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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy chciałabym 

złożyć wszystkim mieszkańcom życzenia 

spokojnych i radosnych chwil spędzonych 

w gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że po-

kaz stołów wielkanocnych, który odbył się  

w Borowej był kulinarną inspiracją i jej efek-

ty pojawią się na Państwa wielkanocnych 

stołach. Najmłodszym zaś mieszkańcom 

życzę mokrego Śmigusa Dyngusa.

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Wesołego 
Alleluja!
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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Zakończenie zimy dało nam się wszystkim we znaki. 

Wiem, że mieszkańcy borykali się z chorobami i przezię-

bieniami. Nie ominęło to również mnie. Czas choroby dał 

mi jednak możliwość zatrzymania się na krótką chwilę i przemy-

ślenia wielu kwestii. Przede wszystkim widzę w jakim wirze pracy 

wszyscy się znajdujemy. Jeszcze przed chwilą ustalaliśmy budżet 

na 2015 rok, a dziś minął już pierwszy kwartał wcielania go w ży-

cie. Zachęcam więc do zapoznania się z zestawieniem najważniej-

szych inwestycji, które rozpoczęliśmy lub już kończymy (str. 8-9).

Miniony okres, to także nowe wyzwania i wytężona praca dla na-

szych „nowych” sołtysów. Obowiązków sołeckich jest sporo i trzy-

mam mocno kciuki, aby każdy sołtys szybko wdrożył się w sprawy 

swojej wsi. O nowych postaciach na sołeckiej arenie przeczytacie 

Państwo w naszym cyklu: Poznaj swojego sołtysa (str. 6-7).

Bardzo ważnym wydarzeniem w kończącym się kwartale, była 

dla mnie nominacja mojej osoby do tytułu Wójta Roku w kon-

kursie organizowanym przez Telewizję Polską. W dziesiątce 

najlepszych wójtów znalazłam się już po raz ósmy. Nie ukrywam, 

że miło byłoby w końcu sięgnąć po najwyższy laur. Jeżeli zechcą 

Państwo oddać nam mnie swój głos będę zaszczycona. Nie mniej 

jednak najważniejsze w konkursie jest to, że o naszej gminie może 

usłyszeć wile osób i że działania które prowadzimy uzyskują od 

lat wysoką ocenę kapituły konkursowej.

Na koniec chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom pięknie 

spędzonych świąt. Pięknie, a więc w gronie rodziny i przyjaciół. 

Pamiętajmy, o tym co najważniejsze w Wielkanocy - musimy być 

blisko siebie i wspólnie zagłębiać się w najważniejsze przesłanie 

Wielkiej Nocy - nadzieję i miłość.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Wójt Roku 2014 

Iwona Agnieszka Łebek po raz ósmy 
została nominowana do tytułu 
WÓJTA ROKU. Konkurs organizowa-
ny przez Telewizję Polską, posiada 
patronat Prezydenta RP oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aby zagło-
sować wystarczy wysłać SMS o treści 
5 pod numer 7150 (koszt to 1zł +Vat), 
nie obowiązują limity oddanych 
głosów. Głosowanie potrwa do 3 
kwietnia, natomiast wyniki poznamy 
25 kwietnia.

Castingi już za nami
Marzec upłynął pod znakiem castin-
gów do II edycji Gminnych Talentów. 
Spotkaliśmy się z 34 utalentowanymi 
osobami i zespołami. Wybór finali-
stów będzie wyjątkowo trudny. Jury 
było świadkiem zapierających dech 
w piersiach występów, a czasem wręcz 
artystycznych objawień! Do momentu 
ogłoszenia dziesiątki pretendentów 
do tytułu Gminnego Talentu zachę-
camy do prześledzenia występów na 
gminnym Facebooku. Znajdziecie tam 
filmy ze wszystkich castingów. Wyniki 
ogłosimy już 10 kwietnia na www.
gmina.dlugoleka.pl!

Jarmark Wielkanocny 
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Pierwszy jarmark z kołem gospodyń z Dobroszowa
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Kolejna partia została przekazana soł-
tysom zainteresowanych wsi. Mamy 
nadzieję, że również Państwo mogą 
teraz popijać sok z pysznych jabłek 
lub smakować domowej szarlotki!

Program budowy świetlic 
– kontynuujemy w kolejnej 
miejscowości
Pod koniec ubiegłego roku pomyśl-
nie zakończyliśmy budowę świetlicy 
w Godzieszowej, która tętni już 
życiem. Prace w Stępinie dobiegają 
zaś końca i w wakacje będzie można 
podziwiać ich efekty. Wójt konty-
nuuje program budowy świetlic. 
Kolejny obiekt, decyzją radnych, 
powstanie w Oleśniczce. W tym roku 
opracowana zostanie dokumentacja 
projektowa, a w latach następnych 
przystąpimy do prac w terenie. Świet-
lica będzie podobna do tej w Godzie-
szowej. Będzie posiadać salę główną, 
pomieszczenie do podgrzewania 
posiłków, salę spotkań, pomieszcze-
nia techniczne i gospodarcze oraz 
toalety. Wszystko to zajmie łączną 
powierzchnię ok. 190 m2 . Planowany 
termin zakończenia prac projekto-
wych to jesień br.

Opracowała anna chomicka
wydział promocji gminy

z życia gminy

Weekend świątecznych inspiracji 
już za nami. W pierwszym dniu 
cyklu zorganizowanego przez GOK 
we współpracy z gminą Długołę-
ka, było bardzo twórczo! Podczas 
zajęć manualnych uczyliśmy się 
wykonywać oryginalne ozdoby 
i palmy wielkanocne. niedziela 
upłynęła na kosztowaniu świątecz-
nych potraw przygotowanych przez 
koła gospodyń wiejskich, sołectwa 
i kluby z gminy Długołęka. Siedząc 
w kawiarence i testując przysmaki 
można było podziwiać występują-
cych na scenie muzyków i artystów 
ludowych.

