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15 lat razem!

W maju naszą gminę odwiedzi delegacja 
z partnerskiego miasta Velen położonego 
w zachodniej części Niemiec. Tym razem 
będzie to szczególna wizyta, gdyż 17 maja 
obchodzić będziemy jubileusz 15-lecia naszej 
współpracy. Wyjątkowe spotkanie wymaga 
równie wyjątkowej oprawy. - Chcemy pochwa-
lić się naszym przyjaciołom, w szczególności 
pani burmistrz, która będzie gościć u nas po 
raz pierwszy, nowymi gminnymi inwestycjami. 
Zwiedzimy najpiękniejsze zakątki Wrocławia, 
a także weźmiemy udział w debacie europej-
skiej i zwiedzimy wystawę „Odwaga i po-
jednanie” w Krzyżowej – wylicza wójt Iwona 
Agnieszka Łebek. Tradycyjnie już dorosłej części 
delegacji towarzyszyć będzie młodzież, którą 
w tym roku przyjmą rodziny z Łoziny. Dla nich 
również przygotujemy wiele ciekawych atrakcji. 
Kulminacyjnym punktem pobytu Velenczy-
ków będzie uroczyste spotkanie w urzędzie 
w dniu 17 maja – dokładnie 15 lat od momentu 
podpisania umowy o współpracy, który miał 
miejsce w szkole w Siedlcu. Wtedy też zostaną 
wręczone nagrody w konkursie fotograficznym 
„Europa w obiektywie młodych”. Pobyt zostanie 
sfinansowany z dotacji pozyskanej z Unii 
Europejskiej w ramach programu „Europa dla 
obywateli” w wysokości 5 tys Euro.

Europa w obiektywie młodych
Zapraszamy do udziału w międzynarodowym 
konkursie fotograficznym „Europa w obiekty-
wie młodych”. Jesteś młodym mieszkańcem 
gminy Długołęka lub gminy Velen? Lubisz po-
dróże i przywozisz z nich mnóstwo fotograficz-

na SKRóty
Drodzy  
mieszkańcy!

Święta, święta i po świętach. Warunki pogodowe sprzyjają, ruszyliśmy więc 

pełną parą z działaniami z zakresu rozbudowy gminnej infrastruktury. Przy 

szkołach w Długołęce i Mirkowie widać już spore postępy, zarówno w zakresie 

przebudowy starych budynków, jak i budowy nowych sal gimnastycznych. W Pań-

stwa domach i ogrodach zapewne trwają właśnie wiosenne porządki – podobnie 

w urzędzie. Rozpoczynamy zadania, które odświeżą naszą gminę po zimie. Koszenia, 

sprzątanie, naprawa dróg gruntowych – to wszystko zrealizujemy w najbliższych 

tygodniach. Zaczęliśmy też akcję nowych nasadzeń. Odświeżony klomb w kształcie 

herbu gminy, w barwach narodowych pięknie prezentuje się pod urzędem. Kolejne 

rabaty systematycznie wyłaniają się w pozostałych miejscowościach. O tych i innych 

działaniach inwestycyjnych przeczytacie Państwo na stronie 10 i 11.

Wiosna to też początek naszych działań kulturalnych. W tym roku wraz z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i bibliotekami realizujemy cykl spotkań i wydarzeń związanych 

z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (patrz str. 4 i 6). 

W tym tygodniu nasza młodzież zasadziła, aż 100 pięknych lip na terenach przyszkol-

nych, na corocznym Święcie Konia pojawi się marszałek Józef Piłsudski, w którego 

wcieli się wspaniały aktor Jan Nowicki, a podczas Gminnego Dnia Rodziny dzieciaki 

będą mogły poszaleć w wojskowym miasteczku. Namawiam Państwa do korzystania 

z naszej oferty, a przede wszystkim do aktywizowania Waszych dzieci do wspólnej 

zabawy. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie poznali historię naszego kraju, byli 

świadomi przeszłych faktów i wydarzeń. Zachęcam też, zwłaszcza w jubileuszowym 

roku, aby eksponować symbole narodowe. 2 maja obchodzić będziemy święto flagi – 

wywieśmy wszyscy w oknach i przed domami flagę Polski, nie wstydźmy się tego!

W tym numerze gazety znajdziecie Państwo aż dwa wywiady. Zdolnych, ciekawych 

osobowości w naszej gminie nie brakuje. Z ogromną chęcią rozmawiamy z takimi oso-

bami i chwalimy się nimi. Agata Bednarek (czytaj str. 12) to jedna z najjaśniejszych 

gwiazd polskiej lekkoatletyki. Teraz swoją pasją dzieli się z młodszym pokoleniem. 

Marta Gola z kolei namówiła mieszkanki Oleśniczki do wspólnego działania na rzecz 

wsi (str. 7). Wspaniałym mieszkańcom i pracownikom gminnych jednostek i instytucji 

w tym miesiącu składam też podziękowania i moc życzeń. W maju obchodzimy świę-

ta: strażaków, bibliotekarzy i oczywiście mam!

Iwona Agnieszka Łebek,  

wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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Pod urzędem wciąż kwitnie drzewko przyjaźni

Z okazji Dnia Matki życzę wszystkim mamom dużo zdrowia, szczęścia oraz pociechy z dzieci. Dobra mama to ta,  
która nie tylko opieką otacza swoją rodzinę, ale też dba o siebie, swoje zdrowie i samopoczucie.  
Dlatego też życzę, aby każdego dnia znalazły Panie chwilę dla siebie, na odpoczynek, realizację  
własnych pasji, potrzeb. Życzę także, aby sztuka wychowywania dzieci sprawiała Wam zawsze radość,  
niosła przyjemność i podróż w głąb siebie. Samych dobrych chwil spędzonych razem!

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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nych wspomnień? Jeśli tak, ten konkurs jest 
właśnie dla Ciebie! Zachęcamy do przesyłania 
zdjęć, które pokażą Twoje spojrzenie na Euro-
pę. Mogą być to zdjęcia z wakacyjnych podró-
ży po „starym kontynencie” lub fotograficzna 
prezentacja Twojej wizji Europy. Zgłoszenia do 
konkursu przyjmujemy elektronicznie do 30 
kwietnia. Regulamin i formularz zgłoszenio-
wy znajdują się na www.gmina.dlugoleka.pl.

Gminne Talenty odwołane
W kwietniu gmina zorganizowała casting do 
piątej edycji Gminnych Talentów. Niestety 
w związku z niską frekwencją i brakiem 
możliwości wyłonienia regulaminowych 
dziesięciu finalistów, organizatorzy podjęli 
decyzję o odwołaniu tegorocznego konkursu. 
Wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali 
się spróbować swoich sił przed jurorami, bar-

z życia gminy

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 u
g dzo dziękujemy za przybycie i pokazanie nam  

swoich umiejętności. Dla Was przygotowaliśmy 
specjalny film z castingu. Możecie zobaczyć go 
na kanale gminy Długołęka na Youtube-ie oraz 
na gminnym Facebook-u.

Płaćmy podatki w gminie

Zanim udamy się na majówkę pamiętajmy 
o złożeniu zeznania podatkowego za 2017 
rok. Mamy na to czas do 30 kwietnia! Za-
chęcamy przy tej okazji do wpisania w for-
mularzu PIT w rubryce „dane podatnika” 
faktycznego miejsca zamieszkania, a nie 
zameldowania. To wystarczy, aby Twój 
podatek zasilił budżet gminy Długołęka – 
gminy, w której mieszkasz. Pamiętaj, to nic 
nie kosztuje!

