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O historii słów kilka 

W ramach setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści zapraszamy Państwa na kolejne spotka-
nia z historykiem dr Łukaszem Koniarkiem. 
W czwartek 11 października w urzędzie 
gminy, prelegent opowie o „Obronie Lwo-
wa. Polsko - ukraińskich walkach o Lwów 
w listopadzie 1918r.” - Zapowiada się 
ciekawa lekcja historii, na której nie może 
zabraknąć młodzieży i dorosłych – komentu-
je wójt, Iwona Agnieszka Łebek zapraszając 
wszystkich na spotkanie.- Będzie to jesień 
pełna historycznych retrospekcji i nawiązań 
do naszej tożsamości – dopowiada wójt.

Koncert z okazji 100-lecia  
odzyskania niepodległości
Już dziś serdecznie zapraszamy 
mieszkańców gminy Długołę-
ka na koncert jubileuszowy 
organizowany w ramach 
stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dzięki 
wsparciu proboszcza parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Długołęce, 
11 listopada o godz. 16:30 w tutejszym 
kościele będziemy świadkami muzycznej 
uczty w wykonaniu zespołu muzyki sakral-
nej Lumen, któremu towarzyszyć będzie 
wrocławski chór Basilica Cantans. Koncert 
będzie bezpłatny.

Siedlec, Pasikurowice  
- przejazdy kolejowe
W nawiązaniu do treści ogłoszenia Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei dotyczącego plano-
wanego zamknięcia przejazdów kolejowo-

na skróty
Drodzy  
mieszkańcy!

D

zisiejszy numer gazety muszę zacząć od ogromnych podziękowań 

dla mieszkańców wsi Godzieszowa, z panem sołtysem Henrykiem 

Miziniakim na czele, którzy z takim zapałem zaangażowali się 

w organizację dożynek gminnych. Imprezę należy zaliczyć do udanych – przy-

byliście Państwo na nią licznie, wierzę że bawiliście się wyśmienicie. W tym 

miejscu chciałabym podziękować również wszystkim sołectwom, które wraz 

z nami przygotowały dożynki. Gdyby nie Wasze wspaniałe stoiska, prze-

piękne wieńce, udział w konkursach - dożynki nie byłyby tak wyjątkowym 

wydarzeniem.
Dzieci i młodzież wróciły już do szkół. My z kolei jesteśmy w toku dużych 
inwestycji w placówkach w Długołęce i Mirkowie. Docierają do nas głosy, 
że tempo prac budzi Państwa niepokój. O kwestiach, które na nie wpłynęły 
piszemy na stronie 11. Zapewniam, że w obu przypadkach inwestycje zosta-
ną zakończone w terminie, który umożliwi dzieciom korzystanie z nowych 
obiektów szkolnych w drugim semestrze roku szkolnego.
Ten czas jest równie ważny ze względu na nasze działania związane  
z edukacją najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa.  
Ruszyliśmy z akcją „Gmina Długołęka – gmina bezpiecznych dzieci” – cy-
klem spotkań z pierwszakami, podczas których dowiedzą się jak bezpiecz-
nie poruszać się po drogach, a każde z nich otrzyma odblaskowy gadżet. 
Niebawem zorganizujemy bezpłatny kurs pierwszej pomocy dla młodzieży 
licealnej. Podczas minionego rajdu rowerowego duży nacisk położyliśmy  
na wyposażenie dzieci w odblaskowe kamizelki i inne elementy, które spra-
wią że będą widoczne na drogach. W październiku rozpoczniemy również 

kolejny cykl „Czwartków z kulturą” we wszystkich, gminnych szkołach.  

1 września, dzięki środkom gminnym, ruszyła także darmowa komunikacja 
po terenie gminy dla uczniów do 21 roku życia. Dzieci i młodzież będą mo-
gły również bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na terenie Wroc-

ławia. Jedynym warunkiem będzie aktualna, podbita legitymacja szkolna. 

Wierzę, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze młodzież będzie mogła 
przeznaczyć na interesujące książki lub inne możliwości pozwalające na 
rozwój pasji i zainteresowań.

Gmina korzystając z ciągle jeszcze letniej aury kontynuuje inwestycje dro-

gowe. O nich i innych działaniach budowlanych przeczytacie Państwo na 
stronie 11.
Na zakończenie wszystkim uczniom życzę udanego roku szkolnego. Wielu 

sukcesów naukowych i sportowych. Przypominam, że do końca września  

możecie składać wnioski o stypendia sportowe za osiągnięcia w minionym 
roku szkolnym. W zeszłym roku przyznaliśmy je, aż 79 sportowcom.  

Mam nadzieję, że w tym roku będzie Was więcej!

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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-drogowych, będących skrzyżowaniami 
linii kolejowej nr 326 w miejscowościach 
Siedlec oraz Pasikurowice informujemy, 
iż mając na uwadze interes mieszkańców, 
podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami 
DSDiK. W wyniku obustronnych ustaleń, 
DSDiK nie zamknie przedmiotowych prze-
jazdów, gmina z kolei zobowiązała się do 
podjęcia działań, celem doprowadzenia do 
ustanowienia dróg na skrzyżowaniu tych 
przejazdów drogami publicznymi.

Konkurs na dyrektorów szkół 
31 sierpnia zakończyły się kadencje dy-
rektorów szkół w sześciu placówkach, dla 
których organem prowadzącym jest gmina 
Długołęka. W wyniku przeprowadzonych 
procedur konkursowych od 1 września 
2018 r. funkcję dyrektorów pełnić będą:

Jolanta  
Gadowicz

szkoła podstawowa  
w Brzeziej Łące

Wojciech  
Ciemierzewski

zespół szkolno-przed-
szkolny w Długołęce

Grażyna pilar-
ska

zespół licealno-gimnazjal-
nym w Długołęce

Maria  
biegańska

szkoła podstawowa  
w Siedlcu

Janina  
Marynowska

 zespół szkolno-przed-
szkolny w Mirkowie 

(powierzenie pełnienia 
obowiązków  

dyrektora, nie dłużej 
niż do dnia 30 czerwca 

2019 r.)

Karolina  
Woźniak

 szkoła podstawowa 
w Szczodrem

uczniowie do 21. roku życia 
jeżdzą za darmo
Dzięki wsparciu finansowemu gminy 
Długołęka od 1 września uczniowie szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie 
dłużej niż do ukończenia 21. roku życia - 
będą mogli korzystać bezpłatnie z komu-
nikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie 
gminy Długołęka. Dokumentem upraw-
niającym do darmowego przejazdu będzie 
ważna legitymacja szkolna. Szacuje się, że 

na skróty                    na skróty                    na skróty

z życia gminy

wprowadzenie darmowej komunikacji dla 
uczniów będzie kosztować budżet gminny 
około 200 tys. zł rocznie.

Sprawdź swoje zdrowie już dziś! 
We wrześniu Panie z gminy Długołęka 
ponownie będą miały okazję skorzystać 
z bezpłatnych badań profilaktycznych 
z zakresu chorób kobiecych. Darmową 
mammografią, odbywającą się w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi, objęte 
są kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia 
po uprzednim  dokonaniu rejestracji tele-
fonicznej. Mammobus stacjonować będzie 
przy urzędzie gminy (Długołęka, ul. Robot-
nicza 12) w następujących terminach:

19 września  
od 8 -16

rejestracja tel.:  
68 452 77 19

26 września  
od 10 – 17

rejestracja tel.:  
68 452 77 19

Gorąco zachęcamy do skorzystania z okazji 
i przebadania się. Wczesna profilaktyka może 
uratować życie!

