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Koncert na 11 Listopada

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
w kościele parafialnym w Długołęce odbę-
dzie się koncert pieśni patriotycznych Folk 
Kapeli Góralska Hora. Zapraszamy o godz. 
16.30 w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury.

Policyjny program ALFA 
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Długołęce 
przystąpili do realizacji programu edukacyj-
no-informacyjnego pn. „ALFA”. Ma on na celu 
przygotowanie mieszkańców do odpowied-
niego zachowania się w przypadku poten-
cjalnego zagrożenia zamachami terrorystycz-
nymi. Pierwsze spotkania funkcjonariusze 
przeprowadzą w przedszkolach, a następnie 
w pozostałych placówkach oświatowych na 
terenie gminy. Docelowo, projekt obejmie 
wszystkich mieszkańców, poprzez spotkania 
oraz przekazywanie ulotek, czy też publi-
kowanie informacji w lokalnych mediach, 
parafiach, itp.  

Długołęka: Szukamy 
wystawców
17 grudnia w Długołęce odbę-
dzie się II Gminny Jarmark Bożo-
narodzeniowy (start o godz. 11). 
W związku z tym poszukujemy 
handlowców, którzy zechcieliby 
się wystawić ze swoimi produk-
tami, wpisującymi się w charakter świąt: ręko-
dziełem, kosmetykami naturalnymi, drzewka-
mi, odzieżą, żywnością itp. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod nr tel: 71 323 02 43 
lub promocja@gmina.dlugoleka.pl

Drodzy  

mieszkańcy!

W tym numerze gazety dużo miejsca poświęcamy 

zdolnej młodzieży z naszej gminy. To była wiel-

ka przyjemność wręczyć tyle stypendiów wójta 

(77!), zobaczyć dumę rodziców i nauczycieli oraz zadowolo-

nych z siebie uczniów. Ja też jestem szczęśliwa, że tak god-

nie reprezentujecie swoje szkoły! To samo dotyczy dziesiątki 

stypendystów Rady Powiatu Wrocławskiego – dziękuję za to, 

że  w taki właśnie sposób promujecie naszą gminę i gratuluję 

serdecznie sukcesu. A Państwa zapraszam na str. 4 po szcze-

góły i nazwiska wyróżnionych.

Rodziców pierwszoklasistów z kolei zachęcam do przewró-

cenia gazety na str. 5, gdzie zamieściliśmy zdjęcia z pasowa-

nia na ucznia – wzruszających uroczystości, które odbyły się 

w październiku w naszych szkołach. To tylko namiastka – po 

więcej fotografii zapraszam na www.facebook.com/dlugolece

Dużo dzieje się w naszej gminnej kulturze. Chwalimy się sukcesa-

mi, zapowiadamy spotkania z gwiazdami i zapraszamy na zajęcia, 

skrojone na miarę potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Zajrzyj-

cie proszę na str. 6 i skorzystajcie z oferty – warto!

Nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o inwestycje – szereg z nich 

kontynuujemy, wiele już zakończyliśmy. Największym wyzwa-

niem jest teraz budowa hali sportowej w Kiełczowie. O wszyst-

kim przeczytacie na str. 9.

A teraz intensywnie pracujemy nad organizacją II Gminnego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego, który już 17 grudnia w Dłu-

gołęce. Będzie jeszcze więcej stoisk ze świątecznymi produk-

tami, jak zwykle wiele atrakcji dla dzieci, muzyka na żywo 

– postaramy się wprowadzić Państwa w świąteczny klimat jak 

najlepiej potrafimy. Już dzisiaj gorąco na niego zapraszam!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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Długołęka: 70-lecie  
podstawówki

Dyrekcja oraz społeczność szkoły podsta-
wowej zapraszają wszystkich związanych 
z tą placówką na uroczystości jubileu-
szowe. Zaplanowano je na 19 listopada. 
rozpoczęcie o godz. 15 w kościele p.w. św. 
Michała Archanioła.

Wilczyce: Komputer  
bez tajemnic

ruszył „Kurs obsługi komputera – za-
czynamy od podstaw”. Zachęcamy do 
zapisywania się wszystkich zaintereso-
wanych obsługą komputera, korzysta-

niem z internetu i poczty elektronicznej, 
a także wieloma innymi zagadnieniami, 
które uławiają życie poprzez wykorzystanie 
tego urządzenia i jego możliwości. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki o godz. 14 
w bibliotece w Wilczycach przy ul. Wroc-
ławskej 15.

Długołęka: Długa Dyszka

9 października w Długołęce odbył się bieg 
„Długa Dyszka”, którego organizatorem 
było stowarzyszenie Pro-run Wrocław we 
współpracy z gminą Długołęka. W ramach 
imprezy uczestnicy pobiegli na 5 i 10 km. 
Wśród mieszkańców gminy Długołęka 
biorących udział w krótszym biegu najszybsi 
byli: bogdan ianko (1. m.), Marcin Kwiecień 
(2. m.), sylwia kucharska (1. m.) i Renata 
basińska (2. m.). Najszybsi mieszkańcy gminy 
Długołęka na dwukrotnie dłuższym dystan-
sie to: wojciech durczyński (1. m.), czesław 
wilk (2. m.), marcin Rosiecki (3. m.), Anna 
więcek (1. m.), agata noganowicz (2. m.),  
dorota Jastrzębska (3. m.). Na zakończenie 
zawodów odbył się również dziecięcy Bieg 
Krasnala. Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom! 

