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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Listopad 2015 roku zapisał się na ciemnych kartach histo-

rii. To, co dzieje się obecnie – wcale nie tak daleko od nas  

– a o czym rozmawiamy ze wzmożoną siłą po zamachach 

w Paryżu, jest zatrważające i ogromnie bolesne. Tyle nienawiści, 

cierpienia i strachu. Mam ogromną nadzieję, że nowo powoła-

ny rząd, ale przede wszystkim politycy na unijnych szczeblach, 

będą potrafili poradzić sobie z trudną sytuacją, w obliczu której 

stanął świat.

O Unii Europejskiej w listopadzie dyskutowaliśmy jeszcze w cał-

kiem innym kontekście. Gmina, od momentu wstąpienia do struk-

tur unijnych, korzysta z każdej możliwości pozyskania zewnętrz-

nych funduszy. I właśnie o gminnych sukcesach, ale też szansach 

w tej dziedzinie, mowa była na zorganizowanej przez nas V Konfe-

rencji Europejskiej, o której przeczytacie Państwo na str.11.

W tym miesiącu miłym akcentem było także spotkanie z naj-

starszymi mieszkańcami naszej gminy. W dniu Ogólnopolskie-

go Dnia Seniora postanowiliśmy spotkać się z osobami, które 

w gminie mieszkają najdłużej (str. 4-5). Chociaż sama nie mo-

głam uczestniczyć w spotkaniu, wiem że przebiegło w bardzo 

sympatycznej atmosferze. Mam nadzieję, że nasi seniorzy byli 

zadowoleni. Jako ciekawostkę dodam, że najstarsza mieszkanka 

gminy ma aż 104 lata!

Wielkimi krokami zbliżają się święta, więc już dziś chciałam 

namówić Państwa do odwiedzenia naszego I Gminnego Jar-

marku Bożonarodzeniowego. Nie muszą już Państwo wy-

jeżdżać do Wrocławia czy Wiednia, gdyż w tym roku jarmark 

zawita do Długołęki. Wystarczy 19 grudnia zjawić się pod 

urzędem gminy i fantastycznie się bawić. O atrakcjach, jakie 

dla Państwa szykujemy, przeczytacie na stronie 6. Nie pozo-

staje mi nic innego jak powiedzieć, że gorąco Państwa na to 

wydarzenie zapraszam!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Taneczne show w Borowej

5 grudnia już po raz 11. odbędzie się 
największa cykliczna impreza taneczna 
w naszej gminie. W hali sportowej w Bo-
rowej tancerze Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego będą rywalizować o miano 
najlepszej pary Turnieju o Puchar Wójta 
Gminy Długołęka oraz o punkty premium 
w rankingu PTT. Przez cały dzień będzie 
można podziwiać tańczące dzieci, mło-
dzież, dorosłych i seniorów. Organizato-
rem turnieju, przy wsparciu i patronacie 
gminy Długołęka, jest Uczniowski Klub 
Tańca Sportowego „Dance Academy” 
oraz Wrocławska Akademia Tańca Filia 
Gmina Długołęka. Start o godz. 10.30.

UWAGA! Nowe stawki  
podatku od nieruchomości
Ustalono nowe stawki podatku od nieru-
chomości w naszej gminie. Dotyczą one 
budynków lub ich części, budowli oraz 
gruntów. Wszelkie szczegóły znajdują się 
na www.dlugoleka.bip.net.pl. Zachęcamy 
do odwiedzania Biuletynu Informacji 
Publicznej na bieżąco.

Ósemka drogą wojewódzką
22 września 2015 r. Rada Gminy Długo-
łęka podjęła uchwałę w sprawie pozba-
wienia odcinka dawnej drogi krajowej 
nr 8 kategorii drogi gminnej. Uchwała, 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 
a odcinek drogi zostanie zaliczony do 
kategorii dróg wojewódzkich.

Kanalizacja sanitarna
Już rok trwa budowa kanalizacji sani-
tarnej w Domaszczynie. Obecnie prace 
obejmują ul. Różaną i ul. Wrocławską. 
Termin zakończenia inwestycji plano-
wany jest do dnia 23 października 2016 
r. Zakończyła się natomiast  budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w części ul. Wilczyckiej z sięgaczami, 
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Prace budowlane za nami 

Zakończył się remont nawierzchni drogi 
w Pietrzykowicach. Trwa odbiór inwesty-
cji, a wykonawca jest w trakcie nanosze-
nia poprawek. na ukończeniu jest też 
budowa chodnika wzdłuż ul. Wrocław-
skiej w Wilczycach. Finiszu doczekała 
się także przebudowa ul. Diamentowej 
oraz ul. Jantarowej w Kamieniu.  W obu 
przypadkach trwają przygotowania do 
odbioru końcowego inwestycji.

Budziwojowice:  
Inwestycja w rekreację
Wykonano nowe ogrodzenie i wyrów-
nano teren działki wraz z uzupełnieniem 
warstwy humusu na terenie rekreacyjnym 
w Budziwojowicach. W przyszłym roku pla-
nowane jest zainstalowanie w tym miejscu 
siłowni zewnętrznej oraz uzupełnienie 
placu zabaw o dodatkowe elementy.

Pasikurowice:  
Stawowa przebudowana

Zakończono roboty budowlane pole-
gające na przebudowie ul. Stawowej 

wraz wykonaniem jej odwodnienia oraz 
oświetlenia. Obecnie trwają przygo-
towania do przeprowadzenia odbioru 
końcowego inwestycji.

