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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Niedawno obchodziłam swój mały jubileusz. Dokładnie czternaście lat 

temu objęłam funkcję wójta gminy Długołęka. Niewyobrażalnie szybko 

zleciał ten czas, ale z wielką radością patrzę na to, co udało nam się 

osiągnąć. W ciągu ostatniej dekady stworzyliśmy z naszej gminy silną 

markę rozpoznawalną w całej Polsce. Długołęka jest dziś zaliczana do jednego  

z najprężniej rozwijających się samorządów w kraju. Sukces gminy w ogólnopolskich 

konkursach jest efektem realizowanych inwestycji oraz wprowadzanych innowacji, 

poprawiających standard życia.

Od momentu kiedy zostałam wójtem gminy sumiennie realizuję politykę 

zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości. Podejmuję inwestycje w każdej 

z 41 wsi. W każdej miejscowości skrupulatnie poprawiamy stan nawierzchni dróg, 

rozbudowujemy kanalizację sanitarną,  stawiamy nowe punkty oświetleniowe, dbamy 

o rozwój naszych dzieci, inwestując w oświatę oraz kompleksy sportowe.  Dobry 

samorządowiec musi jednak patrzeć przed siebie. Jesteśmy jedną z ulubionych  

sypialni Wrocławia i muszę robić wszystko, żeby w tej sypialni żyło się jak najlepiej.

Ostatnio uchwaliliśmy projekt studium zagospodarowania przestrzennego. Poprzed-

nie było mało aktualne i wyczerpało w większości nasze możliwości inwestycyjne. 

Aktualizacja studium jest krokiem do większego i bardziej prężnego rozwoju gminy. 

Idziemy przede wszystkim w stronę zabudowy mieszkaniowej oraz inwestycji 

nieuciążliwych. Niewątpliwie naszą ogromną siłą jest lokalizacja oraz dogodne 

połączenie z Wrocławiem. Przez gminę przebiegają bardzo ważne szlaki komunika-

cyjne. Potencjał gminy wykorzystują inwestorzy, a to z kolei przekłada się na nowe 

miejsca pracy oraz większe możliwości finansowe gminy na podejmowanie kolejnych 

inwestycji. Sama lokalizacja oczywiście o niczym nie przesądza. Nie można siedzieć 

bezczynnie i czekać aż do drzwi zapukają firmy i napływowi mieszkańcy.  

Trzeba działać! 

W swojej pracy napotykam różne bariery, które ciężko przeskoczyć. Największym 

problemem jest zależność od innych instytucji. Czasami nie możemy podjąć inwestycji, 

mimo nacisku ze strony mieszkańców, ponieważ nie leży ona w naszym zakresie. 

Najlepszym tego przykładem są drogi powiatowe. Starostwo nie ma tylu pieniędzy, 

żeby zapewnić kompleksowy remont wszystkich dróg. My z kolei nie możemy sobie 

pozwolić na przejęcie ich w swoje posiadanie, bo nie wytrzymałby tego nasz budżet.  

Nie poddajemy się jednak i cały czas podejmujemy rozmowy ze starostwem, które 

następnie zamieniamy w działania.  

Jeszcze raz z okazji mojego jubileuszu, z całego serca chciałabym podziękować 

wszystkim tym, którzy we mnie wierzą, którzy mi ufają, którzy mnie wspierają  

i rozumieją. Dziękuję również tym, którzy krytykują, bo dzięki temu pokazują mi 

błędy, które popełniam jak każdy człowiek. Gmina jest całym moim życiem.  

To jej poświęciłam ostatnich kilkanaście lat swojego życia, jestem z nią związana  

od urodzenia. A Wy kochani, jesteście moją energią, za którą dziękuję.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Rozbiegana Długołęka
Imprezy biegowe w Długołęce cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Podczas 
majowych zawodów Cross Szczodre na 
linii startu zameldowało się ponad 600 
uczniów ze wszystkich szkół gminnych. 
W biegu wzięli udział również miesz-
kańcy gmin sąsiadujących. Kolejną 
imprezą był coroczny „Bieg  
o puchar wójta” ulicami Długołęki. 
Mimo obfitych opadów deszczu  
w zawodach wzięło udział 80 biegaczy. 
Najszybciej na mecie zameldował się 
Jerzy Ładysz z klubu AZS Wrocław. 
Wśród pań najlepsza okazała się 
Danuta Piskorowska z Sobótki. Kolejny 
sprawdzian dla biegaczy zaplanowa-
ny jest na wrzesień. Tym razem do 
pokonania będą dwa okrążenia 4,5 km 
crossowej pętli w Szczodrem. Ścieżka 
została otwarta w ubiegłym roku we 
współpracy z Radiem Wrocław. Szcze-
góły już niebawem na www.gmina.
dlugoleka.pl oraz na Facebooku.

Kwiaty posadzone.  
Gmina rozkwita
Zakończyliśmy akcję sadzenia kwia-
tów w gminie. W sumie do wszystkich 
miejscowości trafiło ponad 60 tys. 
sadzonek. W akcję zaangażowali się 
mieszkańcy oraz urzędnicy z panią 
wójt na czele. Jak przyznaje Iwona 
Agnieszka Łebek: - Jestem pod wielkim 
wrażeniem zaangażowania mieszkań-
ców. Pomysł miał na celu integrację 
ludzi poprzez wspólną pracę i udało się. 
Odwiedziłam prawie wszystkie miejsco-
wości, w niektórych osobiście poma-
gałam mieszkańcom i muszę przyznać, 
że efekt jest spektakularny – mówi 
wójt. Teraz przejeżdżając przez gminę 
widać tysiące kwiatów, które stały się 
wizytówkami wsi. I tak np. w Długołęce 
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poważnymi błędami w ofertach oraz 
wysokimi kwotami, jakie wykonawcy 
zaproponowali za roboty budowlane. 
Oba przetargi zostaną powtórzone. 

Gmina pomoże ci znaleźć pracę
Jesteś mieszkańcem naszej gminy  
i szukasz pracy? A może jesteś przed-
siębiorcą, który potrzebuje pracow-
nika? Odwiedź koniecznie zakładkę 
„lokalne oferty pracy” na stronie www.
gmina.dlugoleka.pl.  Znajdziesz ją na 
bocznym pasku narzędziowym, po le-
wej stronie. Za pośrednictwem zakład-
ki firmy mają możliwość bezpłatnego 
zamieszczania ogłoszeń o trwających 
naborach na wolne stanowiska pracy. 
Oferty można przesyłać na adres 
m.wolicki@gmina.dlugoleka.pl. 
Ogłoszenia są zamieszczane również 
na oficjalnym profilu gminy na  
www.facebook.com/wdlugolece.

Będą zniżki dla rodzin  
wielodzietnych
 Rząd przyjął program dla rodzin wielo-
dzietnych, w ramach którego zostanie 
wprowadzona Karta Dużej Rodziny. Ma 
ona trafić do rodzin z co najmniej trójką 
dzieci i będzie uprawniać do zniżek 
m.in. w obiektach sportowych, muze-
ach, parkach narodowych oraz komuni-
kacji publicznej. Uchwała wchodzi  
w życie 16 czerwca, a sama karta będzie 
wydawana bezpłatnie. Będą z niej mogli 
skorzystać rodzice i ich dzieci (do 18 
roku życia bądź do ukończenia nauki, 
nie dłużej jednak niż do 25 roku życia). 
Wydawaniem karty w naszej gminie 
będzie się zajmował Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Szczegóły na  
www.gopsdlugoleka.pl oraz w placów-
ce GOPS-u.

