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Głosuj na „Wójta Roku 2015”
Po raz kolejny wójt Iwona Agnieszka 
Łebek znalazła się w zaszczytnym gronie 
10 najlepszych wójtów w Polsce w ra-
mach konkursu „Wójt Roku 2015” orga-
nizowanego przez Telewizję Polską S.A. 
Kapituła oceniała osiągnięcia wójtów 
w zakresie wydatków inwestycyjnych, 
prowadzenia efektywnej polityki finan-
sowej oraz strategii zrównoważonego 
rozwoju w 2015 roku. Tytuł otrzyma 
osoba, która uzyska największe popar-
cie wśród społeczności. Jak oddawać 
głosy? Należy wysłać SMS-a o treści  
7 pod numer 7150 (koszt: 1 zł plus VAT). 
Głosować można wielokrotnie. SMS-y 
można wysyłać do 4 kwietnia. Sylwetki 
kandydatów prezentowane są codzien-
nie na antenie TVP1 ok. 12.25. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników odbędzie się  
23 kwietnia. Trzymamy kciuki za  
naszego wójta!

Razem dla rozwoju gminy

Każdego mieszkańca, który chce mieć 
osobisty wkład w rozwój swojej gminy, 
zachęcamy do wskazania w deklaracji 
podatkowej PIT faktycznego miejsca 
zamieszkania. Dzięki temu podatek zasili 
budżet gminy Długołęka a pieniądze zo-
staną przeznaczone na rozbudowę infra-
struktury również w Twojej miejscowości. 
Do celów podatkowych liczy się miejsce 
zamieszkania (nie zameldowania).

Tu potwierdzisz profil zaufany
W Urzędzie Gminy Długołęka działa 
punkt potwierdzania profili zaufanych. 

Drodzy  

mieszkańcy!

Święta, święta i po świętach. Mam nadzieję, że spędzili je Pań-
stwo w przyjaznej, rodzinnej atmosferze i mimo wielu przygo-
towań znaleźliście czas na chwilę odpoczynku. Święta mają 

w sobie ogromną moc. Jeśli czujecie ją w sobie i chcecie wykorzystać 
w dobrym celu, to mam dla Was dwie propozycje: do końca marca 
potrwa zbiórka na rzecz rodziny, która w styczniu straciła w wyni-
ku pożaru dach nad głową (datki można wysyłać na konto: 41 9584 
1021 2003 0302 5035 0001 z dopiskiem „pomoc dla pogorzelców 
z Pruszowic”). Zachęcam też do wsparcia akcji „Długołęka dla Rwan-
dy”, podczas której zbieramy pieniądze na dożywienie dzieci z Rwan-
dy (str. 3).
Już teraz chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy 
bezinteresownie wspierają te akcje, ale też inne działania charyta-
tywne. Dla mnie jesteście gminnymi bohaterami! Ci, zazwyczaj, nie 
ujawniają swoich tożsamości. Mimo to gorąco namawiam do zgła-
szania się do organizowanego przez nas konkursu „Współcześni 
bohaterowie” (str. 5). To pozwoli nam docenić wszystkich wspania-
łych mieszkańców, nagłośnić ważne programy charytatywne, ale też 
nauczyć najmłodszych mieszkańców empatii!
To niejedyny konkurs, do udziału w którym chcę Państwa zachęcić. 
W kwietniu ruszamy z castingami do trzeciej edycji Gminnych Talen-
tów. Szukamy nie tylko wokalistów i tancerzy. Interesują nas wszyst-
kie talenty (str. 4), a naszym celem jest dobra zabawa! Do 30 kwiet-
nia wysyłać można również Wasze archiwalne zdjęcia z Dni Gminy 
Długołęka. W tym roku wydarzenie obchodzi jubileusz piętnastolecia. 
Z tej okazji chcielibyśmy wybrać się razem z Wami w fotograficzną 
podróż po poprzednich edycjach imprezy (str. 3).
Gmina nie skupia się tylko na konkursach, po świętach wracamy do 
intensywnej pracy. Wiosenna aura za oknem pozwala nam przystą-
pić do realizacji zaplanowanych inwestycji. O najbardziej aktualnych 
przeczytacie Państwo na str. 9 i 10. Dużo dzieje się również w wy-
dziale pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, którego 
pracownicy złożyli kolejne wnioski na dofinansowania (str. 11).
Na koniec chciałabym prosić Państwa o wsparcie mojej osoby w kon-
kursie „Wójt Roku 2015” organizowanym przez Telewizję Polską. To 
już moja dziewiąta nominacja do tytułu. Mam nadzieję, że w tym roku 
uda mi się zwyciężyć, choć znalezienie się w dziesiątce finalistów jest 
już ogromnym wyróżnieniem. Będę wdzięczna za każdego SMS-a.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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perspektywy wyglądała ta impreza 
w ubiegłych latach? Wyślij swoje foto-
graficzne wspomnienia i wygraj kamerę 
sportową. Najlepsze zdjęcia zostaną 
zaprezentowane na wystawie w parku 
Szczodre. Termin nadsyłania prac upływa 
30 kwietnia. Regulamin znajduje się na 
www.gmina.dlugoleka.pl i na facebook.
com/wdlugolece

Sensacja w urzędzie
1 i 29 kwietnia o godz. 19 zapraszamy na 
kolejne „Piątkowe wieczory z sensacją”. 
Spotykamy się w sali konferencyjnej urzę-

du gminy. Będziemy oglądać film sensa-
cyjny, wybrany przez Facebookowiczów. 
Serwujemy darmowy papcorn! Dołączcie 
do wydarzenia na www.facebook.com/
wdlugolece i bądźcie na bieżąco z naszy-
mi filmowymi propozycjami.

Wystawa „Rwandyjskie dzieci”

Od 1 kwietnia w holu urzędu gminy 
będzie można zobaczyć wystawę zdjęć 
wykonanych w Rwandzie. Propaguje 
ona akcję „Długołęka dla Rwandy”, 
która ma na celu zebranie środków na 
dożywienie dzieci z Zespołu Szkół p.w. 
św. Franciszka w Remera. Serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia zdjęć i za-
razem przyłączenia się do akcji zbiórki 
pieniędzy. Dobrowolne datki można 
wpłacać na specjalnie w tym celu 
utworzone konto: 84 9584 1021 2003 
0302 5240 0001 Komitet Społeczny 
„Długołęka dla Rwandy”, Długołęka, 
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, 
tytuł wpłaty: „Długołęka dla Rwandy”. 
Cena jednego posiłku to nieco ponad 
złotówka. Dla nas to tak niewiele, a dla 
dzieci z Rwandy kolejny dzień przeżyty 
bez głodu. 