Oko w oko z Hugo-Baderem

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
na spotkanie z Hugo Baderem, polskim 
dziennikarzem, podróżnikiem i reporte-
rem. Odbędzie się ono 2 grudnia o godz. 
17 w urzędzie gminy w Długołęce.

Praca nad budżetem trwa
16 listopada, zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, wójt przedłożył radzie gminy 
Długołęka oraz Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej projekt budżetu na 2016 rok. 
najważniejsze jego założenia to: dochody 
zaplanowane w kwocie 104.403.115,03 
zł (tj. o 7,81% wyższe w porównaniu do 
bieżącego roku) oraz wydatki w kwo-
cie 107.801.115,03 zł (o 1,7% większe 
w porównaniu do br.). Przyszłoroczny 
budżet będzie budżetem deficytowym, co 
oznacza, że wartość wydatków przewyż-
szy wartość dochodów. Deficyt wyniesie 
3.398.000 zł i będzie sfinansowany z 
zaciągniętej pożyczki. W chwili obecnej od-
bywają się komisje stałe rady, podczas któ-
rych szczegółowo omawiany jest projekt. 
Zgodnie z ww. ustawą budżet musi zostać 
uchwalony przed rozpoczęciem kolejnego 
roku budżetowego. Szczegółowy kształt 
przyszłorocznego budżety zaprezentuje-
my Państwu w kolejnym numerze gazety.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji

w sięgaczu ul. Wrocławskiej oraz w czę-
ści ul. Szkolnej w Kiełczowie.  - Do końca 
roku planowane jest uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie. Po jego uzyskaniu 
mieszkańcy zostaną pisemnie powiado-
mieni o konieczności wpięcia instalacji 
wewnętrznej do wybudowanych na 
posesjach studzienek przyłączeniowych 
– mówi Maciej Żak  z wydziału remontów 
i inwestycji.

Kiełczów: Zgodna na finiszu

Front robót budowlanych jest na 
finiszu. Do wykonania pozostała 
nawierzchnia drogi z kostki brukowej 
oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, 
tj. progi zwalniające. Zakończono 
natomiast prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego. W  I połowie 
grudnia przeprowadzony zostanie 
odbiór końcowy inwestycji.

Remonty dróg trwają
Trwa remont nawierzchni drogi ul. 
Szkolnej/Sportowej w Wilczycach 
wraz z budową oświetlenia drogo-
wego. Inwestycja zakończy się do 15 
grudnia br.  W trakcie realizacji jest 
też remont nawierzchni drogi w Kąt-
nej (bitumiczna nawierzchnia wraz 
z poboczem z kruszywa). Wykonawcą 
jest firma BISEK Wojciech Bisek. Ter-
min realizacji zadania mija 15 grudnia 
br.

z życia gminy
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Ulica Zgodna czeka na odbiór
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Chodnik w Wilczycach już prawie gotowy
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Ulicę Stawową odwodniono i oświetlono

 

spotkanie  

z Hugo baderem  

w długołęce

 

turniej tańca  

o puchar wójta  

w borowej

 

70-lecie  

szkoły  

w brzeziej łące

 

70-lecie  

szkoły  

w siedlcu

 
  

gminny Jarmark  
bożonarodzeniowy  

w długołęce

grudzień

2
Środa 

grudzień

5
sobota 

grudzień

13
niedziela 

c o ?  g d z i e ?  k i e dy ?  W   n A S Z E J  G M I n I E
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grudzień

10
czwartek 

grudzień

11
piątek 

grudzień 

19
sobota 
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z życia gminy

gminny dzień seniora, który zorganizowaliśmy 
w długołęce 14 listopada, przejdzie do historii 
jako spotkanie z wyjątkowymi ludźmi - seniorami, 
którzy żyją w naszej gminie od urodzenia albo 
przez większość swojego życia. 

wójt Iwona Agnieszka Łebek zaprosiła do urzędu po 
dwie najstarsze osoby z każdej miejscowości. Niestety, 
nie wszyscy mogli przybyć na spotkanie, głównie z po-
wodów zdrowotnych. Na szczęście ponad 30 seniorów 

dojechało i miło spędziło czas w swoim gronie. Specjalnie dla nich 
wystąpili drugoklasiści ze szkoły w Długołęce, którzy przygotowali 
wierszyki i piosenki. Sądząc po burzy oklasków, naszym gościom pre-
zentacja bardzo się spodobała. Dzieci wręczyły też seniorom piękne 
róże. Ale to nie był koniec miłych akcentów podczas tego sobotnie-
go popołudnia. Każdy senior otrzymał list gratulacyjny oraz zestaw 
upominków z rąk zastępcy wójta Haliny Szydłowskiej i przewodni-
czącego rady gminy Stanisława Azerewicza. Uhonorowano również 
jubilatów, którzy niedawno świętowali lub będą niedługo obchodzili 
swoje urodziny. Wśród nich jest pani Krystyna Równicka z Pruszo-
wic, która 6 listopada skończyła 90 lat. - Jestem niezwykle wzruszo-
na. Serdecznie dziękuję za ten gest, za zaproszenie na spotkanie. Na 
takie momenty zawsze czekam i niezwykle mnie one cieszą – mówiła 
przejęta. U innych też można było zobaczyć uśmiech i łzy wzrusze-
nia. Nie zabrakło toastu i symbolicznej lampki szampana, wspomnień 
i serdecznych rozmów. Przy cieście i filiżance kawy czas upłynął bar-
dzo szybko, aczkolwiek wyjątkowo. Dziękujemy Wam, Seniorzy, za 
to spotkanie.

agnieszka boruta
wydział promocji

Te lata minęły jak   jeden dzień
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Seniorzy przyjechali ze swoimi rodzinami

