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Z ŻYCIA GMINY

Drodzy  

mieszkańcy!

Pierwsze dni jesieni za nami. W tym okresie roku mam 
okazję częściej odwiedzać mury naszych gminnych 
szkół. We wrześniu wzięłam udział w gminnej in-

auguracji roku szkolnego. Miałam też ogromny zaszczyt 
i przyjemność wręczać stypendia naszej najzdolniejszej 
i najbardziej utalentowanej młodzieży. Na uroczystości 
wręczyliśmy aż 122 stypendia! Pełną listę wyróżnionych 
uczniów znajdziecie na str. 6. 
Wrzesień 2015 będzie jednak pamiętny jeszcze z innego 
względu. 1 września dzieci z Kiełczowa rozpoczęły rok 
szkolny nowo oddanym budynku szkolnym. Inicjatywa 
sfinansowana została w całości z budżetu gminy Długołę-
ka i należała do moich priorytetów. Cieszę się, że pierwszy 
etap rozbudowy mamy już za sobą! (więcej o szkole prze-
czytasz na str. 7) Teraz czas na rozbudowę kolejnej szkoły 
– w Długołęce. Prace trwają tam już od wakacji.
W tym numerze gazety, chcemy pochwalić się nagrodami, 
jakie gmina otrzymała w ostatnim czasie (str. 4). W naszej 
pracy nie liczą się oczywiście uzyskane tytuły i wyróżnienia, 
są jednak miłym akcentem i pozytywną oceną naszej pracy 
ze strony niezależnych jednostek.
Przed nami natomiast bardzo ważny moment - stworzenie 
planu finansowego na 2016 rok. Do 15 września do urzędu 
składać mogli Państwo swoje wnioski do budżetu. Teraz 
musimy wszystkie te wnioski sprawdzić pod kątem mery-
torycznym i formalnym. Gotowy projekt budżetu wójt ma 
obowiązek złożyć do 15 listopada do biura rady gminy oraz 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej (więcej o projekcie 
budżetu przeczytasz na str. 8). Zabieramy się więc do wytę-
żonej pracy!
Życzę miłej lektury w jesienne wieczory!

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Długołęka:   
Wierzbowa gotowa!

Na ul. Wierzbowej zakończone zostały 
już wszystkie prace związane odwodnie-
niem, oświetleniem oraz wykonaniem 
konstrukcji drogi wraz z jej docelowa 
nawierzchnią. Obecnie wykonawca – po 
zgłoszeniu robót do odbioru końcowe-
go - porządkuje plac budowy.

Długołęka: Prace przy rozbu-
dowie szkoły idą pełną parą

Trwają intensywne prace przy budowie 
nowego skrzydła dydaktycznego w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym. Roboty 
budowlane, od początku lipca, wyko-
nuje firma SIBUD Spółka Inżynieryjno-
-Budowlana Sp. Wykonano już poziom 
0, a obecnie  trwa murowanie ścian 
parteru. Prace przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, a plano-
wany termin zakończenia inwestycji to 
25 października 2016 r. 

Kiełczów: Ruszą prace  
przy ul. Zgodnej
Prace budowlane rozpoczną się w paź-
dzierniku. Obecnie trwają działania 
przygotowawcze związane z realizacją 
inwestycji w terenie. Termin wykonania 
zadania, to grudzień 2015 r.
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Już widać zarys nowego budynku szkoły
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Wierzbowa zmieniła się nie do poznania 
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sprawnie i szybko, termin zakończenia 
całej inwestycji niestety przedłuży się. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy 
szukać przede wszystkim w licznych 
kolizjach z istniejącą, a nieujawnioną na 
mapach infrastrukturą techniczną. Nie-
małe znaczenie odegrały tutaj sierpniowe 
upały, wskutek których prace musiały 
być realizowane z przerwami i w nieco 
wolniejszym tempie. Niemniej jednak, 
chodnik zostanie wybudowany i oddany 
do użytku w bieżącym roku – najprawdo-
podobniej w listopadzie.

Modernizacje zakończone  
i w trakcie realizacji
Dokonaliśmy odbioru kolejnych, 
wyremontowanych dróg – w Bierzy-
cach, Bąkowie, Ramiszowie a także ul. 
Południowej w Długołęce. Wszystkie in-
westycje zostały zrealizowane w umow-
nych terminach. W chwili obecnej trwa 
natomiast remont nawierzchni drogi 

wraz z budową oświetlenia drogowego 
w Pietrzykowicach. Inwestycja zostanie 
zakończona w 2015 r.

Remont drogi powiatowej  
- utrudnienia w ruchu
Starostwo powiatowe rozpoczęło remont 
drogi powiatowej nr 1341d (trasa na 
Trzebnicę). Od 1 do 16 października 
kierowcy muszą uważać na utrudnienia  
w jeździe. Kompleksowy remont na-
wierzchni prowadzony będzie na 1,5-kilo-
metrowym odcinku – pomiędzy głównym 
skrzyżowaniem w Łozinie, a granicą po-
wiatu (w kierunku Trzebnicy). Ruch na tym 
odcinku będzie odbywał się tylko jednym 
pasem jezdni. Dodatkowych informacji 
udziela inwestor  tj. starostwo powiatowe 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 
131, tel. 71 722 17 00 lub 71 344 35 41.

