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Z ŻYCIA GMINY

Drodzy  

mieszkańcy!

Witam serdecznie po miesięcznej przerwie. W okresie 
wakacyjnym redakcja gazety pozwoliła sobie na 
małą przerwę, ale już ruszyła pełną parą, aby na 

bieżąco informować mieszkańców o najważniejszych wydarze-
niach w gminie.
W tym numerze znajdą Państwo wiele informacji dotyczących 
zakończonych i realizowanych inwestycji. Mimo ogromnych 
upałów, które utrudniały prowadzenie prac budowlanych, sta-
raliśmy się nie zwalniać tempa. Naszym priorytetem jest nadal 
rozbudowa sieci kanalizacji oraz dróg, o których przeczytacie 
na str. 3 i 8. Dobrą wiadomością dla mieszkańców Mirkowa 
i Długołęki jest realizacja długo oczekiwanej naprawy przejaz-
dów kolejowych (str. 10), a także budowa sygnalizacji świet-
lnej na skrzyżowaniu obok stacji paliw w Długołęce (str. 10).
Sezon wakacyjny nieubłaganie dobiega końca. Gmina oraz 
sołectwa starały się urozmaicić mieszkańcom ten okres, or-
ganizując liczne wydarzenia plenerowe. Po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy kino plenerowe w parku w Szczodrem. Poka-
zy filmowe pod chmurką są bardzo popularne, jednak tylko 
w gminie Długołęka mamy tak wspaniałe otoczenie podczas 
emisji filmów. Już dziś planujemy zorganizować dla Was 
w przyszłym roku cykliczny plener filmowy. Najlepiej jednak 
pożegnamy się z latem podczas Dożynek Gminnych, które 
w tym roku odbędą się 30 sierpnia w Piecowicach. Sołectwo  
i mieszkańcy wsi od przeszło miesiąca pracują na najwyższych  
obrotach, aby poczuli się Państwo u nich jak najlepiej.  
Gmina natomiast szykuje wiele niespodzianek, o których  
przeczytacie na str. 6-7.
Zapraszam do lektury!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Konkurs na dyrektora  
szkoły w Kiełczowie
W związku ze złożoną przez p. Joannę 
Lejzę rezygnacją ze stanowiska dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. Wandy 
Chotomskiej w Kiełczowie, w lipcu br. 
przeprowadzony został konkurs na to 
stanowisko. Nie przyniósł jednak roz-
strzygnięcia. Na mocy ustawy o syste-
mie oświaty do momentu wyłonienia 
nowego dyrektora, tj. od 1 września 
2015 r., w okresie nie dłuższym jednak 
niż 10 miesięcy jego obowiązki pełnić 
będzie p. Karolina Macowicz – wielo-
letnia nauczycielka tej szkoły.

Masz wpływ na  
strategię rozwoju
LGD Dobra Widawa buduje dokument 
pn. „Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na 
lata 2014-2020”, który określa charakter 
obszaru LGD oraz podstawowe kierunki 
jej rozwoju. Wszystkich mieszkańców 
zapraszamy na spotkania: zespołu ds. 
aktywności społecznej i budowania kapi-
tału społecznego (27.08. g. 17); zespołu 
ds. infrastruktury i oferty turystycznej 
(31.08. g. 17); zespołu ds. przedsiębior-
czości i aktywizacji zawodowej (1.09. 
g. 17); podsumowujące (3.09. g. 17). 
Spotkania odbywają się przy ul. Wojska 
Polskiego 67/69 w Oleśnicy. Zapisy 
pod nr tel.: 71 314 32 01 lub mailowo: 
biuro@dobrawidawa.pl 

Zastrzyk gotówki  
dla przedsiębiorców
Dolnośląska Agencja Współpracy 
Gospodarczej pomaga małym i średnim 
przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm. 
Daje możliwość pozyskania znaczących 
funduszy na inwestycje, dzięki czemu 
przedsiębiorcy mogą umacniać swój 
biznes. Pieniądze można przeznaczać 
m.in. na zakup środków transportu, 
maszyn, urządzeń i wyposażenia. DAWG 
udziela pożyczki nawet do 100 tys. zł. 
Więcej informacji pod nr tel. 71 736 63 
08/04/05 i jeremie@dawg.pl

Rozbudowujemy sieć kanalizacji 
Zakończyliśmy kolejną inwestycję 
zaplanowaną na 2015 rok. 28 lip-
ca odebraliśmy budowę rurociągu 
tłocznego kanalizacji sanitarnej Kieł-
czów – Wilczyce (na odcinku od ul. 
Dworskiej do ul. Polnej w Wilczycach). 

NA SKRÓTY

Konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Borowej

W związku z upływem 5 lat pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej 

w Borowej przez obecnego dyrektora, zgodnie z ustawą organ prowadzący tj. 

wójt gminy Długołęka ogłosił konkurs na to stanowisko. 17 sierpnia upłynął 

termin składania ofert przez kandydatów. Konkurs odbędzie się 25 sierpnia br. 

O wynikach konkursu poinformujemy Państwa w kolejnym numerze gazety.
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zjazdy oraz wejścia do posesji z kostki be-
tonowej. Prace prowadzi firma Gembiak-
Mikstacki. Umowny termin zakończenia 
robót to 30 września br. Wszelkie uwagi, 
pytania i wnioski, dotyczące inwestycji, 
prosimy zgłaszać bezpośrednio do  urzę-
du gminy (s.adamski@gmina.dlugoleka.
pl, k.wolicka@gmina.dlugoleka.pl, tel. 71 
323 02 13). Zwracamy się także z prośbą 
o zrozumienie i cierpliwość w związku 
z utrudnieniami, jakie pojawiają się 
w trakcie realizacji inwestycji.

Pasikurowice: kompleksowa 
przebudowa
4 sierpnia podpisaliśmy umowę z firmą  
AN-GREG Grzegorz Stiller na komplek-
sową przebudowę ul. Stawowej. Wybu-
dowane zostanie oświetlenie drogowe, 
kanalizacja deszczowa i nawierzchnia 
z kostki betonowej. Zadanie planujemy 
zakończyć w grudniu br. Wartość inwesty-
cji to 339 670,08 zł.

