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Z okazji zbliżających się Świąt  
Wielkiej Nocy chciałabym złożyć  

najserdeczniejsze życzenia wszystkim  
mieszkańcom gminy Długołęka.  

Niech ten szczególny czas wypełniony będzie 
poczuciem nadziei i otuchy, przyniesie  

Wam wzajemną życzliwość oraz wiele miłych  
chwil spędzonych w gronie rodziny  

i najbliższych przyjaciół. 
Życzę Wam także, aby święta były okazją  

do zatrzymania się i odpoczęcia od tempa życia, 
jakie towarzyszy nam na co dzień.

Iwona Agnieszka Łebek,  
wójt gminy Długołęka
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GMINNE TALENTY  
– EDYCJA SPECJALNA

Przed nami V już edycja Gminnych Talen-
tów. Tym razem będą one miały wyjątkową 
oprawę związaną z gminnymi obchodami 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Każdy występ, który uczestnicy 
zaprezentować będą chcieli przed jury 
podczas castingu 6 kwietnia będzie musiał 
nawiązywać do takich haseł jak: patriotyzm, 
odzyskanie niepodległości i walka o wol-
ność, barwy narodowe, polskość. Będzie to 
nie lada wyzwanie dla gminnych talentów, 
ale wierzymy że mu podołacie. To co nie 
zmieniło się to fakt, że możecie zaprezen-
tować każdy rodzaj talentu i każdy rodzaj 
działalności artystycznej, który Was fascynu-
je. Uczestnicy mogą być też  w dowolnym 
wieku, gdyż talent nie ograniczają bariery 
wieku. Niezmiennie też jury podczas cast-
ingu wyłoni dziesiątkę finalistów, którzy za-
prezentują się na scenie podczas Dni Gminy 
Długołęka, gdzie zawalczą o tytuł Gminnego 
Talentu 2018 i czek w wysokości 1000 zł! 

Na sKróty
Drodzy  
mieszkańcy!

W iosna zarówno kalendarzowa, jak i astronomiczna trwa już od 

tygodnia. W praktyce jednak ciężko zauważyć za oknem oznaki 

wiosny. Zapowiada nam się mroźna Wielkanoc. Miejmy nadzie-

ję, że tuż po świętach nadejdzie upragniona, piękna pogoda.

Przygotowania do świąt w Państwa domach zapewne idą pełną parą.  

My mamy już za sobą warsztaty wielkanocne zorganizowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Długołęce oraz tradycyjne, świąteczne spotkanie z radny-

mi, sołysami i księżmi z gminy. Uroczystość odbyła się w rodzinnej atmosferze, 

a jej najważniejszym punktem były życzenia i symoliczne przełamanie się 

świątecznym jajkiem.

Marzec był miesiącem należącym do sołtysów. 11 marca obchodzili oni swoje 

święto – Ogólnopolski Dzień Sołysa. Kilka dni później reprezentanci Łoziny 

i Śliwic odebrali z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka wyróżnienia 

w coroczym konkursie „Sołtys Roku 2017” (czytaj str. 3). Jestem bardzo  

dumna z naszych sołtysów. Mimo, iż nie zdobyli pierwszej nagrody,  

uważam, że to właśnie w naszej gminie są najlepsi sołtysi!

W tym numerze gazety oprócz ciekawych informacji i zapowiedzi działań 

planowanych przez GOK i Gminną Bibliotekę Publiczną (str. 5-6) dowiecie się 

Państwo o szczegółach gminnych obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. To będzie szczególny rok dla naszej ojczyzny, 

chcemy więc godnie i uroczyście przeżyć go także w naszej gminie. O wspól-

nych działaniach gminy, GOK-u i biblioteki piszemy na ostatniej stronie. 

Zachęcam do wycięcia i zachowania harmonogramu oraz do skorzystania 

z wydarzeń, które Państwu zaproponowaliśmy.

Mieszkańcy gminy wielokrotnie zaskakują mnie ciekawymi i inspirującymi 

inicjatywami. Tym razem takim działaniem okazał się pomysł nauczycielki  

ze szkoły w Kiełczowie, która razem ze swoimi uczniami wspierała akcję  

#K2DLAPOLAKÓW. O tym, jaki finał przyniosły działania społeczności  

szkolnej z Kiełczowa przeczytacie w artykule na str. 4. Dodam tylko od 

siebie, że serdecznie gratuluję rewelacyjnego pomysłu zarówno nauczyciel-

ce jak i uczniom. Rozsławiliście naszą gminę w całej Polsce. Jestem z Was 

ogromnie dumna.

W ferworze świątecznych przygotowań zachęcam do chwili przerwy i lektury 

naszej gminnej gazety. Życzę wszystkim Państwu oraz Waszym rodzinom 

wesołych, spokojnych i spędzonych z najbliższymi Świąt Wielkiej Nocy.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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Gminnym talentem w 2017 r. została aleksandra Czerwińska
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Na sKróty                    Na sKróty                    Na sKróty

SOŁTYS ROKU
Dolnośląski Urząd Wojewódzki co roku 
ogłasza konkurs na „Sołtysa Roku”. Zasadą 
jest, iż zgłoszeń dokonują przedstawciele 
poszczegłólnych samorządów. Nagroda 
przyznawana jest sołtysom z Dolnego Śląska, 
którzy wykazują się zaangażowaniem w pracę 
na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacją 
inicjatywy na rzecz pielęgnacji kultury i miej-
scowego folkloru. W tym roku naszą gminę 
reprezentowali Gabriela Podsiadły - sołtys wsi 
Łozina i Ryszard Bąba - sołtys ze Śliwic. Mimo, 
że nasi sołtysi nie wygrali głównej narody, któ-
ra trafiiła do Kazimiery Łękawskiej z sołectwa 
Myśliszów w gminie Dzierżoniów, to dla nas 
i dla swoich mieszkańców są najlepszymi soły-
sami w całej Polsce! Pani Podsiadły i pan Bąba 
otrzymali dyplomy z rąk wojewody Pawła 
Hreniaka. Serdecznie gratulujemy zdobytych 
wyróżnień.

Wielkanoc w urzędzie
Radni, sołtysi i księża z parafii położo-
nych na terenie naszej gminy zostali 
zaproszeni przez wójta Iwonę Agnieszkę 
Łebek na spotkanie przy tradycyjnym, 

z życia gminy
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ryszard Bąba - sołtys Śliwic

wielkanocnym stole. Uroczystość odby-
ła się w urzędzie, gdzie zebrani goście 
podzielili się symbolicznym jajkiem oraz 
złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających 
się świąt Wielkiej Nocy.

CZWARTKI Z KULTURĄ
8 marca gminne pierwszaki zostały zaproszo-
ne na przepiękny spektakl do wrocławskiego 
Capitolu. Dzieci odbyły wędrówkę do kraju 
czarnoksiężnika Oza wraz z Dorotką, Drwa-
lem bez serca, tchórzliwym lwem i Strachem 
na wróble pozbawionym rozumu. Chociaż Oz 
okazał się oszustem i szarlatanem, nasi boha-
terowie dowiedzieli się wiele o sobie samych. 
Amelia, uczennica klasy I wyciągnęła ze spek-
taklu wniosek, że „jeśli wydaje ci się, że nie 
masz serca lub rozumu, a wyruszasz w daleką 
drogę i dajesz sobie radę i pomagasz innym, 
to znaczy, że masz rozum i serce”. Zapyta-
liśmy o wrażenia i opinie rodziców naszych 
pierwszaczków, a oto ich komentarze:

„To wspaniała inicjatywa. Dzieci po powrocie 
do domu opowiadają o obejrzanych spekta-

klach. Nucą piosenki”
...

„Moja córka organizuje nam wyjście do 
teatru. Zachęcona przez Czarnoksiężnika 

z Krainy Oz domaga się więcej”

„To najlepszy pomysł na kulturę jaki pamię-
tam. Wspaniale, że moje dziecko może 

w nim uczestniczyć. Bez żadnych nakładów 
finansowych z mojej strony. A poza tym, nie 

oszukujmy się, zapracowani rodzice nie zawsze 
mają czas jeździć z dzieckiem w te wszystkie 
wspaniałe miejsca”

...

