
gazeta bezpłatna  
ISSN 1732-2871  

nr 11(88) Rok 2016

s a m o R z ą d o w y  m i e s i ę c z n i k  g m i n y  d ł u g o ł ę k a 

w numerze: 
wieczór afrykański   str. 3

coraz bliżej święta...  str. 4

 

70 lat naszej podstawówki   str. 5

kompostować każdy może  str. 7



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

Kiełczów: Apteka z defibrylatorem

W Aptece Zdrowa przy ul. Zdrowej 3 
(obok sklepu Biedronka) dostępny jest 
automatyczny defibrylator zewnętrzny 
(AED), za pomocą którego każdy z nas 
może udzielić pierwszej pomocy. Urzą-
dzenie jest proste w obsłudze i wydaje 
komendy głosowe. Personel apteki rów-
nież przeszkolony jest z zakresu pierw-
szej pomocy oraz użycia tego sprzętu. 
Warto pamiętać, że użycie defibrylatora 
zwiększa szanse na przeżycie poszkodo-
wanego z 5% do 70%!

Długołęka: Wystawa  
obrazów w urzędzie

Serdecznie zapraszamy do urzędu gminy, 
gdzie cały czas w holu na parterze można 
oglądać wystawę obrazów Aleksandry Lis. 
Prezentacja stanowi wybrane prace z sześciu 
cykli tematycznych powstałych w ostatnim 
okresie. „Prace artystki mieszczą się w nurcie 
sztuki przedstawieniowej, oscylując pomiędzy 
portretem otulonym scenerią budującą jego 
emocjonalny kontekst a obrazem narracyjnym 
o symbolicznym przekazie” - czytamy na stro-
nie autorskiej artystki (www.olalis.netgallery.
eu). Naprawdę warto!

Długołęka: Dzień dawcy szpiku
Gmina Długołęka oraz BMW Team Wrocław/
Długołęka zapraszają 3 grudnia do wzięcia 
udziału w akcji. Tego dnia, w siedzibie dealera 
samochodowego przy ul. Wrocławskiej 56, 
każdy będzie mógł się zarejestrować w bazie 
dawców szpiku kostnego prowadzonej przez 
Fundację DKMS. Jej misją jest znalezienie daw-
cy dla każdego pacjenta na świecie potrzebu-
jącego przeszczepienia szpiku lub komórek 

Drodzy  

mieszkańcy!

Coraz bliżej święta, chciałoby się powiedzieć, wertując strony 

aktualnej gazety, która jest już bardzo w klimacie Bożego 

Narodzenia. Co prawda do tych wyjątkowych dni w roku po-

zostało jeszcze kilka tygodni, ale my już jesteśmy w ferworze przy-

gotowań. Mam na myśli II Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy, na 

który gorąco zapraszam w sobotę 17 grudnia od godz. 11. Spoty-

kamy się tam, gdzie rok temu – w Długołęce, na placu przy urzędzie 

gminy. Będzie wyjątkowo i magicznie, to mogę Państwu zagwaran-

tować. Szykujemy niezwykle bogatą ofertę handlową z rękodziełem, 

drzewkami, ozdobami i przysmakami świątecznymi, odzieżą, pysz-

nym jedzeniem, aromatycznym grzańcem itp., itd. Naszym przesła-

niem jest, by przyjechać do nas i w jednym miejscu zaopatrzyć się we 

wszystko, co potrzebne do zorganizowania świąt. Poza tym czekają 

tu na Państwa doznania muzyczne a na najmłodszych mnóstwo 

darmowych atrakcji oraz, jakże mogłoby być inaczej, Święty Mikołaj! 

Zapraszam na str. 4 po szczegółowe informacje i namawiam, żeby 

już dzisiaj zarezerwować sobie czas.

Trochę miejsca poświęcamy relacji z jubileuszowych obchodów 

70-lecia szkoły podstawowej w Długołęce. To był wyjątkowy dzień, 

pełen wzruszeń, miłych spotkań i wspomnień sprzed lat. Młodzież 

zaprezentowała fantastyczny program artystyczny – organizatorzy 

jubileuszu stanęli na wysokości zadania a ja miałam przyjemność 

uroczyście otworzyć nowe skrzydło dydaktyczne w budynku szkoły, 

w którym dzieci będą miały bardzo komfortowe warunki do nauki. 

Zachęcam do lektury tekstu na str. 5.

Postanowiliśmy poruszyć również temat kompostowania, czyli 

samodzielnego przetwarzania bioodpadów. Uważamy, że warto 

powrócić do tej dawnej praktyki i działań na korzyść ekologii i włas-

ną. Na czym to polega i od czego zacząć? Odpowiedzi na te pytania 

znajdziecie Państwo w obszernym artykule na str. 7.

Poza tym piszemy o bieżących inwestycjach (str. 9), pozyskanych 

dotacjach (str. 10) i kulturalnym życiu gminy Długołęka (str. 8). 

Zachęcam do lektury i do zobaczenia na jarmarku!
Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

z życia gminy

NA SKróTy

fo
t.

 a
rc

hi
w

um
fo

t.
 a

rc
hi

w
um



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   3

macierzystych. Wierzymy, że wspólnymi siłami 
możemy się przyczynić do realizacji szczyt-
nego celu. Wyjątkowość tego wydarzenia 
podkreśli wizyta Świętego Mikołaja i Śnieżyn-
ki – zapraszamy rodziny z dziećmi! Poza tym 
w programie: upominki i atrakcje dla dzieci 
oraz zwiedzanie salonu i serwisu. Wydarzenie 
odbędzie się w godz. 10-14.

Długołęka: Wieczór afrykański
5 grudnia o godz. 17 w urzę-
dzie gminy będziemy mieli 
okazję przenieść się na chwilę 

na gorący afrykański ląd. Podczas „Wieczoru 
Afrykańskiego” podsumujemy naszą akcję 
„Długołęka dla rwandy”. Będą obecni na nim 
nasi goście z rwandy: dyrektorka - siostra 
Donata Nyirahabyalimana oraz dwóch na-
uczycieli, w tym jedna osoba odpowiedzialna 
za wyżywienie dzieci w szkole św. Franciszka 
z Asyżu w remera, którą wspieramy. Opowie-
dzą nam, na co zostały spożytkowane środki, 
które systematycznie zbieramy i przekazuje-
my im od marca. Będzie także niespodzianka 
muzyczna. Goście z rwandy będą przebywać 
u nas od 2 do 8 grudnia. Naszym celem jest za-
poznanie ich z gminnym systemem edukacji.

Długołęka: Sesja budżetowa
Pod koniec grudnia w urzędzie gminy odbę-
dzie się sesja rady Gminy Długołęka, podczas 
której głosowaniu zostanie poddana uchwała 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Długołęka na lata 2017 - 
2027 oraz uchwała budżetowa na rok 2017. 
O dokładnym terminie i godzinie sesji poinfor-
mujemy 7 dni wcześniej na: http://dlugoleka.
bip.net.pl

Siedlec: Przemocy mówimy - nie!
Od 10 lat obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. 