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

Jest to bezpłatna metoda uwierzytelnia-
nia obywateli w kontakcie z administra-
cją publiczną za pośrednictwem portalu 
ePUAP, dzięki któremu można załatwiać 
sprawy administracyjne drogą elektro-
niczną. Profil zaufany jest rozwiązaniem 
alternatywnym dla bezpiecznego 
podpisu elektronicznego. Punkt znajduje 
się w biurze podawczym i otwarty jest 
w godzinach pracy urzędu.

Konkursy na dyrektorów szkół
W związku z dobiegającymi końca 
kadencjami trzech dyrektorów szkół, 
31 marca odbędzie się konkurs na 
dyrektora Publicznego Gimnazjum im. 
Janusza Kusocińskiego w Borowej. 
W kwietniu natomiast planowane są 
dwa konkursy: na dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Wandy Chotom-
skiej w Kiełczowie oraz na dyrektora 
Zespołu Szkół w Łozinie. Szczegółów 
dotyczących konkursów należy szukać 
na www.dlugoleka.bip.net.pl

Dni Gminy oczami  
mieszkańców
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie „15 lat Dni Gminy Długołę-
ka oczami mieszkańców”. Jak z Twojej 

z życia gminy
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W Afryce smutek w oczach dzieci jest oznaką głodu
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piątkowy  
wieczór  

z sensacją 
godz. 19  

urząd gminy

godz. 17 
castingi w szkołach  

w Kiełczowie  
i Łozinie do  

konkursu „gminne  
talenty 2016”

zakończenie 
głosowania  
w konkursie 

„wójt  
roku 2015”

spotkanie  
z michałem 
ogórkiem
godz. 17,  

urząd gminy

zakończenie  
konkursów „dni 
gminy oczami 
mieszkańców” 
i „współcześni 
bohaterowie”

kwiecień

29
piątek 

c o ?  g d z i e ?  k i e dy ?  W   N A S Z E J  G M I N I E
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kwiecień
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kwiecień
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koło nr 1 emerytów, rencistów 
i inwalidów w mirkowie, dzia-
łające przy zarządzie w dłu-
gołęce, 13 kwietnia będzie 
obchodzić swoje 6-lecie.

p rzewodniczącą Koła, które istnieje od 
13 kwietnia 2010 r., jest Halina Duda. 
Obecnie liczy ono 52 członków. 
Większość z nich stanowią kobiety. 

- Spotykamy się w każdy czwartek o godz. 17 
w szkole w Mirkowie. W miłej, kameralnej at-
mosferze – mówi pani Halina. Emeryci, renciści 
i inwalidzi często uczestniczą w organizowanych 

przez gminne instytucje wydarzeniach. - Pod-
czas szkolnych kiermaszów na przykład, nasze 
rękodzieła stanowią fanty w loteriach – chwali 
się przewodnicząca. W każdy ostatni czwartek 
miesiąca Koło urządza urodziny dla jubilatów, 
którzy mieli swoje święto w poprzednich tygo-
dniach. - To nasza tradycja. Tak samo jak róża 
wręczana każdemu z nich. Podczas takich imprez 
bawimy się przy akordach orkiestry – zdradza 
nasza rozmówczyni. – Gratuluję jubileuszu i ży-
czę członkom Koła wszystkiego najlepszego – 
mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

To już 6 lat

z życia gminy 
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Już w kwietniu ruszają castin-
gi do trzeciej edycji konkursu 
„gminne talenty”. tym razem 
odbędą się dwa przesłucha-
nia, podczas których mamy 
nadzieję wyłonić znakomitą, 
finałową dziesiątkę, która po-
walczy o nagrodę główną.

gminne Talenty 2016” to szansa dla 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, których pasją jest śpiew, 
taniec, aktorstwo, gra na instru-

mencie lub wszystko inne, co pochłania Was 
bez reszty i sprawia, że chcielibyście podzielić 
się tym z resztą świata. Podkreślamy: w castin-
gach może wziąć udział każdy, bez względu na 
wiek! - Czekamy na ludzi zdolnych, odważnych 
i gotowych na występ na dużej scenie podczas 
jubileuszowych XV Dni Gminy Długołęka – 
zapowiada Anna Chomicka, przewodnicząca 
jury. - To będzie wyjątkowe święto i każdy, kto 
weźmie udział w castingach, może stać się jego 
częścią – dodaje.

dlaczego warto?

Pierwsze przesłuchania pod okiem juro-
rów odbędą się 12 kwietnia o  godz. 17 
w szkole podstawowej w Kiełczowie, kolejne 
a zarazem ostatnie –  14 kwietnia w zespole 
szkół w Łozinie. Zachęcamy do zapoznania się 
z regulaminem, który znajduje się na stronie 
internetowej gminy: www.gmina.dlugole-
ka.pl.  Pobrać tam można również formularz 
zgłoszeniowy, który jest niezbędny, aby wziąć 
udział w eliminacjach. Gra jest warta świecz-
ki. Talent, który zachwyci jurorów, a potem 
publiczność, zdobędzie nagrodę finansową 

Wielka szansa dla gminnych talentów

w wysokości 1 tys. zł i szansę na wypromowa-
nie swojego nazwiska, np. poprzez nagranie 
płyty czy teledysku. - Dodatkowym atutem 
jest możliwość wystąpienia podczas finału 25 
czerwca w parku Szczodre na scenie XV Dni 

Gminy Długołęka, na której pojawią się takie 
gwiazdy jak zespół Sound’n’Grace oraz Bajm – 
zachęca wójt Iwona Agnieszka Łebek.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

casting w kiełczowie: 
uczniowie z: 

Kiełczowa, Borowej, Szczodre-

go, Długołęki, Mirkowa, Brze-

ziej Łąki, Wilczyc; 

mieszkańcy: 

Kiełczowa, Borowej, Rako-

wa, Bykowa, Bielawy, Brze-

ziej Łąki, Śliwic, Pietrzykowic, 

Kątnej, Oleśniczki, Długołę-

ki, Mirkowa, Kamienia, Wil-

czyc, Piecowic, Kiełczówka.