„Życzyłbym sobie więcej takich pomysłów. To 
świetna inicjatywa”

...

„Po wycieczce do Muzeum Pana Tadeusza 
mój syn zażyczył sobie pióra z obsadką 

i atramentu. Ku rozpaczy żony przez tydzień  
kaligrafował, brudząc biurko, palce koszulki. 
Przypomniałem sobie czasy, gdy uczyliśmy 
się w szkole pisać piórem moczonym w atra-
mencie z kałamarza umieszczonego w drew-
nianej ławce. To była podróż sentymentalna. 
A wszystko dzięki wyjazdowi mojego dziecka 
do muzeum”

...

„Te wyjazdy często są inspiracją dla mojej 
rodziny do spędzania wolnego czasu. Śledzę 

repertuar wrocławskiego Capitolu zachęcona 
„ochami i achami” mojej córki po obejrzeniu 
Czarnoksiężnika… Wybieramy się teraz wszy-
scy do teatru”

„Mój syn po spektaklu Zaczytana kraina 
z ochotą zabrał się do czytania lektury. Zrobił 

też przegląd domowej biblioteczki i niezadowo-
leniem stwierdził, że mało mamy książek”.

elżbieta konopnicka
szkoła Podstawowa  

im. Marii skłodowskiej–Curie w Wilczycach

Opracowali
anna chomicka, miłosz krzemiński

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Piękne wnętrza wrocławskiego Capitolu spotęgo-
wały pozytywne wrażenia dzieci
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Dzieci były zachwycone historią Dorotki i jej 
przyjaciół.

zWierzaK DO aDOPCji

czekam na ciebie!

Młody, w wieku ok. 1 roku, średniej wielkości pies 
szuka nowego domu. Kubuś to wesoły towarzyski 

i przyjazny w stosunku do ludzi i zwierząt pies.
prosimy o kontakt  

pod nr tel. 71 323 02 72 lub 518 756 665. 
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Gabriela Podsiadły - sołtys Łoziny
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kultura w gminie

podczas zajęć nauczycielka opowiadała nie 
tylko o K2 i aktualnym statusie wyprawy. 
Poruszony został temat akcji ratunkowej 
na Nanga Parbat. Uczniowie słuchali tych 

opowieści z zapartym tchem. Podobnie jak wiele 
osób w Polsce dzieci umieściły na Facebooku zdję-
cia z hasztagiem #K2DLAPOLAKÓW, a na lekcji 

napisały listy do himalaistów wyrażając swój po-
dziw, życząc sukcesu i przesyłając pozdrowienia. - 
Listy były przygotowane przez dzieci samodzielnie, 
bez mojej pomocy. Część była zaadresowana do 
Adama Bieleckiego, cześć do kierownika wypra-
wy Krzysztofa Wielickiego lub po prostu do ekipy 
spod K2. Postanowiłam poinformować himalai-
stów o tym, że mają w Kiełczowie młodych fanów, 
którzy mocno trzymają za nich kciuki i szczerze ki-
bicują – opowiada Agnieszka Prokop. Nauczycielka 
zeskanowała prace i wstawiła je na Facebook-owy 
profil Adama Bielckiego. - Ku mojemy zdziwieniu 
i radości pan Bielecki odpisał, podziękował i zapro-
ponował video rozmowę, aby osobiście podzięko-
wać dzieciom – mówi nauczycielka.

wirtualna wizyta na k2
28 lutego nauczycielka wraz z uczniami połą-

czyła się z Adamem Bieleckim za pomocą aplikacji 

WhatsApp. Obraz przesyłany był na tablicę multi-
medialną. - Łączność była zaskakująco dobra. Pan 
Adam pokazał dzieciom swój namiot, mesę, całą eki-
pę himalaistów oraz zachmurzony szczyt K2. Dzieci 
wszystkich gorąco pozdrawiały, a na sam koniec 
godzinnej rozmowy zadawały pytania – relacjonuje  
Prokop. Dzieci zadały himalaistom wiele ciekawych 
pytań m. in.: ile waży plecak podczas ataku szczy-
towego, jak wygląda zwykły dzień w bazie, jakie 
przedmioty osobiste przypominają himalaistom o 
ich rodzinach, ile kosztuje sprzęt do wspinaczki.

dzieci z kiełczowa  
na antenie ogólnopolskiej stacji

Całej rozmowie z Adamem Bieleckim przysłu-
chiwał się reporter Robert Jałocha, który znajdował 
się w tym czasie w bazie. Po zakończonym video-
połączeniu padła z jego strony propozycja nagrania 
materiału ze szkoły dla TVN. - Oczywiście była to 
dla nas radosna wiadomość. Już następnego dnia 
w szkole gościliśmy telewizję TVN. Podczas nagrań 
reporterzy dopytywali uczniów skąd wziął się po-
mysł kibicowania himalaistom, a one same miały 
możliwość odczytania swoich listów. Reporterzy 
byli szczerze poruszeni postawą dzieci i ich wzru-
szającymi słowami zawartymi w listach – z dumą 
opowiada Prokop. W telewizji przez cały dzień 
ukazywały się wiadomości o niecodzinnej rozmo-
wie uczniów ze szkoły podstawowej w Kiełczowie 
z polskimi himalaistami. Powstał też artykuł o całej 
akcji zamieszczony na stronie internetowej TVN24.

miłosz krzemiński
wydział promocji i współpracy z zagranicą

agnieszka prokop, nauczycielka ze 
szkoły w kiełczowie, a prywatnie 
miłośniczka gór, postanowiła na 
swoich lekcjach przyrody opowiedzieć 
uczniom o tegorocznej walce o pierw-
sze zimowe wejście na szczyt k2. na 
lekcji dzieci poznały region, w którym 
położony jest szczyt, historię podboju 
oraz sylwetki polskich himalaistów.
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Uczniowie bardzo zaangażowali się w niecodzienną inicjatywę

#K2DLAPOLAKÓW   
– wyjątkowa inicjatywa dzieci z Kiełczowa

Od kiedy działa zespół i kto był pomysłodaw-
cą jego utworzenia?
Zespół Tańca Ludowego Długołęka działa od 2000 
r. Pierwotnie była to grupa uczniów z gimnazjum 
w Długołęce, która bardzo chciała tańczyć. Jako na-
uczyciel wychowania fizycznego i instruktor tańca 
szybko to odkryłam i na swoich zajęciach wprowa-
dziłam elementy tańca. Były to tańce towarzyskie, 
trochę hip-hopu, rock and roll oraz taniec ludowy, 
który o dziwo nie został odrzucony przez młodzież. 
To właśnie wtedy zrodziła się w mojej głowie myśl, 
że Długołęka mogłaby mieć swoją reprezenta-
cję w tej dziedzinie. Wykorzystałam zapał, chęci 
i zdolności młodzieży, dla której polskie tańce ludo-
we okazały się najpiękniejsze. Duże zaangażowanie 
moje i uczniów doceniła ówczesna dyrekcja szkoły. 

Od początku istnienia zespołu wielkim wsparciem 
była też pani wójt Łebek, dzięki której zespół funk-
cjonuje do dziś. Z chwilą powstania Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce zespół tam przeniósł 
swoją działalność.

Ile w  tej chwili dzieci bierze czynny udział 
w zajęciach?
Zespół pracuje w dwóch grupach: starszej i młod-
szej. Grupa starsza skupia młodzież w wieku 12-
16 lat, a grupa młodsza od 6 do 11 lat. W sumie 
zespół liczy 36 osób. Sporym problemem jest brak 
chłopców. Niestety młodzi chłopcy, być może 
uprzedzeni stereotypami, niechętnie biorą udział 
w zajęciach. Ci, którzy przyjdą ”na chwilę” zauwa-
żają, że jest to ciężka praca. Trzeba mocnego cha-

rakteru, by wytrwać i oprzeć się presji kolegów. 
Jednak satysfakcja z występów jest bardzo duża.