18 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Długołęce zorganizował gminny dzień 
bez przemocy. Uroczystość odbyła się w szkole 
w Siedlcu. Program tego wydarzenia adreso-
wany był zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grona 
pedagogicznego oraz pracowników innych 
instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie 
przemocy. Małgorzata Bożyk – psycholog, 
poprowadziła wykład na temat sytuacji dziecka 
krzywdzonego, następnie odbyły się spotkania 
edukacyjne skierowane do uczniów klas IV-VI. 
Zwieńczeniem uroczystości było wypuszczenie 
przez najmłodszych uczniów kolorowych balo-
nów, jako symbolu sprzeciwu wobec przemocy.

Borowa: Dzień pracownika 
socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
władze gminy Długołęka spotkały się 
z osobami, które niosą pomoc drugiemu 
człowiekowi pracując w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Długołęce. Zastępca 
wójta Halina Szydłowska oraz przewod-
niczący rady Gminy Długołęka Stanisław 
Azarewicz wręczyli na ręce kierownika 
ośrodka Teresy Klimek moc podziękowań 
i gratulacji dla całego zespołu. My również 
się do nich dołączamy i dziękujemy!

Mirków: Dobrze się widzi  
tylko sercem
W tym roku po raz kolejny Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Mirkowie zaprosił nas 
na obchody dnia życzliwości. Dzięki tej 
społeczności szkolnej możemy śmiało powie-
dzieć, że życzliwość na dobre zadomowiła się 
w gminie Długołęka! Uroczystość była pełna 
radości oraz uśmiechu dzieci i dorosłych. 
Gościem specjalnym tegorocznego święta 
był Dolnośląski Kurator Oświaty roman 

Kowalczyk, który został przyjęty w poczet 
ludzi życzliwych i otrzymał Złoty Klucz do 
Ludzkich Serc.

Zgłoś swój produkt lokalny
Serdecznie zachęcamy wytwórców produktu 
lokalnego do zgłaszania się do bazy gminy Dłu-
gołęka, która powstaje na potrzeby Jarmarku 
Produktu Lokalnego. Wydarzenie odbędzie 
się w przyszłym roku na terenie gminy. Baza 
powstaje również w celach promocyjnych. 
Jeśli zależy Państwu na wypromowaniu swoich 
produktów, chcecie aby dowiedzieli się o Was 
chociażby mieszkańcy naszych miast partner-
skich z Niemiec, Włoch i Ukrainy - zgłoście się do 
nas! Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 71 323 
02 43 lub promocja@gmina.dlugoleka.pl

Podsumowanie  
w następnym wydaniu
W następnym numerze gazety gminnej 
znajdziecie Państwo podsumowanie pracy 
wydziałów Urzędu Gminy Długołęka za rok 
2016. Zapraszamy do lektury!

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

z życia gminy

NA SKróTy                    NA SKróTy                    NA SKróTy

Z okazji dnia pracownika socjalnego wszystkim pracownikom socjalnym  
z gminy Długołęka życzę poczucia spełnienia i satysfakcji z pełnionej służby.  

Dziękuję Wam za zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość. Niech nagrodą dla Was,  
za wysiłek podejmowany w pracy z drugim człowiekiem, będzie jego uśmiech.

                                  iwona agnieszka łebek, wójt gminy Długołęka
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spRostowanie

n W nr 10 (87) w artykule „Młodzi i  jacy zdol-
ni!” na str. 4 opublikowana została lista uczniów, 
którzy otrzymali Stypendia Wójta Gminy Długo-
łęka 2016/2017. Z powodu błędu redaktorskiego 
zabrakło na liście michała teżyka, za co bardzo 
przepraszamy. michał teżyk również otrzymał 
stypendium wójta za bardzo dobre wyniki w  na-
uce. Jest uczniem klasy piątej szkoły podstawowej 
w Długołęce i osiągnął średnią ocen 5,64. 

n W numerze 10 (87) w artykule pt. „Ślubowa-
nie, pasowanie” na str. 5 pojawiła się błędna infor-
macja o  liczbie pierwszoklasistów, którzy w  roku 
szkolnym 2016/2017 rozpoczęli naukę w szkołach 
gminy Długołęka. Uczniów pierwszych klas jest 
w sumie 199 (stan na 30 września). Liczba 80 doty-
czyła dzieci, które złożyły ślubowanie i tym samym 
reprezentowały swoich rówieśników na uroczy-
stości pasowania na ucznia.



ii gminny Jarmark bożonarodze-
niowy odbędzie się 17 grudnia. 
kupicie tu wszystko, co potrzeb-
ne do zorganizowania świąt 
a przy okazji spędzicie miło czas. 
zaczynamy o godz. 11 i bawimy 
się do godz. 22.

ubiegłoroczny jarmark cieszył się po-
wodzeniem – tłumnie przybyliście 
na plac w Długołęce, by pobuszo-
wać wśród stoisk, posłuchać muzyki, 

spędzić z Waszymi dziećmi radośnie czas. Nie 
inaczej będzie w tym roku. Stoisk handlowych 
będzie jeszcze więcej, a na brak darmowych 
atrakcji najmłodsi narzekać na pewno nie będą. 
- Tego dnia urząd gminy zamieni się w wielki 
plac zabaw: będzie można pojeździć na karuzeli, 
wziąć udział w warsztatach robienia pierników 
i pakowania prezentów, uścisnąć dłoń św. Mi-
kołajowi, pograć w planszówkę – wylicza Kamila 
Kochaniec z wydziału promocji gminy i współ-
pracy z zagranicą. - Oczywiście to nie wszystko. 
Propozycji jest mnóstwo, o wszystkich piszemy 
na naszym wydarzeniu na Facebooku  (www.
facebook.com/wdlugolece) – dodaje urzędniczka.

Świątecznie, muzycznie, zabawnie

Do wspólnej zabawy zaproszą dzieci pracowni-
cy ośrodka kultury i biblioteki oraz animatorzy. 
Będzie m.in. kiermasz książek, malowanie twarzy 
i „kulkowa” kąpiel a także rodzinna strefa gier 
planszowych. Święty Mikołaj zaprosi do swojego 
magicznego domu, w którym będzie uważnie słu-
chał dzieci, co chcą dostać pod choinkę. - O godz. 
15 zapraszamy na scenę, na której św. Mikołaj 
i elf opowiedzą o Laponii, pokażą jak się żongluje 
i zaśpiewają nam kilka świątecznych piosenek – 
zapowiada Anna Chomicka z wydziału promocji 
i współpracy z zagranicą. O oprawę muzyczną 
zadbają również uczniowie z naszych gminnych 
szkół oraz finaliści „Gminnych Talentów”. 

