowa Tomasz 
Maliga. – To zawsze miłe uczucie być 
docenionym. Oczywiście jestem zde-
terminowany do dalszej aktywności. 

Przed nami duże wyzwanie. W tym 
roku organizujemy Dożynki Gminne 
– dodaje sołtys Pruszowic Krzysztof 
Florek.
  

Słoneczna Jamajka  
w Długołęce

Znamy już gwiazdy tegorocznej edycji 
Dni Gminy Długołęka. 29 czerwca na 
scenie w parku Szczodre wystąpią 
Skaldowie oraz Kamil Bednarek. – 
Przy wyborze gwiazd kierowaliśmy 
się chęcią dotarcia do jak najszerszej 
grupy odbiorców. Chcemy, żeby 
każdy znalazł coś dla siebie – mówi 
organizator imprezy Iwona Agniesz-
ka Łebek. Kamil Bednarek to jedna 
z największych gwiazd młodego 
pokolenia. Zaszczepił na polskiej 
scenie nowego ducha reagge i zaraża 
publiczność pozytywną energią. Skal-
dowie to z kolei legenda. Kto z nas 
nie zna tekstu „Wszystko mi mówi, że 
mnie ktoś pokochał”? Dopełnieniem 
atrakcji scenicznych na Dniach Gminy 
Długołęka będzie finał konkursu 
„Gminne Talenty 2014”.

Walczymy z HPV
W 2014 roku gmina będzie kontynu-
ować program szczepień przeciwko 
wirusowi HPV. W budżecie została 
zabezpieczona kwota w wysokości 
75 tys. zł na profilaktykę zdrowotną. 

NA SKróTy                    NA SKróTy                    NA SKróTy

Kamil Bednarek będzie gwiazdą XIII Dni Gminy 
Długołęka
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Sołtysi Dobroszowa i Pruszowic zostali wyróżnieni 
przez wicewojewodę Ewę Mańkowską
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Pamiętaj, że czas na złożenie zeznań podatkowych 
mija 30 kwietnia 2014 r.
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Takiego koncertu jeszcze u nas nie było. Zespół 
Dżem zagra w Borowej 2 maja
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Gmina od wielu lat mocno angażuje się w temat 
profilaktyki zdrowotnej
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celem konkursu jest wyłonienie wójta, 
który w 2013 roku wykazał się naj-
większymi osiągnięciami w pracy na 
rzecz swojej gminy. Nominacja Iwo-

ny Agnieszki Łebek została podparta wieloma 
sukcesami gminy w ubiegłym roku. 

inwestycje pełną parą

Długołęka to jedna z największych i naj-
prężniej rozwijających się gmin wiejskich  
w kraju. Wg danych Ministerstwa Finansów  

i Głównego Urzędu Statystycznego uznawana 
jest za jedną z najbogatszych w województwie 
- plasuje się na 12 miejscu.  Na przestrzeni 
ostatnich lat gmina odnotowuje stały wzrost 
liczby mieszkańców. Na chwilę obecną za-
meldowanych jest u nas ponad 25 tys. ludzi. 
Siłą Długołęki są podejmowane inwestycje. 
- Dążymy do ciągłego poprawiania stanu na-
wierzchni dróg, rozbudowujemy kanalizację 
a także zaplecze oświaty. W ubiegłym roku 
otworzyliśmy jeden z pierwszych publicznych 

żłobków w gminie wiejskiej, dzięki czemu ro-
dzice mogą swobodnie realizować się zawodo-
wo – mówi wójt. Dziś Długołęka może się po-
chwalić zapleczem oświaty porównywalnym 
do miasta. Znajdziemy tu żłobek, przedszkole, 
szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum.  
W 2013 roku w gminie zakończyła się budowa 
sieci kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków  
w Borowej. Łączna wartość inwestycji wynio-
sła blisko 13 mln złotych. Podejmowane przez 
wójta inwestycje odbijają się szerokim echem. 
Gmina w ciągu ostatnich lat jest  stale nagra-
dzana w prestiżowych konkursach. Doceniają 
to inwestorzy, którzy chętnie otwierają swoje 
firmy na terenie Długołęki oraz ludzie, którzy 
wybierają ją jako miejsce do życia. 

idealne miejsce na budowę domu

Największym atutem gminy jest lokaliza-
cja. Dojazd do centrum Wrocławia zajmu-
je średnio 20-30 minut. Po otwarciu AOW 
mieszkańcy gminy mogą dojechać bez stania  
w korkach na lotnisko czy do węzła bielańskiego. 
Kolejnym mocnym argumentem przemawia-
jącym za Długołęką są atrakcyjne ceny działek 
budowlanych.  – Mamy bardzo szeroką ofertę 
sprzedaży nieruchomości oraz działek pod za-
budowę jednorodzinną. Poza tym jesteśmy bez-
konkurencyjni w całym powiecie wrocławskim. 
Do wyboru mamy aż 41 miejscowości – mówi  
z uśmiechem pani wójt. Zwycięstwo w konkur-
sie jest dla gminy kolejną szansą na bezpłatną 
promocję w ogólnopolskich mediach. Decydują-
cy głos należy do ludzi, bo o zwycięstwie zadecy-
dują SMS-y.

adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Kapituła ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2013” wyłoniła 
dziesiątkę najlepszych włodarzy w Polsce. Wśród nich po raz 
siódmy znalazła się iwona agnieszka łebek.  O tym kto zdobę-
dzie złotą statuetkę zadecydują mieszkańcy wysyłając sMs-y 
na swoich faworytów.

Wójt na piątkę

 Iwona Agnieszka Łebek znalazła się w gronie finalistów po raz siódmy
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z anim PGNiG ostatecznie zdecyduje 
o rozbudowie istniejącej sieci i ob-
jęciu jej zasięgiem Bykowa, Stępina 
i Borowej, musi dokonać analizy 

opłacalności ekonomicznej przeprowadzenia 
tej inwestycji.