Czy zespół często bierze udział w  wyjazdo-
wych występach i konkursach?
W 2016 r. zespół wziął udział w IV Przeglądzie 
Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”, 
gdzie zdobył I miejsce. W tym roku ponownie 
dostaliśmy zaproszenie na ten przegląd. Chętnie 
pokazujemy się na szkolnych i okolicznościowych 
imprezach gminnych. Występów, przeglądów, 
ciekawych wyjazdów mogłoby być znacznie więcej. 
Niestety wszystko to łączy się z kosztami – trans-
portu, strojów, muzyki. W najlepszych zespołach, 
a takim chcemy być, funkcjonuje też kapela ludowa 
przygrywająca do tańca i śpiewu. Zespół otrzymuje 

Wykorzystałam zapał, chęci i        zdolności młodzieży
z inezą marszałek kierowniczką zespołu tańca ludowego długołęka rozmawia miłosz krzemiński.
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Dzień Kota

Dzień Kota, który przypadł na dzień 17 lute-
go to wyjątkowy dzień tych zwierzaków oraz 
wszystkich ich miłośników. Z tej okazji we 
wszystkich bibliotekach gminy królowali koci 
bohaterowie książek. Przedszkolaki czytały 
bajki i wiersze o kotach, kotkach i kociakach 
oraz tworzyły kocią muzykę. Uczestnicy Klu-
bu Małego Czytelnika malowali mlekiem, bie-
gali za motkiem wełny, wspinali się na płotek 
oraz wyklejali czarne i białe koty. Uczniowie 
klas IV tworzyli klasowy komiks i wzięli udział 
w konkursie wydawnictwa Mamania „Narysuj 
komiks o Złym Kocurku”.

Anna Dziewit-Meller w Długołęce

W marcu w bibliotece w Długołęce gościliśmy 
Annę Dziewit-Meller - dziennikarkę, autorkę 
książek dla dorosłych i dla dzieci, m.in. bestsel-
leru „Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. Historia 
w spódnicy”, w której przedstawia niezwykłe 
historyczne postaci. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie ze szkoły w Długołęce. Autorka po-
ruszyła z młodzieżą ważne tematy dotyczące 
tego, że wszyscy ludzie są sobie równi i należą 
im się te same prawa, bez względu na płeć.

Gminny Dzień Kobiet w Borowej

Biblioteka jak zawsze przyłączyła się do 
obchodów Gminnego Dnia Kobiet w Boro-
wej poprzez akcję „Uwolnić książki” i wykład 
„Sztuka kobiet, czyli o walce  kobiet 
o prawo do tworzenia w świecie mężczyzn”, 
który wygłosiła Ewa Jałochowska - histo-
ryk sztuki i pisarka, autorka m.in. książek 
„Historia sztuki dla dzieci i rodziców. 
Rozmowy z Kajtkiem” oraz „Duchy Singapu-
ru”. W bibliotece można było spotkać także 
Ewę Jednoróg, która zaprezentowała swoje 
wspaniałe obrazy.

Klub Małego Czytelnika

W marcu nie zabrakło spotkania naszych 
najmłodszych bywalców, czyli Klubu Małego 
Czytelnika. Z racji zbliżających się świąt 
Wielkanocnych zajęcia dotyczyły tradycji wiel-
kanocnych, a dodatkową atrakcją była wizyta 
świątecznych gości - kurczaczka i króliczka.

Biblioteka jest kobietą
Rok 2018 jest Rokiem Praw Kobiet. Z tej 
okazji zapraszamy wszystkie panie do udzia-
łu w projekcie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Długołęce - „Biblioteka jest kobietą”. Jest 
to projekt promujący książkę i czytelnictwo, 
w którym znakomite, piękne, prawdziwe 
i mądre kobiety głośno mówią, że warto 
czytać! Zapraszamy Panie do przesyłania 
swoich portretów z książką na adres biblio-
tekadlugoleka@gmail.com. Zachęcamy też 
do przyjścia do biblioteki, gdzie codzien-
nie można sfotografować się z książką. 
Fotografie czytelniczek stworzą kolaż, który 
będzie częścią wyjątkowej wystawy z okazji 
Roku Kobiet. Zapraszamy serdecznie!

kultura w gminie

migawki kulturalne

fo
t. 

fr
ee

pi
k

Przedszkolaków odwiedził niecodzienny gość
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autorka podczas spotkania z licealistami z Długołęki
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Uczestniczki Gminnego Dnia Kobiet chętnie wzięły udział 
w wykładzie
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Wykorzystałam zapał, chęci i        zdolności młodzieży
także propozycje wyjazdów zagranicznych. Ostat-
nie zaproszenie do Armenii czeka na realizację. 
Koszt transportu na razie przerasta nasze możliwo-
ści. Organizuję dla podopiecznych również wyjaz-
dy wakacyjne. Podczas zimowego pobytu na war-
sztatach w Karpaczu młodzież nie tylko śpiewała 
i tańczyła na ludowo, miała też zajęcia z hip-hopu.

Od niedawna działacie w ramach założonego 
przez Was stowarzyszenia. Jakie furtki otwie-
ra to przed zespołem?
W celu podniesienia poziomu artystycznego na-
szego zespołu w styczniu postanowiłam, wspólnie 
z rodzicami dzieci oraz sołtysem gminy Długo-
łęka, założyć stowarzyszenie pn. „Zespół Pieśni 
i Tańca Długołęka”. W ramach nowo otwartego 

stowarzyszenia staramy się zebrać środki na wy-
jazdy dzieci na festiwale zagraniczne, nowe stroje, 
buty, warsztaty wokalne i instrumentalne, opłace-
nie muzyków i instruktorów. Stowarzyszenie daje 
nam możliwość pozyskiwania darowizn na cele 
statutowe od osób prywatnych lub instytucji. Na-
wiązaliśmy także współpracę z fundacją „Młodzi 
Młodym”, dzięki której możemy starać się o pozy-
skanie 1% z podatku.

Jakie plany na najbliższą przyszłość ma ze-
spół pieśni i tańca Długołęka?
Najbliższe plany to przygotowania do przeglądu 
konkursowego w czerwcu. Robimy nowy pro-
gram - blok krakowski i będą nam potrzebne do 
tego przedsięwzięcia stroje krakowskie. Mam 

nadzieję, że dzięki sponsorom, na których bardzo 
liczymy uda się nam zebrać środki na przelot do 
Erewania w maju 2018. Chcielibyśmy zaprosić 
do naszego zespołu dzieci i młodzież z całej gmi-
ny. Szczególnie zapraszamy absolwentów. Może 
przypomną sobie dobre chwile spędzone w zespo-
le i potańczą z nami dalej.

ineza Marszałek w rozwój zespołu wkłada wiele serca i energii
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Wrocławskie  krasnale

26 lutego w sali wystawowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce uroczyście 
otwarto wystawę fotografii „Wrocławskie 
krasnale” autorstwa Rafała Werszlera. 
W historię powstania krasnali wprowa-
dził przybyłych gości pracownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Długołęce - Ag-
nieszka Konieczna-Mazur, która zachęciła 
do odnalezienia wszystkich, ponad 500 już 
figurek krasnali rozmieszczonych na terenie 
całego Wrocławia. Wystawa wzbudziła dużo 
emocji wśród uczniów szkoły w Długołęce, 
którzy dodatkowo wzięli udział w konkursie 
na projekt własnego krasnala. Wyniki kon-
kursu, wręczenie nagród oraz prezentacja 
figurki zwycięskiego projektu nastąpi pod-
czas obchodów Gminnego Dnia Rodziny.