Opracował
Wydział promocji gminy

Pasikurowice:  
Przebudowa ul. Stawowej

Zakończono już prace przy zaruro-
waniu istniejących w pasie dro-
gowym ul. Stawowej rowów oraz 
wykonaniu nowego przepustu na 
rowie melioracyjnym. Wykonawca 
przystąpił obecnie do wykonania 
konstrukcji drogi oraz zjazdów na 
przylegle posesje. Termin zakończe-
nia zadania to 04.12.2015 r.

Wilczyce: Chodnik nieco później
W związku z zakończeniem prac 
w zakresie budowy sieci kanalizacji 
deszczowej oraz przystąpieniem wy-
konawcy do odtworzenia nawierzchni 
jezdni, w Wilczycach zmalały trudności 
komunikacyjne związane z trwającą 
tam inwestycją. Wykonawca rozpoczął 
już układanie nawierzchni chodnika. 
Mimo tego, iż prace realizowane są 

Z ŻYCIA GMINY

NA SKRÓTY                    NA SKRÓTY                    NA SKRÓTY

Południową dojedziecie do boiska klubu piłkarskiego 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom  
oświaty pragnę podziękować za trud pracy wkładany codziennie  
w kształtowanie umysłów i serc naszej gminnej młodzieży. Życzę Państwu  
radości, satysfakcji oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

      Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Z okazji Dnia Mężczyzny, wszystkim wystrzałowym Panom z gminy Długołęka 
życzę hartu ducha, sukcesów zawodowych i wytrwałości w dążeniu 

do stawianych sobie celów. Niech ten dzień będzie dla Was wyjątkowy 
i nastroi Was pozytywnie na cały kolejny rok.

   Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka

Wielkie sprzątanie  
parku Szczodre,  

g. 14:30  
(wejście do parku  

od strony Długołęki)

8. kolejka rozgrywek  
piłki nożnej,  

w której biorą udział  
kluby z gminy  

Długołęka

Dzień  
Edukacji  

Narodowej 

październik

10
sobota 

październik

11
niedziela 

październik

14
środa 

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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Ul. Stawowa już na półmetku 

Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo w Wilczycach
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Becikowe – krok po kroku
Z ŻYCIA GMINY

Po urodzeniu dziecka świeżo 
upieczonym rodzicom przysłu-
guje jednorazowa zapomoga 
w wysokości 1 tys. zł, popular-
nie zwana becikowym.

Jak ustalić, czy kwalifikujemy się 
do zapomogi?

Istnieją dwa kluczowe warunki otrzymania 
becikowego. Po pierwsze jest to dochód rodzi-
ny (w przeliczeniu na osobę) nie przekraczający 
1922 zł netto. Świadczenie jest wolne od podat-
ku dochodowego. Drugim warunkiem jest po-
zostawanie matki dziecka pod opieką medycz-
ną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 
porodu. Takie zaświadczenie może wystawić 
lekarz lub położna. Wniosek o wypłatę jedno-

razowej zapomogi należy złożyć w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Co jest niezbędne do złożenia 
wniosku? 

Niezbędny jest dokument stwierdzający toż-
samość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka (aby do wniosku mogły 
zostać dołączone uwierzytelnione kopie tych 
dokumentów, koniecznym jest okazanie ory-
ginałów), zaświadczenie potwierdzające pozo-
stawanie matki dziecka pod opieką medyczną 
nie później niż od 10 tygodnia ciąży oraz pi-
semne oświadczenie, że na dziecko nie została 
już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka (np. przez drugiego z rodzi-
ców).

Podwójne becikowe
Osoby uprawnione do pobierania zasiłku ro-

dzinnego mogą ubiegać się o jednorazowy do-
datek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka, w kwocie 1 tys. zł. 

Teresa Klimek
kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej

Nowy kierownik 
w naszym zespole

W związku z rezygnacją Katarzy-
ny Frach z funkcji kierownika 
wydziału planowania prze-
strzennego i gospodarki nie-

ruchomościami urząd gminy ogłosił nabór na 
wolne stanowisko. Najlepszym kandydatem 
okazał się Krzysztof Górecki. Pan Krzysztof 
pochodzi z gminy Twardogóra, gdzie przez 
ostatnich 12 lat pełnił funkcję kierownika re-
feratu gospodarki nieruchomościami i ochro-
ny środowiska w tamtejszym urzędzie miasta 
i gminy. – Jestem ojcem dwóch wspaniałych 
synów, którym poświęcam większość wolne-
go czasu i uwagi. Jestem również zapalonym 
sportowcem. Preferuję sporty wytrzyma-
łościowe, takie jak maratony, triathlony czy 
też morsowanie – opowiada o sobie. Bardzo 
cieszymy się, że do naszego zespołu trafiła 
doświadczona i kompetentna osoba. Życzymy 
Panu Krzysztofowi powodzenia!

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

Wrzesień okazał się szczęśli-
wym miesiącem dla gminy Dłu-
gołęka. Zostaliśmy wyróżnieni 
w kilku ciekawych konkursach.

We wrześniu Tadeusz Luty – peł-
nomocnik wójta ds. ekologii 
i gospodarki wodnej odebrał 
w budynku senatu w War-

szawie wyróżnienie w konkursie Gmina Eko-
innowacji. Konkurs zorganizowany 
przez Fundację Promocji 
Gminy Polskich, miał na 
celu wyłonić gminy, które 
będą przykładem realizacji 
dobrych praktyk w obsza-
rze gospodarki komunalnej, 
zarządzania gminą i polityki 
samorządowej. – Kapituła 
konkursowa doceniła nasze 
działania na rzecz wprowa-
dzenia systemu komplek-
sowej selektywnej zbiórki 
odpadów, w tym odpadów 
ulegających biodegradacji – 
wyjaśnia Luty. Dodatkowo 
wysoce oceniono zainicjowaną 
przez wójta gminy akcję ukwie-
cenia wszystkich miejscowo-
ści w gminie oraz prowadzone 
przez nas akcje edukacji ekologicznej.