Gmina przekazała sołtysom tych miejscowości 
ankiety do wypełnienia. Jest ona dedykowana do 
osób, dla których oferta budowy gazu jest atrak-

cyjna. - W zależności od tego ile wypełnionych 
ankiet przekażemy ostatecznie do PGNiG, za-
padną decyzje o tym, czy w tych miejscowościach 
budowa sieci gazowej będzie opłacalna – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. Ankiety są również 
dostępne na stronie internetowej www.gmina.
dlugoleka.pl oraz w biurze podawczym urzędu.

Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji

Przed kolejnymi miejscowościami pojawia się możliwość skorzy-
stania z relatywnie taniego, ale przede wszystkim komfortowego 
i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. z inicjatywy wójta 
gmina prowadzi rozmowy z Pgnig w zakresie rozbudowy istnieją-
cej już sieci gazowej na naszym terenie.

Stępin, Byków i Borowa z szansą na gazociąg

Czy przez gminę przejdzie gazociąg?  
Głos należy do mieszkańców
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WsPÓłPRaca zagRaniczna

J ak podkreślała wójt Długołęki: - Głów-
nym celem naszego spotkania jest wy-
raz poparcia dla narodu ukraińskiego. 
Doskonale pamiętamy drogę do wol-

ności naszego kraju. Nie możemy siedzieć cicho 
i z obojętnością patrzeć na to, co dzieje się na 
Ukrainie – mówiła. 

Pomoc dla ofiar Majdanu

Mer Sarn Siergiej Jewtuszok osobiście 
uczestniczył w protestach na ulicach Kijowa. 
Na własne oczy widział rozlew krwi, upor-
czywą walkę oraz akty agresji wobec demon-
strantów. Nie ukrywa, że widok pogorzeliska 
na Majdanie nigdy nie wymaże się z jego pa-
mięci. Tragiczne wydarzenia  pociągnęły za 
sobą wiele ofiar śmiertelnych. Kilkaset osób 
rannych potrzebuje, oprócz leczenia szpi-
talnego, zaopatrzenia w niezbędne urządze-

nia rehabilitacyjne, umożliwiające w miarę 
normalną egzystencję (np. protezy). Jednym  
z nich jest Jarosław Panasiuk z Tamopola, 
który odrzucając  granat hukowy na Majdanie 
utracił część prawej ręki. Pacjent był leczony w 
szpitalu w Tomaszowie Lubelskim. Wójt gmi-
ny zapowiedziała zbiórkę pieniędzy na pomoc 
dla rannego.

Ukraina chce być częścią europy

Siergiej Jewtuszok pełni swój urząd dopiero 
pierwszą kadencję. Od samego początku prowa-
dzi politykę proeuropejską. W ubiegłym roku 
podjął uchwałę o wywieszeniu w mieście flagi 
Unii Europejskiej, co nie spotkało się z aproba-
tą rządu. W najbliższych wyborach Jewtuszok 
zamierza opowiedzieć się za Julią Tymoszen-
ko, która jest symbolem dążenia do wolności.  
W trakcie konferencji mer zaapelował do 

wszystkich dziennikarzy: – Rosyjskie media 
na każdym kroku fałszują informacje. Przed-
stawiają nas w świetle barbarzyńców, oczysz-
czając swojego prezydenta Putina. Mówcie  
o tym głośno. Niech wszyscy się o tym dowie-
dzą – prosił. Co może zrobić gmina wiejska, 
żeby pomóc Ukrainie? Z pewnością niewiele, 
ale wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek za-
powiedziała organizację zbiórki pieniędzy. 
– Chcemy na miarę naszych możliwości nieść 
pomoc naszym przyjaciołom. W najbliższym 
czasie zawiążemy komitet, który przeprowadzi 
zbiórkę na rehabilitację oraz zakup protezy dla 
rannego mieszkańca  gminy Sarny – zapowiada 
pani wójt.  Wszystkich chcących włączyć się do 
pomocy   prosimy o kontakt  mailowy na adres: 
k.miziniak@gmina.dlugoleka.pl. 

adrian Walczyk
wydział promocji gminy

W marcu Długołękę odwie-
dziła delegacja partnerskiej 
gminy z Ukrainy. Kulminacyj-
nym momentem wizyty była 
konferencja z mieszkańcami 
poświęcona obecnej sytua-
cji społeczno-politycznej  
za wschodnią granicą.  
W spotkaniu uczestniczyli 
najważniejsi przedstawicie-
le lokalnych władz.

Długołęka wspiera Ukrainę
– będzie zbiórka pieniędzy dla ofiary Majdanu

W spotkaniu wziął udział mer Sarn Siergiej Jewtuszok, który osobiście 
uczestniczył w zamieszkach na ulicach Kijowa
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XXX sesja  
rady gminy, sala  

konferencyjna urzędu 

gminy, godz. 11

  
 casting do „gminnych  

talentów 2014”  
w zespole szkół  

w Łozinie,  

godz. 16:30

 
noc z andersenem  

w bibliotece  
(Łozina,  

Długołęka, Borowa,  

Mirków), godz.17.  

Szczegóły w bibliotece

  

casting do „gminnych  
talentów 2014”  

w zespole szkół  

w Siedlcu, godz. 16:30

 
„U progu Wielkiej nocy”  

- impreza wielkanocna GOK  

w świetlicy 

wiejskiej  

w Bykowie. 

Szczegóły na  

www.gokdlugoleka.pl

spotkanie  
seniorów  

w świetlicy wiejskiej  

w Bielawie,  

godz.17

 
„Majówka  

z Dżemem”  
– koncert  

legendy  
polskiego  

bluesa  
w Borowej, 

godz. 18

c O,  g D z i e ,  K i e Dy  -  W  N A S Z E J  G M I N I E
marzec

31
poniedziałek 

kwiecień

4
piątek 

kwiecień

11
piątek 

kwiecień

25
piątek 

maja

2
piątek 

kwiecień

12-13kwiecień

4
piątek 

Wójt gminy zapowiedziała zbiórkę pieniędzy na 
rzecz mężczyzny, który stracił na Majdanie rękę

fo
t.

