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Wyróżnienie „Perły Samorządu”

24 maja w Warszawie odbyła się gala 
konkursu „Perły Samorządu”. Gmina 
Długołęka otrzymała wyróżnienie 
w kategorii gmina wiejska a wójt 
Iwona Agnieszka Łebek w kategorii 
włodarz gminy wiejskiej. Dziennik 
Gazeta Prawna, przyznając tytuł, 
koncentrował się na konkretnych 
działaniach gminy, które mają na 
celu rozwój społeczności lokalnej, za-
pewnienie godnych warunków życia 
i rozwoju w poszanowaniu wszyst-
kich mieszkańców.

Wilczyce: Walczymy 
o „Podwórko Nivea” 

Trwa głosowanie w ogólnopol-
skim konkursie „Podwórko Nivea”, 
w którym do wygrania jest 40 placów 
zabaw. Gmina Długołęka walczy 
o jeden z nich. Do konkursu zgłoszo-
no następującą lokalizację: Wilczyce, 
dz. nr 1/6 położona przy ul. Leśnej 
(administracyjnie teren podlega pod 
Wilczyce). - Konkurencja jest duża, 
więc to, czy nowy plac zabaw trafi do 
naszej gminy, zależy tylko od ilości 
oddanych głosów – mówi Dagmara 
Parfanowicz z urzędu gminy. Głoso-
wanie trwa do 30 czerwca. Można 
klikać codziennie i co ważne, bez-
płatnie: http://www.nivea.pl/pora-
dy/ext/pl-pL/podworko2016

Drodzy  

mieszkańcy!

Czas pędzi jak szalony. Pamiętam ubiegłoroczne Dni 
Gminy Długołęka tak dobrze, jakby były wczoraj a tu 
zbliżają się kolejne i to jakie – jubileuszowe! Tak, Drodzy 

Państwo, już po raz 15. będziemy świętować i świetnie się bawić 
przy dobrej muzyce. W tym roku chcieliśmy zaproponować Wam 
coś wyjątkowego i zaprosić gwiazdę naprawdę dużego formatu. 
Mamy nadzieję, że Beata Kozidrak i zespół Bajm nie zawiodą 
naszych oczekiwań i dadzą niezapomniany koncert. Wierzę, że 
wśród Was jest wielu fanów tej grupy, tak samo zresztą jak i ze-
społu Sound’n’Grace, który wystąpi wcześniej. O szczegółach im-
prezy piszemy na str. 7. Na tej samej stronie znajdziecie również 
zaproszenie na I Gminny Dzień Rodziny w parku w Szczodrem. 
Nie mogę doczekać się tego spotkania. Jest to nasza nowa pro-
pozycja dla Państwa, pełna atrakcji i innowacyjnych pomysłów. 
Zabierzcie swoje dzieci i wnuki na spotkanie z kinem familij-
nym w plenerze, na warsztaty slow food, na których wspólnie 
nauczycie się przyrządzać zdrowe i smaczne przekąski czy po 
prostu do fantastycznego parku rozrywki, który będzie całkowi-
cie za darmo! Podczas święta 4 czerwca odbędzie się również 
Turniej Rodzin, kóry ma Was zintegrować i zagwarantować 
Wam dobrą zabawę. Możecie jeszcze się zgłaszać. Liczę na Was 
– gminne rodziny! Namawiam też wszystkich małych i dużych, 
których łączy pasja, do pokazania się. Może zbieracie razem 
znaczki pocztowe albo wspólnie wędkujecie? Jeśli tak, koniecz-
nie do nas napiszcie – zainspirujemy Waszą historią innych 
uczestników gminnego dnia rodziny.
Jest w tym numerze dużo tematów inwestycyjnych. Zaintere-
sowanych tym, jakie firmy budują się na terenie gminy, za-
chęcam do przeczytania artykułu na str. 9. Na str. 11 z kolei 
informujemy o postępach prac w ramach gminnych przedsię-
wzięć: rozbudowie budynku szkoły, budowie chodników czy 
oświetlenia drogowego.
Zachęcam do lektury i do zobaczenia na czerwcowych impre-
zach: dniu rodziny i jubileuszowych dniach gminy.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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Na gali obecna była sekretarz gminy Anna Borecka
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także zdjęcia pary!) a my opublikujemy je 
w specjalnej rubryce w „Gazecie Gminy 
Długołęka”. Piszcie na: promocja@gmi-
na.dlugoleka.pl

Borowa: Zadzwoń po książkę!

Wolontariat Szkolny Borowa, który 
działa przy tamtejszym gimnazjum, od 
kilku lat z powodzeniem prowadzi akcję 
„Książka na telefon”. - Mieszkańcy, któ-
rzy nie mogą sami wypożyczyć książki, 
zamawiają ją telefonicznie, a my dostar-
czamy ją do domu – wyjaśnia Bogumiła 
Nicpoń, opiekun wolontariatu. Akcja 
obejmuje swoim zasięgiem Bielawę, 
Borową, Januszkowice, raków i Stępin.

Kiełczów: Nowy-stary dyrektor
21 kwietnia stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Wandy Chotomskiej 
w Kiełczowie zostało powierzone Karoli-
nie Macowicz, która będzie zarządzała tą 
placówką do 31 sierpnia 2020 r.

Wizyta niemieckich partnerów

od 1 do 5 czerwca będziemy gościć 
delegację z partnerskiego miasta Velen. 
Wśród naszych gości będą zarówno 
dorośli, jak i młodzież - w sumie 34 osoby. 
Niemcy wezmą udział w I Gminnym Dniu 
rodziny uczestnicząc w turnieju rodzin, 
zwiedzą gminne inwestycje i przedsię-
biorstwa (m.in. Toyotę Dobrygowski), 
będą uczestniczyć w warsztatach ekolo-
gicznych, a także będą słuchaczami konfe-

rencji/debaty pn. „Nasza Europa, Nasze 
Partnerstwo, Nasza Przyszłość”. 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.

Zamień worek na pojemnik
Gdyby chcieli Państwo zamiast wor-
ków otrzymywać pojemnik na szkło, 
prosimy o zgłoszenie tego faktu do 
biura obsługi firmy ALBA, tel. 71 33 
75 100 lub urzędu gminy tel. 71 32 30 
271. Pojemnik zostanie użyczony do 
31 grudnia 2017 r. bez dodatkowych 
kosztów, w ramach wnoszonej opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych.

Domaszczyn: Nowa Leśna  
19 stycznia podpisaliśmy porozumie-
nie z Parkiem Domaszczyn regulujące 
kwestię modernizacji odcinka (ok. 620 
m) ul. Leśnej. Zgodnie z zapisami tego 
porozumienia, koszty wykonania do-
kumentacji projektowej, jak również 
wszystkich robót budowlanych zwią-
zanych z inwestycją, leżą po stronie 
dewelopera. Prace mają rozpocząć 
się w czerwcu, a umowny termin ich 
zakończenia to 10 sierpnia br.