Bąków 
rumińska Janina 1928
ruszkiewicz waleria 1930
Bielawa
woźniak Janina 1923
kawalec albina 1925
Bierzyce
kędziora eugenia 1926
miziniak magdalena 1926
Borowa
sokołowska rozalia 1923
kozłowska berta 1924
Brzezia Łąka
Foder antonina 1920
pindral zofia 1921
Budziwojowice
zajdel romualda 1933
augustynowicz aniela 1937
Bukowina
łesak Jan 1929
okaj kazimiera 1929
Byków
augustyn Joanna 1924
maliszewski leszek 1925
Dąbrowica
kowalczyk andrzej 1927
maliga marian 1928
Długołęka
dyl anna 1918
sabała elżbieta 1920
Dobroszów Ol.
bonar Janina 1929
garbacz mieczysław 1929
Domaszczyn
kijak kazimiera 1917
pompa weronika 1922
Godzieszowa
sydor wawrzyniec 1919
Śmichura Julianna 1920
Jaksonowice
chmielewska genowefa 1923
kubik agnieszka 1927
Januszkowice
dębosz monika 1921
partyka stefania 1922
Kamień
trzanek Helena 1922
burzyńska genowefa 1922
Kątna
słaboszewska genowefa 1924
kalisz maria 1925
Kępa
szponarska karolina 1923
szponarska stefania 1926
Kiełczów
cedro antonina 1919
szymonik Helena 1921
Kiełczówek
wawryło marian 1927
bednarczyk alfred 1928

Krakowiany
mrozik stefan 1924
mucha stanisław 1924
Łosice
dąbek Janina 1925
Łozina
szydełko ludwika 1920
oświęcimska maria 1923
Michałowice
dziadczyk aniela 1922
chałubek marianna 1927
Mirków
dąbrowska michalina 1921
wichłacz władysława 1922
Oleśniczka
obora zofia 1922
wrzos ewa 1926
Pasikurowice
lewicka Jadwiga 1921
szczepańska aniela 1923
Piecowice
zając Honorata 1924
staszewska anna 1926
Pietrzykowice
czekała marta 1925
kalwat bolesław 1928
Pruszowice
chrobot Henryka 1923
równicka krystyna 1925
Raków
karbowska krystyna 1919
zieliński Franciszek 1924
Ramiszów
maszczak mieczysław 1926
kraucz Jan 1931
Siedlec
chrąchol magdalena 1911
buczek maria 1916
Skała
szponarski leon 1931
szponarski bolesław 1932
Stępin
golański Józef 1921
ramian Janina 1922
Szczodre
piłat zofia 1923
Śliwińska Janina 1923
Śliwice
sobczyk marianna 1922
siek Franciszka 1922
Tokary
borecki Hieronim 1932
siluk Halina 1933
Węgrów
mikuśkiewicz zofia 1919
bigaj maria 1923
Wilczyce
mulka stanisława 1920
rozesłaniec marta 1922
Zaprężyn
Jaworska Helena 1923
saj zofia 1924

najstarsi w gminie
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z życia gminy

Z nowym rokiem powracają do naszej 
gminy bale seniora. Zabawa dla naj-
starszych mieszkańców (wiek: 60+) 
niezmiennie cieszy się dużą popular-

nością. Tradycyjnie można liczyć na świetną 
muzykę na żywo, pyszne jedzenie, doborowe 
towarzystwo i szereg atrakcji, m.in. wybór kró-
la i królowej balu oraz loterię fantową. Bale od-
będą się w szkołach w ośmiu miejscowościach: 

Borowej, Brzeziej Łące, Długołęce, Kiełczo-
wie, Łozinie, Mirkowie, Siedlcu i Szczodrem.  
Do każdego balu przypisane są miejscowości, 
z których mieszkających w niech seniorów za-
praszamy do wspólnej zabawy. Terminy balów 
pojawią się w kolejnym numerze naszej gazety. 
Drodzy Seniorzy, do miłego zobaczenia!

agnieszka boruta
wydział promocji

Plan na karnawał? Bal seniora!

Te lata minęły jak   jeden dzień
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Tak bawiono się cztery lata temu podczas balu w Długołęce

n  Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mirkowie  
mirków

n  Szkoła Podstawowa w Szczodrem 
szczodre, domaszczyn

n  Szkoła Podstawowa w Borowej  
bielawa, borowa, raków,  
Januszkowice, dąbrowica,  
dobroszów, stępin, byków

n  Zespół Szkół w Łozinie 
bierzyce, budziwojowice, Jaksonowi-
ce, kępa, krakowiany, łosice, łozina, 
michałowice, skała, węgrów, zaprężyn

n  Zespół Szkolno-Przedszkolny   
w Długołęce 
długołęka i kamień

n  Zespół Szkół w Siedlcu  
bąków, bukowina, godzieszowa,  
pasikurowice, pruszowice,  
ramiszów, siedlec i tokary

n  Zespół Szkół w Brzeziej Łące 
brzezia łąka, kątna, oleśniczka, 
pietrzykowice, Śliwice, piecowice

n  Szkoła Podstawowa w Kiełczowie 
wilczyce, kiełczów i kiełczówek

Najstarszym mieszkańcem gminy Długołęka jest  

magdalena chrąchol z Siedlca. ma 104 lata!
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Spotkanie z najstarszymi mieszkańcami gminy zapamiętamy na długo. Było wyjątkowo Krystyna Równicka przyjęła gratulacje i życzenia od Stanisława Azarewicza