Uchroń się przed grypą
Mieszkańcy gminy Długołęka mogą 
zaszczepić się przeciwko grypie. Z profi-
laktycznego programu zdrowotnego mogą 
skorzystać osoby, które przed 9 grudnia 
br. ukończyły 65 lat i mieszkają na tere-

nie naszej gminy (miejsce zamieszkania 
weryfikowane jest na podstawie dowodu 
osobistego lub oświadczenia). szczepienia 
przeprowadzane będą najpóźniej do 15 
grudnia br. w przychodniach w Brzeziej 
Łące, Długołęce, Kiełczowie i Łozinie. Wy-
starczy się zarejestrować. Celem programu 
„szczepienia ochronne przeciwko grypie 
w 2016 r.”, finansowanego przez gminę 
Długołęka, jest zmniejszenie zachorowal-
ności (również na infekcje grypopodobne) 
oraz obniżenie wskaźnika powikłań z po-
wodu zachorowania na grypę.

Datki dla Agatki

Agatka Kobyłecka z Mirkowa ma 11 miesięcy 
i walczy z siatkówczakiem - złośliwym nowo-
tworem oka. szansą dla niej jest bardzo kosz-
towna operacja (1 mln 400 tys. zł!) w klinice 
za granicą. Liczy się każdy datek, nawet ten 
najmniejszy. Mamy nadzieję, że wspólnymi 
siłami uda nam się pomóc dziewczynce i jej 
rodzicom. Mała mieszkanka naszej gminy jest 
pod skrzydłami Fundacji rycerze i Księż-
niczki. Wpłat można dokonywać na konto 
fundacji 90 1020 1042 0000 8902 0324 4142 
z dopiskiem „Darowizna dla Agatki” lub wy-
słać sMs-a - szczegóły na plakacie. Wszystkie 
dane znajdują się na: www.gofundme.com/
helpagatka, www.rycerzeiksiezniczki.pl/
kids/agatka oraz na www.facebook.com/
datkidlaagatki.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

NA sKróty                    NA sKróty                    NA sKróty

Z okazji Dnia seniora wszystkim młodym duchem seniorom z gminy Długołęka  
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego oraz  
szczęścia w gronie najbliższych. I dalej potwierdzajcie tezę, że jesień życia jest piękna!   

                                  iwona agnieszka łebek, wójt gminy Długołęka
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AGATKA
na numer:

79567 76567lub

wyślij SMS o treści:

9zł netto
(11,07 brutto w tym VAT)

6zł netto
(7,38 pln brutto w tym VAT)

FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

„DAROWIZNA DLA AGATKI” www.gofundme.com/
helpAgatka

Z serduszkiem mi się udało, RAKA pokonam tylko z
waszą pomocą!

Na drodze do skutecznego leczenia stoją pieniądze
- 1 400 000 zł!

www.rycerzeiksiezniczki.pl/agatka
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Długołęka: Zaproszenie na konferencję
Wójt gminy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na VI konferencję z cyklu „Gmina Długołęka w Unii Europejskiej”,  
   która odbędzie się 17 listopada w sali obrad urzędu gminy. Początek o godz. 16.
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wójt iwona agnieszka łebek, 
podczas uroczystej gali w 
szkole w siedlcu 4 październi-
ka, wręczyła stypendia najlep-
szym uczniom szkół z terenu 
naszej gminy. 

w tym roku wpłynęły 103 
wnioski od uzdolnionych 
osób, z czego aż 77 zostało 
rozpatrzonych pozytywnie. 

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych 
otrzymali miesięczne stypendium w wysoko-
ści 90 zł (44 osoby). Stypendia za wyniki osiąg-
nięte w gimnazjum otrzymało 20 uczniów, 
a ich miesięczna wartość wynosić będzie 120 
zł. W tym roku, zgodnie z wytycznymi pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych ucz-

niów szkół gminy Długołęka, stypendia za wy-
niki osiągnięte w liceum (w wysokości 150 zł 
miesięcznie) otrzymało 9 osób. - Gmina Dłu-
gołęka przeznaczy na ten cel ponad 77 tys. zł 

- mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.W tym 
roku nagrodzeni zostali również czterej ucz-
niowie, którzy pochwalić się mogą osiągnię-
ciami w dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz zostali laureatami olimpiad i konkursów 
przedmiotowych. Wysokość ich stypendiów 
została zróżnicowana w zależności od rangi 
konkursów i waha się od 60 do 150 zł mie-
sięcznie. - Gratulujemy naszym prymusom! - 
mówi wójt.

Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy 
(od września do czerwca). Termin składania 
wniosków upływa 30 czerwca każdego roku 
a rozpatruje się je do 15 września. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod nr tel. 71 
315 21 67.

anna chomicka
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

z życia gminy

30 września wręczono stypen-
dia Rady powiatu wrocław-
skiego najlepszym uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu wrocławskie-
go. wśród nich znala-
zło się 10 osób z gminy 
długołęka.

Podczas spotkania nie zabra-
kło znanych i cenionych auto-
rytetów ze świata nauki, kultury 
i sportu. Swoją obecnością uro-

czystość uświetnili m.in. Janusz Wrzal - wi-
cekurator dolnośląski, Paweł Rańda - wio-
ślarski wicemistrz olimpijski i Józef Tracz 

- polski zapaśnik, medalista olimpijski. W 
przekazaniu stypendiów uczestniczyła Hali-
na Szydłowska - zastępca wójta gminy Dłu-

gołęka.
Program Stypendialny Rady Po-
wiatu Wrocławskiego realizo-
wany jest od 2000 r. W ramach 

tegorocznej 17. edycji Progra-
mu wpłynęło 89 wniosków, 
co świadczy o niemalejącym 

zainteresowaniu tą formą wsparcia. 
W tym roku Komisja Stypendialna przy-
znała łącznie 30 stypendiów, z czego aż 10 
dla uczniów z naszej gminy!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą
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 Obszerna fotorelacja z Gali Stypendiów znajduje się na 
www.facebook.com/wdlugolece
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Gmina Długołęka miała silną reprezentację

