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s a m o R z ą d o w y  m i e s i ę c z n i k  g m i n y  d ł u g o ł ę k a 

Święta już za nami, ale życzę Państwu żeby ta świąteczna atmosfera trwała przez cały rok. 
Niech 2017 rok przyniesie Państwu radość, wynagrodzi smutki i szczerze Was obdaruje: 

nie żałuje zdrowia i szczęścia oraz krok po kroku spełni Wasze marzenia. 

To był dobry rok dla naszej gminy, pełen sukcesów, które są jednocześnie Waszymi  
sukcesami. Dziękuję Wam za wsparcie, za każde dobre i konstruktywne słowo,  

za obecność na gminnych wydarzeniach - za wspólne tworzenie gminy Długołęka.  
To dla mnie naprawdę wiele znaczy! Niech przyszły rok będzie równie pozytywny  

i przyniesie Państwu oraz naszej gminie wszystko, co najlepsze. 

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

w numerze: 
Harmonogram balów seniora str. 5

Podsumowanie 2016 roku  str. 7-9

 

Podatki w nowym roku  str. 10-11

Fotorelacja z jarmarku bożonarodzeniowego  str. 12
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Długołęka: Mamy nowych, 
potencjalnych dawców

Podczas „Dnia Dawcy Szpiku”, który zorga-
nizowaliśmy razem z BMW Team Długołę-
ka 3 grudnia w salonie samochodowym, 
w bazie Fundacji DKMS zarejestrowało się 
22 potencjalnych dawców. Na najmłod-
szych czekała niespodzianka: Św. Mikołaj 
z pomocnym elfem. Każde dziecko mogło 
liczyć na upominek, zdjęcie z Mikołajem 
oraz zabawy i atrakcje (malowanie twarzy, 
robienie zwierzątek z balonów, konkursy 
i warsztaty). Dziękujemy wszystkim za 
obecność!

Zgłoś swój produkt lokalny
Serdecznie zachęcamy wytwórców 
produktu lokalnego do zgłaszania się do 
bazy gminy Długołęka, która powstaje na 
potrzeby Jarmarku Produktu Lokalnego. 
Wydarzenie odbędzie się w przyszłym roku 
na terenie gminy. Baza powstaje również 
w celach promocyjnych. Jeśli zależy Pań-
stwu na wypromowaniu swoich produktów, 
chcecie aby dowiedzieli się o Was chociażby 
mieszkańcy naszych miast partnerskich 
z Niemiec, Włoch i Ukrainy - zgłoście się 
do nas! Zapraszamy do kontaktu pod nr 
tel. 71 323 02 43 lub promocja@gmina.
dlugoleka.pl

Borowa: Spotkanie wigilijne

Drodzy  

mieszkańcy!

Mam nadzieję, że są Państwo wypoczęci i naładowa-
ni pozytywną energią po świętach, tak samo jak ja. 
Uwielbiam ten wspólny czas z rodziną, wypełniony 

kolędowaniem i byciem razem – po prostu. Przed nami Sylwe-
ster i postanowienia noworoczne. Życzę Państwu szampańskiej 
zabawy oraz pomyślności w realizacji wszystkich planów.
Mimo iż za nami czas błogiego lenistwa a przed nami zabawa, 
w międzyczasie w gminie Długołęka nie spoczywamy na lau-
rach. Mam na myśli budżet na przyszły rok, który zyskał aproba-
tę radnych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, i do realizacji 
którego przystępujemy już niebawem.
W tym numerze wiele stron poświęcamy jednak na podsumowa-
nie 2016 roku. Poszczególne wydziały wymieniły najważniejsze 
przedsięwzięcia mijającego roku, sporządziły statystyki, z kolei 
wydział finansowy zapowiedział już, jak będą kształtowały się 
podatki w przyszłym roku. Zapraszam do lektury! (str. 7 – 11).
Zachęcam także do podróży do przeszłości i obejrzenia fotorela-
cji z II Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego (str. 12) oraz 
przeczytania relacji z Wieczoru Afrykańskiego, który był dla 
mnie wyjątkowym wydarzeniem (str. 4). Dziękuję wszystkim, 
którzy otworzyli swoje serca i ponownie wsparli akcję „Długo-
łęka dla Rwandy” biorąc udział w loterii i licytacji a także tym, 
którzy podczas jarmarku nie szczędzili pieniędzy, wspierając tym 
samym zorganizowaną przez nas akcję pomocy dla chorej Agat-
ki Kobyłeckiej z Mirkowa. W sumie udało nam się zebrać dla 
naszej mieszkanki prawie 8 tys zł. Dziękuję!
Styczeń upłynie nam pod znakiem Balów Seniora. To już tra-
dycja w naszej gminie, dodam, że bardzo piękna. Uwielbiam 
brać udział w tych spotkaniach, pełnych dobrej zabawy i tańca. 
Wszystkich 60-latków i starszych zapraszam do uczestnictwa 
w balach. Zapewniamy Wam dojazd, poczęstunek i wyśmienitą 
atmosferę. Po szczegóły odsyłam na str. 5.
Tymczasem korzystajmy jeszcze z tych ostatnich dni 2016 roku, 
bo był – w moim odczuciu – bardzo udany!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