Dzieci dały z siebie wszystko
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n a pewno każdy z nas chociaż raz 
uczestniczył w przedświątecznej 
gorączce, podczas której ganiał za 
prezentami, piękną choinką czy 

tanim, ale dobrym karpiem. Zazwyczaj robimy 
to na ostatnią chwilę i jeździmy od sklepu do 
sklepu w poszukiwaniu najlepszej oferty. Mamy 
dla Was świetną informację! W tym roku może 
ominąć Was ten zakupowy szał a ostatnie dni 
przed świętami będziecie mogli poświęcić rodzi-
nie i wczuć się w atmosferę Bożego Narodzenia. 
W sobotę 19 grudnia na placu za urzędem gmi-

ny (Długołęka, ul. Robotnicza 12) odbędzie się 
I Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy. Jego idea 
jest jedna: oferta handlowa na miarę każdego, 
okraszona wyjątkową atmosferą i niezapomnia-
ną zabawą. Cóż więcej trzeba przed świętami? 

połącz przyjemne z pożytecznym 

O godz. 10 swoje drzwi otworzą przed Wami 
rękodzielnicy, punkty gastronomiczne, sprze-
dawcy ozdób świątecznych, karpia czy choin-
ki. Na jarmarku znajdziecie wszystko co po-
trzebne do zorganizowania świąt. Będziecie 

szukali prezentu dla bliskiej osoby? Wybór 
będzie tak duży, że z pewnością znajdziecie 
coś odpowiedniego: ceramika, ręcznie robione 
ozdoby świąteczne, cuda robione na szydełku, 
biżuteria itp. Nastawiacie się na zakup żywej 
choinki? Żaden problem – u nas będą różne 
drzewka, do wyboru, do koloru. Karp z kolei 
będzie najtańszy w okolicy i najsmaczniejszy, 
więc nie ma się nad czym zastanawiać. Nie 
musicie też martwić się o to, że zgłodniejecie – 
jak na jarmark przystało, będą potrawy na cie-
pło, przekąski i słodkości. A rozgrzeje Was... 
grzaniec, który będzie można wypić w styli-
zowanym, specjalnie dedykowanym naszemu 
wydarzeniu kubku. 

gość specjalny i jeszcze coś 

Jak zwykle nie zapomnieliśmy o najmłodszych 
gościach. Co tu się będzie działo! Odwiedzi nas 
św. Mikołaj, który zaprosi Was do swojego 
domu – będzie mu można powiedzieć o swoich 
życzeniach pod choinkę, zrobić sobie z nim zdję-
cie. Zaprosimy Was również na warsztaty zdo-
bienia pierników i do przytulnego kącika z baj-
kami o tematyce świątecznej – będą je dla Was 
czytać panie z biblioteki gminnej. A obok odbę-
dzie się kiermasz tych książek – kolejny, świetny 
pomysł na upominek. Nie zabraknie także dobrej 
muzyki, również na żywo! I Gminny Jarmark 
Bożonarodzeniowy zapowiada się naprawdę 
ciekawie. Liczymy na Waszą obecność, bo tylko 
z Wami będziemy mogli stworzyć magiczną at-
mosferę. Do zobaczenia!

agnieszka boruta
wydział promocji

Jarmark świąteczny,  
 jarmark magiczny

czas biegnie nieubłaganie, i święta już za pasem. z myślą o was, miesz-
kańcach naszej gminy i okolic, organizujemy w grudniu i gminny Jarmark 
bożonarodzeniowy, na którym zaopatrzycie się we wszystko co niezbędne  
do przygotowania niezapomnianych Świąt bożego narodzenia.
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Firma Pink Blue będzie sprzedawała odzież dla dzieci i rodziców Rodzinna firma Nakame zaoferuje piękną biżuterię Będą z nami elfy i św. Mikołaj

z życia gminy
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zdrowie 

do 4 grudnia w holu urzędu 
gminy można oglądać wyjąt-
kową wystawę zdjęć, które 
promują profilaktykę prze-
ciwnowotworową. ekspozycję 
zorganizowało stowarzyszenie 
amazonek „Femina-Fenix” 
wrocław, od lat wspierające 
kobiety dotknięte rakiem 
piersi. 

Fotografie Marty Szczygłowskiej  
i Izy Moczarnej-Pasiek przedstawiają 
panie w różnym wieku, które opo-
wiadają o tym, jak uniknąć choroby. 

Jedna z tablic prezentuje listę miejsc w woje-
wództwie dolnośląskim, gdzie można zrobić 
bezpłatne badania cytologiczne. Na wernisaż, 
który odbył się 10 listopada, przybyło kilkana-
ście kobiet zainteresowanych tematem. Było 
to bardzo owocne spotkanie, pełne mądrych 
rad i życiowych opowieści Elżbiety Magdaleny 
Salamon – amazonki i szefowej wrocławskie-
go stowarzyszenia. Sylwia Żurkiewicz, sołtys 
Kamienia a z zawodu fizjoterapeutka i masa-
żystka, opowiedziała o cudownych właściwoś-

ciach masażu limfatycznego i zaprezentowała 
podstawowe techniki jego wykonania. - Badaj-
my się regularnie – apelowała Elżbieta Magda-
lena Salamon, która odpowiadała o historiach 
bliskich jej osób, które w porę wykryły nowo-
twór i wygrały z nim. - Czasami jest jednak 
za późno. Zazwyczaj wtedy, gdy zaniedbuje-
my objawy i zwlekamy z wizytą u lekarza, bo 
mamy tysiąc innych „ważniejszych” spraw – 

przestrzegała. Sylwia Żurkiewicz zachęcała do 
dbania o siebie, zaakceptowania siebie i bycia 
dla siebie dobrą. - Codziennie rano spójrzmy 
w lustro, uśmiechnijmy się i powiedzmy sobie, 
że jesteśmy piękne. To naprawdę pomaga i po-
zytywnie nastraja do życia – namawiała sołtys 
Kamienia.

agnieszka boruta
wydział promocji

Nim rak da znak
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Panie bardzo długo dyskutowały o profilaktyce przeciwnowotworowej i dzieliły się swoimi doświadczeniami

bezpłatne badania mammogra-
ficzne w mammobusach (w ra-
mach populacyjnego programu 
wczesnego wykrywania raka 
piersi), refundowane przez nFz, 
przeznaczone są dla wszystkich 
kobiet w wieku 50-69 lat, które 
w przeciągu ostatnich 24 mie-
sięcy nie miały wykonywanej 
mammografii.  