Obowiązki właścicieli pupilów

Pierwsze, wiosenne dni sprawiają, że aż 
chce się wyjść na zewnątrz. Na spacer 
warto zabrać swoje czworonożne pupile, 
które również spragnione są harców na 
świeżym powietrzu. Przypominamy więc 
o konieczności sprzątania po psiakach. 
Aby ułatwić Państwu ten obowiązek za-
praszamy do urzędu gminy, gdzie możecie 
odebrać bezpłatne pojemniczki z worecz-
kami na nieczystości. Wspólnie zadbajmy 
o czystość naszych trawników i parków.

Opracowali:  
anna chomicka,  

miłosz krzemiński,  
martyna owczarek,

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Strażaka wszystkim strażakom z gminy Długołęka składam najserdeczniejsze 
podziękowania za służbę pełnioną na rzecz mieszkańców naszej gminy. Trudna praca, którą wykonujecie 
z poświęceniem, często narażając własne zdrowie i życie, zasługuje na największe uznanie. Gratuluję 
każdemu z Was odwagi i męstwa, życząc zawsze dobrej i bezpiecznej służby, a także satysfakcji 
z wykonywanego zawodu. Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim pracownikom gminnych bibliotek życzę 
niemalejącej pasji do wykonywanego zawodu, wielu twórczych inspiracji oraz pozytywnej energii i zdrowia,  
które są podstawą dobrego życia rodzinnego i zawodowego. Dziękuję za Wasze nieustanne dzielenie się 
wiedzą i zamiłowaniem do literatury z czytelnikami z gminy Długołęka. Wasza praca jest niezwykle ważna  
przede wszystkim dla młodych osób, które poprzez dobór odpowiedniej literatury kształtują  
swoją osobowość oraz pogląd na otaczający świat. Gratuluję Wam i życzę wszystkiego dobrego!

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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kultura w gminie

Wielkanocne spotkania  
w bibliotece

Gminne biblioteki przygotowały dla swoich 
najmłodszych czytelników wielkanocne atrakcje. 
Uczniowie szkoły podstawowej w Borowej i Dłu-
gołęce uczestniczyli w warsztatach plastycznych, 
które poprowadziła Ewa Jednoróg - malarka 
i poetka. Dzieci tworzyły pisanki i malowały 
świąteczne symbole, dzięki czemu powstały 
prawdziwe dzieła sztuki! Bibliotekę odwiedziły 
też maluchy z przedszkola i żłobka w Długołęce, 
aby zajrzeć do wielkanocnego koszyczka, przy-
gotować świąteczne ozdoby, a nawet spotkać 
wielkanocnego króliczka i przy tym wszystkim – 
oczywiście dobrze się bawić.

Dobre książki i kawa
5 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie DDK dla 
dorosłych. Kontynuowaliśmy obszerny temat 
literatury kobiecej. Pod lupą znalazły się poradniki 
dla kobiet: o urodzie, psychologii, o życiu, miłości 
i uczeniu się. W maju zapraszamy na spotkanie, pod-
czas którego królować będą powieści historyczne.

Noc z Andersenem
2 kwietnia, w dniu urodzin duńskiego pisarza  
– H. Ch. Andersena przypada Międzynarodowy 
Dzień Książki Dla Dzieci. W związku z tym kwiet-
niowe spotkanie Klubu Małego Czytelnika było 
wyjątkowe – była to Noc z Andersenem. Dzieci 
wraz z opiekunami zwiedziły wieczorem bibliotekę 
tropem bohaterów poszczególnych baśni - malo-
wały fale dla Małej Syrenki, szukały instrumentów, 
by zagrać jak Słowik, rysowały czarodziejskie koszu-
le dla Dzikich Łabędzi, oglądały teatrzyk Kamishibai 
o Brzydkim Kaczątku. Niezwykłym przeżyciem 
było przeniesienie się w czasie i spotkanie samego 
Andersena piszącego baśnie w swoim gabinecie. 
Po powrocie z dalekich podróży do czytelni wszy-

scy byli zmęczeni, ale zadowoleni z wyprawy. Na 
pokrzepienie Ołowiany Żołnierzyk zaprosił dzieci 
na kolację. Na koniec wszyscy chętnie obejrzeli 
dobranockę.

100 książek  
na 100-lecie  
niepodległości
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
zaprasza do głosowania na 100 najważniejszych 
polskich książek wydanych w latach 1918-2018. 
Każdego dnia można wybrać 10 książek z listy 
i zagłosować: wysyłając e-mail: bibliotekadlugo-
leka@gmail.com, za pośrednictwem Facebooka 
lub wypełniając kupon w każdej bibliotece. Gło-
sowanie potrwa do 30 kwietnia! Lista książek 
dostępna jest on-line i w bibliotekach.

Nasze święto
Biblioteki przygotowują się do obchodów „Ty-
godnia Bibliotek”. W dniach 8-15 maja odbędzie 
się XV ogólnopolska edycja tego programu pod 
hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Z tej okazji 
po gminie Długołęka tradycyjnie już jeździć będzie 
Pociąg do czytania! Ciuchcia odwiedzi Borową, 
Długołękę i Siedlec. Oprócz przejazdu pociągiem 
na małych czytelników będą czekać zabawy, war-
sztaty oraz oczywiście – głośne czytanie!

Warsztaty wielkanocne w GOK-u
24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły 
się warsztaty wielkanocne, które co roku przy-
ciągają dużą ilość uczestników. Mieszkańcy 
gminy skorzystali z szerokiej oferty warsztatów 
plastycznych, rękodzielniczych i florystycznych. 
W radosnej, twórczej i świątecznej atmosferze, 
pod bacznym okiem animatorów - rękodzielniczki 
Janiny Sołtysiak, florystki Kazimiery Wilczyńskiej 
oraz Teresy Domżalskiej z Pracowni Szafirowej 
6 uczestnicy wykonali ozdoby świąteczne. Nie 
zabrakło też akcentu kulinarnego, o który zadbała 
Milena Dudzińska ze Sztuki Gotowania serwu-
jąc tradycyjne potrawy wielkanocne. Podczas 
imprezy wręczono nagrody w konkursie  „Pisanka 
Wielkanocna”. Bony o wartości 150 zł za zajęcie 
I miejsca otrzymały anna Głowacka i Marcelina 
Maciejska, bony o wartości 100 zł za zajęcie II 
miejsca trafiły do emilii Krzemińskej i agnieszki 
pizoń, a bony o wartości 50 zł otrzymały paulina 
Gandecka i Iga Młynarczyk.

Tydzień minął teatralnie
10 kwietnia na zaproszenie dyrektora Prudni-
ckiego Ośrodka Kultury dziecięco – młodzie-
żowy Teatr Pantomimy „Team” oraz „Blejkat”, 
działające przy GOK-u wzięły udział w „Tygodniu 

Teatralnym”. Na scenie kina „Diana” w Prudniku 
nasi artyści zaprezentowali spektakle: „Wehikuł 
czasu” i „Przebudzenie”. Ich reżyserem i scenarzy-
stą jest Andrzej Kozłowski. Oba występy zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. Widzowie byli 
pod dużym wrażeniem gry aktorskiej i przesłań, 
jakie niosą ze sobą oba spektakle.

Ceramiczny zawrót głowy
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce zaprasza 
do odwiedzenia wystawy prac uczestników 
warsztatów ceramicznych w pracowni w Byko-
wie. Wystawę można oglądać do 11 maja w dni 
powszednie, w sali wystawowej GOK -u przy ul. 
Wiejskiej 23 w Długołęce.