Manualne

Od 13 marca w sali wystawowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Długołęce można 
było oglądać prace grupy rękodzielniczej 
„Manualne” działającej od 2011 r. Pod bacz-
nym okiem liderki grupy Janiny Sołtysiak 
powstają piękne prace wykorzystujące 
techniki tradycyjne i nowoczesne takie jak: 
koronka szydełkowa, makrama, decoupage, 
origami, quilling oraz techniki papierowe. 
Wystawa w głównej mierze poświęcona 
była zbliżającym się świętom Wielkiej Nocy. 
Prace Romy Buckiej, Krystyny Bury, Zofii 
Gzymek, Barbary Godlewskiej, Krystyny 
Jagiełło, Jadwigi Jaskuły, Bożeny Kruszel-
nickiej, Jadwigi Kukuły, Grażyny Kubis, 
Władysławy Leśniak, Marii Pawłowskiej, 
Elżbiety Sipurzyńskiej, Bożeny Skrzypczak, 
Józefy Romcio, Marii Ryl, Grażyny Kołodziej 
i Janiny Sołtysiak można było podziwiać do 
21 marca.

Gościnne spektaktle
10 kwietnia na zaproszenie Prudnickiego 
Ośrodka Kultury Teatr Pantomimy „Blej-
katt” oraz dziecięco-młodzieżowy Teatr 
Pantomimy „TEAM” wezmą udział w corocz-
nym Teatralnym Tygodniu. Na scenie sali wi-
dowiskowo - kinowej Prudnickiego Ośrodka 
Kultury o godz. 11 „TEAM” zaprezentuje 
spektakl “Wehikuł Czasu”, a tuż po nim 
„Blejkatt” zaprezentuje wielokrotnie nagra-
dzany spektakl „Przebudzenie”. Opiekunem 
grup teatralnych i reżyserem spektakli jest 
Andrzej Kozłowski.

Kawiarenka  
w stylu retro

We wtorek 10 kwietnia 
o godz. 17 zapraszamy do 
urzędu gminy do „Kawiarenki w stylu retro”, 
czyli pierwsze z cyklu spotkań kulturalnych 
poruszających kwestie muzyki, kabaretu, 
mody i filmu z lat 20. ubiegłego wieku. 
Podczas pierwszego spotkania odbędzie 
się projekcja filmu „Hiszpanka” w reżyserii 
Łukasza Barczyka poświęconego postaci 
Ignacego Paderewskiego z Powstaniem Wiel-
kopolskiem w tle. Kawiarenka w stylu retro 
to jedno z licznych działań zaplanowanych 
w związku z Gminnymi Obchodami 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Muzyczna Andaluzja

GOK zaprasza w muzyczną podróż po 
Andaluzji. Gośćmi specjalnymi spotkania 
pt. „Azahar”, którzy przybliżą nam kulturę, 
sztukę, muzykę obyczaje i tradycję Andalu-
zji będą: Javi Cuadrao, Nino Soto i Julietta 
Gonzalez.

Czesław (za)śpiewa w Długołęce

19 kwietnia o godz. 18 w sali konferencyj-
nej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie 
się koncert „Czesław śpiewa Solo Act ” -  
muzyczny stand-up Czesława Mozila, czyli 
słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść 
o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a tak-
że o życiu codziennym popularnego artysty 
żyjącego pomiędzy Danią a Polską. Ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc obo-
wiązują darmowe wejściówki, które będzie 
można odebrać od 9 kwietnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury (I piętro, pokój nr 5).

Wystawa ceramiki
Od 25 kwietnia w sali wystawowej 
Gminnego Ośrodka Kultury będzie można 
oglądać wystawę prac uczestniczek war-
sztatów ceramicznych w świetlicy wiejskiej 
w Bykowie. Wystawa potrwa do 11 maja.

Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusyjny Klub Książki w Długołęce w lu-
tym podjął temat powieści kryminalnych 
- od klasycznych pozycji Agathy Christie po 
najnowsze dzieła mistrzów ze Skandynawii. 
Marcowe spotkanie dotyczyło natomiast 
literatury „kobiecej” – z czym kojarzy się 
to pojęcie, a co tak naprawdę się pod nim 
kryje. Dziękujemy przybyłym za aktywne 
uczestnictwo i zachęcamy do dołączenia 
do Dyskusyjnych Klubów Książki! Kolej-
ne spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dłu-
gołęce, podczas którego kontynuowany 
będzie temat literatury „kobiecej”.
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z życia gminy

szkoła w borowej na jeden dzień 
zamieniła się w salon zdrowia, urody 
i relaksu – jednym słowem królestwo 
pań. gminny dzień kobiet, zapocząt-
kowany kilkanaście lat temu przez 
wójta iwonę agnieszkę łebek, w tym 
roku również przyciągnął uwagę wielu 
mieszkanek naszej gminy.

impreza cieszy się popularnością wśród młod-
szych i starszych pań, które licznie przybywa-
ją do Borowej, aby skorzystać z wydarzenia 
skierowanego właśnie dla nich. - Obchody 

święta kobiet zaczęły się wiele lat temu w bar-
dzo niewinny sposób. Planując pierwszą impre-
zę chciałam osiągąć jeden cel – wyciągnąć panie 
z domów i zaproponować im miejsce, w którym 
będą mogły spotkać się w miłym towarzystwie, 
ciekawie spędzić czas i zwyczajnie odpocząć – 
o początkach Gminnego Dnia Kobiet opowiada 
jego pomysłodawczyni Iwona Agnieszka Łebek.

trendy się zmieniają
Z biegiem lat oferta proponowanych atrakcji 

musiała zostać zmodyfikowana. - Dziś panie, są 
coraz bardziej świadome siebie i swoich potrzeb. 
W kontekście gminnej imprezy również zmieni-
ły się ich oczekiwania. Interesują je nie tylko dar-
mowe zabiegi fryzjerskie czy kosmetyczne. Panie 
chcą rozmawiać o zdrowiu, rozwijaniu swoich 
pasji i hobby – mówi wójt Łebek. Te wszystkie 
potrzeby starają się co roku zaspokajać organiza-
torzy. Dlatego też podczas Gminnego Dnia Ko-
biet w Borowej można było uczestniczyć w kre-
atywnych warsztatach, spotkać się z członkiniami 
klubu Przedsiębiorcza Kobieta, ale też skorzystać 
z porad zdrowotnych i badań świadczonych na 
miejscu.

zdrowie – top temat babskiego spotkania
Najważniejszym zagadnieniem wziętym na ta-

pet podczas tegorocznego spotkania było zdrowie 
i profilaktyka. - Zorganizowaliśmy punkty bada-
nia krwi, można więc było zbadać poziom cukru, 
cholesterolu oraz zmierzyć ciśnienie. Gościliśmy 
firmę optyczną, która badała wzrok i doradza-
ła paniom w zakresie doboru szkieł i oprawek 
okularów. Mieszkanki mogły również skorzystać 
z porad w zakresie fizjo i fizykoterapii, a także 
spotać się z doradcami żywieniowymi i trenera-
mi personalnymi – w myśl zasady, iż w zdrowym 

ciele zdrowy duch. - Zjawiłam się dziś na gmin-
nej imprezie przede wszystkim po to, aby wy-
konać bezpłatną cytologię. To badanie to strzał 
w dziesiątkę. Z jednej strony spotkałyśmy się tu, 
aby dobrze się bawić, z drugiej nie zapominamy 
o najważniejszych tematach, które dotyczą każdej 
kobiety – mówi Pani Marta, jedna z uczestniczek 
imprezy.

