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Lodówka społeczna
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stanęła lodówka, w któ-
rej można zostawiać jedzenie dla potrzebujących. str. 2

Kanalizacja w Mirkowie 
Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowej, Modrej, Wrzosowej, 
Bławatnej, części Azaliowej i Kalinowej.     str. 3

w numerze:

trwa nabór do gminnego klubu „senior+”  str. 6

stoP Przemocy! НІ НАСИЛЛЮ!                str. 14-15

rekordowe dofinansowanie dla gminy długołęka               str. 3

9 listopada wielkie otwarcie parku w szczodrem po rewitalizacji
Na zdjęciu z wójtem Wojciechem Błońskim, kierownicy trzech wydziałów nadzorujących tę inwestycję (od lewej): Dagmara Parfanowicz  
(pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych), Tomasz Kudyba (porządek publiczny i transport) i Marta Nawrocka (ochrona środowiska).
 str. 8-9
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12 października w Kiełczowie oficjalnie ot-
warto pierwsze w naszej gminie Podwórko 
Talentów NIVEA.

budowa placu nie trwała długo, jednak by mógł 
on powstać, potrzeba było wielu starań miesz-
kańców, rady sołeckiej Kiełczowa i innych lu-
dzi życzliwie nastawionych do tej inicjatywy. 

Dzięki głosowaniu w internetowym plebiscycie, gmina 
Długołęla uzyskała I miejsce (ponad 73 tys. oddanych 
głosów).

Podczas uroczystego otwarcia, biało-niebieską wstęgę 
wraz z wójtem Wojciechem Błońskim przecięli miesz-
kańcy. Podwórko Talentów NIVEA to nowoczesny, 
edukacyjny plac zabaw, dzięki któremu dzieci mogą 

wcześnie odkryć to, w czym są dobre. To również do-
bre miejsce, by spędzać czas wolny z dala od telewizora, 
czy komputera.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Z inicjatywy wójta Wojciecha Błońskiego przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłu-
gołęce stanęła lodówka społeczna.

P rzeszklona witryna chłodnicza stoi w miejscu 
ogólnodostępnym, w zabudowie chroniącej ją 
przed warunkami atmosferycznymi. Zamysł tej 
inicjatywy jest bardzo prosty: masz za dużo je-

dzenia, wkładasz je do lodówki, a każda osoba może z ta-
kiego jedzenia skorzystać. Dzięki temu, zamiast wyrzucać 
nadmiar żywności, dzielimy się nią z osobami, które tego 
naprawdę potrzebują. Lodówka stanęła w Długołęce dzię-
ki wrocławskiej Fundacji Weźpomóż.pl, która bezpłatnie 
przekazała sprzęt i na dobry początek zaopatrzyła chło-
dziarkę w produkty spożywcze. - Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do przyłączenia się do inicjatywy dzielenia 
się jedzeniem z innymi. Dobro wraca – mówi wójt Woj-
ciech Błoński. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

sPis treści /z życia gminy

Witajcie na świecie  str. 2 

Podwórko talentów  str. 2 

Podziel się posiłkiem  str. 2

Inwestycje  str. 3

Stypendia wójta przyznane  str. 4

Nasza gminna, zdolna młodzież  str. 5 

Sebastian Wawrzyniak w Kadrze Narodowej  str. 5

Złote gody  str. 6 

Dołącz do Gminnego Klubu „Senior+”  str. 6 

Bezpłatna mammografia  str. 6 

Szczepienia przeciwko grypie  str. 6

Jestem pierwszakiem!  str. 7

Otwieramy park! Zapraszamy wszystkich mieszkańców  str. 8-9

Historia parku i pałacu w Szczodrem  str. 10

Taniec ludowy ma się bardzo dobrze  str. 11

Migawki kulturalne  str. 12-13

Stop przemocy!  str. 14

НІ НАСИЛЛЮ!  str. 15

Integracja na medal  str. 16

w tym numerze: 

Miło nam poinformować, że w sierpniu, wrześniu i paździer-
niku na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

Witajcie  
na świecie!

Aleksandra Adamczyk, Karol Adamkiewicz, Helena Bachar, Katarzyna 
Baran, Oliwia Basta, Lilianna Berbeć, Lena Buczek, Maja Cholewa, 
Maria Ciąćka, Stanisław Cichy, Matylda Cidyło, Dorian Cząstka, 
Maria Czuchnowska, Zuzanna Dąbrowska, Mikołaj Dobrowolski, 
Zofia Federowicz, Jagoda Frąk, Marlena Głąb, Jagoda Gosk, Mikołaj 
Haczkowski, Małgorzata Hładczuk, Daniel Jagudzki, Tymon Janczarek, 
Antoni Kołbuc, Mikołaj Koman, Hanna Kowalczyk, Mateusz 
Kowalewski, Martyna Krzystek, Aleksander Kwiatkowski, Antonina 
Lasmanowicz, Filip Łazarz, Martyna Łukasiewicz, Pola Łukasiewicz, 
Julian Łukomski, Matylda Matysiak, Szymon Michowski, Stanisław 
Mierzwa, Cezary Mucha, Melania Muszyńska, Szymon Noga, Jagoda 
Paczka, Aleksander Palma, Helena Partyka, Mateusz Paśnik, Natalia 
Pawlik, Filip Paździor, Zofia Pelczarska, Aleksandra Pełka, Oliwia 
Piech, Michalina Pietrzak, Emily Pinto Ribeiro, Agata Pleciak, Nataniel 
Puzio, Filip Rosicki, Zbigniew Ruta, Igor Rybak, Konstanty Ryżewski, 
Liliana Siemionow, Malina Skrzypczyńska, Ignacy Smorawski, Mikołaj 
Stępień, Bruno Szust, Zofia Szweda, Hanna Szynalik, Wiktor Śmietana, 
Maksymilian Świątek, Wojciech Tokarski, Antoni Warzyński, Natalia 
Warzywoda, Olga Wilkocka, Artur Wnętrzak, Maks Wrzaszczak, Marcel 
Zawada, Alicja Zielińska, Aleksandra Zyskowska.

Dzieciaki, witamy Was serdecznie,  
życzymy zdrowia i pięknych lat życia!  

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

Podwórko talentów 
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Podziel się posiłkiem
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Przetarg na żłobek i przedszkole
Przygotowywany jest przetarg na wykona-
nie w trybie zaprojektuj i wybuduj projektu 
i robót budowlanych dla żłobka i przedszkola 
w Kiełczowie. 

remont świetlicy w dobroszowie
Wpłynęły trzy oferty przetargowe na re-
mont świetlicy w Dobroszowie Oleśnickim 
- remont generalny toalet oraz budowa 
podjazdu dla niepełnosprawnych. Trwa ich 
weryfikacja.

termomodernizacja  
szkoły w wilczycach
Wpłynęła jedna oferta przetargowa na 

termomodernizację budynku szkoły w Wilczy-
cach w zakresie remontu kotłowni i wymiany 
kotłów c.o. z węglowych na gazowe. Trwa jej 
weryfikacja.

ukończone inwestycje
Zakończona została inwestycja budo-
wy oświetlenia i monitoringu w parku 
w Szczodrem. Zrealizowana została też 
budowa oświetlenia drogowego w Bie-
lawie, ul. Jaśminowa, Hiacyntowa i La-
wendowa oraz w Kiełczowie, ul. Zielona 
i Borowa. 

równanie dróg gruntowych
Wykonano naprawy dróg w miejscowościach: 