Jeśli w rodzinie pierwszego stopnia 
(mama, siostra, córka) wystąpił rak 
piersi, badanie mammograficzne 
przysługuje co roku. Najbliższa oka-

zja do zbadania się będzie 9 grudnia w Dłu-
gołęce. - Wystarczy przynieść ze sobą dowód 
osobisty i wcześniej zarejestrować się na wi-
zytę – mówi Dorota Dec z NSZOZ „Diagno-
styk”. Mammobus będzie czynny w godz. 9-17  

i będzie stacjonował pod urzędem gminy. Jak 
wygląda procedura po badaniu? - Wynik, 
wraz z kliszami rentgenowskimi, wysyłany 
jest do pacjentek na adres podany w ankiecie 
mammograficznej do 15 dni roboczych – wy-
jaśnia Dec. 

profilaktyka to podstawa

Wszystkie panie, które nie kwalifikują się 
do badań mammograficznych w profilaktyce, 
mogą je wykonać odpłatnie (koszt 80 zł). Bar-
dzo zachęcamy do korzystania z mammobusa, 
który przyjeżdża do Was, drogie panie! Rak 
piersi wcześnie wykryty jest wyleczalny. Daw-
ka promieniowania podczas mammografii 
jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas 
prześwietlenia zęba. Nie bójmy się więc tego 
badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Nie 
wymaga żadnego dodatkowego przygotowania 
- potrzebna jest jedynie dobra wola.

agnieszka boruta
wydział promocji

Diagnostyka na poziomie
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 z życia gminy

n a ostatniej sesji rada gminy 
podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Długołęka. Co to oznacza?  
Wyjaśnia Marta Bielska z Zespołu Obsłu-
gi Ekonomiczno-Administracyjnej Jed-
nostek Oświatowych: - Z sieci zostają usu-
nięte zamiejscowe oddziały przedszkolne 
szkoły podstawowej w Kiełczowie, które 
mieściły się w budynku przeznaczonym 

na niepubliczne przedszkole z siedzibą 
w Kiełczówku przy ul. Tulipanowej 4b. 
W ubiegłym roku szkolnym, w związku 
z problemami lokalowymi w SP w Kieł-
czowie, konieczne było utworzenie od-
działów przedszkolnych funkcjonujących 
przy tej szkole, poza jej główną siedzibą. 
Po zakończeniu w sierpniu 2015 r. rozbu-
dowy SP w Kiełczowie, od  1 września br. 
wszystkie oddziały przedszkolne mieszczą 
się w budynku tej szkoły.

agnieszka boruta
wydział promocji

Przyjazny urząd
wku we Wrocławiu rozpoczęło 

dyżury w ramach akcji „Przy-
jazny urząd”. Podczas spotkań 

można złożyć wnioski: do służby w Narodowych Siłach 
Rezerwowych, do służby przygotowawczej, o wydanie 
zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby wojskowej 
pełnionej podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa w celu przyznania statusu weterana lub weterana 
poszkodowanego; otrzymać wpis przeniesienia do rezer-
wy w książeczce wojskowej, a także złożyć 
wniosek o wydanie: zaświadczenia dotyczą-
cego przebiegu służby wojskowej lub ure-
gulowanego stosunku do służby wojsko-
wej czy duplikatu książeczki wojskowej. 
Dyżur konsultanta WKU w Urzędzie 
Gminy Długołęka odbędzie się 17 grud-
nia w godz. 12.45-13.30 w pok. 104. Za-
praszamy zainteresowanych!

agnieszka boruta
wydział promocji

O uchwale rady gminy

n a początku listopada naszą szkołę 
odwiedziła dwukrotna mistrzyni 
olimpijska w strzelectwie spor-
towym Renata Mauer-Różańska. 

Wielokrotna medalistka opowiadała o swo-
ich sportowych doświadczeniach; mówiła 
o technicznych aspektach strzeleckiego spor-
tu, jak trzymać karabin, jak się koncentrować, 
jak pokonywać stres. W pewnym momencie, 
cała sala – na komendę naszego gościa – wy-
konała ćwiczenia wzmacniające mięśnie, któ-
re były elementem treningu Renaty Mauer-
-Różańskiej. Czy zamierza Pani wrócić do 
strzelectwa? - padło z oddali pytanie. - Rok 
temu zakończyłam karierę, jednak kilka mie-
sięcy temu, gdy poszłam na strzelnicę, poczu-
łam, że nadal mam w sobie to opanowanie, 
które bardzo pomaga w strzelaniu – odparła 
sportsmenka. Myślę, że z tego spotkania każ-
dy wyniósł coś interesującego dla siebie.

patryk dyl
Zespół Licealno-Gimnazjalny w Długołęce

Czy w  Waszej szkole wyda-

rzyło się coś, o  czym warto 

napisać w  gazecie? Podję-

liście jakieś działania, któ-

re mają zmienić otoczenie,  

naszą rzeczywistość i  chce-

cie się tym podzielić z miesz-

kańcami gminy Długołęka? 