casting w łozinie: 
uczniowie z: 

Łoziny i Siedlca; 

mieszkańcy: Łoziny, Bierzyc, 

Zaprężyna, Krakowian, Węgro-

wa, Skały, Jaksonowic, Kępy, 

Michałowic, Łosic, Budziwojo-

wic, Bąkowa, Siedlca, Godzie-

szowej, Tokar, Pasikurowic, 

Ramiszowa, Pruszowic, Buko-

winy, Dąbrowicy, Dobroszowa, 

Januszkowic, Stępina, Szczod-

rego, Domaszczyna.
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kuLtura w gminie

Luty i marzec były pełne kultu-
ralnych i twórczych wydarzeń 
w gminie długołęka. wiemy 
też, co przed nami.

w gminnych bibliotekach od-
bywały się zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, podczas których 
uczestnicy poznawali zasady 

bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 
niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające 
z nieostrożnych zachowań w sieci – mówi 
Mariola Matula z Gminnej Biblioteki Pub-
licznej. W połowie lutego w bibliotekach 
w Łozinie, Pasikurowicach i Wilczycach roz-
począł się kurs dla dorosłych pn. „O finansach 
w bibliotece”. Jest to projekt edukacyjny NBP 
kierowany do osób 50+, które chcą podnieść 
swoje kompetencje w zakresie finansów oso-
bistych i bankowości elektronicznej. - Nasze 
biblioteki już po raz trzeci zostały jego bene-
ficjentami. Poprzednie edycje były realizowa-

ne w Długołęce, Mirkowie i Dobroszowie. 
Zajęcia już trwają, ale wciąż można do nas 
dołączyć – zachęca Mariola Matula.

gościliśmy znanych i lubianych

Na początku marca odwiedził Długołękę 
Jacek Hugo-Bader, pisarz, podróżnik i re-
portażysta. Podczas spotkania z mieszkań-
cami mówił o swojej pracy, podróżach po 
Rosji i najnowszej książce. 10 marca odbyło 
się spotkanie z Michałem Rusinkiem, który 
opowiadał, jak wyglądało jego życie w roli 
sekretarza Wisławy Szymborskiej. - Były to 
historie ciekawe, mądre i niekiedy bardzo 
zabawne – wspomina Ewa Bubień z Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

co przed nami?

Rok 2016 to Rok Sienkiewiczowski, z tej 
okazji biblioteka organizuje dla młodzieży 
gimnazjalnej cykl warsztatów „Quo vadis”- 
książka i film” prowadzonych przez aktora 

Zbigniewa Walerysia, odtwórcy roli Pawła 
z Tarsu w filmie „Quo vadis”. 21 kwietnia 
natomiast, na zaproszenie biblioteki, w Dłu-
gołęce będzie gościł znany satyryk michał 
ogórek. Spotkanie odbędzie się w sali 
konferencyjnej urzędu gminy o godzinie 17. 
- Zachęcamy również do udziału w Warszta-
tach Grupy Rękodzielniczej odbywających się 
w czwartki w godz. 9-11 w sali wystawowej 
GOK – mówi Grzegorz Zmarzły. - Są to cy-
kliczne, cotygodniowe spotkania, na których 
pod okiem Janiny Sołtysiak panie uczą się 
nowych i przydatnych technik rękodzielni-
czych. Efektem końcowym każdego spot-
kania są przepiękne okolicznościowe prace, 
które często służą jako elementy dekoracyj-
ne domów i mieszkań – dodaje pracownik 
GOK-u. 23 kwietnia w świetlicy w Byko-
wie szykuje się też impreza na zakończenie 
projektu „Pogotowie Tradycji”.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Trwa cykl warsztatów dla gimnazjalistów prowadzonych przez aktora Zbigniewa Walerysia

Dzieje się! W kulturze i nie tylko
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Michał Rusinek barwnie opowiadał o swojej współpracy z Wisławą Szymborską
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Szukamy współczesnych  

bohaterów
do 30 kwietnia czekamy na Państwa 

zgłoszenia w konkursie „Współcześ-
ni bohaterowie”. Skierowany jest on 
do ludzi dobrego serca, którzy dzia-

łają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Szukamy 
superbohaterów i superbohaterek, którzy w latach 
2014-2015 wykazali się zaangażowaniem w dzia-
łania społeczne. Wybieramy w trzech kategoriach: 

misja wolontariat, niezwykli po godzinach, bohater 
w akcji. Oprócz nagród rzeczowych można wygrać 
bezpłatną kampanię reklamową dla prowadzonej 
przez siebie akcji. Regulamin i formularz zgłosze-
niowy znajdują się na www.gmina.dlugoleka.
pl i na facebook.com/wdlugolece

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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z życia gminy

t radycyjnie największym zaintereso-
waniem cieszyły się bezpłatne usługi 
kosmetyczek, manicurzystek, fryzje-
rek i wizażystek – mówi Anna Cho-

micka, kierownik wydziału promocji i współ-
pracy z zagranicą, wspominając wydarzenie, 
które odbyło się 5 marca w gimnazjum w Bo-
rowej. O piękno naszych gości dbali specjaliści 
m.in. ze Studia Retro oraz zakładu fryzjerskiego 
Magdaleny Sławińskiej w Długołęce, salonu 
kosmetycznego Justyny Mróz z Węgrowa i Stu-
dia Image Iwony Fąfary z Oleśnicy a także fry-
zjerka Katarzyna Miziniak. - Oblegana była też 
stylistka Ilona Niebał, która doradzała, jak ubrać 
się gustownie i odpowiednio do okazji a fizjote-
rapeutka Beata Macek miała pełne ręce roboty, 
masując panie przez cały dzień. Długie kolejki 
ustawiły się także do wróżek: Gai i Joli – wylicza 
Chomicka.

oferta „szyta” na miarę

Strefa handlowa była bogata w rękodzieło, 
odzież, ozdoby, żywność i kosmetyki – nie bra-
kowało chętnych na zakupowe szaleństwo. No-
wością, która sprawdziła się znakomicie, były 

Wyrobiłyśmy 200  
procent normy!