Mirków, Długołęka, Zaprężyn, Szczodre, Do-
maszczyn, Pruszowice, Ramiszów, Wilczyce, 
Kiełczów, Brzezia Łąka, Borowa. Trwają prace 
w miejscowościach: Dobroszów Oleśnicki, 
Januszkowice, Jaksonowice, Piecowice i Stę-
pin. Kolejne planowane miejscowości: Skała, 
Węgrów, Krakowiany i Kamień.

kanalizacja w mirkowie
Rozpoczęły się roboty polegające na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Makowej, Modrej, Wrzosowej, Bławatnej,
części Azaliowej i Kalinowej. W związku 
z tym na odcinku prowadzonych prac prze-
widziane są nieznaczne zwężenia jezdni, 
jednak pozwalające na ruch obustronny, 

a w przypadku stawiania studni przewiduje 
się czasowy ruch wahadłowy, sterowany 
ręcznie. Wykonawca będzie wcześniej 
informował mieszkańców o planowa-
nych pracach na danym odcinku. Prosimy 
o cierpliwość i zachowanie szczególnej 
ostrożności w tym rejonie. Zakończenie 
całej inwestycji planowane jest na I kwartał 
2021r. W najbliższych dniach będą wysy-
łane do mieszkańców objętych inwestycją 
umowy, dotyczące budowy przyłączy kana-
lizacji sanitarnej wraz z pismem wyjaśniają-
cym szczegółowo aspekty prawne i formal-
ne. Prosimy o terminowe podpisywanie 
i dostarczanie umów do urzędu.  

wydział remontów i inwestycji

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: Wojciech Błoński. 
wydawca: Wojciech Błoński  – Wójt Gminy Długołęka. druk: Polska Press Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 5000 egz.
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Projekt partnerski z Województwem Dolnośląskim 
pn. „Dolnośląskie żłobki II” otrzymał dofinansowanie 
w ramach RPO WD na lata 2014-2020 w łącznej kwo-
cie 12,5 mln zł. Gminie Długołęka przyznano prawie 
6,5 mln zł dofinansowania. 

jest to rekordowe dofinansowanie ze środków europejskich na 
projekty społeczne, tzw.  „miękkie”, w historii naszej gminy – 
mówi wójt Wojciech Błoński. - Dzięki tak dużemu wsparciu 

finansowemu, które przeznaczone zostanie na funkcjonowanie 
i wyposażenie mającego powstać w Kiełczowie żłobka, nasi naj-
młodsi mieszkańcy będą mogli rozpocząć swoją pierwszą przy-
godę edukacyjną już w styczniu 2021 r., a ich rodzice będą mogli 
realizować się zawodowo – dodaje włodarz gminy Długołęka, 
podkreślając, że mimo tego, iż gminy nie mają obowiązku za-
pewnienia opieki w żłobkach, to nasza gmina - wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców - zdecydowała się na tak 
dużą inwestycję, która zapewni miejsce dla 150 najmłodszych 
dzieci.

W nowym budynku mieścić się będzie żłobek i przedszkole, dla 
łącznej liczby 450 dzieci, tj. 6 oddziałów żłobkowych i 12 oddzia-
łów przedszkolnych. Wybrana lokalizacja jest strategiczna nie 
tylko dla Kiełczowa, ale również dla mieszkańców południowej 
części gminy.

 - Już niedługo powalczymy o kolejne środki finansowe, tym 
razem na budowę żłobka – zapowiada Dagmara Parfanowicz, 
kierownik wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków fi-
nansowych. 

barbara ciszewska
wydział pozyskiwania zewnętrznych  

środków finansowych

rekordowe dofinansowanie  

dla gminy Długołęka 
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z życia gminy
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8 października w szkole 
w Borowej odbyła się X Gala 
Stypendystów Wójta Gminy 
Długołęka. 

wójt Wojciech Błoński wrę-
czył stypendia za bardzo 
dobre wyniki w nauce, za 
osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej (np. muzy-
ka, malarstwo, rzeźba, rękodzieło, 
poezja, proza itp.), laureatom oraz 
finalistom olimpiad przedmioto-
wych, a także laureatom konkursów 
przedmiotowych.

W 2019 roku wójt przyznał 153 
stypendia. Kwota przeznaczona na 
ten cel wyniosła 150 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

stypendia wójta przyznane

twórczość artystyczna:
Magdalena Buczak, Maja Buczak, Maria Sko-
rupa, Marta Niżniowska, Zofia Zielińska, Inga 
Cesarz, Kinga Pinkiewicz, Dawid Wantrych.

bardzo dobre wyniki w nauce:
Edyta Gorgol , Emilia Krzemińska, Gabriela 
Wójcik, Edyta Domańska, Marcelina Maciej-
ska, Piotr Orłowski, Agata Kukuła, Amelia Klu-
czewska, Maciej Kozioł, Julia Zajączkowska, 
Milena Bagińska, Wojciech Pawliński, Oliwier 
Szargorodzki, Karol Widera, Zuzanna Grencel, 
Julia Mijalska, Karolina Orłowska, Oliwia Gon-
tarz, Hubert Machocki, Julia Chodakowska, 
Michał Graca, Ignacy Roszkowski, Natalia 
Łasińska, Amelia Krupa, Lena Możdżanowska, 

Kinga Gądek, Amelia Dziaduch, Julia Kowalik, 
Amelia Buczek, Dorota Zawadzka, Dominika 
Żmuda, Gabriel Pikor, Hanna Banasik, Julia 
Omelko, Nadia Groblicka, Maja Makowska, 
Szymon Głąbski, Amelia Kotwica, Cornelia 
Dolińska, Anna Kasprzyk, Julia Hofka, Izabela 
Kiesiak, Oliwia Franieczek, Marta Moryc, Niko-
la Lipiec, Marcelina Tomzińska, Paulina Rut-
kowska, Maciej Dzwończyk, Ignacy Rusiecki, 
Lena Gąsiorowka, Łucja Rusiecka, Mateusz 
Luto, Julia Niżniowska, Michał Hladik, Klaudia 
Łuczak,  Amelia Kwietniowska, Zuzanna Ski-
bińska, Oliwia Bąba, Mateusz Liżyński, Emi-
lia Wiszniewska, Szymon Książek, Gabriela 
Przyklenk, Oliwia Masternak, Alicja Ponikow-
ska, Małgorzata Królikowska, Piotr Siewiera, 

Oliwier Jokiel, Sonia Mituś, Wojciech Rybak, 
Zuzanna Skóra, Adam Gut, Katarzyna Agdan, 
Emilia Borgul, Justyna Piwońska, Zofia Krup-
ka, Igor Budak, Anna Ciężkowska, Matylda 
Robak, Jakub Witkowski, Anna Madej, Magda-
lena Nowicka, Kamila Ronka, Monika Szmidt, 
Nikodem Winnicki, Maria Czerwińska, Zuzan-
na Czerwonka, Weronika Kurowska, Karolina 
Sekula, Agnieszka Sosnowska, Emilia Walas, 
Antoni Wyrzykowski, Eryk Górski,  Paweł Kro-
czak, Weronika Szmidt, Małgorzata Tomczak, 
Iga Frątczak, Julia Płoskońska,  Marcin Szlaga, 
Bruno Kożuch, Zuzanna Kuśnierz, Inka Sta-
choń, Tola Jankowska, Jagoda Gładysz-Koper, 
Maja Kukiełka, Przemysław Świętochow-
ski, Kinga Struś, Bartosz Samstyko, Paulina 