Długołęka: Sesja rady gminy
30 maja zapraszamy do urzędu gminy 
na XVI sesję rady gminy. radni będą 
głosowali nad wieloma uchwałami, 
m.in. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w obrębie wsi Borowa 
i Januszkowice. Obrady rozpoczną się 
o godz. 10.

spRostowanie 
W ostatnim numerze „Gazety Gminy Dłu-
gołęka” (nr 4) na str. 8 w artykule pt. „Parę 
słów o segregacji odpadów...” pojawiła 
się błędna informacja dotycząca termi-
nów opłat za śmieci w gminie Długołęka. 
Prawidłowa informacja powinna brzmieć 
następująco: „Opłaty za śmieci dokonu-
jemy co kwartał: do 15 stycznia, do 15 
kwietnia, do 15 lipca i do 15 października”. 
Za pomyłkę redakcyjną przepraszamy.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

Szczodre: Seanse filmowe 
pod chmurką

rozpoczynamy sezon kina plenerowe-
go w parku w Szczodrem. Odbędą się 
cztery spotkania filmowe pod chmurką 
a pierwsze już 4 czerwca o godz. 18. 
- Tematem przewodnim będzie kino 
familijne, więc zapraszamy całe rodziny 
– mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
Lipcowe spotkanie upłynie nam pod 
znakiem komedii, sierpniowe – sensacji 
a wrześniowe – horroru. Zachęcamy 
do typowania filmów, które obejrzymy 
na dużym ekranie, na facebook.com/
wdlugolece

Wilczyce: VI Biesiada Wilczycka
11 czerwca zapraszamy na VI Biesiadę 
Wilczycką. Historia imprezy sięga 2010 
roku. - Zaczynaliśmy małą, kilkudziesię-
cioosobową biesiadą, podczas której 
otwieraliśmy boisko – wspomina sołtys 
Wojciech Maciąga. W tegorocznym 
programie nie zabraknie atrakcji dla 
dzieci oraz gier i konkursów dla całych 
rodzin, turnieju piłki nożnej, tradycyj-
nej Babskiej Bitwy Bramkarskiej oraz 
wspólnego biesiadowania przy muzyce 
na żywo. Impreza odbędzie się na boi-
sku sportowym w godz. 14:00-01:00.

Sto lat młodej parze!
Sezon ślubów i wesel 
w pełni. Jeśli macie w gro-
nie swoich bliskich osoby, które wkrótce 
zawierają związek małżeński lub są 
świeżo upieczonymi małżonkami, wyślij-
cie nam życzenia dla nich (mile widziane 

z życia gminy

NA SKróTy                    NA SKróTy                    NA SKróTy

fo
t.

 A
rc

hi
w

um

fo
t.

 A
rc

hi
w

um



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

R ozpoczęliśmy urzą-
dzanie terenu 
w  kiełczowie 
przy ul. połu-

dniowej i w długołęce przy 
ul. ptasiej. Pierwszy etap obej-
mie wykonanie prac porządko-
wych, które będą polegały na 
okazaniu geodezyjnych granic 
działek, wykoszeniu i wykarczo-
waniu terenu, uporządkowaniu 
i wyrównaniu nawierzchni wraz 
z wysianiem trawy. W ostatnim 
etapie (przełom czerwca i lipca) 
będą realizowane prace w zakre-
sie montażu urządzeń zabawo-
wych, budowy ścieżek rekreacyj-
nych oraz wykonania nasadzeń 
roślinności. - Projekty dla tych 
działań oczekują na uzyskanie 
niezbędnych decyzji i zatwierdze-
nie – mówi Katarzyna Wolicka 
z wydziału remontów i inwe-
stycji, dodając, że liczy na to, iż 

do końca lipca uda się wykonać 
wszystkie prace i udostępnić oba 
tereny dzieciom i dorosłym.

Pierwszy street  
workout w gminie

W czerwcu zostaną zamonto-
wane urządzenia do zewnętrznego 
treningu siłowego, tj. siłowni ze-
wnętrznych i pierwszego w naszej 
gminie zestawu urządzeń street 
workoutu. Siłownie tym razem zo-
staną zlokalizowane na terenie 
budziwojowic, Ramiszowa 
oraz szczodrego (przy szko-
le). Każdy montowany zestaw bę-
dzie składał się z orbitreka, stepera, 
rowerka oraz przyrządu do ćwi-
czeń mięśni brzucha. - W planach 
jest również montaż tych urządzeń 
w bąkowie oraz łosicach. 
Jednak z uwagi na trwające jesz-
cze procedury projektowe, nastą-
pi to w innym terminie – mówi 

Katarzyna Wolicka. Urządzenia 
do pierwszego w gminie Długo-
łęka street workoutu (pot. trening 
uliczny), czyli do wykonywania 
ćwiczeń z wykorzystaniem własnej 
masy ciała np. pompek, mostków, 

brzuszków,  zostaną zamontowane 
przy terenie bieżni lekkoat-
letycznej w długołęce.

agnieszka boruta
wydział promocji  

i współpracy z zagranicą

z życia gminy 
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gmina długołęka od 2011 
roku realizuje program profi-
laktyki zdrowotnej w kierun-
ku eliminacji zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego 
(HpV). szczepienia kierowane 
są do wszystkich dziewczy-
nek w wieku 13 lat.

d ziewczynki, które chcą poddać się 
szczepieniu, muszą być zameldowane 
na pobyt stały na terenie gminy Dłu-
gołęka i posiadać zgodę rodziców.  

- W tym roku do programu zostało zakwalifiko-
wanych 146 dziewczynek urodzonych w 2003 
roku – mówi Jacek Rzepka, kierownik wydziału 
spraw obywatelskich. - W maju rozstrzygnięto 
konkurs ofert na realizację zadania w tym roku. 
Koszt szczepienia jednej osoby to 430 zł. W całości 
program będzie kosztować 62 780 zł – precyzuje 
urzędnik.  

Zaszczep się przeciwko HPV

gdzie można się zaszczepić?
Szczepienia wykonywane są w dwóch przy-

chodniach: nzoz praktyka Lekarza Ro-
dzinnego lek. med. agata sławin w kieł-
czowie przy ul. Wilczyckiej 14 (dla dziewczynek 
zameldowanych na pobyt stały w bąkowie, 
dąbrowicy, długołęce, dobroszowie 
oleśnickim, domaszczynie, Januszko-
wicach, kamieniu, łosicach, mirkowie, 

Ramiszowie, szczodrem, kiełczowie, 
kiełczówku, piecowicach, wilczycach) 
oraz donmed przychodnia Rodzinna 
(pL) donata tużnik w brzeziej łące przy 
ul. Krótkiej 3 (dla dziewczynek zameldowanych 
w pozostałych miejscowościach gminy).

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Będzie gdzie poćwiczyć
place zabaw, ścieżki rekreacyjne, siłownie 
zewnętrzne i street workout – jeśli komuś 
tego brakuje, to już niedługo nie będzie mógł 
narzekać.