Kiełczów: czas na Zgodną 
Ulica Zgodna doczeka się przebudo-
wy. Inwestycja obejmie sięgacze ul. 
Wrocławskiej. Nawierzchnia drogi 
zostanie kompleksowo przebudowana 
(kostka betonowa) wraz z budową sie-
ci kanalizacji deszczowej oraz oświet-
leniem drogowym. Wykonawcą jest 
firma AN-GREG Grzegorz Stiller. Ter-
min zakończenia inwestycji przypada 
na I połowę grudnia br., a wartość za-
dania wynosi 605 829,65 zł. Obecnie 
prowadzone roboty budowlane w ul. 
Zgodnej i sięgaczach ul. Wrocławskiej 
związane są z budową sieci kanalizacji 
deszczowej. Wszelkie uwagi, pytania 
i wnioski, dotyczące tej inwestycji, 
prosimy zgłaszać bezpośrednio do 
urzędu gminy: (k.magiera@gmina.dlu-
goleka.pl,  k.wolicka@gmina.dlugole-
ka.pl, tel. 71 323 02 13).

Kamień: Jantarowa i Diamen-
towa w przebudowie 
Na ul. Jantarowej w Kamieniu zakończo-
no już prace związane z budową kanaliza-
cji deszczowej oraz wykonano pierwsze 
warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni. 
Ułożono też zjazdy oraz dojścia na tereny 
przyległych posesji. Na ul. Diamentowej 
trwają z kolei roboty budowlane zwią-
zane z budową kanalizacji deszczowej, 
nawierzchni jezdni oraz chodnika.

Pietrzykowice:  
droga do liftingu

4 sierpnia podpisano umowę z firmą 
Gembiak-Mikstacki na remont na-
wierzchni drogi wraz z budową oświet-
lenia ulicznego (dz. nr ew. 116/7, 130). 
W ramach inwestycji wykonana zostanie 
m.in. nawierzchnia drogi z mieszanki 
mineralno-bitumicznej wraz ze zjazdami 
i wejściami do posesji z kostki betono-
wej oraz punkty świetlne z oprawami 
typu LED. Zakończenie prac nastąpi do 
4 listopada br. Wszelkie uwagi, pytania 
i wnioski, dotyczące tej inwestycji, pro-
simy zgłaszać bezpośrednio do urzędu 
gminy (g.wiercinska@gmina.dlugoleka.
pl, k.wolicka@gmina.dlugoleka.pl, tel. 
71 323 02 13). Liczymy na Państwa 
zrozumienie w związku z czasowymi 
utrudnieniami, jakie zaistnieją w trakcie 
tej inwestycji.

Nowe nawierzchnie asfaltowe 
Trwa modernizacja nawierzchni ul. 
Południowej w Długołęce wraz z re-
montem mostka na rzece Topór. Nowa 
nawierzchnia drogi wykonana będzie 
z mas mineralno-bitumicznych, natomiast 
zjazdy oraz wejścia do posesji z kostki be-
tonowej. Prace prowadzi firma ASDROG. 
Umowny termin zakończenia inwestycji 
to 19 września 2015 r. W sierpniu przeka-
zaliśmy place budowy pod modernizację 
nawierzchni dróg w miejscowościach: 
Bierzyce, Bąków, Kątna i Ramiszów. 
Zakończenia prac przewidujemy w paź-
dzierniku br. Cieszy natomiast fakt, że 
od połowy lipca mieszkańcom Piecowic 
służy już zmodernizowana nawierzchnia 
ul. Cyprysowej.

Opracowała
Agnieszka Boruta  

wydział promocji gminy

Pozostały odcinek tego tranzytu (od 
ul. Polnej w Wilczycach do ul. Leśnej 
w Kiełczowie), domykający połączenie 
sieci,  został wykonany i przekazany 
gminie przez prywatnych inwesto-
rów na mocy porozumienia. Dzięki 
inwestycji odciążony został istniejący 
od lat system odprowadzania ścieków 
w Wilczycach  i w części Kiełczowa, co 
powinno znacznie usprawnić funk-
cjonowanie sieci sanitarnej w tym 
rejonie.

Wilczyce: modernizacji  
ciąg dalszy
Po wielu problemach i przedłużają-
cych się procedurach formalno-praw-
nych, udało nam się podpisać umowę 
na modernizację ostatniego już od-
cinka ul. Szkolnej i części Sportowej. 
Umowny termin wykonania zadania 
to listopad br., a jego wartość wynosi 
556 262,28 zł. Wykonawcą robót jest 
firma SKANSKA, która wybuduje 
oświetlenie drogowe oraz zmoderni-
zuje wskazane ulice, poprzez ułożenie 
w ich ciągu nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych wraz z wy-
konaniem zjazdów i wejść do posesji 
z kostki betonowej. 

Długołęka: Wierzbowa jak nowa 

Trwa przebudowa ul. Wierzbowej 
wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenia drogowego. Nowa 
nawierzchnia będzie wykonana z mas 
mineralno-bitumicznych, natomiast 

Z ŻYCIA GMINY
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Odtworzona nawierzchnia po budowie 
sieci sanitarnej
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Niedługo przy drodze staną punkty świetlne 
z oprawami typu LED
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Zgodnie z umową inwestycja ma zakończyć się pod koniec 
września
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Kiedy pierwszy raz usłyszała pani o Izie?
Izę Kunat oraz jej rodziców poznałam kilka 
lat temu, kiedy zwrócili się do mnie z proś-
bą o wsparcie finansowe ze strony gminy. 
Tenis na poziomie zawodowym jest bardzo 
drogą dyscypliną sportu. Rodzicom coraz 
ciężej było finansować kosztowne treningi 
Izy. Po zapoznaniu się z sukcesami dziew-
czynki uznałam, że jej potencjał i zaanga-
żowanie są ogromne. Iza to osoba, która 
skrupulatnie dąży do celu, i krok po kroku 
realizuje kolejne wyzwania. Postanowiłam 
więc, że gmina musi wesprzeć i promo-
wać tak wybitnie utalentowaną mieszkan-
kę. Klika lat temu zainicjowałam program 
wspierania utalentowanej młodzieży z gmi-
ny, a Iza - dzięki swoim osiągnięciom spor-
towym oraz wzorowym wynikom w nauce, 
została objęta programem stypendialnym.