Szynkarowska, Marika Wójcik, Michał Teżyk, 
Michał Calów, Maja Milczanowska, Marceli-
na Kołodziejska, Olivier Szuberski, Weronika 
Beličák, Krzysztof Dyl, Karol Dyl, Alicja Kwiat-
kowska, Jan Duda, Julita Kołodziejska, Korne-
lia Modelska, Zuzanna Ochendzan,  Szymon 
Ponitka, Gabriela Wesołowska, Hanna Ponit-
ka, Kalina Cieślak, Mateusz Ćwik, Julia Dyl, 
Lena Fiołka, Sabina Kołodziejska, Nikodem 
Modelski, Antonina Nowak, Luiza Wężykow-
ska,  Aleksandra Chwiszczuk, Julia Czubakow-
ska, Michalina Dudkiewicz, Jakub Hajdaniak, 
Adrian Kozak, Magdalena Głowacka, Rafał 
Fijałkowski, Zuzanna Cygan, Jagoda Penkala, 
Artur Fijałkowski, Natalia Grudzień, Martyna 
Cygan.

styPendyści wójta gminy długołęka
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nasza gminna, zdolna młodzież
23 października w siedzibie 
starostwa odbyła się gala 
wręczenia stypendiów Rady 
Powiatu Wrocławskiego. 
Wyróżnionych na niej zostało 
czterech mieszkańców gminy 
Długołęka. 

P rogram Stypendialny Rady 
Powiatu Wrocławskiego 
skierowany jest do szczegól-
nie uzdolnionych uczniów 

szkół dla młodzieży, którzy poprzez 
swoje aktywne działania w sferze na-
ukowej, artystycznej lub sportowej, 
osiągają znaczące sukcesy. Wśród 
nagrodzonych znalazło się czterech 
mieszkańców naszej gminy, odno-
szących sukcesy w sporcie: Nikola 
Bilińska, Karol Noganowicz, Dorota 
Puzio i Magdalena Tatomir, którym 
osobiście pogratulowała wicewójt 
Joanna Adamek. Życzymy dalszych 
sukcesów!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

sebastian wawrzyniak  
w Kadrze Narodowej
m ieszkaniec Łoziny, zawodnik Gminnego Klubu Sportowego 

START Długołęka, został powołany do Kadry Narodowej Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki na sezon 2020. Wielkie brawa, 

Sebastianie! (Na zdjęciu pierwszy z prawej)  ab
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10 września w urzędzie gminy odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznanych przez Prezydenta RP.

wójt Wojciech Błoński przekazał to zaszczyt-
ne wyróżnienie 8 parom z gminy Długołę-
ka, gratulując serdecznie i obdarowując ju-
bilatów pamiątkowymi filiżankami. Siedem 

z nich świętuje w tym roku 50-lecie, a ósma 52-lecie 
małżeństwa. Gratulujemy tylu lat razem!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

złote gody

bezpłatna mammografia
Zachęcamy panie do bezpłatnego badania 
mammograficznego w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi.
Mammobus stacjonować będzie  
w  Długołęce na parkingu przy urzędzie 
gminy. Badania są bezpłatne, finansowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia i skie-
rowane do Pań w wieku od 50. do 69. roku 
życia. 

Terminy badań:
13 listopada 2019 r.
w godz. 9-17.,  
rejestracja telefoniczna:  
58-767-34-44.
18 listopada 2019 r. w godz. 8–16,  
rejestracja na badania prowadzona  
jest wyłącznie przez rejestratorki  
zakładu.

szczepienia przeciwko grypie 
Do 10 grudnia 2019 r. będzie realizowany 
program profilaktyczny „Szczepienia ochronne 
przeciwko grypie. Poprawa stanu odporności  
mieszkańców gminy Długołęka”. Mogą z nich 
skorzystać osoby, które ukończą 65. rok życia 
najpóźniej do dnia 9 grudnia  2019 r. i mieszkają 
na terenie gminy Długołęka (weryfikowane 
jest to na podstawie dowodu osobistego lub 
oświadczenia). Szczepienia są przeprowadzane 

w niżej wymienionych podmiotach leczniczych: 
DONMED Przychodnia Rodzinna PL (szczepie-
nie w przychodniach w Brzeziej Łące i Borowej); 
Citodent Rodzinny sp. j. Furtak – Pobrotyn 
i spółka, przychodnia Długołęka; Praktyka Le-
karza Rodzinnego lek. med. Agata Sławin, przy-
chodnia w Kiełczowie; SALUS Tomasz Grześko-
wiak Ośrodek Zdrowia w Siedlcu i Łozinie.

lidia góral
wydział spraw obywatelskich

NA SKRóTy                                na skróty                                NA SKRóTy

szanowni jubilaci
Państwo Sipurzyńscy,  
Państwo Lewiccy,  
Państwo Kiścińscy,  
Państwo Krzyżanowscy,  
Państwo Bobało,  
Państwo Rękasowie,  
Państwo Jakubowscy,  
Państwo Jasińscy
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Do seniorskiego klubu mogą zapisy-
wać się osoby w wieku 60+, nie-
aktywne zawodowo i mieszkające 
w gminie Długołęka. 

k lub będzie doskonałym miejscem 
integracji i aktywizacji społecznej, 
bo umożliwi tworzenie więzi spo-
łecznych oraz aktywne spędzanie 

wolnego czasu – mówi Ewelina Walczak-
Pelc, kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Długołęce. Gminny Klub 
„Senior+” będzie funkcjonował w Byko-
wie od wtorku do czwartku, w godz. 8:30 

– 13:30. W uzasadnionych przypadkach 
zapewniony zostanie transport uczest-
ników - przewóz z miejsca zamieszkania 
wraz z odwozem do miejsca zamieszkania. 
W ramach działalności klubu organizowane 
będą między innymi: warsztaty, zajęcia edu-
kacyjne i profilaktyczne, zajęcia ruchowe 
i rekreacyjne, spotkania, wycieczki, imprezy 
kulturalne i okolicznościowe. Korzystanie 

z tych świadczeń będzie bezpłatne. - Planuje-
my ruszyć z klubem dla seniorów 2 grudnia. 
W ramach pierwszej rekrutacji zostanie wy-
łonionych 15 osób – dodaje Walczak-Pelc. 
Szczegółowe informacje na temat naboru 
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 
40A, tel. 71 315 20 60. Gminny Klub Se-
niora będzie utworzony i współfinanso-
wany w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020, realizowanego 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej.  

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Dołącz do Gminnego Klubu „senior+” 
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W gminie Długołęka trwają pasowania na ucz-
nia. Wójt Wojciech Błoński i wicewójt Joanna 
Adamek na zaproszenie szkół uczestniczyli do 
tej pory w pięciu uroczystościach, na których 
pierwszaki były głównymi bohaterami.

s zkoły w Mirkowie, Łozinie, Siedlcu, Szczodrem 
i Brzeziej Łące, jak co roku zorganizowały dla 
swoich najmłodszych wychowanków gale, podczas 
których pierwszaki złożyły ślubowanie i wkroczyły 

z dumą w szkolne mury, już jako pełnoprawni uczniowie. 
Wzruszeni rodzice, poruszone rangą wydarzenia dzieci 
i przejęci nauczyciele – tak w skrócie można podsumować 
pasowania na ucznia, które zawsze są wielkim przeżyciem 
dla wszystkich zainteresowanych. Nie zabrakło pięknych 
programów artystycznych i prezentów z gminnymi gadże-
tami. Życzymy Wam, drogie dzieci, szkolnych sukcesów!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy 
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Jestem pierwszakiem!
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z życia gminy 

Zakończył się pierwszy etap prac 
związanych z rewitalizacją parku 
w Szczodrem. Wszystkich mieszkań-
ców gminy zapraszamy na oficjalne 
otwarcie obiektu 9 listopada.

u rokliwe ścieżki parkowe, edukacyj-
ne trasy (przyrodnicza, historyczna 
i Kumaka), przestronny, nowoczesny 
i zachęcający do aktywności fizycznej 

plac zabaw (labirynt, wioska wiklinowa, pa-
górki trawiaste z tunelami), pomosty dla ka-
jakarzy i wędkarzy, to tylko niektóre atrakcje 
czekające na gości odwiedzających zrewitali-
zowany park w Szczodrem. 