gminny dzień kobiet w boro-
wej przeszedł do historii.  
dziękujemy wam, drogie 
panie, że tak tłumnie przy-
byłyście na imprezę: piękne, 
szczęśliwe i gotowe na  
wspaniałą, kobiecą przygodę.
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Wójt Iwona Agnieszka Łebek, tak jak każda kobieta, została obdarowana goździkiem
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Warsztaty sushi poprowadził mistrz z Sushi Corner

warsztaty sushi z późniejszą degustacją, prowa-
dzone przez mistrza z Sushi Corner. Wiele osób 
nauczyło się układać bukiety, robić biżuterię 
i malować koszulki – wszystko dzięki warszta-
tom rękodzielniczym Jolanty Białowąs, Alicji 
Krasny, Janiny Sołtysiak, Kazimiery Wilczyń-
skiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Wsi Kamień i Okolic „Nowa Ziemia”. 
Dziećmi, które przyszły z mamami, zaopiekowa-
li się animatorzy z Gminnego Ośrodka Kultury 
a Gminna Biblioteka Publiczna z kolei „uwalnia-
ła książkę” i zaprosiła na spotkanie z pisarkami 
oraz lokalnymi artystkami. - Jak zawsze przy 
tego typu okazjach zadbaliśmy o strefę zdrowia, 
w której gościliśmy psychodietetyka, fizjotera-
peutkę, ginekologa, amazonki ze Stowarzyszenia 
Femina-Fenix, przychodnię medyczną i optyka 
– wylicza wójt Iwona Agnieszka Łebek. Miłoś-
ników fotografowania się przyciągnęła Facebo-
odka, a Fit and Jump Długołęka zaprezentował 
efektowny pokaz na trampolinach.

peerelowskie klimaty 

Kawiarenka ozdobiona była meblami 
i przedmiotami pochodzącymi z czasów 

PRL-u a na środku sali stanęła pięknie za-
dbana, niczym nowa Warszawa! Na stołach 
królowały goździki a każda pani została ob-
darowana kwiatkiem przez męską reprezen-
tację władz gminy. - Kobiety wzięły sobie 
do serca wspólny temat imprezy i większość 
włożyła na siebie coś czerwonego, co było 
fajnym znakiem rozpoznawczym naszego 
Dnia Kobiet – wspomina z zadowoleniem 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Zwieńcze-
niem imprezy było losowanie nagród w lo-
terii. Do szczęśliwców trafił m.in. sprzęt 
AGD i vouchery do salonów kosmetyczno-
-fryzjerskich. Nasi goście wrzucali również 
do puszek datki, które zostaną przeznaczone 
na dożywianie dzieci z Rwandy. Zebraliśmy  
2 314,31 zł, za co będziemy mogli kupić 1928 
posiłków. - Serdecznie dziękujemy za hojność 
i otwarte serca – mówi wójt, dodając: - Hasło 
Gminnego Dnia Kobiet brzmiało: „Zdrowe, 
piękne, szczęśliwe. Wyróbmy 200% normy!”. 
Mam nadzieję, że będzie ono towarzyszyć 
wszystkim paniom przez cały rok.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

bardzo dziękujemy dyrekcji i pracownikom publicznego gimnazjum im. Janusza kusocińskiego w borowej za pomoc w organizacji wydarzenia.
dziękujemy sponsorom imprezy: Arte&Business Coaching Katarzyna Stróżyńska, Atelier Fryzjerskie w Długołęce, ATOL Oleśnicki Kompleks Rekre-
acyjny, Bank Zachodni WBK/o Długołęka, Centrum Rekreacyjne MediSword Zdrowie&Sport w Kiełczówku, Clarena, Clothing & Costume Dominika 
Purchała, Dorota Piątkowska, artystka, Fit and Jump Długołęka, Fitness Academy Korona, FM Group, Instytut Zdrowia i Urody Sentido w Długołęce, 
Itekom w Kiełczowie, Oriflame, Po Zachodzie, Pracownia Kaj Mar-Dewocjonalia w Piecowicach, Restauracja „Mlekiem i Miodem” w Kiełczowie, Salon 
Kosmetyki Profesjonalnej we Wrocławiu, Selgros Cash&Carry w Długołęce, Style Coach Paulina Łotecka, Sylwia Żurkiewicz, fizjoterapeutka
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z życia gminy
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„Retroklimaty” wjechały na salę piękną, czerwoną Warszawą
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 Symboliczny goździk wręczany przez panów, sprawił dużo radości płci pięknej

fo
t.

 g
rz

eg
o

rz
 m

aj
ch

rz
ak

Pokaz Fit and Jump na trampolinach był ciekawym punktem programu
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Każda z nas miała okazję zrobić się na bóstwo
fo
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Kawiarenka była miejscem spotkań i odpoczynku
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Niezwykłą atrakcją okazała się loteria, w której do wygrania były cenne nagrody
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Nasza impreza przyciągnęła damy w każdym wieku
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 Gminna Biblioteka Publiczna zaoferowała coś dla moli książkowych

relację filmową można obejrzeć na gminnym Facebooku.
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mieszkańcy brzeziej łąki mogą 
spać spokojnie. samorządowe 
kolegium odwoławcze pod-
trzymało decyzję wójta gminy 
długołęka dotyczącą odmowy 
wydania decyzji środowisko-
wej dla inwestycji budowy 
kopalni kruszywa naturalnego 
w ich wsi.

Od momentu wpłynięcia do urzędu 
gminy wniosku o wydanie decyzji 
środowiskowej dla tej inwestycji, 
budziła ona sporo emocji i obaw 

wśród mieszkańców wsi. - Zastępca wójta spot-
kał się w lipcu 2015 roku ze spółką „Kruszywa 
Centrum”. Podczas spotkania przekazał infor-
mację, że w studium i miejscowych planach za-

gospodarowania nie przewidziano tego rodzaju 
inwestycji – mówi Tadeusz Luty z wydziału 
ochrony środowiska.

brak zgody na tę działalność

16 lipca spółka wystąpiła do gminy z ofi-
cjalnym wnioskiem o wydanie decyzji śro-
dowiskowej. Pozytywna decyzja pozwoliłaby 
firmie uzyskać koncesję na wydobywanie 
kopalin. - Zgodnie z procedurami prawny-
mi, wójt wszczął w tej sprawie postępowanie. 
W jego wyniku potwierdzono, że inwestycja 
nie jest zgodna z MPZP i w październiku 2015 
r. wójt wydał decyzję odmawiającą określe-
nia środowiskowych uwarunkowań realizacji 
przedsięwzięcia – wyjaśnia Luty. Wójt gminy 
już wcześniej uspokajał mieszkańców Brzeziej 
Łąki, którzy byli bardzo zaniepokojeni całą 
sprawą. - Postanowiłam opublikować stano-

wisko wójta, w którym informowałam miesz-
kańców o moim sprzeciwie dla tej inwestycji 
– mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Finał sprawy

Inwestor miał oczywiście prawo odwoła-
nia się od decyzji wójta do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, co 
uczynił w listopadzie ubiegłego roku. SKO 
utrzymało jednak w mocy zaskarżoną decy-
zję, tym samym popierając stanowisko wójta 
o niezgodności inwestycji z MPZP. Pod wzglę-
dem prawnym inwestor nie ma już więcej 
możliwości na zmianę tej decyzji. 