Dziesięciu najlepszych

gimnazjum kat. naukowa:
Kamila Florek
ponadgimnazjalna kat. naukowa:
Alicja Gunia
gimnazjum kat. sportowa:
Maja Gora, Eliza Gora, Izabela Kunat, 
Jagna sawicka
ponadgimnazjalna kat. sportowa:
Paweł Dudkowski, Hanna Ołbińska,  
Justyna Krystecka, Małgorzata Grec

szkoła podstawowa - za bardzo dobre wy-
niki w nauce
Małgorzata Podłowska, Wiktoria sieczka, Gra-
cjan rzymowski, szymon ratajczak, Filip Fret, 
Michał Durlik, Wiktoria Kierzkowska, Natalia 
rutkowska, Paulina rutkowska, Ignacy Maliga, 
Jędrzej Maliga, radosław Kaczor, Alicja Poni-
kowska, Mateusz Liżyński, Julia Bernhard, Maja 
Machowska, Agata Gut, Magdalena Budak, Ma-
rek Muzyka, Kinga struś, Adrian Kozak, Maksy-
milian sabała, Marcelina Kołodziejska, Mikołaj 
Budziński, Marta Hnatów, Barbara suwalska, 
Zofia Mosiek, Oliwia Mrożek, Zuzanna Janusz, 
Julia Kołton, Mirella Wójcik

gimnazjum - za bardzo dobre wyniki w nauce 
Adrian Bonio, Zuzanna ryś, Wojciech Król, 
Natalia rajter, Julia Kucharska, Aleksandra 
Kucharska, Daria Dolińska, Nikola Franieczek, 
Hubert Śliwka, Emilia Bioły, Dorota Puzio, Ju-
lia Kisielewska, Maja Kutek, Konrad Wiącek, 
Patrycja Wiącek, Patryk Dyl, Marcin Kozak, 
Maria skrobek, Julia Wojteczek, rafał Zapiór, 
Maciej skrzypek, Gabriela Dudek, Zofia Bor-
kowska, Magdalena Kwaśniak, Paweł Przybył, 
Maja rybus, Oliwia szaporda, Viktoria troja-
nowska, Jazan skaikar, Kamil Obstój
Liceum - za bardzo dobre wyniki w nauce
Karolina szymczak, Julia Kuczma, Konrad Wo-

lak, Anna Mazur, tomasz Beneś, Alicja Gunia, 
Magdalena Ciosek, Joanna roszkowska, Pa-
trycja Pawłowska, Wioletta Jarki, Weronika 
Chojnacka
gimnazjum - laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych
Maja Leginowicz
gimnazjum - za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej
Maria Piekut
Liceum - za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej
Łukasz Haba, Weronika Dolecka

Młodzi i jacy zdolni!

stypendia wójta gminy długołęka 2016/2017
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W szkole w Łozinie do grona uczniów podstawówki przyjęto oficjalnie 13 uczniów
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Gimnazjum w Łozinie też świętowało i powitało w swoich progach nieco starszych debiutantów
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Pierwszoklasiści ze szkoły w Mirkowie byli podekscytowani tak samo jak ich rodzice
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Gimnazjaliści z Borowej mieli również swój ważny dzień
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W szkole w Siedlcu są pierwszaki zwarte i gotowe do nauki
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Dzieci z podstawówki w Szczodrem były przejęte, ale pełne pozytywnych emocji

Ślubowanie, pasowanie
w październiku uczestniczyliśmy w uroczystych pasowaniach na ucznia w sześciu gminnych 
szkołach. do społeczności szkolnej przyjęto uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej oraz 
pierwszaków-gimnazjalistów. serdecznie wszystkim gratulujemy, życzymy sukcesów i zaprasza-
my na gminnego Facebooka (www.facebook.com/wdlugolece) po komplet zdjęć, na których na 
pewno się odnajdziecie, drodzy uczniowie!
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14 maluchów rozpoczęło swoją przygodę z nauką w szkole w Borowej

80 tylu małych pierwszoklasi-
stów rozpoczęło naukę  
w roku szkolnym 2016/2017 

w szkołach gminy długołęka

257 tylu gimnazjalistów-
-pierwszaków rozpoczęło 
naukę w roku szkolnym 

2016/2017 w szkołach gminy długołęka
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wójt iwona agnieszka łebek, 
kontynuując ustanowioną przez 
siebie tradycję, z okazji dnia edu-
kacji narodowej zaprosiła przed-
stawicieli społeczności szkolnej 
z gminy długołęka na spotkanie. 

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali 
najbardziej zaangażowani pracownicy 
obsługi szkół oraz nauczyciele. Podzię-
kowania trafiły również do wszyst-

kich dyrektorów gminnych szkół i żłobka. Pani 
Małgorzata Piasecka z gimnazjum w Borowej 
otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. 
Wójt nie szczędziła gratulacji, podkreślając rów-
nocześnie, jak ważna jest rola pracowników szkół 
w wychowaniu młodych ludzi. - To w szkole 
młodzież powinna znaleźć autorytety, które to-
warzyszyć będą jej do końca życia - mówiła. Kil-
ka dni wcześniej wójt, na zaproszenie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Długołęce, 
uczestniczyła w spotkaniu, podczas którego dzię-
kowano wyróżnionym nauczycielom oraz pra-
cownikom oświaty odchodzącym na emeryturę. 

