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Z ŻYCIA GMINY

Drodzy  

mieszkańcy!

W minionym miesiącu tematem, który nie schodził z ust wszystkich, 
były wybory parlamentarne. Jak widać po wynikach szykują się 
spore zmiany, które będziemy uważnie śledzić, i które, miejmy 

nadzieję, wyjdą nam na dobre. Systematyczne zmiany można natomiast zauwa-
żyć gołym okiem w gminie Długołęka. Na stronach 8-9 znajdą Państwo infor-
macje o naszych aktualnych projektach inwestycyjnych. Jesień jest łaskawa dla 
budowlańców, dlatego wiele działań uda nam się zakończyć jeszcze w tym roku.
W tym numerze gazety rozpoczniemy cykl inspirujących wywiadów z najzdolniej-
szymi i najbardziej utalentowanymi reprezentantami młodzieży z naszej gminy. 
Na dobry początek zaczniemy od rozmowy z tegoroczną stypendystką Natalią 
Michaś, która odnosi spore sukcesy w mało popularnej w Polsce dyscyplinie spor-
tu - golfie. Może uda jej się zainspirować Państwa do gry w golfa, który zyskuje 
coraz więcej zwolenników (o naszej golfistce przeczytacie na stronach 6-7).
Korzystając z okazji chciałabym również przypomnieć naszym mieszkańcom 
o dwóch, istotnych listopadowych datach. Po pierwsze jest to 14 listopada, 
w którym obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. W tym dniu zróbcie miłą 
niespodziankę swoim dziadkom lub rodzicom. Zachęcajcie ich też na co dzień do 
aktywnego spędzania czasu. Gmina ma ciekawą ofertę wydarzeń dla seniorów 
z Balami Seniora na czele. Starsze osoby mogą realizować swoje pasje także 
w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który w swojej ofercie posiada 
wiele zajęć, spotkań i wyjazdów. W listopadzie obchodzimy także Dzień Pra-
cownika Socjalnego (21 listopada). Pracownicy tej profesji to ludzie wrażliwi na 
krzywdę innych, empatyczni i zawsze gotowi do pomocy. Warto docenić i pamię-
tać o tych osobach w dniu ich święta.
Na koniec osobiście chciałam zachęcić Państwa do korzystania z aplikacji Ko-
munikator SISMS. Wielu z Was dostaje już na komórkę SMS-y z gminy dotyczące 
zbliżających się wydarzeń kulturalnych, ale też komunikaty o zagrożeniach czy 
trwających inwestycjach. Teraz chcemy wyjść naprzeciw użytkownikom smart-
fonów. Zapraszam więc do pobrania darmowej aplikacji Komunikator SISMS, 
która daje nam możliwość przesyłania plików graficznych i wideo (czytaj na str. 
4). Będziecie od tej pory na bieżąco informowani o życiu gminy. Ja już korzystam 
z tej aplikacji, Państwu też polecam.

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Wspomnień czar

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania 
wystawy „Jan Paweł II we Wrocławiu 
w 1983 r.”, powstałej pod patronatem ks. 
Kardynała Henryka Gulbinowicza i Pre-
zydenta Miasta Wrocławia. W urzędzie 
gminy zaprezentowano dziesięć plansz, 
stanowiących zapis pierwszej wizyty 
papieża Polaka w stolicy Dolnego Śląska.  
- Wystawa ukazuje również działania 
służb bezpieczeństwa i ich ilościowe 
zaangażowanie w kontrolę wizyty pa-
pieskiej, przez co może stać się źródłem 
refleksji nad sytuacją Polski i Kościoła 
katolickiego w latach 80. ubiegłego wie-
ku - mówi Ewa Bubień, dyrektor gminnej 
biblioteki. Ekspozycję można oglądać do 
6 listopada.

Wywiń się chorobie
Mieszkańcy gminy Długołęka mogą 
zaszczepić się przeciwko grypie. Z pro-
filaktycznego programu zdrowotnego 
mogą skorzystać osoby, które przed 9 
grudnia br. ukończyły 65 lat (miejsce 
zamieszkania weryfikowane jest na pod-
stawie dowodu osobistego lub oświad-
czenia). Szczepienia przeprowadzane 
będą najpóźniej do 15 grudnia w przy-
chodniach w Długołęce, Kiełczowie, 
Łozinie i Brzeziej Łące. Celem programu 
„Szczepienia ochronne przeciwko grypie 
w 2015 r.” jest zmniejszenie zachorowal-
ności na grypę i infekcje grypopodobne 
oraz zmniejszenie wskaźnika powikłań 
z powodu zachorowania na grypę. 

Masz haka na raka

Kobiety w wieku 50-69 lat mogą skorzy-
stać z bezpłatnych badań mammogra-
ficznych w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi. Mammobus stanie 5 i 10 
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Dzieci z SP w Długołęce przygotowały program artystyczny
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Profilaktyka może uratować życie

Wszystkim pracownikom socjalnym, w dniu Waszego świę-
ta, życzę sukcesów zawodowych, energii do wykonywania 
codziennych obowiązków, jak najwięcej satysfakcji z kontak-
tów z ludźmi, którym pomagacie oraz czasu dla siebie, swoich 
pasji i rodziny.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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piersi. Fotografie Marty Szczygłowskiej i Izy 
Moczarnej-Pasiek przedstawiają kobiety 
w różnym wieku, które opowiadają o tym, 
jak uniknąć choroby. Panie, które przyjdą 
na spotkanie, będą miały szansę nauczyć 
się samokontroli piersi. Zapraszamy!