Czy widzi pani w niej potencjał?
Widząc jak duże postępy poczyniła Iza przez 
ostatnie lata i zdając sobie sprawę z tego, co 
jeszcze może osiągnąć, staram się znaleźć 

sponsora zewnętrznego, który pomógłby 
w rozwoju jej kariery. Jestem przekonana, 
że samodyscyplina, pasja i talent Izy przy-
niosą efekty w postaci najwyższych miejsc 
nie tylko w Polsce, ale także na arenie mię-
dzynarodowej. Śledząc na bieżąco jej karie-
rę sportową byłam pewna, że osiągnie dużo. 
Mało kto w tym wieku może poszczycić się 
takimi sukcesami. W swojej kategorii wie-
kowej Iza uzyskała praktycznie wszystko. 
Już teraz jest trzecią rakietą w Polsce. Teraz 
mocno trzymam kciuki za rozwój jej kariery 
za granicą.

Jak gmina do tej pory pomagała Izie 
w osiąganiu sukcesów? 
Iza została objęta wsparciem finansowym 
ze strony gminy. Staraliśmy się również 
promować jej dokonania w mediach. Wiem 
jednak, że potrzeby z miesiąca na miesiąc 
rosną – tenis wymaga bardzo dużych nakła-
dów finansowych. Dlatego gorąco zachęcam 
przedsiębiorców działających w naszym 
regionie do zainwestowania w ten mło-

dy i obiecujący talent. Pieniądze pomogą 
Izie urzeczywistnić marzenia a jej sponsor 
z pewnością będzie mógł poszczycić się 
reklamą nie tylko w naszym kraju, ale i za 
granicą. 

Rozmawiała Anna Chomicka
wydział promocji gminy

Z ŻYCIA GMINY

Iza marzy teraz o startach za granicą
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Ciężkie treningi to dla Izy codzienność

I za Kunat, 15-letnia mieszkanka Śli-
wic, kocha tenis bezgranicznie. Ma też 
wszystko, co każdy sportowiec mieć po-
winien: talent, hart ducha i pasję, której 

poświęca każdą chwilę. Zapewne dlatego w tak 
młodym wieku osiągnęła tak wiele. 

- W Polsce praktycznie wszystko co mo-
gła w swojej kategorii wiekowej. Teraz 
chce wygrywać międzynarodowe turnieje - 
mówi Paweł Kunat, ojciec Izy. Do tego jed-
nak niezbędny jest sponsor, bo tenis to taka 
„świnka skarbonka” - wymaga stałych i do 
tego niemałych nakładów finansowych, by 
hektolitry wylanego potu na korcie i wro-
dzony talent mogły zaprocentować. Wójt 
gminy Długołęka zaangażowała się w po-
szukiwanie przedsiębiorcy, który chętnie 
zainwestowałby w karierę Izy Kunat: - Je-
stem pewna, że warto - mówi Iwona Ag-
nieszka Łebek.

Iza Kunat – sportowy talent ze Śliwic

Rozmowa z wójtem Iwoną Agnieszką Łebek

Przedsiębiorców 
chętnych wesprzeć  
Izę Kunat w jej karierze 
sportowej, prosimy  
o kontakt z wydziałem 
promocji gminy pod nr 
tel. 71 323 02 44 lub 
mailowo: promocja@
gmina.dlugoleka.pl

Dzięki nowej perspektywie finansowej w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyj-
nych na lata 2014-2020, istnieje szereg moż-

liwości dla prywatnych przedsiębiorców. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania się z programami i ma-
teriałami poświęconymi funduszom europejskim, 
a zwłaszcza tymi, które prezentują możliwości korzy-
stania ze środków europejskich na lata 2014-2020.

Przedsiębiorco! Masz szansę na pozyskanie pieniędzy 
www.fundusze.dolnyslask.pl
www.dip.dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.jeremie.com.pl

Katarzyna Wolicka
wydział pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych  
i współpracy z zagranicą

Więcej informacji uzyskasz w Punkcie In-
formacji Europejskiej w urzędzie gminy, 
w każdą środę, w godz. 8.30 - 16.30.
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P ierwszy pokaz filmowy w plene-
rze przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Najpierw, 7 sierp-
nia, Park Szczodre wypełnił się 

setkami widzów, którzy przyszli na „Noc 
Horrorów”. Atmosfera była nie tyle strasz-
na, co bardzo... przyjemna. 

Zrelaksowani na leżakach i kocach, z porcją 

popcornu w rękach, w gronie znajomych i in-
nych kinomaniaków uczestnicy nietypowego 
wieczoru filmowego obejrzeli dwa horrory. 
Filmy może nie wywołały okrzyków prze-
rażenia, ale z pewnością były powodem ku 
temu, by tego typu spotkanie pod chmurką 
powtórzyć. Dlatego 21 sierpnia zaprosiliśmy 
wszystkich w to samo miejsce na „Wieczór 

z komedią”. I to był strzał w dziesiątkę. Wi-
dzowie znowu dopisali i razem bawiliśmy 
się znakomicie przy kultowych polskich ko-
mediach, które wybrali Facebookowicze. II 
edycja plenerowego kina już w przyszłym 
roku.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

W piątek 7 sierpnia odbyło się 
uroczyste otwarcie Komisaria-
tu Policji w Długołęce. Wśród 
gości uroczystości znaleźli się 

m.in. wicemarszałek województwa dolnoślą-
skiego Ewa Mańkowska i starosta wrocław-
ski Roman Potocki. Policjanci przeprowadzili 
się do wyremontowanego budynku przy ul. 

Wrocławskiej 24. Inwestycja rozpoczęła się 
dwa lata temu a prace adaptacyjne i moder-
nizacyjne objęły m.in.: wymianę wszystkich 
instalacji, nowe pokrycie dachu, docieplenie, 
nową elewację budynku i ogrodzenie terenu.
Łączna wartość inwestycji to blisko 3,7 mln zł. 

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

31 lipca w Siedlcu odbyło się spotkanie 
integracyjne kół gospodyń wiejskich 
działających w gminie Długołęka. Takie 
spotkania są już tradycją i mają na celu 

nie tylko spędzenie czasu w miłym gronie, ale także wymianę 
doświadczeń. 

Podczas piątkowego wieczoru koła po raz pierwszy zaśpie-
wały swoje piosenki, które zaprezentują szerszej publiczności 
na dożynkach w Piecowicach 30 sierpnia. Ich teksty rozbawi-
ły do łez, a obok choreografii niektórych pań nie można było 
przejść obojętnie. 