Wójt była obecna także na uroczystości z człon-
kami NSZZ Solidarność z naszej gminy, gdzie 
wręczono specjalne podziękowania i wyróżnie-
nia dla zasłużonych członków Związku. Iwona 
Agnieszka Łebek osobiście przekazała na ręce 
Michaliny Leśniewskiej, przewodniczącej pra-
cowników oświaty i wychowania, gratulacje dla 
wszystkich związkowców, którzy dbają o rozwój 
oświaty w naszej gminie.

anna chomicka
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

wyróżnienia wójta

obsługa i  administracja: Henryk Krzesiński, 
Magdalena Wilczyńska, Aldona Franieczek, Ag-
nieszka Kaniewska, Jolanta Obuch, Elżbieta su-
ropek, Bożena Kościelak, Franciszek Hliwa, Anna 
rękas, Danuta Gac, Monika Gajewska
zespół obsługi ekonomiczno-administracyj-
nej Jednostek oświatowych: Martyna Bury
nauczyciele: Elżbieta Światły, Agnieszka Wali-
góra, Anna Lewicka, Joanna Kowalczuk, Barbara 
Czerwińska, Hanna Banaszczyk-Świłło, Bogumi-
ła trzęsowska, Janina Bogucka, Anna Karnicka-
-Erdt, Bronisława Korpecka, Anna Biernacka

z życia gminy
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Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej są już tradycją w naszej gminie

W edukacji siła! 

urząd gminy długołęka wraz 
z gminnym ośrodkiem kultury 
podsumował projekt z zakresu 
edukacji ekologicznej, który 
został dofinansowany z woje-
wódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i gospodarki wod-
nej we wrocławiu.

O trzymana kwota dofinanso-
wania wyniosła 19.500,00 zł, 
a całkowity koszt przedsięwzię-
cia - 32.405,00 zł. W ramach 

zrealizowanego projektu dzieci i młodzież 
z terenu naszej gminy uczestniczyli w wielu 
atrakcyjnych wyjazdach, m.in. do Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 
„Salamandra” w Myśliborzu, gdzie poznały 
środowisko przyrodnicze i jego wpływ na 
kształtowanie postaw proekologicznych czy 
do Hydropolis we Wrocławiu, gdzie pozna-

ły znaczenie i rolę wody w życiu człowie-
ka. - Przeprowadziliśmy również warsztaty 
edukacyjno-przyrodnicze z wyplatania wi-
kliny a także warsztaty kulinarne, podczas 
których uczestnicy nauczyli się, w jaki sposób 
można łatwo i szybko przygotować zdrowe za-
mienniki popularnych dań typu fast food oraz 
słodyczy - mówi Paweł Matysiak z wydziału 

ochrony środowiska. - W szkołach ogłosiliśmy 
konkursy plastyczne na ekologiczną zabawkę, 
na eko plakat i na planszową grę ekologiczą 
„Środowisko to nie śmietnisko”- podsumo-
wuje wójt Iwona Agnieszka Łebek. Uroczyste 
zwieńczenie projektu oraz wręczenie nagród 
laureatom konkursów plastycznych odbyło się 
25 października w urzędzie gminy. Laureatami 
zostali: gabriel kasprzycki, michał dur-
lik, Julia chmielecka, marta bander, 
wiktoria andrecka, piotr smyczyński, 
Filip bzdua, oliwia kondracka, Jakub 
dąbrowski, kseniya bogucka, martyna 
cygan, Julia Remian, dominik kacz-
marczyk, piotr domżalski, Jakub ożga, 
wiktor teżyk, Julianna Lewandowska, 
nikola gorka, nikola kaszewska, ma-
ria skrobek, zofia curkowicz, wiktoria 
tomczyk. Serdecznie gratulujemy!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

Ekologicznie fantastycznie  
w szkole i na wakacjach!
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Uczestnicy przygotowali naprawdę atrakcyjne prace
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z życia gminy

Zadbaj o psiaka
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pracownicy urzędu, przy 
współpracy z inspektorami ds. 
ochrony zwierząt, prowadzą 
kontrole warunków bytowych 
i dobrostanu zwierząt domo-
wych i gospodarskich. 

w ramach kontroli sprawdza-
ne będą książeczki zdrowia 
zwierzaków, w szczególności 
zaświadczenia o obowiązko-

wym szczepieniu psów przeciwko wściekliź-
nie. Dlatego przypominamy, że każdy pies 
trzymany na zewnątrz na terenie posesji po-
winien mieć zapewniony kojec dostosowany 
do jego wymiarów, ocieploną styropianem, 
odizolowaną od podłoża i wyścieloną sło-

mą budę. Psy trzymane na łańcuchach obo-
wiązkowo powinny być z niego spuszczane, 
minimum co 12 godzin! Niezapewnienie 
należytych warunków zwierzakom może 
skutkować uciążliwą karą, nawet wydaniem 
decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia 
i skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. 
A kary bywają dotkliwe. - Jednocześnie zwra-
camy uwagę właścicielom psów, którzy no-
torycznie pozwalają im swobodnie poruszać 
się po terenach publicznych bez sprawowania 
nad nimi opieki, że grozi za to mandat, który 
nakłada policja - mówi Anna Sitnikow z wy-
działu ochrony środowiska. - Bierzmy pełną 
odpowiedzialność za swojego pupila - zwie-
rzę nie jest rzeczą - dodaje.

marta nawrocka 
wydział ochrony środowiska

Pamiętaj, że każdy zwierzak musi:
n być należycie karmiony,
n mieć stały dostęp do wody,
n być utrzymywany w czystości,
n mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną,
n  być oznaczony identyfikatorem  

(adresówką) lub czipem.

zespół Licealno-gimnazjalny 
w długołęce przez pięć dni goś-
cił u siebie partnerów projektu 
erasmus+ - ”zielona szkoła”.

Pod koniec września do naszej gminy 
przyjechało ośmiu nauczycieli i dzie-
więtnaścioro uczniów z Węgier, 
Chorwacji, Hiszpanii i Niemiec. Pro-

gram ich wizyty był różnorodny, od zwiedzania 
urzędu gminy, szkoły w Długołęce po zapozna-
nie się z wrocławskimi atrakcjami np. Panoramą 
Racławickią. Byliśmy również na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie na Wy-
dziale Nauk o Żywności młodzież uczestniczyła 
w zajęciach laboratoryjnych i naukowymi me-
todami pozyskiwała z ziół witaminy. Uczestnicy 
projektu mieli także okazję wysłuchać wykładu 
o ziołolecznictwie we wrocławskim Ogrodzie Ro-
ślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego oraz 
odwiedzić Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro 
Zacisze” w Rojowie, gdzie spacerowali po oko-
licznych łąkach, lasach i polach i poszerzali swoją 

wiedzę na temat używania ziół, roślin leczniczych 
i przyprawowych. Na zakończenie wizyty naszych 
zagranicznych gości, koordynatorzy projektu za-
planowali kolejne wspólne przedsięwzięcia.

grażyna pilarska
Zespół Licealno-Gimnazjalny

Zielona Szkoła z zagranicy

Czy w Waszej szkole wydarzyło się 
coś, o czym warto napisać w gazecie? 