Czwartki z kulturą  
– pierwszaki w teatrze
Kontakt ze światem kultury i sztuki jest nie-
bywale ważny o okresie dorastania młodych 
ludzi. Doznania kulturalne kształtują wrażli-
wość, są skarbnicą wiedzy o świecie, posze-
rzają horyzonty, budzą ciekawość i rozwijają 
wyobraźnię. Korzyści można wymieniać 
jeszcze długo. Jedno jest pewne, wszystkie 
one zaprocentują w przyszłości! Dlatego 
gmina Długołęka wzorem ubiegłego roku 
rozpoczyna kolejny cykl „Czwartków z kultu-
rą”. - W październiku zapraszamy wszystkich 
pierwszoklasistów z gminnych szkół na 
spektakl Kliniki Lalek „Cyrk bez przemocy”, 
który odbędzie się w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu – mówi Iwona Agnieszka Łebek, 
pomysłodawczyni inicjatywy. Gmina zapew-
nia oczywiście darmowy bilet i transport. Na 
kolejne przedstawienie najmłodsi wybiorą 
się już w listopadzie.

otworzyliśmy nowe miejsca 
w przedszkolach i żłobku

Dzięki staraniom władz gminy w nowym 
roku szkolnym 2018/2019 otworzono sto 
nowych miejsc wychowania przedszkolne-
go w: Borowej, Siedlu i Wilczycach. Gmina 
złożyła także, z sukcesem, wniosek na 
dofinansowanie nowych miejsc w żłobku. 
W ramach projektu „Dolnośląskie żłob-
ki” otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 
ponad 249 tys. zł ze środków unijnych, 
dzięki którym od 1 września uruchomiono 
24 nowe miejsca w żłobku w Długołęce. 
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 
mieszkańców Dolnego Śląska, powracają-
cych na rynek pracy po przerwie związanej 
z narodzinami dziecka, dzięki utworzeniu 
i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Podatki bez zmian
Pomimo obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 25 lipca 
br. o podwyższeniu górnych 
granic stawek podatków i opłat lokalnych, 
jakie będą obowiązywały w przyszłym 
roku, władze gminy podjęły decyzję o po-
zostawieniu stawek podatku od nierucho-
mości oraz od środków transportowych 
na poziomie z bieżącego roku. Zgodnie 
z przepisami, opodatkowaniu podlegają 
grunty, budynki lub ich części oraz budow-
le lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. - Utrzymanie 
wysokości podatków lokalnych to zachęta 
dla inwestorów chcących otworzyć u nas 
swoją działalność. Działanie to ma również 
wpłynąć bezpośrednio na stabilizację kosz-
tów mieszkańców naszej gminy – komen-
tuje wójt, Iwona Agnieszka Łebek.

Opracowali: 
anna chomicka, martyna owczarek

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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kultura w gminie

Wracają Muzyczne Wieczory  
dla Przyjaciół 

18 września Gminny Ośrodek Kultury 
w Długołęce zaprasza na pierwszy Muzycz-
ny Wieczór dla Przyjaciół po wakacyjnej 
przerwie. Gościem będzie ksiądz Jakub 
Bartczak, wikariusz z parafii w Sulistro-
wicach – prawdopodobnie jedyny raper 
wśród polskich księży. Wykorzystuje ten 
styl muzyczny do nowoczesnego przeka-
zu Ewangelii. Ksiądz Jakub wydaje płyty, 
gra w duecie z Deus Meus, występuje na 
popularnych koncertach „Jednego Serca, 
Jednego Ducha” w Rzeszowie. Za jego 
sprawą wakacyjny hit „Despacito”, Luisa 
Fonsi stał się pielgrzymkowym hitem. 
Szczegóły dotyczące koncertu już wkrótce 
na www.gokdlugoleka.pl oraz profilu spo-
łecznościowym Facebook (www.facebook.
com/gokdlugolekafanpage).

Stawiamy na ekologiczną  
edukację 
We wrześniu rusza drugi etap projektu 
„Ekologicznie – Fantastycznie w szkole i na 
wakacjach. Minimalizujemy i ponownie wy-
korzystujemy”, prowadzonego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Długołęce. Program fi-
nansowany z budżetu gminy, skierowany jest 
do uczniów klas 4-8 ze wszystkich gminnych 
szkół podstawowych oraz uczniów gimna-
zjum. Dzieci i młodzież uczestniczyć będą 
w wyjazdowych i stacjonarnych warszta-
tach ekologicznych poruszających kwestie 
z zakresu ochrony środowiska, minimalizacji 
odpadów i ponownego ich wykorzystywa-
nia oraz zero waste. Wśród planowanych 
miejsc, które odwiedzą uczniowie znajdą się: 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Wałkowej, 

Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznaw-
stwa „Salamandra” w Myśliborzu, Zagroda 
Edukacyjna „Grody Ryczyńskie” pod Oławą, 
Izba Tradycji Młynarskich „W Starym Mły-
nie” w Kuźniczysku, Kompleks Górecznik 
w Przygodzicach, Centrum Wiedzy o Wodzie 
Hydropolis we Wrocławiu, Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Krośnicach. Młodzież weź-
mie udział w warsztatach „Mądrze kupuję 
i mało śmieci generuję”, które mają na celu 
uświadomić siłę pojedynczych decyzji kon-
sumenckich, a najmłodsze dzieci skorzystają 
ze spotkania „Z ekologią za pan brat od 
najmłodszych lat” oraz warsztatów słowno-
-muzyczno-ruchowych „Stop Szary Smog”, 
podczas których zostaną przedstawione 
zasady segregowania odpadów, dbania 
o środowisko oraz recyklingu. Uczniowie 
będą mogli wystartować w konkursach na: 
projekt graficzny o tematyce ekologicznej 
„Eko-gadżet”, piosenkę ekologiczną oraz 
fotograficznym „Przyrodnicze perełki gminy 
Długołęka”. Szkoły będą rywalizować między 
sobą w konkursie na najlepszą kronikę wy-
darzeń ekologicznych. Zwycięzcy konkursów 
zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas gali 
podsumowującej projekt.

Kusząca oferta zajęć dodatkowych 
Od połowy września w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Długołęce rozpoczną się zajęcia stałe 
dla mieszkańców gminy. W ofercie znalazły 
się warsztaty: tańca (ludowego, nowoczes-
nego, towarzyskiego i hip-hop), plastyczne, 
wokalne, teatralno-pantomimiczne, gitarowe, 
rękodzielnicze, robotyki, aerobiku, komputer 
dla seniora i nauki języka angielskiego dla 
dorosłych. Plan zajęć oraz wszelkie informacje 
dotyczące zapisów dostępne są na  www.go-
kdlugoleka.pl. Udział we wszystkich zajęciach 
jest bezpłatny.

Jesienny cykl spotkań
Serdecznie zapraszamy do bibliotek na terenie 
gminy Długołęka, które po wakacjach wracają 
do swoich stałych godzin otwarcia. W związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego ruszają także 
zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz Dyskusyj-
ne Kluby Książki dla dzieci i dorosłych (DKK) 
działające w Borowej, Długołęce i Łozinie. Na 
ciekawe spotkania będą mogli liczyć także 
najmłodsi miłośnicy literatury chcący przyłączyć 
się do Klubu Małego Czytelnika. W planach 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce 
(GBP) są kolejne spotkania autorskie, imprezy 
dla dzieci, wystawy i konkursy. Wszystkie wyda-
rzenia będą uwzględniać patronów 2018 roku 
i obchody zbliżających się rocznic, w tym tej 
najważniejszej: stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Informacje o terminach spotkań 
i zapisach będą systematycznie umieszczane 
na profilu GBP na Facebooku (www.facebook.
com/bibliotekawdlugolece).

Czytelnicze wyprawki dla 
najmłodszych 
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3 lat 
i ich rodziców do odwiedzania naszych gmin-
nych bibliotek. W związku z zakwalifikowa-
niem się do projektu „Mała Książka – Wielki 
Człowiek. Trzylatki”, mali czytelnicy przy za-
pisaniu do biblioteki otrzymają w prezencie 
książkę i Kartę Małego Czytelnika, a rodzice 
– poradnik dotyczący roli czytania w życiu 
dziecka. Po wyprawki czytelnicze zaprasza-
my już w drugiej połowie września! 

 Narodowe  
czytanie
Biblioteka w Długołę-
ce po raz kolejny przy-
łączyła się do ogólnopol-
skiej inicjatywy„Narodowe 
Czytanie”, która w tym roku odbyła się 
w sobotę 8 września. Lekturą tegorocznej 
akcji było „Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego. Wśród zebranych gości, którzy wzię-
li udział we wspólnym czytaniu, pojawili 
się zastępca wójta Halina Szydłowska, oraz 
radna Michalina Leśniewska.