Patriotycznie na 11 listopada

Z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści zachęcamy wszystkich do uczestnictwa 
w koncercie pieśni patriotycznych  
w Kościele Parafialnym w Długołęce. Każdy 
uczestnik otrzyma kokardę narodową zro-
bioną przez dzieci i młodzież oraz wysłucha 
przepięknych utworów w wykonaniu chóru. 
To będzie wyjątkowe popołudnie, które 
rozpocznie się o godz. 16. Zapraszamy  
w imieniu organizatorów - Gminnego 
Ośrodka Kultury i parafii w Długołęce.

Najstarsi w gminie

14 listopada obchodzony będzie Ogólno-
polski Dzień Seniora. Z tej okazji wójt Iwo-
na Agnieszka Łebek spotka się w urzędzie 
z najstarszymi mieszkańcami gminy Dłu-
gołęka. Będzie to czas gratulacji, miłych 
rozmów i wyjątkowego świętowania. 

Długołęka: I Gminny Jarmark 
Bożonarodzeniowy
19 grudnia zapraszamy wszystkich 
kochających świąteczną atmosferę na 
I Gminny Jarmark Bożonarodzenio-
wy. Stoiska z rękodziełem, choinkami, 
pysznym jedzeniem i innymi artykułami 
niezbędnymi do przygotowania świąt, 
staną na placu przy urzędzie gminy w go-
dzinach 10-21. Oprócz części handlowej 
będą również atrakcje przygotowane 
głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, 
m.in.: dom św. Mikołaja i warsztaty ze 
zdobienia pierników. Będzie świetna 
zabawa. To możemy obiecać! Serdecznie 
zapraszamy. Święta tuż, tuż.

Opracowała
Agnieszka Boruta

wydział promocji

listopada w Długołęce przy urzędzie 
gminy w godz. 9 -17. Rejestracja pro-
wadzona jest wyłącznie telefonicznie 
przez NS ZOZ „DIAGNOSTYK” w Zielonej 
Górze (tel. 58 325 76 02, 58 325 76 05).

Spotkanie z Daukszewiczem 
i Hugo-Baderem
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
6 listopada na spotkanie z Krzysztofem 
Daukszewiczem - satyrykiem, felieto-
nistą, tekściarzem, piosenkarzem, gita-
rzystą i kompozytorem w jednej osobie. 
Wielbiciele artysty będą mogli spotkać 
go już o godz. 17 w siedzibie biblioteki 
przy ul. Szkolnej 40 A. Natomiast 2 
grudnia, w tym samym miejscu, pojawi 
się Jacek Hugo-Bader - dziennikarz i re-
porter, okazjonalnie także filmowiec. 
Dwukrotny laureat nagrody Grand 
Press i Nagrody im. Kazimierza Dziewa-
nowskiego za publikacje o problemach 
i wydarzeniach międzynarodowych; no-
minowany do Nagrody Literackiej Nike 
i Nagrody im. Beaty Pawlak. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 17. 

Amazonki zapraszają
10 listopada o godz. 16.30 w urzędzie 
gminy Długołęka odbędzie się wernisaż 
wystawy „Nim rak da znak”, która pro-
muje profilaktykę przeciwnowotworo-
wą. Ekspozycję zorganizowało Stowarzy-
szenie Amazonek Femina – Fenix, od lat 
wspierające kobiety dotknięte rakiem 

Z ŻYCIA GMINY

NA SKRÓTY                    NA SKRÓTY                    NA SKRÓTY

fo
t.

 A
rc

hi
w

um

 
 
 

Mammobus
 

Spotkanie  
z Krzysztofem  
Daukszewiczem

 
 

Mammobus 
 

Wystawa 
„Nim rak  
da znak”

  

Koncert  
pieśni  

patriotycznych
 

Dzień  
seniora  

w gminie

Spotkanie  
z Jackiem 

Hugo- 
-Baderem

 
 I Gminny  

Jarmark Bożo-
narodzeniowy

grudzień

2
środa 

listopad

5
czwartek 

grudzień

19
sobota 

listopad

6
piątek 

listopad

11
środa 

listopad

10
wtorek 

listopad

14
sobota 

C O ?  G D Z I E ?  K I E DY ?  W   N A S Z E J  G M I N I E

fo
t.

 f
re

ep
ik

Drodzy Seniorzy! Z okazji Waszego święta pragnę złożyć najserdeczniejsze życze-

nia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, aby były 

wypełnione radością, szacunkiem oraz życzliwością napotkanych na co dzień ludzi.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Z ŻYCIA GMINY

W iadomości przesyłane przez 
aplikację Komunikator SiSMS 
są wyczerpujące - mogą za-
wierać nawet 10 tys. zna-

ków. Wszystkie mają nadany jeden z trzech 
statusów: informacja, ostrzeżenie lub alarm. 
Łatwo je rozpoznać dzięki kolorowi tła. Do 
każdej wiadomości załączany jest plik w po-

staci zdjęcia, filmu, nagrania audio lub PDF. 
Co nam daje jeszcze ta bezpłatna aplikacja? 
Chociażby możliwość wyrażania opinii na 
dany temat w dowolnym miejscu i czasie za 
pomocą interaktywnej ankiety, która wysy-
łana jest do odbiorców (użytkownicy mogą 
odpowiedzieć nadawcy i odesłać wiadomość 
ze zdjęciem, filmem lub nagraniem audio). 