Opracował adrian walczyk
 wydział promocji gminy

z życia gminy

przed urzędem znajduje się kwiecisty 
herb gminy, w Kiełczowie sadzonki 
ozdabiają pomnik lwa, w Brzeziej Łące 
kolorowo zrobiło się na ryneczku. Każda 
z 41 wsi kwitnie.  – Teraz wszystko  
w rękach mieszkańców. Żeby kwiaty 
przetrwały całe lato, koniecznie trzeba  
o nie dbać. Mam nadzieję, że i tym razem 
ludzie spiszą się na medal, a samą akcję 
być może powtórzymy w przyszłym roku 
– mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Najsilniejsza marka w Polsce
Długołęka zajęła pierwsze miejsce  
w ogólnopolskim konkursie „Markowy 
Samorząd 2014”. Nasza gmina wyprze-
dziła m.in. Stare Babice, Słupsk oraz 
Tarnowo Podgórne - ubiegłorocznego 
zwycięzcę. Radości z tytułu nie kryje 
Iwona Agnieszka Łebek. – Zawsze jest 
miło, kiedy podejmowane działania 
znajdują uznanie w oczach innych ludzi. 
Jednak dla mnie najważniejsi są miesz-
kańcy i to na ich zadowoleniu zależy 
mi najbardziej – mówi wójt. „Marko-
wy Samorząd 2014” to kolejny tytuł, 
którym może się pochwalić gmina. Nie 
tak dawno Długołęce przyznano tytuł 
„Przyjaznej Gminy 2013”, a Iwonie 

Agnieszce Łebek statuetkę „Eko Wójta 
2013”. Wójt gminy znalazła się również 
w gronie dziesięciu finalistów ogólno-
polskiego konkursu „Wójt Roku 2013”.

Wenecja najpiękniejsza  
na „Święcie Konia”

Po raz kolejny Siedlec zamienił się  
w mekkę dla koniarzy z całego kraju. 
18 maja odbyła się tam kolejna edycja 
jednej z największych imprez konnych 
na Dolnym Śląsku. Widzowie mieli oka-
zję zobaczyć pokazy różnych ras koni, 
przejechać się bryczką i kucykiem, zjeść 
regionalne potrawy przygotowane 
przez koła gospodyń oraz wygrać dwu-
letniego konika polskiego. Chętni zmie-
rzyli się oko w oko z dorosłym ogierem 
w zawodach przeciągania liny. Głównym 
punktem programu była tradycyjna 
wycena koni. Oceniane były hucułki, 
klacze i ogiery zimnokrwiste, konie 
szlachetne oraz konie rasy śląskiej. Na 
najlepszych hodowców czekały puchary 
ufundowane przez wójta gminy Iwonę 
Agnieszkę Łebek oraz starostę powiatu 
wrocławskiego Romana Potockiego. 
Najpiękniejszym koniem wystawy zo-
stała dwuletnia klacz Wenecja należąca 
do pana Henryka Paczkowskiego z Ogo-
nowic. W nagrodę hodowca pojedzie 
na 12-dniową wycieczkę do Chorwacji 
ufundowaną przez firmę Happy Bus.  
W loterii fantowej szczęście uśmiechnę-
ło się do małej Oliwki, która wróciła do 
domu z prawdziwym kucykiem. 

Nowy przetarg na świetlice
Z przykrością informujemy o unie-
ważnieniu obu przetargów na bu-
dowę świetlic w Godzieszowej oraz 
Stępinie. Decyzja jest spowodowana 
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W akcję sadzenia zaangażowała się inicjatorka Iwona 
Agnieszka Łebek
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Dwuletnia klacz Wenecja została najpiękniejszym 
koniem wystawy
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„Markowy Samorząd 2014” to kolejne wyróżnienie 
dla gminy w tym roku
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Sprawdź o czym 
się ćwierka  

w jednej z naj-
większych gmin 

wiejskich  
w Polsce.   

Odwiedź nasz profil na 
www.twitter.com/dlugoleka  

i obserwuj nas uważnie.
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c zerwcowe Dni Gminy Długołęka 
od lat przyciągają mieszkańców licz-
nymi atrakcjami. Na scenie w parku 
Szczodre wystąpiły już takie gwiaz-

dy, jak: Blue Café, Justyna Steczkowska, Golec 
uOrkiestra, Feel oraz Krzysztof Krawczyk. W 
tym roku organizatorzy chcą zapewnić mocne 
wrażenia każdej grupie wiekowej. Dla starszej 
publiczności zagrają ponadczasowi Skaldowie, a 
dla młodych wielka gwiazda polskiej muzyki reg-
gae Kamil Bednarek. Dużo emocji budzi konkurs 
„Gminne Talenty 2014”.

szansa na pokazanie siebie

Finaliści konkursu powalczą o nagrodę finanso-
wą właśnie na Dniach Gminy Długołęka. Emocje 
udzielają się wszystkim. – Zawsze wiedziałam, 
że mamy w gminie wielu utalentowanych ludzi. 
Śledząc zmagania castingowe mieliśmy wielki 
problem, żeby wyłonić dziesięciu finalistów. Po 
zaciętych obradach udało się. Kibicuję oczywi-
ście wszystkim – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 
Finaliści traktują konkurs jako dobrą okazję do 
sprzedania swoich umiejętności. – Gminne Ta-
lenty to dla nas wielka szansa na pokazanie siebie 
przed szeroką publicznością oraz duże wyróżnie-
nie. Super, że gmina organizuje takie konkursy 
– mówi Mateusz Kruszczyński, jeden z uczestni-

ków. Każdy finalista będzie miał do swojej dys-
pozycji 5 minut na scenie. W tym czasie musi się 
pokazać z jak najlepszej strony i przekonać pub-
liczność, żeby ta oddawała głosy właśnie na niego. 

ruszył plebiscyt na Facebooku

Od 3 czerwca na oficjalnym profilu gminy 
(www.facebook.com/wdlugolece) trwa plebiscyt 
na najlepszego uczestnika. Internauci mogą gło-
sować na swoich faworytów poprzez klikanie laj-
ków przy filmach promocyjnych finalistów. Oso-
ba, która zgromadzi najwięcej głosów otrzyma 
nagrodę specjalną. Głosowanie zostanie zakoń-
czone 23 czerwca o 22:00. – Lajki nie będą bra-
ne pod uwagę w zmaganiach o główną nagrodę. 
Traktujemy to jako oddzielną zabawę. Zwycięzcę 
poznamy dopiero na imprezie po zliczeniu gło-
sów publiczności. Każdy będzie mógł oddać tylko 

jeden głos – mówi Anna Chomicka, kierownik 
wydziału promocji. 

Świetna zabawa również poza sceną

Dopełnieniem atrakcji na tegorocznych Dniach 
Gminy Długołęka będą liczne stoiska gastrono-
miczne i rękodzielnicze, wesołe miasteczko, tur-
niej siatkówki plażowej oraz spektakularny pokaz 
sztucznych ogni z niespodzianką. Na zakończenie 
imprezy tradycyjnie odbędzie się zabawa tanecz-
na. W tym roku publiczność będzie się bawić  
w rytmach zespołu „In Love”, który pokazał się 
z dobrej strony na ubiegłorocznych dożynkach 
w Węgrowie. Dni Gminy Długołęka odbędą się 
w parku Szczodre. Impreza startuje 29 czerwca  
o godz. 14.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

z życia gminy

takiej imprezy w długołęce 
jeszcze nie było. przed nami Xiii 
dni gminy długołęka. gwiazdą 
wieczoru będzie kamil bedna-
rek. na scenie zaprezentują się 
również utalentowani mieszkań-
cy. o tym kto zdobędzie miano 
„gminnego talentu 2014” oraz 
nagrodę finansową od wójta 
zadecyduje publiczność.

Kto zostanie największym 
talentem gminy?

Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy Długołęka będzie Kamil 
Bedarek

fo
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To od ciebie zależy 
kto zostanie „gmin-
nym talentem 2014”. 
Odwiedź nasz profil na 
Facebooku i kliknij lajka 
na swojego faworyta, 
a potem wspieraj go 
podczas Xiii dni gminy 
długołęka. Będzie się 
działo!
1. Zgraja ze Stępina
2. Nikoletta Żmuda
3.  Dance Team: Paulina 

Pastusińska,  
Michał Wesołowski

4. Łukasz Rudkiewicz
5. Laura Kurek
6.  Czapki z głów: Kamil Mak, 

Jakub Michalski, Konrad 
Jakubiszyn

7. Zuzanna Młotek
8.  The K&M: Mateusz 

Kruszczyński, Karol Rajter
9. Kamila Florek
10. Nie ma to tamto

biesiada wilczycka  
na boisku sportowym  

w wilczycach,  
godz. 14

 

Święto tulipanowca  
w godzieszowej,  

godz. 13:30

 

V Festyn  
parafialny  

w mirkowie,  
godz. 14:30

 
 

boże ciało 
 
 

 

dzień ojca 
 

 
sportowe zakończenie  

roku szkolnego  
w ug, godz. 10

czerwiec

14
sobota

czerwiec

23
poniedziałek

czerwiec

24
wtorek

czerwiec

19
czwartek

czerwiec

15
niedziela

czerwiec

15
niedziela

c o,  g d z i e ,  k i e dy  -  W  N A S Z E J  G M I N I E
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z życia gminy

 Festyn sportowy  
„witajcie wakacje”  
w pasikurowicach,  

godz.10

mini turniej piłki nożnej  
o puchar sołtysa  

w bukowinie,  
godz. 11

Xiii dni gminy  
długołęka  

w parku szczodre,  
godz. 14

c o,  g d z i e ,  k i e dy  -  W  N A S Z E J  G M I N I E
cyerwiec

28
sobota

cyerwiec

28
sobota

cyerwiec

29
niedziela

w uchwalonym projekcie na 
zabudowę mieszkaniową 
uwzględniono aż 3984, 8 ha. Pod 
tereny aktywności gospodar-

czej ok. 1400 ha. Największą część gminy nadal 
pokryją tereny rolnicze. Wójt gminy podkreśla, 
że zależy jej na zrównoważonym rozwoju gmi-
ny, wykorzystaniu nowych połączeń komuni-
kacyjnych oraz przygotowaniu wszechstron-
nej oferty na najbliższe lata, zachowując cenne 
walory gminy. - Z jednej strony chcę zaprosić do 
nas inwestorów, z drugiej rozbudowywać tereny 
mieszkaniowe dla napływowych mieszkańców. 
Jedno wynika z drugiego. Im więcej firm zechce 
budować tu swoje siedziby, tym lepiej będziemy 
mogli wyposażyć w infrastrukturę nasze 
miejscowości, tym szybszy będzie rozwój gminy 
– mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek

szansa na nowe miejsca pracy 

Tereny inwestycyjne w gminie zostały zlokali-
zowane w pobliżu ważnych szlaków komunika-
cyjnych np. Ramiszów i węzeł łoziński (bliskość 
S8), Kiełczów (planowana droga Bielany–Łany–
Długołęka) oraz teren Kamień-Byków, przy dro-
dze przemysłu ciężkiego. Część mieszkańców Ka-
mienia obawia się, że tereny gospodarcze zakłócą 
spokój i wpłyną negatywnie na ich zdrowie oraz 
na przyrodę. Jednak jak zapewnia wójt: -  Hasło 
„gospodarka uciążliwa” jest bardzo niefortunne. 
Ludzie mają od razu przed oczami gigantyczne 
kominy trujące ludzi, gdzie w rzeczywistości są 
to również hipermarkety oraz hale magazyno-
we i przede wszystkim nowe miejsca pracy. Poza 
tym jeśli w studium jakiś teren został wskaza-
ny pod gospodarkę nie oznacza to jeszcze, że po 
jego uchwaleniu wprowadzimy do gminy wielkie 
koncerny przemysłu ciężkiego. Na ciężki „prze-
mysł kominowy” zagrażający zdrowiu ludzi z 
pewnością nie pozwolę – mówi Iwona Agnieszka 
Łebek. Jak pokazuje mapa studium tereny gospo-

na majowej sesji radni uchwa-
lili studium zagospodarowania 
przestrzennego. z projektu 
wynika, że gmina pójdzie 
przede wszystkim w kierunku 
zabudowy mieszkaniowej oraz 
nieuciążliwych terenów gospo-
darczych. 

Studium szansą na rozwój gminy

W projekcie studium gmina położyła największy nacisk na zabudowę mieszkaniową
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zabudowa mieszkaniowa 
3984,8 ha

gospodarka nieuciążliwa  
919,05 ha

gospodarka uciążliwa  
425,6 ha

darcze uciążliwe nie leżą w bezpośrednim sąsiedz-
twie obszarów zabudowanych, a są oddzielone 
dodatkowo terenami nieuciążliwymi oraz obsza-
rem zieleni. - Tereny aktywności gospodarczej w 
Kamieniu zostały usytuowane jedynie przy dro-
dze przemysłu ciężkiego (po jej prawej stronie, z 
dala od zabudowy). Jest to naturalne następstwo 
inwestycji, o którą zabiegali sami mieszkańcy, 
chcąc odciążyć miejscowość od przejeżdżających 
przez nią ciężarówek – tłumaczą urzędnicy.  - Te-
reny inwestycyjne to  bardzo ważny aspekt roz-
woju gminy. Im więcej firm zechce budować tu 
swoje siedziby, tym więcej pieniędzy wpłynie do 
budżetu gminy, co z kolei bezpośrednio przełoży 
się na poprawę infrastruktury w miejscowościach 
– dodaje wójt gminy.

w konsultacji z mieszkańcami

Prace nad studium trwały ponad 3 lata. Przed 
jego uchwaleniem wójt podjęła decyzję o dwu-

krotnym wyłożeniu projektu do publicznego 
wglądu, choć ustawodawca nie nakłada takie-
go obowiązku. Pierwsze wyłożenie trwało od 
10 maja do 21 czerwca 2012  roku, drugie od 
16 lipca do 29 sierpnia 2013 roku. Projekt był 
dostępny na stronie internetowej oraz w urzę-
dzie gminy. - Ustaliłam popołudniowe dyżury 
moich pracowników z myślą o mieszkańcach 
pracujących w godzinach otwarcia urzędu. 
W międzyczasie zorganizowaliśmy publiczne 
dyskusje z udziałem projektanta. Osobiście od-
byłam też szereg spotkań z osobami zaintere-
sowanymi  kierunkami rozwoju naszej gminy. 
Zrobiliśmy wszystko, żeby każdy mieszkaniec 
mógł się zapoznać z projektem i złożyć ewen-
tualne uwagi – mówi Iwona Agnieszka Łe-
bek. W sumie gmina uwzględniła 1532 uwagi 
mieszkańców.

adrian walczyk
wydział promocji gminy
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     miejscowoŚci pod lupą

w naszym cyklu czas przejechać się pierwszym odcinkiem 
drogi  S8. Sprawdzimy czy bliskość “ekspresówki” 
nie przeszkadza mieszkańcom Bukowiny, Budziwo-
jowic oraz Bąkowa. Pod lupę weźmiemy inwestycje, 

jakie zostały tam zrealizowane, a na jakie trzeba jeszcze poczekać. 
Odwiedzimy również malownicze stawy w Szczodrem, nad który-
mi złowimy smakowitego pstrąga i sprawdzimy co słychać w parku 
księżniczki Sybilli. 