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Obecnie 
w gm. Długołęka działa dziewięć kół gospodyń wiejskich 
w miejscowościach: Dobroszów, Godzieszowa, Jaksonowice, 
Łozina, Pruszowice, Siedlec, Stępin, Śliwice, Węgrów.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
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Z ŻYCIA GMINY

Gospodynie integrowały się w Siedlcu

Pierwsi widzowie - miłośnicy horrorów, byli w parku już przed g. 21

Policjanci będą teraz pracować w komfortowych warunkach

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i wesołej atmosferze
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Kino w plenerze: komedie i horrory

Komisariat oficjalnie otwarty
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30 sierpnia  
odbędzie się jedna  
z największych imprez 
w naszej gminie  
– Dożynki Gminy  
Długołęka. W tym roku 
gospodarzem będzie wieś 
Piecowice. Wszystko jest 
już dopięte na ostatni 
guzik. Wystarczy tylko 
przyjść i dobrze się bawić. 
A atrakcji przygotowali-
śmy dla Was bez liku!

Tegoroczne święto plonów roz-
pocznie się mszą dziękczynną  
za ukończenie żniw i prac polo- 
wych (g. 13), którą odprawi biskup 

Edward Janiak. Mszę poprzedzi kolorowy koro-
wód, który poprowadzi orkiestra dęta z Pasiku-
rowic. Świętować będziemy cały dzień, bo czeka 
nas mnóstwo atrakcji. Dożynki w Piecowicach 
nie mogłyby się odbyć bez konkursów na naj-
piękniejszy wieniec i stoisko wsi, w których we-
zmą udział nasze sołectwa. Z pewnością wybór 
będzie trudny, bo dzieła uplecione ze zbóż, ziół 
i kwiatów zawsze wyglądają imponująco a sto-
iska kuszą smakołykami i przyciągają pięknym 
i pomysłowym wystrojem. Do współzawodni-
ctwa staną także koła gospodyń wiejskich, które 
specjalnie na tę okazję przygotowały piosenki 
z własnymi, zabawnymi tekstami – zapewnia-
my, że będzie to świetna rozrywka. W tym kon-
kursie liczyć się będzie dobra zabawa i doping 
ze strony publiczności. Drużynowy Turniej 
Wsi też zapewni nam wyśmienitą rozrywkę. 
Konkurencje przygotowane dla jego uczestni-
ków będą sprawdzianem zwinności, zręczności 
i poczucia humoru. Czas umilą nam również 
lokalne zespoły ludowe: Kultywator, Lejwoda 
i Zespół Tańca Ludowego Długołęka. 

Nie tylko na ludowo

Oczywiście w Piecowicach nie zabraknie 
gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabare-
towej. Na początek wystąpi mistrz humoru 
i komentator rzeczywistości Marcin Daniec 

Dożynki – będzie się działo!

W ubiegłym roku gmina zaini-
cjowała I Gminny Rajd Rowe-
rowy, który pomimo jesiennej 
pogody, przykuł uwagę wielu 

mieszkańców – zarówno dzieci jak i doro-
słych. W nowy rok szkolny znów chcemy 
„wjechać” na rowerach! 

12 września zapraszamy wszystkich miłośników 
dwóch kółek na drugą edycję rajdu rowerowego.

– Zapisy rozpoczną się o g. 13 pod budynkiem 
urzędu gminy, a sam start zaplanowaliśmy na  
g. 14 – mówi Kamila Kochaniec z wydziału 
promocji. W tym roku poprowadzimy Was 
ulicami Długołęki przez park w Szczodrem, 
aż do Bykowa. Na trasie rajdu czekać będzie 

wiele atrakcji. – Zaprosiliśmy panią Katarzynę 
Lichtenstein, która przygotuje ciekawą i nie-
banalną podróż w czasie i opowie o naszym 
zabytkowym parku. W Bykowie natomiast 
szykujemy wielkie ognisko oraz zabawy po-
dwórkowe rodem z PRL-u – dodaje pracownik 
promocji. Wszystkie atrakcje będą oczywiście 
darmowe dla uczestników rajdu. Dzieci spot-
kają się z policjantami, którzy wytłumaczą im, 
jak poruszać się rowerem po jezdni. Gmina za-
pewni także odblaskowe gadżety dla każdego 
dziecka. Szczegóły rajdu znajdują się na www.
gmina.dlugoleka.pl

Anna Chomicka 
wydział promocji gminy

Gmina Długołęka sportem stoi! 
Już 4 października Stowarzy-
szenie PRO RUN zorganiz- 
uje bieg na 10 km ulicami 

Długołęki. Bieg główny rozpocznie się  

o g. 15 pod urzędem gminy. Szczegóły dot. 
imprezy oraz zapisów znajdziecie na www. 
pro-run.pl

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

DŁUGA dyszka w DŁUGOłęce!
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(g. 16) - tego pana chyba nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Następnie na scenie zaśpiewa 
zespół Milano (g. 18) – przedstawiciel muzy-
ki disco polo, który ma wierną rzeszę fanów. 
Przez cały program dożynek przeprowadzi 
nas natomiast Mariusz Kałamaga! Kiedyś 
członek kabaretu Łowcy.B a teraz konferan-
sjer, sypiący dowcipami jak z rękawa i potra-
fiący rozkręcić każdą imprezę. Chociaż u nas 
będzie miał łatwe zadanie, bo mieszkańców 
naszej gminy do zabawy namawiać nie trze-
ba. Dla amatorów tańca też przygotowali-
śmy coś ekstra – zabawę taneczną z muzy-
ką na żywo, która potrwa aż do północy. 
Przygrywać nam będzie kapela Czerwone 
Buty (start ok. g. 20). Niedzielne dożynko-
we spotkanie zakończymy wypełnionym 
humorem konkursem Torba Sołtysa, w któ-
rym przedstawiciele wsi zaprezentują nam 
niezbędnik sołtysa – z pewnością możemy 
tu liczyć na kreatywność jego uczestników 
i dawkę humoru. Pokaz fajerwerków roz-
świetli niebo o g. 21.30 i mamy nadzieję, że 
zachwyci wszystkich.