- Chcemy, by zaprezentowało się jak najwięcej 
zdolnych osób z gminy Długołęka – mówi wójt 

Iwona Agnieszka Łebek. - Już dzisiaj cieszę się 
na samą myśl obejrzenia jasełek i wysłuchania 
najpiękniejszych kolęd oraz pastorałek - dodaje. 
Każdy gość jarmarku będzie mógł przyłączyć się 
do wspólnego kolędowania - będziemy rozdawać 
darmowe śpiewniki. Można jeszcze zgłaszać chęć 
udziału w konkursie na świąteczny strój (promo-
cja@gmina.dlugoleka.pl). Finał odbędzie się na sce-
nie, gdzie uczestnicy zaprezentują swoje pomysły.

zakupowy zawrót głowy

Kiełbaski i inne przysmaki z grilla, kawa, her-
bata, grzańce, słodycze - między innymi na to 
możecie liczyć w menu jarmarku. Co jeszcze bę-
dzie można kupić? Oczywiście pyszne karpie, na-
turalne drzewa iglaste cięte i w doniczkach oraz 
sztuczne choinki, bombki a także inne ozdoby. 
Nie zabraknie produktów idealnie pasujących 
na prezent dla kogoś bliskiego: będzie zdrowa 
żywność oraz rękodzieło – oferta kół gospodyń 
wiejskich z gminy Długołęka, zabawki, stroi-
ki, wędzone przysmaki, wyroby z wikliny, filcu 
i tkanin, biżuteria, jedwabne chusty, poszewki na 
poduszki i inne. Będzie też można zaopatrzyć się 
w ciepłe czapki, rękawiczki i inną odzież na zimę.

zatrzymaj się na chwilę i pomóż!

Przy okazji każdego większego wydarzenia 
zbieramy pieniądze na cele charytatywne. Tym 
razem będziemy pomagać rocznej mieszkance 
naszej gminy – Agatce Kobyłeckiej z Mirkowa, 
którą dopadł nowotwór – siatkówczak oka. Tego 
potwora dziewczynka ma szansę się pozbyć, pod-
dając się bardzo drogiej operacji w Nowym Jorku 

(1,4 mln zł!). Mieszkańcy gminy Długołęka rów-
nież mają wielkie serca i od wielu tygodni chętnie 
włączają się w akcję. Podczas jarmarku zorgani-
zujemy zbiórkę z fantami (każdy datek będzie 
wynagradzany) oraz licytację, podczas której do 
wygrania będzie wiele cennych, przekazanych 
przez znane osoby, rzeczy. Będzie można wylicy-
tować chociażby czapeczkę z autografem rajdow-
ca Krzysztofa Hołowczyca, zdjęcie jurorów „Must 
Be The Music” z autografami, podpisaną przez 
piosenkarza Dawida Kwiatkowskiego płytę i pla-
kat czy piłkę z autografami pierwszej drużyny Le-
gii Warszawa. Nie lada gratką będzie z pewnością 
możliwość wylicytowania wizyty w remizie, wej-
ście na wieżę strażacką i przejechanie się wozem 
strażackim OSP w Szczodrem! Wójt Iwona Ag-
nieszka Łebek też dała przykład do naśladowa-
nia, przekazując na aukcję koszulkę z autografem 
futbolisty Babatunde Aiyegbusi’ego, którą sama 
wylicytowała rok temu. Tym samym zmotywo-
wała swoich pracowników, którzy się skrzyknęli 
i postanowili dać coś od siebie na zbiórkę m.in. 
ręcznie robione ozdoby choinkowe, domowe 
wypieki, naukę pływania czy konwersacje z an-
gielskiego. - Bardzo się cieszę, że pracownicy 
urzędu wpadli na taki pomysł. To bardzo jedno-
czy i sprawia, że pomaga się jeszcze przyjemniej. 
Dobro wraca – mówi wójt. Zbiórka z fantami 
będzie odbywać się przez cały dzień, a licytacja 
odbędzie się w dwóch odsłonach – zapraszamy 
wszystkich chętnych o godz. 18 i 20 pod scenę.

DO ZOBACZENIA 17 GRUDNIA!
agnieszka boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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W tym roku również szukajcie gminnego stoiska
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...albo piłkę z podpisami piłkarzy Legii Warszawa 
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Stowarzyszenie Druga Runda poprowadzi rodzinną strefę gier planszowych

Coraz bliżej święta...
z życia gminy
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Takich, przykuwających oko ozdób, znajdziecie bardzo dużo



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   5

19 listopada szkoła podstawo-
wa w długołęce obchodziła 
jubileusz 70-lecia swojego 
powstania.

u roczystość rozpoczęła się od pre-
zentacji historii szkoły, które-
go dokonali dyrektor Wojciech 
Ciemierzewski i wicedyrektor 

Wioletta Haron. Szkoła przechodziła wiele 
transformacji, mieściła się w kilku budyn-
kach, aby ostatecznie znaleźć swoje miejsce 
przy ul. Szkolnej 40. Kolejne lata przyniosły 
utworzenie pierwszego w gminie liceum oraz 
gimnazjum, które stały się jedną samodzielną 
jednostką. W ostatnich latach Zespół Szkolno-
-Przedszkolny zyskał swojego patrona – Jana 

Pawła II, a także przeszedł proces rozbudo-
wy. W 2013 powstała nowa część przedszko-
la oraz żłobka, a w tym roku nowe skrzydło 
dydaktyczne. Tym samym w Długołęce mamy 
kompleksowy zespół szkół, do którego można 
uczęszczać od najmłodszych lat aż do ukończe-
nia 18 roku życia.

szkolne talenty

Uroczystość 70-lecia została uświetniona wy-
stępem artystycznym uczniów. Dzieci zaprezen-
towały nie tylko talenty wokalne i recytatorskie, 
ale też taneczne. Kolejnym punktem wydarzenia 
było docenienie osób, które najbardziej zapi-
sały się na kartach historii szkoły. Wójt gminy 
Iwona Agnieszka Łebek, na wniosek dyrekcji, 
wyróżniła m.in. byłych dyrektorów szkoły. Gra-

tulacje przekazała także członkom rady rodziców 
i samorządu uczniowskiego. Placówka zyskała 
również użyteczny prezent w postaci nowego 
rzutnika multimedialnego. Zwieńczeniem części 
oficjalnej było przecięcie wstęgi do nowego bu-
dynku szkoły, do którego dzieci uczęszczają od 
września tego roku. Goście mieli okazję zobaczyć 
od środka nowe i kompleksowo wyposażone sale 
i pracownie.

spotkanie po latach

Jubileusz był okazją do zorganizowania zjaz-
du absolwentów oraz byłych pracowników. 
Była to najmilsza część wieczoru dla wielu by-
łych uczniów, którzy tego dnia przenieśli się 
do czasów dzieciństwa.

anna chomicka
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

z życia gminy

Pasowań ciąg dalszy
Gimnazjaliści z Wilczyc oraz maluchy z oddziałów przedszkolnych 
w Borowej - i oni doczekali się dnia, w którym złożyli ślubowanie 
oraz obietnice dotyczące swojej dalszej szkolnej drogi. Placówka 
w Wilczycach świętowała przy okazji Dzień Patrona, którym jest 
Maria Skłodowska-Curie. „Sówki” i  „Tygryski” z  kolei, dały popis 
swoich umiejętności, prezentując chwytający za serce program 
artystyczny. To były miłe chwile!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Uczniowie przygotowali fantastyczny i kolorowy występ
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Wójt otworzyła nową część szkoły
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Gimnazjaliści z Wilczyc złożyli ślubowanie a potem popisali się wiedzą na temat patrona szkoły

„Tygryski” to starsza grupa przedszkolaków, która dała z siebie wszystko

„Sówki” - najmłodsze w Borowej, debiutowały na scenie

70 lat naszej podstawówki

Bardzo serdecznie chcielibyśmy po-
dziękować panu dyrektorowi woj-
ciechowi ciemierzewskiemu, pani 
wicedyrektor wiolettcie Haron oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w  organizację obchodów 70-lecia 
szkoły podstawowej w  długołęce. 
Dziękujemy za możliwość spotkania 
się absolwentów z  nauczycielami 
w  klasach, za zabawę i  miło spędzo-
ny czas. Była to wspaniała okazja do 
wspomnień, które na długo pozosta-
ną w naszej pamięci.