 U
M

 s
ar

ny



6   Gazeta Gminy Długołęka Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

     MiejscOWOści POD lUPą

Malownicze stawy, atrakcyjne szlaki rowerowe, bujne 
lasy a wszystko w pięknej oprawie historycznej. Raków to 
miejscowość, która słynie z bogactwa naturalnego. Przez niek-
tórych nazywana jest „zielonymi płucami gminy”. Miłośnicy 
przyrody poczują się tu, jak ryba w wodzie. Do największych 
skarbów Rakowa należą kompleks parkowy z jedynym na 
Dolnym Śląsku 380-letnim bukiem oraz rezerwat ptaków wod-
nych. W każdy weekend można tu spotkać przejeżdżających 
żółtym szlakiem rowerowym turystów z okolic Wrocławia, 
Oleśnicy oraz Trzebnicy. Miejscowość słynie również  
z niepowtarzalnych zabytków. Do największych perełek 
zaliczyć można poewangelicki cmentarz oraz antyczne mauzo-
leum.  W latach 60’ mieszkańcy podjęli się wyremontowania 
obiektu i przystosowania do użytku. - Pamiętam starania ks. 
Jana Kapcia, naszego proboszcza, o otwarcie kaplicy  
w Rakowie. Bez przerwy ciągali go na UB. Ludzie też chcieli 
mieć kaplicę i pomagali. Bez zezwolenia zaczęli ją remontować 
– wspomina pani Halina Węgrzynowicz.  - Chłopy po 
południu remontowali kaplicę: tynkowali, malowali, każdy 
pomagał jak  umiał. Jesienią w niedzielne popołudnie 
odprawiła się pierwsza msza św. Później były śluby i chrzty – 
dodaje pani Stanisława Barys. Niestety z biegiem lat kaplica 
zaczęła popadać w ruinę. Mieszkańcy mają nadzieję, że uda 
się ją jeszcze uratować. Warunki życia w Rakowie z roku na 
rok są coraz lepsze. W ciągu ostatnich lat gmina poprawiła 
nawierzchnię dróg, wybudowała oświetlenie przy głównej 
drodze i wyremontowała świetlicę wiejską za ponad 200 tys. zł. 
– Budynek naprawdę robi wielkie wrażenie. Świetlica stała się 
prawdziwą wizytówką wsi. Mam nadzieję, że od teraz będzie 
w niej tętnić życie – mówi pani Kamila, mieszkanka Rakowa. 
W miejscowości znajduje się sklep spożywczy (wg rankingu 
„Gazety Wrocławskiej” – najlepszy w powiecie wrocławskim), 
boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz plac 
zabaw. O to, żeby nikt się nie nudził dba sołtys wsi Andrzej 
Szczepański. Co roku organizuje dla mieszkańców festyny 
wiejskie oraz mikołajki dla dzieci. W świetlicy są również 
prowadzone zajęcia plastyczne z panią Anną Mysiarą.

RaKÓW 

Raj dla miłośników natury i świeżego powietrza

Raków to idealne miejsce dla osób kochających przyrodę
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W naszym comiesięcznym cyklu czas odwiedzić „zielone 
płuca gminy”. Na takie miano z pewnością zasługują 
dwie miejscowości otoczone przepięknymi lasami, 
stawami i obszarem Natury 2000. Raków i Borowa, 

bo o nich mowa, w ciągu ostatnich lat swoimi walorami naturalnymi 
skutecznie przyciągają napływowych mieszkańców. W niedalekim 
sąsiedztwie znajdują się dwie równie urokliwe miejscowości. W Kątnej 
nie tak dawno bawiliśmy się na dożynkach gminnych a w pobliskiej 
Oleśniczce nadal czuć ducha polskiej, prawdziwej wsi.

Tutaj poczujesz  
powiew natury 

Jeszcze trzy lata temu, gdybyśmy spytali przypadkowych przechod-
niów „Gdzie leży Kątna?”, wielu z nich odpowiedziałoby „Gdzieś tam 
na południu.” Jednak po organizowanych w Kątnej dożynkach gmin-
nych nikt już nie ma wątpliwości, gdzie dokładnie leży ta malutka 
wioseczka. Organizacja święta plonów była dla mieszkańców wielkim 
wydarzeniem. – Kto by pomyślał, że na naszym boisku wystąpią takie 
gwiazdy i zjedzie się tyle ludzi?  To było niesamowite doświadczenie, 
którego nigdy nie zapomnę – wspomina jedna z mieszkanek.   
Dzięki ogromnemu  zaangażowaniu ludzi udało się stworzyć 
niepowtarzalną atmosferę, którą dobrze wspomina sam Jerzy 
Kryszak. – Atmosfera jest niesamowita. Z resztą ja bardzo lubię takie 
klimaty. Publiczność z małych miejscowości nigdy nie udaje. Kiedy się 
śmieje, śmieje się szczerze – mówił w jednym z wywiadów gwiazdor 
dożynek. W przeciągu ostatnich czterech lat w Kątnej wykonano 
szereg inwestycji.  Postawiono lampy oświetleniowe na łączną kwotę 
ponad 150 tys. zł., zmodernizowano nawierzchnię drogi (186 tys. zł) 
a także wybudowano betonowe boisko do gry w koszykówkę oraz 
siatkówkę (tuż obok boiska piłkarskiego). Cennym przedsięwzięciem 
był również remont świetlicy wiejskiej, w której cyklicznie odbywają 
się spotkania i zabawy dla mieszkańców. Przy budynku znajduje się 
również plac zabaw. Choć we wsi nie ma szkoły, ośrodka zdrowia, 
czy apteki, mieszkańcy bez problemu dojeżdżają do pobliskiej Brzeziej 
Łąki. – Jeśli ktoś nie ma samochodu, korzysta z komunikacji pod-
miejskiej, która przejeżdża przez naszą wieś. Autobusem można się 
dostać do Psiego Pola – mówi jeden z mieszkańców.  
W Kątnej znajduje się sklep spożywczy, kapliczka, w której co 
niedzielę odbywają się nabożeństwa oraz punkt weterynaryjny,  
z usług którego korzysta większość mieszkańców południowej części 
gminy.