Dla każdego coś miłego 

Jak widać, na scenie będzie się dużo działo. Co 
nie znaczy, że tylko tam. Poza nią przygotowa-
liśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Wy-
stawcy pojawią się z rękodziełem, zabawkami 
dla najmłodszych, dmuchańcami, a Dolnoślą-
skie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Raso-
wych i Drobnego Inwentarza zaprezentuje nam 
piękne rasy gołębi, kur i królików. Młodzież  
zapraszamy na ściankę wspinaczkową, strzelni-
cę ASG i pole do minigolfa (Minigolf Wilczyce) 
oraz na warsztaty „My Nie Gryziemy” prowa-
dzone przez Fundację Ewy Naworol. Tradycyj-
nie szykujemy loterię, w której do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody m.in. samochód na weekend 
z pełnym bakiem paliwa ufundowany przez salon 
samochodowy GAM KIA w Długołęce i talony 
na pizzę w Pizza Station. Do rozdania będziemy 
mieli mnóstwo fajnych i pożytecznych gadżetów 
od ElektroZbiorka.pl, Selgrosu Cash&Carry, 
Banku Zachodniego WBK, Kogeneracji SA oraz 
Häfele oraz tradycyjnie dziesiątki gminnych fan-
tów. Uff, czy to już wszystko? Na pewno nie, bo 
atrakcji będzie tyle, że nie sposób wszystkich wy-
mienić - między innymi dzięki głównemu spon-
sorowi imprezy - firmie DREWNEX Konrad 
Jaskulski z Piecowic. Z pewnością jednak będzie 
czas, żeby z nich wszystkich skorzystać. Pamiętaj-
cie, 30 sierpnia Piecowice, boisko przy ul. Spor-
towej. Do zobaczenia!

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

Z ŻYCIA GMINY

Dożynki – będzie się działo!

Ciekawe, czy Marcin Daniec rozbawi nas do łez...
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„GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową 
spółką akcyjną Skarbu Państwa o  znac-
zeniu strategicznym dla polskiej gos-
podarki. Kluczowym zadaniem spółki 
jest transport paliw gazowych siecią 
przesyłową na terenie całego kraju do 
sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców 
końcowych podłączonych do systemu 
przesyłowego. Prowadzone przez spółkę 
inwestycje w  zakresie rozbudowy sys-
temu przesyłowego, służą dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego oraz poprawie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Cz-
eszów - Kiełczów zlokalizowany będzie 

w  woj. dolnośląskim(gminy: Długołęka 
oraz Zawonia), stanowić będzie jeden 
z  elementów Korytarza Północ-Południe. 
Dokumentacja projektowa inwestycji 
dofinansowana jest ze środków Europe-
jskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w  ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Dodatkowo, w 2013 roku, Komisja Europe-
jska przyznała inwestycji  status „Projektu 
o  znaczeniu wspólnotowym” („Project of 
Common Interest”). Osoby bliżej zaintere-
sowane realizacjami inwestycji firmy GAZ-
SYSTEM S.A. zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.gaz-system.pl.

Zespół Czerwone Buty zadba o dobrą energię podczas zabawy tanecznej
Mariusz Kałamaga. Jego osoba na pewno 
jeszcze bardziej ubarwi naszą imprezę
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Pierwsza  z zaplanowanych 
inwestycji budowy chodników 
przy drogach powiatowych  
rozpoczęta. 

22 lipca br., po rozstrzygnię-
ciu postępowania przetar-
gowego, podpisana zosta-
ła umowa na wykonanie 

jednostronnego chodnika w Wilczycach, 
z terminem zakończenia do 30 września br. 
Prace, z uwagi na krótki termin realizacji, 
prowadzone są intensywnie i przy dużym za-
angażowaniu wykonawcy, tj. firmy Wodro-
mel Maciej Sobkowiak. Wartość inwestycji 
wynosi 1 117 248,26 zł. Realizacja zadania, 
z uwagi na jego charakter oraz zwartą zabu-
dowę mieszkaniową i wąski pas drogowy, 
jest niestety przyczyną utrudnień w ruchu 
samochodowym. - Staramy się je niwelo-
wać poprzez sterowanie ruchem sygnaliza-
cją świetlną w najbardziej newralgicznych 
miejscach i uzupełnianie ubytków w jezdni 
kruszywem - mówi Maciej Żak z wydziału 
remontów i inwestycji.

Utrudnienia są efektem tego, iż niezbędna 
kanalizacja deszczowa częściowo została za-
projektowana w jezdni (wymogi techniczne). 
- Kierowcy muszą zwrócić uwagę na brak 
w tym miejscu nawierzchni - dodaje Maciej 
Żak. Wszelkie uwagi, zapytania i wnioski, 
dotyczące tej inwestycji, prosimy zgłaszać 

P race związane z budową sieci kana-
lizacji sanitarnej w gminie idą pełną 
parą.  - Trwają prace budowlane na 
ul. Wrocławskiej w Domaszczy-

nie - na odcinku od kościoła w stronę Szczod-
rego - mówi Katarzyna Wolicka z wydziału 
remontów i inwestycji. - Zakończyły się nato-
miast prace w obrębie ulic Fiołkowej i Leśnej, 
tj. na odcinku od nowo wybudowanej prze-
pompowni ścieków w ul. Fiołkowej do wpię-
cia za istniejącą przepompownią ścieków w ul. 
Myśliwskiej w Długołęce - dodaje. Planowany 
termin zakończenia inwestycji w Domaszczynie 
to październik 2016 r., a termin oddania jej do 
użytkowania to luty 2017 r. Budowa kanaliza-
cji sanitarnej trwa także w części Kiełczowa, 
obejmującej fragment ul. Wilczyckiej z sięga-
czami, sięgacz ul. Wrocławskiej oraz część ul. 
Szkolnej. - Zgodnie z planem przebiegają prace 
w ul. Szkolnej, które zakończą się jeszcze przed 

INWESTYCJE

Mieszkańcy gminy Długołęka mu-
szą podłączyć się do sieci kanali-
zacji sanitarnej. Takie są przepisy. 

P rzypominamy o obowiązku przyłą-
czania nieruchomości do istniejącej 
w zasięgu sieci kanalizacji sanitar-
nej. Wynika to z przepisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Właściciele nieruchomości, którzy pomimo 
możliwości technicznych nie podłączą się do ist-
niejącej sieci, otrzymają decyzję administracyjną 
nakazującą wykonanie przyłącza. Dlatego już te-
raz warto o to zadbać. W innym przypadku na-
leży spodziewać się kary grzywny. Prosimy właś-
cicieli nieruchomości, którzy mają techniczne 
możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, by zrobili to do końca 2015 r. Gmina, do 
tego czasu, zobowiązana jest do osiągnięcia blisko 
100-proc. stopnia skanalizowania aglomeracji.