Jeśli tak, to zapraszamy do 

współpracy wszystkie koła 

dziennikarskie z naszych szkół. 

to miejsce w gazecie 
jest dla was!

Spotkanie z mistrzynią
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Renata Mauer-Różańska wciąż jest idolką młodych ludzi
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Renata Mauer-Różańska, po części oficjalnej, miała czas dla wszystkich
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Na wspólne zdjęcie załapali się również starsi fani naszej sportsmenki
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w łozinie trwa budowa kompleksu lekkoat-
letycznego, na które gmina uzyskała dofinan-
sowanie. W ramach zadania zostanie wykonana 
bieżnia 4-torowa do sprintu o długości 120 me-

trów, rozbieg o długości 40 metrów do skoku w dal, boisko do rzu-
tu kulą, piłkochwyty i ciągi piesze. - Wartość robót budowlanych 
wynosi około 280 tys. zł z czego połowę pokryje dofinansowanie 
zewnętrzne – mówi Katarzyna Wolicka z wydziału remontów i in-
westycji. Zadanie powinno być zrealizowane do końca maja 2016 
r. Natomiast w kiełczowie trwa zagospodarowanie terenu 
działki przy ul. Leśnej, stanowiące pierwszy etap prac, w konse-
kwencji których powstanie boisko piłkarskie, boisko treningo-
we oraz miejsce zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Obecnie 
wyrównuje teren i buduje ogrodzenie firma WOJ-KOP Andrzej 
Wojteczek. Wspomniana poprawa naszego bezpieczeństwa, to in-
westycja w budowę sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu 
ul. Wrocławskiej z ul. Wiejską w długołęce. Trwa montaż głów-
nych elementów konstrukcyjnych. - Przewidujemy, że sygnalizacja 
będzie funkcjonować w pierwszym kwartale grudnia – dodaje Ka-
tarzyna Wolicka, która jest przekonana, że przyczyni się ona do 
zwiększenia bezpieczeństwa w tej okolicy.

agnieszka boruta
wydział promocji

Sezon na inwestycje trwa
inwestycJe 

W tym miejscu w Kiełczowie powstanie boisko piłkarskie, boisko treningowe oraz miejsce zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży

Bieżnia 4-torowa do sprintu, powstająca w Łozinie, będzie miała długość 120 metrów

Sygnalizacja świetlna przy stacji paliw Shell w Długołęce ma działać już od grudnia
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nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o nowe 
inwestycje, zarówno sportowe, jak i te 
mające na celu poprawę naszego bezpie-
czeństwa.

Jest to droga gminna o długości 1,5 
km, włączająca się do Wschodniej 
Obwodnicy Wrocławia pomiędzy 
miejscowościami Siechnice a Kamie-

niec Wrocławski (na jej wybudowanym już 
odcinku).  - Dla naszej gminy będzie miała ona 
duże znaczenie po wybudowaniu docelowego 
odcinka, łączącego Długołękę z Łanami – mówi 
Katarzyna Wolicka z wydziału remontów i in-

westycji. Pozwoli ona jadącym od strony gminy 
Długołęka do południowo-wschodniej części 
Wrocławia (ul. Krakowska, Kościuszki) na 
wykorzystanie skrótu Blizanowice – Trestno – 
ul. Opatowicka (Wrocław) – ul. Międzyrzecka 
– ul. Na Niskich Łąkach – włączenie się do ul. 
Krakowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kościusz-
ki lub skierowanie się z ul. Międzyrzeckiej za-
miast na ul. Na Niskich Łąkach na ul. Na Grobli, 

a następnie poprzez ul Walońską wyjazd bez-
pośrednio na Plac Społeczny. Wykorzystanie 
tej trasy umożliwi ominięcie korków tworzą-
cych się przy wjeździe i wyjeździe z Wrocławia 
w kierunku Siechnic/Oławy. - Wybudowanie 
tej drogi przez gminę Siechnice i po skończeniu 
budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 
przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, będzie-
my mieli skrót do południowo-wschodniej czę-
ści Wrocławia (ul. Krakowska, plac Społeczny) 
- wyjaśnia Katarzyna Wolicka.

agnieszka boruta
wydział promocji

Ta droga będzie ułatwieniem dla kierowców
na październikowej sesji rada gminy podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia z gminą siechnice do realizacji za-
dania pn. „przebudowa drogi gminnej trestno – blizanowice”.
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dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na Dzień 19.11.2015 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin realizacJi
przetargowego oFert oFert (iloŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Budowa sygnalizacji świetlnej w Długołęce  05.10.2015 r. UMOWA – zawarta 28.11.2015 r. 
(skrzyżowanie ul. Wrocławskiej z ul. Wiejską)  w dniu 28 października 2015 r.  
  na kwotę 221.408,36 zł brutto
 
Odbiór odpadów komunalnych  22.10.2015 r. Postępowanie unieważniono 31.12.2016 r. 
z terenu gminy Długołęka   
 
Budowa kompleksu lekkoatletycznego  21.09.2015 r. UMOWA – zawarta  31.05.2016 r. 
w Łozinie  w dniu 3 listopada 2015 r. 
  na kwotę 282.900,00 zł brutto 
 
Budowa oświetlenia drogowego  30.09.2015 r. Wpłynęło 8 ofert – trwa ich weryfikacja 30.04.2016 r. 
w Wilczycach (ul. Wałowa, ul. Klonowa)   
 
Usługa odśnieżania dróg gminnych 05.11.2015 r. Planowany termin zawarcia umowy 30.04.2016 r. 
  - do dnia 25 listopada 2015 r.
 