Triumf na arenie dolnośląskiej

Kilka dni później gmina po raz kolejny zosta-
ła wyróżniona, tym razem w ramach konkursu 
Dolnośląska Budowa Roku. – Zgłoszony przez 

nas budynek żłobka i przedszkola w Długołęce 
został sprawdzony z każdej strony przez komi-
sję konkursową. W jej skład weszli członkowie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa – mówi Kamila Kochaniec z wydzia-
łu promocji gminy. Obiekt zyskał aprobatę jury, 
które przyznało nam wyróżnienie w kategorii 
budynków użyteczności publicznej. - Ogromnie 
cieszy mnie ta nagroda, zwłaszcza że w naszej ka-
tegorii wyprzedziły nas jedynie takie inwestycje 

jak budynek Sądu Rejonowe-
go przy ul. Świdnickiej czy też 
Szkoły Muzycznej we Wrocła-
wiu – mówi Iwona Agnieszka 
Łebek. To już drugi obiekt, 
który został wyróżniony przez 
specjalistów z branży budow-
lanej – 2 lata temu otrzymali-
śmy taką nagrodę za budynek 
urzędu gminy Długołęka.

Ale to nie wszystko

W tym roku zorganizo-
waliśmy 14. edycję Dni 
Gminy Długołęka. Wy-
darzenie cieszyło się dużą 
popularnością wśród 
mieszkańców gminy i nie 
tylko. Wyrazem tej po-

pularności jest zajęcie 10 miejsca 
w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska 2015. W tym konkursie jury stanowili 
mieszkańcy, którym serdecznie dziękujemy za 
każdy oddany głos.

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

Szczegółowego informacje dot. 
becikowego można uzyskać 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Długołęce przy 
ul. Szkolnej 40a, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Gmina wielu sukcesów

Jesteśmy gminą ekoinnowacji 
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Nowy kierownik – Krzysztof Górecki 
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II Gminny Rajd Rowerowy 
przeszedł już do historii. 
Przeszedł też nasze  
najśmielsze oczekiwania 
zarówno pod względem 
frekwencji jak i pozytywnej 
energii uczestników.

N aszych mały rowerzystów było aż 
123!, jednak dorośli też tłumnie 
dopisali – W tym roku zapropo-
nowaliśmy nową trasę, maksy-

malnie oddaloną od ruchu drogowego, która 
ukazała przyrodnicze walory gminy – mówi 
Kamila Kochaniec z wydziału promocji. 
Organizatorzy przygotowali kilka niespo-
dzianek dla rowerzystów. Na starcie każde 
dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową, 
odblask do zaczepienia np. przy tornistrze 
oraz lampkę rowerową. – Wszystkie odbla-
skowe gadżety mają zabezpieczyć nasze dzieci 
w trakcie poruszania się po drodze, zwłasz-
cza teraz, gdy nadchodzi jesień i szybko robi 
się ciemno – dodaje Kochaniec. Kolejną cie-
kawostką było spotkanie z Katarzyną Lich-
tenstein - mieszkanką naszej gminy, która 

opowiedziała rowerzystom ciekawe historie 
na temat miejscowości, zlokalizowanego tam 
pałacu oraz o rowerach z dawnych lat. Na 
mecie na wszystkich czekało ognisko i pyszne 
kiełbaski. Na zakończenie rajdu każde dzie-

cko, które go ukończyło, otrzymało dyplom 
i medal. Dziękujemy Wam za obecność i do 
zobaczenia za rok!

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

Z ŻYCIA GMINY

W rajdzie uczestniczyły całe rodziny 
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Gmina Długołęka wraz Komi-
sariatem Policji w Długołęce  
przeprowadziła akcję pn. „Gmina 
Długołęka – gmina bezpiecznych 

dzieci”. Akcja, mająca na celu poprawę bezpie-
czeństwa wśród naszych najmłodszych miesz-
kańców, przeprowadzona została we wszyst-
kich gminnych podstawówkach. W zajęciach 
prowadzonych przez funkcjonariuszy policji 

uczestniczyli pierwszoklasiści, którzy nauczyli 
się jak prawidłowo zachowywać się na drodze 
i jak reagować w razie zagrożenia. 
Dodatkowo wszystkie maluchy uczestniczące 
w zajęciach otrzymały w prezencie kamizelki 
i opaski odblaskowe. Akcja, będzie kontynuo-
wana w kolejnych latach.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

Bezpieczni od najmłodszych lat 

Gmina Długołęka, nie bez powo-
du nazywana jest konną stolicą 
powiatu. Ilość stadnin, szkółek 
i ośrodków jeździeckich oczy-

wiście mówi sama za siebie. Jednak nazwa 
ta przyległa do naszej gminy również za 

sprawą imprez plenerowych, które orga-
nizowane są z myślą i dla miłośników tych 
pięknych zwierząt. – W maju organizujemy 
coroczne Święto Konia, a w wakacje Ogól-
nopolskie Zawody w Powożeniu – mówi 
Dariusz Śmichura, jeden z inicjatorów wy-

darzeń. – We wrześniu natomiast spotyka-
my się na dwudniowej pielgrzymce konnej, 
która odbywa się na trasie Siedlec – Go-
dzieszowa - Łoizna – dodaje. Najważniej-
szym elementem pielgrzymki są wspólna 
msza św. w intencji pielgrzymów oraz apel 
jasnogórski odprawiany w kapliczce w Go-
dzieszowej.