Tomasz Bartoszewski
wydział ochrony środowiska

Odtworzona nawierzchnia asfaltowa na ul. Spacerowej 
w Bykowie
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Mieszkańcu,  
podłącz się do sieci!

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej
rozpoczęciem roku szkolnego - dodaje Katarzy-
na Wolicka. Planowany termin zakończenia 
całej inwestycji to październik 2015 r., sieć do 
użytkowania zostanie oddana pod koniec bieżą-
cego roku. Prace są realizowane także w Byko-
wie na ul. Ogrodowej, które nie należą do naj-
łatwiejszych ze względu na nawodnione grunty 
i dużą głębokość wykopów. Budowa trwa rów-
nież na ul. Czereśniowej i Gajowej, a w najbliż-
szym czasie rozpoczną się roboty na ul. Osied-
lowej. Odtwarzana jest nawierzchnia asfaltowa 
na ul. Spacerowej, w drugiej połowie sierpnia 
przyjdzie czas na ul. Lipową. Zakończenie prac 
w zakresie budowy sieci przewidziane jest na 
grudzień 2015 r. Po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie, wykonawca rozpocznie przyłą-
czanie poszczególnych nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej w II kwartale 2016 r.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

Dlaczego warto się podłączyć?
Po pierwsze -  
oszczędzasz pieniądze
Po drugie -  
podnosisz wartość nieruchomości
Po trzecie - 
zyskujesz komfort i wygodę
Po czwarte -  
chronisz środowisko naturalne

Jest bezpieczniej  
przy drogach powiatowych 

Inwestycja zostanie ukończona do 30 września br.
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bezpośrednio do urzędu gminy (k.magiera@
gmina.dlugoleka.pl, k.wolicka@gmina.dlugo-
leka.pl tel. 071 323 02 13).

Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji
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NIERUCHOMOŚCI/INWESTYCJE

SPROSTOWANIE

Do ostatniego numeru naszej gazety wkradły się dwa cho-
chliki dziennikarskie. Napisaliśmy, że w  ramach trwającej 
przebudowy ulic w Kamieniu, przeniesiony zostanie przysta-
nek autobusowy zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Jantaro-
wej z ulicą Bursztynową. Oczywiście chodziło o skrzyżowanie 
ul. Jantarowej z ul. Diamentową. Chochlik spłatał nam figla 
również w  informacji o  budowie rurociągu tłocznego kana-
lizacji sanitarnej w  Wilczycach. Jako wykonawcę inwestycji 
wskazaliśmy firmę JAMP a  w rzeczywistości była to firma 
JAMPO. Za obie pomyłki przepraszamy.

DZIEJE SIĘ - PRZETARGI W NASZEJ GMINIE (STAN NA DZIEŃ 21.08.2015 R.)
NAZWA POSTĘPOWANIA  TERMIN OTWARCIA INFORMACJA Z OTWARCIA TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO OFERT OFERT (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH UMOWY
  OFERT)/PODPISANIE UMOWY
   
Kompleksowa przebudowa ul. Wierzbowej w Długołęce 09.06.2015 r. 08.07.2015 r. – podpisano umowę 30.09.2015 r. 
  Wykonawca: Gembiak- Mikstacki Sp.J. z/s  
  w Krotoszynie, wartość umowy:789 311,41 zł brutto
 
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Wilczycach 19.06.2015 r. 22.07.2015 r.– podpisano umowę Wykonawca: Wodromel  30.09.2015 r. 
  Maciej Sobkowiak,wartość umowy: 1 117 248,26 zł brutto            
 
Remont nawierzchni drogi wraz z budową oświetlenia  02.07.2015 r. 04.08.2015 r. 4.11.2015 r. 
drogowego w Pietrzykowicach  Wykonawca: Gembiak-Mikstacki Sp.J. z/s w Krotoszynie 
  wartość umowy:266 872,15 złbrutto                                             
 
Przebudowa ul. Zgodnej i sięgaczy ul. Wrocławskiej  08.07.2015 r. 05.08.2015 r. 5.12.2015 r. 
w Kiełczowie  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe   
  AN-GREG Grzegorz Stiller z/s Jelcz-Laskowice 
  wartość umowy:605 829,65 zł brutto
  
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji dróg wraz z budową  24.07.2015 r. 20.08.2015 r.  20.11.2015 r. 
oświetlenia drogowego w Wilczycach, odcinek ul. Szkolnej   Wykonawca: SKANSKA S.A.,wartość oferty: 556 262,28 zł  
oraz odcinek ul. Sportowej   
  
Przebudowa ul. Stawowej w Pasikurowicach 13.07.2015 r. 04.08.2015 r. 4.12.2015 r. 
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
  AN-GREG Grzegorz Stiller z/s Jelcz-Laskowice 
  wartość umowy: 339 670,08 zł brutto
 
Budowa sygnalizacji świetlnej w Długołęce (skrzyżowanie  planowany termin ogłoszenia:   1 miesiąc od dnia 
ul. Wrocławskiej z ul. Wiejską) I połowa września 2015 r.   zawarcia umowy

W miejscowości znajduje 
się kościół, rozbudowa-
na właśnie szkoła pod-
stawowa i gimnazjum, 

ośrodek zdrowia, apteka, sklepy i punk-
ty usługowe. Działki przeznaczone do 
sprzedaży położone są we wschodniej 
części miejscowości, w sąsiedztwie za-
budowy wielorodzinnej niskiej, jedno-
rodzinnej o wysokim i średnim standar-
dzie wykończenia oraz nieruchomości 
niezabudowanych. Działki nie są wypo-
sażone w sieci infrastruktury technicz-
nej, ale istnieje możliwość podłączenia 
do sieci elektrycznej, wodnej i gazowej. 
W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego nieruchomości 

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA Kiełczów
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Kiełczów to wieś położona 

w południowo-zachodniej 

części gminy Długołęka 

i przylega do Wrocławia od 

strony dzielnicy i osiedla 

Psie Pole. 