Kątna

Impreza, która odmieniła życie wsi

Dożynki Gminne w Kątnej to dla wielu mieszkańców niezapomniane doświadczenie
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Sołtys: Andrzej Szczepański

liczba mieszkańców: 290

Sołtys: Wanda Saltarska 

liczba mieszkańców: 418
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     MiejscOWOści POD lUPą

Tuż przy granicy gminy Długołęka i gminy Oleśnica znajduje się 
niewielka miejscowość Oleśniczka. Życie biegnie tu bardzo spo-
kojnie, jak na prawdziwą polską wieś przystało. Na chwilę obecną 
w Oleśniczce mieszka 310 osób, z czego zdecydowana większość 
to rdzenni mieszkańcy. We wsi znajduje się sklep spożywczy, w 
którym można się zaopatrzyć we wszystkie niezbędne produkty oraz 
punkt pocztowy. W ciągu ostatnich czterech lat gmina podjęła tu 
szereg zadań inwestycyjnych. Największy nacisk został położony na 
modernizację dróg (578 tys. zł) oraz budowę oświetlenia 
(282 tys. zł wraz z pracami projektowymi).  W zeszłym roku  
w Oleśniczce została wyremontowana również droga powiatowa.  
Choć we wsi nie ma ośrodka zdrowia, apteki oraz kościoła, nie 
stanowi to dużego problemu. Dojazd do pobliskiej Brzeziej Łąki 
zajmuje zaledwie 5 minut. Sołtys chwali dobre połączenie komuni-
kacyjne z Wrocławiem i Oleśnicą. – Przez miejscowość przejeżdża 
zarówno autobus komunikacji podmiejskiej, jak i Polbus. Większość  
z nas ma samochody, więc z dojazdem nie ma raczej problemu – 
mówi Paweł Wrzos. Największym atutem Oleśniczki jest kameralna  
i swojska atmosfera. – Do naszej dyspozycji jest urokliwy plac zabaw, 
siłownia napowietrzna a także boisko do siatkówki. Najbardziej 
cieszymy się jednak z bliskości lasu, do którego chętnie wybieramy się 
na spacery i na grzyby – dodaje sołtys. Mieszkańcy czekają jeszcze na 
budowę świetlicy wiejskiej. 
– Bardzo by się nam przydało miejsce spotkań, bo póki co wszelkie 
imprezy integrujące ludzi odbywają się na prywatnych posesjach – 
mówi jedna z mieszkanek.

OleśniczKa 

 Urokliwe miejsce na granicy gminy

W Oleśniczce duży nacisk został położony na budowę oświetlenia
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W ciągu ostatnich lat poziom życia w Borowej zmienił się diame-
tralnie. W 2013 roku gmina sfinalizowała tu jedną z największych 
inwestycji na łączną kwotę 13 mln zł. Mowa o budowie sieci 
kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków. – To było dla nas 
niewątpliwie kluczowe przedsięwzięcie. W tym roku idziemy za 
ciosem i rozpoczynamy budowę sieci w Bykowie –mówi Iwona 
Agnieszka Łebek. Kolejną ważną inwestycją był zakup nowego 
wozu strażackiego dla tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączny 
koszt zakupu samochodu wyniósł 614 tys., z czego ponad połowa to 
wkład własny gminy. Pod względem inwestycyjnym duży nacisk zo-
stał położony na modernizację dróg oraz budowę punktów oświet-
leniowych. W ostatnim czasie dywaniki położono na ul. Brzozowej, 
Kasztanowej oraz Parkowej. Lampy stanęły na ul. Wierzbowej, 
Brzozowej, Kasztanowej, Dębowej oraz części Świerkowej.  
W planach gminy jest modernizacja kolejnych dróg oraz rozbu-
dowa oświetlenia. Mieszkańcy Borowej z pewnością nie mogą 
narzekać na nudę. Ich miejscowość stała się gminnym centrum 
rozrywkowo-kulturalnym. W murach szkoły (szkoła podstawowa 
i gimnazjum) obchodziliśmy ostatnio dwie edycje Gminnego Dnia 
Kobiet oraz 40-lecie gminy z koncertem Edyty Geppert. Z kolei już 
niebawem, bo 2 maja, zagra tutaj legenda bluesa – zespół Dżem. 
Liczne zabawy organizuje również sołtys wsi Krzysztof Cieśla. 
Wiejskie dożynki czy festyny dla dzieci to stałe punkty imprez 
plenerowych. Mieszkańcy Borowej mają wszystko pod ręką.  
We wsi znajdują się dwa sklepy spożywcze (lada moment otworzy 
się trzeci), fryzjer, kosmetyczka, punkt pocztowy, ośrodek zdro-
wia, apteka a nawet sklep odzieżowy z możliwością krawieckich 
przeróbek. Wizytówką miejscowości jest piękny zabytkowy pałac 
znajdujący się tuż obok kościoła oraz stadnina koni, przy której pro-
wadzona jest szkółka jeździecka. Kierowcy chętnie odwiedzają trzy 
restauracje znajdujące się przy „ósemce”. Swojskie smaki „Borowian-
ki”, „Pod kogutem” czy „Pod lutym turem” znane są każdemu, kto 
przejeżdżał tędy samochodem. Borowa to wieś o dużym potencjale 
inwestorskim. Swoje siedziby mają tu takie firmy, jak Perfecta, 
Czarniak oraz AXO. O sile wsi świadczy dogodne położenie komu-
nikacyjne. Miejscowość znajduje się bezpośrednio przy „ósemce”. 
Do Wrocławia czy Oleśnicy można stąd dojechać samochodem, po-
ciągiem (we wsi jest stacja kolejowa), autobusem podmiejskim oraz 
prywatnymi przewoźnikami.  – Borowa pięknieje nam w oczach. 
Cieszymy się, że w ciągu ostatnich lat pani wójt zrealizowała u nas 
wiele inwestycji. O naszej wiosce pisali nawet w gazetach – mówi  
z uśmiechem jedna z mieszkanek.