Absolwenci
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z życia gminy

Jesień w gminie długołęka 
niewątpliwie dedykowana jest 
seniorom.  

Zokazji Gminnego Dnia Seniora wójt 
zaprosiła do urzędu gminy trzech 
najstarszych mieszkańców z każdej 
z 41 gminnych miejscowości. Najstar-

szą z nich jest p. Magdalena Chrąchol z Siedlca, 
która 16 października skończyła 105 lat. Iwona 
Agnieszka Łebek pogratulowała seniorom pięk-
nego wieku i wręczyła upominki. - W ten wyjąt-
kowy dzień przygotowaliśmy dla naszych gości 
koncert akordeonowy. Mamy nadzieję, że była to 
dla nich miła niespodzianka – mówi Anna Cho-
micka z wydziału promocji gminy i współpracy 
z zagranicą. Duet: Aleksander Miśkiewicz i Piotr 
Zembroń wykonali pieśni patriotyczne, które 
wprowadziły zebranych w nostalgiczny nastrój. 
Spotkanie było pełne wzruszeń i wspomnień 
z młodości. Nie zabrakło również wesołych ak-

centów i zabawnych anegdot. - Jestem bardzo 
dumna, że mogłam spotkać się z najstarszymi 
mieszkańcami i życzyć im zdrowia oraz satysfak-
cji z przeżytych lat. Liczę na to, że w przyszłym 
roku ponownie będę mogła uścisnąć im dłonie 
- mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. 

aktywni seniorzy 

Gminę Długołęka zamieszkują pełni pozytyw-
nej energii seniorzy, którzy aktywnie działają 
w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
organizując wiele ciekawych przedsięwzięć. 
Jednym z nich jest Dzień Seniora, który w tym 
roku odbył się już po raz piąty. Były kwiaty, po-
dziękowania dla aktywistów, a przede wszyst-
kim dobra zabawa. Przed nami kolejne okazje 
do świętowania w styczniu i w lutym podczas 
Balów Seniora, które zapoczątkowane zostały 
przez wójta Iwonę Agnieszkę Łebek w 2006 r. 
-  Zapraszamy wszystkich mieszkańców w wie-
ku 60 lat i starszych - zachęca wójt. Na bale 

zaplanowany jest darmowy dojazd, smaczny 
poczęstunek oraz zabawa przy muzyce na żywo. 
O terminach poinformujemy w następnym nu-
merze gazety.

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Wesołe jest życie seniora

wójt Iwona Agnieszka Łebek 26 
października spotkała się z mał-
żeństwami, które obchodziły 
złote gody – 50 lat w jednym 

związku małżeńskim. Z tej okazji piętnaście par 
otrzymało zaszczytne odznaczenia, które są przy-
znawane przez prezydenta od 1960 r. Uroczystość 
w urzędzie gminy była pełna pozytywnych emo-
cji, również łez wzruszenia, ponieważ wójt przy-
gotowała dla par szczególną niespodziankę. Jesz-
cze przed wręczeniem wyróżnień miało miejsce 
symboliczne odnowienie przysięgi małżeńskiej.  
- To był wyjątkowy moment zarówno dla mał-
żonków, jak i dla mnie. Cieszę się, że mogłam 
dzielić z jubilatami tę piękną i doniosłą chwilę. To 
wielki zaszczyt móc im pogratulować wytrwałości 
w związku i życzyć kolejnych lat przepełnionych 
miłością, wzajemnym wsparciem i szacunkiem 
-  mówiła Iwona Agnieszka Łebek po spotkaniu. 

w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu 
i w nieszczęściu...

Oprócz wyróżnień prezydenta małżonko-
wie otrzymali od wójta listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz gminne upominki. Po części 

oficjalnej zaproszono bohaterów dnia na po-
częstunek. Goście rozmawiali m.in. o obo-
wiązkach dobrych małżonków, o tym jaka 
jest recepta na miłość w długoletnim związku 
oraz o przyczynach aktualnego spadku zawie-
ranych małżeństw. Nie zabrakło wspomnień 
z pierwszych miłosnych spotkań i ceremonii 
ślubnych.

prezent od dzieci i wnuków

Wyróżnione pary przybyły na wręczenie 
medali ze swoimi rodzinami, aby wspólnie 
celebrować jubileusz małżeństwa. To właśnie 
najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie jubi-
latom odznaczenia od prezydenta. Procedura 
jest bardzo prosta - wystarczy złożyć wniosek 
w urzędzie stanu cywilnego, zawierający pod-
stawowe dane małżonków i miejsce zawarcia 
przez nich małżeństwa. - Gorąco zachęcam do 

tego, aby wnioskować o medale dla swoich ro-
dziców czy dziadków. Będzie to piękny prezent 
dla jubilatów i niezapomniane przeżycie dla ca-
łej rodziny - mówi wójt. 

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

50 lat razem 
piętnaście par z naszej gminy 
otrzymało medale prezyden-
ta Rp za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 
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Medale od Prezydenta RP wręczyła wójt gminy

Jeszcze raz gratulujemy  
jubilatom:
 krystyna i stanisław Juszczakowie  
z Długołęki, cecylia i Jan kulpowie  
z Brzeziej Łąki, maria i waldemar murato-
wie z Kiełczowa, irena i andrzej michalscy 
ze Szczodrego, maria i szczepan Lisikowie 
z Węgrowa, teresa i wacław morawscy 
z Długołęki, stanisława i bronisław siar-

kiewiczowie z Siedlca, zdzisława i tadeusz 
maślankowie z Wilczyc, wanda i kazimierz 
Fedoryszynowie z Wilczyc, wielisława i Jan 
urbaniakowie z Wilczyc, kazimiera i ma-
kary Rabiegowie z Wilczyc, irena i Józef 
muchowie z Węgrowa, stanisława i Józef 
dudkowie z Kiełczowa, elżbieta i edward 
niklewiczowie z Wilczyc, zofia i stanisław 
zapiórowie z Wilczyc
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Emeryci bawili się na dorocznym balu
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Na Gminny Dzień Seniora przybyło kilkudziesięciu gości
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tradycją zespołu szkół 
w siedlcu stały się listopado-
we wieczornice organizowane 
z okazji Święta niepodległości.

w tym roku uroczystość odbyła się 
9 listopada i jak zwykle zgroma-
dziła grono osób związanych 
ze szkołą. Największą niespo-

dzianką był jednak udział gościa specjalnego, 
a był nim nie kto inny, jak sam… Henryk Sien-
kiewicz. W konwencji rozmowy ze znanym 
pisarzem utrzymany był program artystyczny. 
O spotkanie poprosili go dziennikarze szkolnej 
telewizji „Migawki spod Ławki”. O co można za-

pytać autora powieści historycznych? Oczywi-
ście o naszą przeszłość. Autor „Trylogii” potrafił 
uruchomić naszą wyobraźnię. W kilku „żywych 
obrazach” mogliśmy prześledzić najważniej-
sze wydarzenia naszej historii – te radosne i te 
tragiczne. Byliśmy więc świadkami narodzin 
polskiej państwowości, czyli przyjęcia chrztu 
przez Mieszka I. Widzieliśmy potęgę i chwałę 
państwa Piastów i Jagiellonów. Ale poznali-
śmy także przyczyny upadku Polski. Upadku, 
do którego przyczyniliśmy się my sami, swoją 
obojętnością dla spraw narodowych, chciwoś-
cią, brakiem patriotyzmu. Po 123 latach niewoli 
przyszło jednak odrodzenie. Starania wielu po-
koleń Polaków przyniosły wreszcie upragniony 

skutek – nasz kraj powrócił na mapę Europy 
jako niezawisłe, samodzielne państwo. Przy-
pomnieliśmy sobie postać Józefa Piłsudskiego, 
który stał się symbolem odrodzonej Polski, ale 
wspomnieliśmy również o tym, że wtedy, 98 
lat temu, zakończyła się jedna z najkrwawszych 
wojen w dziejach ludzkości.

Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie za-
angażowanie nauczycieli: pani Arletty Zoło-
teńkiej i pana Marcina Woźniaka, który nie 
tylko zadbał o oprawę muzyczną, ale wystąpił 
na scenie w roli instrumentalisty (saksofon) 
i wokalisty.

piotr głaz
Zespół Szkół w Siedlcu

z życia gminy

codziennie wytwarzamy różne-
go rodzaju odpady, część z nich 
ulega biodegradacji. są to tzw. 
bioodpady. o ile plastiku, szkła, 
czy papieru nie jesteśmy w sta-
nie sami przetorzyć, to bio- 
odpady już tak!

Ograniczanie powstawania nowych 
odpadów powinno być prioryte-
tem działań ekologicznych. Dla-
czego zatem z miesiąca na miesiąc 

w naszej gminie rośnie ilość oddawanych biood-
padów? - Warto powrócić do pierwotnego zwy-
czaju zagospodarowania tego rodzaju odpadów, 
który stosowaliśmy niegdyś, czyli kompostowa-
nia – podpowiada Anna Sitnikow z wydziału 
ochrony środowiska. - Jeśli ograniczymy odda-
wanie odpadów zielonych, na  rzecz ich zago-
spodarowania na własne potrzeby poprzez kom-
postowanie, działamy najbardziej ekologicznie, 
a przy tym wpływamy na zmniejszanie kosztów 
całego systemu – wyjaśnia urzędniczka.

Jak to działa?
Kompostowanie w sposób prosty i tani po-

zwala włączyć materię z powrotem do krążenia 
w ekosystemie, a przede wszystkim stanowi al-
ternatywę dla rosnącej ilości odpadów. Obierki, 
skoszona trawa i roślinne resztki jedzenia, do 
tego nieco wiedzy, odrobina wysiłku, trochę 
czasu i już jest! Kompost – bezcenne źródło 
substancji odżywczych. Jak można go zrobić 
samemu? Gotowy kompost to najlepsze źród-
ło azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), których 
złoża w glebie eksploatujemy, uprawiając wa-
rzywa, owoce i rośliny ozdobne.  Jeśli ktoś za-
łoży kompostownik, zmieni się zupełnie jego 
spojrzenie na resztki z kuchni i ogrodu i tych 
odpadów już nigdy nie odda firmie. - Moż-
na oczywiście kompostować w pryzmie, czyli 
starannie układając wszystkie odpady w ster-
cie. Jednak estetyczniej i łatwiej składować je 
w kompostowniku – mówi Anna Sitnikow.  
Montaż urządzenia jest bardzo prosty i nie zaj-
muje więcej niż 20-30 minut. Najlepiej umiesz-
czać go w zacienionym miejscu, bezpośrednio 
na płaskim gruncie, tak, aby nadmiar wilgoci 

z kompostowanego materiału mógł odpłynąć 
do gleby, a mikroorganizmy glebowe mogły 
przeniknąć do kompostu.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

Kompostować każdy może…

Wieczornica w Siedlcu
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 miesz-
kańcami gminy Długołęka? Jeśli tak, to zaprasza-
my do współpracy wszystkie koła dziennikarskie 

z naszych szkół. 

to miejsce w gazecie  
jest dla was!

fo
t.

 f
re

ep
ik

Gmina Długołęka stawia na podejście 
ekologiczne i  ekonomiczne, dlatego 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców zarezerwowano w budże-
cie na przyszły rok środki na dofinanso-
wanie kompostowników. O szczegółach 
poinformujemy wkrótce.
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Spektakl przygotowany przez uczniów gimnazjum odznaczał się sporą dozą realizmu
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kuLtuRa w gminie

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

witajcie na świecie!
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w październiku:

Kaja Jędrszczyk, Miłosz Katyński, 

Magdalena Klimków, Jędrzej 

Świderski, Franciszek Andrzejak, 

Sara Benamor, Karol Kajmowicz, 

Marcel Kluba, Wojciech Kluba, 

Anna Konat, Eryk Krysik, Kalina 

Lechowska, Nataniel Maćkowiak, 

Emilia Muszyńska, Nina Prokop, 

Kacper Radota, Adam Seidel, 

Nikola Szwak-Wielebińska, Ewa 

Śliwa, Dawid Wojakowski, Zuzan-

na Woźniak, Ignacy Zawadziłło.

w listopadzie:

Maja Basta, Karolina Chrzan, 

Julia Iwan, Pola Józefowicz

Gabriel Kaniuga, Martyna Kie-

drowska, Zofia Kilanowska, Iga 

Kołodziej, Weronika Kowalczyk, 

Zuzanna Kownacka, Matylda 

Król, Antoni Kwiecień, Michalina 

Macowicz, Karolina Małecka, Fa-

bian Neumann, Nina Niedźwie-

cka, Gabriel Piszczałka, Patrycja 

Rosicka, Tymon Sobieściak, 

Marta Szydełko, Emilia Tadaszak, 

Wojciech Wawryła, Michał Weso-

łowski, Filip Wypyska.

dzieciaki, witamy was  
serdecznie, życzymy zdro-
wia i pięknych lat życia!  
a waszym rodzicom gratu-
lujemy takiego szczęścia! 

migawki kuLtuRaLne

Trampolinowe szaleństwo
5 listopada odbył się coroczny Turniej Świetlic, 
w którym udział wzięły dzieci i młodzież 
z GOK-u oraz świetlic wiejskich z Bielawy, By-
kowa, Pasikurowic i Śliwic. W tym roku zabawa 
odbyła się w Parku Trampolin GOjump we 
Wrocławiu. Dwugodzinne szaleństwo zaowoco-
wało sporym zmęczeniem, ale wszyscy wrócili 
do domów uśmiechnięci i pełni pozytywnej 
energii.