Sołtys z Brzeziej Łąki 
wyróżniona przez wojewodę 

Pani Elżbieta Świerczyńska zosta-
ła wyróżniona w konkursie Sołtys 
Roku 2014 organizowanym przez 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 
Zeszłoroczne zaangażowanie oraz 
praca pani sołtys i całej miejscowo-
ści została tym samym doceniona na 
szczeblu wojewódzkim. Serdecznie 
gratulujemy wyróżnienia i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Gmina o zapachu jabłka 
W poniedziałek dzięki uprzejmości 
Agencji Rynku Rolnego i Polskiego 
Czerwonego Krzyża do gminy przyje-
chało prawie 20 ton polskich jabłek. 
Szybko zostały one rozdysponowane 
wśród najmłodszych mieszkańców 
gminy w szkołach i przedszkolach. 

nA SKRÓTy                    nA SKRÓTy                    nA SKRÓTy

Jednym z pomysłodawców akcji był Piotr Babiarz 

Pani Świerczyńska z wojewodą dolnośląskim
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twój podatek w twojej gminie! 
Jak co roku do 30 kwietnia musimy złożyć deklaracje podatkowe PIT za rok 
2014 do właściwego Urzędu Skarbowego. Zachęcamy Państwa do wskazywania 
w wypełnianych deklaracjach gminy Długołęka jako miejsca zamieszkania. Do 
celów podatkowych liczy się właśnie miejsce zamieszkania, a nie miejsce zamel-
dowania! W związku z tym Twój podatek zasili budżet gminy, w której faktycznie 
mieszkasz i która dzięki temu będzie w stanie realizować więcej inwestycji.
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p ierwszy kwartał nowego roku był 
wyjątkowym dowodem na to, że 
w urzędzie odbywa się wiele intere-
sujących inicjatyw. W marcu gości-

liśmy w zaimprowizowanej galerii pod scho-
dami wystawę portretów wykonanych przez 
fantastyczną artystkę Katarzynę Stróżyńską 
zatytułowaną „Twarze w Różach”. Twórczyni 
jest mieszkanką Kiełczowa. Dała się poznać 
jako osoba pełna pasji i szerokich zaintere-
sowań, zaangażowana w życie społeczne. Na 
co dzień prowadzi firmę rodzinną będącą 
członkiem stowarzyszenia Inicjatywa Firm 
Rodzinnych IFR. Jest jednocześnie prezesem 
Fundacji Pomiędzy, której celem jest inicjowa-
nie i wspieranie działań zbliżających do siebie 
ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk 
szczególnie poprzez wzajemną wymianę wie-
dzy i umiejętności.

osobistości na porterach  
i w urzędzie

Wśród sportretowanych przez artystkę osób 
znalazły się takie osobowości jak prof. Andrzej 
Blikle, prof. Jan Miodek czy też prof. Andrzej 
Machnacz. Na portretach pojawili się nasi ho-
norowi obywatele: prof. Jan Biliszczuk, prof. 

Andrzej Lange i Jan Chorostkowski. Wśród 
„twarzy w różach” znalazły się także kobie-
ty sukcesu: Małgorzata Kaczmarska, Patricia 
Popławska, Anna Wyszkoni, prof. Bożena 
Bidzińska-Spichert, wójt Iwona Agnieszka 
Łebek i oczywiście autorka prac. Pani Stróżyń-
ska emanuje ogromną siłą przyciągania, gdyż 
większości sportretowanych osób przybyło na 
wernisaż prac osobiście. Nigdy dotąd w urzę-
dzie nie gościliśmy tylu znakomitych postaci.

na słuszny cel

Wszystkie zaprezentowane prace moż-
na było zakupić. Cała zebrana kwota prze-
znaczona została na cele statutowe fundacji 
Pomiędzy. W dniu wernisażu w gminie po-
jawiło się również wielu przedsiębiorców ro-
dzinnych. Spotkanie bowiem zorganizowane 
było również z myślą o nich. Prezes stowa-
rzyszenia IFR prof. Blikle zabrał głos mówiąc 
o konieczności współpracy polskich przedsię-
biorców i dzieleniu się swoimi doświadcze-
niami. Zyskać bowiem mogą na tym wszyscy. 
Przemowom i podziękowaniom zresztą tego 
wieczora nie było końca. Każdy z przybyłych 
gości chciał osobiście pogratulować artystce 
inicjatywy.

z życia gminy

wśród społeczeństwa wciąż pokutuje ste-
reotyp urzędu jako miejsca nieprzyjazne-
go dla klientów. dokumenty, zezwolenia, 
podatki – same problemy dla obywatela. 
urząd gminy w długołęce stara się zmienić 
myślenie swoich mieszkańców na ten te-
mat. w tym celu otwarty jest na wszelkiego 
rodzaju inicjatywy, które pokażą że urzędy 
są dla ludzi!

Urząd gminy zmienił się 
w galerię

Brawom dla artystki nie było końca
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na tym nie koniec
Wystawa „Twarze w Różach” zagościła na 

chwilę w urzędzie, tak aby każdy klient mógł 
w trakcie załatwiania własnych, urzędowych 
spraw chodź przez chwilę obcować ze sztuką. 
I może to robić nadal gdyż od drugiej połowy 
marca gościmy w urzędzie kolejną wystawę. 
Tym razem mamy zaszczyt zaprezentowania 
prac malarskich i rysunków autorstwa Jaro-
sława Krukowskiego. Jest on absolwentem 
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, a od 
niedawna mieszkańcem Pasikurowic, gdzie 
posiada swoją pracownię. Zajmuje się ma-
larstwem sztalugowym, rysunkiem i rzeźbą 
w drewnie. Ok. 60 jego prac zostało wystawio-
nych w urzędzie. W związku z wystawą zapra-
szamy Państwa do udziału w konkursie – I ty 
zostań krytykiem sztuki. Wystarczy wymyśleć 
tytuł dla jednej z wybranych prac prezentowa-
nych na wystawie, bądź też opisać swoje wra-
żenia po obejrzeniu wybranego dzieła, spisać 
to wszystko na kuponie konkursowym i wrzu-
cić go do urny. Wyniki ogłosimy 10 kwietnia 
na stronie internetowej urzędu.

anna chomicka
wydział promocji gminy

W towarzystwie bohaterki portretu – Małgorzaty KaczmarskiejNasz honorowy obywatel – prof. Andrzej Lange
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nowe dowody to sze-
reg nowych zabez-
pieczeń, które mają 
zapobiec różnego ro-

dzaju fałszerstwom. To nie jedyna 
korzyść. Na nowym dowodzie po-
jawia się angielskie tłumaczenie 
oraz dane o obywatelstwie, które 
mają ułatwić poruszanie się po 
krajach Unii Europejskiej m.in. 
w przypadku kontroli na granicy. 

Nowością jest nowy format zdjęć 
kojarzony do tej pory z paszpor-
tem. Tradycyjne fotografie z od-
słoniętym uchem odejdą zapew-
ne do lamusa. Najwięcej dyskusji 
wywołało zniesienie konieczności 
umieszczania w dowodzie adresu 
zameldowania. Do tej pory każda 
zmiana meldunku powodowa-
ła konieczność wymiany całego 
dowodu, teraz nie będzie z tym 

z życia gminy
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Znamy wyniki konkursu ofert na realizację działań publicznych ogłoszonych w naszej gminie

turystyka i krajoznawstwo

Klub Sportowy MaKo Judo Wrocław Organizacja obozu sportowego judo w Łazach 3 460,00

wypoczynek dzieci i młodzieży

Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Pasikurowice Zadanie o zasięgu gminnym i ogólnopolskim promujące gminę Długołęka. Obóz sportowy. 5 000,00

Klub Sportowy „Tęcza” Brzezia Łąka Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego 6 000,00

Klub Sportowy „SABUN” Obóz Taekwondo 2 500,00

GKS START Długołęka Lekkoatletyczny obóz sportowy 3 500,00

SUMA 17 000,00

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział  
Regionalny we Wrocławiu

Wyzwalanie aktywności mieszkańców Łoziny i okolicznych miejscowości poprzez organizację i prow-
adzenie kursów z zakresu bukieciarstwa, ceramiki, malarstwa, modelowania i szycia, wytwarzania 
biżuterii ręcznie robionej, języka niemieckiego.