Ekspresowy rozwój w pobliżu S8

Budziwojowice to, zaraz po Dąbrowicy, najmniejsza miejscowość  
w gminie. Obecnie mieszka tu zaledwie 71 osób, lecz niewykluc-
zone, że liczba ta wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat.  
W uchwalonym studium projektanci wytypowali we wsi do-
datkowych 15 ha pod zabudowę mieszkaniową. - Choć jesteśmy 
malutką wioską, możemy się poszczycić idealnym połączeniem ko-
munikacyjnym. Od drogi ekspresowej S8 dzieli nas zaledwie kilka-
set metrów, dzięki czemu w niecałe dwadzieścia minut dojeżdżamy 
do centrum Wrocławia - mówi Grażyna Ziomek, sołtys Budziwo-
jowic. Przed hałasem dobiegającym z drogi szybkiego ruchu chronią 
mieszkańców dźwiękoszczelne ekrany.  Dzieci uczą się w zespole 
szkół w Łozinie. Codziennie dojeżdżają autobusem podmiejs-
kim linii 904, który kursuje również  do Galerii Dominikańskiej 
we Wrocławiu. W pobliskiej Łozinie znajdują się dwa sklepy 
spożywcze, ośrodek zdrowia, apteka oraz kościół. Mimo że Budzi-
wojowice są jedną z najmniejszych wiosek, gmina sukcesywnie 
realizuje w niej inwestycje. W ciągu ostatnich lat w miejscowości 
postawiono kompleksowe oświetlenie, zaprojektowano kanalizację 
sanitarną oraz wybudowano wiaty przystankowe. Największą 
bolączką mieszkańców jest stan drogi powiatowej. - Podczas 
budowy S8 przez wieś przejeżdżało mnóstwo samochodów 
ciężarowych, które uszkodziły drogę. Wielokrotnie poruszałam ten 
problem w starostwie, ale zawsze spotykałam się z odpowiedzią, 
że powiat nie ma pieniędzy na remont - mówi pani sołtys. Oprócz 
drogi, mieszkańcom bardzo zależy na poszerzeniu poboczy. Od 
strony Łoziny, przez wiadukt często przejeżdżają rozpędzone auta.  
- Mimo ograniczeń prędkości, kierowcy jeżdżą jak szaleni. Sporady-
czne kontrole radarowe nie przynoszą skutku - relacjonuje Grażyna 
Ziomek. Wójt gminy zna problem mieszkańców, ale bez chęci ze 
strony starostwa, ma związane ręce. - Stan dróg powiatowych jaki 
jest, wszyscy wiemy. Co roku z naszego budżetu wykładamy  
część pieniędzy na ich remont, choć jest to zadanie powiatu  
- mówi Iwona Agnieszka Łebek. Mieszkańcom zależy również na 
terenie rekreacyjnym. Gmina przejęła już teren, na którym planuje 
postawić plac zabaw. 

budziwojowice 

 Mała wieś na głównym szlaku

Od momentu powstania S8 mieszkańcy Budziwojowic bez problemu dojeżdżają 
do Wrocławia
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Sołtys: Grażyna Ziomek

liczba mieszkańców: 71

Na temat Szczodrego napisano wiele artykułów, książek i legend. 
To przecież tu znajdował się pałac z jedną z najdłuższych fasad w 
Europie, to tu spały Orły Górskiego i wreszcie to tu w każdy sło-
neczny weekend zjeżdżały się setki turystów, by leżakować na plaży 
i popływać kajakiem. Historyczną magię tego miejsca skutecznie 
wymazały czasy komunizmu, ale i tak  o Szczodrem robi się głośno 
przede wszystkim w okresie letnim za sprawą Dni Gminy Długołęka. 
W ostatni weekend czerwca przyjeżdża tu kilkutysięczna publiczność, 
by bawić się na jednej z największych imprez plenerowych powiatu 
wrocławskiego. Park w Szczodrem nadal przyciąga do siebie tury-
stów, wędkarzy oraz biegaczy. Na wzmiankę zasługuję Ośrodek Za-
rybieniowy Szczodre, który jest największym w Polsce pod względem 
liczby gatunków produkowanych ryb. – Zajmujemy się produkcją ryb 
na potrzeby dorzecza Odry. Ministerstwo Rolnictwa odkupuje od nas 
jesiotry ostronose oraz certy, które są wypuszczane do rzek na Dol-
nym Śląsku. W sumie produkujemy 24 gatunki ryb. Od 1992 roku 
prowadzimy łowisko wypełnione pstrągami oraz karpiami – mówi 
Mariusz Kleszcz, kierownik ośrodka zarybieniowego. Miłośnicy 
wędkowania mogą w Szczodrem połowić od czwartku do niedzieli. 
Godzina kosztuje 1,60 zł, do której trzeba doliczyć wartość złowionej 
ryby.  Jednym z największych walorów wsi są tereny zielone.  To 
głównie one przyciągają napływowych mieszkańców.– Bardzo często 
dzwonią do mnie ludzie pytając czy nie wiem nic o jakiejś działce 
na sprzedaż. Nie dziwię im się, bo sam mieszkam w Szczodrem od 
ponad 40 lat i nie wyobrażam sobie, żebym miał się stąd wypro-
wadzić – przyznaje Wojciech Reczka, sołtys wsi. Do największych 
atutów Szczodrego na pewno można zaliczyć świetne połączenie 
komunikacyjne z Wrocławiem. Przez wieś przejeżdżają dwa autobusy 
komunikacji podmiejskiej: 904 i 914. Dzieci mają na miejscu szkołę 
podstawową. Niespełna półtora roku temu gmina wyremontowała 
salę gimnastyczną za 300 tys. zł. Zespół licealno-gimnazjalny znajduje 
się w pobliskiej Długołęce. Mieszkańcy na pewno nie mają problemu 
z zakupami. W Szczodrem są aż trzy sklepy spożywcze oraz apteka.  
O bezpieczeństwo ludzi dba Ochotnicza Straż Pożarna kierowana 
przez komendanta OSP Józefa Jarosza. Dwa lata temu gmina przezna-
czyła środki na remont remizy. W Szczodrem na bieżąco powstają 
nowe punkty oświetleniowe. Jest również przygotowany projekt 
kanalizacji sanitarnej.  Mieszkańcy zastanawiają się dlaczego nie został 
on jeszcze zrealizowany. Jak tłumaczy Katarzyna Wolicka:  
- W pierwszej kolejności realizujemy inwestycję w Bykowie, ponieważ 
tam projekt kanalizacji powstał wcześniej. Na pewno nie zapomnie-
liśmy o mieszkańcach Szczodrego – uspokaja kierownik wydziału 
remontów i inwestycji. Od kanalizacji uzależniona jest również budowa 
oraz remont niektórych dróg. Mogą być one zrobione dopiero po pod-
łączeniu sieci.  Mieszkańcom marzy się również budowa chodnika przy 
ul. Trzebnickiej. To kolejna droga powiatowa w naszej gminie, której 
stan bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Wójt wznowiła 
rozmowy ze starostwem nt. budowy chodników w gminie.

szczodre  

Kiedyś mieszkała tu królowa

 Co roku w Szczodrem występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej
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Sołtys: Wojciech Reczka 

liczba mieszkańców: 1055
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Jeszcze 14 lat temu Bąków był malutką wioską, która liczyła zaledwie 
dziewięć domów.  Do 2007 roku liczba ta powiększyła się o kolejnych 
58. Dziś w Bąkowie mieszka 147 ludzi. Czym wioska przyciąga do 
siebie mieszkańców? Na pewno lokalizacją. Większość ludzi, choć 
przeprowadziła się do Bąkowa, pracuje we Wrocławiu. Błyskawiczny 
dojazd do stolicy Dolnego Śląska zapewnia droga S8, oddalona od wsi 
o kilka kilometrów. Mieszkańcy korzystają również z komunikacji 
podmiejskiej. Kursują tu dwie linie: 934 oraz 936. Dzieci uczą się  
w zespole szkół w Łozinie. Gmina zapewnia im bezpłatny transport 
specjalnymi autobusem. Wiele wskazuje na to, że w ciągu następnych 
lat okolice Bąkowa rozwiną się jeszcze bardziej. W przyjętym przez 
radę projekcie studium w pobliżu drogi S8 mają powstać tereny gos-
podarcze, a większość działek w samym Bąkowie została przeznac-
zona pod zabudowę mieszkaniową. – Studium zostało przygotowane 
bardzo dobrze. Osobiście bardzo się cieszę z szansy powstania nowych 
miejsc pracy – mówi sołtys wsi Mieczysław Jasion. Bąków zyskał 
spory rozgłos dzięki samolotom z okresu I i II wojny światowej. Na 
boisku rekreacyjnym od dwóch lat organizowane są zawody pucharu 
Polski w modelarstwie. – Odwiedzają nas modelarze z całego kraju 
oraz miłośnicy historii lotnictwa. Zawody łączymy z biesiadą oraz 
zabawami dla najmłodszych – zachęca sołtys. Ulubionym miejscem 
spotkań jest teren rekreacyjny, wykupiony niedawno przez gminę 
od Agencji Nieruchomości Rolnych. Mieszkańcy mają tam do swojej 
dyspozycji plac zabaw, altanę, boisko do gry w piłkę nożną oraz  
w siatkówkę. Gmina sukcesywnie stawia w Bąkowie nowe punkty 
oświetleniowe. Jeszcze w tym roku lampy powinny oświetlić osiedle 
17 domków jednorodzinnych. W miejscowości realizowany jest 
również program estetyki i bezpieczeństwa wsi. Przy głównej drodze 
wykarczowano pobocza, wyczyszczono rowy, a niedawno dzięki 
mieszkańcom posadzono trzy kwietniki w ramach akcji nasadzeń. 
– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
pomagają mi w obowiązkach sołtysa oraz tym, którzy się angażują  
w życie społeczne naszej wsi. Bardzo dziękuję pani Wioletcie Zotow 
za artystyczną duszę oraz panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za 
głowę pełną pomysłów i ich realizację, jak choćby zawody modeli 
latających – mówi Mieczysław Jasion.