Magiczny wieczór poezji

„Nasze Wierszowanie” to zbiór utworów 
wybranych z dorobku literackiego mieszka-
nek naszej gminy: Leokadii bajrakowskiej, 
Haliny dudy, marii pasowicz, ewy Jedno-
róg, krystyny Lobki, Reginy nowakow-
skiej, nadziei srogiej i marioli Jarockiej. 
8 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie promujące tomik poe-
zji. Panie, przy blasku świec i nastrojowym 
akompaniamencie gitarowym, czytały wier-
sze zgromadzonym gościom. Tomik został 
wydany w sierpniu tego roku przy wspar-
ciu finansowym GOK-u, w nakładzie 500 
sztuk. Część trafiła do Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz jej filii. Dochód ze sprzedaży 
został przekazany Komitetowi Społecznemu 
„Długołęka dla rwandy”.

Koncert patriotyczny
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w naszej gminie uświetnił koncert Folk Kapeli 
Góralska Hora zorganizowany przez GOK 
i parafię rzymskokatolicką w Długołęce. W koś-
ciele pw. św. Michała Archanioła publiczność 
wysłuchała najpiękniejszych pieśni patriotycz-
nych i góralskich. Muzycy swoim występem 
porwali zgromadzonych do wspólnego śpiewu. 
Podczas koncertu panowała podniosła i jedno-
cześnie radosna atmosfera.

Spotkania autorskie
Jesień w Długołęce upływa pod znakiem wizyt 
literackich osobistości. 9 listopada z uczniami 
szkoły podstawowej w Długołęce spotkała się 
magdalena zarębska – autorka książek dla 
dzieci: „Kaktus na parapecie”, „Borys i zajączki”, 
„Maja poznaje świat”. Pisarka opowiedziała 
o tym, jak wiele osób jest zaangażowanych 
w wydanie książki oraz ile czasu wymaga jej 
napisanie. Natomiast 15 listopada Długołękę 
odwiedził arkady paweł Fiedler – pisarz 
i podróżnik, który po swoim dziadku Arkadym 
Fiedlerze odziedziczył talent reportażysty 
i chęć zdobywania przygód. Gość opowiedział 
uczestnikom spotkania o swoich fascynujących 
podróżach i zaprezentował niezwykłe zdjęcia 
z azjatyckich ekspedycji. 6 grudnia Długołękę 
odwiedzi pisarka Joanna bagrij z promocją 
swojej nowej książki „Oddech śmierci”.

Dla najmłodszych czytelników 

W bibliotece w Długołęce odbyły się kolejne 
zajęcia z cyklu „klub małego czytelnika”. Tym 
razem z dziećmi spotkał się bohater książki 
„Elmer i zagubiony miś” D. McKee. Koloro-
wy słoń odpowiedział m.in. na pytanie: Czy 
każdy z nas jest wyjątkowy? Maluchy słuchały                           
z zaciekawieniem, oglądały książeczki i razem 
z rodzicami przymierzały magiczne czapki, 
dzięki którym przemieniały się w najróżniejsze 
zwierzęta. Jak zawsze, i duzi i mali uczestnicy 
bawili się doskonale.

Dyskusje o kresach
Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
w Łozinie oraz Koła regionalnego działającego 
w szkole w Siedlcu poświęcone było tradycjom 
kresowym. Gościem była Teresa rudkiewicz, 
która, tak jak wielu mieszkańców Łoziny, przyje-
chała na Dolny Śląsk ze wsi Tuligłowy, położonej 
niedaleko Lwowa. Historię tej miejscowości oraz 
losy Tuligłowian młodzi miłośnicy książek będą 
poznawać na najbliższych spotkaniach DKK. 
Przed nimi lektura pamiętników pt. „Tuligłowia-
nie o sobie” i kolejne spotkania z Kresowianami. 

Opracowała
anna patyk Gminny Ośrodek Kultury

mariola matula Gminna Biblioteka Publiczna
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MODERNIZACJE NAWIERZCHNI 
DROGOWYCH – prace zakoń-
czone i dobiegające końca 

W listopadzie odebrano prace budowlane w za-
kresie remontu dróg w domaszczynie (odcinek 
ul. Leśnej), Śliwicach (ul. akacjowa) i stępniu. 
W trakcie realizacji jest natomiast remont dróg 
w kątnej oraz kolejnej drogi w stępniu. Termin 
realizacji obu inwestycji wyznaczono do 15 
grudnia br.

MODERNIZACJA DROGI W BĄ-
KOWIE ORAZ BIERZYCACH/ŁO-
ZINIE – przesunięcie realizacji 
zadania na rok 2017
Dla zaplanowanego do realizacji w tym roku 
zadania polegającego na wykonaniu remontu 
nawierzchni i konstrukcji dróg w bąkowie oraz 

bierzycach/łozinie, znacznemu przesunięciu 
uległa niestety procedura opracowania doku-
mentacji projektowej i proces jej zatwierdze-
nia w starostwie powiatowym. W konsekwen-
cji tego, realizacja obu zadań w terenie musi 
zostać przesunięta na rok 2017. Za opóźnie-
nie przepraszamy i zapewniamy, że dołożymy 
wszelkich starań, by w nadchodzącym roku, 
w możliwie jak najszybszym terminie, zrealizo-
wać prace w terenie.  

PRZEBUDOWA UL. BŁAWATNEJ 
I ODCINKA UL. SPORTOWEJ W KIEŁ-
CZOWIE – inwestycja na ukończeniu

Przy przebudowie ulic prace przebiegają 
zgodnie z planem. Przewidujemy ukończenie 
inwestycji do końca tego roku. Obecnie pro-
wadzone są następujące prace: ul. bławatna 
- wykonano ok. 450 mb nawierzchni z kostki 
betonowej, dodatkowo na ukończeniu są 
prace związane z wykonaniem odwodnienia 
liniowego; ul. sportowa - wykonano ok. 60 
mb nawierzchni z kostki betonowej; wykonana 
została nawierzchnia ul. sportowej - do skrzy-
żowania z ul. szarotkową; wykonane zostaną 
pobocza utwardzone kostką betonową oraz 
wjazdy na posesje na ul. sportowej. Jedno-
cześnie rozpoczęte zostaną roboty związane 
z wykonywaniem nawierzchni jezdni na  
ul. bławatnej – od ul. wrocławskiej w kierun-
ku ul. sportowej.

PRZEBUDOWA UL. MODRZEWIO-
WEJ, CISOWEJ I OKRĘŻNEJ W DŁU-
GOŁĘCE – prace na ukończeniu 

W trakcie realizacji są prace w zakresie 
wykonania nawierzchni mineralno-bitu-
micznej na ulicach cisowej i okrężnej, 
natomiast w ciągu ul. modrzewiowej wy-
konano kanalizację deszczową oraz część 
konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami.
Termin zakończenia robót to grudzień br.

BUDOWA SZATNI PRZY BIEŻNI 
W DŁUGOŁĘCE  

Prace budowlane polegające na budowie 
obiektu szatniowego zostały już zakończone 
– trwają jeszcze roboty związane z porządko-
waniem placu budowy, przy jednoczesnym 
prowadzeniu czynności związanych z uzyska-
niem pozwolenia na użytkowanie. Oddanie 
budynku do użytkowania powinno nastąpić 
w drugiej połowie grudnia br.

Opracowała
katarzyna wolicka

wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

INWESTyCJE W PIGUŁCE                    
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ZWIERZAK DO ADOPCJI

CZEKAM
NA CIEBIE!