5 000,00

Stowarzyszenie Krzewienia Rękodzieła Artystycznego 
Mistrzów ABC szydełkowania 1 368,00

SUMA 6 368,00

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Ren-
cistów i Inwalidów w Długołęce Organizacja czasu wolnego – zdrowy, aktywny i szczęśliwy senior 5 000,00

SUMA OGÓŁEM 31 828,00

Joanna cygan wydział spraw obywatelskich

żadnego problemu. Do zmian 
zaliczyć należy usunięcie pod-
pisu właściciela oraz informacji 
o wzroście i kolorze oczu.

usługi za kliknięciem 
myszki

Największą korzyścią jaka wynika 
z wprowadzonych zmian jest moż-
liwość złożenia wniosku o wydanie 
dowodu w najbliższym urzędzie 
gminy, niezależnie od tego, gdzie 
jest się zameldowanym. Wniosek 
można złożyć także drogą elek-
troniczną, pod warunkiem, że jest 
uwierzytelniony podpisem elek-
tronicznym. Drogą elektroniczną 
można sprawdzić też czy dowód 
jest już gotowy do odbioru. Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych 
otworzyło w tym celu portal: www.
obywatel.gov.pl, gdzie znajdują się 
wszystkie e-usługi oferowane przez 
ministerstwo. E-usługi na pewno 
okażą się pomocne osobom nie-
pełnosprawnym. Z myślą o nich 

wprowadzono kolejne ułatwienie. 
Z pomocą mają przyjść pracow-
nicy  gminy, którzy mogą odebrać 
wniosek o dowód z miejsca pobytu 
osoby niepełnosprawnej. Później, 
gotowy już dokument z urzędu od-
bierze pełnomocnik takiej osoby.

nie ma pośpiechu

Obowiązujące od marca zmiany 
nie powodują natychmiastowej 
konieczności wymiany dotychcza-
sowych dowodów na nowe. Stare 
zachowają swoją ważność do upły-
wu określonych w nich terminów. 
Można więc spać spokojnie. Nasze 
dowody są wciąż ważne. Z wyro-
bieniem nowych dokumentów nie 
wiążą się natomiast żadne koszty. 
Nowy dowód będzie ważny przez 
10 lat za wyjątkiem dowodów wy-
dawanym dzieciom poniżej 5. roku 
życia. Te zakładają pięcioletni ter-
min ważności.

anna chomicka
wydział promocji gminy

Nowe dowody osobiste.  
Sprawdź, co się zmieniło!

od 1 marca w całym kraju obowiązują nowe 
wzory dowodów osobistych. Jak teraz wyglą-
dają, ile kosztuje wymiana i co tak naprawdę 
zmieniają w życiu obywateli?
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z życia gminy

sołtys wsi bąków

Krzysztof Wiśniewski

Pan Krzysztof ma 37 lat. Do zamieszkania w 
Bąkowie zainspirowała go rodzina, która chcia-
ła kupić tam działkę. O wyborze właśnie tej wsi 
zaważyło jednak zamiłowanie do obcowania 
z  naturą, a  w Bąkowie pięknej przyrody jest 
pod dostatkiem. I tak 6 lat temu pan Krzysztof 
zamieszkał tu z żoną i córką. Sołtys na co dzień 
jest przedsiębiorcą, z zamiłowania zaś sportow-
cem. Koszykówka, piłka nożna, siatkówka - to 
jego żywioł. Mieszkańcy Bąkowa mieli już oka-
zję dobrze poznać pana Krzysztofa. Przez czte-
ry lata udzielał się w radzie sołeckiej. Jest m.in. 
jednym z pomysłodawców imprezy Air Comabat. 
Jak zdradził nam w rozmowie przymierza się do 
organizacji kolejnego tego typu wydarzenia, 
zwianego tym razem z  helikopterami. Pracy 
przed nowym sołtysem jest sporo. - Zależy mi 
na zintegrowaniu mieszkańców i zniwelowaniu 
problemów komunikacyjnych pomiędzy „nową” 
i „starą” częścią wsi. Za cel postawiłem sobie za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W grę 
wchodzi dodatkowe oświetlenie oraz remont 
drogi powiatowej. Będę kontynuował także 
działania, które dotychczas były dobrze odbiera-
ne przez mieszkańców – zdradza swoje plany na 
najbliższy czas.

n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n
sołtys wsi borowa

Zofia Szelągiewicz

Pani Zofia urodziła się w Oleśnicy, ale bar-
dzo szybko jej rodzina przeprowadziła się do 
Borowej. Było to w 1953 r. Tym samym całe 
dzieciństwo i młodość upłynęły Pani Zosi na 
odkrywaniu skarbów i uroków wsi. Dziś zna ją 
jak własną kieszeń. – Borowa to dom i rodzi-
na. Tu mieszka mój syn. Drugi przeprowadził 
się po sąsiedzku do Brzeziej Łąki – wylicza. 
W trakcie rozmowy podkreśla, że jest dumną 
babcią trójki wnucząt, w tym jednej długo wy-
czekiwanej wnusi. Pani Zofia jest w Borowej 
dobrze znana osobą. Przez ostatnie cztery 
lata działała w  radzie sołeckiej. – Wiem, że 
w Borowej mieszkają ludzie z którymi mogę 
śmiało porozmawiać, którzy chętnie mi dora-
dzają i pomagają – mówi. To z nim i dla nich 
chciałaby organizować integracyjne spotka-
nia i starać się o dalszy rozwój wsi. – na pierw-
szy rzut idzie majówka. Już dziś zapraszam 
wszystkich mieszkańców do udziału, ale tak-
że do pomocy w jej organizacji. Wspólna pra-
ca i wspólna zabawa na pewno przybliżą nas 
do siebie – zapewnia pani sołtys. Pani Zofia 
liczy zwłaszcza na zaangażowanie młodzieży, 
z którymi chciałaby współpracować.

sołtys wsi bukowina

Agata Krzynówek-Krysa

Pani Agata pochodzi z opolszczyzny, a w nasze 
rejony sprowadziły ją studia. Z  wykształcenia 
politolog, z zawodu pracownik banku, w życiu 
zaś spełniona żona i mama wspaniałej trzylatki 