bąkÓw 

Gminna stolica latania

Bąków od dwóch lat nosi miano gminnej stolicy latania
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Bukowina na przestrzeni ostatnich lat uległa gwałtownej prze-
mianie. W miejscowości podjęto wiele inwestycji. Jak przyzna-
je sołtys wsi: - Na chwilę obecną mamy wyczyszczone cztery 
stawy, postawione nowe trakcje oświetleniowe oraz wyremon-
towane niemal wszystkie drogi. Prawdziwą wizytówką jest 
teren rekreacyjny z boiskiem do piłki nożnej – mówi Tadeusz 
Mazur.  Park w Bukowinie rzeczywiście robi wrażenie. Posa-
dzono w nim nowe drzewka, zamontowano plac zabaw oraz 
siłownię napowietrzną. Od niedawna ozdabiają go również 
figury postaci z bajek.  Co roku na boisku organizowany jest 
mini turniej piłki nożnej o puchar sołtysa. W ubiegłym roku 
połączono go ze wspaniałym jubileuszem 750-lecia Bukowiny. 
Mieszkańcy wsi są bardzo zadowoleni z połączenia komunika-
cyjnego z Wrocławiem. Nieopodal przebiega ekspresowa droga 
S8, na którą można wjechać przez węzeł w Łozinie.  Dojazd do 
stolicy Dolnego Śląska zajmuje ok. 20 minut. Przez miejsco-
wość przejeżdżają dwa autobusy komunikacji podmiejskiej, 
którymi można dostać się do Psiego Pola. W oddalonych o trzy 
kilometry Pasikurowicach kursuje również szynobus relacji 
Wrocław-Trzebnica. W Bukowinie jest sklep spożywczy. 
Można w nim kupić najpotrzebniejsze produkty. Na większe 
zakupy mieszkańcy jeżdżą do Długołęki albo na Bielany Wroc-
ławskie. We wsi znajduje się również renomowany zakład 
stolarski należący do pana Andrzeja Migreli. Z jego usług ko-
rzystają m.in. znani politycy z Warszawy oraz firmy zagranicz-
ne. – Pan Andrzej to wspaniały promotor naszej gminy.  
W kontaktach biznesowych zawsze wspomina o Długołęce.  
– zachwala Tadeusz Mazur. W Bukowinie odbywają się 
również zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. 
Prowadzi je dr Monika Małachowska-Sobieska. Terapia jest 
kierowana do dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w wieku 
niemowlęcym oraz  do 10 roku życia. Zajęcia są dostosowane 
do indywidualnych potrzeb dzieci. Największą siłą Bukowiny 
są jej mieszkańcy, którzy angażują się w życie swojej miej-
scowości. Podczas ostatniej akcji nasadzeń wspólnymi siłami 
stworzyli oni kwiecisty dywan przedstawiający napis „Bukowi-
na 2014”. Mieszkańcy bardzo chętnie pomagają również  
w organizacji wiejskich zabaw, a także angażują się w wydarze-
nia gminne. W 2010 roku na boisku w Bukowinie, dzięki ich 
pomocy, udało się zorganizować wspaniałe dożynki, na których 
bawili się z nami przyjaciele z ukraińskiego miasta Sarny.

bukowina 

Bajkowa kraina w centrum wsi

 Mieszkańcy posadzili w centrum wsi przepiękną kompozycję kwiatową
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adrian walczyk wydział promocji gminy.

Sołtys: Mieczysław Jasion 

liczba mieszkańców: 174

Sołtys: Tadeusz Mazur 

liczba mieszkańców: 284
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Środowisko / nierucHomoŚci 

d ziałka położona jest przy ul. Brzozo-
wej, ok. 50 m od głównej drogi wiej-
skiej z nawierzchnią asfaltową. Nie-
ruchomość ma kształt prostokąta i 

położona jest na terenie opadającym w kierunku 
północnym. Działka zabudowana jest zabytko-
wym dworem, wpisanym do rejestru zabytków, 
który pełnił funkcję budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego.  Od kilku lat obiekt nie jest użyt-
kowany. Dwór nie posiada instalacji wewnętrz-
nych, ale zgodnie z opinią rzeczoznawcy, istnieje 

możliwość podłączenia go do sieci energetycznej. 
Budynek nadaje się do kapitalnego remontu.

anna kijakowska-polaczek
wydział planowania przestrzennego

i gospodarki nieruchomościami
potrzebujesz więcej inFormacji? 

interesują cię inne nierucHomoŚci 
w gminie długołęka?

zadzwoŃ: 71/ 323 02 23 lub  
sprawdŹ na www.gmina.dlugoleka.pl

napisz: nieruchomosci@gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA  pałac prawie za darmo
fo
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Z inicjatywą obniżenia stawki za 
wywóz odpadów wystąpiła do 
radnych wójt gminy Iwona Ag-
nieszka Łebek. Przed głosowa-

niem uwagi wniósł jedynie klub radnych 
„Aktywni”, który początkowo chciał zdjąć 
uchwałę z porządku obrad, argumentu-
jąc swoją decyzję brakiem wystarczających 
analiz i statystyk. Jak tłumaczy jednak wójt 
gminy: - Po roku funkcjonowania syste-
mu mamy już wystarczającą wiedzę na te-
mat „ustawy śmieciowej”, żeby zdecydować 
się na obniżenie stawki. Przeprowadzona 
analiza wpływów, kosztów oraz ilości od-
bieranych odpadów wykazała, że system 
zbilansuje się przy kwocie 10 zł od osoby 
zamieszkującej nieruchomość, która selek-
tywnie zbiera odpady – mówi wójt. 

kto skorzysta ze zniżki?

Niższą stawką będą objęte osoby, która zade-
klarują chęć segregowania śmieci  i złożą sto-
sowną deklarację w terminie od 1 do 15 lipca. 
Będzie to można zrobić bezpośrednio w urzę-
dzie, przez sołtysa lub drogą pocztową. Wzory 
deklaracji są dostępne na stronie BIP w zakładce 

„Reforma gospodarki odpadami” oraz w biurze 
podawczym urzędu. Mieszkańcy, którzy nie 
zdecydują się na segregację w dalszym ciągu 
zapłacą 23 złote. Płatności za wywóz odpadów 
należy dokonywać kwartalnie. Kolejna opła-
ta przypada na 15 lipca. Mieszkańcy, którzy 
do tego czasu złożą deklarację, już w lipcu po-
niosą mniejsze koszty.  Spóźnialscy będą mieli 
uwzględnioną korektę przy kolejnych opłatach.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych należy wpłacać na konto bankowe: 

GMINA DŁUGOŁĘKA ul. Robotnicza 12, 
55-095 MirkówBank Spółdzielczy w Oleśnicy 

Oddział w Długołęce
41 9584 1021 2003 0300 0101 0046

(Płatności można dokonać również, u sołtysów)

Najbliższe terminy uiszczenia opłaty:
15 lipca za lipiec, sierpień, wrzesień,

15 października za październik,  
listopad, grudzień.

od lipca mieszkańcy zapła-
cą mniej za wywóz odpa-
dów. stawka dla osób, które 
zdecydują się na segregację 
wyniesie 10 zł. urzędnicy 
przypominają o konieczności 
złożenia nowych deklaracji.