Kamila Kochaniec
wydział promocji gminy

Rower jest OK!

Pielgrzymka konna
We wrześniu, VII edycją Archidiecezjalnej Pielgrzymki Konnej 
zakończyliśmy sezon spotkań plenerowych miłośników  
i hodowców koni.
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Dzieci były zachwycone odblaskowymi niespod-
ziankami 
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Z ŻYCIA GMINY

Od 9 lat, z inicjatywy  
wójta gminy, funkcjonuje 
program wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów  
z gminy Długołęka. 

W  ramach programu uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz liceum mają szanse 
otrzymać wsparcie finansowe 

w postaci stypendiów wójta gminy Długołęka.
Stypendia od niedawna przyznawane są 

w dwóch kategoriach: za najlepsze wyniki 
w nauce i wzorowe zachowanie oraz za spe-
cjalne osiągnięcia naukowe, sportowe i arty-
styczne. W tym roku w ramach pierwszej ka-
tegorii wyróżnionych zostało aż 67 uczniów. 
Większość z nich uczęszcza do szkół podsta-
wowych (41 osób, które uzyskały średnią min. 
5,5), a także gimnazjów (19 osób z min. śred-
nią 5,2) i liceum (7 osób z min. średnią 4,75). 

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli:
Adamek Kornelia, Bartoszewicz Wik-
toria, Beneś Tomasz, Bernhard Julia, 
Bober Alicja, Budak Magdalena, Chęciń-
ska Daria, Chodzińska Julia, Chojnacka 
Weronika, Dawiskiba Michał, Domżalska 
Izabela, Dudek Gabriela, Dudek Urszula, 
Durlik Michał, Dyl Patryk, Figiel Patryk, 
Fret Filip, Gieroń Natalia, Grochocka 
Paulina, Gunia Jaśmina, Gut Agata, Jarki 
Wioletta, Jastrzębska Gabriela, Kaczor 
Radosław, Kaszewska Alicja, Kępa Karo-

lina, Kopczyk Kinga, Kroczak Michał, Król 
Wojciech, Kuczma Julia, Kułakowska Ewa, 
Kutek Maja, Lewandowska Aleksandra, 
Machowska Maja, Maliga Ignacy, Maliga 
Jędrzej, Marciniec Maciej, Miedzińska 
Jagoda, Mirecka Zuzanna, Niemc Simo-
na, Nieznalski Kacper, Nowak Karolina, 
Obstój Kamil, Pierz Urszula, Puzio Doro-
ta, Raczkowska Julia, Ratajczak Szymon, 
Reczka Karolina, Roszkowska Joanna, 
Rutkowska Natalia, Rybarczyk Hanna, Ryl 
Paweł, Ryś Zuzanna, Sądaj Aleksandra, 
Sieczka Wiktoria, Sigurska Iga, Skawski 
Piotr, Skrzypek Maciej, Sroka Barbara, 
Szyszkowski Aleksander, Tymków Wik-
toria, Węgrzyn Kalina, Wiącek Patrycja, 
Wojteczek Julia, Wronkowska Andżelika, 
Zalińska Agata, Zapiór Paulina

W ramach drugiej kategorii w tym roku wy-
różniono 55 uczniów. Są to uczniowie, którzy 
osiągnęli sukcesy naukowe, sportowe bądź arty-
styczne, na poziomie co najmniej wojewódzkim 
i pochwalić się mogą dobrą oceną z zachowania. 

Druga grupa stypendystów to:
Antos Adrian, Benkowska Hanna, Ben-
kowska Nina, Bilińska Nikola, Dejenka 
Natalia, Dolińska Daria, Dubik Nicola, 
Dudkowski Paweł, Flamma Katarzyna, 
Franieczek Nikola, Fras Gabriel, Gawlik 
Marta, Gąsior Justyna, Głogowski Bar-
tosz, Gonkiewicz Jan, Gzik Grzegorz, 
Hermanowska Mela, Iwan Jakub, Jasiń-
ski Piotr, Kaptur Bartosz, Kaźmierczak 
Jakub, Kitłowski Maceli, Kozłowski An-

toni, Krupa Milena, Krystecka Justyna, 
Kucharska Aleksandra, Kucharska Julia, 
Kunat Izabela, Lewalski Piotr, Lewan-
dowska Aleksandra, Lipiński Tomasz, Lis 
Kamil, Michaś Natalia, Migrella Marcin, 
Mularczyk Maria, Oszytko Julia, Paster-
nak Kamila, Raus Kaja, Rudkiewicz Julia, 
Rutkowska Paulina, Salamaga Paulina, 
Skowron Agnieszka, Stasińska Katarzy-
na, Stąśko Karolina, Steckiewicz Maksy-
milian, Stojanowska Marta, Szewera Da-
niel, Szponarska Małgorzata, Szymczak 
Wiktoria, Witek Oliwia, Wojtkiewicz Szy-
mon, Woźnica Justyna, Wróbel Łukasz, 
Wypart Karolina, Zalewski Radosław

Nasi uczniowie zawalczyli również o sty-
pendia przyznawane przez radę powiatu 
wrocławskiego. Rada wyróżniła jedynie 28 
uczniów z całego powiatu. Jesteśmy ogrom-
nie dumni, gdyż z naszej gminy stypendia 
otrzymało aż 7 osób (najwięcej w ramach po-
szczególnych gmin).