Matyldy. Pani sołtys ma 34 lata, w  Bukowinie 
zamieszkała 7 lat temu. – Tu wybudowaliśmy 
z  mężem nasz dom. Do Bukowiny przekonała 
nas dogodna lokalizacja. Łatwo jest dostać się 
stąd do Wrocławia, jednocześnie oddaleni je-
steśmy od hałasu ulicznego i  otoczeni piękną 
przyrodą – zachwala swoją okolicę. Dla pani 
sołtys najważniejszym zadaniem jest zagospo-
darowania terenu rekreacyjnego w Bukowinie. 
– Widzę już oczami wyobraźni zadbane alejki 
spacerowe, ławeczki, wyznaczone boisko i dys-
kretne oświetlenie. To będzie piękny teren do 
spotkań, spacerów, biegania i gry w piłkę. Mam 
nadzieję, że pomoże to w  integracji naszych 
mieszkańców zwłaszcza młodzieży z  osobami 
starszymi. Tyle możemy się od nich nauczyć 
– opowiada z zapartym tchem. A co w wolnej 
chwili, jeśli czasem taka się pojawi, robi pani 
sołtys? – Pielęgnuję swój przydomowy ogró-
dek. Sama go zaprojektowałam i jestem z niego 
bardzo dumna. Uwielbiam pracę przy roślinach 
i warzywach. Wraz z rodziną uwielbiamy nato-
miast wycieczki rowerowe, które łączymy ze 
zabieraniem grzybów – mówi.

sołtys wsi dąbrowica

Marzena Żyża

Pani sołtys od 34 lat, czyli od urodzenia 
mieszka w Dąbrowicy. Studia podjęte we 
Wrocławiu nie zmieniły uczuć do rodzinnej 
wsi. Pani Marzena właśnie tu założyła rodzi-
nę, realizuje swoje pasje, a w tym roku została 
wybrana na sołtysa wsi. Społeczna praca sta-
ła się tym samym tradycją w jej rodzinie. 8 lat 
temu stanowisko sołtysa Dąbrowicy zaczął 
piastować jej ojciec. Tradycją w rodzinie pani 
Marzeny jest również zamiłowanie do ziemi 
i  przyrody – rodzina ma rolnicze korzenie. 
Jako sołtys pani Marzena marzy, aby jej mała 
miejscowość zaczęła tętnić życiem. – Dąbro-
wica jest niewielka a  jej mieszkańcy dobrze 
się znają i  są zintegrowani. Chciałabym tyl-
ko, abyśmy zaczęli częściej działać wspólnie 
– komentuje. I  ta współpraca już zaczęła się 
przejawiać. Panie z  Dąbrowicy wzięły udział 
w  konkursie na najpiękniejszą palmę pod-

na przełomie lutego i marca życie 
sołeckie nabrało rumieńców. 
w tym czasie w każdej gmin-
nej miejscowości odbyły się 
wybory sołeckie. emocje podczas 
wyborów sięgały niekiedy zenitu. 
dziś wiemy już, że mieszkańcy 
wybrali piętnastu zupełnie 
nowych sołtysów. pozostałych  
26. znamy już doskonale. będą oni 
kontynuowali  swoją działalność 
społeczną przez kolejne cztery 
lata. kim są nowi sołtysi, co 
skłoniło ich do decyzji o kan-
dydowaniu na to stanowisko? 
tego spróbujemy dowiedzieć się 
w naszym nowym cyklu.
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czas Jarmarku Wielkanocnego i  otrzymały 
wyróżnienie. Sołtys marzy również o miejscu  
spotkań i placu zabaw. – Mała altana, kwiaty 
i drzewa. To byłoby to! – wylicza pani Żyża.

sołtys wsi kępa

Dorota Maciejczyk

najmłodszy sołtys w  całej gminie pocho-
dzi właśnie z  Kępy. Pani Dorota niebawem 
skończy 24 lata, a  mimo to podjęła się tak 
ważnej roli społecznej. W  Kępie mieszka 
od zawsze. Stąd pochodzą jej rodzice, tutaj 
mieszkają dziadkowie. Pasją młodej sołtys 
są zwierzęta, a w szczególności konie. W tym 
kierunku potoczyła się jej kariera naukowa. 
Ukończone technikum weterynaryjne oraz 
technikum hodowli koni było naturalnym 
krokiem w przyszłość. – Kępa jest moim do-
mem. Chciałabym, aby dla każdego miesz-
kańca była tym najważniejszym miejscem na 
świecie i aby cała nasza społeczność stała się 
jedną, wielką rodziną – mówi. Zadanie nie jest 
proste, ale tym bardziej będziemy trzymali 
kciuki za młodego sołtysa. – Zapraszam ser-
decznie wszystkich mieszkańców do pomocy. 
Podczas ostatniego sprzątania przyszły tylko 
3 osoby. Wierze jednak, że następny razem 
będzie nas więcej! – dodaje.

sołtys wsi łosice

Krzysztof Świątek

Pan Krzysztof ma 56 lat. Od zawsze związany 
jest z gminą Długołęka, w Łosicach zaś mieszka 
ok. 15 lat. – Moją pasją jest sport – mówi i doda-
je z uśmiechem, że obecnie tylko w wersji tele-

wizyjnej. na co dzień jest osobą aktywną zawo-
dowo. Pracuje w branży motoryzacyjnej, która 
pochłania sporo czasu. Sprawy sołeckie zna jed-
nak od podszewki. Przez dwie ubiegłe kadencje 
był członkiem rady sołeckiej Łosic. – Jako sołtys 
będę starał się o  skanalizowanie naszej miej-
scowości oraz o  zagospodarowanie placu re-
kreacyjnego – mówi. Plac jest charakterystycz-
ny, gdyż znajduje się na nim spora górka – zimą 
miejsce szaleństw najmłodszych. – Zastanawia-
my się już od jakiegoś czasu jak wykorzystać 
naszą górkę. Może zorganizujemy na niej zjazd 
na byle czym. Myślę, że dla młodzieży byłaby to 
świetna gratka – rozważa. Pomysłów na wyko-
rzystanie placu ma jednak więcej – organizacja 
ognisk i meczy piłkarskich to tylko jedne z nich. 
na pytanie czym sołtys zajmuje się w wolnym 
czasie odpowiada, że gdy już go sobie troszkę 
wygospodaruje udaje się do ogrodu. – Praca na 
łonie natury mnie odpręża – mówi.