Wszystkich użytkowników telefonów ko-
mórkowych zachęcamy do korzystania z bez-
płatnej  formy komunikacji z gminą Długo-
łęka – do pobrania z App Store i Google Play 
a wkrótce w Windows Store. Szczegóły na 
www.sisms.pl.

Agnieszka Boruta
wydział promocji

NAUCZYCIELE 
n Renata Głowacz SP Borowa 
n Karolina Woźniak SP Szczodre 
n Anna Radlińska SP Kiełczów 
n  Anna Kwiatkowska ZSP Długołęka 
n Barbara Sułek ZSP Mirków 
n Lidia Jaśkiewicz ZS Brzezia Łąka 
n Iwona Światłowska ZS Łozina 
n Marta Konarska ZS Siedlec 
n Marta Langier GIM Borowa 
n  Olga Tumiłowicz-Pilinko GIM 

Wilczyce 
n  Beata Babij-Sadowska ZLG Dłu-

gołęka 

PRACOWNIK ZESPOŁU  
OBSŁUGI EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEJ  
JEDNOSTEK OŚWIATO-
WYCH W DŁUGOŁĘCE
n Katarzyna Łazarewicz 

PRACOWNICY OBSŁUGI  
I ADMINISTRACJI
n Małgorzata Górska SP Borowa 
n Danuta Kot SP Kiełczów 
n Jadwiga Drobina ZSP Długołęka 
n Marian Litwin ZSP Mirków 
n Helena Stoga ZS Brzezia Łąka 

n Lidia Augustynowicz ZS Łozina 
n Krystyna Motyka ZS Siedlec 
n Laura Partyka GIM Borowa 
n  Bernarda Hełmecka GIM Wilczyce 
n  Romuald Dumański ZLG Długołęka     

MEDALIŚCI KEN I NAGRO-
DZENI PRZEZ KURATORA 
OŚWIATY 
n  Lucyna Ludwiczak Bugaj – ZSP 

Mirków (Medal KEN)
n  Joanna Chojnacka – SP Długołęka 

(Medal KEN)
n  Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 

SP Borowa (Medal KEN)

n  Janusz Szczerba – SP Borowa (Złoty 
Medal KEN)

n  Renata Głowacz – SP Borowa 
(Medal KEN)

n  Jolanta Krajewska – ZLG Długołęka 
(Nagroda Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty)

n  Agnieszka Cichorek – SP Szczodre 
(Medal KEN)

DYREKTORZY 
n Robert Torchała SP Borowa 

n Agnieszka Cichorek SP Szczodre

n Karolina Macowicz SP Kiełczów

n  Wojciech Ciemierzewski ZSP  

Długołęka

n Edyta Podyma ZSP Mirków

n Jolanta Gadowicz ZS Brzezia Łąka

n Ilona Skowera ZS Łozina

n Maria Biegańska ZS Siedlec

n Dariusz Gadowicz GIM Borowa

n Iwona Gradzik GIM Wilczyce

n Grażyna Pilarska ZLG Długołęka

Ściągnij aplikację i bądź na bieżąco!

Dzień Edukacji Narodowej  
- wyróżnienia dla najlepszych
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Gratulacje otrzymali również dyrektorzy szkół. Na zdjęciu Grażyna Pilarska, dyrektor 
Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce
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Podziękowania i gratulacje otrzymała Urszula Kuzyk, prezes oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Długołęka

W 2009 r. wójt Iwona Agnieszka Łebek zainicjowała organizację corocznych spotkań z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W gminie funkcjonuje aż 11 szkół. Nie sposób byłoby spotkać się ze 
wszystkimi pracownikami oświaty. Dlatego na uroczystość zapraszani są nauczyciele, dyrekto-
rzy i pracownicy obsługi, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i oddaniem 

swojej pracy w minionym roku szkolnym. Jest to idealny moment, aby w sposób szczególny docenić i wyróż-
nić ich codzienny trud wkładany w rozwój i bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców. Wójt, wraz 
z przewodniczącym rady, osobiście podziękowali wszystkim wyróżnionym i wręczyli im nagrody.

Anna Chomicka
wydział promocji

Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Komunikator SiSMS, aby 
móc korzystać z większego zakresu informacji niż tradycyjne 
SMS-y i być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszej gminie.
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Z ŻYCIA GMINY

A oszczędność jest tylko pozorna 
– robiąc coś takiego, rujnujemy 
swoje i czyjeś zdrowie.

Paląc śmieci uwalniamy do 
środowiska wiele szkodliwych substan-
cji, które rozprzestrzeniając się w sposób 
niekontrolowany, są przez nas wdycha-
ne. Substancje te kumulują się w organi-

zmie, uszkadzając komórki oraz narządy 
wewnętrzne i wcześniej czy później dając 
o sobie znać, np. w postaci chorób nowo-
tworowych. 

Zakaz palenia odpadów zapisany jest 
w ustawie. W przypadku stwierdzenia 
termicznego przekształcania odpadów 
w instalacji do tego nieprzeznaczonej,  

podejmowane są sankcje karne wynika-
jące z art. 191 ustawy o odpadach. Kara 
może wynieść nawet 5 tys. zł! Zastanówmy  
się zatem, czy tego typu „oszczędności” 
warte są naszego zdrowia i tak wysokiej 
grzywny.