Projekt street workoutu w naszej gminie
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Dzień bibliotekarza  
i działacza kultury

18 maja odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego świętowali biblioteka-
rze i działacze kultury z naszej gminy. Ży-
czenia od władz gminy w imieniu wszyst-
kich pracowników przyjęła Ewa Bubień, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
i p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury. - Jeszcze raz życzę Państwu wszyst-
kiego najlepszego i dziękuję za krzewie-
nie kultury i  miłości do literatury wśród 
naszych mieszkańców - mówi wójt Iwona 
Agnieszka Łebek.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Biblioteka to nie tylko wypoży-
czalnia książek, ale też instytucja, 
która poza literaturą oferuje swo-
im użytkownikom różnorodne 

formy uczestnictwa w kulturze – mówi Ewa 
Bubień, dyrektor Gminnej Biblioteki Pub-
licznej. W tym miesiącu biblioteka zaprosi-
ła dzieci z gminy Długołęka na przejażdżkę 
„Pociągiem do czytania”, który jeździł po 
Długołęce, Borowej, Mirkowie i Łozinie. 
W ramach akcji wiersze Juliana Tuwima 

czytały dzieciom m.in. wójt Iwona Agniesz-
ka Łebek, zastępca wójta Halina Szydłowska, 
radne Jolanta Jaworczykowska i Lidia Augu-
stynowicz. - „Pociąg do czytania” to bardzo 
duże wydarzenie czytelnicze – co roku bie-
rze w nim udział ponad tysiąc dzieci – dodaje 
Ewa Bubień. 

w cztery oczy

Biblioteka to również spotkania autorskie. 
W maju gościliśmy w Kiełczowie Katarzynę 
Georgiou, wrocławską poetkę, a Łozinę odwie-
dzili studenci Wydziału Mechaniczno-Energe-
tycznego Politechniki Wrocławskiej. Z okazji 
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w bibliotece w Wilczycach odbył się „Tydzień 
Historii Polski”. - 4 czerwca zapraszam serdecz-

nie do udziału w „Nocy bibliotek”. Będziemy 
czekać na państwa w bibliotece w Długołęce od 
godziny 18 – zachęca dyrektor GBP.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Pierwszym z nich było spotkanie z Ewą 
Wachowicz, które odbyło się 7 maja 
w Długołęce pod hasłem „Kuchnia 
staropolska a współczesna”. - Nasz 

gość opowiadał także o życiu prywatnym, swo-
ich pasjach oraz o miłości do gotowania – wspo-
mina Grzegorz Zmarzły z GOK-u. 

Ciekawym akcentem wydarzenia były znane 
z ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza 
utwory muzyczne wykonane przez jazzo-
we trio. 12 maja GOK zaprosił uczniów ZLG 

Długołęka na spotkanie z aktorem Janem No-
wickim. - Młodzież obejrzała fragment „Pana 
Wołodyjowskiego”, w którym aktor wcielił się 
w rolę Ketlinga, a także wysłuchała opowieści 
z planu filmowego oraz zabawnych historii 

z życia Jana Nowickiego – mówi pracownik 
ośrodka kultury.

słowiańskie klimaty

Zwieńczeniem majowych imprez z Sienkiewi-
czowskim akcentem były „Polskie sprawy Miesz-
ka i Dobrawy” - piknik, który odbył się 14 maja 
w Długołęce. Był to jarmark rękodzieła połączony 
m.in. z pokazem walk rycerskich, grami i zabawa-
mi plebejskimi oraz inscenizacją bitwy rycerskiej. 
- Podczas imprezy można było rozpieścić swoje 
podniebienia prawdziwą, średniowieczną ucztą 
smakową i skosztować m.in. przyrządzanych na 
miejscu podpłomyków, mocno wpisanych w sło-
wiańską tradycję – mówi Zmarzły.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

kuLtuRa w gminie

Maj należał do biblioteki
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9 maja w Długołęce wiersze Tuwima czytała dzieciom wójt 
Iwona Agnieszka Łebek. Była m.in. „Lokomotywa”
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Chętnych do zdjęcia ze znaną ze szklanego ekranu Ewą 
Wachowicz nie brakowało
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Wyjątkowy Rok Sienkiewiczowski

maj bez wątpienia był miesią-
cem książek, bibliotek i bi-
bliotekarzy. od 8 do 15 maja 
świętowano pod hasłem „bi-
blioteka inspiruje”.

gminny ośrodek kultury 
zorganizował w maju kilka 
wyjątkowych wydarzeń, które 
nawiązywały do obchodów 
Roku sienkiewiczowskiego.
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XV Święto Konia za nami

Szkoła w Borowej ma 70 lat!

tegoroczne Święto konia 
przeszło do historii. podczas 
imprezy 15 maja, która jak 
zwykle przyciągnęła do siedl-
ca wielu gości, prezentowano 
konie ras wierzchowych i rasy 
śląskiej.

Motywem przewodnim całe-
go wydarzenia były powieści 
Henryka Sienkiewicza, z ra-
cji tego, że 2016 jest Rokiem 

Sienkiewiczowskim. Podziwialiśmy rekon-
strukcje scen z „Ogniem i Mieczem” oraz  
„W pustyni i w puszczy”, dzieci skorzystały 
z wielu atrakcji chociażby w postaci dmucha-
nych zamków, a dorośli mogli pobuszować 
wśród stoisk handlowych. Nie zabrakło też 

lokalnych przysmaków, które przygotowały 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Godzie-
szowej i Siedlcu. - Co roku jestem na tej im-
prezie i nigdy nie jestem zawiedziona. Dużo 
atrakcji, miła atmosfera, świetnie spędzony 
czas. Polecam każdemu - mówi Aurelia Jasiak
-Cepuch z Oleśnicy.

agnieszka boruta
wydział promocji  

i współpracy z zagranicą

S zkoła w Borowej powstała 28 li-
stopada 1945 roku. Do jej historii 
i najważniejszych wydarzeń wró-
cono podczas majowej uroczystości, 

która odbyła się w murach szkoły. Wśród 
zaproszonych gości były m.in. władze gminy, 

nauczyciele i uczniowie gminnych szkół oraz 
osoby, które zasłużyły się dla placówki. Polo-
neza rozpoczynającego jubileuszowe obchody 
poprowadzili reprezentanci uczniów, dyrek-
tor gimnazjum w Borowej Dariusz Gadowicz 
oraz dyrektor szkoły podstawowej w Boro-

wej Robert Torchała w parze z sekretarzem 
gminy Anną Borecką. Doskonałym zwień-
czeniem tego wzniosłego i zarazem senty-
mentalnego spotkania był ciekawy program 
artystyczny przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli oraz posadzenie pamiątkowego 
drzewka przed budynkiem szkoły.

agnieszka boruta
wydział promocji  

i współpracy z zagranicą
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Podczas Święta Konia odbyła się Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras

Jubileuszową uroczystość rozpoczął tradycyjny polonez. Było pięknie
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Dzieci wzięły udział w konkursie „Co koń je”. Było dużo śmiechu