w kawiarence rządziły koła gospodyń
Oczywiście nikt nie wyobraża sobie Gminne-

go Dnia Kobiet bez organizatorek tej najsmacz-
niejszej części imprezy. Koła gospodyń wiejskich 
i rada rodziców ze szkoły w Borowej również 
w tym roku nas nie zawiodły. Przysmaki, które za-
oferowały były pyszne oraz pięknie przyozdobio-
ne i wyserwowane. - Byliśmy świadkami debiutu 
dwóch, nowych kół gospodyń wiejskich z Długo-
łęki i Oleśniczki. Cieszę się, że panie z naszej gminy 
chcą się nie tylko spotykać, ale też zrzeszać i wspól-
nie działać. W kobietach siła! - skomentowała 
Iwona Agnieszka Łebek. Nowe koła szybko za-
aklimatyzowały się w gronie starych wyjadaczek. 
- Poszło nam dziś chyba całkiem dobrze. Dosta-
łyśmy nawet propozycję od przedstawicieli jednej 
z gminnych restauracji, abyśmy wypiekały dla nich 
ciasta – cieszą się panie z koła w Długołęce. Panie 
z Oleśniczki natomiast początkowo dziwiły się po-
mysłem Marty Goli, która zainicjowała powstanie 

koła gospodyń. - Mówiły, że to przecież hobby dla 
starszych pań. Teraz nasze koło liczy 31 członkiń, 
a większość z nich to moje rówieśniczki – śmieje 
się prezeska i dodaje, że na pewno spotkacie je na 
kolejnych gminnych imprezeach.

kobieca empatia
Podczas imprezy członkowie komitetu „Długo-

łęka dla Rwandy” zorganizowali zbiórkę na rzecz 
pomocy w dożywianiu uczniów zaprzyjaźnionej 
szkoły w Remera w Rwandzie. Przybyłe Panie 
bardzo chętnie brały udział w loterii, w której każ-
dy los honorowany był drobnym gadżetem, a na 
końcu spośród losów wyłoniliśmy, te które otrzy-
mały dodatkowe nagrody od sponsorów imprezy. 
- Dzięki temu żadna pani nie wyszła z imprezy 
z pustymi rękoma, a my zebraliśmy 1530 zł, które 
przekażmy na konto zbiórki. Dziękuję wszystkim 
paniom za wsparcie akcji, którą prowadzimy już 
od ponad dwóch lat – podsumowała wójt Łebek.

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Gmina zdrowych  
i pięknych kobiet

Dziękujemy sponsorom imprezy za wsparcie  
i ufudnowanie fantów w loterii „Długołęka dla rwandy”:

sentido – instytut zdrowia i urody,
clarena, brave design, drewnex, 
puma sports center, optyk optybell
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Badanie wzroku - jedna ze zdrowotnych ofert podczas 
imprezy

fo
t. 

ag
at

a 
wa

ch

Nowe koło gospodyń wiejskich z Długołęki

fo
t. 

ag
at

a 
wa

ch

Panie chętnie pozowały ze swoimi dziełami



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

ochrona środowiska

krok iii - obierki  
to odpad czy kompost?

S tatystyczny Polak 
wytwarza rocznie 
ponad 300 kg 
odpadów. Naj-

więcej śmieci powstaje 
podczas przygotowywania 
posiłków – przyjmuje się, że 
około jedna trzecia powstających 
w domu odpadów to odpady organicz-
ne. Resztki owoców i warzyw, skorupki 
jaj, fusy z kawy i herbaty – wszystko to 
powinniśmy wrzucać do kompostowni-
ka, niestety w większości przypadków 
takie skrawki trafiają do kosza na odpa-
dy zmieszane. Podobnie sprawa wygląda 
z odpadami z ogrodów. Lada moment 
rozpocznie się wiosna, a wraz z nią pod 
płotami domów pojawią się stosy brązo-
wych worków z bioodpadami. Gałązki 
żywopłotów, ziemia z doniczek i skrzy-

nek, przekwitnięte kwiaty, 
liście, skoszona trawa, nad-
ziemne części chwastów - 
wszystkie te odpady nada-
ją się do kompostowania. 
Uwaga – skórki owoców 
cytrusowych, chwasty z doj-
rzałymi nasionami czy duże, 
nierozdrobnione gałęzie nie 

powinny trafić na kompost!

rozdajemy  
kompostowniki

W myśl zasady „minimalizuję powsta-
wanie odpadów poprzez ich odzysk” 
w tym roku gmina kontynuuje realizację 
programu propagowania kompostowa-
nia. Ma on na celu rozpowszechnienie 
idei kompostowania odpadów biode-
gradowalnych, edukację w zakresie pra-
widłowego kompostowania, a w konse-
kwencji zmniejszenie ilości oddawanych 
odpadów ulegających biodegradacji, 
które znacznie zwiększają koszty całego 
systemu gospodarowania odpadami. Go-
towy kompost to najlepsze źródło azotu, 
fosforu i potasu, których złoża w glebie 
eksploatujemy uprawiając warzywa, 
owoce i rośliny ozdobne. Jeśli założysz 
kompostownik zmieni się zupełnie two-
je spojrzenie na resztki z kuchni i ogro-
du. Tych odpadów już nigdy nie oddasz 
firmie odbierającej odpady.

anna sitnikow
wydział ochrony środowiska

ZERO WASTE 
– czysty sposób na życie!

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

witajcie na świecie!

Michał Adamski, Oliwia Baczyńska, Wiktor Błaszczak, 

Fabian Dyjak, Antoni Fortuniak, Iga Garbela, Aleksan-

dra Gaweł, Zuzanna Gołaczyńska, Klaudia Górawska, 

Jaśmina Kolska, Aleksander Korczyński, Kacper Kowal-

ski, Leon Lis, Filip Łowicki, Zuzanna Mierzwiak,Gabriela 

Mijalska, Judyta Misztal, Oliwier Muszyński, Matylda 

Puzio, Zenon Rozmus, Julia Sobkiewicz, Julia Solecka, 

Piotr Stromski, Kacper Tutkaj, Jan Zborowicki.

dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy zdrowia 
i pięknych lat życia! a waszym rodzicom gratuluje-
my takiego szczęścia! 
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Kompost to najlepsze źródło azotu, fosforu i potasu

Dzieci z gminy potrafią pływać
Gmina po raz kolejny przystąpiła do programu 
sportowego dla dzieci „Umiem Pływać”, który 
finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki i realizowany przez Dolnośląską Fede-
rację Sportu we Wrocławiu. Projekt powszechnej 
nauki pływania jest adresowany do uczniów klas 
I - III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada 
systematyczny i powszechny udział dzieci w poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach nauki pływania. 
Nasza gmina angażuje się w działanie od 2015 roku. 
Obecnie na zajęcia w wymiarze 10 zajęć po 90 minut 
na pływalni w Oleśnicy uczęszcza grupa 30 uczniów 
ze szkoły w Szczodrem. Nasza gmina przymierza się 
także do podpisania dokumentów pozwalających na 
kontynuację udziału w programie „Lekkoatletyka dla 
każdego”. O szczegółach poinformujemy Państwa 
w kolejnym numerze gazety.

zarażaj pozytywną energią  
– zostań animatorem sportu i rekreacji
Zapraszamy wszystkich pasjonatów sportu, lubiących 
aktywny tryb życia, do podjęcia działań animatora spor-
tu i rekreacji na terenie: Kamienia, Mirkowa, Siedlca 
i Szczodrego. Celem animatora sportu i rekreacji jest 
zwiększenie udziału mieszkańców gminy Długołęka 
w zajęciach sportowych oraz pokazanie, że sport to 
niezbędny, codzienny element życia świadomego 
człowieka w każdym wieku. Jeśli:
n łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi,
n masz predyspozycje do pracy z dziećmi,
n  masz pogodne usposobienie i wysoką kulturę 

osobistą,
n  jesteś pomysłowy, aktywny,  

w dobrej kondycji fizycznej,

zgłoś się do nas!
mariola gadula tel. 71 323 02 39;  
m.gadula@gmina.dlugoleka.pl

Wydział Spraw  
Obywatelskich fo

t. 
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Budowa/przebudowa dróg

9 marca przekazano plac budowy dla kom-
pleksowej przebudowy ul. ptasiej oraz ul. 
Słowiczej w Długołęce. Wykonawcą robót 
jest firma WODROMEL Maciej Sobkowiak 
z Wrocławia, a wartość inwestycji to blisko 
3,8 mln zł. Termin realizacji prac w terenie wy-
znaczono do końca września br. Wykonawca 
przystąpił już do realizacji robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

. . .