Zapłacimy mniej za śmieci

Od lipca stawka za wywóz odpadów segregowanych wyniesie 10 zł od osoby
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myślisz o kupnie działki poza 
miastem? sprawdź oferty nieru-
chomości w gminie długołęka – 
jednej z najlepiej rozwijających 
się gmin wiejskich w polsce. 
dziś prezentujemy zabytkowy 
pałac w januszkowicach.

Działka: 208/5

Powierzchnia: 1720m2

Przeznaczenie MPZP: 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej

Cena wywoławcza: 

35 tys. brutto – po uwzględnie-

niu ulgi na zabytki

1 lipca minie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w naszej 
gminie. Dużymi krokami zbliżamy się do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych, a także do uchwalenia zmian w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku. Bardzo prosimy o wnoszenie uwag na temat dotych-
czasowego funkcjonowania systemu. Opinie należy umieszczać na naszej stronie inter-
netowej www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce “ustawa śmieciowa”
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dzieje się

SEKCJA 

PRAWNA
 

Jak się zwolnić z płacenia 
podatku od spadków i darowizn

N
ie wszyscy zdają sobie sprawę, że 

otrzymanie darowizny od naszych 

najbliższych może zrodzić przykry 

obowiązek zapłacenia podatku. Doty-

czy to także sytuacji, w której obejmu-

jemy spadek po zmarłym. Istnieje jednak sposób, dzięki 

któremu unikniemy przykrego obowiązku podzielenia 

się naszym nowym majątkiem z fiskusem.  

Obowiązek uiszczenia podatku powstaje, gdy wartość daro-
wizny przekroczy 9.637, 7.276 lub 4.902 zł – w zależności od 
naszej grupy podatkowej (odpowiednio I, II lub III) względem 
darczyńcy.  
Ustawodawca zadecydował jednak, że w niektórych przypad-
kach będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia, a co za tym 
idzie uchronić się przed koniecznością uiszczenia daniny. 
Dotyczy to tylko sytuacji między członkami rodziny należącymi 
do tzw. „zerowej grupy podatkowej”. Należą do niej małżon-
kowie, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), 
rodzeństwo (w tym przyrodnie), pasierb i pasierbica, oraz 
ojczym i macocha. 
W celu zwolnienia się z obowiązku podatkowego musimy zło-
żyć do właściwego urzędu skarbowego prawidłowo wypełnio-
ny formularz SD-Z2. Powinniśmy również dołączyć do niego 
dokument udowadniający otrzymanie darowizny (np. potwier-
dzenia dokonania przelewu, umowę darowizny itp.) lub naby-
cia spadku (np. orzeczenie sądu lub notarialne potwierdzenie 
dziedziczenia).
Ważne jest to, aby zmieścić się ze złożeniem wspomnianego 
formularza w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego. Termin ten będzie liczony zazwyczaj 
od dnia wykonania darowizny (przekazania jej obdarowane-
mu) lub uprawomocnienia się orzeczenia w postępowaniu 
spadkowym.
Pamiętajcie, że do wszelkich kwestii podatkowych należy 
przykładać szczególną uwagę, by nie narazić się na nieprzyjem-
ności z urzędem skarbowym. W przypadku wątpliwości warto 
zwrócić się o pomoc do prawnika lub księgowego. 

bartosz lubasiński  
sekcja prawna

podczas zajęć wykładowcy opowiedzą dzieciom jakich 
składników powinno się unikać w posiłkach. 

– Przed kupieniem jakiegoś przysmaku warto zapo-
znać się z jego składem. Często pod opakowaniem kryje 

się groźna bomba żywieniowa – przestrzegają dietetycy. Wśród 
najgroźniejszych substancji wymienia się najczęściej: syrop gluko-
zowo-fruktozowy, utwardzone tłuszcze roślinne, gluten, alkohol 
etylowy, konserwanty, barwniki, glutaminian, emulgatory oraz 
olej palmowy. – Wielki szok wywołuje zawsze obecność koszenili 
w słodyczach oraz alkoholu etylowego w ulubionych rogalikach 
- mówi Anna Rumińska, koordynatorka programu. – Zgodnie  
z ideą Slow Food wojujemy ze śmieciową żywnością, dbając jed-
nocześnie o tą zdrową i regionalną – dodaje Piotr Andruszko, ku-
charz, prezes SFYW. W ramach warsztatów wykładowcy zaszcze-
piają wśród dzieci myśl o dobrym jedzeniu. Informują jak wielkie 
ma ono znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Przy okazji 
propagują regionalne potrawy, które powinny zastąpić masowo 

sprzedawane fast foody. 
Mecenasem akcji jest 
Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
i producent soków Ma-
ciejowy Sad. Co miesiąc 
na stronie gminy pre-
zentowane będą infor-
macje o realizacji cyklu.

adrian walczyk
wydział  

promocji gminy
(na podstawie mat.pras.)

z inicjatywy wójta we wszystkich szkołach 
podstawowych rozpoczęła się realizacja 
pięciomiesięcznego cyklu nt. zdrowego 
żywienia. dzieci dowiedzą się m.in. z jakim 
ryzykiem wiąże się nieregularne jedzenie 
oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na 
nich w różnych słodkościach. z porad  
fachowców skorzysta blisko 230 uczniów.

Jak jeść zdrowo  
i jakich składników unikać?

Slow Food to reakcja na propagowanie tłustego i 
niezdrowego jedzenia

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

Czym jest Slow Food?  
Slow Food jest międzynarodową organizacją typu 
non-profit, która w manifeście określa swój cel jako: 
“ochrona prawa do smaku”. Od początku istnienia 
zajęła się szeroko rozumianą ochroną oraz wspiera-
niem niewielkich regionalnych producentów żywności 
- szczególnie żywności oryginalnej, produkowanej w 
sposób niespotykany w innych miejscach na świecie, 
żywności tradycyjnej, zdrowej i niestety zagrożonej 
zniknięciem w wyniku coraz bardziej natarczywej eks-
pansji tego, co na całym świecie znane jest jako fast food.  
Więcej na: www.slowfood.pl
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mirków. Prace budowlane na ul. Wiśniowej 
rozpoczęły się w styczniu. Wykonawca wy-
wiązał się z zadania przed upływem umowne-
go terminu. Tym sposobem od połowy maja 
szeroka, oświetlona i utwardzona droga służy 
mieszkańcom.  

wilczyce. Praca wre na ul. Borowej. Prze-
widujemy, że roboty budowlane powinny 
zakończyć się przed umownym terminem. 
Remontowana droga od dawna stanowi skrót 
komunikacyjny łączący Kiełczów w Wilczy-
cami. Do tej pory kierowcy musieli zmagać 
się z dziurami i błotem. Za kilka tygodni będą 
mogli przejeżdżać po równej, utwardzonej 
nawierzchni, a piesi przejdą po bezpiecznym 
chodniku. 

pasikurowice. W kwietniu, w drodze 
postępowania przetargowego, został wyło-

niony wykonawca robót budowlanych dla 
przebudowy ul. Leśnej i części ul. Miodowej  
w Pasikurowicach. Prace ruszyły pełną parą 
i powinny zakończyć się najpóźniej do paź-
dziernika tego roku.

długołęka. Rozpoczęły się prace na ul. 
Zachodniej w Długołęce. Planowany termin 
zakończenia prac przewidujemy na grudzień 
br.

Równocześnie trwają modernizacje na-
wierzchni i konstrukcji dróg w: Michałowicach, 
Zaprężynie, Borowej (ul. Cisowa), Siedlcu (ul. 
Słoneczna), Godzieszowej, Rakowie oraz Kątnej. 
Sukcesywnie wybierani są wykonawcy do prze-
prowadzenia kolejnych remontów nawierzchni 
drogowych, o czym będziemy na bieżąco infor-
mować.

karolina pietrzak
wydział remontów i inwestycji

inwestycje

od początku roku pełną parą 
rozpoczęliśmy prace drogowe. 
najwyższa pora by sprawdzić 
jak sobie radzą wykonawcy i na 
jakim etapie jest stan realizacji 
inwestycji.