W retro stylu

10 kwietnia w sali konferencyjnej urzędu gminy 
odbyło się inauguracyjne spotkanie w „Kawia-
rence w stylu retro”. Tematem przewodnim był 
film. W uroczej scenerii z lat 20-tych ubiegłego 
stulecia, uczestnicy obejrzeli film „Hiszpanka” 
w reżyserii Łukasza Barczyka. Po seansie przy 
kawie i ciastku był czas na wymianę spostrzeżeń 
i przeżyć, jakie dostarczył widzom niebanalny 
sposób opowiedzenia historii Powstania 
Wielkopolskiego przez reżysera.

Mój dom – moja Ojczyzna
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce 
ogłasza konkurs plastyczny „Mój dom – 
moja Ojczyzna” skierowany do uczniów szkół 
podstawowych, klas gimnazjalnych i liceum 
naszej gminy. Tematem konkursu jest Polska, 
jej historia i patriotyzm widziany oczami dzieci 
i młodzieży. - W tym szczególnym roku pragniemy 
popularyzować wiedzę o historii naszego kraju – 
tłumaczy Ewa Bubień kierownik jednostki. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął wójt gminy 
Długołęka Iwona Agnieszka Łebek. Regulamin 
konkursu dostępny będzie na stronie gokdlugole-
ka.pl oraz profilu facebookowym GOK-u, a także 
w każdej ze szkół. Prace konkursowe należy 
składać do 30 września w budynku GOK przy ul. 
Wiejskiej 23 w Długołęce, pokój nr 5 na I piętrze. 
Czasu jest więc sporo. Rozstrzygnięcie konkursu 
i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 
października o godz. 14 w urzędzie gminy.
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Maluchy z chęcią malowały fale dla syrenki
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Klimat sprzed stu lat
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26 marca odbyło się pierwsze po-
siedzenie nowo wybranych człon-
ków młodzieżowej rady gminy 
długołęka w v kadencji. 

podczas tajnego głosowania na prze-
wodniczącego wybrano kandydaturę 
Victorii Kostrzewińskiej, uczen-
nicy liceum w Długołęce. - Chciałabym 

kontynuować działania naszych poprzedników, 
moim zdaniem zespół pracował na wysokim 
poziomie - mówi nowa szefowa rady. - Mam 
zamiar działać w imieniu młodzieży, być otwar-

ta na ich potrzeby i sugestie. Jestem pracowita 
i biorę odpowiedzialność za swoje czyny i sło-
wa, co wielokrotnie przekładało się na wybór 
mojej osoby, jako przewodniczącej klasy - pod-
kreśla Victoria. Tego dnia wyłoniono również 
kandydaturę I wiceprzewodniczącego Wojcie-
cha Króla, II wiceprzewodniczącego nicoli 
Dubik oraz sekretarza rady - Mai Legino-
wicz. Miejsca przewodniczącego ustąpił Kac-
per Nowak. - Odchodząc życzę Wam wielu po-
mysłów i szans na ich realizację. Podczas mojej 
kadencji największym sukcesem było powstanie 
pierwszego placu do treningu Streetworkout’u, 

który mieści się za urzędem gminy. Mam na-
dzieję, że moi następcy zadbają o nowe miejsca 
dla mieszkańców gminy - komentuje Kacper, 
którego mamy nadzieję jeszcze spotkać, bo jak 
sam dodaje - nie mówię Wam do widzenia, 
tylko do zobaczenia. - Cieszę się, że w naszej 
gminie są młodzi, chętni do współpracy ludzie, 
którzy skutecznie realizują swoje pomysły – 
podsumowała wybory wójt Iwona Agnieszka 
Łebek życząc młodym radnym wytrwałości, 
dociekliwości oraz nowych przyjaźni.

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

Bardzo młoda młodzieżowa rada gminy
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Kacper nowak ostatni raz w roli przewodniczącego
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tak prezentują się nowo wybrani radni
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Pamiątkowe zdjęcie naszych jubilatów
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Pary odnowiły małżeńską przysięgę

czasem tydzień to dużo, a rok to 
wieczność. Jeśli tak rozumiesz czas to 
jak w takim razie zdefiniować 50 lat?  
9 kwietnia w urzędzie gminy gościliśmy 
sześć wspaniałych par, które odebrały 
medale przyznane przez prezydenta rp 
za długoletnie pożycie małżeńskie.

wójt gminy Długołęka zaprosił małżeń-
stwa, które ponad 50 lat temu przysię-
gły sobie, że będą żyć razem na dobre 
i na złe, a których rodziny złożyły 

wniosek o przyznanie pamiątkowych medali. Do 
urzędu, w wyjątkowo słoneczny dzień, przybyli 
Hanna i Jerzy Chodeccy z Kiełczowa, Re-
gina i Henryk Hawrylczakowie z Brzeziej 

Łąki, Wiesława Jeleńska-Hombek i  an-
drzej Hombek z Długołęki, Halina i  zbi-
gniew Jakubikowie z Mirkowa,  Kazimiera 
i  Józef Opałkowie z Zaprężyna oraz Kazi-
miera i  eugeniusz Wilczyńscy z Bykowa. 
- Spotkania te są dla mnie zawsze ogromnym 
przeżyciem. Mam nadzieję, że dla wyróżnionych 
par jeszcze większym. Najpiękniejszy moment to 
ten, gdy małżonkowie symbolicznie odnawiają 
swoją przysięgę wyznając sobie miłość, obiecując 
szacunek i troskę – opowiada Iwona Agnieszka 
Łebek.

dwie splecione róże – symbolem miłości
Wójt, w imieniu prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej, wręczyła parom przepiękne 
medale ozdobione wizerunkiem dwóch, sple-

cionych róż oraz legitymacje, które poświad-
czają o otrzymanym wyróżnieniu. Po oficjalnej 
części uroczystości pary miały czas na wspólną 
rozmowę, wspominanie ważnych momentów 
z minionych lat. - Przyniosłam ze sobą album 
ze zdjęciami ślubnymi, aby pokazać jak wy-
glądało nasze wesele, bliscy i przyjaciele, ale 
też nasza miejscowość – mówiła Kazimiera 
Wilczyńska. Wszystkim wyróżnionym parom 
jeszcze raz składamy gratulacje. - Jeśli chcieli-
byście, aby to małżonkowie z Waszej rodziny 
otrzymali podobny medal od prezydenta RP 
warto zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, 
którego pracownik pomoże w wypełnieniu 
i złożeniu wniosku – zachęca wójt Łebek.

kamila kochaniec
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

50 lat minęło, jak jeden dzień
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z życia gminy

w kwietniu młodzież z gminy długo-
łęka posadziła aż 100 nowych drzew. 
akcja zorganizowana została nie tylko 
w ramach obchodów dnia ziemi, ale 
przede wszystkim aby upamiętnić jubi-
leusz stulecia odzyskania przez polskę 
niepodległości.