Usługa polegającą na udzieleniu kredytu  30.10.2015 r. Wpłynęły 2 oferty – trwa ich weryfikacja Termin ostatecznej 
długoterminowego, złotówkowego dla Gminy    spłaty - 30.09.2023 r. 
Długołęka z siedzibą w Długołęce na pokrycie  
planowanego deficytu w kwocie 7.553.400 zł,  
na sfinansowanie zadań inwestycyjnych  
pod nazwą:  
1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Kiełczowie” w kwocie 3.000.000 zł.  
2.„Budowa dróg na terenie Gminy Długołęka”  
w kwocie 2.553.400 zł.  
3. „Modernizacja dróg na terenie Gminy  
Długołęka” w kwocie 2.000.000 zł. 

inwestycJe

lokalizacje altan zostały uzgodnione 
z sołtysami wsi i stanęły w centrum 
terenów rekreacyjnych, dlatego sta-
nowią dopełnienie istniejących już 

baz wypoczynkowo-sportowych. Sąsiadują 
one z boiskami sportowymi, placami zabaw 
i siłowniami zewnętrznymi. - Altany zostały 
wyposażone w zestawy drewnianych meb-
li, tj. stoły oraz ławy z oparciami, i stoją na 
utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej 
– mówi Katarzyna Hełmecka z wydziału re-
montów i inwestycji. Mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni z nowego nabytku. Już podczas 
procesu budowy altana w Łosicach wzbu-
dzała zachwyt: „Wreszcie się buduje tak 
bardzo oczekiwana... nasza altana” - pisali 
na portalu społecznościowym przedstawi-

ciele sołectwa, fotograficznie dokumentując 
każdy etap budowy. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do korzystania 
z nowych obiektów oraz wypoczynku i re-

kreacji na świeżym powietrzu wraz z rodzi-
ną i przyjaciółmi.

agnieszka boruta
wydział promocji

Do altany na relaks
domaszczyn, Jaksonowice, 
łosice i łozina od kilku 
tygodni mają już swoje 
altany parkowe. ma być to 
miejsce wypoczynku dla 
wszystkich mieszkańców 
tych miejscowości.

Tak prezentują się nowe altany parkowe w gminie Długołęka
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Fundusze uniJne

18 listopada odbyła się V konferencja  
europejska z cyklu „gmina długołęka  
w unii europejskiej” pod hasłem  
przewodnim „czas podsumowań – czas  
nowych możliwości”.

podczas spotkania zaprezentowano najciekawsze projek-
ty, które otrzymały dofinansowanie w gminie Długołę-
ka w latach 2010-2015 oraz przedstawiono możliwości 
pozyskania środków finansowych przez naszą gminę 

w przyszłym roku – mówi Kamila Rot, kierownik wydziału po-
zyskiwania zewnętrznych środków finansowych i współpracy 
z zagranicą. Gość specjalny Paweł Czyszczoń, dyrektor wydziału 
obszarów wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentował 
założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-
2020, natomiast Paweł Antoniewicz omówił tematykę rozwoju 
obszarów wiejskich z perspektywy Lokalnej Grupy Działania Do-
bra Widawa. Przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego Agnieszka Mirek, zaprezentowała różnice między per-
spektywami finansowymi 2007-2013 a 2014-2020 w kontekście 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Tematyka wystąpień prelegen-
tów w szczególności skierowana była do przedsiębiorców, sołty-
sów, kół gospodyń wiejskich. Na zakończenie konferencji ogło-
szono wyniki konkursu fotograficznego pod hasłem „Długołęka 
w obiektywie – fundusze w tle”. I miejsce zajęła Joanna Gabara 
z Bykowa, nagroda za II miejsce trafiła do Ireneusza Borsa z Ra-
kowa, a III miejsce ex aequo zajęły: Agnieszka Czekalska z Godzie-
szowej oraz Anna Kowal-Gąska ze Szczodrego. Autorom najlepszych 
prac wręczono sprzęt elektroniczny.

kamila zaustowicz
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych  

i współpracy z zagranicą
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V Konferencja  
Europejska za nami

Podczas konferencji nagrodzono laureatów konkursu fotograficznego

Zdjęcie ze świetlicy w Rakowie otrzymało II miejsce

To zdjęcie zasłużyło na III nagrodę...

Ta fotografia zajęła I miejsce ... tak samo jak ta fotografia 

fo
t.

 ir
en

eu
sz

 b
o

rs
fo

t.
 a

nn
a 

k
o

w
al

-g
ąs

ka

fo
t.

 J
o

an
na

 g
ab

ar
a

fo
t.

 a
g

ni
es

zk
a 

c
ze

ka
ls

ka



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

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
redaktor naczelny: Iwona Agnieszka Łebek. 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.

naJzdolnieJsi w gminie

kamila pasternak – judoka, 
stypendystka wójta gminy 
długołęka, nadzieja polskiego 
sportu – to kolejna bohaterka 
cyklu rozmów z najzdolniejszy-
mi mieszkańcami naszej gminy. 