Budowa dróg w gminie

dzieje się - przetargi w naszej gminie (Stan na dzień 16.04.2014 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacja z otwarcia termin realizacji
przetargowego oFert oFert (iloŚĆ złożonycH oFert) umowy
   
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 07.04.2014 wpłynęły 3 oferty - umowa została  29.06.2014r. 
w obrębie Michałowic  podpisana w dniu 29.04.2014r. 
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 09.04.2014 wpłynęły 3 oferty - umowa została 05.07.2014r. 
drogi w Zaprężynie, dz. nr ew. 164  podpisana w dniu 05.05.2014r.
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 10.04.2014 wpłynęły 4 oferty - umowa została            09.07.2014r. 
w Borowej, ul. Cisowa  podpisana w dniu 09.05.2014r.
 
Budowa sieci saniatarnej w Bykowie 17.03.2014r wpłynęło 8 ofert - umowa została  15.06.2016r. 
  podpisana w dniu 09.05.2014r. 
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 11.04.2014 wpłynęły 4 oferty - umowa została          09.07.2014r. 
zlokalizowanej w m. Siedlec, ul. Słoneczna, dz.   podpisana w dniu 09.05.2014 
nr ew. 251,46/6,46/13, Gmina Długołęka
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości 17.04.2014 wpłynęło 11 ofert trwa icH weryFikacja  31.07.2015
Kiełczów gmina Długołęka - etap I
 
Budowa świetlicy w miejscowości Godzieszowa 28.05.2014             wpłynęło 7 ofert  trwa icH weryFikacja  30.11.2014r.
 
Przebudowa ul. Zachodniej w Długołęce 05.05.2014                         wpłynęło 5 ofert - umowa podpisana  6 miesiący od dnia 
  w dniu 05.06.2014r. podpisania umowy
 
Budowa komplesku sportowego (bieżnia, boisko,  07.05.2014                        wpłynęły 4 oferty - umowa podpisana  4 miesiące od dnia 
skocznia w dal, boisko do rzutu kulą) w Długołęce   w dniu 05.06.2014r. podpisania umowy 
- w ramach programu „Królowa Sportu”
 
Modernizacja nawierzchni i komstrukcji odcinka 28.05.2014r. wpłynęło 5 ofert  trwa icH weryFikacja  3 miesiące od dnia 
ul. Polnej w Kiełczowie   podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i komstrukcji drogi 02.06.2014 wpłynęło 5 ofert  trwa icH weryFikacja  2 miesiące od dnia
w Bielawie   podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i komstrukcji 03.06.2014 wpłynęło 5 ofert  trwa icH weryFikacja 2 miesiące od dnia
ul. Słonecznej w Brzeciej Łące   podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i komstrukcji 05.06.2014 wpłynęło 5 ofert  trwa icH weryFikacja  2 miesiące od dnia
drogi w Stępinie   podpisania umowy

W połowie maja otworzyliśmy nowe drogi w Mirkowie. 
Niebawem wielkie otwarcie w pozostałych miejscowościach
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Nowe drogi w kiełczowie
Po wybudowaniu sieci kanalizacji sani-
tarnej w znacznej części Kiełczowa 
przyszedł czas na sukcesywną budowę 
dróg. W połowie kwietnia zostały pod-
pisane umowy na opracowanie doku-
mentacji projektowych kompleksowej 
przebudowy: ul. Północnej, sięgacza ul. 
Leśnej, ul. Letniej, odcinka ul. Wiosen-
nej, sięgacza ul. Ogrodowej, odcinka 
ul. Ogrodowej oraz kolejnego odcinka 
ul. Wiosennej, sięgacza ul. Wiosennej, 
ul. Różanej, ul. Ładnej, ul. Wiśniowej, 
ul. Modrzewiowej i jej sięgaczy – wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym (i odcinkiem kanalizacji sani-
tarnej w sięgaczu ul. Ogrodowej).
termin przekazania kompletu do-
kumentów projektowych wraz poz-
woleniem na budowę to luty 2015 r.
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Nowe otwarcie kultury 
 
za nami pierwsze spotkanie w ramach projektu „ot-
wieramy gok… na nowo!”. mieszkańcy mają możliwość 
zgłaszania swoich pomysłów na wydarzenia kulturalne 
w swoich miejscowościach. siedem z nich zostanie wcie-
lonych w życie.

w   trakcie spotkania mieszkańcy mieli okazję podzielić się pomy-
słami na działania kulturalne w gminie. Wśród pierwszych, 
spontanicznych inicjatyw pojawiły się m. in. konkursy plastycz-

ne, fotograficzne, rękodzielnicze, literackie, różnorodne warsztaty, teatr 
amatorski, chór, kabaret, wydanie książki, integracja mieszkańców a nawet 
wieczorki taneczne.

Jak przyznaje dyrektor GOK Paweł Kamiński: - Chcemy nawiązać do na-
szego jubileuszu 10-lecia i jednocześnie dokonać nowego otwarcia w rela-
cjach z ludźmi. Chcemy być instytucją otwartą dla wszystkich i lepiej współ-
pracować z mieszkańcami. Chcemy też korzystać z ich energii i pomysłów.

W pierwszym etapie projektu odbędą się konsultacje z mieszkańcami. 
– Najpierw chcemy poznać potrzeby kulturalne ludzi, a później ogłosimy 
otwarty nabór pomysłów. Selekcji dokonamy wspólnie z mieszkańcami – 
mówi Paweł Kamiński. Efektem projektu będzie realizacja pomiędzy od 
trzech do siedmiu inicjatyw, które zostaną sfinansowane z dotacji Narodo-
wego Centrum Kultury. Łączna kwota dotacji wyniesie ok. 22 tys. zł.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godz. 17.00 w świetlicy 
wiejskiej w Brzeziej Łące. 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014

adrian walczyk
wydział promocji gminy

dotacje / wspÓłpraca zagraniczna

w budżecie gminy na 2014 rok zabezpieczono 130 tys. na remont zabytków. 
wnioskodawca zakres prac objętych dofinansowaniem kwota przyznanej dotacji
Parafia Rzymsko – Katolicka  Roboty zabezpieczające dach kościoła, obróbki blacharskie,  25 333 zł
p.w. M.B. Królowej Polski w Borowej odwodnienie fundamentów. 

Parafia Rzymsko – Katolicka Konserwacja techniczna  i estetyczna ołtarza  18 000 zł
p.w. Św. Mikołaja w Brzezie Łące 

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w.  Wykonanie projektu odwodnienia murów i drenażu kościoła  25 333 zł
Św. Michała Archanioła w Długołęce

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. N.M.P.  Uzupełnienie cegieł i opaski hełmu wieży, które uległy erozji i wietrzeniu, pokrycie 25 333 zł
Królowej Polski w Januszkowicach  powierzchni cegieł substancją zabezpieczającą od wody, uzupełnienie szyb 
 w oknach wieży (kościół w Jaksonowicach - etap II)

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebo- Monitoring, czujniki wykrywające dym, uzupełnienie  instalacji elektrycznej dla obsługi  22 000 zł
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Łozinie kamer i czujników, montaż krat, zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, zabezpieczenie 
 przeciw włamaniowe.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej Stratygrafia, oczyszczanie powierzchni malarskich, usunięcie przemalowań, dezynsekcja,  14 000 zł
Marii Panny z Góry Karmel w Dobrej impregnacja ambony, zakup materiałów, pracę złotnicze (kościół w Stępinie).