Na tę inwestycję czekaliśmy wiele lat, tym 
bardziej cieszy fakt, że możemy się pochwalić 
jej pierwszymi efektami. To niezwykłe, hi-
storyczne miejsce, teraz jeszcze częściej tętni 

życiem, bo z ochotą odwiedzane jest nie tylko 
przez mieszkańców gminy, ale też gości z oko-
licznych miejscowości ciekawych najnowszych 
zmian. - Miejsce to, nazywane niegdyś „Ślą-
skim Windsorem”, stanowi dla  nas wszyst-
kich wyjątkową wartość historyczną i sen-
tymentalną – mówi wójt Wojciech Błoński. 
- Zrobiliśmy pierwszy krok w stronę pełnej 
rewitalizacji tego miejsca, jednak niezwykle 
istotny. Wierzę, że na przestrzeni najbliższych 
lat wspólnie będziemy dbać o estetykę i bez-
pieczeństwo parku, a w przyszłości stanie się 
on najchętniej odwiedzanym miejscem w tej 
części kraju – dodaje wójt. 

Serdecznie zapraszamy na oficjalne otwarcie 
parku, które odbędzie się 9 listopada o godz. 

12 na terenie obiektu. - Przygotowaliśmy 
wiele atrakcji, m.in. pokaz zabytkowych sa-
mochodów, przejażdżkę bryczką, krótki film 
historyczny i mini koncert smyczkowy - za-
chęca Paweł Kościółek, kierownik wydziału 
promocji gminy i współpracy z zagranicą. - 
Dodam, że będzie okazja otrzymać darmową 
pocztówkę, specjalnie przygotowaną na tę 
okazję oraz skosztować gorącego żurku, pro-
sto z kuchni polowej.

Zadanie pierwsze w ramach zakończonego 
właśnie etapu rewitalizacji parku w Szczod-
rem dofinansowane zostało z Regionalnego 
Programu Województwa Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (tytuł projektu „Rewitalizacja 
Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospo-

darowanie parku”). Wysokość dofinanso-
wania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa 
wyniosła ok. 3,5 mln zł. Drugi etap prac 
dofinansowany został z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu („Rewitalizacja 
Parku w Szczodrem – zagospodarowanie te-
renów zielonych”) w wysokości ok. 350 tys. 
zł. Ponadto, w obrębie parku, zamontowano 
oświetlenie i monitoring. Kwota tego zada-
nia sięgnęła nieco ponad 523 tys. zł. Rewitali-
zacja parku w Szczodrem w sumie kosztować 
będzie ponad 7,7 mln zł. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

otwieramy park! 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
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d awne miejscowości Neudorf i Ra-
stelwitz to dzisiejsza wieś Szczodre, 
pod koniec XVII wieku zmienią na-
zwę na Sybillenort – miejsce Sybilli. 

Niespełna 16-letnia księżniczka  Sybilla Ma-
ria została wydana za mąż za księcia oleśni-
ckiego, Krystiana Ulryka Wirtemberskiego, 
piętnaście lat starszego wdowca i ojca sied-
miorga dzieci. To właśnie dla ukochanej żony 
powstają pałac i park w stylu renesansowym, 
z przeznaczeniem na letnią rezydencję. Kry-
stian Ulryk był człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym, pobierał nauki w Tybindze 
i Hadze, kolekcjonował dzieła holenderskich 
mistrzów i embriony zatopione w spirytusie. 
Po ojcu odziedziczył bajeczną fortunę oraz 
ogromne zamiłowanie do jej trwonienia. 
Wieś Neudorf, którą odkupił od Baltazara 
von Graffona, stała się jego oczkiem w gło-
wie a potem przekleństwem. Razem z Sybillą 
wiedli bardzo rozrzutny styl życia. Ich mał-
żeństwo przetrwało dziesięć lat. Księżniczka 
urodziła siedmioro dzieci, co niewątpliwie 
miało wpływ na stan jej zdrowia. Bardzo 
dużo podróżowała, głównie do leczniczych 
wód. Latem 1693 r. przebywająca w Neudorf 
Sybilla doznaje szoku na skutek burzy, która 
przechodzi nad parkiem i rezydencją. Umie-
ra tydzień później w Bierutowie. Krystian 
opłakuje żonę, a wkrótce jako ojciec czter-
naściorga już dzieci rozpoczyna poszukiwa-
nia kolejnej żony i jeszcze większego posagu. 
Po jego śmierci w 1704 r. Sybillenort popada 
w zapomnienie. Wielokrotnie dzierżawiony, 
pozbawiony zarządcy z prawdziwego zdarze-
nia, majątek obraca się w ruinę. Tylko dzięki 
zamiłowaniu Krystiana Ulryka do numizma-
tyki, możemy dowiedzieć się, jak wyglądała 
księżniczka Sybilla. Jej podobizna widnieje na 
medalach, które książę polecił wybić w swo-
jej mennicy z okazji ich ślubu. Przetrwały do 
dnia dzisiejszego we Wrocławiu, Stuttgarcie 
i Londynie. 

kolejny właściciel i rozbudowa
Po śmierci ostatniego księcia oleśnickiego 

w roku 1792, Sybillenort przechodzi w po-
siadanie książąt brunszwickich. Fryde-

ryk August z dynastii Welfów, jako 
nowy właściciel, postanawia 

rozbudować pałac i park, tym 
razem w stylu późnobaro-

kowym. Stary pałac, będący w opłakanym 
stanie, zostaje powiększony o cztery boczne 
skrzydła i dwie wieże z kopułami. Dodat-
kowo powstają: teatr, stajnia, wozownia, 
kawiarnia i pawilon dla gości. Pałac Sybilli 
ponownie odzyskuje blask, jak się okaże, to 
tylko przedsmak wielkiej świetności.