Wójt Iwona Agnieszka Łebek posadziła przed budynkiem szkoły pamiątkowe drzewko

szkoła w borowej 20 maja świętowała jubileusz 70-lecia. uro-
czystość była okazją do wspomnień, podziękowań i spotkania 
się w gronie całej społeczności szkolnej.

z życia gminy 



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   7

impreza rozpocznie się o godz. 13. Na 
dobry początek odbędzie się turniej Ro-
dzin, którego ideą jest integracja i dobra 
zabawa. Chętne do współzawodnictwa 

drużyny mogą zapisywać się do końca maja (re-
gulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na 
www.gmina.dlugoleka.pl). W programie są 
również warsztaty kulinarne, animacje dla ca-
łych rodzin, konkursy z nagrodami, fotobudka, 
znakowanie rowerów, pokazy strażackie i kino 
plenerowe. - Na wspólne oglądanie filmów fa-
milijnych pod chmurką zapraszamy o godz. 18 
– zachęca wójt Iwona Agnieszka Łebek.

bawimy ucząc, uczymy  
bawiąc i pomagamy

We współpracy z wrocławską Fundacją Król 
i Smok przygotujemy dla najmłodszych zabawę 
terenową „Madagaskar” i warsztaty slow food.  
- Chcemy bawiąc uczyć między innymi zdrowych 
nawyków żywieniowych i orientacji w terenie 
– mówi wójt. - Mamy też propozycję dla rodzin 
z pasją, które łączy hobby i chciałyby się pokazać 
szerszej publiczności. Zachęcamy do zainspirowa-
nia innych do rodzinnego uprawiania sportu czy 
zbierania znaczków – dodaje Iwona Agnieszka 
Łebek. Na propozycje czekamy pod mailem: pro-
mocja@gmina.dlugoleka.pl.

Podczas imprezy będziemy też zbierać datki na 
dożywianie dzieci z Rwandy. W związku z tym 
odbędzie się loteria fantowa, w której każdy los 
wygrywa a nagrody są naprawdę atrakcyjne: wej-
ściówki do teatru lub fitness klubu. Dzieci mogą 
liczyć na darmowy park rozrywki, a dorośli na 

bogatą ofertę handlową przygotowaną z myślą 
o nich: kobiety będą mogły kupić i przetestować 
kosmetyki znanych firm a mężczyźni pobawić się 
na strzelnicy ze swoimi pociechami. Całe rodziny 
zabawiać będzie iluzjonista Krystian Bączyński.  
- Do zobaczenia 4 czerwca w parku w Szczod-
rem. Będzie mnóstwo pozytywnej energii i do-
brej zabawy – zapowiada wójt.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

w tym roku dni gminy długołęka 
odbędą się w sobotę. impreza ma 
swój jubileusz i z tej okazji zabawa 
będzie dłuższa. 25 czerwca spotka-
my się już po raz piętnasty!

n ajwiększe muzyczne gwiazdy, 
mnóstwo atrakcji dla dzieci, bogata 
oferta handlowa, pyszne jedzenie 
i wyjątkowa atmosfera, to składowe 

corocznych Dni Gminy Długołęka. Zapewnia-
my, że tych atutów nie zabraknie i w tym roku. 
Wyjątkowo będzie jeszcze z jednego powodu – 
jubileuszu 15-lecia gminnego wydarzenia.

imprezowy rozkład jazdy

25 czerwca w sobotę zapraszamy na całodnio-
wą imprezę pełną wrażeń i muzyki na najwyż-
szym poziomie. Dni gminy w parku w Szczod-
rem rozpoczną się o  godz. 14.45 i potrwają 
do godz. 2 w nocy. - To ukłon w stronę tych, 
którzy chętnie biorą udział w potańcówkach 
przy muzyce na żywo. Tym razem będzie można 
pobawić się znacznie dłużej a na drugi dzień od-
począć – mówi Anna Chomicka z wydziału pro-
mocji i współpracy z zagranicą. Już tradycyjnie 
swoje pięć minut będą mieli finaliści konkursu 
„gminne talenty”. Na scenie zaprezentuje się 
dziesięciu wykonawców, którzy powalczą o gło-
sy publiczności i jurorów a tym samym o nagrodę 
główną – czek na tysiąc złotych i szansę nagrania 
teledysku. Będą to: Martyna Kowalska, duet Lau-
ra i Mateusz, trio Patrycja, Mariola i Justyna, duet 
Paula i Natalka, Natalia Wrzos, NocEbo+, Do-

minik Dziubek, Michał Juszczyk, Thunder Strike 
i Karol Rajter. Szykuje nam się naprawdę dobry 
koncert. Na scenie będą miały okazję pokazać się 
też najlepsze drużyny ii gminnego turnieju 
piłki siatkowej na piasku, do którego eli-
minacje odbędą się 18 czerwca na boisku w par-
ku w Szczodrem, a finałowe rozgrywki właśnie 
podczas dni gminy. Przyjadą do nas jak zwykle 
gwiazdy muzyczne na topie. W tym roku będą 
to sound’n’grace oraz bajm. - Pierwszy ze-
spół wystąpi o godz. 17, a na Beatę Kozidrak 

i jej grupę będziemy musieli poczekać do godz. 
21 – zapowiada Chomicka. - Jesteśmy pewni, że 
będą to koncerty na najwyższym poziomie, peł-
ne energii i przebojów – dodaje. Pamiętaliśmy 
również o najmłodszych, którzy będą mieli do 
dyspozycji wesołe miasteczko, animacje i słodkie 
przysmaki. Drogie dzieci, jesteście bardzo waż-
nymi uczestnikami dni gminy!

Loteriowy zawrót głowy

25 czerwca również będziemy zbierać datki na 
dożywianie dzieci z Rwandy. Każdy, kto wes-
prze szczytną akcję „Długołęka dla Rwandy”, bę-
dzie miał szansę wygrania atrakcyjnych nagród, 
których losowanie odbędzie się wieczorem. 
Sponsorzy jak zwykle nas nie zawiedli, dzięki 
czemu w loterii będzie można zdobyć vouchery 
na auto na weekend z pełnym bakiem paliwa od 
Toyoty Dobrygowski, zestawy profesjonalnych 
narzędzi od sklepu Mechaniczna Śliwka, bony 
na zabiegi kosmetyczne do Instytutu Sentido 
czy zestawy profesjonalnych kosmetyków Cla-
rena i Oriflame.

głównym sponsorem XV dni gminy 
długołęka jest firma drewnex z  pieco-
wic. Kulminacyjnym punktem programu będzie 
imponujący pokaz pirotechniczny z niespodzian-
ką, który odbędzie się o godz. 22.30. - Ser-
decznie zapraszam do wspólnej zabawy. Robimy 
wszystko, żeby ten dzień był wyjątkowy i spełnił 
oczekiwania najbardziej wymagających – mówi 
wójt Iwona Agnieszka Łebek.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Gwiazdą wieczoru będzie Beata Kozidrak i zespół Bajm. 
Szykuje się koncert na najwyższym poziomie
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Sound’n’Grace ma na swoim koncie kilka przebojów.  
Za kilka tygodni usłyszymy je na żywo