sołtys wsi siedlec

Paweł Rozłąkowski

Pan Paweł ma 38 lat, w Siedlcu zawitał na 
stałe w  2012 r. – Moja małżonka pochodzi 
z  Siedlca i  ona zaszczepiła we mnie sympa-
tię do tej miejscowości – mówi. W  momen-
cie, gdy Państwo Rozłąkowscy zaplanowali 
osiąść na stałe w wymarzonym miejscu, nie 
było innego wyboru – tylko Siedlec! Zresztą 
oprócz czynników rodzinnych, pan Paweł 
wylicza inne zalety Siedlca: malownicze po-
łożenie, dostęp do natury, życzliwość miesz-
kańców. Ten sielankowy klimat jest rów-
nowagą dla pracy zawodowej pana Pawła. 
Pracuje on w  branży motoryzacyjnej, która 
jest dodatkowo jego hobby. Jednak naj-
większą pasją sołtysa jest historia. – W tym 
kierunku zresztą rozwijałem się podczas stu-
diów. Z zawodu jestem nauczycielem histo-
rii – opowiada. W  planach nowego sołtysa 
wysoką pozycję zajmuje rewitalizacja par-
ku. – Chciałbym, aby park stał się wizytówką 
Siedlca i całej gminy. Ma on duży potencjał, 
aby stać się miejscem spotkań, wydarzeń 
integracyjnych, ale również mógłby służyć 
w  celach edukacyjnych. Rośnie tu wiele 
rzadkich okazów drzew –dodaje. Dodatkowo 
sołtysowi zależy na stworzeniu ścieżki rowe-
rowej, która połączy Pasikurowice, Siedlec, 
Godzieszową oraz Tokary.

sołtys wsi wilczyce

Wojciech Maciąga

1 września 2006 r. to pamiętna data w ży-
ciu nowego sołtysa. – Moja córka rozpoczę-
ła wtedy pierwszy rok swojej edukacji, od 
tego czasu jestem również mieszkańcem 
Wilczyc – opowiada pan Wojciech. Sołtys 
pochodzi z  Bielawy, ale nie naszej gminnej, 
tylko tej położonej w powiecie dzierżoniow-
skim. Okres studiów ekonomicznych spędził 
we Wrocławiu i tu poznał swoją żonę. To ona 
sprowadziła go do gminy Długołęka. Sołeckie 
klimaty nie są obce panu Pawłowi. – Poprzed-
ni sołtys jest moim teściem. Wspierałem jego 
działania przez 4 lata, dlatego też nie jestem 
osobą anonimową w  naszej wsi– mówi. Soł-
tys dał się poznać także przez aktywność 
w ramach rady rodziców w szkole w Kiełczo-
wie, do której uczęszczają jego córki czy tez 
jako kierownik drużyny WKS Wilczyce. W tej 
ostatniej zresztą został ostatnio wybrany na 
wiceprezesa. Sołtys nie zwalnia tempa. na 
miesiąc od wyborów sołeckich ma głowę peł-
ną pomysłów i zaczyna systematycznie wcie-
lać je w  życie. – Już dziś chciałem zaprosić 
wszystkich mieszkańców na Biesiadę Wilczy-
cką, która odbędzie się 13 czerwca. Poza tym 
otwieramy grupy sportowe: kolarską, biego-
wą i nordic walking. Zastanawiam się również 
nad kołem kobiet postępowych i kołem eme-
rytów. Dodatkowo aktywizujemy radę sołe-
cką. Każdy jej członek ma wyznaczoną umow-
ną „dzielnicę”, aby mieszkańcom było łatwiej 
skontaktować się z  nami. Chcę, abyśmy byli 
blisko i  dla ludzi. Każdy radny będzie miał 
specjalną skrzynkę sołecką na uwagi miesz-
kańców – wymienia jednym tchem. Pomysłów 
na działania w Wilczycach jest jeszcze więcej. 
Sołtys ma nadzieję, że mieszkańcy dzięki nim 
zintegrują się i  polubią. Czy sołtys ma wol-
ny czas? – Mam i staram się go wykorzystać 
w 100%. Stale uczę się, by być lepszym coa-
chem, uwielbiam narciarstwo biegowe i jazdę 
na rowerze. Czasem też zajrzę do ogródka – 
podsumowuje.

w kolejnym numerze poznamy kolejnych 
sołtysów z bierzyc, długołęki,  

Januszkowic, kamienia, rakowa,  
szczodrego i zaprężyna.

z życia gminy

n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA n
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Zawarliśmy kolejne umowy na opracowa-
nie dokumentacji projektowych zaplano-
wanych do wykonania w 2015 r.:

n budowa świetlicy wiejskiej w Oleśniczce (ter-
min zakończenia: III kwartał br.)
n budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Brzeziej Łące (termin zakończenia: IV kwartał 
br.)
n budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Siedlcu (termin zakończenia: IV kwartał br.)
n budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Bierzycach(termin zakończenia: IV kwartał 
br.)
n opracowanie koncepcji budowy remizy w Pa-
sikurowicach (termin zakończenia: II kwartał br.)
n opracowanie koncepcji budowy hali sportowej 
przy szkole w Mirkowie (termin zakończenia: II 
kwartał br.)
n budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy w Jak-
sonowicach (termin zakończenia: II kwartał br.)

n budowa altany rekreacyjnej na placu zabaw 
w Łozinie (termin zakończenia: II kwartał br.)
n budowa altany rekreacyjnej na placu zabaw 
w Łosicach (termin zakończenia: II kwartał br.)
n budowa altany rekreacyjnej na placu zabaw 
w Domaszczynie (termin zakończenia: II kwar-
tał br.)
n budowa oświetlenia drogowego w Bielawie, 
Brzeziej Łące, Długołęce, Dobroszowie Oleś-
nickim, Godzieszowej, Jaksonowicach, Krako-
wianach, Łozinie, Łosicach, Michałowicach, 
Mirkowie, Piecowicach, Pruszowicach, Siedlcu, 
Stępinie, Szczodrem, Tokarach, Węgrowie i Za-
prężynie (terminy zakończenia: III/IV kwartał 
br).

Przygotowujemy się również do zawarcia 
umowy na opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Spacerowej w Mirkowie. 
Ulica ta leży na granicy administracyjnej gmi-
ny Wrocław i gminy Długołęka, w związku 

z czym musimy zawrzeć stosowne porozumie-
nia z gminą Wrocław pozwalające na dalsze 
działania. W tym zakresie prowadzimy właśnie 
rozmowy.