książę wilhelm - kawaler z ułańską 
fantazją

To właśnie Wilhelm książę Brunszwiku 
odpowiada za gigantyczną rozbudowę pałacu 
Sybilli. To jest to miejsce, które współcześnie 
kojarzymy ze starych pocztówek i zdjęć krążą-
cych w internecie. Wilhelm, zafascynowany 
stylem Tudorów, ale i spokrewniony z dyna-
stiami panującymi w Wielkiej Brytanii, wysyła 
na wyspy swojego nadwornego architekta – 
Carla Wolfa. Ta długotrwała wizyta studyjna 
owocuje powstaniem olśniewającego projek-
tu rozbudowy pałacu w Szczodrem. Moloch: 
kubatura 40 000 m³, 100-metrowa fasada 
wraz ze skrzydłami bocznymi rozciągająca się 
na 300 metrów, do tego 36-metrowa wieża. 
Z Brunszwiku zostaje sprowadzony architekt 
krajobrazu, niejaki Eber, który dniami i no-
cami nadzoruje powstanie rozległego parku 
krajobrazowego w stylu angielskim. Realizacja 
przedsięwzięcia rozpoczęta w 1851 r., po szes-
nastu latach, kończy się niewyobrażalnym suk-
cesem, powstaje śląski Windsor – ósmy cud 
świata. Brzoskwiniowa fasada pałacu skąpana 
w świetle poranka mogła przyprawiać Wilhel-
ma o palpitacje serca i łzy wzruszenia, ale nasz 
książę zdecydowanie wolał życie nocne. Do 
historii przeszły opisy hucznych przyjęć ple-
nerowych w Sybillenorcie. Przytaczając słowa 
z książki Zbigniewa Frasa: „W letnie wieczory 
Wilhelm urządzał w parku , przy rzęsistym 
świetle lampionów, uczty z tańcami i śpiewa-
mi. Zaproszeni goście przebrani byli w stroje 
rzymskie i greckie, po stawach pływały łodzie 
w kształcie łabędzi”. To były piękne czasy dla 
Szczodrego. Książę Wilhelm potrafił korzystać 
z życia. Umarł bezpotomnie w 1884 r., a swój 
największy projekt życia, pałac Sybilli, podaro-
wał przyjacielowi, królowi Saksonii – Alberto-
wi I Wettynowi.

nowa era – panowanie królów saskich
Albert I Wettyn wraz małżonką królową 

Karolą rezydowanie w Sybillenorcie roz-

poczęli od zaproszenia księdza i poświę-
cenia wszystkich pałacowych sal. Musicie 
wiedzieć, że pomieszczeń w tym gigancie 
było ponad 420, tylko około 80 z nich peł-
niło funkcje reprezentacyjne. Cóż, sława 
Wilhelma, jego pomysły i wyobraźnia zde-
cydowanie wykraczały poza ramy epoki, 
w której żył. W świecie surowej etykiety 
i dworskiego entourage’u, nie było miejsca 
na frywolne zachowania, z których Wilhelm 
słynął. Niezaprzeczalnie, to królowie sascy 
Albert i jego następcy uczynili ze Szczodrego 
perłę w koronie. Królowa Karola, która nie 
doczekała się potomstwa, całą swoja ener-
gię przekazywała na rozwijanie nowej re-
zydencji, pomoc okolicznym mieszkańcom, 
a przede wszystkim sierotom. Sponsorowała 
renowację podupadających zabytków, jak 
kościół w Domaszczynie, powołała do ży-
cia fundację dla dzieci, ulepszała pałacową 
infrastrukturę. Była nowoczesna, walczyła 
z przejmującą wilgocią panująca w pałacu, 
wyłożyła fundusze na montaż wodociągu 
i kanalizacji w tym ogromnym gmaszy-
sku. Była chyba pierwszą królową, która 
potrafiła jeździć na rowerze, chociaż było 
to zdecydowanie niestosowne w tamtych 
czasach. Wettynowie sprowadzili z Drezna 
królewskiego ogrodnika - Bertrama, który 
ponownie zajął się kształtowaniem parku. 
To dzięki niemu w Szczodrem trysnęły fon-
tanny. Albert i Karola uczynili ze Szczodre-
go atrakcję turystyczną na światową skalę. 
Pałac i park miały coś do zaoferowania przez 
okrągły rok. Nie dziwi więc fakt, że turyści 
przybywali tłumnie do tego wspaniałego 
miejsca. Źródła podają, że Sybillenort od-
wiedzało około 70 tys. zwiedzających rocz-
nie. A co za tym idzie, nastąpił rozkwit lo-
kalnej gospodarki, bo przecież każdy turysta 
chciał ugasić pragnienie po długim spacerze 
albo po prostu przenocować w otoczeniu 
pałacu. Dobry król Albert umiera w 1902 
r. w Sybillenorcie. Karola na cześć ukocha-
nego męża wystawia w parku pomnik, któ-
ry przetrwał do dzisiaj. Po śmierci Alberta 
I Wettyna na tron wstępuje jego brat Jerzy, 
który nie darzy Szczodrego sympatią, jego 
panowanie trwa krótko, tylko dwa lata. Syn 
Jerzego - Fryderyk August III zostaje królem 
w 1904 r., w Sybillenorcie wychowa dzieci 
i zakończy  życie w roku 1932. To Fryde-

ryk najbardziej kochał Szczodre, bo uczynił 
z tego pałacu ciepły, przytulny dom. Nigdy 
nie chciał innego. Potomkowie ostatniego 
króla Saksonii, ze względu na trudną sytu-
ację polityczną, spieniężają pałacowe rucho-
mości i wyjeżdżają do Drezna. Ich rodzinę 
trapi wiele problemów, co potęguje fakt, że 
nie są zwolennikami przywódcy III Rzeszy. 
Szczodre zaczyna umierać.

upadek
Ogromnego pałacu nikt nie chce, nawet 

za darmo. Odmawia Caritas, odmawia-
ją inne instytucje. Wszyscy są przerażeni 
wizją kosztów związanych z utrzymaniem 
tego giganta. Ucieczka potomków ostat-
niego króla Fryderyka Augusta III oznacza 
dla ludzi i całej miejscowości zakończe-
nie czasów prosperity. Obiekt przejmuje 
Wermacht i urządza w nim magazyny. 
Zimą 1945 r. w pałacu wybucha pożar, 
nie jest to przypadkowe zaprószenie og-
nia. W ciągu dwudziestu lat ruiny syste-
matycznie rozbierano, cegły odsyłano na 
odbudowę Warszawy. Zachowane dziś 
fragmenty pałacu, to tylko oficyny, a park 
stanowi namiastkę dawnej świetności. Po 
wojnie pałac traktowano po macoszemu, 
różne organizacje próbowały zaadapto-
wać jego ocalałe pomieszczenia na swoje 
siedziby. Sybillenort był ośrodkiem wy-
poczynkowym dla urzędników UB, w po-
bliskich zabudowaniach gospodarczych 
powstał PGR specjalizujący się w ho-
dowli kaczek. W pałacu mieścił się rów-
nież Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu 
Wojewódzkiego, wreszcie resztki oficyn 
sprzedano prywatnemu inwestorowi. Sy-
billenort przestał istnieć. 

katarzyna licHtenstein

Historia parku i pałacu w Szczodrem

Sybilla, księżniczka, od której  
wszystko się zaczęło
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Lata 1906-1912, 
Pałac Sybilli w Szczodrem
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Zespół Tańca Ludowego „Długołęka” 
zdobył I miejsce w XII Przeglądzie 
Zespołów Ludowych w Lubinie.  
Wyróżniła go także publiczność. 

n a konkurs przyjechało 16 zespo-
łów z całego województwa dolno-
śląskiego. 35-osobowa grupa mło-
dych tancerzy z gminy Długołęka 

(w wieku od 8 do 17 lat) zaprezentowała 
piosenki i tańce dolnośląskie. Barwne ko-
stiumy naszego regionu podkreśliły cha-
rakter wykonywanych prezentacji – mówi 
Ineza Marszałek, prowadząca zespół. - 
Szerokim echem sukcesy naszej grupy ta-
necznej odbiły się w lokalnym środowisku 
Lubina, bo za dwa tygodnie dostaliśmy 
propozycję wzięcia udziału w Lubińskiej 

Gali Kresowej, otwierającej Dni Kultury 
Kresowej na Dolnym Śląsku – dodaje tre-
nerka.