Nowości na półkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
zakwalifikowała się do projektu „Priorytet 
1 - Zakup nowości wydawniczych do biblio-
tek publicznych” w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którego 
operatorem jest Biblioteka Narodowa. 
Tym samym nasze biblioteki otrzymają 
środki finansowe od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19 
771 zł na zakup książek. Nowości wydaw-
nicze zagoszczą na naszych półkach już we 
wrześniu!

migawki kulturalne
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Ksiądz Jakub Bartczak to prawdopodobnie jedyny raper 
wśród polskich księży
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Odwiedziny przyjaciół z Sarn

z życia gminy

w tym roku wójt gminy Iwona Agniesz-
ka Łebek wystosowała zaproszenie na 
dożynki do czteroosbowej delegacji 
z partnerskiego miasta Sarny, poło-

żonego na terenie Ukrainy. - W przeddzień ob-
chodów jubileuszu piętnastolecia naszej współ-
pracy, pragnęliśmy spotkać się, aby zaplanować 
działania, które pozwolą nam jeszcze bardziej 
zacieśnić więzi i realizowane wspólnie projekty 
– mówi wójt. Dożynki okazały się najlepszą ku 
temu okazją. - Z dumą podjemowałam panią mer 
Swietlanę Usyk i jej współpracowników w Go-
dzieszowej – dodaje Łebek.

wspólne korzenie
Nasze kraje łączy wspólna historia i tradycja. 

Nikt więc, tak jak goście z Ukrainy, nie móg-
łby odnaleźć się i docenić klimatu panującego 

na gminnych dożynkach. Pani mer przywiozła 
ze sobą chleb dożynkowy – wyjątkowo strojny 
i okazały, który wręczyła starostom dożynek. 
Na scenie mówiła o naszej przyjaźni i part-
nerstwie, a także złożyła życzenia wszystkim 
mieszkańcom, obowiązkowo z uwzględnie-
nim rolników, których świeto plonów dotyczy 
w głównej mierze. Swietlana Usyk została też 
honorowym członkiem jury, które oceniało 
wieńce i stoiska wsi. - Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem zaangażowania mieszkań-
ców gminy w organizację święta. To wręcz 
niespotykane! Cała miejscowość prezentuje 
się fantastycznie, wieńce imponują wielkoś-
cią, ale i misternie wykonanymi detalami. Nie 
wspomnę już o stoiskach wsi, na których spró-
bowałam wielu polskich, tradycyjnych potraw 
– zachwycała się mer Sarn.

krótki, lecz intensywny pobyt

Oprócz mer, członkami delgacji byli sekre-
tarz tamtejszego urzędu oraz dwóch radnych, 
którzy odwiedzili Polskę po raz pierwszy. - 
Zależało nam na zaprezentowaniu władzom 
Sarn najnowszych inwestycji, aby pokazać 
w jakim kierunku rozwija się nasza gmina – 
tłumaczy Iwona Agnieszka Łebek. Delegaci 
odwiedzili dwie, rozbudowane w ostatnim 
czasie, szkoły w Długołęce i w Kiełczowie, 
świetlice wiejskie w Godzieszowej i Stępinie, 
a także boiska wielofunkcyjne. W programie 
pobytu nie mogło też zabraknąć zwiedzania 
Wrocławia, który wywołał wiele pozytyw-
nych i pochwalnych komentarzy.

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Delegaci przekazali starostom dożynek artystycznie wypieczony chleb 
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dożynki gminy długołęka to święto współtworzone przez 
mieszkańców naszej gminy. dlatego jest to wydarzenie 
wyjątkowe, z którego władze gminy są szczególnie dumne. 
chcąc zaprezentować dokonania mieszkańców szerokiemu 
gronu odbiorców, a także kultywować kulturę i tradycję 
polskiej wsi, gmina podejmuje szereg działań mających na 
celu promocję dożynek.

8 września odbyła się V edycja 
gminnego rajdu rowerowego. 
tym razem trasa prowadziła ulica-
mi długołęki i kamienia.

Jeśli zsumujemy ze sobą lato, piękną po-
godę i dzieci lubiące aktywność fizyczną, 
to idealnym wynikiem tego zestawienia 
będzie wycieczka rowerowa. Po raz piąty, 

wraz z ponad dwustoma uczestnikami wyru-
szyliśmy w dziewięciokilometrową podróż 
pod Długołęce i Kamieniu. - Główny celem 
organizacji rajdu, obok świetnej zabawy na 
świeżym powietrzu dla całych rodzin, była 
przede wszystkim edukacja najmłodszych 
w zakresie zasad bezpieczeństwa poruszania 
się po drogach – tłumaczy Iwona Agnieszka 
Łebek. Dlatego dzieci przed wyruszeniem 
w trasę zostały poinstruowane przez poli-
cjantów z Długołęki, jak powinny zachować 
się podczas jazdy rowerem. Pracownicy urzę-
du wydali każdemu małemu uczestnikowi 
odblaskowe kamizelki i emblematy, które 
obok kasków, są nieodłącznym elementem 
rowerowych wojaży.

Budować świadomość od małego

Organizatorzy rajdu poszli w tym roku o krok 
dalej. We współpracy z Fundacją Ratownictwa 
Motocyklowego Polska z Wrocławia po raj-
dzie zorganizowano warsztaty dla maluchów 
z udzielania pierwszej pomocy. - Cieszę się, że 
moje dziecko wzięło udział w rajdzie. Oprócz 
radosnej zabawy, skorzystaliśmy z możliwości 
oznakowania roweru przez policjantów, a także 
wzięliśmy wspólnie udział w kursie I pomocy – 
mówiła pani Kamila, mama jednego z uczestni-
ków. Aspekt edukacyjny przeważał na tegorocz-
nym rajdzie, nie zabrakło jednak atrakcji o zgoła 
innym charakterze. Po ukończeniu rajdu, każdy 

młody rowerzesta z dumnie prezentowanym 
medalem na piersi, mógł udać się na przepyszne 
i oczywiście darmowe hot-dogi, a po zregenero-
waniu sił podziwiać imponujące rowerowe triki 
na najwyższym, światowym poziomie w wy-
konaniu Kamila Kobędzowskiego oraz Szy-
mona Kreczmera. - Jestem bardzo zadowolona 
z frekwencji uczestników tegorocznego rajdu. 
Ważne jest, by od najmłodszych lat zaszczepiać 
w najmłodszych pasję do ruchu, ale i dawać lek-
cje dotyczące bezpieczeństwa. Cieszę się, że to 
zadanie stało się udziałem gminy – komentowała 
później wójt Iwona Agnieszka Łebek.

anna chomicka
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Gminny Rajd Rowerowy

 I mali i duzi pokonali trasę na jednośladach
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Triki rowerowe na najwyższym, światowym poziomie
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Już na wjeździe do Godzieszowej można było 
przekonać się, jak poważnie potraktowano 
tu funkcję gospodarza dożynek. - Wszyscy 

mieszkańcy zmobilizowali się do przygotowań. 
Praktycznie w każdym obejściu królowały ko-
lorowe girlandy, zabawne kukły i ogromne 
dożynkowe instalacje ze słomy – zachwyca się 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Boisko piłkarskie 
zamieniło się w popisowo przystrojony plac do-
żynkowy, który pomieścił dziewiętnaście stoisk 
przygotowanych przez wsie, specjalnie wybu-
dowaną na ten dzień scenę oraz strefę zabaw dla 
najmłodszych.