Działki nr:
294/8 o pow. 0,2452 ha,  

cena ustalona w I przetargu  
580.000 zł brutto

294/11 o pow. 0,1760 ha,  
cena ustalona w I przetargu  

420.000 zł brutto

Termin przetargu – 01.10.2015 r.

znajdują się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową.

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
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Przystanek tymczasowo zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Jantarowej z Diamentową
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INWESTYCJE
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las, łączący Długołękę z parkiem 
w Szczodre, zaczyna przybierać 
kształt ścieżki spacerowej, z któ-

rej można już korzystać.  - Na trasie postawi-
liśmy kosze i ławki, wykonaliśmy podkosze-
nia i wzmocniliśmy nawierzchnię mieszanką 
kamienną. To zachęta dla nas wszystkich, 
by częściej korzystać z tak pięknych miejsc 
w gminie - mówi wójt Iwona Agnieszka Łe-
bek. Nawierzchnia ścieżki zostanie jeszcze 
wysypana drobnym materiałem kamiennym, 
by komfort jazdy rowerem i przyjemność 
z pieszych wycieczek były większe. W samym 
parku również zmiany – pojawiły się kaskady 
kwiatowe, które stanowią pierwszy etap jego 
upiększania. - Pilnujmy się nawzajem i dbajmy 
o to co nasze, aby gmina Długołęka stawała 

się coraz piękniejsza, bo zniszczone ławki, po-
przewracane kosze i rozsypane śmieci nikogo 
nie zachęcą do aktywnego wypoczynku w tym 
miejscu - apeluje wójt.

Katarzyna Wolicka
 wydział remontów i inwestycji

W efekcie podjętych przez wła-
dze gminy decyzji, niebawem 
przystąpimy do budowy syg-
nalizacji świetlnej na skrzyżo-

waniu ul. Wiejskiej z ul. Wrocławską w Dłu-
gołęce. Dokumentacja projektowa, którą 
zleciliśmy do opracowania już na początku 
tego roku, uzyskała  pozwolenie na budowę, 
a radni gminy – na wniosek wójta – zaakcep-
towali na lipcowej sesji zwiększenie środków 
w budżecie. Jeszcze tej jesieni planujemy 
uruchomić sygnalizację, licząc, że wpłynie 
to na poprawę bezpieczeństwa w tym rejo-
nie. Mimo wszystko ponownie apelujemy, 
by przestrzegać obowiązujących przepisów 
w zakresie dopuszczalnej prędkości, bowiem 
żadne urządzenia czy też oznakowanie nie 

pomogą, jeśli sami nie zaczniemy dbać o na-
sze bezpieczeństwo. 

Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji

N a przełomie sierpnia i września 
2015 r., PKP PLK SA rozpocznie 
się II etap prac modernizacyjnych 
toru (nr 2) na odcinku Długołęka-

-Wrocław Pasie Pole. Inwestycja ma potrwać 
do końca września br. i będzie polegać na prze-
budowaniu przejazdów kolejowych w ciągu ul. 
Kiełczowskiej w Mirkowie, ul. Wiejskiej, ul. 
Broniewskiego i ul. Robotniczej w Długołęce. 
W związku z tym  wyznaczone zostały objazdy 
dla ruchu kołowego. Szczegółowa mapa znaj-
duje się na stronie internetowej www.gmina.
dlugoleka.pl

Prace mogą spowodować kilkudniowe wy-
łączenia przejazdów z ruchu. Będziemy starali 
się Państwa o nich informować na bieżąco na 
stronie www.gmina.dlugoleka.pl i na gmin-
nym Facebooku. Wszelkie uwagi, pytania, 

dotyczące wykonywanych prac, prosimy kie-
rować bezpośrednio do inwestora, tj. PKP 
PLK SA.

Katarzyna Wolicka

Bieżnia w Łozinie – 
są znaki zapytania

W ciąż czekamy na wyniki naboru 
w ramach „Programu rozwoju in-
frastruktury lekkoatletycznej” (Or-

liki lekkoatletyczne). Ubiegamy się  o dofinan-
sowanie dla budowy bieżni lekkoatletycznej 
(bieżnia prosta o łącznej długości 120 m) przy 
Zespole Szkół w Łozinie. Z uwagi na ograni-
czony budżet gminy, inwestycja możliwa jest 
do realizacji wyłącznie przy wsparciu środków 
zewnętrznych, na które liczymy. 

- Decyzji w tym zakresie spodziewamy się na 
przełomie sierpnia i września – jeżeli otrzymamy 
dofinansowanie, niezwłocznie przystąpimy do 
wyboru wykonawcy i realizacji prac w terenie 
- mówi Dagmara Parfanowicz z wydziału pozy-
skiwania zewnętrznych środków finansowych 
i współpracy z zagranicą. - Niestety, z uwagi na 
przedłużający się czas weryfikacji wniosków, 
może się nie udać zakończyć jej w tym roku  ze 
względu na wymogi dotyczące technologii i czas 
niezbędny do realizacji projektów - dodaje Par-
fanowicz.

Katarzyna Wolicka
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych i współpracy z zagranicą

Gmina szuka 
oszczędności

W związku z otwarciem rynku ener- 
gii elektrycznej, obecnie funkcjonu-
je kilkadziesiąt podmiotów zajmują-

cych się sprzedażą energii elektrycznej. Gmina 
Długołęka, licząc na oszczędności w zakresie 
opłat za energię, dołączyła do Grupy Zakupowej 
Gminy Miejskiej Lubin. Dzięki temu, wspólnie 
zostanie przeprowadzone i udzielone zamówie-
nie w trybie przetargu nieograniczonego dla 
wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Postę-
powanie przetargowe, przeprowadzone przez 
gminę miejską Lubin, organizowane jest bez-
płatnie. Liczymy na to, że niższe ceny za energię 
elektryczną obniżą rachunki płacone przez na-
szą gminę. Następnym działaniem obniżającym 
koszty będzie modernizacja oświetlenia, która 
zostanie przeprowadzona po zawarciu porozu-
mienia z Tauron Dystrybuja S.A. 

- Stare oprawy rtęciowe i częściowo sodowe, 
zostaną zastąpione oprawami z LEDowym 
źródłem światła. Spodziewamy się znacznie 
niższych rachunków za energię elektryczną - 
mówi Elżbieta Grzebisz z wydziału remontów  
i inwestycji.

Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji

Zachęcamy spacerowiczów i rowerzystów do aktywnego 
wypoczynku

Czas na rower, czas na spacer!   

Będzie sygnalizacja na skrzyżowaniu w Długołęce 

W końcu remont przejazdów kolejowych
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Skrzyżowanie ul. Wrocławskiej z ul. Wiejską wkrótce 
będzie bezpieczniejsze
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Tor na odcinku Długołęka-Psie Pole doczeka się 
modernizacji
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Lipiec i sierpień były intensywne 
w ramach współpracy z naszymi 
partnerami z zagranicy. 

W pierwszych dniach sierpnia (3-
7.08) gościliśmy w Długołęce 
kilkuosobową delegację z Sarn 
na Ukrainie. Szóstce dzieci to-

warzyszyli opiekunowie. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Długołęce, która była organizato-
rem wizyty naszych sąsiadów, przygotowała dla 
nich wiele atrakcji. Dzieci zwiedziły Długołękę 
i urząd gminy oraz Wrocław: m.in. Ostrów 
Tumski, Rynek i Ogród Zoologiczny. Oglądały 
również miasto z pokładu statku podczas rejsu 
po Odrze. Niezapomnianych wrażeń dostar-
czyła im wycieczka po Afrykarium i JuraParku 
w Krasiejowie. Pobyt młodych Ukraińców to 
nie tylko przyjemny, ale i twórczy dla nich czas. 
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował war-
sztaty plastyczne i muzyczne, w których wzięli 
udział również ich polscy rówieśnicy, co było 
doskonałą okazją do nawiązania międzynaro-
dowych znajomości. Podczas uroczystego po-

Dzieci były zachwycone wizytą w Polsce
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Dzieci z Sarn z wizytą w Długołęce

Theresa Stöbel i Waltraud Hüppe-
Tenk, urzędniczki z naszego part-
nerskiego miasta Velen (Niemcy), 
odbyły w lipcu kilkudniowy staż 

w urzędzie gminy, podczas którego poznały 
pracę dwóch wydziałów: remontów i inwe-
stycji oraz planowania przestrzennego i go-
spodarki nieruchomościami. W ubiegłym 
roku nasi pracownicy mieli okazję zapoznać 
się z pracą tamtejszego urzędu. - Tego typu 
spotkania są najlepszym sposobem wymiany 
cennych doświadczeń, które później można 
wdrożyć w funkcjonowanie gminy - mówi 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Zapytaliśmy 
Theresę i Waltraud, co wyniosły ze stażu, 
i jak będą wspominać swoją wizytę w Polsce.

Spędziłyście cztery dni w Długołęce. Jak wra-
żenia?
Było bardzo ciekawie, imponująco i przepięknie. 
Obszar gminy jest bardzo duży, z mnóstwem zie-
leni. Ludzie są serdeczni, otwarci i bardzo gościn-
ni. Ten pobyt dostarczył nam dużo wrażeń. 

Staż w urzędzie gminy z pewnością był inten-
sywny, bo i czasu było niewiele. Jakie są wa-
sze spostrzeżenia po tych kilku dniach pracy 
w naszym urzędzie?
W porównaniu z naszą administracją zadania są 
tu dokładniej podzielone – każdy ma konkretny 
podział obowiązków. Przekształcania działek 
rolnych w budowlane lub przemysłowe jest ła-
twiejsze w Polsce niż w Niemczech. To zaleta 

i zapewne powód tego, że liczba mieszkańców 
gminy wzrosła tak znacząco w ostatnich latach. 
Imponujące jest również to, jak wasza gmina 
wspiera przedszkola i żłobki, dba o ich wysoki 
standard. Przedszkole w Długołęce jest bardzo 
przemyślane, ładnie  i kolorowo urządzone. 
Jedna rzecz nas jednak zdziwiła, ale widać, że się 
sprawdza - 25 dzieci poniżej 3. roku życia w jed-
nej grupie było pod opieką tylko dwóch opie-
kunek. U nas może być tylko 12 dzieci w jednej 
grupie.

Który punkt waszej wizyty był najbardziej in-
teresujący, może nawet inspirujący?

Wszystko było fajne i bardzo ciekawe. Jeśli 
jednak miałybyśmy wskazać, to może zwiedza-
nie szkoły w Kiełczowie, która, jak się okazało, 
ma wyższy standard niż nasze placówki oświa-
towe – chociażby salę do squasha. Niezapo-
mniana była też wizyta w świetlicy w Godzie-
szowej, gdzie specjalnie dla nas wystąpił zespół 
Kultywator a tamtejsze gospodynie przygo-
towały pyszne jedzenie. Wycieczka do Wroc-
ławia była wspaniała. Zdumiewające jest, jak 
pięknie odrestaurowano tam stare, zniszczone 
podczas wojny budynki.   

Rozmawiała Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

żegnania, dzieci i ich opiekunowie oraz polskie 
rodziny goszczące młodzież (p. Azarewiczowie, 
p. Litwin-Mania i p. Żołdak-Joya), otrzymały 
drobne upominki z rąk zastępcy wójta Haliny 
Szydłowskiej i przewodniczącego rady gmi-
ny Stanisława Azarewicza. Mamy nadzieję, że 
dzieci z Ukrainy ten krótki, ale jakże intensyw-
ny pobyt u nas, będą ciepło wspominać.

Mariola Golińczak
Gminna Biblioteka Publiczna

Niemcy uczyli się od nas

Bardzo dziękujemy za pomoc przy 
tłumaczeniu wywiadu Panu Thomasowi 
Flemmingowi z Domaszczyna.

Stażystki z zainteresowaniem obserwowały pracę  naszych wydziałów
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Zbiórka  
dla Ukrainy 
– dziękujemy 
darczyńcom

D ziękujemy wszystkim darczyń-
com, którzy przekazali na rzecz 
naszych sąsiadów z miasta part-
nerskiego Sarny odzież, przed-

mioty pierwszej potrzeby oraz przelali pie-
niądze na specjalnie w tym celu utworzone 
konto. Każda złotówka i każda rzecz mate-
rialna jest niezwykle cenna, zwłaszcza dla ma-
tek samotnie wychowujących dzieci w kraju 
ogarniętym konfliktem. Wszystkie dary i pie-
niądze zostaną przekazane najbardziej potrze-
bującym. Dziękujemy!

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
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