Tomasz Bartoszewski
wydział ochrony środowiska

Z pewnością nie każdy właściciel 
nieruchomości zabudowanej wie, 
że ma obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu, na ścianie 
frontowej budynku, tabliczki z nu-
merem porządkowym. 

P rzypominamy o tym, bowiem niespeł-
nienie tego wymogu jest wykrocze-
niem. Właściwe oznakowanie budynku 
ma na celu uporządkowanie przestrzeni 

i ułatwia pracę strażakom, ratownikom, policjan-
tom czy kurierom. Pozwoli to również firmie 

odbierającej odpady komunalne na odnalezienie 
wszystkich nieruchomości i uwzględnienie ewen-
tualnych reklamacji dotyczących jakości świad-
czonych usług. - Należy jednak pamiętać, że samo 
umieszczenie ozdobnego numeru na budynku nie 
wystarczy. Od estetycznej strony ważniejsza jest 
informacyjna funkcja oznakowania – jeśli budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę 
z numerem należy umieścić również na ogrodze-
niu. Brak spełnienia tego obowiązku, stanowi wy-
kroczenie zagrożone karą mandatu - ostrzega To-
masz Bartoszewski z wydziału ochrony środowiska.

Marta Nawrocka
wydział ochrony środowiska

Przepraszam, jaki to numer?

Gmina Długołęka opieku-
je się bezpańskimi zwie-
rzętami. Tym razem pod 
opiekę wzięła porzucone 
koty.

Na nowy dom czekają trzy 
urocze kotki (trzymie-
sięczne), które w lipcu 
wraz ze swoją mamą i sio-

strą zostały porzucone w lesie. Zaopie-
kowaliśmy się  zwierzętami i od razu 
zapewniliśmy im podstawowa opiekę 
weterynaryjną. Do tej pory dwie kot-

ki znalazły nowy dom. Pozostałe trzy 
„dziewczyny” nadal czekają na kocha-
jących opiekunów. 

Warto podkreślić, że te małe, pu-
chate istotki są bardzo urocze, ale dość 
nieufne, dlatego jak najszybciej po-
trzebują ogromu miłości i właściwej 
opieki. Osoby, które byłyby zaintere-
sowane adopcją, prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr tel. 71 323 02 72 
lub mailowy: m.nawrocka@gmina.
dlugoleka.pl

Marta Nawrocka
wydział ochrony środowiska

Nie pal śmieci!

Przygarnij mnie!

Z przykrością stwierdzamy, że bardzo wielu mieszkań-
ców naszej gminy pali śmieci w piecach domowych, 
chcąc zaoszczędzić na opale i uniknąć opłaty za gospo-
darowanie odpadami. fo
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Czekamy na Ciebie - zdają się mówić ich spojrzenia
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Obiektyw naszego 
aparatu uwiecznił 
spotkania w szkołach 
w Borowej, Brzeziej 

Łące, Łozinie, Mirkowie, Siedlcu 
i Szczodrem. Dzieci z pełnym za-
angażowaniem ślubowały na sztan-
dar szkoły, że będą pilnie się uczyć 
i wzorowo zachowywać. To peł-
noprawni uczniowie, którzy rozpo-
częli właśnie długą, lecz pasjonującą 
przygodę z nauką. 

Podczas szkolnych uroczystości 
- w gronie nauczycieli, kolegów 
i rodziców - byli bardzo przeję-
ci. W końcu był to dla nich jeden 
z najważniejszych dni, bo wtedy 
otrzymali od dyrektorów swój 
pierwszy dokument - legitymację 
szkolną. Pierwszaki były świet-
nie przygotowane do występów 
artystycznych, czym wzbudzi-
ły zachwyt swoich najbliższych. 
Wszystkie uroczystości przebie-
gały w podniosłej, ale przyjaznej 

atmosferze. - Piękna i wzruszająca 
gala - mówili podekscytowani ro-
dzice, opuszczając szkołę w Brze-
ziej Łące. Gratulujemy wszystkim 
dzieciom a także gimnazjalistom 
i życzymy wspaniałych szkolnych 
wspomnień.

Agnieszka Boruta
wydział promocji

Z ŻYCIA GMINY

Rozpoczynamy cykl 
wywiadów ze sty-
pendystami. W tym 
numerze przepytu-
jemy młodą, zdolną 
golfistkę z Wilczyc 
Natalię Michaś. 

Golf to bardzo prestiżowy 
sport, zazwyczaj uprawiany 
przez mężczyzn (w powszechnej świadomo-
ści przynajmniej). Skąd inspiracja tą właśnie 
dziedziną, i jak to się wszystko zaczęło?
Gdy byłam młodsza, mama zabrała mnie i mo-
jego brata na pobliskie pole golfowe. Ponieważ 
sama grała kiedyś w hokeja na trawie, szuka-

ła podobnego sportu, 
który nas zainteresuje. 
Udało się jej, bo teraz 
nie wyobrażam sobie 
życia bez golfa i bez 
tego, jakie drzwi prze-
de mną otworzył.

Jak widać, to pro-
centuje. Masz już na 
koncie bardzo wiele 

sukcesów. Jesteś reprezentantką Polski, 
zdobyłaś z  drużyną 6. miejsce w  Mistrzo-
stwach Europy, zwyciężyłaś kwalifikacje 
europejskie i  awansowałaś na zawody 
światowe w USA. Ile godzin tygodniowo tre-
nujesz?