To będzie święto całej rodziny

Tym razem bawimy się w sobotę

z życia gminy 

4 czerwca zapraszamy na 
i gminny dzień Rodziny  
– imprezę plenerową w parku 
w szczodrem. przygotowa-
liśmy mnóstwo atrakcji dla 
dzieci i dorosłych.
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z życia gminy

E fekt uzyskały też nowe rabaty wie-
loletnie przed budynkiem żłobka 
i przedszkola w Długołęce, które 
zostały obsadzone kolorowymi 

kwiatami jednorocznymi – mówi Katarzy-
na Wolicka, kierownik wydziału remon-
tów i inwestycji. Z początkiem maja ruszyła 
również akcja koszenia poboczy. W pierw-
szej kolejności wykoszona została pierw-
sza skarpa w ciągu dróg powiatowych oraz 
gminnych i dodatkowo w terenach zabudo-
wanych. Obecnie trwają prace w zakresie 

koszenia całego pasa drogowego (skarpa 
i przeciwskarpa). - Równolegle, w innych 
częściach gminy, zamiatane są chodniki 
i ziemia przy krawężnikach, wykonywane 
są cięcia pielęgnacyjne. Zakończone zostało 
zbieranie gałęzi i wiatrołomów oraz wyko-
nany został chemiczny oprysk chodników 
i terenów utwardzonych – wylicza urzęd-
niczka. - Mając na uwadze zakres prac i ich 
cel, czyli przede wszystkim zwiększenie bez-
pieczeństwa w pasie drogowym, poprawę 
estetyki i czystości w naszej gminie, uczu-
lamy wszystkich, by dyscyplinować tych, 
którzy pobocza naszych dróg traktują jak 
śmietniki – dodaje Wolicka.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Nasza gmina ukwiecona
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Tak prezentują się ukwiecone rabaty przed budyn-
kiem żłobka i przedszkola w Długołęce

kolorowe, jednoroczne kwiaty zdobią już klomby i rabaty w poszcze-
gólnych miejscowościach.  wiosenne kompozycje w kwietnikach 
zawisły na balustradach mostków oraz znakach z nazwami miejsco-
wości i stanęły w oknach budynków świetlic.

Dotacje na zabytki rozdane
gmina długołęka przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  
budowlanych przy zabytkach. w budżecie na 2016 rok na powyższy cel zabezpieczono kwotę w wysokości 
340 tys. zł. poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków wraz z zakresem prac objętych dofinansowaniem 
i przyznaną kwotą dotacji.

wnioskodawca zakres prac objętych dofinansowaniem
kwota 

przyznanej 
dotacji

Parafia  
p. w. MB Królowej 
Polski w Borowej

Wykonanie stabilizacji murów fundamentowych wokół kościoła od poziomu ław do wysoko-
ści gruntu. Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z zachowaniem 

(odtworzeniem) oryginalnej kolorystyki zewnętrznej kościoła, etap II – końcowy.
20 000 zł

Parafia  
p. w. Św. Mikołaja 

w Brzeziej Łące

remont posadzki poprzez zachowawcze uzupełnienie posadzki, wykonanie warstwy nośnej 
posadzki, demontaż istniejącej posadzki z płytek marmurowych o kolorystyce szarej i wyko-
nanie z nich posadzek w kruchtach, wykonanie nowej posadzki wg dyspozycji materiałowo- 
kolorystycznych określonych przez konserwatora. Wykończenia ogólne, w tym uzupełnienie 

tynków wewnętrznych i malowanie ścian wewnętrznych, mających na celu przywrócenie 
pierwotnych walorów estetycznych.

20 000 zł

Parafia p. w. Św. 
Michała Archanioła 

w Długołęce

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kartusza z inskrypcją oraz portalu w głównym 
wejściu kościoła, a także wykonanie renowacji i zabezpieczenie ww. kartusza i portalu. 20 000 zł

Parafia  
p. w. NMP Królowej 

Polski  
w Januszkowicach

Sporządzenie ekspertyz tech. i konserwatorskich. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 
substancji zabytku. Odnowienie i naprawa lub całkowite odtworzenie okien i ościeżnic. Mo-
dernizacja instalacji elektrycznej. Przywrócenie kolorystyki wewnątrz kościoła. Odnowienie 

i naprawa pokrycia wieży, wymiana rur spustowych.

100 000 zł

Parafia p. w. NMP 
Królowej Polski  

w Januszkowicach  
(kościół w Jaksonowicach)

Sporządzenie ekspertyz tech. i konserwatorskich. Wykonanie dokumentacji i sporządzenie 
projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Przywrócenie kolorystyki wewnątrz kościoła. 
Przywrócenie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych. Wykonanie izolacji  

przeciwwilgociowych.

100 000 zł

Parafia  
p. w. Wniebowzięcia 

NMP w Łozinie

Konserwacja XVII-wiecznego ołtarza manierystycznego w kościele Wniebowzięcia NMP 
w Łozinie. 20 000 zł

Parafia  
p. w. NMP z Góry  
Karmel w Dobrej

Stratygrafia malatur na powierzchni empor, konserwacja i rekonstrukcja nadwyrężonych 
strukturalnie partii drewna, oczyszczanie zabrudzeń  - II etap prac – kontynuacja. 20 000 zł

Parafia  
p. w. NMP różańcowej 

w Kiełczowie
remont tynków sklepienia kolebkowego i malowanie. 20 000 zł

Parafia p. w. Św. Józefa 
Oblubieńca NMP  
w Pasikurowicach

Wykonanie projektu budowlanego (część I) wraz ze sporządzeniem ekspertyz technicz-
nych i konserwatorskich, przeprowadzenia badań konserwatorskich elewacji nawy i wieży 

kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pasikurowicach z uwzględnieniem 
projektowym remontu ścian zewnętrznych i kolorystyki obiektu.

20 000 zł
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A trakcyjność gminy Długołęka wzrosła diametralnie po 
otworzeniu łącznika Autostradowej Obwodnicy Wrocła-
wia. Od tego momentu dojazd np. do autostrady A4 zaj-
muje nam nie więcej niż 30 minut. Komunikacja stanie 

się jeszcze wygodniejsza po otwarciu trasy Bielany-Łany-Długołęka, 
której budowa zbliża się wielkimi krokami. Jeśli dodamy do tego 
niewielką odległość od przejść granicznych, drogę ekspresową S8 na 
Warszawę oraz bliskość jednego z największych ośrodków miejskich 
w kraju, powstanie bardzo interesujące miejsce dla rozwoju biznesu. 
Panattoni Europe dostrzegł atuty lokalizacji naszej gminy i już roz-
poczyna działania w Mirkowie.

powierzchnie magazynowe do wynajęcia

Panattoni Park Wrocław V – bo tak nazywa się inwestycja – docelowo 
będzie składał się z trzech budynków oferujących magazyny do wynaję-
cia, wykończone w najwyższym standardzie klasy A. Będą zajmować one 
60 tys mkw. Całość budowy, wg planów dewelopera, zostanie zrealizo-
wana do końca 2017 r. Pierwsze firmy już rozpoczęły współpracę z Pa-
nattoni Europe. Są to m.in. Linde – producent wózków widłowych oraz 
Rhenus Logistics i DHL świadczące usługi logistyczne. Nowy inwestor 
to szansa dla gminy na dodatkowe środki do budżetu, a dla wielu miesz-

nieRucHomoŚci

przejeżdżając przez gminę można odnieść  
wrażenie, że jest ona dużym placem budowy.  
zawdzięczamy je nie tylko licznym inwestycjom 
realizowanym przez samą gminę, lecz rosnącej 
popularności naszych nieruchomości wśród mię-
dzynarodowych i polskich przedsiębiorstw.