- Dziś już oficjalnie mogę przekazać Państwu in-
formację, że kopalnia w Brzeziej Łące nie powsta-
nie – podsumowuje wójt Iwona Agnieszka Łebek.

anna chomicka
wydział promocj i współpracy z zagranicą

z życia gminy/inwestycJe

Kopalni w Brzeziej Łące  
nie będzie!

w związku ze wzrostem kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami, od maja zmienią się stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami.

F inansowa analiza stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi wykazała, iż przy obecnie obo-
wiązujących stawkach opłat, system nie będzie 
się bilansował – wyjaśnia Tadeusz Luty, kie-

rownik wydziału ochrony środowiska. - Stawki pro-
ponowane w przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych wskazują na ok. 20-procento-
wy deficyt środków na obsługę systemu - dodaje. Naj-
korzystniejszą ofertę przedstawiła firma WPO ALBA 
S.A., która będzie realizowała powierzone jej zadania od 
kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. Zgodnie z założe-
niami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma 
być systemem samofinansującym się. W związku z tym, 
w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funk-
cjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od 
mieszkańców, aby wpływy pokryły całość kosztów prze-
znaczanych na realizację zadań powierzonych gminie. 
W celu zbilansowania systemu, rada gminy podjęła więc 
stosowne uchwały dotyczące zmiany stawki opłaty, które 
obowiązywać będą od 1 maja 2016 roku.

tomasz bartoszewski
wydział ochrony środowiska

Od maja nowe stawki opłat
NOWE STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 maJa 2016 r.

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.*

zbiórka selektywna
(opłata od mieszkańca za miesiąc)

zbiórka nieselektywna
(opłata od mieszkańca za miesiąc)

12,00 zł brutto 28,00 zł brutto

*Całkowita opłata miesięczna zależna jest od ilości zadeklarowanych mieszkańców  
na nieruchomości oraz stawki opłat zależnej od formy prowadzonej zbiórki  

(selektywna / nieselektywna).

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  

mieszkańcy a powstają odpady komunalne.**

Zbiórka selektywna
(opłata za jeden odbiór)

Zbiórka nieselektywna
(opłata za jeden odbiór)

1) worek 0,06 m3 - 10 zł brutto
2) pojemnik lub worek 0,12 m3  

- 20 zł  brutto
3) pojemnik 0,24 m3 - 40 zł  brutto
4) pojemnik 1,1 m3 - 180 zł  brutto
5) pojemnik 1,5 m3 - 216 zł brutto
6) pojemnik 2,5 m3 - 264 zł brutto
7) kontener 5 m3 - 696 zł brutto
8) kontener 7 m3 - 960 zł brutto

1) pojemnik 0,12 m3 - 41 zł brutto
2) pojemnik 0,24 m3 - 82 zł brutto
3) pojemnik 1,1 m3 - 360 zł brutto
4) kontener 5 m3 - 1392 zł brutto
5) kontener 7 m3 - 1920 zł brutto

**Całkowita opłata miesięczna zależna jest od stawki opłat za zadeklarowany pojemnik,  
ilości zadeklarowanych pojemników oraz częstotliwości odbioru danej frakcji odpadów  

w  miesiącu.
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p rzedstawiciele firmy PSG zaprezen-
towali pilotażowy program polega-
jący na aktywnym pozyskiwaniu 
nowych odbiorców paliwa gazowe-

go. W programie ujęto koncepcję gazyfikacji 
gminy Długołęka w latach 2016-2020, która 
dotyczy miejscowości Kamień i Szczodre.  
- Głównym zamiarem Polskiej Spółki Gazow-
nictwa jest dotrzeć do jak największej ilości 
potencjalnych klientów, w związku czym my-
ślimy o zorganizowaniu spotkań z mieszkań-

cami, aby wspólnie z przedstawicielami firmy 
zaprezentować szczegóły programu – mówi 
Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału re-
montów i inwestycji. - W chwili obecnej 
czekamy na przekazanie szczegółowego har-
monogramu dalszych działań ze strony PSG, 
które pozwolą nam na podjęcie kolejnych 
kroków w tym temacie – dodaje.

maciej żak 
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe/nierucHomości

2 marca br. zastępca wójta Ha-
lina szydłowska spotkała się 
z przedstawicielami polskiej 
spółki gazownictwa w sprawie 
istniejącej i planowanej rozbu-
dowy sieci gazowej na terenie 
gminy długołęka.

Gazyfikacja  
Kamienia i Szczodrego
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w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego działki znajdują się 
na terenie przeznaczonym 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz zabudowę zagrodową – mówi Krzysz-
tof Górecki, kierownik wydziału planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomoś-
ciami. - Otoczenie działek stanowi zabudowa 
jednorodzinna o wysokim i średnim standar-
dzie wykończenia. Nieruchomości położone są 
około 150 m od przystanków autobusowych. 

Posiadają zaplecze handlowo-usługowe w po-
bliżu. Nie są wyposażone w sieci uzbrojenia 
technicznego, ale istnieje możliwość podłącze-
nia do nich sieci elektrycznej i wodnej – uprze-
dza urzędnik.

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 stępin
stępin to średniej wielkości wieś położona w pn-wsch części gminy 
długołęka, w odległości około 1 km od drogi ekspresowej s8  
i około 25 km od centrum wrocławia. znajduje się tam kościół, 
a szkoła zlokalizowana jest w sąsiedniej miejscowości – w borowej. 

Działki nr:

n 250/4 pow. 0,1019 ha, cena nieruchomości 55.000 zł netto
n 250/5 pow. 0,1019 ha, cena nieruchomości 60.000 zł netto
n 250/6 pow. 0,1021 ha, cena nieruchomości 60.000 zł netto
Planowany termin I przetargu – II połowa kwietnia 2016 r.