Podjęliście jakieś działania, które mają 
zmienić otoczenie, naszą rzeczywistość 
i chcecie się tym podzielić z mieszkań-

cami gminy Długołęka? Jeśli tak, to 
zapraszamy do współpracy wszystkie 
koła dziennikarskie z naszych szkół. 

to miejsce w gazecie 
jest dla was!

ZWiErZAK DO ADOPcji

cZEKAM
NA ciEBiE!

Arni, 2+, przepiękny pies w typie „liska”, 
unikat na skalę kraju!   ;) Jaki jest „lisek”? 
Milutki, uwielbia się przytulać i całować. Nie 
jest agresywny w stosunku do innych psów. 
Jest bardzo wpatrzony w człowieka. to mło-
dziutki pies. Aktualnie przebywa w domu 
tymczasowym, gdzie nauczył się życia w ro-
dzinie, mieszkaniu. Umie chodzić na smyczy. 
swoje potrzeby załatwia na dworze.
nic mu więceJ do szczęŚcia nie potRze-
ba. JesteŚ gotowy daĆ mu „aż tyLe”?

Kontakt:  
adopcje@matuzalki.pl  

tel. 518 75 66 65 lub 71 323 02 72 
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Podczas kilkudniowej wizyty był czas zarówno na naukę, jak i rozrywkę
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kuLtuRa w gminie/z życia gminy

migawki kuLtuRaLne

Bielawa: Sukces goni sukces

teatr Pantomimy Blejkatt z Bielawy, pod kie-
rownictwem Andrzeja Kozłowskiego, ze swoim 
spektaklem „Przebudzenie” zdobył wyróżnienie 
podczas eliminacji do IV senioralnego Przeglą-
du Małych Form teatralnych i Kabaretów 2016, 
odbywającego się w ramach Ogólnopolskiego 
Przeglądu twórczości senioralnej seniorArt 
2016. Dzięki temu teatr wystąpił później na gali 
przeglądu, która odbyła się w Centrum Kultury 
Agora. Prezentacja zaowocowała zdobyciem 
kolejnego wyróżnienia i pamiątkowej statuetki. 
Zwieńczeniem dotychczasowych sukcesów 
będzie zagranie spektaklu „Przebudzenie” pod-
czas podsumowania Wrocławskich Dni seniora 
w Hali stulecia 15 listopada.

Brzezia Łąka: KultyWator 
Zespół „KultyWator”, działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, w tym miesiącu zaprezento-
wał swoją twórczość na scenie Opery Wroc-
ławskiej podczas IX Festiwalu tradycji Dolnego 
Śląska. Występ grupy został nagrodzony grom-
kimi brawami, a wykonawcy otrzymali dyplom 
uznania za kultywowanie tradycji ludowych 
i wysoki poziom artystyczny prezentacji.

Długołęka: Taniec, a może  
gimnastyka chińska?
Pomimo jesiennej aury GOK tętni życiem. 
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z szero-
kiego wachlarza zajęć stałych skierowanych 
do różnych grup wiekowych. W ofercie są: 
warsztaty wokalne i plastyczne, taniec nowo-
czesny i ludowy, aerobik z elementami tańca, 
warsztaty filmowe, teatralno--pantomimiczne 
i gitarowe, taniec towarzyski, gimnastyka 
chińska Qigong, warsztaty komputerowe dla 
seniora, literackie i rękodzieła, język angielski 
dla dorosłych, hip-hop, warsztaty ceramiczne, 
akademia przedszkolaka oraz zajęcia „Mama 
i ja”. Dodatkowymi płatnymi wariantami są: 
joga i taekwon-do. Zapraszamy na zajęcia! Kon-
takt: 71 315 31 05, imprezy@gokdlugoleka.pl

Łozina: Mamy nowych czytelników

Gminne biblioteki wprowadzają uczniów szkół 
podstawowych w czytelnicze życie, a także or-
ganizują „Pasowania na czytelników”. Pierwsze 
odbyło się 6 października w Łozinie. Gratuluje-
my i cieszymy się, że grono wielbicieli książek 
znów powiększyło się o miłą gromadkę!

Z biblioteką przez świat
GBP rozpoczęła cykl spotkań „Z biblioteki 
w świat” o tematyce podróżniczej, który ma 
na celu pokazanie ciekawych miejsc, kultur 
i narodowości. Zajęcia prowadzą osobistości 
bezpośrednio związane z danym krajem. 10 
października w Łozinie gościła Meksykanka 
Julieta Gonzalez springer, wybitna śpiewacz-
ka sopranistka, która od wielu lat mieszka 
w Długołęce. Artystka opowiadała o Meksyku, 

jego historii, kulturze i mieszkańcach, a także 
nauczyła zebranych kilku hiszpańskich słów. 
18 października wystąpiła także podczas „Mu-
zycznego Wieczoru Dla Przyjaciół”, zorganizo-
wanego przez GOK.   