Przystąpiliśmy również do pierwszych prac 
związanych z czystością i porządkiem obejmu-
jących:
n systematyczne zamiatanie ulic i chodników;
n wykonanie pierwszych prac w zakresie ścinki 
poboczy i zbierania gałęzi z poboczy dróg;
n zlecenie montażu stołów do gry w tenisa sto-
łowego w Domaszczynie, Łosicach, Łozinie i Pa-
sikurowicach oraz stołów do gry w szachy i war-
caby w Budziwojowicach, Łosicach i Łozinie (z 
terminem ich realizacji w kwietniu br.)
n zawarcie umowy na prace związane z monta-
żem lub naprawą ogrodzeń terenów gminnych 
przy stawie w Dobroszowie Ol., na placu zabaw 
w Łosicach, przy cmentarzu w Łozinie, na boisku 
w Pasikurowicach i na placu zabaw w Piecowicach 
(z terminem ich wykonania w okresie wakacji)

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

 inwestycJe

w poprzednim numerze opisaliśmy bieżący stan prac z zakresu inwesty-
cji prowadzonych w całej gminie. w ciągu miesiąca przybyło kolejnych 
działań zainicjowanych i realizowanych przez urzędników z robotniczej.

Imponujący start  
gminnych inwestycji

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 27.03.2015 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin realizacJi
przetargowego oFert oFert (iloŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Usługa utrzymania w czystości i porządku  10.02.2015 10.03.2015  31.12.2015 
terenów zielonych, przystanków komunikacyjnych   (Wykonawca: SEISO Adrian Caruk 
oraz innych miejsc użyteczności publicznej   z/s we Wrocławiu) 
na terenie gminy Długołęka    
   
Usługa koszenia pasa drogowego dróg  03.03.2015  trwa weryfikacja ofert 15.12.2015 
powiatowych i gminnych   (w postępowaniu złożono: dla Pakietu nr 1: 6 
  ofert dla Pakietu nr 2: 4 oferty)
 
Kompleksowa przebudowa ul. Diamentowej  09.03.2015 trwa weryfikacja ofert 6 miesięcy od dnia 
i Jantarowej wraz z budową odwodnienia   (w postępowaniu złożono 11 ofert) zawarcia umowy 
w ul. Bursztynowej w Kamieniu    
 
Usługa koszenia terenów zielonych 06.03.2015 trwa weryfikacja ofert    15.12.2015  
  (w postępowaniu złożono: dla Pakietu nr 1: 6  
  ofert dla Pakietu nr 2: 4 oferty)
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego  12.03.2015 trwa weryfikacja ofert 4 miesiące od dnia 
w Szczodrem (przy budynku szkoły)    (w postępowaniu złożono  4 oferty) zawarcia umowy
 
Robota budowlana polegająca na budowie sieci  12.02.2015 trwa weryfikacja ofert 6 miesięcy od dnia 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części   (w postępowaniu złożono 8 ofert) zawarcia umowy 
ul. Wrocławskiej z sięgaczami, w sięgaczu  
ul. Wrocławskiej oraz części ul. Szkolnej  
w m. Kiełczów     
 
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  17.04.2015  16 miesięcy od dnia zawarcia 
w Długołęce -Etap II    umowy - termin realizacji 
   robót budowlanych  
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inwestycJe

Uwaga! Gmina w budowie
kanalizacja sanitarna w bykowie

W Bykowie prace przy budowie kanaliza-
cji posuwają się do przodu. Wykonawca wy-
budował już 6 przepompowni ścieków, sieć 
przesyłową do Borowej, sieć grawitacyjną 
w ul. Lipowej, Stawowej, Kasztanowej, 
Bzowej i w części ul. Spacerowej i Różanej 
oraz na terenie prywatnych nieruchomości. 

Zrealizowano także sieć ciśnieniową od 
ul. Betonowej do Spacerowej. Umożliwi 
ona przyłączenie do sieci firm znajdujących 
się w tej części Bykowa. Obecnie roboty bu-
dowlane prowadzone są w ul. Ogrodowej, 
Leśnej oraz pozostałych częściach ul. Space-
rowej i Różanej. Sukcesywnie wykonywane 
są przyłącza do nieruchomości. Docelowa 
naprawa nawierzchni asfaltowych dróg 
przewidziana jest na drugą połowę 2015r. 
Wykonawca robót zobowiązany jest dodat-
kowo do uzupełniania nawierzchni tłucz-
niem, co ma znacząco ograniczyć uciążli-
wość inwestycji dla mieszkańców.

kanalizacja sanitarna  
w domaszczynie

Prace budowlane w ramach kanalizacji 
w Domaszczynie powoli wkraczają do sa-
mej miejscowości. Zakończony został już 
etap budowy na obrzeżach wsi tj. budowa 
tranzytu pomiędzy Domaszczynem a Dłu-
gołęką. Do końca kwietnia br. zaplanowano 
zakończenie robót w ul. Leśnej i Fiołkowej.

rozbudowa szkoły w kiełczowie

Sprzyjająca pogoda pomaga w realizacji  
obiektu szkoły w Kiełczowie. Obecnie za-
awansowane są już prace dekarskie. Na ele-
wacji zamontowano 80% stolarki okiennej. 
Wewnątrz obiektu trwają prace tynkarskie 
oraz posadzkarskie. Na zewnątrz budynku 
rozpoczęto instalację kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej.

budowa świetlicy w stępinie

Dobra pogoda sprzyja również tempu prac 
w Stępinie. Obecnie planowane jest zakoń-
czenie elewacji w tynku strukturalnym. 
Plac zabaw został przeniesiony na plac przy 
świetlicy. Gotowe są już obrzeża wokół par-
kingu. Wykonawca niebawem przystąpi do 
układania bruku przed budyniem oraz do 
montażu płytek we wnętrzu świetlicy.

przebudowa sięgacza  
ul. wrocławskiej  
w pasikurowicach

Termin realizacji przedmiotu umowy to 
połowa maja 2015 r. Prace w Pasikurowi-
cach dobiegają jednak już końca. Wykona-
no kanalizację deszczową, przebudowano 
zniszczony przepust pod drogą oraz ułożo-

no krawężniki. Gotowa jest nawierzchnia  
z kostki betonowej oraz oświetlenie dro-
gowe. 

modernizacja nawierzchni  
ul. cisowej w borowej

Zakres robót w Borowej obejmuje utwar-
dzenie nawierzchni drogi asfeltem wraz 
z poboczami z kruszywa. Do chwili obecnej 
wykonano roboty ziemne z ułożeniem pod-
budowy i warstwy piasku stabilizowanej 
cementem w korycie i na poszerzeniach.  
Zostanie ułożona warstwa mieszanek mine-
ralno-bitumicznych asfaltowych. W dalszej 
kolejności zostaną wykonane pobocza, zjaz-
dy, włączenie do drogi powiatowej, wpro-
wadzenie organizacji ruchu docelowego 
i prace wykończeniowe.