Mamo, tato -  jestem pierwszakiem!
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Gimnazjaliści z Łoziny byli przejęci swoją rolą tego dnia
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Każdego ucznia dyrektor pasował na gimnazjalistę szkoły w Borowej
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Każde dziecko otrzymało swój pier-
wszy dokument - legitymację szkolną
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Natalia zdecydowanie zasłużyła na stypendium

Z Natalią Michaś, golfistką i jedną ze stypendystek Wójta Gminy Długołęka,       rozmawia Agnieszka Boruta.

Golf jest najbliższy mojemu   sercu i niech tak pozostanie
Za miesiąc przedstawimy 

Państwu sylwetkę inne-

go zdolnego mieszkańca 

gminy Długołęka, który 

odnosi sukcesy w nauce 

lub sporcie. Zapraszamy 

do inspirującej lektury.

W tym miesiącu w gminnych szkołach podstawo-
wych odbyły się pasowania na ucznia. W poczet 
pierwszaków oficjalnie przyjęto też gimnazjalistów 
z Borowej i Łoziny.
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Z ŻYCIA GMINY

Mamo, tato -  jestem pierwszakiem!
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Wśród gości uroczystości w Szczodrem była zastępca wójta 
Halina Szydłowska 
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... i to samo wydarzenie w Łozinie 
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Pierwszaki z Borowej zaprezentowały piękny program artystyczny
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Pasowanie na ucznia w Mirkowie...

Z Natalią Michaś, golfistką i jedną ze stypendystek Wójta Gminy Długołęka,       rozmawia Agnieszka Boruta.

Golf jest najbliższy mojemu   sercu i niech tak pozostanie
Ciężko przeliczyć to na godziny, ponieważ 
pełną rundę 18-dołkową idzie się ok. 5 go-
dzin. Trenuję pięć razy w tygodniu, włącz-
nie z weekendami. Zazwyczaj nie patrzę 
wtedy na zegarek. Zależy mi na tym, żeby 
zrobić to w 99% dobrze i być zadowoloną 
po treningu.

Gdzie trenujesz na co dzień i  kto pracuje 
z Tobą na sukces?
Obecnie trenuję na dwóch polach golfowych 
(Toya Golf&CC oraz Gradi Golf). Za moje 
sukcesy odpowiada Matthew Tipper, zajmu-
jący się moją techniką gry, Mateusz Kustra, 
który dba o moje przygotowanie fizyczne oraz 
Mike O’Brien, który nadzoruje cały przebieg 
treningów. Ale i tak najlepszym trenerem, ja-

kiego miałam, jest mój starszy brat. Oczywi-
ście nie mogłabym sobie wyobrazić spełniania 
tych wszystkich marzeń i sukcesów, gdyby 
nie wsparcie jakie dostaję od szkoły i dyrektor 
Iwony Gradzik.

Jesteś tegoroczną stypendystką Wójta Gmi-
ny Długołęka. Serdeczne gratulacje! Mamy 
nadzieję, że stypendium choć w części zasili 
Twój budżet. Domyślam się, że golf to bar-
dzo drogi sport?
Wbrew stereotypom golf nie jest sportem tyl-
ko dla bogatych ludzi. Każdy, kto chce upra-
wiać jakiś sport zawodowo, musi najpierw 
zainwestować. A za stypendium zdążyłam już 
kupić cztery nowe kije, z czego się bardzo cie-
szę.

Powiedz, jakie są Twoje sportowe cele na 
najbliższe dwa lata?
Na pewno więcej sukcesów, a co za tym 
idzie, więcej grania i efektywnych ćwi-
czeń.

Treningi z  pewnością pochłaniają więk-
szość Twojego czasu. Gdy masz jednak 
chwilę na relaks, co najbardziej lubisz ro-
bić?
Może to dziwnie zabrzmi, ale nawet w wol-
nym czasie uwielbiam chodzić z przyjaciół-
mi na pole i grać. Mam jednak jeszcze jedną 
pasję, którą jest granie na instrumentach 
– obecnie gram na saksofonie w szkole mu-
zycznej. Jednak golf jest bliższy mojemu ser-
cu i niech tak pozostanie.
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Zmodernizowaliśmy również wy-
brane punkty świetlne na ulicy 
Wrocławskiej w Długołęce. Od 
teraz będzie zdecydowanie jaśniej 

na odcinku od ulicy Robotniczej do ulicy 
Wiejskiej – zapewnia Katarzyna Wolicka 
z wydziału remontów i inwestycji. - W pla-
nach mamy modernizację kolejnych punktów 
świetlnych przy dawnej drodze krajowej nr 
8 – dodaje.

Zawarto umowy na wykonanie jeszcze 
dwóch inwestycji oświetleniowych  w naszej 
gminie, tym razem w Jaksonowicach (oświet-
lenie placu zabaw) oraz dwóch odcinków dróg 
w Łosicach. Termin ich zakończenia, to gru-
dzień 2015 r.

To jeszcze przed nami

Na odbiór czeka już oświetlenie terenu re-
kreacyjnego nieopodal szkoły w Siedlcu. Na 
razie trwa weryfikacja dokumentów i popraw-
ności zrealizowanych robót przez inspektora 

nadzoru. Powody do zadowolenia mają też 
mieszkańcy ulicy Prostej w Domaszczynie, 
którzy doczekali się oświetlenia drogowego.