BOROWa 

Centrum rozrywki, inwestycji oraz natury

Największą inwestycją w Borowej była budowa sieci kanalizacyjnej  
i oczyszczalni ścieków
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adrian Walczyk wydział promocji gminy.
Specjalne podziękowania dla pani anny Mysiary  

za pomoc przy tekście na temat rakowa

Sołtys: Paweł Wrzos 

liczba mieszkańców: 310

Sołtys: Krzysztof Cieśla 

liczba mieszkańców: 701
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DziałO się

t radycyjnie największym powodze-
niem cieszyły się bezpłatne zabiegi 
upiększające. To właśnie do fryzjerów 
i kosmetyczek ustawiały się najdłuższe 

kolejki. Strzałem w dziesiątkę okazała się rów-
nież sesja zdjęciowa u Agaty Korzeniowskiej. Jak 
przyznaje autorka zdjęć: - Frekwencja przerosła 
moje oczekiwania. Panie ustawiały się w ogrom-
nej kolejce. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cie-
szy, bo w swojej pracy koncentruję się głównie 
na kobietach. Chcę poprzez zdjęcia pokazać, że 
nie ma brzydkich pań. Staram się wydobyć z nich 
piękno i delikatność – mówi.

Dla każdego coś miłego

Na brak atrakcji nie narzekały również dzieci. 
Specjalnie dla nich organizatorzy zorganizowali 
kącik dla maluchów, w którym czekali anima-
torzy z Gminnego Ośrodka Kultury. Dużym 
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Pa-
nie zostały hojnie obdarowane licznymi kosme-

tykami od sponsorów imprezy oraz gadżetami 
od gminy. Nowością na imprezie był pierwszy 
turniej siatkarski kobiet oraz wybory miss. Na 
parkiecie królowały gimnazjalistki z Borowej, 
które pokonały w finale reprezentantki urzę-
du. Najpiękniejszą mieszkanką została Marta 
Augustynowicz. Dopełnieniem atrakcji był 
koncert w blasku świec obiecującego duetu 
gitarowo-wokalnego Misza&Hajdi.

Piękne wewnątrz  
i piękne na zewnątrz

Jak przyznaje inicjator imprezy Iwona Ag-
nieszka Łebek: - Zawsze staramy się przy-
gotować atrakcje pod każdą grupę wieko-
wą. Zależy nam, żeby wszystkie panie były 
zadowolone i zrelaksowane. W tym roku 
postawiliśmy na temat piękna. Nie tylko tego 
zewnętrznego, ale również wewnętrznego,  
o które zadbała zaproszona trenerka personalna 
pani Katarzyna Stróżyńska – mówi wójt gminy. 
Długołęka od wielu lat stawia na profilaktykę 
zdrowotną swoich mieszkanek. W gminie pro-
wadzone są cykliczne, bezpłatne badania mam-
mograficzne dla kobiet powyżej 65. roku życia. 
Gmina zakupuje również szczepionki dla dziew-
czynek w wieku 13 lat przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego HPV.

adrian Walczyk
wydział promocji gminy

specjalne podziękowania kierujemy do 
naszych sponsorów: Kogeneracja s.a.,  

Pro semilia, Pure allure,  
image studio, avon oraz Oriflame.

Bezpłatne zabiegi upiększają-
ce, butik z ubraniami,  
kawiarenka a nawet wróżki  
– to tylko część atrakcji, jakie 
przygotowała wójt Długołęki 
dla swoich mieszkanek  
z okazji święta kobiet.  
gimnazjum w Borowej pękało 
w szwach a każda z pań mogła 
znaleźć coś dla siebie. 

Święto kobiet  
w Borowej

Wśród mieszkanek wybraliśmy Miss Gminy. Została nią Marta Augustynowicz
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Obszerna galeria zdjęć z Gmin-

nego Dnia Kobiet dostępna 

jest na oficjalnym profilu gmi-

ny na Facebooku - www.face-

book.com/wdlugolece.

Pod okiem profesjonalnego fryzjera panie mogły 
dobrać idealną fryzurę
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Największą popularnością cieszyły się bezpłatne zabiegi kosmetyczne
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z życia gMiny / nieRUcHOMOści 

W ieś Kamień poło-
żona jest ok. 17 
km od centrum Wrocławia i 2 km od siedziby urzędu 
gminy. Ze względu na walory lokalizacyjne i środowi-

skowe, miejscowość jest bardzo atrakcyjnym terenem do inwestowania 
w nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Działka na sprzedaż (nr 50/2) położona jest w ładnej i spokojnej okoli-
cy, w terenie z zabudową jednorodzinną i zagrodową. Najbliższe budynki 
jednorodzinne usytuowane są ok. 35 m od granicy miejscowości. Wjazd 
do działki jest od ulicy Diamentowej o asfaltowej nawierzchni, ok. 120 m 
od głównego skrzyżowania dróg we wsi. Wzdłuż ulicy poprowadzone są 
sieci uzbrojenia technicznego, bezpośrednio przy granicy działki.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, a jej teren jest płaski 
i częściowo ogrodzony.

anna Kijakowska-Polaczek
wydział planowania gospodarki nieruchomościami 

interesują cię nieruchomości na sprzedaż w gminie Dłu-
gołęka?  zadzwoń (71) 323 02 23, sprawdź na  

www.gmina.dlugoleka.pl lub napisz na  
nieruchomości@gmina.dlugoleka.pl

Myślisz o kupnie działki poza miastem? sprawdź 
oferty nieruchomości w gminie Długołęka – jed-
nej z najlepiej rozwijających się gmin wiejskich 
w Polsce. Dziś prezentujemy atrakcyjną działkę 
pod zabudowę mieszkaniową w Kamieniu.

ZAMIESZKAJ  
W GMINIE  
DŁUGOŁĘKA  
Kamień

Kątna 
n  4 działki  

o pow. Od 0,0900  
do 0,1340 ha 
(przetarg  
kwiecień/maj) 

PasiKUROWice
n  Działka  

nr 96/4
n  Działka 238  

z budynkiem  
byłej świetlicy 

janUszKOWice
n  Działka 208/5  

z budynkiem  
dawnego dworu

W 2014 roku planowana  jest sprzedaż działek:

 W Kamieniu osiedla się coraz więcej 
ludzi. Głównie dzięki świetnej lokalizacji
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 Działka: 50/2
Powierzchnia: 800 m2

Cena wywoławcza:  
120 tys. zł brutto
Termin przetargu: 
kwiecień 2014.