aktywny udział mieszkańców
Wyjątkowy nastrój dożynek budowany jest na 

ogromnym zaangażowaniu mieszkańców całej 
gminy. - Oprócz niewątpliwych zasług gospo-
darzy dożynek, nieoceniony wkład mają osoby 
przygotowujące wieńce dożynkowe, stoiska 
wsi, czy też startujące w licznych konkursach. 
W tym roku, aż 28 miejscowości postanowiło 
przygotować wieńce mimo, że zadanie wymaga 
dużo czasu i trudu – cieszy się wójt. Wszystkie 
zgłoszone wieńce i stoiska wzięły udział w tra-
dycyjnym konkursie na te najpiękniejsze. - Prag-
niemy w ten sposób docenić i nagrodzić cały 
wysiłek włożony przez mieszkańców – podkre-
ślała Iwona Agnieszka Łebek. W tym roku, jury 
składało się z członków pochodzących z różnych 
stron świata: z Ukrainy, Portoryko, Nikaragui 
i Meksyku! Po zliczeniu głosów okazało się, że 
pierwsze miejsce w kategorii „Najpiękniejsze 

stoisko wsi” zajęły ex aequo Jaksonowice, Kątna 
i Siedlec, drugie miejsce Łozina, Oleśniczka i Pa-
sikurowice, a trzecie Ramiszów, Śliwice i Zaprę-
żyn. Z kolei w kategorii „Najpiękniejszy wieniec 
po najwyższe laury sięgnęli: Borowa, Bukowina 
i Kamień. Drugie miejsce przypadło Godzieszo-
wej, Pruszowicom i Dolnośląskiemu Stowarzy-
szeniu Hodowców Gołębi Rasowych, a trzecie 
Bielawie, Jaksonowicom i Kątnej. W konkur-
sach nie było jednak przegranych! Każda star-
tująca miejscowość została nagrodzona czekiem 
pieniężnym, który może wykorzystać na potrze-
by swojej wsi.

Bo sport to nasza pasja!
Wieloletnim zwyczajem, są także rozgrywki 

w ramach Drużynowego Turnieju Wsi. Przed-
stawiciele sołectw wzięli udział w wielu cieka-
wych konkurencjach jak: „Wyścig na nartach”, 
„Powożenie powozem”, czy „Dopasowanie nazw 
do roślin”. W zaciętej rywalizacji po raz kolejny 
najlepsza okazała się drużyna z Kamienia, dru-
gie miejsce zajęły Jaksonowice, a trzecie Tokary. 
Oprócz tradycyjnych konkursów, odbyły się też 
nowe. - Przed dożynkami ogłosiliśmy konkurs 
na „Najciekawszy gadżet wsi”. Zebraliśmy dzie-
sięć projektów i prototypów materiałów rekla-
mujących daną miejscowość. Tym razem zwy-
ciężył gadżet sołectwa Godzieszowa. W ramach 
nagrody  projekt zostanie przez nas wyproduko-
wany i przekazany mieszkańcom miejscowości, 
aby za jego pośrednictwem promowali swoją 
wieś – tłumaczy Iwona Agnieszka Łebek.

scena zatrzęsła się ...

od licznych i różnorodnych występów artystycz-
nych. W pierwszej kolejności, w ludowy klimat, 
wprowadzili nas członkowie zespołu Bierutowia-
nie Bis oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 
Długołęka. Pierwszy zachwycił nas regionalnymi 
strojami, pięknie wyśpiewanymi i zatańczonymi 
kujawiakami, oberkami i polkami. Jednak serca 
publiczności podbiła młodzież z naszego lokal-
nego zespołu z Długołęki, którą do tego występu 
przygotowała Ineza Marszałek. Ich pokaz został 
nagrodzony gromkimi brawami. Następnie na sce-
nie rozbrzmiały rytmy muzyki disco i latino w po-
staci bardzo energetycznego koncertu CHUCHO. 
Frontman zespołu rozgrzał zebranych pod estradą 
uczestników zabawy do czerwoności, zachęcał do 
wspólnego śpiewania, a nawet zaprosił najwięk-
szych fanów do wspólnego występu na scenie. - By-
łam wniebowzięta! Wystąpiłam na scenie z Chu-
cho! – cieszyła się jedna z uczestniczek zabawy.

hit dożynek
Muzyczną gwiazdą wieczoru był, wszystkim do-

skonale znany, zespół Top One. Weterani sceny 
disco polo zagrali godzinny koncert, prezentując 
swoje największe hity, jak „Biały Miś”, „Ciao Ita-
lia” czy „Miła Moja”. Po występie gwiazdy chętnie 
robiły zdjęcia z fanami oraz rozdawały autografy. 
- Disco-polo na dożynkach to strzał w dziesiątkę! 
Miło jest przypomnieć sobie utwory sprzed lat, 
które królowały w tym czasie na listach przebo-
jów. Śpiewała je wtedy cała Polska! – skomento-
wał Rafał, który na koncert przyjechał z Długołę-
ki. Najwięcej jednak emocji przyniósł konkurs na 
„Hit dożynek”. Wzięło w nim udział sześć drużyn. 
- Uczestnicy przygotowali słowa do melodii ze-
społów, które w ciągu ostatnich lat wystąpiły na 
gminnej, dożynkowej scenie. Na scenę wkroczyli 

Godzieszowa spisała się na  medal!

Święto plonów to świetna okazja do wspólnej zabawy i kultywowania tradycji „Biały miś” w wykonaniu Top One okazał się hitem! 
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naszą gminną tradycją stała się organizacja święta plonów rokrocznie w innej 
miejscowości. tym razem trudom przygotowań podjęli się mieszkańcy godzie-
szowej, jednej z najmniejszych wsi w gminie. udowodnili oni, że nie wielkość, 
lecz jakość są podstawą sukcesu. 
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Godzieszowa spisała się na  medal!

Święto plonów to świetna okazja do wspólnej zabawy i kultywowania tradycji 
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Malownicze stoisko wsi z Siedlca  
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Autorzy sukcesu gminnych dożynek 
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Kolorowe wianki mieszkanek Kątnej przykuwały uwagę 
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Jaksonowiczanki na swoim stoisku kusiły wspaniałymi smakołykami
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w zmyślnych przebraniach i zrobili show, które 
wspominać będziemy jeszcze przez długie lata! 
- śmieje się wójt Łebek. Wszystkie występy były 
żywiołowe i dowcipne. Wprost nie sposób było 
wybrać zwycięzcy, dlatego wójt ze sceny ogłosił, 
że przyznaje sześć pierwszych miejsc!

wyróżnienia wójta
Impreza, która ostatecznie zakończyła się o pół-

nocy, przyciągnęła wielu mieszkańców z całej gmi-
ny i okolic. Dlatego ważnym punktem wieczoru 
był moment wyróżnienia osób, które w sposób 
szczególny przyczyniły się do tego sukcesu. Wśród 
nich znaleźli się starostowie dożynek Bernadeta 
Mazij i Henryk Miziniak, rodzina Państwa Śmi-
churów, koło gospodyń wiejskich z Godzieszowej 
z szefową Zofią Eisler na czele, członkowie klubu 
sportowego Burza Godzieszowa z prezesem Ada-
mem Sikorskim, jak głównodowodzącym. Iwona 
Agnieszka Łebek złożyła na ręce sołtysa Miziniaka 
podziękowania dla wszystkich mieszkańców Go-
dzieszowej, a także doceniła ze sceny zaangażowa-
nie proboszcza parafii w Łozinie, który przygoto-
wał ceremonię mszy świętej. Wyróżnienie trafiło 
również do Edwarda Gersztyna prezesa Dolnoślą-
skiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Raso-
wych i Drobnego Inwentarza, które od lat współ-
tworzy z nami dożynki przygotowując wspaniały 
pokaz zwierząt hodowlanych. Ogromne podzię-
kowania należą się także służbom zapewniającym 
bezpieczeństwo uczestników: strażakom OSP 
Pasikurowice i pracownikom Komisariatu Policji 
w Długołęce.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną 
zabawę. Obszerna fotorelacja oraz film z imprezy 
dostępne są na gminnym profilu na facebooku, 
pod adresem: www.facebook.com/wdlugolece

anna chomicka, miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

sPonsorzy 
n  Drewnex z Piecowic
n   Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego 
Dach Bud

n  Perfecta
n   Bank Spółdzielczy 

w Oleśnicy oddział 
w Długołęce

n   Selgros Cash & Carry 
z Długołęki

n   Budmel – budowa i pro-
jektowanie obiektów 
sportowych z Trzebnicy

n   Gigamarket Leroy 
Merlin w Mirkowie

n   Restauracja Mlekiem 
i Miodem z Kiełczowa

n  Piaskopol z Tokar
n   TCM Florek piaski, 

kruszywa, rozbiórki
n   Vatt Invest wynajem 

powierzchni biurowych 
i magazynowych

n   Brave Design Agencja 
Reklamowa

n   Dartech Kompleksowe 
Usługi Elektryczne

n   Firma Fiodor Adrian 
Fedorowicz oferująca 
sprzedaż kruszyw, usługi 
sprzętowo-transportowe

n   Klinika Zdrowia i Urody 
Botanical Clinic z Do-
maszczyna

n   Instytut Zdrowia  
i Urody Sentido  
z Długołęki

n   Warsztat samochodowy 
JDM Service z Mirkowa

n   Polskie Profesjonalne 
kosmetyki Clarena

n  AGAZ Piotr Nowak

Patroni medialni:
n  Słowo Sportowe
n  Radio Rodzina

Komisja bezapelacyjnie wybrała 
wieniec z Kamienia 
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Wieniec z Borowej na najwyższym 
podium
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Młyn z Bukowiny również zajął  
I. miejsce
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Miło nam poinformować, że w sierpniu na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie na świecie!