Władze gminy podjęły decyzję o budowie 
w tym roku oświetlenia drogowego w ulicy 
Akacjowej w Kiełczowie. - Wystąpiły opóź-
nienia projektowe związane z tą inwesty-
cją. Pragnę jednak uspokoić mieszkańców 
– z pewnością zostanie ona zrealizowana – in-
formuje Katarzyna Wolicka. - Jednak termin 
jej realizacji musiał ulec przesunięciu na I/
II kwartał 2016 r. Jakie są przyczyny takiego 
stanu rzeczy? - W połowie roku pojawiły się 

problemy na etapie prac projektowych, w wy-
niku których  gmina została zmuszona do od-
stąpienia od umowy z pierwotnie wybranym 
projektantem. Umowa została rozwiązana, 
a zakończenie prac projektowych zlecono 
innej firmie, z terminem ich realizacji do 16 
listopada br. - wyjaśnia kierownik wydziału 
remontów i inwestycji. Po otrzymaniu kom-
pletnej dokumentacji projektowej zostanie 
przeprowadzone postępowanie przetargowe, 
które wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Agnieszka Boruta
wydział promocji

Oświetlona gmina, 
bezpieczna gmina

INWESTYCJE/FINANSE

Ulica Prosta jest już w pełni oświetlona i można się nią bezpiecznie poruszać
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W Rakowie działa już oświetle-
nie drogowe (działka drogowa 
nr 359), które zostało zreali-
zowane jako jeden z etapów 
planowanej inwestycji. Na 
kompleksowe jej zakończenie 
mieszkańcy muszą poczekać 
do drugiej połowy listopada.

W związku z tym gmina Długo-
łęka, szukając oszczędności, 
zdecydowała się na dołączenie 
w tym roku do Grupy Zaku-

powej organizowanej przez gminę Miejską 
Lubin i razem z 127 podmiotami (w tym wie-
loma gminami województwa dolnośląskiego  
i lubuskiego) stała się uczestnikiem przetargu 
nieograniczonego na wybór nowego sprzedaw-
cy energii elektrycznej. Najniższą cenę przed-
stawiła firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - nasz 
dotychczasowy dostawca. Określona została 
nowa, zdecydowanie niższa cena jednostkowa 
(jednakowa dla wszystkich taryf), w wysokości 

0,2062 zł za 1 kWh netto (dotychczasowe staw-
ki wynoszą od 0,4170 zł do 0,2489 zł za 1 kWh 
dla różnych taryf). Co to oznacza? Nic innego 
jak spore oszczędności. Od stycznia 2016 roku 
rachunki za energię elektryczną dla gminnych 
obiektów (budynki szkół i świetlic, oświetlenie 
drogowe i inne części stanowiące mienie gmi-
ny), zmniejszą się o ok. 20%.

Maciej Żak
wydział remontów i inwestycji

I na energii da się zaoszczędzić
Obecnie Prawo energetyczne 
umożliwia wszystkim odbior-
com wybór dostawcy energii 
elektrycznej. 
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Kiełczów:  
Zgodna w budowie

W ramach trwających robót drogo-
wych wykonano warstwę podbu-
dowy, niedługo przyjdzie czas na 
krawężniki. Prace wykonuje Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe 
AN-GREG Grzegorz Stiller. Inwestycja 
zostanie zrealizowana do 5 grudnia 
br. a jej koszt to 605 829,65 zł brutto.

Pietrzykowice:  
Dywaniki asfaltowe

Trwa remont nawierzchni drogi wraz 
z budową oświetlenia drogowego. 
Inwestycja zostanie zakończona jesz-
cze w tym roku. Wykonawcą robót 
jest firma Gembiak- Mikstacki Spółka 
Jawna. 

Wilczyce: Nowa Szkolna  
i Sportowa 
Remontowana jest nawierzchnia  
drogi w ul. Szkolnej/Sportowej  
i budowane jest oświetlenie drogo-
we. Termin realizacji robót to  
15 grudnia br. Wykonawcą jest 
Skanska S.A. 

Wilczyce:  
Będzie nowy chodnik

Roboty związane z budową chodnika 
są już na bardzo zaawansowanym 
etapie. Wykonano w całości kana-
lizację deszczową. Obecnie trwają 
prace związane z wykonywaniem 
nawierzchni chodnika, zjazdów oraz 
dojść na posesje przylegające do ul. 
Wrocławskiej. Za realizację odpowia-
da WODROMEL Sobkowiak Maciej. 
Inwestycja ma powstać do 30 listo-
pada br. a jej koszt to 1 117 248,26 zł 
brutto.

Długołęka:  
Szkoła w rozbudowie

Prace związane z budową nowego 
skrzydła dydaktycznego przy budyn-
ku szkoły podstawowej w Długołęce 
trwają. Zakończone zostały już roboty 
murowe na parterze, wykonano również 
strop.  Ponadto realizowane są prace 
związane z zagospodarowaniem terenu 
patio, a także prace murowe na drugiej 
kondygnacji budynku. Wykonawcą jest 
Spółka Inżynieryjno-Budowlana SIBUD. 
Roboty budowlane zakończą się do 25 
października 2016 r. a ich wartość to  
3 062 650,11 zł brutto.