Teraz młodzież przygotowuje się do  
kolejnego wielkiego koncertu pn. „Skąd jeste-
śmy?”. - To duży projekt Stowarzyszenia Zespół 
Pieśni i Tańca Długołęka, który realizujemy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce 
oraz innymi zespołami działającymi na tere-

nie naszej gminy: „O matko i córko”, Perłami 
Długołęki oraz „Kultywatorem” – mówi Ineza 
Marszałek, zapraszając jednocześnie na kon-
cert, który odbędzie się 24 listopada o godz. 17 
w oleśnickim MOKIS-ie. - Wezmą w nim rów-
nież udział dzieci z klasy 5a szkoły podstawowej 
w Długołęce i mieszkańcy gminy.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

taniec ludowy  
ma się bardzo dobrze
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      MIGAWKI KuLTuRALNE

wieczorek jazzowy
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce 
zaprasza na kolejny koncert. 26 listopada 
o godz. 18 w sali konferencyjnej GOKu przy 
ul. Wiejskiej 23 odbędzie się spotkanie 
muzyczne z cyklu „Wieczorek jazzowy” . 
W rolach głównych wystąpią dwie dosko-
nałe wokalistki: Marta Mackiewicz i Kata-
rzyna Berger. Obie panie chętnie sięgają 
po melodie niemożliwie romantyczne lecz 
zabarwione odcieniami melancholii. Tak 
będzie i tym razem. Podczas koncertu Marta 
i Kasia zaprezentują muzyczny kolaż, czyli 
zbiór swoich ulubionych muzycznych histo-
rii, które są szczególnie bliskie ich sercom. 
Usłyszymy m.in. utwory Richarda Bony, Gre-
gorego Portera, Stinga, wybrzmi portugal-
skie Fado, bossa nova i pojawią się piękne 
polskie akcenty dźwiękowo-słowne. Na 

scenie GOKu (sala konferencyjna) wystąpią: 
Katarzyna Berger (wokal), Marta Mackie-
wicz (wokal), Beniamin Głuszek (gitary) oraz 
Bartek Ziętara (piano).

od chopina do Pileckiego 
Niezwykły koncert słowno-muzyczny przy-
gotowany z myślą o utrwaleniu młodym 
pokoleniom Polaków znaczenia słów: Bóg, 
Honor, Ojczyzna i podkreślenia ich zna-
czenia w odniesieniu do kolejnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
odbędzie się 11 listopada o godz. 16 
w kościele św. Michała Archanioła w Dłu-
gołęce. 
Kanwą koncertu są wyjątkowe postacie 
tamtych czasów: Fryderyk Chopin, Stani-
sław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski, 
Józef Piłsudski, Papież Jan Paweł II i bo-

hater czasów II Wojny Światowej zakato-
wany przez komunistycznych oprawców 
– rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, 
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żoł-
nierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień 
i organizator ruchu oporu w niemieckim 
obozie zagłady KL Auschwitz Witold 
Pilecki.
W programie usłyszymy najpiękniejsze mu-
zyczne utwory patriotyczne oraz historię 
polskiego oręża i walk niepodległościo-
wych, takie jak: „Ballada stepowa”, „Pieśń 
o małym rycerzu”, „Wezwanie Marii”, 
„Przybyli Ułani pod okienko”, „O mój roz-
marynie”, „Marsz I Brygady”, „I Kadrowa, 
Warszawianka”, „Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę”, „Serce w plecaku”, „Mała 
dziewczynka z AK”, „Modlitwa obozowa”, 
„Warszawo ma...”, „Pałacyk Michla”, „Nie 

zobaczysz Matko Syna” oraz „Zielone lata” 
czy „Człowieczy los”. 
Koncert zdominują trzy motywy muzycz-
ne: słynna Etiuda Rewolucyjna F. Chopina 
nawiązująca do naszych walk o niepodle-
głość i modlitwa Wezwanie Marii Stani-
sława Moniuszki. Trzeci motyw to pieśń 
pt. „Nie zobaczysz Matko Syna”, której 
słowa w wymowny i sugestywny sposób 
nawiązują do tragicznej śmierci bohatera, 
Polaka, patrioty człowieka wielkiej wiary, 
rotmistrza Witolda Pileckiego. Dopełnie-
niem koncertu będą słynne przeboje Anny 
German „Miejsce na ziem”, „Być może” 
i „Człowieczy los”. Zapraszamy do udziału 
w koncercie, zachęcamy do wspólnego 
śpiewania i wtórowania artystom.

 łukasz Haraźny
Gminny Ośrodek Kultury
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Momskie.  Pokazał piękne zdjęcia i przed-
stawił  ciekawą historię nadania nazwy „Pik 
Dybowskiego” jednemu ze szczytów. Obecnie 
jest współorganizatorem największej w Eu-
ropie wystawy żywych pająków i skorpionów, 
którą prezentuje na całym świecie.

dotacja na zakup nowości
Biblioteka w Długołęce co roku z suk-
cesem aplikuje do programu Biblioteki 
Narodowej Priorytet I, którego celem jest 
wsparcie bibliotek w kwestii zakupu no-
wości wydawniczych. W tym roku na nowe 

książki otrzymaliśmy dotację w wysokości 
18 700 zł. Drodzy Czytelnicy, zapraszamy 
do bibliotek, czekają na Was półki pełne 
bestsellerów! 

mariola golinczak
Gminna Biblioteka Publiczna 

      MIGAWKI KuLTuRALNE

tydzień zakazanych książek

Od 27 września do 3 października obchodzili-
śmy Tydzień Zakazanych Książek. Na świecie 
po raz 37., a w  Polsce po raz 5. biblioteki, 
pisarze i księgarze przypomnieli o istnieniu 
cenzury. Zwrócili uwagę na problem wolności 
słowa i nadal obowiązujący w wielu krajach za-
kaz publikacji niektórych utworów literackich. 
Do tej ważnej inicjatywy przyłączyła się także 
biblioteka w Długołęce. Zakazanym książkom 
poświęcone było spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. 26 września naszym gościem 
był pisarz i animator kultury Dariusz Rekosz, 
który przedstawił własną prezentację na temat 
zakazanych dzieł i uczestniczył w dyskusji 
z czytelnikami.

noc bibliotek   

V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 
odbyła się w sobotę 5 października. W tym 
roku obchodzona była pod hasłem „Znajdźmy 
wspólny język”. Noc Bibliotek to wielkie święto 
bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja, 
która w niekonwencjonalny sposób zachęca 
do odwiedzenia biblioteki i korzystania z jej 
zbiorów. Biblioteka w Długołęce przygotowała 
dla swoich czytelników wieczór poświęcony 
Stanisławowi Moniuszce. W programie była 
m.in. prezentacja „Stanisław Moniuszko – 
znany i nieznany”, wspólne śpiewanie pieśni 
„Z domowego śpiewnika” i wystawa plakatu 
Moniuszkowskiego autorstwa Witolda Mysy-
rowicza.

spotkanie z podróżnikiem
11 września w Pasikurowicach odbyło się 
spotkanie z podróżnikiem Szymonem Przebin-
dą, absolwentem lingwistyki stosowanej na 
UAM w Poznaniu, miłośnikiem gór, języków, 
geografii oraz dzikiej przyrody. Nasz gość 
opowiadał o swoich wyprawach, a szczególnie 
o ostatniej, bardzo niebezpiecznej w Góry 
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co widzisz, kiedy słyszysz słowo „przemoc”? bite i katowane kobiety 
lub dzieci, które trafiły w ciężkim stanie do szpitali, ośrodków pomo-
cy społecznej, domów dziecka? jak wyobrażasz sobie dorosłych stosu-
jących przemoc? jako furiatów, agresywnych i silnych, wykorzystują-
cych swoją władzę i przewagę nad słabszymi i bezsilnymi dziećmi?