modernizacja nawierzchni  
drogi w dąbrowicy

Zakres robót podobnie jak w Borowej, 
obejmuje wykonanie utwardzenia na-
wierzchni drogi warstwą mieszanek mi-
neralno - bitumicznych asfaltowych wraz 
z poboczami z kruszywa. 5 marca przeka-
zany został plac budowy. Wykonawca wy-
tyczył już drogę w terenie, wykonał wycin-
kę zieleni w przydrożnym rowie i oczyścił 
przepust. Obecnie trwają prace udrażniania 
i oczyszczania rowu przydrożnego.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji
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dotacJe/sprzedaż

złożone wnioski oczekujące na decyzje: 
n  budowa trasy zdrowia w ramach konkursu PZU Trasy Zdrowia  2015, wartość projektu ok. 43 tys. zł,  

wnioskowana wartość dofinansowania 33 tys. zł (środki krajowe), decyzja o dofinansowaniu: II kwartał 2015 r.
n  system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Długołęka „Rodzina bez przemocy” (projekt Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Długołęce) – wartość projektu 71 tys. zł, wnioskowana wartość dofinansowania: 51 tys. (środki krajowe), decyzja o 
dofinansowaniu: II kwartał 2015 r.

n  poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim w roku 2015 – projekt pn. „Zakup wyposażenia technicznego dla 3 jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Długołęka”, wartość projektu 18,5 tys., wnioskowana wartość dofinansowania: 18,5 tys. 
(środki krajowe), decyzja o dofinansowaniu: II kwartał 2015 r.

n  polsko-ukraińska wymiana młodzieży - projekt pn.: „Sztuka językiem międzynarodowym. Polsko-ukraińskie warsztaty pantomimy” 
(projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce), wartość projektu ponad 17 tys. zł, przewidywana wartość dofinansowania: ponad 
11 tys. zł (środki krajowe), decyzja o dofinansowaniu: II kwartał 2015r.

n  projekt pn.: „Pogotowie tradycji” w ramach konkursu Seniorzy w Akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (projekt Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce). Poziom dofinansowania – od 6 tys. zł do 12 tys. zł, decyzja o dofinansowaniu: kwiecień 2015 r.

znamy wyniki wniosków o dofinansowanie: 
n  przebudowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie – etap II, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wartość zada-

nia ponad 4,4 mln zł, wartość przyznanej dotacji ponad 3 mln zł (środki UE)
n  przebudowa ul. Diamentowej i Jantarowej w Kamieniu w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wartość pro-

jektu: ponad 3,4 mln zł, wartość przyznanej dotacji: ponad 1,7 mln zł (środki krajowe)
n  funkcjonowanie gminnego żłobka w Długołęce w ramach programu MALUCH 2015 – wartość projektu: 474 tys. zł, wartość przyzna-

nej dotacji: ponad 195 tys. zł (środki krajowe)
n  budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długołęce (ul. Południowa), w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wartość 

projektu 750 tys. zł, wartość przyznanego dofinansowania: ponad 125 tys. zł (środki krajowe)
n  „Tablety w Bibliotece” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) (projekt 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce) GBP otrzymała 3 tablety o łącznej wartości ponad 6 tys. zł (środki krajowe)
n  usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2015, wartość projektu: ponad 43 tys. zł, wartość przy-

znanej dotacji: ponad 40 tys. zł (środki krajowe);
n  budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w Łozinie - wniosek nie rekomendowany 

do dofinansowania

Dotacje na bieżąco

Raków to niewielka, spokojna wieś po-
łożona we wschodniej części gminy 
Długołęka. Wieś oddalona jest o 10 
km od Długołęki. Tym samym dojazd 

do Wrocławia zajmuje ok. pół godziny. W po-
bliżu miejscowości znajduje się dawna droga kra-
jowa nr 8 prowadząca w stronę Oleśnicy i dalej 
w kierunku Warszawy. Na miejscu znajdują się: 
sklep spożywczy, kaplica parafii w Brzeziej Łące, 
gdzie odprawiane są cotygodniowe msze, a także 
odnowiona świetlica wiejska. Szkoła położona 
jest w sąsiedniej Borowej. Działka przeznaczona 
do sprzedaży położona jest w południowej części 
wsi, bezpośrednio przy głównej drodze. Jej oto-
czenie stanowią tereny zabudowy jednorodzin-
nej o średnim i niskim standardzie wykończenia 
oraz stawy i lasy. Nieruchomość położona jest 
w odległości ok. 150 m od przystanku komuni-
kacji autobusowej. Sieci infrastruktury technicz-
nej (woda i prąd), poprowadzone są w drodze 

przy nieruchomości. W miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, działka znajdu-
je się na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę 
zagrodową.

daria Śpiewak-wsolak
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami
interesują cię nieruchomości  

na sprzedaż w gminie długołęka?  
zadzwoń (71) 323 02 23 lub sprawdź na  

www.gmina.dlugoleka.pl.

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA raków
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myślisz o kupnie działki poza 
miastem? sprawdź oferty nieru-
chomości w gminie długołęka  
– jednej z najlepiej rozwijają-
cych się gmin wiejskich w pol-
sce. dziś prezentujemy atrak-
cyjną działkę pod zabudowę 
mieszkaniową w rakowie.

Działka nr. 178/10  

o pow. 0,1019 ha

Cena nieruchomości: 

65.000 zł brutto

Planowany termin  

II przetargu – koniec 

kwietnia 2015r.
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„comenius – uczenie się przez 
całe życie” to międzynarodo-
wy program mający na celu 
rozwijanie wśród młodzieży 
i kadry nauczycielskiej wie-
dzy o różnorodności kultur 
europejskich i zrozumienie 
ich wartości. w naszej gminie 
realizowany jest przez zespół 
szkół w siedlcu. w marcu  
szkoła gościła sześciu partne-
rów z zagranicy.

do Siedlca przyjechała młodzież 
wraz z opiekunami z Belgii, 
Austrii, Niemiec, Francji, Tur-
cji i Hiszpanii. Było to już piąte 

spotkanie przedstawicieli państw biorących 
udział w projekcie. Gospodarze zaprezento-
wali swoją szkołę i dotychczasowe działania 
prowadzone przez uczniów. Miało to po-
służyć  wymianie doświadczeń. Ta udała się 
w stu procentach, a koledzy i koleżanki zza 
granicy poczuli się w Siedlcu jak w domu.

polska w pełnej krasie

W ramach poznania polskiej kultury, hi-
storii i obyczajów dzieci zwiedziły Wroc-
ław, ale również pojechały do Krakowa. 
We Wrocławiu obowiązkowym punktem 

wycieczki był był wrocławski rynek, Ostrów 
Tumski, Panorama Racławicka czy Hala 
Stulecia. W Krakowie natomiast młodzież 
miała okazję zobaczyć największe perły dzie-
dzictwa narodowego - krakowski Wawel 
i kopalnię soli w Wieliczce. Wspólne zwie-
dzanie i przebywanie w międzynarodowym 
towarzystwie pomogło uczniom z Siedlca 
w doskonaleniu języków obcych, gdyż tyl-
ko w ten sposób mogli komunikować się 
z gośćmi. Przyjaźnie zacieśniły się również 
pomiędzy nauczycielami z krajów partner-
skich.