Wojciech Ambrozik, Maria Basta, Wiktor Bilski, Błażej Błasz-

czyk, Oliwia Cichoń, Nikodem Cisowski, Matylda Duda, Amelia 

Dziedzic, Jan Dziurowski, Zofia Gabalewicz, Antonina Goińska, 

Livia Graba, Stanisław Grabiński, Dagmara Ilków, Patryk Janic, 

Filip Jaruzel, Natan Jednaki, Julia Kałużna, Julian Kaspero-

wicz, Arya Kawaler, Tymon Kowalski, Oliwia Kroik, Jerzy Ku-

charski, Alicja Kupis, Marcel Łaś, Antonina Ławniczak, Amelia 

Nieznalska, Jan Osetek, Nina Ostrycharz, Maksymilian Pająk, 

Filip Panek, Roma Pelczar, Karolina Radota, Leon Raniszewski, 

Aleksandra Rola, Mikołaj Rup, Iga Rzeźnik, Oliwia Sikora, Ka-

jetan Stodółka, Aleksander Szafraniec, Zuzanna Śliwa, Jakub 

Undziakiewicz, Kuba Warchoł, Julian Wdowik, Eliza Wojcie-

chowska, Szymon Wójcicki, Jagna Zadorożna, Hanna Zając, 

Nikodem Zalewski. 
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n  pasikurowice to wieś zlokalizowana 
w północno - zachodniej części gminy, 
w pobliżu drogi ekspresowej S8. Dojazd 
stąd do Wrocławia zajmuje ok. 20 
minut. Na miejscu znajdują się: kościół, 
dwa sklepy spożywcze, punkty usłu-
gowe i dworzec kolejowy, przy którym 
zatrzymuje się szynobus relacji Wrocław-
-Trzebnica. Najbliżej funkcjonującym 
ośrodkiem edukacyjnym jest zespół szkół 
w Siedlcu.

n  Działka przeznaczona do sprzedaży 
o numerze 104/2 i powierzchni 0,1503 
ha położona jest przy ul. Miodowej, ok. 

400 m od głównej drogi (ul. Wrocław-
skiej). Nieruchomość położona jest na 
płaskim terenie, ma kształt prostokąta. 
Jej otoczenie stanowią tereny niezabudo-
wane (pola i las) oraz zabudowa jednoro-
dzinna. Sieci infrastruktury technicznej 
doprowadzone są do zabudowań przy ul. 
Miodowej ok. 100 m od granicy działki. 
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną oraz zabudowę zagrodową. Pla-
nowany termin I przetargu to październik 
br. Cena wywoławcza w przetargu to 135 
tys. zł netto.

n  Druga działka przeznaczona do sprzedaży 
w Pasikurowicach oznaczona numerem 
96/4, położona jest przy ul. Słonecznej 
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, 
głównie z zabudową jednorodzinną i zagro-
dową. Nieruchomość o powierzchni 0,2041 
ha ma kształt zbliżony do litery L. Sieci 
infrastruktury technicznej poprowadzone 
są w ciągu ul. Słonecznej. W miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudo-
wę zagrodową. Planowany termin I prze-
targu to październik br. Cena wywoławcza 
przetargu to 165 tys. zł netto.

nieruchomości na sPrzedaż

Wydział Spraw Obywatelskich
Budowa nowych placów zabaw
W tym roku gmina przeznaczyła na konserwację placów zabaw 
już ponad 62 tys. zł. W ramach tej kwoty odnowiono elementy 
na 27. placach w: Bąkowie, Bielawie, Brzeziej Łące, Bukowinie, 
Bykowie, Długołęce, Dobroszowie, Domaszczynie,  Godzieszo-
wej, Jaksonowicach, Januszkowicach, Kamieniu, Kątnej, Kępie, 
Kiełczowie Kiełczówku Łosicach, Michałowicach, Mirkowie, 
Oleśniczce, Pasikurowicach, Piecowicach, Pruszowicach, 
Rakowie Siedlcu, Tokarach i w Węgrowie. Ponadto przekazano 
ponad 49 tys. zł. na zakup nowych elementów zabawowych w: 
Bąkowie, Bielawie, Domaszczynie, Jaksonowicach, Kamieniu, 
Kątnej, Kępie, Kiełczówku, Krakowianach, Łozinie, Śliwicach 
i Węgrowie. We wrześniu 2018 r. budżet Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzbogaci się o 
dodatkowe środki finansowe w wysokości 299 tys. zł. Zostaną 
one rozdysponowane na remont i konserwację placów zabaw 
znajdujących się na terenie gminy Długołęka, ale przede 
wszystkim na rozpoczęcie działań mających na celu wymianę 
całych placów zabaw na nowe. Nowa ciuchcia w Kiełczówku czeka na pasażerów 
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dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy zdrowia i pięknych lat życia! a waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia! 
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ochrona środowiska 

ZWIERZAK  
DO ADOPCJI

czekam  
na ciebie!

10 letni Świętek to idealny 

towarzysz dla starszej osoby. 

Piesek jest bardzo wesoły 

i uwielbia jeździć  

samochodem.    
Prosimy o kontakt pod nr tel.  
71 323 02 72 lub 518 756 665. 

krok Vii - jesienią zadbaj  
o ekologiczną edukację dziecka

w rzesień to idealny moment, aby 
zmienić utarty sposób myślenia 
i wcielić w życie zasady zero wa-
ste, zwłaszcza u najmłodszych!

wybierz pudełka wielokrotnego użytku
Przygotowując posiłki do szkoły lub do 

pracy, wciąż jeszcze sięgamy po papier lub 
foliowe woreczki. Zmień ten nawyk już 
dziś! Wybierz pojemnik wielokrotnego 
użytku, do którego zmieszczą się zarówno 
kanapki, jak i zdrowe przekąski. Na ryn-
ku znaleźć można wiele ciekawych i este-
tycznie wykonanych naczyń np. ze stali 
nierdzewnej, które posłużą przez wiele 
lat. Takie pojemniki na pewno spodobają 
się młodym ludziom, i tym chętniej będą 
z nich korzystać spożywając pełnowartoś-
ciowe, domowe posiłki, zamiast przetwo-
rzonych produktów, które kuszą pięknymi 
opakowaniami. Oprócz tego budujemy 
w najmłodszych kolejny ważny nawyk 
spożywania śniadania, o którym mówi się, 
że jest najważniejszym posiłkiem w ciągu 
dnia.

wyprawka do szkoły
Część z Państwa wpadła zapewne w wir 

szkolnych zakupów. Warto jednak przy-
pomnieć, aby przed zakupami zawsze 
przejrzeć domowe zakamarki. Sprawdź-
cie wraz z dziećmi, czy akcesoria z po-
przedniego semestru nie są wystarczają-
ce. Zamiast foliowych okładek na książki 
i zeszyty postaw na oprawę z papieru. Za-
miast szeregu plastikowych długopisów, 
wybierz wieczne pióro. Pokaż dziecku, że 
trwałość i dobra jakość produktów znaczy 
więcej, niż chwilowa moda.

ewelina Byra
wydział ochrony środowiska

ZERO WASTE  
– czysty sposób na życie

fo
t. 
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Zamiast foliówek wybierz pojemnik wielokrotne-
go użytku

Dobra wiadomość  
dla mieszkańców Bielawy!