Dudkowski Paweł
Gunia Alicja
Krystecka Justyna
Kwiecień Jarosław
Romek Natalia
Stasińska Katarzyna
Wyrzykowska Maria

Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocz-
nym stypendystom!

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

Najlepsi z najlepszych  
– stypendia przyznane
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Iza Kunat otrzymała najwyższe stypendium sportowe
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INWESTYCJE

R emonty na przejazdach ko-
lejowych powoli dobiegają 
końca. W chwili obecnej 
prace trwają na przejeździe 

w Mirkowie w ciągu ul. Kiełczowskiej. 
Tam przejazd będzie nieczynny w ter-
minie od 01 do 08 października (do 
godz. 15). Objazd prowadzić będzie ul. 
Bławatną w Mirkowie, przez ul. Połu-
dniową i Wiejską w Długołęce (objazd 
zobrazowano na załączonej mapce). Po 
zakończeniu tych prac tj. w terminie od 
08 do 10 października ponownie zosta-
nie zamknięty przejazd w Długołęce przy 
ul. Wiejskiej. Zamknięcia przejazdów są 
skutkiem inwestycji realizowanej przez 
PKP PLK, polegającej na remoncie to-
rów i naprawie przejazdów na trasie 
Oleśnica - Wrocław Psie Pole.

Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji

Zamknięte przejazdy kolejowe - są objazdy

Wraz z pierwszym dzwonkiem 
w nowym roku szkolonym dzieci 
ze szkoły podstawowej w Kieł-
czowie rozpoczęły naukę w nowo 
wybudowanym obiekcie. 

K iełczów to obecnie największa miej-
scowość w gminie Długołęka. Cie-
szy się sporą popularnością wśród 
mieszkańców napływowych. – Fak-

tycznie, liczba mieszkańców w gminie rośnie 
w bardzo szybkim tempie i trend ten widoczny 
jest w Kiełczowie. Większość nowych miesz-
kańców to młodzi ludzie, którzy zakładają tu 
swoje rodziny – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 
W związku z panującym trendem władze mu-
siały zmierzyć się z koniecznością rozbudowy 
istniejącej tam szkoły podstawowej, której bu-
dynek nie mógł dłużej sprostać liczbie uczęsz-
czających uczniów.

Szkoła w Kiełczowie w nowej odsłonie

Kluczowy etap inwestycji
Władze samorządowe podjęły decyzję 

o rozbudowie szkoły. Inwestycja zosta-
ła zaplanowana w formie dwóch etapów. 
– W tym roku zakończył się kluczowy, 
pierwszy etap realizacji. Objął on budowę 
nowego, dwukondygnacyjnego budynku 
połączonego łącznikiem ze starym budyn-
kiem. Jego łączna powierzchnia użytkowa 
wynosi ponad 2 tys. m2 – mówi Katarzyna 
Wolicka z wydziału remontów i inwesty-
cji. Na tej powierzchni znajduje się 14 sal 
wykładowych, z czego 7 wyposażonych jest 
w zaplecza. Powstały tu również pomiesz-
czenia dla dyrekcji i grona pedagogicznego 
oraz świetlica z przesuwanymi drzwiami. 
Budynek wyposażony jest w windę przy-
stosowaną do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Squash na w-fie? Czemu nie!
Inwestycja objęła również budowę budynku 

kotłowni, hydroforni wraz z zapleczem spor-
towym. Jednym z ciekawych elementów części 
sportowej jest sala do squasha, która budzi wiele 
pozytywnych emocji. – Zaplecze sportowe wy-
posażone jest w osobne szatnie i w pełni wy-
posażone sanitariaty. Dzięki temu będzie mogło 
funkcjonować, jako oddzielne skrzydło, np. po 
południu jako centrum sportowe dla miesz-
kańców – tłumaczy wójt gminy. W ramach 
pierwszego etapu wybudowano również część 
parkingów, chodniki i plac zabaw. – Całkowi-
ty koszt inwestycji, do którego doliczyć należy 
koszt ogrodzenie terenu, instalacji teleinforma-
tycznej oraz monitoringu zewnętrznego i syste-
mu alarmowego, wyniósł prawie 8,5 mln zł.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy

Szkoła w Kiełczowie nabrała kolorów Sala do squasha czeka na graczy
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Harmonogram  
jesiennych inwestycji

INWESTYCJE/FINANSE

DZIEJE SIĘ - PRZETARGI W NASZEJ GMINIE (STAN NA DZIEŃ 16.09.2015 R.)
NAZWA POSTĘPOWANIA  TERMIN OTWARCIA INFORMACJA Z OTWARCIA TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO OFERT OFERT (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH UMOWY
  OFERT)/PODPISANIE UMOWY
   

Budowa sygnalizacji świetlnej  05.10.2015  1 miesiąc od dnia 
w Długołęce (skrzyżowanie    zawarcia umowy 
ul. Wrocławskiej z ul. Wiejską)   
 