k ażdej szkole przekazanych zostało 
dziesięć dorodnych lip. - Lipa to wy-
jątkowe drzewo w polskiej tradycji. 
W okresie międzywojennym była 

uznawana za symbol polskiej mniejszości 
w Niemczech. Pisało o niej wielu, wielkich 
poetów i pisarzy. Najbardziej rozsławił ją Jan 
Kochanowski swoją fraszką „Na lipę”. Dlatego 
nasz wybór padł właśnie na ten gatunek – tłu-
maczy Iwona Agnieszka Łebek. Akcja sadzenia 
drzew z miejsca przypadła do gustu szkołom, 

którym gmina zaproponowała jej realizację. 
Samego aktu wkopania dokonali uczniowie. - 
W szkole wiele uczymy się o działaniach eko-
logicznych i o ważnej roli, jaką spełniają drze-
wa, dlatego z dużą chęcią przyłączyliśmy się 
do wspólnego sadzenia lip przy naszej szkole. 
Świetnie, że młodzież z całej gminy w tym sa-
mym momencie zasadziła drzewka – skomen-
towała Ania z Długołęki. Efekty prac młodzie-
ży można podziwiać zarówno w terenie, jak 
i na gminnym Facebooku, gdzie znajduje się 
obszerna fotorelacja z akcji.

kolejne spotkania w barwach biało-czerwonych
Inicjatywa zasadzenia 100 drzew oprócz wy-

miaru edukacyjno-ekologicznego miała także 
przypomnieć młodzieży o ważnym jubileuszu, 
który świętuje w tym roku nasz naród. - W ra-
mach gminnych obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości pragnę zaprosić 
Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach – 
zachęca wójt Iwona Agnieszka Łebek. W maju 

będzie to konkurs plastyczny „Mój dom, moja 
ojczyzna” (czytaj na str. 4). W dniach 14-18 
maja w czasie pracy urzędu gminy zwiedzić 
będzie można wystawę „W drodze do niepod-
ległości”, a 15 maja o godz. 17 na sali konfe-
rencyjnej urzędu odbędzie się wykład Jarosława 
Góskiego pt. „Architekci niepodległości – wizje 
wolnej Polski”. 27 maja gmina zaprosi miłoś-
ników sportu do zmierzenia się z dystansem 5 
km po ulicach Długołęki. Każdy uczestnik bę-
dzie występował w symbolicznych wąsach Pił-
sudskiego. O szczegółach biegu dowiecie się na 
gminnym Facebooku.

anna chomicka
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Od niedawna 2 maja ogłoszony jest Dniem Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców gminy Długołęka, aby w tym dniu oraz podczas 
pozostałych świąt narodowych eksponować przy swo-
ich domach biało-czerwone flagi. Pokażmy, że w naszej 
gminie mieszkają dumni Polacy!

100 drzew na 100-lecie  
odzyskania niepodległości

upragniona wiosna w końcu przy-
była. dzieci, dorośli – wszyscy mają 
ochotę wyjść na dwór, aby wspólnie, 
aktywnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu. gmina długołęka ma więc 
dla was pomysł na familijną zabawę 
w pięknych okolicznościach 
przyrody – gminny dzień 
rodziny w parku w szczod-
rem już 3 czerwca!

Od godziny 14 na scenie kró-
lować będą dzieciaki, które 
zaprezentują swoje najwięk-
sze, bardzo różnorodne ta-

lenty. Ten blok potrwa do godzin wie-
czornych i poprowadzony będzie przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce. 
Poza sceną możecie liczyć na atrakcje dla 
całych rodzin. - Zaprosimy Was do kolej- n e j 
edycji Gminnego Turnieju Rodzin, do które-
go możecie zapisać się nawet dziś – formularz 

zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajduje się 
na stronie internetowej gminy – zachęca Anna 
Chomicka z wydziału promocji. Poza tym nie 
zabraknie gry terenowej, która w ubiegłym roku 
cieszyła się dużą popularnością. Rozpocznie się 
ona o godz 14, a zapisy odbędą w dniu impre-
zy. - Najlepiej zjawić się 15 minut wcześniej, aby 

na pewno nie zabrakło dla Was 
miejsca – radzi Chomicka.

park zamieni się w koszary 
wojskowe

W roku obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości gmina orga-
nizuje szereg specjalnych 
wydarzeń i akcentów zwią-
zanych z tak ważnym jubi-
leuszem. Takie też poja-
wią się podczas Gminnego 

Dnia Rodziny. - Szykujemy dla uczest-
ników wspaniały, wojskowy spektakl. Zapew-
niam, że zainteresuje on nie tylko męską część 
widowni, ale będzie też ciekawy dla dziewczynek. 

Oprócz tego najmłodsi będą mogli poznać same-
go marszałka Piłsudskiego, który ma odwiedzić 
nas w tym dniu – opowiada z uśmiechem Iwona 
Agnieszka Łebek, która jest pomysłodawczynią 
pikniku dla rodzin. - Zachęcamy, aby w tym roku 
dzieci przebrały się w stroje związane z klimatem 
naszej imprezy. Mogą w tym dniu pełnić rolę 
żołnierzy i żołnierek, przybrać barwy moro lub 
barwy naszej flagi – zachęca wójt.

dla całych rodzin
Ponieważ impreza skierowana jest do całych 

rodzin, organizatorzy planują, aby każdy mógł 
znaleźć tu coś dla siebie. W trakcie imprezy bę-
dzie można skorzystać z oferty handlowej,  więc 
jeśli ktoś zapomni o zakupie dla milusińskich 
prezentu z okazji Dnia Dziecka będzie mógł to 
naprawić. Nie zabraknie też parku rozrywki, 
strefy gastronomicznej, a po całodniowej zaba-
wie czekać na Was będzie popcorn i kino letnie. 
Już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy w stylu 
wojskowym. Do zobaczenia w Szczodrem. 

anna chomicka, kamila kochaniec
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Piłsudski odwiedzi  
gminę Długołęka
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wywiad

W tym roku założyła pani koło gospodyń 
wiejskich. Miałam okazję przyglądać się 
Wam podczas Gminnego Dnia Kobiet i  je-
stem zdumiona liczbą członkiń.
Tak, to prawda. Nasze koło liczy aż 31 osób 
w tym dwóch panów. Przewodniczącą koła 
zostałam ja, zastępcą jest Anna Chodakowska, 
sekretarzem Magda Grencel, zaś skarbnikiem 
Elżbieta Narkiewicz.

nurtuje mnie pytanie, skąd u pań zrodził się 
pomysł na założenie koła? Stereotypy gło-
szą, że jest to zajęcie dla starszych pań, a wa-
sza grupa jest zróżnicowana wiekowo.
Myślę, że najważniejszym czynnikiem, który 
wzbudził we mnie chęć do działania jest roz-
budowa naszej wsi. Z roku na rok przyby-
wa mieszkańców, a więzi zamiast zacieśniać 
się - rozluźniają. Chciałam stworzyć miej-
sce, w którym będziemy mogli się spotkać, 
rozmawiać, wymieniać doświadczeniami, 
zorganizować coś dla naszych mieszkańców 
i przede wszystkim czerpać z tego przyjem-
ność. Pewnego dnia wywiesiłam w Oleśniczce 
ogłoszenie, w którym zaprosiłam chętnych do 
członkostwa w kole gospodyń w naszej miej-
scowości. Miałam duże obawy i przeświad-
czenie, że porywam się z motyką na słońce. 
Tym większe było moje zdumienie, gdy na 
spotkanie przyszło kilka osób. Było to dla 
mnie miłym zaskoczeniem, motywującym do 
działania. Wiele osób w naszej miejscowości 
ironizowało, pojawiały się komentarze, które 
tak jak Pani słusznie zauważyła nawiązują do 
zajęcia dla starszych pań i darcia pierza. Dzisiaj 
niektóre z tych osób należą do koła i chętnie 
się udzielają. Grupa jest wiekowo zróżnicowa-
na, ale jest to dla mnie dużym atutem. Dzięki 
temu możemy wymieniać się wiedzą, czerpać 
mądrość od starszych pokoleń.