Środki na zabytki 

od dziesięciu lat wójt przydziela najzdolniej-
szym uczniom stypendia za udokumentowane 
osiągnięcia w sporcie, kulturze oraz nauce. 
mogą się o nie ubiegać uczniowie mieszkający 
na terenie gminy, ale niekoniecznie uczący się  
w gminnych szkołach.  
w tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się: 
jakub kaźmierczak - taniec, marta stojanowska - taniec,
katarzyna ludkiewicz - taniec, kamila pasternak - judo,
justyna gąsior – taekwon-do, maksymilian steckiewicz 
- taekwon-do, patryk widera - sporty walki, kaja raus - judo
kalina raus - judo, izabela domżalska - kalaki, izabela kunat 
- tenis ziemny, piotr lewalski - piłka ręczna, aleksandra 
lewalska - piłka nożna, daria adaszak - skok o tyczce, 
adam pałęcki - nauka, jagoda masternak - hokej na trawie, 
nina benkowska - lekkoatletyka

Sylwetki stypendystów będą prezentowane bliżej na www.fa-
cebook.com/wdlugolece. Serdecznie dziękujemy firmie Le-
roy Merlin za wsparcie finansowe w wysokości 18,5 tys. złotych, 
które w całości trafi na konto uczniów.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

W gronie stypendystów znalazła się m.in. Justyna Gąsior, która w lipcu 
pojedzie na MŚ Taekwondo w Rzymie

fo
t.

 ł
uk

as
z 

H
ar

aź
ny

 (S
ło

w
o

 S
p

o
rt

o
w

e)
 

To od mieszkańców zależy jakie inicjatywy kulturalne wcielimy w życie
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Stypendia wójta  
dla najzdolniejszych
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rozmowa

Jak minęły wam dwa tygodnie w Długołęce? 
Czym się zajmowaliście?
Wiktor ChomiCz: To był dla nas bardzo inten-
sywny czas. Z jednej strony poznaliśmy specy-
fikę pracy urzędu gminy oraz innych jednostek,  
z drugiej mieliśmy możliwość zwiedzenia gminy 
i poznania wielu wartościowych ludzi. Dowie-
dzieliśmy się m.in. w jaki sposób pozyskiwać ze-
wnętrzne środki, jak współpracujecie z mediami, 
jakimi dysponujecie narzędziami komunikacji  
z mieszkańcami oraz jak wygląda u was realizacja 
inwestycji. Spotkaliśmy się z kierownikami urzę-
dy, którzy opowiedzieli nam o pracy swoich wy-
działów. Najwięcej czasu spędziliśmy w Punkcie 
Informacji Europejskiej, bo temat środków unij-
nych jest dla nas w chwili obecnej najważniejszy.

AnnA mAletskA: Będąc tutaj mieliśmy okazję spotkać 
wielu wspaniałych ludzi i uczestniczyć w wyjątko-
wych wydarzeniach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
organizację naszego czasu wolnego. Zwiedziliśmy 
Wrocław, objechaliśmy całą gminę, uczestniczyli-
śmy w warsztatach ceramicznych oraz spotkaliśmy 
się z wieloma fantastycznymi ludźmi. 

Co wyniesiecie z tej dwutygodniowej delega-
cji?
Wiktor ChomiCz: Przede wszystkim zobaczyliśmy 
duże możliwości, jakie otwiera Unia Europejska. 
Urzędnicy pokazali nam w jaki sposób pozyski-
wać środki zewnętrzne. Mieliśmy również okazję 
zobaczyć efekty prac w terenie. Pierwszy raz by-
łem u was 8 lat temu. Dzisiaj widzę zupełnie inną 
gminę. Rozbudowaliście mnóstwo dróg oraz ka-
nalizację, postawiliście żłobek dla dzieciaczków, 
macie piękną siedzibę urzędu, wyremontowane 
szkoły, boiska i coraz więcej firm dookoła. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem jak szybko idziecie do 
przodu. Co ważne nie koncentrujecie się tylko na 
centrum a na wszystkich miejscowościach. Stara-

my się na bieżąco śledzić wasz profil na Facebo-
oku i widzimy jak wiele się u was dzieje. To jest 
naprawdę piękne i trzeba brać z tego przykład.

AnnA mAletskA: Staż w Długołęce wywarł na 
mnie ogromne wrażenie. Praca w urzędzie jest 
bardzo dobrze zorganizowana. Tworzycie zgra-
ny zespół, który pracuje na rzecz swoich miesz-
kańców. Doskonale wykorzystujecie możliwo-
ści, jakie daje Unia Europejska, co przekłada się 
na liczbę inwestycji. Dysponujecie świetnymi 
warunkami pracy i profesjonalną kadrą. Każdy 
pracownik ma dostęp do dobrego sprzętu, cze-
go u nas niestety brakuje. Jestem pod wrażeniem 
waszych pomysłów na promocję regionu. Ga-
dżety, imprezy, gazeta i Facebook – wygląda to 
naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że część po-
mysłów uda nam się wcielić w życie na Ukrainie. 

Jakie wspólne działania udało się wam usta-
lić na przyszłość?
Wiktor ChomiCz: Pierwszą sprawą jest wymiana 
doświadczeń ludzi młodych. Bardzo nam zależy 
na stworzeniu takich struktur demokratycz-
nych wśród młodzieży na Ukrainie. Pierwszym 
krokiem będzie zaproszenie przedstawicieli 
MRG Długołęka do nas , żeby wymienić się 
pomysłami. Udało nam się również spotkać  

z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 
Mamy w planie realizację wspólnego projek-
tu, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej Ukrainy. Projekt pozwoli nam 
również poprawić standardy usług dla miesz-
kańców i poprawę naszego wizerunku. Ko-
lejnym przedsięwzięciem będzie zaproszenie 
zagranicznych wolontariuszy do Sarn, dzięki 
wsparciu stowarzyszenia Semper Avanti. Żeby 
doszło to do skutku musimy spełnić jeszcze kil-
ka wymogów, nad czym będziemy pracować.

Co zrobiło na was największe wrażenie pod-
czas pobytu w Polsce?
Wiktor ChomiCz: Najbardziej ujęła mnie polska 
gościnność. Polacy są bardzo otwartymi ludź-
mi. Na waszych twarzach prawie zawsze widać 
uśmiech. Jesteście bardzo troskliwi i przyja-
cielscy. Przez dwa tygodnie, które spędziliśmy  
w Długołęce nie mieliśmy czasu się nudzić. Za-
wsze ktoś przy nas był. oprowadzał po ciekawych 
miejscach, odpowiadał na nasze pytania, rozma-
wiał z nami. Polacy często pytali nas o obecną sy-
tuację na Ukrainie - jak jest naprawdę i czy jeste-
śmy bezpieczni. To naprawdę budujące, że ma się 
przyjaciół, którzy się o ciebie martwią i troszczą. 

AnnA mAletskA: To moja pierwsza wizyta u was 
i muszę przyznać, że jestem pod ogromnym 
wrażeniem. Poznałam tu fantastycznych ludzi, 
z którymi zamierzam utrzymać dłuższy kon-
takt. Jesteście bardzo uśmiechniętym narodem 
i otwartym na gości. Bardzo dziękujemy pani 
wójt Iwonie Agnieszce Łebek za zaproszenie  
i organizację naszego stażu, kierownikom wy-
działów za pokazanie waszej codziennej pracy, w 
szczególności pani Dagmarze Parfanowicz. Dzię-
kujemy również rodzinie, która nas ugościła w 
swoim domu i wszystkim osobom, które były bli-
sko nas i dzięki którym czuliśmy się jak w domu. 

Rozmawiał adrian walczyk

w maju gościliśmy w naszej 
gminie dwoje stażystów  
z partnerskiego miasta sarny.  
o wrażeniach z pobytu w 
długołęce opowiadają anna 
maletska i wiktor chomicz. 

Umacniamy przyjaźń 
polsko-ukraińską
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Wiktor Chomicz i Anna Maletska spędzili w naszej 
gminie dwa tygodnie
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Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy dla Jarosława 
Panasiuka - mieszkańca partnerskiego miasta 
Sarny. W sumie zebraliśmy 6 150,61 zł. Serdec-
znie dziękujemy Państwu za okazaną pomoc. 
Środki zostaną przekazane na zakup protezy 
prawej ręki, którą pan Jarosław stracił w wyni-
ku starć na Majdanie.