Długołęka: Rozbudowa  
szkoły trwa
W ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego (etap II) w bieżącym roku  
wykonano już montaż stolarki okiennej, 
instalacje elektryczne i centralnego ogrze-
wania, wodną i sanitarną, posadzki oraz 
tynki gipsowe. Zakończenie prac budowla-
nych nastąpi 25 października br.

Łozina: Wznowiono  
prace przy bieżni

Zostały wznowione prace związane 
z budową warstw poliuretanowych bieżni 
lekkoatletycznej. Termin zakończenia 
inwestycji to 31 maja 2016 r.

Szczodre: Remiza  
na drugim etapie
Rozpoczął się drugi etap remontu budyn-
ku remizy w Szczodrem. Prace obejmo-
wać będą wykonanie izolacji cieplnej na 
elewacji wraz z fundamentami. Niedawno 
podpisana została umowa na wykonanie 
poziomej izolacji hydrofobowej. Zakończe-
nie prac planowane jest na iV kwartał br.

Zmiana organizacji ruchu na 
Wilczyckiej i Strachocińskiej
Urząd Miejski Wrocławia przeprowadza 
analizy ruchu w obrębie m.in. skrzyżowa-
nia ul. Wilczyckiej i ul. Strachocińskiej. Od 
uzyskanych wyników władze Wrocławia 
warunkują pozostawienie obowiązującej 
organizacji ruchu. Wójt gminy Długołęka 
dała wyraźny sygnał, że nie zgadza się 
na zmianę w organizacji ruchu, która unie-
możliwi wyjazd z Wilczyc przez ul. Wilczy-
cką. O zmianach w tym temacie będziemy 
informować na bieżąco na www.gmina.
dlugoleka.pl i na Facebooku.  

Oświetlenie gotowe 
Zakończone zostały prace przy budowie 
oświetlenia w miejscowościach: Brzezia 
Łąka, ul. Wrocławska; Stępin, dz. nr 392, 
393; Bielawa, ul. Leśna i Brzozowa; Śliwi-
ce, ul. Jesionowa i Mirków, ul. Rumianko-
wa, Jaśminowa, Fiołkowa. Trwa budowa 
oświetlenia w Bykowie przy ul. Różanej 
i w Piecowicach przy ul. Fiołkowej.

NA SKRóTy                    
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dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (STAN NA DZIEń 18.03.2016 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLośĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy   

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji  12.02.2016 r. trwa weryfikacja oferty 15.12.2016 r. 
projektowej dla budowy dróg rowerowych na   (w postępowaniu złożono 1 ofertę) 
terenie gminy Długołęka (dawna DK8 wraz z odcinkiem  
drogi powiatowej w stronę Szczodrego-park)  

 
Roboty budowlane polegające na remontach  02.02.2016 r. wpłynęły 2 oferty umowa zawarta 31.12.2016 r. 
cząstkowych dróg utwardzonych  w dniu 01.03.2016 r. (Wykonawca: „BISEK”  
  Wojciech Bisek z/s w Krępicach) 

 
Roboty budowlane polegające na naprawie  10.02.2016 r. (wpłynęło dla Pakietu nr 1: 5 ofert 31.12.2016 r. 
dróg gruntowych  dla Pakietu nr 2: 3 oferty)  
  umowy zawarte w dniu 04.03.2016 r. 
  (Wykonawcy: Pakiet nr 1: „BUD-AGRO” sp. z o.o.  
  z/s we Wrocławiu, Pakiet nr 2: ROWIŃSKI s.c.  
  Betoniarnia i Recykling z/s w Piecowicach) 

 
Usługa odbioru odpadów komunalnych 10.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert (w postępowaniu 31.12.2017 r. 
z terenu gminy Długołęka  złożono 2 oferty: 1) Przedsiębiorstwo Higieny 
  Komunalnej TRANS-FORMERS Wrocław sp. z o.o.   
  z/s Bielany Wrocławskie: 11 324 912,40 zł brutto   
  2) WPO ALBA S.A. z/s we Wrocławiu:  
  9 913 455,00 zł brutto 

 
Usługa polegająca na oznakowaniu pionowym  15.02.2016 r. wpłynęło 7 ofert 31.12.2016 r. 
i poziomym dróg gminnych  planowany termin podpisania umowy w dniu  
  14.03.2016 r. (Wykonawca: Zakład  
  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA  
  z/s we Wrocławiu) 

 
Usługi polegające na koszeniu pasów drogowych  17.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 15.12.2016 r. 
dróg utwardzonych i gruntowych zlokalizowanych   (w postępowaniu złożono 7 ofert) 
na terenie gminy Długołęka   

 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach 18.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert (w postępowaniu  roboty budowlane: 
  złożono 6 ofert) 4 miesiące od dnia  
   zawarcia umowy, 
   uzyskanie zawiadomienia  
   o zakończeniu budowy  
   braku sprzeciwu  
   w sprawie zamiaru  
   przystąpienia do  
   użytkowania obiektu:  
   6 miesięcy od daty  
   podpisania umowy.

 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej  26.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 
w Bierzycach  (w postępowaniu złożono 12 ofert) 31.09.2016 r.

 
Przebudowa ul. Bławatnej i odcinka ul. Sportowej  29.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 14.11.2016 r. 
w Kiełczowie  (w postępowaniu złożono 13 ofert) 

 
Budowa remizy strażackiej w Pasikurowicach 02.03.2016 r. trwa weryfikacja ofert 31.10.2016 r. - zakończenie 
  (w postępowaniu złożono 13 ofert) robót budowlanych; 
będzie to pierwsza, nowa remiza   30.11.2016 r. – uzyskanie 
wybudowana ze środków gminy.   ostatecznego pozwolenia  
   na użytkowanie.

 
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego  30.03.2016 r.  6 miesięcy od dnia 
przy bieżni w Długołęce   zawarcia umowy

 
Budowa oświetlenia drogowego w Kiełczowie  planowany termin  4 miesiące od dnia 
ul. Akacjowa i odc. ul. Brzozowej oraz  otwarcia ofert:   zawarcia umowy 
w m. Dobroszów Oleśnicki, dz. nr 372, 259  04.04.2016 r.  

 
Usługi pocztowe Planowany termin   12 miesięcy 
 otwarcia ofert II  
 połowa marca 2016 r.   