W ostatnich dniach marca podpisana została 
umowa na budowę ul. Familijnej w Wilczy-
cach wraz z odwodnieniem oraz moderni-
zacją oświetlenia drogowego. Wykonawcą 
robót, które kosztować będą prawie 2 mln zł 
jest firma BUD-AGRO Sp. z o. o. Umowny ter-
min zakończenia prac to koniec sierpnia br.

. . .
Pod koniec marca została podpisana umowa 
na modernizację nawierzchni drogi w Oleś-
niczce. Wykonawcą prac jest firma AN-GREG 
Grzegorz Stiller z Jelcza-Laskowice. Wartość 

zadania wynosi ok. 300 tys zł, a termin reali-
zacji prac w terenie zaplanowano na koniec 
czerwca br.

Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy/prze-
budowy dróg
Na przełomie lutego i marca podpisane 
zostały umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla:
n  przebudowy ul. Wiejskiej w Długołęce 

(etap I) - odcinek od skrzyżowania z ul. Bro-
niewskiego w stronę przejazdu kolejowego, 
termin realizacji dokumentacji projektowej: 
31.08.2018 r.,

n  przebudowy ul. Wiejskiej w Długołęce 
(etap II) - odcinek od stacji Shell w stronę 
przejazdu kolejowego, termin realizacji 
dokumentacji projektowej: 30.10.2018 r.,

n  remontu nawierzchni ul. Sienkiewicza, 
Kopernika, bema, zielonej oraz odcinka 
ul. Szkolnej w Długołęce, termin realizacji 
dokumentacji projektowej: 30.04.2019 r.,

n  przebudowy odcinka ul. Różanej, Jaśmi-
nowej, Rumiankowej oraz sięgacza ul. 
Kwiatowej w Mirkowie, termin realizacji 
dokumentacji projektowej: 30.03.2019 r.,

n  przebudowy ul. łąkowej wraz z sięgacza-
mi w Mirkowie (na całym jej odcinku aż do 
Kiełczowa), termin realizacji dokumentacji 
projektowej: 30.04.2019 r.

Zadania obejmują wyłącznie opracowa-
nie projektów i uzyskanie pozwoleń na 
budowę, natomiast realizacja prac w te-
renie przewidziana jest na lata następne 
i uzależniona będzie od decyzji Rady Gminy 
Długołęka.

Oświetlenie
Na przełomie lutego i marca podpisane 
zostały umowy na budowę oświetlenia 
drogowego, które zakończą się w lipcu 
i sierpniu br. Oświetlenie powstanie w: 
borowej przy ul. parkowej, bierzycach 
(dz. nr ew. 31/5), Januszkowicach przy ul. 
Wrocławskiej, Kamieniu przy ul. nefry-
towej (teren rekreacyjny), Kępie (droga do 
przystanku w kierunku Michałowic), łozinie 
przy ul. Lipowej, pasikurowicach (teren 
rekreacyjny), Ramiszowie (dz. Nr 104, 
106, 113/3) i Michałowicach (dz. nr 76/2). 
W toku jest natomiast procedura przetar-
gowa wyboru wykonawcy na realizację 
budowy oświetlenia w Szczodrem przy ul. 
brzozowej oraz w Godzieszowej (odcinek 
drogi powiatowej do Siedlca).

PLANY INWESTYCYJNE
W marcu radni gminy podjęli decyzję o po-
dziale środków na modernizację nawierzch-
ni drogowych oraz na projekty oświetleń 
drogowych, które zrealizowane zostaną 
w tym roku.

DROGI:
n  Borowa, poszerzenie ul. Parkowej wraz 

z budową miejsc parkingowych przy 
NZOZ’ie,

n Borowa, ul. Jaworowa,
n Byków, ul. Akacjowa i Kwiatowa,
n Domaszczyn, ul. Spacerowa i Ogrodowa,
n  Kiełczówek, ul. Jałowcowa, odcinek ul. 

Głogowej,
n Oleśniczka,
n Piecowice, ul. Kwiatowa,
n Pruszowice, ul. Szczęśliwa,
n Siedlec, ul. Ogrodowa.

W 2018 r. zostanie opracowana dokumen-
tacja techniczna dla modernizacji drogi (dz. 
nr ew. 99) w Ramiszowie oraz ul. Dębowej 
w Wilczycach. Zlecone zostanie też opraco-
wanie projektu dla modernizacji wybranych 
nawierzchni drogowych w Szczodrem, jako 
działania kompleksowe po zakończonej bu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja 
tych zadań w terenie planowana jest na lata 
następne - po decyzji Rady Gminy Długołę-
ka w tym zakresie.

pROJeKtY nOWYCH  
OŚWIetLeŃ DROGOWYCH  
(w 2018 r. realizacja wyłącznie  
dokumentacji projektowych):
n  Bielawa, ul. Lawendowa, Hiacyntowa, 

Jaśminowa i Azaliowa,
n Byków, ul. Akacjowa i Kwiatowa,
n Długołęka, ul. Makowa i Jodłowa,
n  Kątna, dz. nr ew. 204, 201 oraz odcinek 

drogi powiatowej,
n  Kiełczów, ul. Zielona i Cisowa (uzupełnienie 

ul. Cyprysowej),
n  Kiełczów - doświetlenie przejść dla pieszych 

przy ul. Wrocławskiej,
n Kiełczówek, ul. Jałowcowa, Głogowa,
n Łozina - teren rekreacyjny,
n Michałowice, dz. nr ew. 83, 76/2
n  Oleśniczka, dz. ne er. 367/1 oraz odcinek 

drogi powiatowej,
n  Piecowice, ul. Leśna i dokończenie ul 

Tulipanowej,
n Piecowice - oświetlenie boiska,
n Pietrzykowice,
n Pruszowice, ul. Gwiezdna,
n Węgrów, odcinek drogi powiatowej,
n Wilczyce, ul. Wilczycka (odcinki).

inwestycje

inwestycje w trakcie realizacji
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Droga w Oleśniczce (przed modernizacją)



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

inwestycje/fundusze zewnętrze

*dzieje się - przetargi w naszej gminie (Stan na dzień 23.03.2018 r.)
nazwa postępowania  termin informacja z otwarcia ofert termin realizacji
przetargowego otwarcia ofert  (ilośĆ złożonych ofert)/podpisanie umowy umowy   

Przebudowa ul. Familijnej w Wilczycach 18.01.2018 Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 20.03.2018 31.08.2018 
  BUD aGrO 1 907 810,53 zł brutto 

Usługa koszenia terenów zielonych 29.01.2018 Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 16.03.2018 15.12.2018 
  PaKiet Nr 1: Pracownia architektury 
  Krajobrazu Małgorzata Wilczak 286 520,00 zł brutto 
  PaKiet Nr 2: zakład Kształtowania terenów zielonych siLVeCO  
  Piotr Czarny 324 520,00zł brutto 

Modernizacja drogi w Oleśniczce 14.02.2018 Umowa zawarta 23.03.2018 r.  3 miesiące 
  aN-GreG Grzegorz stiller z/s w jelczu-Laskowicach  
  313 650,00 zł brutto

Usługa koszenia pasa drogowego 26.02.2018 Wpłynęły 4 oferty (trwa ich weryfikacja) 15.12.2018 
  Oferta z najniższą ceną: PaKiet Nr 1:  
  seisO adrian Caruk 221 130,00 zł brutto 
  PaKiet Nr 2: FHU DrO-KOM Uslugi Drogowo Komunalny 
  Mariusz Kostek 225 504,00 zł brutto

Budowa boisk wielofunkcyjnych  8.03.2018 Wpłynęła 1 oferta (trwa jej weryfikacja) 4 miesiące 
(Brzezia Łąka, stępin, Dobroszów Oleśnicki)  Budmel-korty, boiska sportowe tomasz Molus z/s w trzebnicy 
  zadanie nr 1 – boisko w m. Brzezia Łąka 478 470,00 zł brutto 
  zadanie nr 2 – boisko w m. Dobroszów357 930,00 zł brutto 
  zadanie nr 3 – boisko w m. stępiń 298 890,00 zł brutto 