Jestem rafałek (wiek 1+). Chciał-
bym mieć własny kąt, ale taki praw-
dziwy, nie tymczasowy. Chciałbym, 
aby nikt mnie już więcej nie uderzył. 
Ale moim największym marzeniem 
jest, żeby ktoś mnie pokochał. I gła-
skał, zamiast bić. Wiem, że na speł-
nienie marzeń trzeba długo czekać, 
ale ja jestem cierpliwy. Poczekam.

Kontakt:  
adopcje@matuzalki.pl  

tel. 518 75 66 65 lub 71 323 02 72 
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inwestycJe/Fundusze zewnętRzne

NA CO ZNAMY 
WYNIKI NABORÓW?

n  Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę 
zespołu szkolno-przedszkolnego w  dłu-
gołęce - etap ii i iii (2014-2018). Otrzymana 
kwota dofinansowania to 2 210 082,32 zł. 
Staraliśmy się o dotację z regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020. 

n  Otrzymaliśmy także dofinansowanie na nowe 
miejsca przedszkolne w sp w borowej i w sp 
w kiełczowie – zakupiono część wyposażenia 
(pozostałe wyposażenie zostanie zakupione 
niebawem) oraz opłacone zostaną zajęcia do-
datkowe dla dzieci. Wartość otrzymanej dota-
cji z  regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 to ponad 670 tys. zł. Liderem projektu 
jest gmina Wrocław. 

n  Nasze dwa wnioski na przebudowę ulicy 
Jagiellońskiej w mirkowie oraz budowę 
drogi w  Węgrowie nie znalazły się na liście 
projektów rekomendowanych do dofinanso-
wania w ramach Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019.

n  Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i ja-
kości elektronicznych usług oraz tworzenie 
i wykorzystanie otwartych zasobów pub-
licznych dla mieszkańców i podmiotów go-
spodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 
gmin” nie znalazł się na liście projektów re-
komendowanych do dofinansowania. Lider 

projektu – Starostwo Powiatowe we Wroc-
ławiu, planuje złożyć protest do negatywnej 
decyzji Instytucji Zarządzającej (Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego).

NA CO ZŁOŻYLIŚMY  
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

n  Staramy się o dofinansowanie na zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek szkolnych 
w  sp szczodre, sp siedlec i  sp borowa. 
Wnioskowana kwota dotacji dla szkół to po-
nad 25 tys. zł. O dofinansowanie staramy się 
w  ramach Narodowego Programu rozwoju 
Czytelnictwa. 

n  Złożyliśmy dwa wnioski o  dofinansowanie 
na  remont drogi polnej w długołęce oraz  
przebudowę drogi bierzyce - łozina. Wnio-
skowana kwota dofinansowania łącznie to 
306 tys. zł.*

*  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.

kamila zaustowicz
wydział pozyskiwania zewnętrznych  

środków finansowych

dotacJe na bieżąco

Przebudowa Sportowej nieco później
zakończenie przebudowy ul. 
sportowej w wilczycach zosta-
ło przesunięte na przyszły rok.

w ykonawca inwestycji, firma 
Gembiak-Mikstacki Spółka 
Jawna, po około miesięcz-
nej przerwie (spowodowa-

nej przede wszystkim zwłoką wykonawcy 
z przekazaniem zamawiającemu odpowiedniej 
dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia pro-
cedury odbioru robót zanikowych i ulegają-
cych zakryciu, co warunkowało prowadzenie 
dalszych robót), do 30 listopada ma przystąpić 
do kontynuowania prac budowlanych, przede 
wszystkim związanych z wykonaniem w się-
gaczach ul. Sportowej konstrukcji jezdni oraz 
częściowo robót elektrycznych. 

- W nawiązaniu do informacji, jaką otrzy-
mali mieszkańcy ul. Sportowej, pragnę wy-
jaśnić, że umowny termin zakończenia prac, 
planowanych pierwotnie na 12 grudnia br., 
ulegnie niestety, z przyczyn technicznych, 
przesunięciu - uprzedza Katarzyna Wolicka, 
kierownik wydziału remontów i inwestycji. 

Mając na uwadze nadchodzącą zimę oraz to, 
iż część zakresu robót, takich jak np. ułożenie 

na głównym ciągu ul. Sportowej nawierzchni 
asfaltowej, musi zostać zrealizowana w odpo-
wiednich warunkach atmosferycznych (przy 
zachowaniu procesów technologicznych), brak 
jest możliwości zakończenia prac w grudniu br. 

- Szacujemy, że zakończenie całego zakre-
su prac powinno nastąpić na przełomie I i II 
kwartału 2017 roku – mówi Katarzyna Woli-
cka. - Wykonawca został zobligowany do tego, 
by - pod groźbą sankcji finansowych - przed 

okresem zimowym został udrożniony przejazd 
w obrębie przebudowywanych dróg a ich stan 
utrzymywany był w standardzie umożliwiają-
cym korzystanie z nich w sposób bezpieczny. 
Bardzo przepraszamy za wynikłe opóźnienia, 
jednak spowodowane są one niezależnymi od 
gminy okolicznościami – wyjaśnia urzędniczka.

agnieszka boruta 
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą
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nieRucHomoŚci

Znajduje się tam kościół, szkoła podstawowa, gim-
nazjum, ośrodek zdrowia, apteka, kilka sklepów 
i punktów usługowych. Działka przeznaczona do 
sprzedaży położona jest w centralnej części miejsco-

wości, przy ul. Ogrodowej (droga gruntowa), około 60 m od ul. 
Szkolnej (droga utwardzona tłuczniem). Znajduje się w cichej 
okolicy, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i siedliskowej. Działka jest położona na płaskim 
terenie, ma kształt prostokąta. Sieci infrastruktury technicznej 
doprowadzone są do najbliższej zabudowy przy ul. Szkolnej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodo-
wą oraz w granicy projektowanego obszaru chronionego 
krajobrazu „Dolina Rzeki Widawy”.

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 – bRzezia łąka 

Działka nr:141/6 o pow. 0,1271 ha, 
cena ustalona w I przetargu  

85.000 zł netto
Planowany termin I przetargu  

styczeń 2017 r.

brzezia łąka to średniej wielkości wieś 
położona w południowo-wschodniej 
części gminy długołęka, w odległości 
około 18 km od centrum wrocławia 
i około 10 km od długołęki. 
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!pRzetaRg!
wójt gminy długołęka ogłasza i przetarg 
ustny nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu za dzierżawę na czas nieokreślony, 
działki stanowiącej własność gminy długo-
łęka w Ramiszowie.

1.  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dłu-
gołęka przy ul. robotniczej 12, w dniu 12.12.2016 r. 
o godz. 10:00.

2.  Wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
czterysta złotych), wnoszone jest w formie pieniężnej 
na konto gminy Długołęka, nie później niż do dnia 
07.12.2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na konto gminy Długołęka. Wa-
dium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zalicza się na 
poczet czynszu dzierżawnego.

3.  Informacji szczegółowej, dotyczącej dzierżawy, można 
uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub tele-
fonicznie pod nr (71) 323 02 21.

zarządzenia nr 312/2016 wójta gminy długołęka z dnia 17.11.2016 r.