Odbiór odpadów komunalnych  22.10.2015  31.12.2016 
z terenu gminy Długołęka   
 
Budowa kompleksu  21.09.2015 trwa weryfikacja ofert 31.05.2016 
lekkoatletycznego w Łozinie  (w postępowaniu złożono 8 ofert) 
 
Budowa oświetlenia  30.09.2015 trwa weryfikacja ofert 15.12.2015 
drogowego w Wilczycach   (w postępowaniu złożono 8 ofert) 
(ul. Wałowa, ul. Klonowa)   

Z uwagi na wielkość gminy, urząd 
zawarł w tym zakresie umowy 
z dwoma wykonawcami. Każdy 
z nich obsługuje inną część gminy 

tj. północną lub południowa. W części po-
łudniowej wykonano już prace w Borowej, 
Brzeziej Łące (częściowo), Kiełczowie, Kieł-
czówku, Piecowicach, Stępinie, Śliwicach 

i Wilczycach. Dobiegają też końca prace 
w Bielawie i Kamieniu. Na przełomie paź-
dziernika i listopada, planujemy przystąpić 
do prac w Brzeziej Łące (drogi zgłoszone 
później), Kątnej, Oleśniczce oraz  Rakowie. 
W północnej części gminy wykonano już 
prace w Bukowinie, Długołęce, Godzieszo-
wej,  Pasikurowicach, Ramiszowie, Siedlcu 

i Szczodrem. Ku końcowi zbliżają się prace 
w Mirkowie, a w październiku rozpocznie-
my działania w Bykowie, Dobroszowie, Do-
maszczynie i Łozinie. Po zakończeniu tych 
prac, tj. w listopadzie wykonawcy zajmą się 
wzmocnieniem dróg w Dąbrowicy, Jakso-
nowicach, Januszkowicach, Krakowianach 
i Zaprężynie.

Z uwagi na charakter prac związanych z napra-
wą dróg gruntowych wskazane przez nas terminy 
mogą ulec nieznacznym przesunięciom (głównie 
z powodu warunków pogodowych).

Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji

Zbliża się jesień, a wraz z nią kolejny etap prac w zakresie przy-
gotowania dróg gruntowych na czas deszczu i śniegu. Mieszkań-
cy żywo zainteresowani są tym tematem,  dlatego prezentujemy 
planowany harmonogram realizacji tych prac.

Do urzędu wpłynęło w sumie 179 
wniosków. Wszystkie należy 
sprawdzić pod względem ich za-
sadności i możliwości realizacji. 

Wójt gminy ma czas do 15 listopada na przed-
łożenie projektu budżetu oraz wieloletniej pro-

gnozy finansowej radzie gminy Długołęka oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Organy te 
będą opiniowały złożony dokument finansowy. 
Ostateczny termin uchwalenia budżetu przypa-
da na 31 grudnia 2015 r. Będziemy informowali 
Państwa o stanie zaawansowania prac.

Złożone wnioski:

Mieszkańcy   71

Sołtysi   38

Radni   17

Pozostałe jednostki   53
Anna Chomicka

wydział promocji gminy

Budżet 2016
15 września minął termin składania wniosków do przyszłorocz-
nego budżetu. Teraz czas na ich weryfikację i wytężoną pracę 
nad nowym planem finansowym.
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Gmina Długołęka wzięła udział 
w Forum Inwestycyjnym Powiatu 
Wrocławskiego, którego II edycja 
odbyła się we wrześniu w Zamku 

Topacz w Ślęzie. – Podczas targów zaprezento-
waliśmy nowe Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Długołęka oraz opracowany na tę oko-
liczność folder „Planowane strefy aktywności 
gospodarczej na terenie gminy Długołęka” – 
mówi Halina Szydłowska zastępca wójta gmi-
ny Długołęka. – Mam nadzieję, że nasz udział 
w forum zwiększy zainteresowanie gminnymi 
terenami inwestycyjnymi oraz umożliwi ko-
operację z podmiotami gospodarczymi, nie tyl-
ko z naszego regionu – dodaje. W Zamku To-
pacz odbyła się także debata o inwestycjach na 
terenie powiatu wrocławskiego, w której wzięli 

udział przedstawiciele samorządów, instytucji, 
inwestorów oraz podmiotów uczestniczących 
w sprzedaży nieruchomości w kraju i za granicą.

Anna Kijakowska-Polaczek
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami

NIERUCHOMOŚCI/INWESTYCJE

Forum daje szansę pozyskania nowych inwestorów

fo
t.

 A
rc

hi
w

um

D ziałka przeznaczona do 
sprzedaży znajduje się w cen-
tralnej części wsi, przy nie-
utwardzonej, polnej drodze. 

Nieruchomość leży na płaskim terenie, 
o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. Bezpośrednie sąsiedztwo 
działki stanowią nieruchomości nieza-
budowane (pola). Otoczenie stanowią 
(w oddaleniu) zabudowa jednorodzinna 
o wysokim i średnim standardzie wykoń-
czenia z zabudowaniami gospodarczymi. 
Nieopodal znajduje się zaplecze handlo-
wo-usługowe. W miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, działka 
znajduje się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną oraz zabudowę zagrodową.

Daria Śpiewak-Wsolak
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami
Interesują cię nieruchomości  

na sprzedaż w gminie Długołęka?  
Zadzwoń (71) 323 02 23 lub sprawdź na  

www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA OLEŚNICZKA
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Oleśniczka to średniej 

wielkości wieś, zlokali-

zowana w południowo-

-wschodniej części gmi-

ny (w odległości około 

17 km od Wrocławia). 