Kamień: Jantarowa  
i Diamentowa na tapecie

Trwają roboty drogowe na ul. Diamen-
towej, gdzie wykonano podbudowę 
bitumiczną połowy jezdni. Końca 
dobiegają prace związane z budową 
chodnika. Na ul. Jantarowej zakończo-
no główny front robót drogowych. Do 
wykonania pozostały zjazdy oraz pobo-
cza. Wykonawcą jest STRABAG Infra-
struktura Południe. Termin zakończe-
nia to 30 listopada br. Koszt inwestycji 
wynosi 1 967 276,88 zł brutto. 

Pasikurowice:  
Jesteśmy na mecie

Zakończono prace przy nawierzch-
ni ul. Stawowej, którą wykonano 
z kostki betonowej wraz ze zjazda-
mi do przyległych posesji. Obecnie 
trwają końcowe prace przy wyko-
naniu oświetlenia drogowego oraz 
zagospodarowaniu poboczy. Termin 
zakończenia inwestycji to 4 grudnia 
br.

Opracował Maciej Żak
wydział remontów i inwestycji

INWESTYCJE 
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Wpobliżu miejscowości 
znajduje się droga eks-
presowa S8. Na miejscu 
mieszkańcy mają kościół, 

dwa sklepy spożywcze, punkty usługo-
we a także dworzec kolejowy, na którym 
zatrzymuje się szynobus relacji Wrocław-
-Trzebnica. Szkoła znajduje się w sąsied-
nim Siedlcu.

- Działka przeznaczona do sprzedaży po-
łożona jest przy ul. Miodowej, ok. 400 m 
od głównej drogi w miejscowości – mówi 
Aniela Wichlińska, zastępca kierownika 
wydziału PiGN. - Nieruchomość poło-
żona jest na płaskim terenie, ma kształt 
prostokąta. Jej otoczenie stanowią tereny 
niezabudowane (pola i las) oraz zabudowa 
jednorodzinna. Sieci infrastruktury tech-
nicznej doprowadzone są do zabudowań 
przy ul. Miodowej ok. 100 m od granicy 
działki. W miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego działka przezna-
czona jest 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 PASIKUROWICE
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Pasikurowice to wieś poło-
żona w północno-zachodniej 
części gminy Długołęka. 
Dojazd do Wrocławia zajmu-
je tylko ok. 20 minut. 

Działka nr:  
104/2 o pow. 0,1503 ha, cena wywoławcza  

nieruchomości 90 tys. zł netto
Planowany termin VI przetargu  
– koniec listopada 2015 r.

DZIEJE SIĘ - PRZETARGI W NASZEJ GMINIE (STAN NA DZIEŃ 22.10.2015 R.)
NAZWA POSTĘPOWANIA  TERMIN OTWARCIA INFORMACJA Z OTWARCIA TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO OFERT OFERT (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH UMOWY
  OFERT)/PODPISANIE UMOWY
   

Budowa sygnalizacji świetlnej  05.10.2015 r. UMOWA – zawarta 1 miesiąc od dnia 

w Długołęce (skrzyżowanie   w dniu 28 października 2015 r. zawarcia umowy 

ul. Wrocławskiej z ul. Wiejską)   

 

Odbiór odpadów komunalnych  22.10.2015 r. Wpłynęły 3 oferty  31.12.2016 r. 

z terenu gminy Długołęka  – trwa ich weryfikacja 

 

Budowa kompleksu lekkoatletycznego  21.09.2015 r. Planowany termin zawarcia umowy 31.05.2016 r. 

w Łozinie  – 3 listopada 2015 r.  

 

Budowa oświetlenia drogowego  30.09.2015 r. Wpłynęło 8 ofert 30.04.2016 r. 

w Wilczycach (ul. Wałowa, ul. Klonowa)   – trwa ich weryfikacja 

 

Usługa odśnieżania dróg gminnych 05.11.2015 r.  30.04.2016 r.

NIERUCHOMOŚCI/INWESTYCJE 
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DOTACJE

Gmina Długołęka przymierza się do złożenia wniosku o do-
finansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Budo-
wa lub modernizacja dróg lokalnych”. Możemy pozyskać 

maksymalnie 3 mln zł.
Obecnie inwestycje weryfikowane są pod kątem wymagań konkur-

sowych. Po szczegółowej analizie zostanie wybrana ta, która będzie 
ubiegać się o dofinansowanie. Planowany termin naboru wniosków 
to IV kwartał br. 

Przystępujemy również do partnerskiego projektu w zakresie E-u-
sług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pod koniec października br. wójt 
gminy Długołęka podpisał porozumienie o współpracy dotyczące 
przygotowania i realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i ja-
kości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych 
zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych 
powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin”. 

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicz-
nych w administracji powiatowej i gminnej. Przewidywany okres jego 
realizacji to lata 2015-2018 w przypadku pozyskania dofinansowa-
nia z UE. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 
I kwartał 2016 r.

Kamila Rot
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych  

i współpracy z zagranicą fo
t.
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Przymiarka do unijnej kasy

Domaszczyn i Łozina: Mamy 
dotacje na altany parkowe
Podpisano umowę o dotacje w ra-
mach konkursu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Gmina Długołęka 
za 25 tys. zł zbuduje altany parkowe 
w dwóch miejscowościach. Obecnie 
inwestycje są w trakcie realizacji, 

a już w listopadzie mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli w pełni 
korzystać z nowo wybudowanych 
obiektów. 