Zwykle nie mamy problemów z rozpoznaniem przemocy fizycznej. Jej stosowanie wy-
wołuje ból i nierzadko pozostawia ślady w postaci ran, złamań, siniaków. Choć nie wszy-
scy potrafią radzić sobie z przemocą fizyczną, potrafią ją rozpoznać. Pod tym wzglę-
dem przemoc emocjonalna, psychiczna jest bardziej problematyczna. Często ofiara 
przemocy psychicznej nie wie, że ma do czynienia ze znęcaniem. Przemoc emocjonalna 
nie zostawia ran na ciele, ale jest równie okrutna.
W dniach od 25 listopada do 10 grudnia obchodzone są dni przeciwko przemocy ze 
względu na płeć, stąd też nasz apel o zwrócenie uwagi na tę problematykę. 
Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce wynika, że w 2018 roku 
60 razy wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Najczęściej w naszej gminie przemocy (w 
szczególności psychicznej) doświadczają kobiety oraz dzieci.

agresja słowna to też Przemoc!
Przemoc psychiczna jest ukierunkowana na wyrządzanie szkody emocjonalnej. Wyko-
rzystuje przewagę osoby stosującej przemoc, a jej celem jest intencjonalne naruszenie 
godności osobistej. Przemoc ta jest szczególnie okrutna wobec dzieci, które przez całe 
swoje dalsze, dorosłe życie zbierają tego owoce. Dzieci, które są wyzywane, wyśmie-
wane, zawstydzane mają niskie poczucie wartości, są przekonane o tym, że są gorsze, 
niegrzeczne. Często biorą na swoje barki odpowiedzialność za negatywne uczucia do-
rosłych. Tłumią w sobie lęk i poczucie wstydu na rzecz obrony rodziców, tworzą przed 
innymi ich idealny obraz. 

dzieci najczęściej doświadczają:
wyzywania, wyśmiewania, poniżania, upokarzania, zawstydzania, 
warunkowania miłości, zastraszania, szantażu emocjonalnego, 
nieprzewidywalności reakcji, destrukcyjnej krytyki, nieszanowania potrzeb.

jakie są konsekwencje przemocy emocjonalnej u dzieci?
Długotrwałe stosowanie przemocy emocjonalnej znacząco wpływa na rozwój dzie-
cka i niesie za sobą poważne skutki. Dzieciom tym brakuje przede wszystkim po-
czucia bezpieczeństwa. Nie potrafią szukać wsparcia, często czują się zagubione, 
osamotnione. Świat dorosłych kojarzy im się z agresją i nieprzewidywalnymi zacho-
waniami. Często mają problemy w nauce, kłopoty z formułowaniem własnych są-
dów i nawiązywaniem relacji społecznych. Cierpią na depresję, są wycofane bądź 
przeciwnie – hiperaktywne, ze skłonnością do agresywnych zachowań. Nierzadko 
same stosują przemoc w relacjach rówieśniczych. Jako nastolatki podejmują próby 
samobójcze, mają skłonność do sięgania po alkohol czy środki odurzające, wchodzą 
w grupy przestępcze.
“Dziecko, które słyszy, że jest kretynem, powoli, niezauważalnie staje się tym kretynem. 
I nigdy nie pomyśli, że może być wspaniałe, jedyne, nadzwyczajne, że może być szczęś-
ciem, dumą i radością rodziców, że… jest w porządku.” (słowa kampanii „Słowa ranią na 
całe życie” organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje 2012r.) 

Pamiętajmy, że słowa nie wycHowują,  
ale mogą zranić na całe życie. warto zatrzymać się  
i Pomyśleć, nim zranimy nasze dziecko słowem.
rozmawiaj bez przemocy

O takim tytule Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Długołęce realizuje projekt 
skierowany do osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub są nią zagrożone. 
Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że warto robić takie działania. Założeniem 
projektu jest objęcie szczególnym wsparciem całej rodziny – jako systemu. Relacja ro-
dziców uczy sposobów komunikacji dzieci, dlatego ważne jest aby między rodzicami 
występował prawidłowy przebieg wymiany informacji – bez stosowania przemocy. 
Dzieci z rodzin, w których relacja rodziców jest zaburzona, zagrożone są wchodzeniem 
w nieodpowiednie relacje w swoim dorosłym życiu. Dobra komunikacja między rodzi-
cami wpływa pozytywnie na emocjonalne przywiązanie dzieci i ogólny wzrost poczucia 
własnej wartości. Nasz projekt jest odpowiedzią na obserwowane mechanizmy prze-
mocy w rodzinie. 

co dzieje się w naszej gminie? sprawdź i skorzystaj ze wsparcia!
1.  Warsztaty „Akademia Aktywnej Rodziny” dla wszystkich mieszkańców gminy z zakre-

su komunikacji w rodzinie, odbywające się w świetlicach wiejskich.
2.  Indywidualne spotkania rodzinne „Naucz się ze mną rozmawiać” – ze wsparcia korzy-

stają rodziny zagrożone przemocą w rodzinie, wskazane przez GOPS.
3. Warsztaty w świetlicach dla matek i dzieci „Odbuduj swoją siłę”;.
4. Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Stwórz historię – mówię NIE przemocy”.
5. Wykłady dla rodziców dzieci z 3 szkół podstawowych (Długołęka, Mirków, Szczodre).
6.  Biblioteczka „Przeczytaj mamo, tato” – nasza Gminna Biblioteka w Długołęce została 

doposażona o ponad 50 pozycji dla rodziców (rodzicielstwo bliskości, porozumienie 
bez przemocy) oraz dzieci (bajkoterapia).

7.  Indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w siedzibie GOPS, dwa razy 
w miesiącu.

8.  Gminny Dzień Bez Przemocy w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Brze-
ziej Łące dn. 19.11.2019r. 

9.  Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Długołęka (jej wyniki zostaną 
przedstawione w następnym wydaniu gazety).

10.  Międzygminna Konferencja - Forum profilaktyki i zapobiegania przemocy w ro-
dzinie.

11.  Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników socjal-
nych oraz asystentów rodziny.

Zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia, zapraszamy do kontak-
tu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 315 20 50 wew 22.

aneta grocHolska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

stoP Przemocy!
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Що ти бачиш, коли ти чуєш слово „насилля”? Биті і катовані 
жінки або діти, які попали у важкому стані до лікарень, служб 
соціальної допомоги, дитячих будинків? Як ти уявляєш собі до-
рослих,  які застосовують насилля? Як запальних людей, агре-
сивних і сильних, що використовують свою владу і перевагу 
над слабшими і безсилими дітьми?

Зазвичай ми не маємо проблем з розпізнаванням фізичного насилля. Воно ви-
кликає біль і часто залишає сліди у вигляді ран, переломів, синяків. Хоч не всі умі-
ють справлятися з фізичним насиллям, або ж його розпізнавати. З цього погляду 
насилля емоційне, психічне є більш проблематичним. Часто жертва психічного 
насилля не знає, що має справу з примушуванням. Емоційне насилля не залишає 
ран на тілі, але так само є жорстоке.
В днях від 25 листопада по 10 грудня проводиться боротьба проти насилля з огля-
ду на стать, з цього приводу закликаємо звернути уваги на цю проблему.
Данні Районної Служби Соціального Захисту (GOPS) в Длуголенці свідчать про те, 
що в 2018  році  було почато 60 раз процедуру Голубої Карти. Найчастіше в нашо-
му районі насилля (зокрема психічне) зазнають жінки і дітей.