6 września 2018 r. wójt gminy Dłu-
gołęka wydał decyzję odmowną 
spółce GEOTRANS S.A. doty-
czącą ustalenia środowiskowych 

uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na przetwarzaniu odpadów 
poprzez mieszanie żużli i popiołów pale-
niskowych z kruszywami naturalnymi (tj 
.piasek, żwir) na terenie byłego składowi-
ska odpadów w Bielawie. Ze względu na 

skomplikowany charakter sprawy, obo-
wiązujące procedury, w tym konieczność 
opiniowania z organem ochrony środowi-
ska postępowanie trwało aż dwa lata. Po-
stępowanie wywołało liczne obawy i pro-
testy lokalnej ludności. Rozstrzygnięcie 
wójta zapewne usatysfakcjonuje zaniepo-
kojonych mieszkańców.

marta nawrocka
wydział ochrony środowiska
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wyBory / fundusze zewnętrze

teRMin WyboRóW
Wybory samorządowe odbędą się 21 paździer-
nika 2018 r. W dniu wyborów lokale wyborcze 
czynne są od godz. 7:00 do 21:00.
Kto Może zaGłosoWać?
Głosować w wyborach samorządowych mogą 
wszyscy, którzy posiadają czynne prawo wy-
borcze. Są to osoby posiadające obywatelstwo 
polskie lub Unii Europejskiej. Głosujący musi 
mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać 
na obszarze gminy, powiatu i województwa, 
którego dotyczy wybór.
Gdzie GłosoWać W WyboRaCh?
Przed wyborami warto sprawdzić, gdzie mieści 
się „nasz” lokal wyborczy. Zgodnie z zapisami 
nowego Kodeksu wyborczego - w gminie 
Długołęka dokonano zmian w podziale gminy 
na okręgi wyborcze (http://dlugoleka.bip.net.
pl/?a=8405) i stałe obwody głosowania (http://
dlugoleka.bip.net.pl/?a=8404). Głos korespon-
dencyjny będą mogły oddać jedynie osoby 
niepełnosprawne.
Czy Można GłosoWać nie MaJąC sta-
łeGo MeldunKu?
Tak. Wyborca stale zamieszkały lub niezamiesz-
kały, ale stale przebywający na terenie gminy 
Długołęka bez zameldowania na pobyt stały lub 
wyborca stale zamieszkały w gminie pod innym 
adresem aniżeli adres jego zameldowania na 
pobyt stały, na własny wniosek wniesiony pi-
semnie do urzędu gminy zostanie umieszczony 
w rejestrze wyborców właściwym dla wskaza-
nego miejsca zamieszkania lub przebywania. 
Wnioski można składać cały rok.
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do 
spisu wyborców wydaje wójt w terminie 3 
dni od daty złożenia wniosku. Wójt przed 
wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić, 
czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do 
rejestru wyborców spełnia warunki stałego 
zamieszkania na terenie danej gminy. Wobec 
tego decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców 
można uzyskać wtedy, kiedy wykaże się stałe 
zamieszkiwanie pod określonym adresem np. 
poprzez potwierdzenie stałego zamieszkania 
wyborcy w lokalu dokonane przez właściciela, 

innej osoby dysponującej tytułem prawnym do 
lokalu lub osoby stale zameldowanej (sąsiada), 
sołtysa albo radnego w formie oświadczenie 
i własnoręcznego podpisu na formularzu 
deklaracji składanej przez wyborcę. Inną formą 
udokumentowania stałego zamieszkiwania 
przez wyborcę może być dołączenie do wniosku 
dokumentów potwierdzających związek z loka-
lem, w którym ma zostać dokonany wpis do re-
jestru np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu 
wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie 
do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku 
w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocła-
wiu (adres zamieszkania w gminie Długołęka) 
itp. Do wniosku należy również dołączyć: kse-
rokopię ważnego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość wnioskodawcy i pisemną dekla-
rację, w której wnioskodawca podaje swoje 
obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy 
prawa wyborczego nie określają ostatecznego 
terminu, w którym wniosek powinien zostać 
złożony, gdyż rejestr wyborców jest stały, 
a nie prowadzony w związku z konkretnymi 
wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie 
ma znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. 
Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru 
wyborców zostanie złożony np. w ostatnim 
dniu roboczym przed wyborami, decyzja 
w sprawie może nie być wydana w tym samym 
dniu. Dlatego aby zdążyć przed tegorocznymi 
wyborami samorządowymi kompletny wniosek 
o dopisane należy złożyć najpóźniej 16 paź-
dziernika 2018 r. Wnioski o dopisywanie do 
rejestru wyborców przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy Długołęka, w wydziale spraw obywa-
telskich, Długołęka ul. Robotnicza 12, parter 
budynku, stanowisko ds. ewidencji ludności 
(pok. 6), tel. 71/ 323 02 35 w godzinach pracy 
urzędu. Wnioski nie podlegają opłacie.
Czy W WyboRaCh saMoRządoWyCh 
Można GłosoWać na podstaWie za-
śWiadCzenia o pRaWie do GłosoWania?
Nie. W wyborach samorządowych zaświadczeń 
o prawie do głosowania poza miejscem stałego 
zamieszkania nie wydaje się.

GłosoWanie pRzez pełnoMoCniKa
Głosować przez pełnomocnika mogą wy-
borcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
całkowitej niezdolności do pracy; niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji; zaliczeniu 
do I grupy inwalidów; zaliczeniu do II grupy 
inwalidów; oraz osoby о stałej albo długo-
trwałej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny.
Kto Może być pełnoMoCniKieM?
Może nim być tylko osoba wpisana do 
rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
wyborca udzielający pełnomocnictwa do 
głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć 
tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 
jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny 
(ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny 
(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, 
brat, siostra lub osoba pozostająca w sto-
sunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika.
zasady GłosoWania:
Aby oddać ważny głos w wyborach  
do rady gminy, powiatu oraz sejmiku wo-
jewództwa głosuje się tylko na jedną listę 
kandydatów, stawiając „X” (co najmniej dwie 
przecinające się linie) w kratce  
z lewej strony obok nazwiska jednego  
z kandydatów z tej listy przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do uzyskania manda-
tu. W głosowaniu na wójta głosować można 
tylko na jednego kandydata, stawiając znak 
„X” (co najmniej dwie przecinające się linie)  
na karcie w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska kandydata.

Więcej informacji znajduje się 

na stronie bip-u:  

www.dlugoleka.bip.net 

Wybory samorządowe – kompendium wiedzy

INNOWaCyJNa eduKaCJa W gMINIe długOłęKa
W nowym roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie się realizacja do-
datkowych zajęć dla uczniów, organizowanych w ramach projektu 
„Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki 
Śląskie i Wisznia Mała”. Jego celem jest podniesienie kompetencji 
uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz pobudzenie ich 
zainteresowań i wiedzy w dziedzinach związanych z biologią, chemią, 
fizyką, geografią i matematyką. Do projektu zakwalifikowały się cztery 

dotacje na Bieżąco

szkoły podstawowe z: Borowej, Brzeziej Łąki, Siedlca i Szczodrego. 
Uczniowie w grupie wiekowej od klasy czwartej do siódmej będą 
uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach doświadczalnych w pla-
cówkach badawczych i laboratoriach oraz dodatkowych zajęciach 
z nauk przyrodniczych i robotyki. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 145 
784,75 zł i będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku.
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inwestycje