Gdy wpisałam w wyszukiwarkę Twoje nazwi-
sko, wyświetliła mi się cała lista imponujących 
wyników, które uzyskałaś w  swojej dotych-
czasowej karierze. Który z nich jest dla Ciebie 
najważniejszy?
Każdy sukces jest dla mnie ważny, ponieważ 
zdobywam doświadczenie, nabieram pewności 
siebie, dużej motywacji do działania. Ale myślę, 
że największym, jak do tej pory, jest pierwszy 
złoty medal na Mistrzostwach Europy, gdzie za-
śpiewałam naszego pięknego Mazurka Dąbrow-
skiego. Dostałam wtedy takiej ogromnej moty-
wacji. Wiedziałam, że na dużo mnie stać a to był 
dopiero początek. Od tego wszystko się zaczęło. 
Myślę, że ten sukces popchnął mnie do przodu 
i dzięki temu jestem tu gdzie jestem, głodna dal-
szych sukcesów.

Judo opiera się na trenowaniu padów, rzutów, 
dźwigni i duszeń - tak przynajmniej widzi ten 
sport laik. Czym dla Ciebie jest judo?
Między innymi judo opiera się na tym, ale to 
tylko mała część tego, co każdy judoka powinien 
umieć. Laikowi można byłoby wytłumaczyć to 
w ten sposób: trzeba rzucić przeciwnika na plecy, 
udusić, zrobić dźwignię bądź złapać w trzymanie. 
Trzeba dużo pracować nad siłą, kondycją a prze-
de wszystkim trzeba mieć poukładane w głowie. 
Całe swoje życie podporządkowałam temu spor-
towi. Można powiedzieć, że w pewien sposób 
judo mnie wychowało, ukształtowało moją oso-
bowość. Nie wyobrażam sobie nie trenować, bo 
to całe moje życie. Kocham to co robię, kocham 
tę adrenalinę na zawodach. Poświęcam się temu 
z przyjemnością – mimo tego, że czasami jest 
ciężko, to mam swój cel i do niego dążę.

Masz swojego mistrza, w którego jesteś zapa-
trzona, i którego sukces chciałabyś powtórzyć?
Nie. Szanuję każdego sportowca, który zdobywa 
sukcesy, nawet te małe, bo wiem, ile trzeba wło-

żyć w to pracy. Motywuje mnie jak nasi polscy 
reprezentanci zdobywają medale na igrzyskach. 
Mam wtedy ciarki, bo jest to coś niesamowitego, 
czego sama chciałabym kiedyś doświadczyć.

Z pewnością treningi i  wyjazdy na zawody 
to spore obciążenie dla rodzinnego budżetu. 
Czy koszty, z jakimi wiąże się uprawianie tego 
sportu, w  jakiś sposób ograniczają rozwój 
Twojej kariery?
Treningi, wyjazdy, campy są w pewnym sensie 
obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Nie będę 
ukrywać, że dojazdy na zgrupowania, zawody czy 
gdziekolwiek indziej muszę sobie sama finanso-
wać. Jako zawodowy sportowiec ciągle potrzebu-
ję nowego sprzętu, np. judogi, bo zmieniające się 
przepisy tego wymagają. Oczywiście mam wspar-
cie w rodzicach, którzy chcą dla mnie jak najlepiej, 
ale nie chciałabym żebym przez całe życie musieli 

mi finansować takie podstawowe rzeczy, którymi 
powinien zająć się związek czy też klub. Dlatego 
bardzo intensywnie szukam sponsora.

Jakimi argumentami przekonywałabyś poten-
cjalnych sponsorów, że warto zainwestować 
w taki talent jak Twój?
Mam dużo argumentów. Jestem sportowcem 
dobrze rokującym na przyszłość – jestem pewna 
siebie, pewna tego co mówię i co robię. Jestem 
w kadrze narodowej, wyjeżdżam na różne zgru-
powania polskie i zagraniczne, gdzie mogłabym 
promować mojego sponsora np. poprzez rekla-
mę na koszulkach, judodze, reszcie sprzętu spor-
towego. Mam swój fanpage na Facebooku, gdzie 
również mogłabym to robić – a robiłabym to rze-
telnie. Warto zainwestować w takiego sportow-
ca jak ja, który ma pasję i cel, dla którego potrafi 
poświęcić naprawdę wiele. Moje dotychczasowe 
osiągnięcia potwierdzają moje słowa. Mam do-
piero 18 lat, a co roku jestem w czołówce Europy 
i świata. Jestem zawzięta i pracowita i chce piąć 
się coraz wyżej. Ze sponsorem byłabym w stanie 
to wszystko osiągnąć.

Sport to pasja, ale też sporo wyrzeczeń. Jakich 
od Ciebie wymaga judo?
Zgadza się, judo to moja pasja, ale jak każda ma 
też swoje złe strony – wiąże się z nią dużo wy-
rzeczeń: wstawanie o godz. 5 rano, wracanie do 
domu około godz. 22, duże zaległości w szkole, 
mniej spotkań towarzyskich, brak wakacji i ferii. 
Wszystko to jest dla mnie ciężkie, ale doskonale 
zdaję sobie sprawę z tego, że bez wyrzeczeń i po-
święcenia nie odnosi się sukcesu.

Ale gdy już ten wolny czas jest, jak go spę-
dzasz?
Wtedy staram się go wykorzystać w pełni. Cza-
sami spotykam się z przyjaciółmi, innym razem 
wolę zostać w domu i po prostu wypocząć. Lubię 
przeczytać książkę, pobawić się, pośmiać, powy-
głupiać, jak ludzie w moim wieku.

z kamilą pasternak, ambitną mieszkanką pruszowic, rozmawia agnieszka boruta.

Jestem sportowcem  
dobrze rokującym na przyszłość

za miesiąc przedstawimy państwu 
sylwetkę innego zdolnego mieszkańca 
gminy długołęka, który odnosi sukce-
sy w nauce lub sporcie. zapraszamy do 
inspirującej lektury.
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Kamila kocha adrenalinę, która towarzyszy jej 
podczas zawodów