Dużą wartość stanowi wielopokoleniowy 
kontakt. Cenne uwagi i  przepisy od star-
szych uczestniczek na pewno uświetnią 
niejedną organizowaną przez Was imprezę. 
Jakie inne korzyści oprócz wymiany życio-
wych doświadczeń zyskujecie w kole?
Uczymy się nowych zadań, pracy w zespo-
le, zyskujemy nowe doświadczenie życiowe. 
Uczestniczymy w spotkaniach, organizujemy 

nowe projekty, poszerzamy grono kontaktów 
w gminie. Są to ważne elementy, dzięki któ-
rym rozwijamy się i spędzamy kreatywnie czas 
wolny. Pomysłów mamy wiele i wdrażamy je 
w życie krok po kroku.

Wśród tak licznej grupy na pewno skrywa 
się wiele twórczych talentów. proszę po-
chwalić się, jakie perełki skrywa pani koło 
w Oleśniczce.
Ciągle się poznajemy. Wciąż dowiaduję się 
o nowych talentach moich koleżanek. W na-
szym gronie jest wiele uzdolnionych osób. Jedni 
posiadają talenty gastronomiczne, sportowe, 
jeszcze inni organizacyjne. Twórcze natomiast 
są wszystkie Panie. Myślimy o założeniu zespo-
łu, gdyż część z nas jest uzdolniona wokalnie. 
Są również osoby, którym tworzenie rzeczy  
plastyczno-manualnych sprawia dużą frajdę.  
Jesteśmy jedną wielką całością i różnorodnoś-
cią. Mam nadzieję, że niebawem zaskoczymy 
wszystkich.

zadebiutowałyście podczas Gminnego Dnia 
Kobiet. przypomni mi pani, jakie przysmaki 
przygotowałyście i  jak zapamiętacie tę im-
prezę?
Gminny Dzień Kobiet był naszym debiutem, 
uważam że bardzo udanym. Z każdego no-
wego doświadczenia staramy się wyciągać 

wnioski i uczymy się od koleżanek starszych 
stażem. My zaproponowałyśmy potrawy, 
które każda z nas robi w swoim domu, czy-
li pierożki ruskie, krokiety ze szpinakiem, 
ciasta oraz deserki owocowo-jogurtowe. 
Największym zainteresowaniem cieszyły 
się pierożki. Bardzo spodobała nam się idea 
tego wydarzenia, możliwość spotkania się 
z innymi paniami, przeprowadzenie roz-
mów, które odbyły się w ciekawie zaaranżo-
wanej na ten dzień kawiarence. Organizacja 
Dnia Kobiet była naprawdę przemyślana.

brzmi smakowicie.. Chętnie też dowiem się 
jakie są Wasze pomysły na przyszłość?
Bardzo chcielibyśmy, aby mieszkańcy na-
szej wsi integrowali się ze sobą. Oleśniczka 
to mała miejscowość na obrzeżach gminy, 
potrzebująca wsparcia i możliwości integra-
cji. W obecnej chwili dostaliśmy od gminy 
dużą możliwość rozwoju w postaci pięknej, 
nowej świetlicy. Zamierzamy wykorzystać ją 
w pełni, aby była miejscem wielu ciekawych 
spotkań dla dzieci i dorosłych: kulinarnych, 
plastycznych, muzycznych oraz sportowych.

Dziękuję za rozmowę i  życzę samych suk-
cesów, zapachniało domowymi wypiekami 
i  ciekawymi wydarzeniami, które chcecie 
wcielić w życie. powodzenia!

Oleśniczanki - dziewiąte
koło w naszej gminie!

Oleśniczanki kusiły smakołykami 
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rozmowę z założycielką koła gospodyń wiejskich w oleśniczce – martą golą przeprowadziła martyna owczarek.
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z życia gminy

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

witajcie na świecie!

Emilia Barabasz, Zuzanna Drgan, Hanna Dzitkowska, Kajetan Górny, Julia 
Izdebska, Liliana Kalinowska, Michał Kot, Alicja Krupińska, Inga Krzesaj, 
Olimpia Kubiszyn, Monika Kunert,Julian Kuźbik, Leon Łacny, Lena Okaj, 
Artur Rudak, Błażej Skoruch, Cezary Skowron, Alicja Stępień, Henryk Wę-
grzyn, Hanna Wójcicka, Ada Zalewska, Pola Zięba.

fo
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Przedsiębiorco poznaj  
Konstytucję Biznesu
Od 30 kwietnia wszystkich przedsiębiorców 
obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej. W życie 
wchodzi właśnie „Konstytucja Biznesu” – pakiet 
pięciu ustaw, które mają zreformować i uprościć 
przepisy o prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Zmiany, które wprowadzi dotyczą 
obszarów: relacje przedsiębiorcy z urzędami 
i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie 
i zawieszenie firmy, zasady tworzenia prawa 
gospodarczego oraz obowiązki związane z pro-
wadzeniem działalności.

konstytucję biznesu tworzą:
n ustawa Prawo przedsiębiorców,
n  przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsię-

biorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej,

Wydział Spraw Obywatelskich

fo
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na corocznym spotkaniu  
zorganizowanym dla pre-
zesów gminnych klubów 
sportowych rozdys- 
ponowana została kwota  
70 tys.zł przeznaczona  
na poprawę infrastruktury 
boiskowej w roku 2018.

mariola gadula  
wydział spraw obywatelskich

Środki na sport w 2018 roku
l.p nazwa klubu kwota [zł] cel

1 GKS Start Długołęka 11 000 Zakup zamykanego garażu najazdowego do zeskoku wzyż
2 UKS Academy Kiełczów 7 400 Zakup dwóch wiat stadionowych oraz ławek rezerwowych
3 KS Łozina 7 150 Zakup zraszacza wózkowego
4 WKS Wilczyce 7 150 Zakup zraszacza wózkowego
5 GKS Kamień 7 000 Areacja boiska
6 WKS Wilczyce 6 000 Areacja boiska
7 KP 99 Śliwice 5 500 Remont szatni wraz z wykonaniem ściany działowej
8 KS ISKRA Pasikurowice 3 500 Areacja boiska
9 GKS Mirków 3 000 Areacja boiska
10 Widawa Kiełczów 3 000 Areacja boiska
11 UKS Academy Kiełczów 2 500 Areacja boiska
12 Dąb Pruszowice 2 000 Remont szatni
13 GSK Iskra Pasikurowice 2 000 Wymiana drzwi zewnętrznych budynku szatni
14 KS TĘCZA Brzezia Łąka 1 600 Zakup pompy wodnej do zraszacza
15 KS Łozina 1 200 Zakup grzejników konwektorowych i bojlera

suma 70 000

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

n  ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsię-
biorców,

n  ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 
Przedsiębiorcy,

n  ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obro-
cie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Więcej informacji na temat zmian oraz po-
zostałych kwestii dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej można znaleźć na 
www.biznes.gov.pl. Strona prowadzona jest 
pod nadzorem Ministerstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii.

mariola gadula
wydział spraw obywatelskich

Czym jest pakiet  
Konstytucji Biznesu
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krok iv - przemyślane zakupy … 
luzem czy zapakowane?

idąc na zakupy warto się do nich od-
powiednio przygotować. Nie chodzi 
jedynie o sporządzenie listy zakupów. 
Radziliśmy już, że warto zaopatrzyć się 

w bawełnianą torbę lub wiklinowy kosz. To 
dopiero pierwszy krok na drodze do uda-
nych, ekologicznych zakupów.