Budowa drogi rowerowej Długołęka-Byków-Borowa-granica  30.03.2018  15.10.2018 
gminy Oleśnica (zadanie 1)   

Budowa drogi rowerowej Długołęka-szczodre-Domaszczyn-granica  9.03.2018 brak ofert 15.10.2018 
gminy Wrocław (zadanie 2)  (w dniu 09.03.2018 unieważniono postępowanie) 

Budowa drogi rowerowej Długołęka-szczodre-Domaszczyn-granica  30.03.2018  15.10.2018 
gminy Wrocław (zadanie 2) - POWtórKa   

Budowa oświetlenia szczodre ul. Brzozowa oraz droga powiatowa  29.03.2018  15.10.2018 
od siedlca do Godzieszowej (2 zadania)   

remont nawierzchni i konstrukcji drogi w siedlcu ul. Ogrodowa 04.04.2018  2 miesiące od dnia  
   podpisania umowy

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  Poznaliśmy wyniki konkursu ogłoszonego 

przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 
na dofinansowanie projektów w ramach 
„narodowego programu Rozwoju Czytel-
nictwa”. Nasza gmina otrzymała 20 tys. zł 
dofinansowania na zakup nowości wydaw-
niczych nie będących podręcznikami przez 
biblioteki działające przy szkołach w Mirko-
wie, Siedlcu i Szczodrem.

n  Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
ponad 53 tys. zł na projekt „Usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Długołęka w 2018 r.” w konkursie 
ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

n  W marcu zostały opublikowane wyniki kon-
kursu na wyłonienie lokalnych animatorów 
sportu 2018 – gmina otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 27 tys. zł na realizację 
zajęć sportowych przez animatorów na 
boiskach Orlik w brzeziej łące, Kiełczowie 
i łozinie.

n  Otrzymaliśmy dofinansowanie na 2 wnioski 
o dofinansowanie na przebudowę dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych od 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych na rok 2018. Wnioski 
obejmują ul. Ogrodową w Siedlcu oraz 
drogę w Oleśniczce. Łączna kwota dofinan-
sowania to ponad 94 tys. zł.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI  
O DOFINANSOWANIE?
n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pro-

jektu „Wsparcie aktywności mieszkańców 
poprzez zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej terenu rekreacyjnego w łozi-
nie” w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi 
2018” realizowanej przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego. Wniosko-
wana kwota dofinansowania to 30 tys. zł.

n  W związku z konkursem „Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej 2018”, ogłoszonym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie projektu „budowa przyszkolnego 
obiektu lekkoatletycznego w borowej”. 
Wnioskowana wartość dofinansowania 
wynosi ok. 150 tys. zł.

n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zada-
nia z zakresu edukacji ekologicznej „Minima-
lizuję i ponownie wykorzystuję” w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi ponad 80 tys. zł.

dotacje na bieżąco
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH  
Z GMINNYMI OBCHODAMI 100-LECIA  

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 roku – po okresie rozbiorów, stu dwudziestu trzech latach niewoli i wielkich powstaniach państwowych  
– polska odzyskała swoją niepodległość. symboliczna data mocno zakorzeniła się w naszej narodowej tradycji i świadomo-
ści polaków, a historyczne dzieło, które wspominamy w tym roku wyjątkowo uroczyście, dokonało się dzięki pełnej po-
święcenia i bohaterstwa postawie wielu naszych rodaków. dlatego właśnie władze gminy długołęka postanowiły w sposób 
szczególny uczcić tegoroczny jubileusz. 26 lutego radni, podczas sesji rady gminy długołęka, jednogłośnie podjęli uchwałę 
o ogłoszeniu roku 2018 rokiem gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez polskę niepodległości. w związku z tym 
faktem gmina we współpracy z gminnym ośrodkiem kultury i gminną biblioteką publiczną zorganizują cykl wydarzeń  
i spotkań, które uświetnią jubileusz. zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

KWIECIEŃ
6 KWIetnIa, godz. 16

CaStInG DO GMInnYCH taLentóW  
– eDYCJa SpeCJaLna
miejsce: urząd gminy Długołęka
.........................................................................................

7 KWIetnIa
InteRnetOWY pLebISCYt „100 KSIĄŻeK 
na 100-LeCIe nIepODLeGłOŚCI”
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
ogłosi plebiscyt na wybór stu najważniej-
szych dzieł  polskiej literatury wydanych 
w latach 1918 – 2018. Wyboru dokonać 
będzie można za pośrednictwem profilu bi-
blioteki na Facebooku (www.facebook.com/
bibliotekawdlugolece). Plebiscyt potrwa do 
końca kwietnia.
.........................................................................................

10 KWIetnIa, godz. 17
KaWIaRenKa W StYLU RetRO
miejsce: urząd gminy Długołęka
Pierwszy z cyklu spotkań przybliżających życie 

w Polsce w latach 20. XX wieku. Będziemy roz-
mawiać o modzie, muzyce, kabarecie i filmie.
10 kwietnia zapraszamy do urzędu gminy 
Długołęka (Długołęka, ul. Robotnicza 12) 
do retro kawiarenki na projekcję filmu „Hi-
szpanka” w reżyserii Łukasza Barczyka.
.........................................................................................

23 KWIetnIa, godz. 10
MłODzIeŻ SaDzI DRzeWa – 100 DRzeW 
na 100-LeCIe nIepODLeGłOŚCI
miejsce: wszystkie szkoły na terenie gminy 
Długołęka
W kwietniu przypada Międzynarodowy Dzień 
Ziemi. Z tej okazji wraz z uczniami wszystkich 
gminnych szkół w ciągu jednego dnia zasadzimy 
na terenach przyszkolnych w sumie sto drzew. 
Będą one żywą pamiątką tegorocznego jubi-
leuszu odzyskania niepodległości oraz idelanie 
wpiszą się w proekologiczne działania realizowa-
ne przez szkoły i gminę.
.........................................................................................

W kwietniu rozpoczną się dwa cykle zajęć 
bibliotecznych skierowany do uczniów wszyst-
kich szkół na terenie gminy. Spotkania „Mój 

dom, moja ojczyzna” oraz „Wielcy pola-
cy” mają na celu prezentację najmłodszym 
naszym mieszkańcom: sylwetek wybitnych 
Polaków, ważnych symboli narodowych, czy 
też przybliżenie w przystępny sposób polskiej 
literatury niepodległościowej. Spotkania będą 
odbywały się aż do listopada.

MAJ
2 MaJa
DzIeŃ FLaGI RzeCzYpOSpOLIteJ pOLSKIeJ
W tym dniu zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do wywieszenia flag naszego państwa przy 
swoich domach. Pokażmy wspólnie, że w naszej 
gminie żyją patrioci, którzy pamiętają o poświęce-
niu i oddaniu rodaków, którzy 11 listopada 1918 
roku zawalczyli o naszą wolność i niepodległość.
.........................................................................................

7 MaJa
KOnKURS pLaStYCznY „MóJ DOM,  
MOJa OJCzYzna”
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce ogłosi 
konkurs plastyczny skierowany do dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum 
i liceum. Termin nadesłania prac to 15 czerwca 
br., a nagrody wręczone zostaną podczas 
uroczystego podsumowania całorocznych ob-
chodów juileuszu tj. w październiku. Szczegóły 
i regulamin konkursu będą opublikowane na 
profilu GOK-u na Facebooku (www.facebook.
com/gok.dlugoleka).
.........................................................................................

14 – 18 MaJa
OtWaRta WYStaWa „ W DRODze DO 
nIepODLeGłOŚCI”
miejsce: urząd gminy Długołęka
.........................................................................................