Koło z Pruszowic powstało w 2012 r. Inspiracją do jego założenia stały 
się dożynki parafialne. – Sołtys zorganizował tę imprezę, aby zintegrować 
mieszkańców. Tak się zintegrowaliśmy, że zrodził się pomysł założenia koła 
– mówi Iwona Florek, przewodnicząca koła. Koło liczy obecnie 20 członków, 
w tym trzech panów. Koło organizuje we współpracy z sołtysem i radą so-
łecką cykliczne imprezy: piknik motocyklowy, pokazy paralotniarskie, dzień 
dziecka oraz dzień kobiet. – Imprezy to jednak nie wszystko czym się zaj-
mujemy. Naszą dumą jest klomb, który zbudowaliśmy i o którego dbamy. 
Pochwalić możemy się również wyróżnieniem Związku Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, jakie uzyskałyśmy za nasze wypieki 
– chwali się przewodnicząca. Specjalnością koła są domowe wypieki. Naleśni-
ki z dżemu z cukinii były przebojem minionych dożynek w Węgrowie. Rary-
tasem dla podniebienia są również fiołkowe koszyczki z Pruszowic. Idealnie 
wpasują się w menu na nadchodzące święta.

opracowała anna chomicka
wydział promocji gminy

Fiołkowe koszyczki 
z Pruszowic

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

choć działają stosunkowo krótko, nie raz dały o sobie 
znać. ich specjalnością są domowe wypieki, które 
regularnie podbijają serca uczestników gminnych 

imprez. Koło z Pruszowic, bo o nim mowa, jest prawdziwą 
kopalnią swojskich smaków.  

Fiołkowe koszyczki z Pruszowic
 
składniki na ciasto:
n 25 dag mąki
n 15 dag masła
n 6 dag cukru pudru
n 1 surowe żółtko
n 1 żółtko ugotowane 
przetarte przez sitko
n sól

składniki na masę:
n 250 ml mleka n 17,5 dag cukru pudru n 5 dag masła n łyżka 
rumu n laska wanilii
Dekoracja:
n garść fiołków n białko n cukier puder
 
Zaczynamy od dekoracji. Ubijamy białka na sztywno, zanurzamy 
w nim fiołki (bez łodyżek) i posypujemy cukrem pudrem. Całość 
suszymy przez godzinę w piekarniku w temperaturze 50o C. 
Teraz możemy przygotować ciasto. Mąkę siekamy z masłem. 
Stopniowo dodajemy cukier puder oraz żółtka. Całość zagniata-
my i wkładamy do lodówki do schłodzenia. Z ciasta wykrawamy 
krążki, którymi wykładamy foremki i nakłuwamy ciasto widel-
czykiem. Ze skrawków ciasta formujemy uchwyty do koszycz-
ków. Wszystko pieczemy ok. 15 minut w 200oC. Koszyki są już 
gotowe. Teraz musimy przygotować ich wypełnienie. Mleko go-
tujemy z wanilią i cukrem do zagęszczenia, a po schłodzeniu uci-
eramy z masłem i dodajemy rum. Następnie schłodzoną masę 
wlewamy do koszyczków, wkładamy uchwyty i odstawiamy do 
stężenia. Na koniec dekorujemy koszyczki fiołkami. Voilà!
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inWestycje

W maju naszą gminę ozdobi kilkadziesiąt tysięcy kwiatów.  
akcja zostanie przeprowadzana w ramach programu poprawy 
estetyki i upiększania wsi. już dziś zachęcamy wszystkich  
do aktywnego udziału we wspólnym przedsięwzięciu.

Akcja sadzenia kwiatów w gminie rozpocznie się  
w drugiej połowie maja

fo
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et

Kwiaty ozdobią naszą gminę

Dzieje się - PRzetaRgi W naszej gMinie
nazWa POstęPOWania  teRMin OtWaRcia inFORMacja z OtWaRcia teRMin Realizacji
PRzetaRgOWegO OFeRt OFeRt (ilOśĆ złOżOnycH OFeRt) UMOWy
   
Utrzymanie pasa drogowego:  22.01.2014 wpłynęło 8 ofert  15.12.2014
koszenie pobocza dróg,   - trwa ich weryfikacja
karczowanie krzewów 
oraz cięcia pielęgnacyjnych    

Koszenie terenów zielonych  23.01.2014 wpłynęło 5 ofert -trwa ich weryfikacja 15.12.2014
(zakres podzielono na dwa zadania) 

Nadzór inwestorski w roku 2014  28.02.2014 wpłynęło 10 ofert- trwa ich weryfikacja 31.12.2014
nad wybranymi inwestycjami 
gminnymi  
 
Oznakowanie pionowe  27.02.2014 wpłynęły 3 oferty - trwa ich weryfikacja 15.12.2014
i poziome dróg gminnych 
 
Przebudowa ul. Leśnej i odcinka  04.03.2014 wpłynęło 5 ofert - trwa ich weryfikacja 6 miesięcy od dnia
ul. Miodowej  wraz z zarurowaniem    podpisania umowy
odcinka rowu melioracyjnego 
w Pasikurowicach   

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  17.03.2014  wpłynęło 8 ofert - trwa ich weryfikacja 15.06.2016
w Bykowie wraz z tranzytem 

Usługi geodezyjno-kartograficzne 06.03.2014 wpłynęło 10 ofert - postępowanie 31.12.2014 
  rozstrzygnięto 27 marca 2014 r.

rozbudowa szkoły podstawowej  14.04.2014  31.07.2015
w Kiełczowie - etap I 

Dostawa materiału kamiennego  24.03.2014 wpłynęło 6 ofert - trwa ich weryfikacja 15.12.2014
dla naprawy dróg gruntowych 

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych 01.04.2014  15.12.2014

Dywanik asfaltowy  10.04.2014  2 miesiące od dnia 
- ul. Cisowa w Borowej   podpisania umowy

Dywanik asfaltowy Kępa - Michałowice  07.04.2014  2 miesiące od dnia
   podpisania umowy

Dywanik asfaltowy  11.04.2014  2 miesiące od dnia
- ul. Słonczena w Siedlcu   podpisania umowy

Dywanik asfaltowy w Zaprężynie 09.04.2014  2 miesiące od dnia 
   podpisania umowy