KANALIZACJE SANITARNE
budoWa RuRoCiąGu tłoCzneGo  
szCzodRe – dłuGołęKa
Po rozwiązaniu problemów formalnych 
związanych z dokumentacją projektową, gmina 
podpisała umowę na budowę rurociągu pomię-
dzy Szczodrem a Długołęką z firmą EKO-WOD. 
Inwestycja, wyceniona na 3,3 mln zł, umożliwi 
odprowadzanie ścieków ze Szczodrego do 
oczyszczalni ścieków w Mirkowie. Z przyczyn od 
nas niezależnych, nie było możliwości rozpoczę-
cia realizacji zadania we wcześniejszym czasie. Po 
zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu po-
zwolenia na użytkowanie, tj. w i kwartale 2019 
r., mieszkańcy Szczodrego będą mogli fizycznie 
odprowadzać ścieki do oczyszczalni. O dokład-
nym terminie będziemy informować mieszkań-
ców pisemnie. W pismach wskazane zostanie, co 
i kiedy należy wykonać, aby można było legalnie 
odprowadzić ścieki do kanalizacji.

dROgI
ModeRnizaCJa ul. KRótKieJ  
i sWobodneJ W byKoWie
W sierpniu podpisaliśmy umowy dotyczące ro-
bót budowlanych przy ul. Krótkiej i Swobodnej 
w Bykowie. Wykonawcą prac w ul. Krótkiej jest 
firma Cygan Stanisław. Wartość zleconych prac 
wynosi blisko 160 tys. zł, a termin ich zakończe-
nia przewidziano na koniec października br. 
Modernizacją ul. Swobodnej zajmie się firma 
AN-GREG Grzegorz Stiller. Wartość zadania 
wynosi ok. 150 tys. zł z terminem zakończenia 
przypadającym na połowę października 
br. Zakres obu zadań obejmuje m.in.: wyko-
nanie nowej nawierzchni drogi z mieszanek 
mineralno-bitumicznych wraz z jej konstrukcją, 
wykonanie poboczy z kruszywa oraz  nawierzch-
ni zjazdów z kostki betonowej.
ModeRnizaCJa naWieRzChni  
ul. spoRtoWeJ i odCinKa  
ul. oRzeChoWeJ W bRzezieJ łąCe
5 września podpisaliśmy umowę z firmą AN-GREG 
Grzegorz Stiller na realizację inwestycji drogo-
wej  w Brzeziej Łące. Zakres działań obejmuje 
wykonanie: nowej nawierzchni asfaltowej wraz 
z konstrukcją, zjazdów i dojść do posesji oraz 
budowę wyniesionych progów zwalniających. Ter-
min zakończenia prac budowlanych przewidziano 
na grudzień br, a ich wartość to blisko 1 mln zł.

OBIEKTY KUBATUROWE
budoWa pRzedszKola W boRoWeJ
Gmina finalizuje wybór wykonawcy inwestycji 
budowy przedszkola w Borowej w ramach pro-
cedury przetargowej. Z uwagi na problemy na 
rynku wykonawczym oraz konieczność dokona-
nia etapowania realizacji zadania (a tym samym 
uregulowania wszystkich kwestii formalnych 
niezbędnych dla rozpoczęcia prac w terenie) 
– podpisanie umowy przewidujemy dopiero 
w najbliższych dniach. Najkorzystniejszą ofertę 
cenową złożyła firma STANBUD, a wartość 
zadania opiewa na kwotę blisko 10 mln zł brutto. 
Zakres prac obejmować będzie budowę obiektu 
przedszkola z siedmioma salami dydaktycznymi 
oraz infrastrukturą towarzyszącą. Planujemy 
realizację prac ziemnych jeszcze w tym roku, 
z kolei od wiosny przyszłego roku ruszyć mają 
prace budowlane. Termin zakończenia inwestycji 
to koniec 2019 r.

Rozbudowa  
szkoły w Mirkowie
W związku z docierającymi do nas niepraw-
dziwymi informacjami dot. rozbudowy szkoły 
w Mirkowie przedstawiamy stanowisko wójta 
dotyczące inwestycji.

n  RozpoCzęCie zadania W teRenie  
– przyczyny opóźnień 

Faktyczne rozpoczęcie prac w terenie możliwe 
było nie wcześniej niż po opracowaniu kom-
pletnej dokumentacji projektowej i przepro-
wadzeniu procedury przetargowej dla wyboru 
wykonawcy robót budowlanych. Podczas prac 
projektowych (rozpoczętych w czerwcu 2016 r., 
a planowanych do zakończenia w grudniu 2016 
r.) obejmujących pierwotnie wyłącznie budowę 
sali gimnastycznej, ustawodawca wprowa-
dził zmiany w przepisach prawa dot. systemu 
oświaty. Dlatego też podjęto natychmiastową 
decyzję o rozszerzeniu zakresu zadania o zapro-
jektowanie dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych. 
Wiązało się to jednak z wynikającymi z tego 
tytułu opóźnieniami w założonym wcześniej 
harmonogramie realizacji inwestycji. Pozwolenie 
na budowę otrzymaliśmy 29 marca 2017 r. i nie-
zwłocznie rozpoczęliśmy procedurę przygotowa-
nia przetargu dla wyboru wykonawcy. Podpi-

sanie umowy zostało poprzedzone, aż trzema 
postępowaniami przetargowymi – powodem 
był brak zainteresowania firm realizacją zadania 
oraz bardzo wysokimi kwotami wykonawczymi 
znacznie przekraczającymi możliwości finansowe 
budżetu gminy:
postępowanie i: ogłoszone 17.05.2017 r., ot-
warcie ofert 05.06.2017 r., unieważnione w dniu 
05.06.2017 r. z powodu braku złożonych ofert
postępowanie ii: ogłoszone 07.06.2017 
r. - niezwłocznie po unieważnieniu poprzed-
niego przetargu, otwarcie ofert 23.06.2017 r., 
unieważnione 18.07.2017 r. z powodu faktu, iż 
jedyna zgłoszona zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych oferta (o wartości ok. 14,4 mln zł) 
przekraczała kwotę zabezpieczoną w budże-
cie (kwota, jaką gmina mogła przeznaczyć na 
zadanie, za zgodą Rady Gminy Długołęka, została 
zwiększona na sesji rady 29.06.2017 r. z kwoty 
pierwotnie na to zadanie zabezpieczonej, tj.: 5,7 
mln zł do 10,4 mln zł)
postępowanie iii: ogłoszone 27.07.2017 r. - 
niezwłocznie po unieważnieniu poprzedniego 
przetargu, w którym złożono oferty, otwarcie 
ofert 18.08.2017 r., wybór oferty: 22.09.2017 r., 
podpisanie umowy – 29.09.2017 r.
Pomimo zachowania wysokiego reżimu tempa 
ogłaszania kolejnych postępowań i podejmo-
wania decyzji umożliwiających rozstrzygnięcie 
do zawarcia umowy mogło dojść dopiero we 
wrześniu 2017 r. 

n  pRzeRWa W RealizaCJi pRaC  
– przerwa wakacyjna

W okresie tegorocznej przerwy wakacyjnej, 
prace na inwestycji realizowane były przy zdecy-
dowanie mniejszym zaangażowaniu wykonawcy. 
Było to efektem problemów, do jakich doszło 
w okresie wiosenno-letnim dot. poważnych 
kolizji z gazem i siecią telekomunikacyjną. Ich 
rozwiązanie wymagało załatwienia szeregu 
formalności i zatwierdzenia określonych doku-
mentów przez odpowiednie instytucje. Uregu-
lowanie formalności spowodowało konieczność 
przerwania prac w części obiektu na okres blisko 
dwóch miesięcy, co nałożyło się na okres wakacji. 
Nie było możliwości, aby rozwiązać wskazane 
problemy techniczne szybciej. Były one na tyle 
poważne i skomplikowane, iż pomimo podjęcia 
przez nas szeregu działań w jednostkach decy-
dujących o sposobie ich rozwiązania, nie udało 
się przyspieszyć ponownego rozpoczęcia prac 
w terenie.

n  bRaK postępóW pRaC  
i pRaCoWniKóW na inWestyCJi

Należy podkreślić, że prace w Mirkowie są 
w toku, a ich przebieg regulowany jest kwestia-
mi technicznymi i terminami poszczególnych 
dostaw. Pomimo ogromnych trudności, jakie  
obserwujemy na rynku wykonawczym (i które 
odbijają się również na inwestycjach gminnych), 

inwestycje w trakcie realizacji
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Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 u
g