Spotkania z gwiazdami

11 października gościliśmy w Długołęce 
Bronisława Cieślaka – odtwórcę serialowego 
porucznika Borewicza z „07 zgłoś się!”, Piotra K. 
Piotrowskiego – autora książki pt. „07 zgłasza 
się – opowieść o serialu” i pisarza Dariusza 
rekosza, który poprowadził spotkanie. Już 
niebawem odbędą się kolejne spotkania 
autorskie – w Kiełczowie z czytelnikami zobaczy 
się Grzegorz Kasdepke – wybitny autor książek 
dla dzieci, a w Wilczycach i Łozinie będzie 
gościł dziennikarz Marek Perzyński. Długołękę 
natomiast odwiedzi Arkady Fiedler – podróżnik, 
wnuk słynnego pisarza Arkadego Fiedlera. Na 
spotkanie zapraszamy 15 listopada o godz. 17 
do urzędu gminy.

Długołęka: Klub małego czytelnika
ruszyły cykliczne zajęcia czytelnicze dla ma-
luszków inspirowane współczesną literaturą 
dziecięcą. są to spotkania comiesięczne dla 
dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami. 
Najbliższe odbędzie się 28 października w bi-
bliotece w Długołęce, w czasie którego wraz 
ze słoniem Elmerem dzieci dowiedzą się, czy 
każdy z nas jest wyjątkowy. Zapisywać można 
się osobiście lub pod nr tel. 71 315 17 23.

Opracowała
anna patyk Gminny Ośrodek Kultury

mariola matula Gminna Biblioteka Publiczna
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Aktorzy nie używają głosu, a jedynie ruchu, mowy ciała i gestów
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Dla członków zespołu występ na deskach operowej 
sceny był wielkim przeżyciem
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Bronisław cieślak (3. od lewej) w otoczeniu słuchaczy
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czy to przyszłe mole książkowe?

Miło nam poinformować, że w październiku na świat  
przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie na świecie!
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Agata chycka, Aleksandra Dudek, Natalia Hołyst, Leon Karbowski, Nina Kowalik, Kajetan 
Kucab, Alicja Mielczarek, Wiktoria Nikonor, Filip rzepczyk, Lena Sikora, Nikodem Stańko, 
Agata Stasiak, Anna Stempin, julia Stępak, Mateusz Zelga, Laura Ziętek

dzieciaki, witamy was serdecz-
nie, życzymy zdrowia i pięknych 
lat życia! a waszym rodzicom 
gratulujemy takiego szczęścia! 
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Długołęka, ul. Modrzewiowa, 
cisowa i Okrężna - przebudowa 
drogi 

Obecnie prace prowadzone są przede 
wszystkim w obrębie ul. Modrzewiowej, 
gdzie firma „Bisek” Wojciech Bisek wyko-
nuje kanalizację deszczową. W obrębie 
ulic Cisowej i Okrężnej gotowa jest już 
kanalizacja deszczowa oraz konstrukcja 
jezdni wraz z krawężnikami. Zakończenie 
inwestycji przewidziane jest na koniec 
grudnia br. 

Wilczyce, ul. Sportowa  
- przebudowa drogi 

Firma GEMBIAK-MIKstACKI sPóŁKA 
JAWNA nadal wykonuje w głównym ciągu 
ul. sportowej roboty budowlane związane 
z ułożeniem krawężników i obrzeży oraz 
wykonaniem chodnika i zjazdów do pose-
sji. Zakończy je pod koniec grudnia br.

Śliwice, ul. Akacjowa  
- modernizacja nawierzchni 
Prace budowlane są już na ukończeniu 
- wykonano podbudowę oraz krawęż-

niki, obecnie trwa układanie krawężni-
ków na zjazdach i dojściach do posesji. 
termin zakończenia inwestycji to 
koniec października.

Domaszczyn, ul. Leśna  
- modernizacja nawierzchni  
W ramach inwestycji wykonano już 
podbudowę oraz krawężniki. Prace są 
na ukończeniu - termin ich zakończenia 
przypada na koniec października br.

Stępin - modernizacja  
nawierzchni 

Prace są już na ukończeniu - planowa-
ne ułożenie warstw bitumicznych to 
koniec października.

Kątna -  modernizacja  
nawierzchni 
Podpisano umowę dotyczącą remontu 
nawierzchni i konstrukcji drogi wraz 
z włączeniem do drogi powiatowej - 
planowany termin realizacji to koniec 
grudnia br. 

Długołęka - budowa szatni
Od 8 czerwca trwają prace przy budo-
wie szatni obok bieżni w Długołęce. 
Wykonane zostały już roboty okre-
ślane jako „stan surowy zamknięty”. 
Obecnie trwają te związane z wyko-
nywaniem elewacji oraz powierzchni 
z płytek ceramicznych wewnątrz bu-

dynku. W trakcie są końcowe czynno-
ści związane z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie sieci i przyłącza wody 
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Oddanie budynku do użytkowania 
wraz z przyłączami powinno nastąpić 
do końca grudnia br.

Kiełczów - budowa hali sportowej
Niebawem rozpoczną się prace bu-
dowlane przy budowie hali sportowej, 
obok budynku szkoły. Ich wykonaw-
cą jest firma BUDOKNA stanisław 
Czarniak z siedzibą we Wrocławiu. 
Umowa na realizację zadania została 
podpisana 11 października br. z ter-
minem realizacji prac w terenie do 30 
października 2017 r. Wartość zadania 
wynosi blisko 4,5 mln zł. Zakres prac 
obejmuje budowę pełnowymiarowej 
hali sportowej wraz z budową miejsc 
parkingowych przy budynku.

Kiełczów, ul. Sportowa  
i Bławatna - przebudowa drogi

Firma Bickhardt Bau prowadzi inten-
sywne roboty drogowe w obrębie 
ulic Bławatnej i sportowej, polegają-
ce na ułożeniu m.in warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem, podbu-
dowy z kruszywa łamanego oraz kra-
wężników betonowych. Dodatkowo 
trwa montaż odwodnienia liniowego, 
a także przepompowni wód deszczo-
wych w pobliżu boiska Orlik. Pod ko-
niec października wykonawca rozpo-
cznie układanie nawierzchni z kostki 
betonowej. Zakończenie inwestycji 
nastąpi pod koniec grudnia br.