 
Przebudowa ul. Sportowej wraz z sięgaczami  Planowany termin  7 miesięcy od dnia 
w Wilczycach otwarcia ofert II   zawarcia umowy 
 połowa kwietnia  2016 r.  

inwestycJe

w pierwszym etapie zlecone zostaną:
n projekty oświetlenia drogowego wraz

z projektem modernizacji nawierzchni :
brzezia łąka, ul. Sportowa  
wraz z sięgaczem
pasikurowice, ul. Miodowa  
(dokończenie)

stępin, dz. nr 425/6
n  projekty oświetlenia drogowego

siedlec, ul. Polna
szczodre, sięgacze ul. Zakrzowskiej
brzezia łąka, ul. Lipowa
kamień, ul. Rubinowa
kiełczówek, ul. Wierzbowa, ul. Liliowa

mirków, ul. Lawendowa,  
ul. Azaliowa, ul. Makowa
kiełczów, ul. Cyprysowa,  
Hebanowa, Kręta, Wąska.
wilczyce, sięgacz ul. Borowej
ramiszów, dz. nr 90136,  
901/80.

Projekty oświetlenia drogowego

fo
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zewnętrzne środki Finansowe

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE?

zadanie pn. „budowa placu rekreacyjnego 
na terenie publicznym „street workout 
part” w m. długołęka”.
Oczekujemy na wyniki naboru dotyczącego 
dofinansowania placu rekreacyjnego w Długo-
łęce – STREET WORKOUT PART. Staramy się 
o  pozyskanie 30 tys. zł (wnioskowana kwota). 
O dofinansowanie ubiegamy się w ramach kon-
kursu „Odnowa dolnośląskiej wsi”.

zadanie pn. „ekologicznie fantastycznie – 
w szkole i na wakacjach”.
Staramy się także o  dofinansowanie edukacji 
ekologicznej młodzieży z terenu naszej gminy 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej. W  ramach zadania 
planuje się wycieczki ekologiczno-edukacyjne 
oraz konkursy ekologiczne dla młodzieży z te-
renu naszej gminy. Okres realizacji projektu: 
maj-październik 2016. Wnioskowana kwota to 
29 tys. zł. 

zadanie pn. „przebudowa ul. szafirowej 
(wraz z  odwodnieniem) w  miejscowości ka-
mień, gm. długołęka”.
Złożyliśmy wniosek w ramach naboru na opera-
cje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020. Staramy się o  pozyskanie ponad 
733 tys zł. na przebudowę ulicy Szafirowej w m. 
Kamień. 

NA CO PLANUJEMY ZŁOŻYĆ 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

projekt pn. „zwiększenie dostępności i  jako-
ści elektronicznych usług oraz tworzenie i wy-
korzystanie otwartych zasobów publicznych 
dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych 
powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin”.
Razem z powiatem wrocławskim (liderem pro-
jektu) będziemy ubiegać się o  dofinasowanie 
w  ramach projektu partnerskiego w  zakresie 
E-usług w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Jego celem jest wdrożenie 
zaawansowanych e- usług publicznych w admi-
nistracji powiatowej i  gminnej. Przewidywany 
okres realizacji projektu to lata 2015-2018. 
Wnioskowana kwota dofinansowania dla gmi-
ny Długołęka to ponad 400 tys. zł.

zadanie pn. „remont budynku szatniowego 
przy gminnym boisku w pasikurowicach”.
Złożymy także wniosek o  pozyskanie dofina-
sowania na modernizację zaplecza sanitarno-
-szatniowego przy boisku piłkarskim w  miej-
scowości Pasikurowice. O fundusze na ten cel 
staramy się w ramach Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej. Planowana wniosko-
wana wartość dofinansowania to ok. 100 tys. zł.

projekt pn. „szkoły marzeń w gminie długo-
łęka”.
Gmina Długołęka (partner projektu) wraz 
z  Fundacją Art Project (liderem projektu) pla-

nuje złożyć wniosek o dofinansowanie na rea-
lizację zajęć dodatkowych dla uczniów z terenu 
naszej gminy, realizację szkoleń dla nauczycieli 
oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 
szkół. Wsparciem w ramach projektu zostanie 
objętych 12 szkół z terenu naszej gminy: SP Bo-
rowa, SP Szczodre, SP Mirków, SP Brzezia Łąka, 
SP Łozina, SP Siedlec, Gimnazjum Brzezia Łąka, 
Gimnazjum Łozina, Gimnazjum Siedlec, Gimna-
zjum Borowa, Gimnazjum Długołęka, Liceum 
Długołęka. Planowany termin realizacji projek-
tu: październik 2016 – czerwiec 2018. Wniosko-
wana kwota dofinasowania to ponad 900 tys. 
zł. Ubiegamy się o nie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020.

projekt pn. „szkolne laboratorium innowacji 
i kreatywności”.
Gmina Długołęka (partner projektu) wraz 
z  Fundacją Eudajmonia (liderem projektu) 
planuje złożyć wniosek o  dofinansowanie na 
realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, rea-
lizację szkoleń dla nauczycieli oraz doradztwo 
edukacyjno-zawodowe dla uczniów Publiczne-
go Gimnazjum w Wilczycach (pełnomocnictwo 
do realizacji projektu posiada dyrektor Iwona 
Gradzik). Planowany termin realizacji projektu: 
sierpień 2016 – lipiec 2018. Wnioskowana kwo-
ta dofinasowania to ponad 200 tys. zł. Ubiega-
my się o nie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

kamila zaustowicz 
wydział pozyskiwania funduszy zewnętrznych

dotacJe na bieżąco

Szkolny ośrodek kariery finan-
sowany jest obecnie z budżetu 
gminy długołęka. Poradnictwo 
zawodowe jakie oferuje, ma na celu 

pomóc uczniom z gminy w poznaniu własnych 
predyspozycji zawodowych, we wzmacnianiu 
cech osobowości, uzdolnień, pasji oraz w przy-
gotowaniu do wejścia na rynek pracy. - Działania 
realizowane są we współpracy z wychowawcami 
klas, pedagogiem szkolnym, miejscową służbą 
zdrowia, pracodawcami i powiatowym urzędem 
pracy – wyjaśnia Anna Zagórska, doradca zawo-
dowy. - Zajęcia są interesujące, bo prowadzone 
różnymi metodami. Informacje o predyspozy-
cjach zawodowych uczniów trafiają bezpośred-
nio do ich opiekunów prawnych. Umożliwia to 

dokonanie właściwego wyboru szkoły ponad-
gimnazjalnej, odnalezienia się na rynku pracy. 
Z porady może skorzystać każdy uczeń z terenu 
gminy Długołęka, który tylko zgłosi się do dorad-
cy zawodowego – dodaje Zagórska.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

przy publicznym gimnazjum im. Janusza kusocińskiego w borowej działa 
szkolny ośrodek kariery. powstał on w ramach projektu pn. „zrozumieć 
teraz - zapamiętać i wykorzystać w przyszłości” współfinansowanego ze 
środków europejskiego Funduszu społecznego.