kolejne spotkanie niebawem

Kilkudniowy wyjazd musiał jednak do-
biec końca. Podczas wieczoru pożegnalnego 

młodzież śpiewała znane piosenki, każdy 
w swojej wersji językowej. Zabawa upłynę-
ła sympatycznie, przy smacznych polskich 
przysmakach. Szkoda tylko, że trwała tak 
krótko. Aż żal było się rozstawać. W orga-
nizację pożegnania zagranicznych gości za-
angażowała się społeczność lokalna: artystki 
z zespołu Szeptem, koło gospodyń wiejskich 
z Siedlca oraz rodzice uczniów. Przed mło-
dzieżą z siedleckiej szkoły kolejne działania 
w ramach Comeniusa. Szóste spotkanie part-
nerów odbędzie się w maju br., tym razem 
w Niemczech.

opracowała anna chomicka
wydział promocji

dzięki uprzejmości  
pani Agnieszki Galant ze szkoły w Siedlcu

z życia gminy

Program Comenius znów w Siedlcu

Grupa młodzieży, która spotkała się w Siedlcu to mieszkanka kultur i języków 
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inFormacJa  
z ligi ŚwiatoweJ!

Paulina Okaj mieszkanka gminy 
Długołęka, długoletnia zawodnicz-
ka klubu Orient Łozina i wychowan-
ka trenera Marca zagrała w  kadrze 
narodowej podczas turnieju II Ligi 
Światowej w  new Delhi. Drużyna 
uplasowała się na drugim miejscu 
przegrywając w  finale z  Indiami 
1:3. Reprezentacja wywalczyła 
tym samym awans do trzeciej run-
dy Ligi Światowej, gdzie będzie 
rywalizować z czołowymi drużynami 
na świecie o  miejsca na igrzyska 
w Rio de Janeiro 2016. Paulina gra 
na co dzień w czołowym klubie aus-
triackim: Arminen Wiedeń.

przygotował
arkadiusz szydełko

Mistrzynie Śląska 2015 
pochodzą z Łoziny
w marcu odbyły się Halowe mistrzostwa młodziczek o mistrzo-
stwo Śląska w Hokeju na trawie. w zawodach, które odbyły się 
w gliwicach wzięły udział dwie drużyny z łoziny uks orient ii 
łozina i oraz uks orient ii łozina ii. dziewczyny z pierwszej 
drużyny wróciły do domu ze złotem.

k apitalna gra pierwszej druży-
ny zaowocowała wygraną we 
wszystkich rozegranych przez nie 
spotkaniach turniejowych. Zebra-

ny komplet punktów i fenomenalny bilans 
bramkowy 55:2 dał naszej drużynie upragnio-
ne Halowe Mistrzostwo Śląska Młodziczek 
w sezonie 2015. Druga drużyna również po-
kazała wielki charakter i wolę walki. Dziew-
czyny zajęły tak nielubiane przez sportowców 
czwarte miejsce, ocierając się o brąz. 

Halowe mistrzynie Śląska 2015 
wystąpiły w składzie:
Woźnica Justyna – kapitan
Szymczak Wiktoria – bramkarz
Dolińska Daria
Kucharska Aleksandra
Franieczek nikola
Dejnek natalia
Kucharska Julia
Tadeusz Marzec - trener

tekst opracowano na podstawie wpisu
romana woźnicy prezesa UKS Orient
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z życia gminy

dokładnie 8 marca mieszkanki 
mogły spędzić pierwsze tak sło-
neczne, niedzielne popołudnie 
w damskim gronie. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się oczywiście 
usługi ukochane przez każdą kobietę. – Do 
udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy w tym 
roku jeszcze więcej fryzjerek, kosmetyczek 
i wizażystów – wylicza pomysłodawczyni 
imprezy Iwona Agnieszka Łebek. Mimo to 
kolejki właśnie tam były najdłuższe.

wachlarz atrakcji

Na brak atrakcji nikt tego dnia nie narzekał. 
W kawiarence, gdzie koła gospodyń wiejskich 
przygotowały swoje wyborne wypieki i spe-
cjały, odbyły się występy ubiegłorocznych fi-
nalistek Gminnych Talentów oraz losowanie 
wielu nagród i gadżetów. – Mogłam się dziś 
poczuć jak we wrocławskiej kawiarni. Kawa, 

dobre ciasto, a w tle muzyka na żywo. Ceny na 
szczęście mało wrocławskie i bardzo dostępne. 
Za parę złotych można było poszaleć – śmieje 
się jedna z uczestniczek imprezy. Na zaaranżo-
wanej scenie panie odbyły przyspieszony kurs 
samoobrony poprowadzony przez wychowan-
ków trenera Wojciecha Ciury. Piękna pogoda 
sprzyjała także ochotniczkom, które wzięły 
udział w szkoleniu nordic walking.

piękna w środku, piękna na zewnątrz

Dzień Kobiet, zgodnie z hasłem promującym 
imprezę, miał służyć wspomaganiu naszego 
zewnętrznego piękna. Dlatego też zaproszone 
zostały popularne marki kosmetyczne, które 
prowadziły sprzedaż swoich artykułów, firma 
odzieżowa prezentująca modne, polskie kroje dla 
kobiet i ich pociech czy firma produkująca na-
turalne przyprawy. Swojego ducha można było 
podbudować na spotkaniu z wróżkami, a war-

sztaty rękodzielnicze i wystawy prac naszych 
lokalnych artystów zaspokoiły głód kulturalny. 
Dopełnieniem całości było spotkanie z grupa-
mi mieszkańców naszej gminy, którzy potrafili 
się zjednoczyć i działać na rzecz szczytnych idei: 
pomocy potrzebującym dzieciom i osobom nie-
pełnosprawnym, pracy na rzecz swojej miejsco-
wości czy też prowadzenia fundacji na rzecz roz-
woju intelektualnego.

anna chomicka
wydział promocji gminy

Fryzjerki, kosmetyczki, a nawet piękna pogoda. to wszytko za-
pewniła pani wójt mieszkankom podczas gminnego dnia kobiet. 

Gmina Długołęka  

jest kobietą

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.
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Zdjęcia będą piękną pamiątką
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Fryzjerki, kosmetyczki i wizażystki – punkt obowiązkowy
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Robótki ręczne znów w modzie!
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Gościnny występ finalistki Gminny Talentów 2014

pełna relacja  
fotograficzna  
z wydarzenia  

znajduje się  
na gminnym Facebooku 

www.facebook.com/wdlugolece  

znajdź siebie na zdjęciu! 
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Poruszyliśmy także tematy społeczne