Akcja ma na celu ozdobienie na-
szej gminy. W każdej miejscowo-
ści zostały już wytypowane (przy 
udziale chętnych sołtysów, radnych  

i mieszkańcow) miejsca, w których odbędą się 
nasadzenia. Wcześniej jednak trzeba będzie od-
powiednio przygotować grunt – wyrównać te-
ren, usunąć zalegające gałęzie i wymienić ziemię. 
Transport kwiatów i realizacja nasadzeń plano-
wana jest na drugą połowę maja. Już dziś gorąco 
zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji. 
– Poprzez nasadzenia chcemy zintegrować na-

szych mieszkańców. Kwiaty będą wizytówkami 
wsi i mam nadzieję, że lokalne społeczności będą 
się o nie troszczyć – mówi inicjator akcji Iwona 
Agnieszka Łebek. Nasadzenia będą się odbywać 
pod okiem profesjonalistów, którzy pomo-
gą mieszkańcom uzyskać spektakularny efekt. 
Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się 
do akcji prosimy o kontakt z Katarzyną Hełme-
cką z urzędu gminy pod nr tel 71 323 02 63 lub 
mailowo: k.helmecka@gmina.dlugoleka.pl. 

Katarzyna Hełmecka 
wydział remontów i inwestycji

W ostatnim numerze „Gazety Gminy Długołęka” 
nr 2 (57) ukazała się informacja o tym, że na mo-
dernizację dróg w Mirkowie przeznaczono 500 tys. 
zł (str.9).  Pierwotnie wskazaną kwotę faktycznie 
zaplanowano na budowę tzw. “dywaników asfalto-
wych” w Starym Mirkowie. Po dokonaniu szczegó-

łowych analiz technicznych w terenie (przeprowa-
dzonych przez uprawnionego projektanta), okazało 
się jednak, że wykonanie utwardzenia dróg w tym 
obszarze stwarza realne zagrożenie zalewania pry-
watnych posesji wodami opadowymi z drogi (z uwagi 
na trudne warunki gruntowe, tj. słabe wchłania-
nie wody przez grunt). Zdecydowanie bezpieczniej 
jest zaplanować w tej części Mirkowa utwardzenie 
nawierzchni dróg poprzez ich kompleksową prze-

budowę z budową właściwej kanalizacji deszczo-
wej odprowadzającej wody opadowe rurociągami.  
W przeciwnym razie może dojść do tego, że poprzez wy-
lanie asfaltu czy ułożenie kostki (z powierzchniowym 
odprowadzeniem wód), zamiast zapewnić komfort  
- zaszkodzimy. Kwotę wydzieloną pierwotnie na 
zadania w Mirkowie w dalszym ciągu przezna-
czamy na modernizacje nawierzchni dróg, ale  
 w innych lokalizacjach naszej gminy.

s p r o s t o w a n i e
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z problemem nagminnego zaśmieca-
nia przestrzeni publicznej boryka 
się zdecydowana większość gmin w 
kraju. Choć akcje sprzątania prowa-

dzone są w nich regularnie zawsze znajdzie się 
kilka osób pozbawionych zdolności myślenia, 
rzucających śmieci gdzie popadnie. No bo co 
można zrobić z opakowaniem po chipsach, 
worem pełnym odpadów czy starą meblo-

ścianką? W domu zajmuje 
niepotrzebnie miejsce, śmier-
dzi, stwarza problemy. Lepiej 
przecież wyrzucić do rowu - 
niech gmina się martwi. Naj-
wyższa pora wyplenić takie 
myślenie i podjąć stosowne 
kroki eliminujące takie zacho-
wanie. Jeśli ktokolwiek za-
uważy intruza zaśmiecającego 
gminę, bardzo prosimy o udo-
kumentowanie tego za po-
mocą zdjęć lub filmików oraz 
przesłanie do urzędu gminy. 
Pomoże nam to  w bezdysku-
syjnym ustaleniu kto jest od-
powiedzialny za zaśmiecanie gminy oraz w na-
łożeniu na niego kary. - Nie pozwólmy, żeby 
śmieci fruwały po naszych miejscowościach, 
lądując ostatecznie zarówno na drogach jak  
i na naszych własnych podwórkach – apeluje 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Gmina systema-
tycznie organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych. Pierwsza 
już się odbyła. Harmonogram 
już jest dostępny w zakładce 
“ustawa śmieciowa” na stronie 
gminy oraz w urzędzie. Gmina 
prowadzi również akcję odbie-
rania elektrośmieci. W ubie-
głym roku udało się zebrać kil-
ka ton lodówek, pralek i innych 
sprzętów elektronicznych. 
- Mieszkańcy naprawdę mają 
duże możliwości pozbycia się 
z domu zalegających wielko-
gabarytów. Nawet w przypad-
ku pominięcia wywozu przez 
firmę, można je dostarczyć na 

własną rękę do Punktu Selektywnej Zbiórki 
w Bielawie. Niektórzy jednak wolą  spakować 
śmieci na przyczepę i wywieźć do rowu, co jest 
dla mnie totalnym absurdem - mówi Tomasz 
Bartoszewski, kierownik ochrony środowiska. 

adrian Walczyk
wydział promocji gminy

i.   cO POWstanie?
Realizacja przedsięwzięcia obej-
mie w szczególności budowę:
a)  bieżni lekkoatletycznej cztero-

torowej okólnej;
b)  bieżni do sprintu sześciotoro-

wej z rozbiegiem;
c) skoczni w dal z rozbiegiem;
d) boiska piłkarskiego trawiaste-
go wewnątrz bieżni okólnej;

e) boiska do pchnięcia kulą
f) ogrodzenia obiektu
ii. KieDy?
Planowany termin zakończenia 
zadania: iV kwartał 2014 r.
iii. za ile?
całkowity koszt realizowanego 
przedsięwzięcia: 691 tys. zł
Wartość dotacji ze środków 
Województwa Dolnośląskiego: 

310 tys. zł
Wartość wkładu własnego gminy 
Długołęka: 381 tys. zł
iV gDzie?
Długołęka, plac za urzędem gminy

(stan na 27.03.2014 r.)
Karolina Hornicka

wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych i współpracy z zagranicą