ekologicznie to znaczy „na luzie”
Kolejny krok to wybór produktów sprze-

dawanych luzem, na wagę. W sklepach czę-

sto spotykamy się z warzywami i owocami 
zapakowanymi na styropianowych tackach 
i owiniętymi folią. Ich zakup jest nieracjo-
nalny zarówno ze względu na produkcję nie-
potrzebnych śmieci, jak i na ekonomię. Fi-
nalnie przecież ktoś za to opakowanie musi 
zapłacić i zawsze jest to klient. Kupujmy 
więc towary tego typu luzem i pakujmy je 
bezpośrednio do naszych bawełnianych to-
reb lub koszyków. Podobnie można podejść 
to tematu pozostałych produktów spożyw-
czych. Świadomie wybierajmy ryż i kasze na 
wagę lub w papierowych opakowaniach, ni-
gdy w woreczkach.

dobry patent
Warto zaopatrzyć się też w mniejsze, płó-

cienne torebki, do których zapakować moż-
na orzechy lub inne bakalie sprzedawane na 
wagę. Fakt, wymaga to trochę wysiłku i od-
powiedniej organizacji, ale tylko na począt-
ku. Zapewniamy, że zabieranie płóciennych 
torebek wejdzie nam w nawyk i nie będzie 
sprawiać żadnego problemu. Kolejny pro-
sty patent dotyczy pieczywa – nie kupujmy 
tego pakowanego w folii, zabierajmy ze sobą 
lniany woreczek specjalnie przeznaczony 
na pieczywo. W ten sposób przechowywa-
ne pieczywo dłużej zachowa świeżość i nie 
spleśnieje. Dobrą radą jest też rezygnacja 
z zakupu przetworzonej, gotowej żywno-
ści. Generuje ona największą ilość odpadów. 
Lepiej ugotować coś w domu z korzyścią dla 
siebie, rodziny i przy okazji dla środowiska.

ewelina byra
wydział ochrony środowiska

ochrona środowiska

ZERO WASTE  
– czysty sposób na życie!
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Zamiast reklamówki lepiej wybrać wiklinowy kosz  

ZwIERZaK DO aDOPCjI
czekam na ciebie!

Kastor to starszy, spokojny i zrównoważony 
foksterier. Ceni sobie spokój i relaks, uwielbia 
długie przedpołudniowe drzemki, spokojne 
i dostojne spacery zaś wieczorem głaskanie 
i przytulanie na kanapie. jest zdrowy, w pełni 
sprawny i wykastrowany. Czeka na swojego 
nowego pana, dla którego jak to prawdziwy 

foksterier zrobi wszystko.
prosimy o kontakt pod nr tel.  
71 323 02 72 lub 518 756 665. 

wjedzie  
do siedlca  
na kasztance
20 maja w siedlcu odbędzie się 
18. ogólnopolska wystawa święto 
konia. to jedna z największych 
tego typu imprez w kraju, według 
nas na pewno najbardziej intere-
sująca. 

w  tym roku organizatorzy wyjąt-
kowo będą chcieli stanąć na wy-
sokości zadania, gdyż wydarzenie 
jest częścią gminnych obchodów 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Z tej okazji do Siedlca zawita gość specjal-
ny. - Zaprosiliśmy na nasze święto osobę 
niebanalną – aktora Jana Nowickiego, który 
wcieli się w rolę marszałka Józefa Piłsudskie-
go i wraz z orszakiem ułanów przywita na-
szych gości - opowiada z przejęciem Dariusz 
Śmichura pomysłodawca konnej wystawy. - 
Po raz pierwszy będzie można wpisać konie 
zimnokrwiste do księgi i wziąć udział w pro-
gramie unijnym – dodaje. Laikom może to nic 
nie mówić, jednak Święto Konia nastawione 
jest nie tylko na środowisko hodowców i pa-
sjonatów koni, ale przede wszystkim całe ro-
dziny. - Zapewniam Państwa o wyjątkowości 
imprezy i zachęcam do przybycia. Będziecie 
świadkami widowiskowych pokazów kon-
nych i popisów jeździeckich, zasmakujecie 
przysmaków kół gospodyń wiejskich, a dzieci 
będą mogły poszaleć na dmuchańcach. Każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie – zachęca wójt 
gminy, Iwona Agnieszka Łebek. Prestiżowa 
impreza z długoletnią tradycją to ciekawy 
sposób na spędzenie czasu wolnego.

anna chomicka
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Inscenizacje z końmi w roli głównej
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inwestycJe

DROGI

W trakcie realizacji jest modernizacja nawierzch-
ni drogi w bukowinie. Zakończenie prac w tere-
nie zaplanowano na maj br.

. . .
Do prac w terenie niebawem przystąpi także wy-  
konawca modernizacji  ul. Kwiatowej w byko-
wie. Umowny termin ich zakończenia to lipiec br.

. . .
Trwa procedura przetargowa dla wyboru wy-
konawcy prac drogowych w bykowie przy al. 
Lipowej. Oferty zostały otwarte 10 kwietnia, 
a planowany przez nas termin zakończenia prac 
w terenie to sierpień br.

. . .
Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu 
na wykonanie prac remontowych dla ul. Space-
rowej i Ogrodowej w Domaszczynie – przewi-
dujemy rozpoczęcie prac w terenie na początku 
lipca, a ich zakończenie w październiku br.

. . .
Na ul. ptasiej w Długołęce trwają dalsze prace 
związane z budową kanalizacji deszczowej. 
Wykonano już odcinek kanalizacji deszczowej 
oraz retencję wzdłuż zarurowanego rowu, 
obecnie budowana jest kanalizacja w strefie za-
budowań. Wykonawca rozpoczął także roboty 
drogowe na odcinku zrealizowanej kanalizacji 
deszczowej.

. . .
Niebawem przystąpimy do prac w Kiełczów-
ku – w ciągu ul. Jałowcowej i na odcinku ul.  
Głogowej. W tej chwili czekamy na zatwierdze-
nie dokumentacji technicznej przez starostwo 
powiatowe. Planowany termin zakończenia 
prac w terenie to wrzesień br. Analogiczna 
sytuacja ma miejsce w przypadku remontu 
nawierzchni ul. Jaworowej w borowej i ul. 
Kwiatowej w piecowicach, dla których 
również czekamy na zatwierdzenie ze strony 

starostwa.  Planowany termin zakończenia 
prac w terenie to lipiec-wrzesień br. W tym 
terminie powinny zakończyć się też prace przy 
remoncie nawierzchni ul. akacjowej w byko-
wie – gmina jest w trakcie procedury wyboru 
wykonawcy dla zadania.

. . .
Realizowane są też prace w zakresie moderni-
zacji nawierzchni drogi w Oleśniczce. Zgodnie 
z umową zakończą się do końca czerwca br.

. . .
W chwili obecnej trwa opracowywanie doku- 
mentacji technicznej dla modernizacji ul. Szczę- 
śliwej w pruszowicach. Realizację zadania pla- 
nujemy na przełomie września i października br.

. . .
Trwa wybór wykonawcy (04 kwietnia otwarto 
oferty przetargowe) modernizacji nawierzchni 
drogi w Siedlcu (ul. Ogrodowa). Planowany 
przez gminę termin zakończenia prac w terenie 
to lipiec br.