Położenie  
i nr działki

Powierzchnia 
przeznaczona 
do dzierżawy

Opis przedmiotu dzierżawy i cel 
dzierżawy

Przeznacze-
nie w MPZP

Wartość wywoław-
cza rocznej stawki 

czynszu netto
Wadium KW

działka nr 
894/5, ob. 
ramiszów

6,9656 ha

Działka ma kształt zbliżony do tra-
pezu. Położona jest pomiędzy drogą 
ekspresową S8 a łącznikiem Długołę-
ka oraz linią kolejową. Klasoużytki: rII 

- 1,9203 ha, rIIIa - 5,0453 ha

rP1 - tereny 
gruntów rol-

nych.
14.000,00 zł

1.400,00 
zł do dnia 

07.12.2016 r.
Wr1E/00097036/1
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wywiad

Na co dzień uczysz wychowania fizycznego 
w szkole w Długołęce. Jak planujesz zajęcia, 
aby zaszczepić w  młodzieży chęć do upra-
wiania sportu?
Zajęcia planuję tak, aby byłe one w jak najwięk-
szym stopniu atrakcyjne dla uczniów, motywuję 
i doceniam każde podejmowane przez nich sta-
ranie. Lekcje prowadzę głównie z chłopcami, 
którzy zawsze chętni są do uczestnictwa w za-
jęciach i dla nich najlepszą nagrodą za włożony 
trud jest zorganizowanie na kolejnym spotkaniu 
rozgrywek w piłkę nożną (śmiech). Prowadzę 
również zajęcia lekkoatletyczne w UKS Szer-
szenie, na które uczęszczają dzieci i młodzież 
ze szkoły w Długołęce. Dzięki dotacji z gminy 
Długołęka zabieram uczniów naszej szkoły na 
biegi uliczne i przełaje, gdzie mają możliwość 
zdobywania atrakcyjnych nagród, dostają medale 
za udział w biegach. Są to pozytywne przeżycia, 
które w przyszłości mogą zaowocować tym, że 
aktywność fizyczna stanie się czymś ważnym 
w życiu człowieka.

Czy młodzi ludzie migają się od WF-u, czy po 
ostatnich akcjach promocyjnych z  udziałem 
gwiazd widać poprawę?
Ogólnie zwolnienia z WF-u to problem złożony, 
nie można wprost powiedzieć, że młodzi ludzie
migają się od zajęć z braku chęci do ruchu. Nieraz 
składa się na to wiele czynników: nauczyciel, wa-
runki, rówieśnicy, trend itp. i dotyczy to głów-
nie starszej młodzieży. W szkole podstawowej 
dzieci ćwiczą chętnie, nie zauważyłem również 
problemu w gimnazjum i liceum w Długołęce. 
Nauczyciele tam pracujący potrafią skutecznie 
zachęcać młodzież do aktywnego uczestnictwa 
w lekcjach. Mieliśmy oczywiście w szkole akcję 
„Stop zwolnieniom z WF-u” - gościliśmy wtedy 
wrocławskiego koszykarza Macieja Zielińskiego, 
który jeździł po szkołach i prowadził pogadanki 
oraz lekcje pokazowe. Wspólnie z nauczycielami 
WF-u z gimnazjum i liceum zapraszamy co roku 
do szkoły w Długołęce gwiazdy sportu. Byli u nas 
m.in. Rafał Kubacki, Renata Mauer, którzy opo-
wiadali o swojej karierze sportowej, jak również 
podkreślali ważną rolę wychowania fizycznego 
w szkole. To też przynosi pozytywne efekty.

Od wielu lat organizujesz „Bieg dookoła Dłu-
gołęki”. Skąd pomysł na taką imprezę?
Bieg w Długołęce organizuję od 11 lat. Na po-
czątku był on dopełnieniem Pikniku Lekkoat-
letycznego organizowanego przez Stowarzy-
szenie „START”, które dzisiaj jest Gminnym 
Klubem Sportowym i skutecznie zachęca mło-
dzież do uprawiania lekkiej atletyki. Bieg jest 
niskobudżetowy i ma charakter rekreacyjny. 
Osobiście nie jestem zwolennikiem komercji na 
biegach dla amatorów, dla mnie liczy się atmo-
sfera i możliwość spędzenia na sportowo wol-
nego czasu. Co roku gościmy ok. 150 biegaczy 
ścigających się na dystansie 5 km.

Prywatnie też jesteś aktywny sportowo: na 
przykład biegasz w maratonach. Co daje Ci 
udział w tego typu zawodach?
Startuję nie tylko w maratonach, ale one są za-
wsze największym wyzwaniem. Traktuję je jako 
przygodę sportową z możliwością poznania no-
wego miejsca. Udało mi się wystartować m.in. 
w Berlinie, Amsterdamie, Dreźnie, Atenach – za 
każdym razem daje mi to dużo satysfakcji i rado-
ści, szczególnie podczas dużych imprez w zna-
nych miastach. Tysiące ludzi na starcie i na trasie, 
bez względu na wynik (w przypadku amatora ma 
to drugorzędne znaczenie) dobiegnięcie do mety 
jest naprawdę fajnym przeżyciem. Wtedy nieje-
den – łącznie ze mną – ma szklane oczy (śmiech). 
Mój ostatni sukces to brązowy medal w Halo-
wych Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej 
Atletyki w biegu na 800 m, a moim marzeniem 
jest przygotowanie się do Mistrzostw Europy 
Weteranów Lekkiej Atletyki, które odbędą się na 
początku sierpnia w Danii.

Czy czujesz misję popularyzowania sportu 
w gminie?
Ja czuję misję popularyzacji sportu w ogóle. Ale 
żeby to wszystko funkcjonowało, nadal potrzebne 
są „stymulatory” w postaci zawodów dla amato-
rów, wspólnych spotkań treningowych. Jak tylko 
zostanie otwarta szatnia na boisku lekkoatletycz-
nym w Długołęce, planuję prowadzić raz w ty-
godniu zajęcia biegowe dla mieszkańców z naszej 
gminy. Chciałbym również uaktywnić ścieżkę 

biegową w Szczodrem i planuję na wiosnę zorga-
nizować tam bieg przełajowy dla dorosłych 
i dzieci.

Jakie dyscypliny sportu są Tobie najbliższe?
To zapasy, piłka nożna i królowa sportu. Jako 
dziecko „przewracałem” się na macie w KS Lot-
nik Wrocław. Dyscypliny takie jak judo i za-
pasy dają młodemu człowiekowi bardzo dużo. 
Zajęcia ogólnorozwojowe na macie są dobrym 
fundamentem do dalszej kariery sportowej, 
również w innych dyscyplinach. Ostatnio pi-
saliście o Danielu Kolasińskim i jego wielkich 
sukcesach. On jako 11-letni chłopak chodził 
do mnie na treningi ogólnorozwojowe, które 
prowadziłem w ramach zapasów w KS Lotnik 
Wrocław.

Twoje największe marzenie?
Przebiec Spartathlon, ultramaraton na dystan-
sie 246 km, z Aten do Sparty. Limit czasu wy-
nosi 36 godzin. Ja wiem, że wszystko jest moż-
liwe, tylko czas na przygotowania nie chce być 
z gumy...

Czuję misję popularyzacji 
sportu w ogóle

Maratony są dla Rafała Barańskiego największym 
wyzwaniem
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Z Rafałem barańskim, miłośnikiem sportu z długołęki, rozmawia agnieszka boruta.