Opracowała
katarzyna wolicka

wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

ul. Okrężna

ul. Bławatna

INWEstyCJE W PIGUŁCE                    
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inwestycJe

*dzieJe się - pRzetaRgi w naszeJ gminie (Stan na Dzień 20.10.2016 r.)
nazwa postępowania  teRmin inFoRmacJa z otwaRcia teRmin ReaLizacJi
pRzetaRgowego otwaRcia oFeRt (iLoŚĆ złożonycH umowy
 oFeRt oFeRt)/podpisanie umowy   

Budowa kanalizacji w szczodrem (roboty  30.06.2016 umowa zawarta w dniu 14.09.2016 zadanie nr 1 do dnia: 
budowlane rozdzielono na dwa zadania:   (wykonawca: KANWOD Wiesław 15.12.2016 
zadanie 1 – budowa sieci kanalizacji   tarczyński, Węglew 218, 62-590 Golin; zadanie nr 2 do dnia: 
sanitarnej wzdłuż ul. trzebnickiej;   cena oferty brutto: 15.11.2018 
zadanie 2 – budowa sieci kanalizacji   5 445 757,05 zł) 
sanitarnej w pozostałej części szczodrego)       

Budowa hali sportowej w szkole  29.08.2016 umowa zawarta w dniu 11.10.2016 30.10.2017 - zakończenie 
podstawowej w kiełczowie (powtórka)*  (Wykonawca: P.W. „BUD-OKNA”  robót budowlanych; 
  stanisław Czarniak;   30.11.2017 – 
  ul. siemiradzkiego 20A,  uzyskanie ostatecznego 
* Poprzedni przetarg został unieważniony  51-631 Wrocław; cena oferty brutto: pozwolenia  
ze względu na zbyt wysoką wartość ofert.  4 380 748,90 zł) na użytkowanie

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu  19.07.2016 umowa zawarta w dniu 09.09.2016 spłata kredytu do 
długoterminowego złotówkowego dla   (Wykonawca: GEtING NOBLE BANK dnia 30.09.2025 
gminy Długołęka na spłatę wcześniej   sPóŁKA AKCyJNA Warszawa; 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek  cena oferty brutto: 
i kredytów w kwocie 1 436 000,00 zł    345 364,23 zł)

Usługa polegająca na opracowaniu  11.08.2016 postępowanie unieważnione 12 miesięcy od dnia 
dokumentacji projektowej dla budowy   w dniu 11.10.2016 r. podpisania umowy 
dróg rowerowych na terenie gminy   (wartość najtańszej oferty: 595 320,00 zł 
długołęka (zad. 1 długołęka – kamień   brutto przekraczała kwotę, jaką 
– piecowice – bielawa – Raków – borowa   Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
oraz zad. 2 piecowice - kiełczów)  na realizację zamówienia, 
  tj. 567 147,00 zł brutto)

Powierzchnia użytkowa lokalu to 116,90 
mkw. Składa się on z pięciu pokoi, portier-
ni, pomieszczenia gospodarczego, dwóch 
pomieszczeń zaplecza, przedsionka, dwóch 

korytarzy i dwóch toalet. Lokal wymaga remon-
tu, jego stan techniczny jest dostateczny. Budynek, 
w którym się znajduje, położony jest blisko centrum 
miejscowości, w oddaleniu od przystanków komuni-
kacji autobusowej oraz zaplecza handlowo-usługowe-
go. Stan budynku ocenia się jako dostateczny. Dostęp 
do drogi publicznej - dojście do budynku, w którym 
znajduje się lokal, poprzez sąsiednią działkę nr 251/22 
o pow. 0,1378 ha, będącą również przedmiotem 
sprzedaży. Działka nr 251/22 zabudowana jest bu-
dynkiem gospodarczo-garażowym z przylegającą do 
niego wiatą o konstrukcji stalowej. Nieruchomość jest 
w części zadrzewiona. Dodatkowo na działce usytuo-
wane są dwa słupy elektroenergetyczne.

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 – długołęka 

Cena wywoławcza nieruchomości  

320.000 zł

Lokal użytkowy przeznaczony 
do sprzedaży położony jest na 
pierwszej kondygnacji (parter) 
wielorodzinnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Robotniczej 40. 
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inwestycJe/Fundusze zewnętRze

NA cO ZNAMY 
WYNiKi NABOrÓW?

n Otrzymaliśmy dofinansowanie z  Mini-
sterstwa sportu i  turystyki na budowę 
boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum 
w  Wilczycach. Otrzymana kwota to 130 
tys. zł.

n Otrzymaliśmy pożyczkę i dotację na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w rakowie i Bielawie. 
Kwota pożyczki to ponad 7 800 000,00 zł, na-
tomiast dotacji to ponad 2 600 000,00 zł.

NA cO ZŁOŻYLiŚMY 
WNiOSKi O DOFiNANSOWANiE?

n staramy się o pożyczkę i dotację na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami 
w szczodrem. Wnioskowana kwota pożyczki to 
2 520 000,00 zł, natomiast dotacji - 840 000,00 
zł. Pieniądze chcemy pozyskać z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Gmina w przetargu wy-
łoniła już wykonawcę tej inwestycji.

dagmara parfanowicz
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

dotacJe na bieżąco

teren pomiędzy skrajem 
drogi a ogrodzeniem posesji, 
czyli pas drogowy, należy  
do właściciela drogi.  
dobrze o tym pamiętać.