Kiełczów: Trzymamy kciuki
Gmina Długołęka stara się o dofi-
nansowanie na budowę dróg w Kieł-
czowie na ul. Bławatnej i na odcinku 
ul. Sportowej w ramach Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury na lata 2016-2019. Realiza-
cja tego zadania będzie mieć na celu 
poprawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców i ruchu drogowego. Inwestycja 
zostanie zrealizowana w 2016 r. 
Planowana wysokość dofinansowa-
nia to 50% kosztów przewidzianych 
na realizację zadania,  którego koszt 
całkowity, na podstawie kosztorysu, 
wynosi 5 510 890,24 zł.

n Co już mamy? n O co się staramy? n

Wójt gminy serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców 
na cykl wydarzeń związa-
nych z funduszami unijny-

mi, organizowany przez Punkt Informacji 
Europejskiej gminy Długołęka. W listopa-
dzie zostaną zorganizowane następujące 
wydarzenia:

n  Konkurs fotograficzny pn. 
„Długołęka w obiektywie – fun-
dusze w tle”. Szczegółowe infor-

macje na temat konkursu zostaną 
zamieszczone w listopadzie br. na 
stronie internetowej www.gmina.
dlugoleka.pl i na facebook.com/
wdlugolece.

n  Bezpłatne konsultacje na temat 
wsparcia ze środków Funduszy 
Europejskich w ramach Mobil-
nego Punktu Informacyjnego, 
które odbędą się w urzędzie 

gminy w środę, 25 listopada, 
w godzinach 11-14.

n  V Konferencja Europejska z cyk-
lu „Gmina Długołęka w Unii Eu-
ropejskiej”. Spotkanie odbędzie 
się w środę, 18 listopada, w sali 
obrad urzędu gminy. Początek 
o godz. 17. Kamila Rot
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych i współpracy z zagranicą

Punkt Informacji Europejskiej
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W San Sebastian było po prostu 
super – mówią zgodnie ucz-
niowie, którzy w październiku 
br. wzięli udział w wymianie 

międzyszkolnej z Jesuitak Donostia. Dwudzie-
stu dwóch szczęśliwców przez tydzień gościło 
u rodzin swoich rówieśników z Kraju Basków. 
Inspiracją do zorganizowania tej wymiany był 
fakt, że zarówno Wrocław, jak i San Sebastian 
wybrane zostały na Europejską Stolicę Kul-
tury w 2016 roku. Nasza młodzież nie tylko 
intensywnie ćwiczyła praktyczną znajomość 
języka angielskiego, ale poznała też fascynują-
cą historię i kulturę Basków,  zwiedziła jaski-
nie w Pirenejach, Bilbao ze słynnym Muzeum 
Guggenheima oraz sielankowe nadmorskie 
miasteczka w części francuskiej. - Nasza wizyta 
została odnotowana w gazecie El Diario Va-

sco, podczas kongresu władz regionu – cieszy 
się jedna z uczestniczek wymiany, która wspo-
mina też udział swojej koleżanki w audycji ra-
diowej. Nasza młodzież, pytana o to za czym 
będzie najbardziej tęsknić, odpowiada różnie: 
„Za wieczornymi rozmowami z moją nową 
przyjaciółką!” „Za wspaniałym baskijskim je-
dzeniem!” „Za plażą!” „Za spacerami uliczkami 
starego miasta w miłym towarzystwie!” „Za 
moją baskijską rodziną!”.

My też pokazaliśmy swoją 
gościnność

W oczekiwaniu na kwietniową rewizytę 
naszych przyjaciół z San Sebastian gościliśmy 
kilka dni temu grupę Hiszpanów z Mollerussy, 
którzy wraz z opiekunami przyjechali do Polski 
również w ramach wymiany międzyszkolnej. 

Był to intensywny tydzień, pełen wrażeń dla 
obu stron. Katalończycy zwiedzili naszą gminę, 
zawitali do urzędu, gdzie poznali specyfikę jego 
pracy i odkrywali uroki Wrocławia, Drezna 
i Pragi. Swój udział w uatrakcyjnieniu pobytu 
młodym obcokrajowcom miały panie z koła 
gospodyń wiejskich w Dobroszowie, które po-
kazały im, jak się lepi pierogi. Goście z ochotą 
i uśmiechem na twarzy oddali się kulinarnemu 
eksperymentowi, wspierani przez swoich pol-
skich kolegów. Nasi uczniowie zadbali o to, 
by mieszkańcy Mollerussy poznali choć trochę 
historię i geografię naszego kraju oraz staropol-
skie obyczaje. - To był wspaniały czas, Polska 
jest pięka – zachwycali się nasi goście, wracając 
do Hiszpanii.

Grażyna Pilarska
Zespół Licealno-Gimnazjalny w Długołęce

¡Bienvenida!

Wspomnienia z San Sebastian na długo pozostaną w pamięci naszej młodzieży Było bosko! - mówią uczniowie

Hiszpanie czuli się u nas bardzo dobrze... ...i z zainteresowaniem słuchali o pracy naszych urzędników

Młodzież z Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce miała ostatnio intensywne lekcje z hiszpańskiego  
i angielskiego. Były to jednak lekcje bardzo przyjemne, ponieważ spędzone z rówieśnikami z Hiszpanii.