W gminie budują najwięksi

W pobliżu miejscowości znajduje się droga ekspre-
sowa S8. - Na miejscu jest kościół, są dwa sklepy 
spożywcze, punkty usługowe a także dworzec ko-
lejowy, na którym zatrzymuje się szynobus relacji 

Wrocław-Trzebnica. Szkoła znajduje się w sąsiednim Siedlcu – wy-
licza Daria Śpiewak-Wsolak z wydziału planowania przestrzennego 
i gospodarki nieruchomościami.

Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest przy ul. Mio-
dowej, ok. 400 m od głównej drogi w Pasikurowicach. Nierucho-
mość położona jest na płaskim terenie i ma kształt prostokąta. Jej 
otoczenie stanowią tereny niezabudowane (pola i las) oraz zabu-
dowa jednorodzinna. Sieci infrastruktury technicznej doprowa-
dzone są do zabudowań przy ul. Miodowej ok. 100 m od granicy 
działki. - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną oraz zabudowę zagrodową – wyjaśnia urzędniczka.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

interesują cię nieruchomości na sprzedaż w gminie długołęka?  
zadzwoń (71) 323 02 23 lub sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA – pasikuRowice

Działka nr:104/2 o pow. 0,1503 ha,  

cena wywoławcza nieruchomości  

132.000 zł netto

Termin II przetargu – 03.06.2016 r.
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pasikurowice to wieś położona w północno-
zachodniej części gminy długołęka. dojazd 
do wrocławia zajmuje ok. 20 minut. 
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28 kwietnia zakończyły się prace budowlane zwią-
zane z utworzeniem drogi dojazdowej do centrum 
usług logistycznych w  Mirkowie. Inwestycja była 
realizowana na mocy porozumienia zawartego 
przy udziale gminy Długołęka przez Granite real 
Estate (Poland).

kańców na zatrudnienie nieopodal miejsca zamieszkania. Zdaniem de-
welopera, w Mirkowie może powstać nawet kilkadziesiąt miejsc pracy.

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą

s8
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Inwestycję Panattoni Europe zaznaczono na zdjęciu literą A



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

dzieJe się - pRzetaRgi w naszeJ gminie (Stan na dzień 23.05.2016 r.)
nazwa postępowania  teRmin otwaRcia inFoRmacJa z otwaRcia teRmin ReaLizacJi
pRzetaRgowego oFeRt oFeRt (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFeRt)/podpisanie umowy   

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach 18.02.2016 umowa zawarta w dniu 08.04.2016 roboty budowlane: 08.08.2016 
  (Wykonawca: BUDMEL - Korty, Boiska Sportowe  uzyskanie zawiadomienia 
  Tadeusz Molus z/s w Trzebnicy,   o zakończeniu budowy, 
  cena 392 370,00 zł brutto)  braku sprzeciwu w sprawie 
    zamiaru przystąpienia 
    do użytkowania obiektu:  
   08.10.2016

 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej  26.02.2016 umowa zawarta w dniu 26.04.2016 (Wykonawca: 31.09.2016 
w Bierzycach  L.J.KArEN sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,  
  cena 626 846,46 zł brutto) 

 
Przebudowa ul. Bławatnej i odcinka ul. Sportowej  29.02.2016 umowa zawarta w dniu 04.05.2016 (Wykonawca: 14.11.2016 
w Kiełczowie  Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. z/s w Siechnicach,  
  cena 3 152 983,77 zł brutto) 

 
Budowa remizy strażackiej w Pasikurowicach 02.03.2016 umowa zawarta w dniu  21.04.2016 (Wykonawca: 31.10.2016 - zakończenie 
   PHU ZETKA Krzysztof Zieliński z/s w Górze, cena  robót budowlanych; 
  743 429,55 zł brutto)   30.11.2016 – uzyskanie  
   ostatecznego pozwolenia  
   na użytkowanie

 
Usługi pocztowe 04.04.2016 umowa zawarta w dniu  22.04.2016 (Wykonawca:  12 miesięcy od dnia 
  Poczta Polska S.A. z/s w Warszawie,  zawarcia umowy 
  cena brutto 319 418,39 zł)  

 
Budowa oświetlenia drogowego w Kiełczowie  18.04.2016 umowa zawarta w dniu 16.05.2016 (Wykonawca: 4 miesiące od dnia zawarcia 
ul. Akacjowa i odc. ul. Brzozowej oraz   PrO-INVEST Joanna Figlak z/s w Namysłowie, umowy, tj. do dnia 
w m. Dobroszów Oleśnicki, dz. nr   372, 259  cena 262 900,00 zł brutto) 16.09.2016

 
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy bieżni  09.05.2016 trwa weryfikacja ofert 6 miesięcy od dnia 
w Długołęce (POWTórKA)  (w postępowaniu złożono 6 ofert) zawarcia umowy

 
Przebudowa ul. Sportowej wraz z sięgaczami  06.05.2016 trwa weryfikacja ofert 12.12.2016 
w Wilczycach oraz budową kanalizacji sanitarnej   (w postępowaniu złożono 11 ofert) 
w wybranych sięgaczach    

 
Optymalizacja pracy komory stabilizacji osadu  10.05.2016 trwa weryfikacja ofert zadanie nr 1 do dnia: 
na oczyszczalni ścieków w Mirkowie  (w postępowaniu złożono 3 oferty)  30.06.2016, zadanie nr 2 do  
   dnia: 31.10.2016

 
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej  17.06.2016  30.09.2017 - zakończenie 
w Kiełczowie      robót budowlanych;  
   30.11.2017  
   – uzyskanie ostatecznego 
    pozwolenia na użytkowanie

 
Budowa kanalizacji w miejscowości Szczodre    10.06.2016  zadanie nr 1 do dnia:  
   15.12.2016  
   zadanie nr 2 do dnia:  
   15.11.2018

 
Przebudowa nawierzchni i konstrukcji drogi  30.05.2016  2 miesiące od dnia 
w Kamieniu ul. rubinowa z włączeniem do drogi   zawarcia umowy 
powiatowej ul. Bursztynowa

 
Budowa ul. Modrzewiowej, Cisowej, Okrężnej 31.05.2016  12.12.2016 
w Długołęce

 
Budowa chodnika w miejscowości Brzezia Łąka 1.06.2016  31.07.2017

 
Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów  4.07.2016  20 dni od dnia podpisania 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im.     umowy 
Odkrywców i Podróżników w Borowej   

inwestycJe
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CHODNIK W BIERZYCACH
26 kwietnia podpisano umowę z firmą 
L.J.Karen na budowę chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1453D. Wartość 
robót wynosi 626 846,46 zł brutto. 
Zakończenie inwestycji planowane jest 
do 30 września 2016 r.