Działka nr:  
200/4 o pow. 0,1847 ha

cena ustalona w V przetargu  
92.250 zł brutto

termin przetargu 09.10.2015 r.

Gmina szuka kolejnych inwestorów
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Kiełczów: Mamy unijne  
dofinansowanie!
Podpisano umowę o unijne dofinansowa-
nie w zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Dotyczy ono 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokali-
zowanej w pasach drogowych ul. Wilczy-
ckiej, Wrocławskiej i Szkolnej w Kiełczowie 
o łącznej długości 867 mb. Koszt całkowity 
inwestycji to prawie 450 tys. zł, z czego 
dofinansowanie wynosi ok. 307 tys. zł. Re-
alizacja zadania jest nieodzowna - budowa 

sieci kanalizacyjnej w środku Kiełczowa 
zwiększy komfort mieszkańców, podwyż-
szy bezpieczeństwo mikrobiologiczne oraz 
ograniczy negatywny wpływ zanieczysz-
czeń na wody podziemne.

Czekamy na decyzję
Czekamy na wyniki naboru (w ramach 
programu „Europa dla obywateli”) dot. 
dofinansowania wizyty mieszkańców 
naszej partnerskiej gminy Velen w gminie 
Długołęka w 2016 r. Na ten cel staramy się 
pozyskać 5 tys. euro. Wyniki powinniśmy 
poznać w styczniu przyszłego roku. 

Łozina: Będzie bieżnia
W sierpniu otrzymaliśmy pozytywną 
decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w sprawie dotacji na budowę kompleksu 
lekkoatletycznego w Łozinie w wysokości 
175 tys. zł. W konsekwencji rada gminy 
podczas sesji nadzwyczajnej wprowadziła 
wskazane zadanie do budżetu gminy. 

Z uwagi na fakt, iż decyzja o dofinansowa-
niu zapadła w ministerstwie tak późno, re-
alizacja inwestycji została zaplanowana do 
31 maja 2016 r. Postępowanie przetargo-
we, mające na celu wyłonienie wykonawcy 
robót budowlanych, jest w toku, a podpi-
sanie umowy przewidujemy na początek 
października.

Na co znamy wyniki naborów?
Gmina starała się pozyskać fundusze ze-
wnętrzne na realizację zajęć tanecznych 
dla dzieci i młodzieży z gminy Długo-
łęka w okresie październik – grudzień 
br. O dofinansowanie ubiegaliśmy się 
w ramach programu „Dolnośląskie 
stokrotki”. Z uwagi na ograniczoną pulę 
środków nasz wniosek nie znalazł się na 
liście projektów rekomendowanych do 
dofinansowania.

opracowała Kamila Rot
wydział pozyskiwania zewnętrznych  

środków finansowych  
i współpracy z zagranicą

DOTACJE NA BIEŻĄCO

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA/DOTACJE

Sto lat Velen!
Gmina Długołęka od 15 lat 
współpracuje z niemieckim part-
nerem – miastem Velen poło-
żonym w północno – zachodniej 
części Niemiec. W tym roku nasz 
starszy kolega obchodzi 1125 
urodziny. Delegacja z gminy 
Długołęka miała przyjemność 
uczestniczyć w uroczystościach 
jubileuszowych miasta.

W skład delegacji weszli radni 
i sołtysi z gminy Długołęka 
oraz młodzież z gimnazjum 
w Wilczycach, która w ze-

szłym roku gościła dzieci z Niemiec w swoich 
domach. Tegoroczny powód naszej wizyty był 
wyjątkowy. Velen obchodziło swoje 1125 uro-
dziny i z tej okazji władze miasta przygotowały 
ciekawe wydarzenia dla swoich mieszkańców 
i zaproszonych gości. - Burmistrz Velen za-
prosił nas na spotkanie, podczas którego wy-
świetlony został film o historii miasta przygo-
towany specjalnie na tę okazję. W spotkaniu 
mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Velen 

i było ono dodatkowo urozmaicone występa-
mi artystycznymi – opowiada Iwona Agniesz-
ka Łebek.

Młodzież zyskała najwięcej

Nasi gospodarze, mimo że bardzo zajęci 
z powodu tak ważnego święta, poświęcili 
nam sporo czasu, abyśmy mogli zapoznać się 
z ich aktualnymi działaniami - m.in. zwie-
dziliśmy świeżo otwarty budynek przed-
szkola. Maluchy z Velen zyskały świetne 
warunki do rozwoju. Musimy z dumą przy-
znać, że nasz żłobek i przedszkole w Dłu-
gołęce niczym nie odbiegają od niemieckiej 

inwestycji. Młodsza część naszej delegacji 
równie przyjemnie i pożytecznie spędziła 
czas. - Wyjazd był dla nas świetną okazję 
do poznania bliżej niemieckich zwyczajów 
i stylu życia. Miałem okazję w praktyce zwe-
ryfikować swoje umiejętności językowe. Z 
kolegami z Niemiec rozmawialiśmy głównie 
po angielsku. Wyjazd był super! Mam teraz 
świetnych przyjaciół w Velen - mówi jeden 
z uczestników delegacji.

Co dalej ze współpracą?