Przypominamy wszystkim właś-
cicielom posesji, że bez zgody 
zarządcy terenu nie wolno 
ustawiać w  pasie drogowym 

żadnych przeszkód ani instalacji  - dzia-
łania takie są bezprawnym zajęciem 
przestrzeni publicznej. Umieszczanie tam 
kamieni, słupków itp., grozi wszczęciem po-
stępowania administracyjnego o nielegalne 
zajęcie pasa drogowego (zgodnie z art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 
260 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w for-
mie decyzji administracyjnej). Jeśli zajmiemy 
pas bez zezwolenia, zarządca drogi będzie 
zmuszony ukarać nas pieniężnie w drodze 
decyzji administracyjnej. Kara może sięgać 
do 10-krotności opłaty, jaka obowiązywa-

łaby za korzystanie z pasa drogowego zgod-
nie z przepisami w tym zakresie. Ponadto, 
jeśli z powodu ustawionych kamieni lub in-
nych przeszkód dojdzie do wypadku, kolizji, 
uszkodzenia mienia – sprawca będzie odpo-

wiadał z art. 86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń 
za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa 
lub porządku w ruchu drogowym. 

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji
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Tak właśnie wygląda nielegalne zajęcia pasa drogowego

Nielegalne zajęcie  
pasa drogowego

ważne: złożenie wniosku o dofinansowanie danej inwestycji, nie jest jednoznaczne 
z jego otrzymaniem. Realizacja konkretnej inwestycji uzależniona jest od otrzymania 
decyzji o przyznaniu gminie środków finansowych, o które wnioskowała.
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wywiad

Trenujesz w Klubie Sportowym Palestra War-
szawa. Jak tam trafiłeś?
W Palestrze Warszawa trenuję 5 lat. Znalazłem się 
tam po przeprowadzce do Warszawy, gdzie zaczy-
nałem liceum. To właśnie kolega ze szkoły zapro-
ponował mi ten klub i namówił mnie na zajęcia.

Czy sporty walki były od początku Twoim ko-
nikiem, czy na początku przygody ze sportem 
w kręgu Twoich zainteresowań była jakaś inna 
dyscyplina?
Zawsze chciałem uprawiać sporty walki. Już jako 
dziecko mama wysyłała mnie na pierwsze lekcje 
karate do szkoły w Długołęce. W późniejszym 
wieku trenowałem zapasy, zaliczając tym samym 
swoje pierwsze starty w zawodach. Inne dyscypli-
ny raczej mi nie podpasowały.

Czym różnią się od siebie formuły boks, low 
kick, K-1, muay thai, w  których startujesz?  
I w której najlepiej się czujesz?
Wszystkie te formy mają to do siebie, że są spor-
tami uderzanymi. Boks, jak każdy wie, jest for-

mułą gdzie dozwolone są tylko techniki ręczne. 
Low kick jest jedną z formuł kickboxingu gdzie 
dozwolone są techniki bokserskie oraz tech-
niki nożne, czyli kopnięcia. K-1 jest nazywana 
najtwardszą formułą kickboxingu – w odróżnie-
niu od low kicka dozwolone są jeszcze techniki 
uderzenia kolanem oraz, w zależności od or-
ganizacji, dozwolone są obalenia poprzez pod-
cięcie przeciwnika oraz walka w klinczu. Muay 
thai, inaczej boks tajski, ze wszystkich wymie-
nionych formuł jest sportem oraz sztuką walki 
mającą tradycję. Wywodzi się z Tajlandii, gdzie 
zawodnicy przed walką odbywają rytuał w for-
mie tańca Wai Khru. Walczący mogą używać 
praktycznie wszystkiego, czyli pięści, nóg, kolan 
oraz – co najważniejsze – mogą zadawać uderze-
nia łokciem. Osobiście czuję się najlepiej w K-1. 
To głównie w tej formule walczę, choć mam na 
koncie parę występów w muay thai.

Jakie dotychczasowe sukcesy są dla Ciebie 
najważniejsze?
Najważniejsze sukcesy, jakie do tej pory osiąg-

nąłem, to m.in. dwukrotny mistrz Polski K-1 
seniorów 2015-2016, wicemistrz międzynaro-
dowego turnieju w Czechach 2014, wicemistrz 
pucharu Europy 2015, członek kadry narodowej 
w K-1, uczestnik gal zawodowych DSF kickbo-
xing challenge oraz występy na zagranicznych 
galach zawodowego K-1.

Najważniejszy cel?
Dążenie do doskonałości i bycie najlepszym z naj-
lepszych.

Czego uczą sporty walki, tak na życie?
Sporty walki uczą przede wszystkim bycia 
sumiennym, wytrwałym oraz tego, żeby ni-
gdy się nie poddawać bez względu na wszyst-
ko. Ten sport uratował życie wielu osobom, 
wyciągając ich z nałogów, trudnych spraw 
rodzinnych itp. Trzeba naprawdę wiele się 
natrudzić, by coś w nim osiągnąć. Oczywiście 
zachęcam wszystkich do jego uprawiania – nie 
jest on monotonny i daje naprawdę duży za-
strzyk energii oraz wiarę w siebie.

Mój cel to dążenie  
do doskonałości

Daniel zachęca wszystkich do uprawiania sportów walki, które dają zastrzyk energii oraz wiarę w siebie. On dąży do doskonałości i chce być najlepszy.
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z 21-letnim danielem kolasińskim z długołęki, trenującym z sukcesami sporty walki,  
rozmawia agnieszka boruta

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-systEM s.A. był spon-
sorem wydarzenia „Dożynki Gminy Długołęka 2016”. W ramach 
swej działalności GAZ-systEM s.A. aktywnie angażuje się w dia-

log z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji, 
sportu czy ekologii. Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu prze-
syłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu 
kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-systEM s.A. za mieszkańców regionów oraz 
wykorzystywane zasoby naturalne. spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania 
były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarza-

ły szansę na to, by dany region odnosił korzyści z wdrażanych projektów. Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-systEM s.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną 
za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach 
programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-systEM s.A. planuje wybudować ponad 2000 km 
nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dotychczas zrealizo-
wane inwestycje oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły 
na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni. 
Osoby bliżej zainteresowane realizacjami inwestycji firmy GAZ-systEM s.A. zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej www.gaz-system.pl