. . .
29 marca przekazany został plac budowy 
w związku z inwestycją budowy ul. Familijnej 
w Wilczycach realizowaną przez BUD-AGRO 
Sp. z o. o. Wykonawca przygotowuje aktualnie 
zaplecze budowy. Ze względu na obligatoryjną 
konieczność powiadomienia przez niego sto-
sownych służb oraz organów o zamiarze rozpo-
częcia robót budowlanych – firma oczekuje na 
dokonanie przeglądów technicznych wszystkich 
sieci znajdujących się w pasie drogowym przez 
ich zarządców. Po dokonaniu tych formalno-
ści niezwłocznie przystąpi do realizacji robót 
budowlanych przewidzianych umową.

. . .
poszczególne planowane terminy za-
kończenia zadań w  terenie mogą ulec 
przesunięciom z  uwagi na okoliczności 
niezależne od gminy. Wszystkie zadania 
planujemy jednak zakończyć w 2018 roku.

Rozszerzony zakres prac drogo-
wych w Długołęce i Kiełczowie
W związku ze zwiększeniem środków finanso-
wych na zadania z zakresu przebudowy dróg 
(podczas marcowej sesji Rady Gminy Długołęka) 
rozszerzeniu uległy planowane na ten rok zakresy 
inwestycji drogowych w Długołęce i Kiełczo-
wie. W konsekwencji ogłosiliśmy już postępowa-
nie przetargowe dla przebudowy ul. Świerko-
wej, Sosnowej i Jarzębinowej w Długołęce 
(planowany termin otwarcia ofert 08 maja br.). 
Dla przebudowy ul. ładnej, Różanej, Wiśniowej 
(odcinka), Modrzewiowej oraz odcinka ul. 
Wiosennej w Kiełczowie przetarg jest w trakcie 
przygotowywania. Z uwagi na znaczne rozszerze-
nie zakresu obu zadań terminy ich zakończenia 
zostały wydłużone do czerwca 2019 r.

Naprawa dróg gruntowych
Ruszyły prace w zakresie naprawy nawierzchni 
dróg gruntowych na terenie gminy. Zadanie 
realizowane jest równolegle w kilku miejsco-
wościach. Obecnie trwają prace w Kiełczowie, 
Mirkowie i Oleśniczce. W maju rozpoczną się 
również w Długołęce, Domaszczynie, Kieł-
czówku, Szczodrem i Wilczycach. W najwięk-
szych miejscowościach prace mogą potrwać 
nawet do miesiąca czasu, a ich realizacja jest 
uzależniona od warunków pogodowych.

OBIEKTY KUBATUROWE
Trwają prace przy rozbudowie szkoły w Mirko-
wie. Wykonano stan surowy parteru łącznika, 
w trakcie są końcowe prace związane z układa-
niem i zbrojeniem stropu. Wykonawca przygo-
towuje się do wykonania ław fundamentowych 
sali sportowej.

. . .
Przy szkole w Długołęce trwają właśnie prace 
murowe wewnątrz obiektu, w ostatnim czasie 
wykonano ściany nośne budynku sali gimna-
stycznej.

. . .
W trakcie są prace przy świetlicy w Janusz-
kowicach, a ich zakres obejmuje utwardzenie 
terenu przed świetlicą, przebudowę wejścia 
i montaż barierek ochronnych. Prace powinny 
zostać zakończone w I. połowie maja.

WIOSENNE PORZĄDKI
Wraz z początkiem maja ponownie ruszy 
akcja koszeń poboczy w gminie. W pierwszej 
kolejności zlecone zostanie koszenie całego 
pasa drogowego (skarpa i przeciwskarpa) 
w ciągu dróg powiatowych oraz gminnych. 
Dodatkowo zrealizujemy koszenia w terenach 
zabudowanych naszych miejscowości. Jak 
dotąd, w ramach wiosennych porządków, wy-
konano karczowanie krzewów (pas drogowy 
Oleśniczka – piszkawa, Szczodre – Dobro-
szów, brzezia łąka) i cięcia pielęgnacyjne 
drzew. Zlecone zostały też prace utrzymania 
czystości, zamiatanie chodników i uprzątnięcia 
ziemi przy krawężnikach.

inwestycJe w trakcie realizacJi
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Bukowina - modernizacja nawierzchni drogi
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Długołęka, ul. Ptasia - prace drogowe
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Długołeka - sala gimnastyczna
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inwestycJe/fundusze zewnętrze

*dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (STAn nA DZIeń 13.04.2018 R.)
nazwa postępowania  termin informacJa z otwarcia ofert termin realizacJi
przetargowego otwarcia ofert  (ilośĆ złożonych ofert)/podpisanie umowy umowy   

Usługa koszenia pasa drogowego 26.02.2018 wpłynęły 4 oferty(planowany termin rozstrzygnięcia  
  postępowania: II połowa kwietnia) 
  Oferta z najniższą ceną: PaKIEt nR 1: SEISO adrian Caruk  15.12.2018 
  221 130,00 zł brutto 
  PaKIEt nR 2: FHU DRO-KOM Usługi Drogowo Komunalny  
  Mariusz Kostek 225 504,00 zł brutto

Budowa boisk wielofunkcyjnych  08.03.2018 Umowa zawarta w dn.17.04.2018 4 miesiące od dnia 
(Dobroszów, Brzezia Łąka, Stępin)  wykonawca: Budmel-korty, boiska sportowe  zawarcia umowy 
  tomasz Molus z/s w trzebnicy  
  Zadanie nr 1 Brzezia Łąka 478 470,00 zł brutto 
  Zadanie nr 2 Dobroszów Oleśnicki 357 930,00 zł brutto 
  Zadanie nr 3 Stępin 298 890,00 zł brutto 

Budowa drogi rowerowej (zadanie 1)  27.04.2018  15.10.2018 
Długołęka-Byków-Borowa-granica gminy Oleśnica   

Budowa drogi rowerowej (zadanie 2)  30.03.2018 wpłynęły 2 oferty (obie przekraczają kwoty jakie 15.10.2018 
Długołęka-Szczodre-Domaszczyn-granica   zamawiający zamierza przeznaczyć na 
gminy wrocław - POwtóRKa  realizację tego zadania)   

Budowa oświetlenia w Szczodrem  - ul. Brzozowa oraz na  06.04.2018 wpłynęło 9 ofert 4 miesiące od dnia 
odcinku drogi powiatowej od Siedlca do Godzieszowej   (trwa ich weryfikacja) podpisania umowy

Remont nawierzchni i konstrukcji drogi w Siedlcu ul. Ogrodowa 04.04.2018 wpłynęły 2 oferty (trwa ich weryfikacja) 2 miesiące od dnia  
   podpisania umowy

Remont nawierzchni i konstrukcji drogi w Bykowie  10.04.2018 wpłynęły 3 oferty 2 miesiące od dnia 
– odcinek alei Lipowej  (trwa ich weryfikacja) podpisania umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. wilczyckiej w Kiełczowie  26.04.2018  31.10.2018 
wraz z przebudową rurociągu tłocznego Rt3   

Przebudowa ul. Świerkowej, jarzębinowej i Sosnowej 08.05.2018  30.06.2019 
w Długołęce

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borowej 7.05.2018   15.11.2018 
 

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  W ramach programu priorytetowego 

ograniczenia niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego realizowa-
nego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu otrzymaliśmy 
dofinansowanie na działanie „program 
ograniczenia niskiej emisji na obszarze 
gminy Długołęka”. Wartość dotacji w for-
mie pożyczki wynosi ok. 680 tys. zł.