Dr. Christian Schulze Pellengahr, który peł-
nił do tej pory funkcję burmistrza Velen został 
w tym roku wybrany przez mieszkańców na 
stanowisko odpowiednika naszego starosty 
powiatu. W związku z tym z początkiem 2016 
roku w Velen odbędą się wybory na nowego 
burmistrza. Mimo tych zmian w urzędzie, 
władze zapewniły nas o chęci dalszej współ-
pracy z gminą Długołęka. - Z zainteresowa-
niem śledzę sytuację polityczną w Velen. Od 
nowego burmistrza zależeć będzie dalszy kie-
runek współpracy pomiędzy naszymi gminami 
- podsumowuje wójt Łebek.

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

Burmistrz otrzymał od nas pamiątkową tablicę 

Pani wójt z Aleksandrem Markiem Skorupą 
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OCHRONA ŚRODOWISKA/Z ŻYCIA GMINY

Informacja na temat aktualnego 
postępowania środowiskowego 
dot. kopalni w Brzeziej Łące

W urzędzie gminy od czerwca 
dyżuruje przedstawiciel Woj-
skowej Komendy Uzupeł-
nień we Wrocławiu. Podczas 

konsultacji, odbywających się w ramach akcji 
„Przyjazny urząd“, można składać wnioski:

n do służby w  Narodowych 
Siłach Rezerwowych,
n do służby przygotowawczej,

n o wydanie zaświadczenia dot. 
przebiegu służby wojskowej 
pełnionej podczas wykony-
wania zadań poza granicami 
państwa w celu przyznania sta-
tusu weterana lub weterana po-
szkodowanego,
n o  wydanie zaświadczenia 
dot. przebiegu służby wojs-

kowej i  uregulowanego sto-
sunku do służby wojskowej,
n o  wydanie duplikatu 
książeczki wojskowej.

Istnieje też możliwość otrzymania wpisu 
przeniesienia do rezerwy w książeczce woj-
skowej. Najbliższy dyżur odbędzie się 17 grud-
nia w g. 12.45 – 13.30. Więcej informacji pod 
nr tel. 261 656 151/154/143.

Mieszkańcy Brzeziej Łąki w ostat-

nich dniach żyli doniesieniami o pla-

nowanym wydobywaniu kopalin w 

ich miejscowości. Wójt gminy wydał 

w tej sprawie oficjalne stanowisko.

Wójt gminy Długołęka informuje, że 

w toku analizy wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Wydobywaniu ko-

paliny ze złoża kruszywa naturalnego 

„Brzezia Łąka” na działce nr 102/1, 

102/4 obręb Brzezia Łąka, gmina 

Długołęka” stwierdzono, że planowa-

na inwestycja jest niezgodna z ustale-

niami miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego. Tutejszy 

organ wycofał zatem prośbę o opinię 

dotyczącą obowiązku przeprow-

adzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla w/w przedsięwzięcia, 

którą skierował dnia 08.09.2015 r. do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Kolejnym 

etapem postępowania, toczącego się 

zgodnie z literą kodeksu postępowania 

administracyjnego, będzie zawi-

adomienie stron postępowania 

(obwieszczeniem) o zakończeniu 

postępowania i o uprawnieniach 

wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. 10 kpa do czyn-

nego udziału w każdym jego sta-

dium, w tym o możliwości zapoz-

nania się z aktami sprawy, składania 

wniosków i zastrzeżeń. Następnie 

ze względu na fakt, że planowana 

inwestycja jest niezgodna z ustale-

niami miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, zostanie 

wydana decyzja odmawiająca wyda-

nia decyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Wydobywaniu ko-

paliny ze złoża kruszywa naturalnego 

„Brzezia Łąka” na działce nr 102/1, 

102/4 obręb Brzezia Łąka, gmina 

Długołęka”. O wydanej decyzji st-

rony postępowania powiadomieni 

będą obwieszczeniem wójta gminy 

Długołęka.

Dyżury Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w urzędzie 
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Z ŻYCIA GMINY

Dożynki w obiektywie aparatu Agaty Wach
Starości dożynek wraz z wojtem przywitali przybyłych gości Drużynowy turniej wsi wbudził wiele emocji. Wygrała drużyna z Kamienia

Mariusz Kałamaga przez cały dzień rozśmieszał nas swoimi dowcipami

Milano przekazał nam dużo pozytywnej energii
Wieniec z Godzieszowej zostal najwyżej oceniony i reprezentował 
nas na dożynkach powiatowych

Marcin Daniec jak zawsze w świetnej formie

DZIĘKUJEMY NASZYM SPONSOROM:

n DREWNEX KONRAD JASKULSKI  
– GŁÓWNY SPONSOR IMPREZY 

n Operator Gazociągów  
Przesyłowych Gaz-System

n Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Ko-
generacja SA n KIA GAM n ElektroZbiórka.
pl n Selgros Cash&Carry n Bank Spółdzielczy 
w  Oleśnicy/o. Długołęka n Bank Zachodni 
WBK/o. Długołęka n Pizza Station w Długołęce 
n Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 
Dach Bud n Budmel Korty, Boiska Sportowe 
Tadeusz Molus n Gembiak-Mikstacki n Zakład 
Galwanizacyjny Elżbieta Gajęcka n Piaskopol n 
Häfele n PRO-INTAL Instalacje Elektryczne n 
Perfecta n Czarniak Okna

W tym roku I miejsce w konkursie  
na najpiękniejszy wieniec zajęła  
Godzieszowa i Pietrzykowice. Wieniec  
z Godzieszowej reprezentował naszą  
gminę na dożynkach powiatowych, gdzie 
zajął zaszczytne II miejsce!