KIEŁCZÓW, UL. BŁAWATNA 

4 maja podpisano umowę na przebudo-
wę ul. Bławatnej oraz odcinka ul. Spor-
towej, na łączną wartość 3 152 983,77 
zł brutto. Wykonawcą robót budowla-
nych jest firma Bickhardt Bau Polska. 
Termin zakończenia prac w terenie to 
14.11.2016 r. Firma przystąpiła już do 
działań przygotowawczych w zakresie 
prac geodezyjnych związanych z wyty-
czeniem w terenie kanalizacji desz-
czowej, a także do robót drogowych 
związanych z wykonaniem podbudowy 
drogi.

REMIZA W PASIKUROWICACH
Budowa remizy OSP przebiega zgod-
nie z założonym harmonogramem. 
Wykonano już ławy fundamentowe 
i rozpoczęto murowanie ścian funda-
mentowych. Powstało przyłącze wody 
oraz zamontowano bezodpływowy 
zbiornik na nieczystości. Do końca 
maja zaplanowane jest wykonanie 
stanu „zero”. 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
w WILCZYCACH
8 kwietnia została podpisana umo-
wa z firmą BUDMEL Korty, boiska 
sportowe Tadeusz Molus na budowę 
boiska wielofunkcyjnego przy szkole. 
Zakres prac obejmuje budowę płyty 
sportowej o wymiarach 22x44 m 
i nawierzchni poliuretanowej wraz 
z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną, wewnętrzną linią zasilającą, 
oświetleniem terenu i drenażem. 
Obecnie prowadzone są roboty ziem-
ne. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to 8.08.2016 r.

BIEŻNIA W ŁOZINIE

23 marca zakończono budowę bieżni lek-
koatletycznej. Wartość robót budowlanych 
wyniosła 282 000 zł brutto.

SZKOŁA W DŁUGOŁĘCE
rozbudowa budynku Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego (budowa nowego 
skrzydła dydaktycznego), przebiega 
zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem. roboty budowlane wykonuje 
od początku lipca 2015 r. Spółka 
Inżynieryjno-Budowlana. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe związa-
ne z przygotowaniem pomieszczeń do 
malowania oraz położenia wykładzin 
podłogowych. Planowany termin za-
kończenia inwestycji to lipiec br.

TEREN REKRACYJNO- 
-SPORTOWY W KIEŁCZOWIE
Teren przy ul. Leśnej został pozyskany 
przez gminę od Agencji Nieruchomości 
rolnych z przeznaczeniem na utworze-
nie na tym obszarze miejsca sportowo
-rekreacyjnego. Zgodnie z przyjętym 
planem działań działka zostanie 
podzielona na część sportową, gdzie 
wybudujemy pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie, boisko treningowe wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym 
oraz na część rekreacyjną z placem 
zabaw oraz urządzeniami do stre-
et workoutu. Obecnie trwają prace 
projektowe, w ramach których mamy 
uzyskać stosowne zgody umożliwiające 
realizację prac w terenie.  

MIESZKANIA SOCJALNE  
W STĘPINIE 
W marcu zleciliśmy wykonanie robót 
związanych z przebudową części 
parteru budynku wielofunkcyjnego 
(budynek po byłej świetlicy) na dwa 
mieszkania socjalne. Wartość zlecenia 
to 75 000,00 zł. W wyniku przebu-
dowy powstaną dwa samodzielne 
mieszkania socjalne o powierzchni 29 
i 38 mkw. Zakończenie prac nastąpi 
pod koniec czerwca 2016 br.

OŚWIETLENIE DROGOWE 
W KIEŁCZOWIE  
I DOBROSZOWIE OLEŚNICKIM
16 maja podpisaliśmy umowę na 
wybudowanie oświetlenia drogowego 
w Kiełczowie (odcinek ul. Brzozowej, 
odcinek ul. Akacjowej – od ul. Brzo-
zowej do włączenia w drogę powia-
tową nr 1918D) oraz w Dobroszowie 
Oleśnickim. Wybrany w trybie przetar-
gowym wykonawca, to PrO-INVEST 
Joanna Figlak. Wartość zleconych prac 
budowlanych wynosi 262 900,00 zł 
brutto, a umowny termin ich zakoń-
czenia przypada na wrzesień br.

W związku z pytaniami dotyczący-
mi terminów realizacji inwestycji 
w Wilczycach przy ul. Sportowej 
oraz przekazaną w marcu miesz-
kańcom Wilczyc pisemną prośbą, 
by zrealizować wszystkie prywat-
ne działania inwestycyjne w tym 
rejonie przed planowanym przez 
gminę rozpoczęciem zadania w te-
renie (pisaliśmy o planowanym 
przystąpieniu do prac w kwietniu), 
przedstawiamy poniżej sprosto-
wanie w tym temacie.

W związku z przedłużającymi 
się uzgodnieniami dotyczącymi 
uzyskania niezbędnych do reali-
zacji inwestycji w terenie zgód, 
informujemy, że jesteśmy w trak-
cie procedury przetargowej dla 
wyboru wykonawcy robót budow-
lanych. Zawarcie umowy planuje-
my na początku czerwca.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

inwestycJe

INWESTyCJE W TOKU   
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z pływaniem?
Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Wyglądało to 
podobnie jak w przypadku wielu innych zawod-
ników, których znam. Lekarz ortopeda skierował 
mnie na rehabilitację z powodu niewielkiej wady 
postawy. Uczęszczałem na basen raz w tygodniu. 
Zajęcia prowadziła pani, która była wtedy jednym 
z trenerów w STARCIE Wrocław. Zauważyła, że 
mam problemy z oczami. Gdy dowiedziała się, że 
z powodu mojej wady wzroku jestem orzeczony 
jako osoba niepełnosprawna, zaprosiła mnie na 
treningi do STARTU. Początkowo odbywały 
się one trzy razy w tygodniu, a zabawa w wodzie 
bardzo przypadła mi do gustu. Tak się wszystko 
zaczęło i trwa już przeszło 11 lat.

Czy jesteś osobą niedowidzącą od urodzenia?
Można tak powiedzieć. Moją wadę wzroku za-
uważono, gdy miałem prawie rok. Przekręcałem 
na bok głowę, gdy nie mogłem czegoś wyraźnie 
ujrzeć. Myślano, że to rodzaj kręczu szyjnego. 
Zaczęły się długie i bardzo bolesne rehabilitacje, 
masaże itp. Później okazało się, że przyczyną tego 
jest niedowidzenie.  