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

wy pełnowymiarowych sal gimnastycznych 
w ramach rozbudowy zespołów szkolno-
-przedszkolnych w Długołęce (etap IV)  
i w Mirkowie” w ramach programu Sportowa 
Polska. Wnioskowana wartość dofinansowa-
nia wynosi przeszło 2 mln zł.

n  W ramach Funduszu Ministerstwa Sprawied-
liwości złożyliśmy wniosek na zakup sprzętu 
medycznego i ratowniczego dla ochotni-
czych straży pożarnych. Wartość wniosko-
wanej dotacji to ok. 77 tys. zł.

n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
„budowy ul. Świerkowej i Jarzębinowej 
wraz z odwodnieniem oraz oświetle-
niem ulicznym, w obrębie miejscowości 
Długołęka” w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz Konkuren-
cyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 
Wnioskowana wartość dofinansowania to 
ok. 2,7 mln zł. 

n  W związku z możliwością aplikowania 
do drugiej edycji Programu Rządowego  
„aktywna tablica” w ramach środków Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej złożyliśmy 
wniosek na zakup sprzętu tIK (technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne)  
dla szkoły podstawowej w borowej  
i w Siedlcu. Wnioskowana wartość dofi-
nansowania to 28 tys. zł. 

dotacJe na bieżąco



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

wywiad

adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03,  
fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl  redaktor naczelny: Iwona agnieszka Łebek.  
wydawca: Iwona agnieszka Łebek – wójt Gminy Długołęka. druk: Drukexpress.pl 
Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 4000 egz.

zawodniczka azS łódź, kilkukrotna Mi-
strzyni polski w biegu na 400 m, reprezen-
tantka polski, kilkukrotna uczestniczka 
Mistrzostw europy, olimpijka z  Londynu. 
Dziś nauczycielka wychowania fizycznego 
w  szkole w  Kiełczowie i  trenerka w  GKS 
StaRt Długołęka. Jak to się stało, że zna-
lazła się pani w gminie Długołęka?
Półtora roku temu zakończyłam swoją ka-
rierę zawodniczą i podjęłam decyzję o prze-
prowadzce do Wrocławia. W tym czasie 
rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej 
w Kiełczowie. Jednak wciąż chciałam działać 
w zakresie tego co jest mi najbardziej bliskie 
i co kocham najmocniej - czyli w lekkoatle-
tyce. I tu pojawił się na mojej drodze Henryk 
Benkowski. Swoim zaangażowaniem przeko-
nał mnie, że choć GKS START jest młodym 
klubem, to możliwość tworzenia jego przy-
szłości jest czymś szalenie pociągającym. Tak 
właśnie zaczęła się nasza współpraca. W gmi-
nie Długołęka pierwszy raz pojawiłam się kil-
ka lat wcześniej. W 2014 roku towarzyszyłam 
Łukaszowi Krawczukowi, który był jednym 
z honorowych gości podczas otwarcia stadio-
nu lekkotletycznego w Długołęce. Wtedy jed-
nak nie przypuszczałam, że życie tak się ułoży, 
iż zwiążę się z gminą na dłużej.

niedawno miała pani okazję poprowadzić 
galę wręczenia stypendiów sportowych 
wójta gminy Długołęka połączoną z  ot-
warciem hali sportowej w  Kiełczowie. Jak 
podobała się pani ta rola? Co sądzi pani 
o poziomie sportowym młodzieży z naszej 
gminy?
Impreza była fantastyczna, na naprawdę wyso-
kim poziomie. Prowadzenie jej było dla mnie 
nowym, ale i bardzo przyjemnym doświadcze-
niem. Powiem szczerze, że dopiero na impre-
zie zobaczyłam, jak bogata w talenty sportowe 
jest gmina Długołęka. Mowa tu o szerokiej ga-
mie przeróżnych dyscyplin sportowych. Super, 
że młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie 
stypendialne ze strony gminy. To ważne, żeby 
czuli się nagradzani za swój wysiłek. Poza tym 
to duża motywacja do dalszej pracy.

Hala w Kiełczowie to dla szkoły nowe miej-
sce i  duże możliwości. proszę powiedzieć, 
jak jej otwarcie wpłynęło na organizację za-
jęć wychowania fizycznego?
Wpłynęło diametralnie. Wcześniej wa-
runki w jakich pracowaliśmy były trudne. 
Teraz nareszcie lekcje wychowania fizycz-
nego wyglądają tak jak powinny wyglądać, 
a dzieci chętniej ćwiczą. Hala jest bardzo 
funkcjonalna, możemy więc wprowadzać 
przeróżne sporty, rozwijać nowe zainte-
resowania. Mamy możliwość wprowadza-
nia innowacyjnych sportów, jak chociażby 
korfball, z którym większość dzieci nie 
miała okazji się spotkać. Ciekawym ele-
mentem jest ścianka wspinaczkowa, której 
możliwości mieliśmy okazję zobaczyć pod-
czas uroczystości otwarcia hali. Wierzę, 
że nowe warunki wpłyną korzystnie na 
rozwój naszego sportu szkolnego i kolejne 
sukcesy uczniów.

GKS StaRt Długołęka pomimo niedługiej 
historii może pochwalić się już kilkoma, 
niezłymi osiągnięciami. Jak ocenia pani 
współpracę z młodzieżą z GKS-u?
Bardzo dobrze pracuje mi się z tą młodzieżą. 
Jest kilkoro zawodników, których systema-
tyczność i zaangażowanie nawet na mnie, 
wyczynowym sportowcu, robią wrażenie. 
Przede wszystkim w klubie panuje bar-
dzo przyjazna atmosfera, która udziela się 

wszystkim. Mimo tak krótkiej historii klu-
bu, rozwijamy się bardzo prężnie. Ogromny 
sukces odniósł Sebastian Wawrzyniak – jest 
mistrzem Polski w skoku w dal, ale za nim 
dumnie kroczą pozostali, wcale nie słabsi 
zawodnicy. Na wyróżnienie zasługuje też 
Dorota Puzio, której talentu na pewno nie 
brakuje. Z ostatnich Halowych Mistrzostw 
Dolnego Śląska przywieźliśmy łącznie dzie-
sięć medali, to świadczy o poziomie klubu! 
Proszę mi wierzyć, niejeden wrocławski 
klub nam zazdrości. Teraz spokojnie przy-
gotowujemy się do sezonu. 28 kwietnia za-
czynamy startem w Zgorzelcu.

Mamy szansę na olimpijczyka, który będzie 
reprezentował naszą gminę?
Wierzę, że tak. Nie wierząc w tę młodzież, nie 
byłabym dobrym trenerem. Tak naprawdę to 
jeszcze dzieci i one przede wszystkim muszą 
się spokojnie rozwijać. Jestem zwolenniczką 
wyznaczania i osiągania celu krok po kroku. 
Szczególnie jeśli chodzi o tak młode osoby.

Wiem, że zbliża się ważny dzień w pani ży-
ciu. proszę przekazać przyszłemu mężo-
wi gratulacje z  okazji ostatnich sukcesów 
sportowych. Winszuję też z  okazji ślubu 
i życzę szczęścia na nowej drodze życia.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że życie 
z mistrzem i rekordzistą świata będzie nale-
żeć do udanych!

Wierzę w młodzież  
w gminie Długołęka

Biegnąc po wygraną
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agata spełnia się w roli nauczyciela 
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z agatą bednarek, wybitną polską sportsmenką rozmawiał miłosz krzemiński.