15 MaJa, godz. 17
WYKłaD „aRCHIteKCI nIepODLeGłOŚCI – 
WIzJe WOLneJ pOLSKI”
miejsce: urząd gminy Długołęka
Wykład dziennikarza Jarosława Górskiego 
dotyczyć będzie postaci związanych z ruchem 
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adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03,  
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niepodległościowym. Spotkanie odbędzie się 
w urzędzie gminy, jest bezpłatne i otwarte dla 
wszystkich mieszkańców gminy.
.........................................................................................

18 MaJa, godz. 18
KOnCeRt „RaDUJe SIĘ SeRCe”
miejsce: urząd gminy Długołęka
Pierwszy z cyklu koncertów patriotycznych 
dla mieszkańców gminy, na który zapro-
szeni zostaną członkowie delegacji z Velen, 
którzy w tych dniach przebywać będą w na-
szej gminie. Koncerty odbędą się także we 
wszystkich wiejskich świetlicach począwszy 
od maja do listopada. O konkretnych termi-
nach pozostałych koncertów informować 
będziemy na profilu facebookowym gminy 
i GOK-u.
.........................................................................................

20 MaJa, godz. 10
ŚWIĘtO KOnIa
miejsce: Siedlec, teren przy szkole przy  
ul. Wrocławskiej 22
.........................................................................................

27 MaJa, godz.14
bIeG z WĄSeM ULICaMI DłUGOłĘKI
miejsce: urząd gminy Długołęka
Podczas Pikniku Lekkoatletycznego, który 
kolejny już raz organizować będzie Gminny Klub 
Sportowy „Start” odbędzie się bieg towa-
rzyszący „Bieg z wąsem” na dystansie 5 km. 
Bieg będzie otwarty dla wszystkich chętnych. 
O szczegółach informować będziemy na profilu 
gminy na Facebooku.

CZERWIEC
3 CzeRWCa, godz. 14
GMInnY DzIeŃ RODzInY
miejsce: park w Szczodrem
W tym roku dzieci będą miały szansę zobaczyć 
rekonstrukcję historyczną, zagrać w grę tere-
nową z zabarwieniem historycznym, a nawet 
spotkają się z samym Józefem Piłsudskim. Jak 
co roku w parku zorganizujemy też kino plene-
rowe, a na scenie zaprezentują się podopieczni 
Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. 
Dzieciaki nauczą się też gry w „Zośkę”.
.........................................................................................

6 CzeRWCa, godz. 10
WYStaWa „JaK ŻYLI, CO LUbILI, W CO SIĘ 
baWILI, CzeGO SIĘ UCzYLI naSI RóWIeŚnICY 
W ODRODzOneJ 100 Lat teMU pOLSCe?”
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, 
Długołęka ul. Wiejska 23
Wystawa będzie stacjonowała w Gminnym 
Ośrodku Kultury aż do końca czerwca. W dniu 
jej otwarcia odbędzie się kolejny wykład dzien-
nikarza Jarosława Górskiego „Osiągnięcia II 
Rzeczypospolitej w kulturze i sztuce”.

.........................................................................................

24 CzeRWCa, godz. 14
DnI GMInY DłUGOłĘKa
miejsce: park w Szczodrem
Największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, 
finał specjalnej edycji Gminnych Talentów, wspól-
ne kibicowanie polskiej reprezentacji w piłkę 
nożną oraz pokazy niespodzianki nawiązujące do 
tegorocznego jubieluszu odzyskania niepodległo-
ści – to wszystko i jeszcze więcej przygotowujemy 
dla Was z okazji XVII Dni Gminy Długołęka!
.........................................................................................

W czerwcu, wrześniu i październiku odbędą się 
wykłady pod hasłem „z historią polski na ty”. 
Będą to spotkania z historykami i pasjonatami 
historii, którzy w przyjazny i przystępny sposób 
przybliżą nam postaci i fakty historyczne 
związane z jubileuszem odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wykłady odbywać się będą 
w sali konferencyjnej urzędu gminy Długołęka. 
O terminach wykładów informować będziemy 
w kolejnym numerze gazety oraz na gminnym 
profilu na Facebooku.

SIERPIEŃ
26 SIeRpnIa, godz. 12:45
DOŻYnKI GMInY DłUGOłĘKa
miejsce: boisko w Godzieszowej
Zapraszamy na tradycyjne gminne dożynki, które 
w tym roku odbędą się na terenie sołectwa 
Godzieszowa. Wydarzenie ma na celu promocję 
wszystkich naszych miejscowości, ale też kultury 
i wartości ludowych. Do stałych punktów progra-
mu należą pokazy stoisk wsi, konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy oraz turniej wsi. Na 
scenie spotkamy się z gwiazdą muzyki disco polo 
i lokalnymi zespołami ludowymi. W tym roku przy-
gotujemy też niespodzianki, które nawiązywać 
będą do juileuszu odzyskania niepodległości.

WRZESIEŃ
1 WRzeŚnIa, godz. 14
JaK DRzeWIeJ bYWałO ... pIKnIK HIStO-
RYCznY
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Długołęka, 
ul. Wiejska 23
.........................................................................................

8 WRzeŚnIa, godz. 12
RaJD ROWeROWY ULICaMI DłUGOłĘKI
miejsce startu i mety: urząd gminy Długołęka
V Gminny Rajd Rowerowy będzie miał w tym 
roku specjalną, niepodległościową oprawę. 
Zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w na-
szym przejeździe ulicami Długołęki. Ubierzcie 
się w barwy Polski – białe i czerwone koszulki, 
bluzy i kurtki. Przygotujemy dla Was kolorowe 
flagi i znaczniki, aby każdy mieszkaniec zobaczył 

nas na trasie. Za-
praszamy miesz-
kańców Długołęki 
do wspólnego 
kibicowania rowerzystom na trasie!
.........................................................................................

8 WRzeŚnIa
naRODOWe CzYtanIe 2018 „pRzeDWIOŚ-
nIe” SteFana ŻeROMSKIeGO
miejsce: Biblioteka Publiczna w Długołęce, 
Długołęka ul. Szkolna 40 A
.........................................................................................

15-16 WRzeŚnIa
pIeLGRzYMKa KOnna
miejsce – Godzieszowa – Siedlec - Łozina

PAŹDZIERNIK
13 paŹDzIeRnIKa, godz. 14
pODSUMOWanIe GMInneGO JUbILeUSzU 
100-LeCIa ODzYSKanIa pRzez pOLSKĘ 
nIepODLeGLOŚCI
miejsce: urząd gminy Długołęka
Wójt gminy Długołęka oraz Gminny Ośro-
dek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Długołęce zapraszają na spotkanie pod-
sumowujące całoroczne działania związane 
z gminnymi obchodami jubileuszu odzyskania 
niepodległości. Podczas wydarzenia zapre-
zentowany zostanie gobelin przygotowany 
przez Bogumiłę Głowacką, otworzona zosta-
nie wystawa prac wyróżnionych w konkursie 
plastycznym „Mój dom, moja ojczyzna”, 
a zwycięzcom wręczone zostaną nagrody. 
Uczestnicy wydarzenia będą mogli podziwiać 
instalację artystyczyną „100 książek na 100-le-
cie niepodległości” oraz wystawę „Polskie 
banknoty”. To i jeszcze więcej, 13 październi-
ka w urzędzie gminy w Długołęce.
.........................................................................................

paŹDzIeRnIK
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Długołęce zaproszą uczniów 
gminnych szkół na kolejne warsztaty: „poroz-
mawiajmy o wolności” oraz „trudne słowo 
demokracja, piękne słowo demokracja”.

LISTOPAD
11 LIStOpaDa, godz. 16:30
KOnCeRt z OKazJI 100-LeCIa ODzYSKa-
nIa pRzez pOLSKĘ nIepODLeGłOŚCI 
W WYKOnanIU zeSpOłU „LUMen”
miejsce: kościół parafii pw. Św. Michała Archa-
nioła, Długołęka ul. Wiejska 24
.........................................................................................

LIStOpaD
Gminny przegląd pieśni patriotycznej skiero-
wany do uczniów wszystkich gminnych szkół