śRODOWisKO / DOtacje

   złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na:
n  funkcjonowanie publicznego żłobka w Długołęce w 2014 roku (wartość projektu: 76 tys. zł*) 

 
znamy wyniki wniosków o dofinansowanie na: 

n  zatrudnienie osób do organizowania zajęć sportowych na kompleksach boisk „Orlik” w Kiełczowie, Brzeziej Łące i Łozinie – „Animator 

Moje Boisko – OrLIK 2012” – wartość zadania: 54 tys. zł – wniosek wybrany do dofinansowania

n  budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stępinie – wartość zadania: 142 tys. zł* – wniosek wybrany do dofinansowania

n  budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeziej Łące - wartość zadania: 86 tys. zł* – wniosek wybrany do dofinansowania

n  budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Oleśniczce - wartość zadania: 68 tys. zł* – wniosek znajduje się na liście rezerwowej

n  budowę obiektu lekkoatletycznego w Długołęce w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – wartość zadania: 691 tys. 

zł – wniosek wybrany do dofinansowania

n  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bykowie wraz z tranzytem – wartość zadania: 10,5 mln zł* – wniosek wybrany do dofinansowa-

nia

*Wartości w zaokrągleniu

Dotacje na bieżąco

W ubiegłym roku udało nam 
się uporządkować i wysprzątać 
wszystkie drogi z zalegających 
w rowach ogromnych ilości 
odpadów. nie minęło nawet pół 
roku od zakończenia akcji po-
rządkowej, a przydrożne rowy  
i pobocza dróg znowu zaczyna-
ją tonąć w górach śmieci.  
czas coś z tym zrobić!

STOP dzikim wysypiskom!

Obiekt lekkoatletyczny w Długołęce w ramach programu „Dolny śląsk dla Królowej sportu” – najważniejsze informacje

fo
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Nie pozwólmy  

zaśmiecać tego,  

co nasze
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ROzMOWa

Na wstępie gratuluję pełnienia odpowie-
dzialnej funkcji przewodniczącego MRG. Po-
wiedz czym wg ciebie jest MRG i jaką pełni 
rolę?

Młodzieżowa Rada Gminy pełni rolę repre-
zentacji młodzieży w gminie. Naszym zadaniem 
jest wypowiadanie się i działanie w imieniu 
młodych mieszkańców. Choć MRG istnieje już 
trzecią kadencję, młodzież nie interesowała się 
do tej pory tym, co robi rada. Co więcej, młodzi 
ludzie nie wiedzieli, że takowa istnieje. W bie-
żącej kadencji chcemy to zmienić. 

Macie jakieś konkretne pomysły, żeby to 
zmienić?

Tak naprawdę już to zmieniamy. Od kilku ty-
godni organizujemy spotkania w szkołach. Chce-
my się bliżej zapoznać z młodzieżą i poznać ich 
potrzeby. Ludzie młodzi muszą czuć, że są ważni 
dla gminy i powinni wiedzieć kto reprezentuje 
ich interesy. Za nami również spotkanie z panią 
wójt, od której otrzymaliśmy wiele wsparcia. Na 
każde wydarzenie, które jest organizowane w 
naszej gminie wysyłamy delegację, która później 

przygotowuje relację. Mamy jeszcze wiele pomy-
słów. Myślę że razem we współpracy z władzami 
gminy i z młodzieżą uda nam się zrobić wiele.

Czy młodzież chętnie uczestniczy w organi-
zowanych przez gminę inicjatywach?

To zależy. Każdy człowiek, nie tylko młody, 
ma swoje upodobania. Jedni lubią coś kameral-
nego, drudzy sztukę a jeszcze inni przepadają 
za imprezami masowymi. Gmina organizuje w 
ciągu roku wiele imprez i wystaw, więc każdy 
powinien znaleźć coś dla siebie. Największą 

uwagę ludzi młodych skupiają Dni Gminy Dłu-
gołęka oraz dożynki. Młodzież przyciąga głów-
nie gwiazda, którą co roku zaskakują nas nasze 
władze. 
Czy gmina wg ciebie myśli o ludziach mło-
dych? Czy młodzi ludzie mają szansę roz-
woju i realizowania siebie?

Oczywiście. Warto wspomnieć o sty-
pendiach, które gmina funduje zdolnym  
osobom ze szkół. W ten sposób okazuje 
swoje podziękowanie za to, że dana osoba 
jest mieszkańcem gminy oraz osiąga celujące 
wyniki w nauce. Gmina ceni również sport. 
W szkołach odbywają się cykliczne mistrzo-
stwa - rozgrywki w różnych dyscypliny spor-
towe. W ten sposób wyłaniani są najlepsi  
z najlepszych, którzy reprezentują nas później 
na szczeblu powiatowym. Młodzi ludzie mają 
bardzo dużą szansę do rozwoju swoich umie-
jętności. Wiadomo, każdy jest inny, jednak-
że jest tyle dziedzin, więc każdy z pewnością  
w którejś odnajdzie siebie.

rozmawiał  
adrian Walczyk

są młodzi, pełni energii 
i pomysłów, które chcą 
wcielać w życie. Mają  
nadzieję, że młodzież 
zaangażuje się w sprawy 
gminne i będzie miała 
wpływ na to, co się w niej 
dzieje. Mowa o Młodzie-
żowej Radzie gminy, która 
dwa miesiące temu wybra-
ła nowe prezydium.   
O planach, współpracy  
z panią wójt i zrealizowa-
nych pomysłach rozma-
wiamy z przewodniczącym 
rady emilem sozańskim.

Młodzi z głową  
pełną pomysłów

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.

MRG rozpoczęła swoją działalność od spotkań z uczniami szkół
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Młodzieżowa Rada gminy ogłasza 
konkurs na swoje logo. Projekt może 
mieć dowolną formę graficzną. Powin-
ien być wykonany na kartce formatu A4 
lub A5 dowolną techniką.Swoje propo-
zycje można składać do Urzędu Gminy 
Długołęka (pokój nr 2) w nieprzekrac-
zalnym terminie do 2 czerwca 2014 
roku. Zwycięzca zostanie ogłoszony  na 
Dniach Gminy Długołęka. Szczegółowy 
regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.gmina.dlugoleka.pl.