СЛОВЕСНА АГРЕСІЯ ТО ТАКОЖ НАСИЛЛЯ!
Психічне насилля ціленаправлене на заподіяння емоційної шкоди. Використовує 
перевагу особи, яка застосовує насилля, а її метою є  порушення особистої гіднос-
ті. Діти, яких прозивали, висміювали, соромили, мають низьку самооцінку, а та-
кож переконані, що вони гірші від решти.  Часто беруть на себе відповідальність 
за негативні почуття дорослих. Вони пригнічують страх і почуття сорому на захист 
батьків, створюють свій ідеальний образ для оточуючих.

Діти найчастіше зазнають:
прозивання, висміювання, приниження, упокорювання, ганебність, 
кохання „при умові за щось”, залякування, емоційного шантажу, 
непередбачливості реакції, деструктивної критики, неповажання потреб.

Які є наслідки емоційного насилля в дітей?
Довготривале застосування емоційного насилля значно впливає на розвиток ди-
тини і несе за собою тяжкі наслідки. Тим дітям бракує перш за все відчуття без-
пеки. Не уміють шукати підтримки, часто почуваються загубленими, самотніми. 
Світ дорослих асоціюється їм з агресією і непередбачуваною поведінкою. Час-
то мають проблеми в навчанні, клопіт з формулюванням власних міркувань і 
нав’язуванням соціальних відносин. Страждають від депресії, замкнені або на-
впаки - гіперактивні, з схильністю до агресивної поведінки.  Вони часто самі ви-

користовують насильство в стосунках з однолітками. У підлітковому віці  роблять 
спробу самогубства, схильні вживати алкоголь чи наркотики, вступати до злочин-
них груп.
„Дитина, яка чує, що він дебіл, повільно, непомітно стає цим дебілом. І ніколи їй 
не спаде на думку, що вона є чудова, єдина, надзвичайна; що може бути щастям, 
гордістю і радістю своїх батьків; що все порядку”. (слова  компанії „Слова ранять 
на все життя” організовуваної через Фонд Діти Нечиї 2012r.)

ПАМ’ЯТАЙМО, ЩО СЛОВА НЕ ВИХОВУЮТЬ, АЛЕ МО-
ЖУТЬ РАНИТИ НА ВСЕ ЖИТТЯ. ВАРТО ЗУПИНИТИСЯ І ПО-
ДУМАТИ, ПЕРШ НІЖ МИ РАНИТИМЕМО НАШУ ДИТИНУ 
СЛОВОМ.

Розмовляй без насилля
З таким заголовком (GOPS ) Районна Служба Соціального Захисту в Длуголен-
ці реалізовує проект, направлений до осіб, які зазнали насилля в сім’ї або ж мо-
жуть бути під загрозою. Наш багатолітній досвід показує, що варто робити такі 
дії. Проект заснований з метою надання  особливої підтримки для цілої сім’ї - як 
системи. Стосунки батьків вчать дітей спілкуватися, тому важливо, щоб батьки 
обмінювалися інформацією правильно - не застосовуючи насильства. Діти з сі-
мей, де стосунки батьків порушені, ризикують вступити у неналежні стосунки у 
дорослому житті. Добра комунікація між батьками впливає позитивно на емо-
ційну прив’язуванність дітей і відчуття власної цінності. Наш проект є відповід-
дю на спостережувані механізми домашнього насильства.

Що робиться в нашому районі? Перевір і користуйся під-
тримкою!

1. Майстер-класи «Активна сім’я» для всіх жителів району у галузі сімейного спіл-
кування, що проводяться у сільських клубних світлицях;
2. Індивідуальні сімейні зустрічі „Навчись говорити зі мною” - сім’ї, якім загрожує 
насильство в сім’ї, направлені через GOPS, отримують підтримку;
3. Майстер-класи в загальних світлицях для матерів та дітей «Відбудуй свої сили»;
4. Конкурс для дітей і школярів під заголовком „Створи історію - я кажу НІ насил-
лю”;
5. Лекції для батьків дітей із трьох початкових шкіл (Длуголенка, Міркув, Щодре);
6. Бібліотека „Читай мамо, тато!” - у нашій  бібліотеці в м. Длуголенка було оснаще-
но понад 50 позицій для батьків (близькість батьків,  спілкування без насильства) 
також для дітей (байкотерапія);
7. Індивідуальні консультації для людей, які застосовують насильство, в приміще-
ні GOPS , два рази на місяць;
8. Гмінний День Без Насилля в Початковій Школі ім. Нобелівських Польських Лау-
реатів в Brzeziej Łące (Бжежей Лонце) відбудиться 19.11.2019 р.
9. Діагностика місцевих соціальних загроз у гміні Длуголенка (її результати будуть 
представлені у наступному номері газети);
10. Міжрайона конференція - Форум щодо профілактики та запобігання домаш-
ньому насильству;
11. Семінари з питань запобігання домашньому насильству для соціальних пра-
цівників та сімейних асистентів;
Якщо ви зацікавлені у використанні вищезазначених форм підтримки, зв’яжіться 
з координатором проекту за телефоном: 71 315 20 50 дод. 22.

АНЕТА ГРОХОЛЬСКА
Районна Служба Соціального Захисту

Tłumaczenie na język ukraiński:  
ValenTyna MandybuRa

НІ НАСИЛЛЮ!
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6 października GminniAktywiści zorganizowali 
w Wilczycach grę terenową Gminne zGranie, 
która okazała się strzałem w dziesiątkę. Udział 
w zabawie wzięło ok. 100 osób, tj. 19 drużyn.

Po zaciętej rywalizacji i nieoczekiwanych zwrotach 
akcji ostatecznie zwyciężyła drużyna „Pogromcy 
Mopsów” z Kiełczowa. Drugie miejsce zajęła „Bry-
gada J&J” z Wilczyc, a trzecie „OSP Brzezia Łąka” 

– mówią organizatorzy. 
Dzieci mogły liczyć na liczne atrakcje: ścieżkę odkryw-

ców, warsztaty artystyczne i sportowe. - Bardzo zależało 
nam na podkreśleniu lokalnego i integracyjnego charakteru 
imprezy, dlatego zaprosiliśmy Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bukowiny i Kiełczowa. Panie przygotowały wyjątkowe 
jadła i napitki. Integracja to był cel, który przyświecał od 

początku całej imprezie. Chcieliśmy, żeby nasza społecz-
ność lokalna była bardziej zgrana, żebyśmy nie traktowali 
miejsc, w których żyjemy, wyłącznie jako „sypialni”, ale na-
wiązywali ze sobą relacje, współpracowali, odkrywali to, co 
mamy pięknego - tu, na wyciągnięcie ręki – podsumowują 
organizatorzy.

Gminne zGranie to inicjatywa społeczna grupy Gmin-
niAktywiści, zorganizowana pod auspicjami Fundacji 
Manufaktura Inicjatyw, w ramach Centrum Aktywności 
Obywatelskiej. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu 
Samorządu Dolny Śląsk oraz gminy Długołęka, a Aglo-
meracja Wrocławska objęła je oficjalnym patronatem.

Gratulujemy organizatorom pomysłu i liczymy na 
kontynuację tej udanej inicjatywy.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą.

Integracja 
na medal
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