Wizualizacja szkoły w Mirkowie dokończenie na str 12 }



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

wywiad / inwestycje

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.

natalka to dwunastoletnia mieszkanka bąko-
wa. siła i determinacja państwa córki w wal-
ce z chorobą wzbudza niesamowity respekt. 
pozostały dwa miesiące do operacji. na czym 
polega jej proces oraz jaką drogę musiała 
przejść natalka na drodze do samodzielności?
Natalka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa 
i wodogłowiem. Według pierwszych diagnoz le-
karzy miała nie chodzić, nie rozwijać się psychicz-
nie, mieć problemy z mową. Nie poddaliśmy się 
i już od pierwszych dni jej życia podjęliśmy walkę  
– najpierw o życie córki, a następnie o samodziel-
ność. Jej codzienność to intensywna rehabilita-
cja, konsultacje lekarskie. Kilka lat temu Natalka 
zaczęła chodzić o kulach, co przy jej schorzeniu 
jest niesamowitym sukcesem. Choroba niestety, 
co chwilę ukazuje swoje ciemne oblicze i nie po-

zwala nam zapomnieć, że cały czas musimy wal-
czyć. Pojawiły się przykurcze w kolanach, które 
niosą ze sobą nie tylko ból, ale także strach, gdyż 
w krótkim czasie mogą spowodować, że Natalka 
z dziewczynki w miarę samodzielnej, stanie się 
dziewczynką poruszającą się na wózku inwalidz-
kim. Straci wszystko, o co tak dzielnie walczyła 
całe życie. Jedyną szansą na samodzielność jest 
obecnie operacja wszczepienia mechanizmów do 
kolan, które mają za zadanie zlikwidować przy-
kurcze. Wykonanie operacji możliwe jest w Kli-
nice Ortopedycznej w Aschau w Niemczech. Po 
operacji niezbędne jest zaopatrzenie Natalii w spe-
cjalistyczne ortezy i długotrwała rehabilitacja.

Jaki jest koszt operacji i zaopatrzenia ortope-
dycznego niezbędnego po operacji?
Koszty, jakie musimy ponieść wycenione są obec-
nie na kwotę ponad 130 tysięcy złotych, nie wli-
czając w to kosztów późniejszej, niezbędnej reha-
bilitacji. Operacja oraz zaopatrzenie ortopedyczne 
nie są w żadnym stopniu refundowane przez 
NFZ. Kiedy otrzymaliśmy kosztorys z kliniki by-
liśmy przerażeni. Jest to suma, która przekracza 
nasze możliwości finansowe. Dzięki pomocy ludzi 
dobrej woli udało nam się pozyskać pieniądze na 
operację. Pozostała jednak olbrzymia kwota na 
zaopatrzenie ortopedyczne, bez którego - według 
informacji lekarzy - operacja nie ma sensu. Wie-
my, że jest to jedyna szansa dla naszego dziecka, by 
nie spędziło reszty życia na wózku inwalidzkim.

Walka o  niezależność i  samodzielność pań-
stwa córki to dziewięć operacji oraz codzien-
na rehabilitacja. skąd tyle siły i uporu w tak 
młodym człowieku? Jak udaje się państwu 
motywować córkę do działania?

Natalka od urodzenia jest rehabilitowana, długie 
miesiące swojego życia spędziła w szpitalu. Ćwi-
czenia to jej codzienność. Myślę, że doświadczenia 
kształtują jej charakter – rozwagę i obowiązko-
wość. Nie zna beztroskiego życia, jakie prowadzą 
jej rówieśnicy. Tak jak każdy ma gorsze dni. Zda-
rza się, że nie chce jechać na rehabilitację, jednak 
rozumie, że tylko ciężką pracą osiągnie to, co in-
nym przychodzi z łatwością.

natalka to uśmiechnięta i żywiołowa dziew-
czynka. Jakie ma marzenia?
Marzenia Natalki mogą wydawać się prozaiczne. 
Jej marzeniem jest po prostu robić to, co robią jej 
rówieśnicy. Chciałaby samodzielnie tańczyć, spa-
cerować z psem i jeździć na nartach. Być niezależ-
ną od innych.

dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że uda 
się państwu zebrać odpowiednią kwotę pie-
niężną, by operacja w  niemczech doszła do 
skutku. tak niewiele dzieli nas od sukcesu. 
dlatego prosimy naszych czytelników o  po-
moc, każda złotówka ma znaczenie w osiąg-
nięciu celu. natalka już niejednokrotnie po-
kazała ile siły i determinacji w niej drzemie. 
pozwólmy dziewczynce i jej rodzicom spełnić 
największe marzenie!

każdy może pomóc w  spełnieniu marzenia natalii. 
na portalu https://www.siepomaga.pl/natalia-
-lizynska trwa zbiórka. Pomóc można też sms-owo 
(numer: 72365, treść sms-a: s12015) lub przekazując 
kwotę darowizny przelewem tradycyjnym (odbior-
ca: fundacja siepomaga, ul. za Bramką 1, 61-842 
Poznań, numer rachunku bankowego alior Bank: 65 
1060 0076 0000 3380 0013 1425, w  tytule przelewu 
należy wpisać: 12015 natalia liżyńska darowizna).

Moim marzeniem jest robić to, co robią moi rówieśnicy 

Natalka to mała wojowniczka, która udowadnia, że nie ma 
rzeczy niemożliwych!
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wywiad z rodzicami natalii liżyńskiej, dziewczynki walczącej o zdrowie i dzieciństwo przeprowadziła martyna owczarek.

firma MIRS realizująca inwestycję, należy do 
grona firm rzetelnych i mocno zaangażowanych 
w wykonywane zadania. Na placu budowy co-
dziennie pracuje od kilkunastu do kilkudziesięciu 
pracowników (poza okresem, kiedy doszło do 
wstrzymania prac z przyczyn opisanych powyżej) 
– dostajemy w tej kwestii raporty od kierownika 
budowy. Kategorycznie należy zdementować 
docierające do nas informacje, jakoby pracowni-
cy firmy realizującej zadanie zostali przeniesieni 
do prac przy przedszkolu w Borowej. Przetarg 
na wybór wykonawcy prac w Borowej został 
rozstrzygnięty dopiero 14 września br., do 
podpisania umowy dopiero dojdzie, a w samej 
miejscowości nie rozpoczęto jeszcze żadnych 

prac w terenie. Firmą wybraną w przetargu nie 
jest firma MIRS, a firma STANDUB – dysponująca 
swoim własnym potencjałem pracowników 
i sprzętu.
teRMin zaKoŃCzenia zadania
Zgodnie z zawartymi porozumieniami do umowy 
planujemy oddać nowo wybudowany obiekt 
szkoły w terminie do 15 stycznia 2019 r. - tj. 
w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zajęć 
lekcyjnych od II. semestru aktualnego roku szkol-
nego. Roboty budowlane przy sali gimnastycznej 
mają zostać zakończone do 15 marca 2019 r  
– oddanie do użytkowania tego obiektu  
powinno nastąpić w przeciągu miesiąca od  
dnia zakończenia prac w terenie.
- Zapewniam, że zadanie jest dla mnie prio-

rytetem. Podchodzę do niego ze szczególną 
dbałością przede wszystkim z uwagi na dzieci 
i młodzież, dla których jest ono realizowane. 
Rozumiem rozdrażnienie i niepokój związany 
z opóźnieniami - nie mniej jednak inwestycja jest 
naszym wspólnym celem. Ostatnim czego chcia-
łabym przy tak trudnej realizacji i problemach, 
z jakimi się borykamy przy jej nadzorze, jest to, 
by stały się one płaszczyzną do generowania 
niepotrzebnych konfliktów. Zapewniam też, że 
jesteśmy w stałym kontakcie z dyrekcją szkoły 
i wspólnie dbamy o to (przy bardzo dużym zaan-
gażowaniu dyrektora), by dzieci były bezpieczne, 
a zajęcia odbywały się w warunkach na tyle 
komfortowych na ile pozwala na to realizowana 
inwestycja - mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.  

dokończenie ze str 11 }