 

 

dane kontaktowe
anna zagórska, Publiczne Gimnazjum im. 
Janusza Kusocińskiego w Borowej, tel. 888 
103 815
e-mail: anna.zagorska@poczta.fm
szkolny ośrodek kariery czynny jest:
Wtorek 13:50 - 14:35
Czwartek  8:30 - 15:20
Piątek   9:20 - 13:50

Wizyta Niemców  
już w czerwcu

w dniach 1-5 czerwca w gmi-
nie Długołęka gościć bę-
dziemy delegację z mia-
sta partnerskiego Velen. 

Nasi sąsiedzi wezmą udział m.in. w kon-
ferencjach, pokazach i warsztatach a tak-
że w Dniu Rodziny, który odbędzie się  
4 czerwca w parku Szczodre. Niemcy zwie-
dzą też gminne inwestycje i wymienią się 
doświadczeniami z naszymi urzędnikami. 
Gmina Długołęka na projekt pn. „Długołęka 
- Velen spojrzenie partnerów na przyszłość 
Europy” otrzymała dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach programu „Europa dla 
obywateli”  w wysokości 5 tys. euro.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Centrum kariery w Borowej
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11 marca, w Dzień Sołtysa, 
Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak uroczyście 
rozstrzygnął konkurs „Soł-

tys Roku 2015”. Nagroda jest przyznawana 
sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność 
i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażo-
wanie w sprawy społeczne, organizację  inicja-
tyw aktywizujących mieszkańców, działalność 
na rzecz wsparcia kultury i folkloru. Do kon-
kursu zgłoszono ponad 90 kandydatur. Gminę 
Długołęka reprezentowały sołtyski Kamienia 
oraz Piecowic: Sylwia Żurkiewicz i Renata 
Szrek. Nasze panie otrzymały nagrody w po-
staci pamiątkowych dyplomów. Pani Sylwia 

nominowana była do tytułu za prężną orga-
nizację wydarzeń sołeckich, a pani Renata za 
organizację dożynek gminnych 2015. Serdecz-
nie gratulujemy!

adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl
redaktor naczelny: Iwona Agnieszka Łebek. wydawca: Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka. druk: „URDRUK” ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 4000 egz.

wywiad/z życia gminy

Jesteś bardzo bliska zakwa-
lifikowania się do Mistrzostw 
Polski Młodzików Młodszych. 
Obecnie zajmujesz 24. miejsce 
na ogólnopolskiej liście rankin-
gowej młodzików młodszych. 
To prawda. Awansowałam na 
to miejsce całkiem niedawno, po 
udziale w drużynowych Mistrzo-
stwach Polski, w których grałam 
w drużynie Dolnego Śląska.

Twój trener mówi, że awans 
w  rankingu zawdzięczasz bar-
dzo dobrej postawie w turniejach 
ogólnopolskich, w których brałaś 

udział w tym roku. Z których swo-
ich dotychczasowych występów 
jesteś najbardziej zadowolona?
Najbardziej jestem zadowolona 
z występu w Kępnie, na między-
narodowym turnieju w ubiegłym 
roku w grudniu. Wtedy zagrałam 
ze starszą, silną przeciwniczką. 
To był mój najtrudniejszy mecz, 
ale najważniejsze, że wygrany.

Jak długo trenujesz grę w bad-
mintona i jak trafiłaś do sekcji 
Akademii Sportu Wrocław?
Trenuję trzeci rok. Na pierwsze 
zajęcia zabrał mnie tata. Począt-

kowo grałam w innym klubie, ale 
przestał istnieć i wtedy rodzice 
grających dzieci, razem z trene-
rem panem Marcinem Ociepą, 
założyli klub Akademia Sportu 
Wrocław.

Czy dużo czasu poświęcasz na 
treningi?
Mam trzy treningi tygodniowo 
i raz lub dwa razy w miesiącu 
gram w weekendy w turniejach.

Co daje Ci badminton, czego 
Cię uczy?
Daje mi ogromną radość. Uczy 

mnie dyscypliny i gry fair play.

A jakie są Twoje marzenia 
sportowe?
Na razie chciałabym wygrać Mi-
strzostwa Polski.

Kto najbardziej motywuje Cię 
do działania?
Przede wszystkim mój trener, 
rodzice, koleżanki i koledzy ze 
szkoły oraz klubu. Także nauczy-
ciele wychowania fizycznego pan 
Edward Mróz i pani Wioletta Sie-
wiera. Wszystkich przy tej okazji 
bardzo serdecznie pozdrawiam.

Chciałabym  
wygrać  
Mistrzostwa  
Polski 12-letnia Julia jest mistrzynią Dolnego Śląska U11, teraz marzy o tym, by wygrać Mistrzostwa 

Polski. Trzymamy mocno kciuki za realizację tych ambitnych planów

Renata Szrek i Sylwia Żurkiewicz z wojewodą dolnośląskim
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z 12-letnią Julią bernhard z kiełczowa, mistrzy-
nią dolnego śląska u11 dziewcząt w badminto-
nie, rozmawia agnieszka boruta

Wyróżnienia dla sołtysek Zmiany 
w Młodzieżowej  
Radzie Gminy

10 marca odbyły się 
wybory do Młodzie-
żowej Rady Gminy. 
W wyniku głoso-

wania przewodniczącym został Kacper 
Nowak (ZLG Długołęka), wiceprzewod-
niczącymi: Gabriela Puzio (gimnazjum 
w Borowej) i Aleksandra Duda (zespół 
szkół w Brzeziej Łące) a sekretarzem Han-
na Rybarczyk (ZLG Długołęka). - Gratu-
luję młodym radnym i życzę powodzenia 
- mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

opracowała agnieszka boruta, wydział promocji i współpracy z zagranicą