Czym zawody pływackie, w  których startu-
jesz, różnią się od tych, w którym biorą udział 
osoby pełnosprawne?
Nie ma wielu różnic, może poza systemem po-
działu na klasy startowe ze względu na stopień 
i rodzaj niepełnosprawności. Sport niepełno-
sprawnych, zarówno w Polsce jak i na świecie, 
w ostatnich latach poszedł bardzo do przodu. 
By odnosić sukcesy, nie wystarczy utrzymywać 
się na wodzie i być w stanie dopłynąć od ścia-
ny do ściany. Potrzebne są godziny treningów 
tygodniowo, lata ciężkiej pracy. Wiąże się to 
z ogromną ilością wyrzeczeń.

Jak często trenujesz i  kto motywuje Cię do 
działania?
Obecnie odbywam jedenaście treningów tygo-
dniowo w wodzie: dwa razy dziennie od ponie-
działku do piątku i raz w sobotę. Do tego docho-
dzą ćwiczenia siłowe i rozciągające na lądzie, trzy 
razy w tygodniu. Jeśli chodzi o motywację, to 
znajduję ją głównie w chęci bycia coraz lepszym. 
Po prostu. Ponadto, jest to też kwestia przyzwy-
czajenia, bo jeśli robi się coś przez większą część 
życia, to ciężko wyobrazić sobie inną drogę. Nie 
mogę nie wspomnieć o wielkiej roli mojej mamy, 
bez której przynajmniej połowa dotychczaso-
wych treningów odbyłaby się bez mojego udzia-
łu. Oprócz tego, mój trener Wojciech Seidel, 
który włożył w pracę ze mną i moimi kolegami 

mnóstwo pracy. No i to, co jest dla mnie szcze-
gólnie ważne - przyjaciele. Przez lata pływania 
poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi, z który-
mi za nic nie chciałbym stracić kontaktu. Jest to 
wielka motywacja, by wstać o 5 rano kiedy jest 
jeszcze ciemno, i wyruszyć na basen. To wszyst-
ko składa się na naprawdę potężny zastrzyk czy-
stej energii do działania.

Jakie są Twoje największe dotychczasowe 
sukcesy?
Dotychczas wielokrotnie stawałem na najwyż-
szym stopniu podium Mistrzostw Polski w Pły-
waniu Osób Niepełnosprawnych. Okazja, by wy-
kazać się poza krajowym podwórkiem, trafiła mi 
się dopiero w tym roku. Po wykonaniu serii ba-
dań wzroku otrzymałem międzynarodową klasę 
startową S13 (osoby niedowidzące – przyp. red.),  
dzięki czemu zostałem powołany do kadry i na 
Otwarte Mistrzostwa Europy w Pływaniu ON. 
Na dystansie 100 m stylem klasycznym zająłem 
tam bardzo wysokie, jak na pierwszy start w tej 
rangi zawodach, 6. miejsce.

Twoim głównym celem w tym momencie jest 
zdobycie kwalifikacji na Paraolimpiadę w Rio. 
Jakie warunki muszą zostać spełnione żebyś 
mógł reprezentować nasz kraj?
Tak. W tej chwili moje oczy zwrócone są w kie-
runku Berlina, w którym niedługo odbędą się 
Otwarte Mistrzostwa Niemiec. Tam będę miał 

okazję podtrzymać swoją wysoką pozycję w wy-
ścigu o miejsce do Rio. Polska reprezentacja 
w pływaniu otrzymała osiem miejsc na Igrzy-
ska Paraolimpijskie (cztery dla kobiet i cztery 
dla mężczyzn). U kobiet sytuacja jest w zasadzie 
jasna. Jeśli chodzi o mężczyzn, to trzy miejsca 
można uznać za zajęte przez zawodników, któ-
rzy mają bardzo wysokie lokaty w rankingu 
światowym. Walka o ostatnie miejsce toczy się 
między kilkoma osobami. Nie będę wymieniał 
wszystkich nazwisk, powiem tylko, że moi-
mi najpoważniejszymi konkurentami są Pa-
tryk Karliński i Kamil Otowski. W tej chwili, 
w swoich koronnych konkurencjach, zajmują 
oni 11. miejsca w rankingu światowym. Ja je-
stem dziesiąty, ale tak naprawdę wszystko się 
może zdarzyć. W dużym skrócie: ten z nas, 
który po Berlinie będzie zajmował w rankingu 
światowym najwyższą lokatę, prawdopodob-
nie pojedzie do Rio. Patrząc na świetne starty 
chłopaków na Mistrzostwach Europy staram 
się zbytnio nie napalać na ten wyjazd, ale wia-
domo – rywalizacja to rywalizacja i każdy z nas 
zrobi wszystko, by właśnie to on znalazł się we 
wrześniu na Igrzyskach.

Oprócz pływania jest jeszcze nauka i  życie 
prywatne...
Pływanie z roku na rok pochłania coraz większą 
część mojego czasu. Jest to zajęcie bardzo ab-
sorbujące. Nie byłbym jednak sobą, gdybym na 
tym poprzestał. W tym roku rozpocząłem na-
ukę na Uniwersytecie Wrocławskim - studiuję 
Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. To 
naprawdę świetne, bardzo rozwijające studia. 
Polecam wszystkim, którzy nie boją się szukać, 
i którym ciekawość nie pozwala stanąć w miejscu. 
Na dodatek mam sporą ilość innych zaintereso-
wań. Aktualnie mój największy konik to książki, 
a właściwie literatura faktu – reportaże literackie. 
Myślę, że wynika to z mojego zamiłowania do po-
dróży, ciekawości innych kultur i niepohamowa-
nej potrzeby, by wiedzieć o wszystkim co dzieje 
się wokół mnie. Poza tym często znajduję w nich 
sporo życiowej mądrości, szczególnie u dwójki 
moich ulubionych autorów: tegorocznej noblist-
ki – Swietłany Aleksijewicz i Jacka Hugo-Badera. 
Staram się też uczyć języków obcych kiedy tylko 
mogę. Mój największy sukces ostatnich miesięcy, 
to opanowanie hiszpańskiego w stopniu komuni-
katywnym w niecały rok. Gdy ostatnio trenowa-
liśmy przed zawodami na obozie wysokogórskim 
w Sierra Nevada, mogłem kilkakrotnie zabłysnąć 
tą umiejętnością. Jak przystało na dość próżnego 
człowieka, takie rzeczy bardzo mnie cieszą.

Moje oczy zwrócone są w kierunku Berlina

Kamil marzy o tym, by reprezentować Polskę na Para-
olimpiadzie w Rio de Janeiro 2016

fo
t.

 a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

 k
am

il
a 

R
ze

te
ls

ki
eg

o

z 19-letnim kamilem Rzetelskim, pływakiem z kiełczówka, rozmawia agnieszka boruta.