Na SKróTy
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14 listopada odbyło się spotkanie wigilijne 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz jego podopiecznych, obję-
tych projektem gminy Długołęka pn. „Speł-
nić choć jedno marzenie” (skierowanego do 
osób niepełnosprawnych i ich najbliższych). 
Wśród gości znaleźli się również sekretarz 
gminy anna Borecka oraz przewodniczący 
rady Gminy Długołęka Stanisław azarewicz.

Borowa: Spotkanie opłatkowe

20 grudnia odbyło się spotkanie 
opłatkowe wójta z radnymi, sołtysami, 
dyrektorami szkół i gminnych jednostek, 
działaczami sportowymi i społecznymi. 
Zaproszeni goście ubrali wspólnie choin-
kę, podzielili się opłatkiem i wysłuchali 
kolęd oraz pastorałek w wykonaniu 
Danuty Błażejczyk.

Datki dla Agatki
Nie ustajemy w pomocy dla agatki Kobyłe-
ckiej z Mirkowa, która cierpi na siatkówcza-
ka oka. Gmina Długołęka od wielu tygodni 

angażuje się w zbiórkę pieniędzy na operację 
i leczenie dziewczynki. Ostatnio mieszkańcy 
gminy i okolic wzięli udział w zorganizowanej 
podczas jarmarku bożonarodzeniowego lote-
rii i licytacji. Udało nam się zebrać w sumie 
7 931,55 zł. Trzymamy kciuki za agatkę i jej 
powrót do zdrowia. Zachęcamy do dalszej 
pomocy dziewczynce.

Kalendarz gminy do rozdania

Gmina Długołęka wydała bezpłatny Kalendarz 
Dzieci Gminy Długołęka na 2017 rok. To już 3. 
edycja gminnego wydawnictwa. Tym razem 
jego bohaterami są uczniowie wszystkich 
gminnych szkół oraz żłobka. Po kilkadziesiąt 
egzemplarzy trafiło do każdej z tych placówek 
oraz do mieszkańców m.in. podczas jarmarku 
bożonarodzeniowego.

Gmina ma swoje logo
Podczas grudniowej sesji rady Gminy Dłu-
gołęka, radni podjęli uchwałę w sprawie 

ustanowienia znaku promocyjnego (logo) 
gminy Długołęka oraz zasad jego używania 
i wykorzystywania. System identyfikacji 
wizualnej, który jest podstawowym na-
rzędziem służącym kreowaniu wizerunku 
marki, wejdzie w życie 1 marca 2017 r.   
Na identyfikację wizualną składają się 
m.in.: logo, kolorystyka, krój pisma, szata 
zewnętrzna materiałów promocyjnych.

Nowe taryfy za wodę i ścieki
Na ostatniej sesji rady Gminy Długołęka 
radni uchwalili zmiany w cenniku za korzy-
stanie z wody i odprowadzanie ścieków 
do sieci kanalizacyjnej. Zatwierdzono 
nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
w następujących kwotach: za pobór 1 m3 
wody opłata dla mieszkańca wynosi 4,57 zł, 
za odprowadzenie 1 m3 ścieków do sieci 
kanalizacyjnej, po uchwalonych dopłatach 
przez gminę, opłata dla mieszkańca wynosi 
5,88 zł. Nowe taryfy będą obowiązywać od 
9 lutego 2017 r. 

Nabór do programu  
usuwania azbestu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił 
nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest w 2017 r.” 
Mieszkańcy gminy Długołęka zainteresowani 
demontażem i odbiorem pokryć dachowych 
oraz innych elementów zawierających azbest 
do 27 stycznia 2017 r.  mają czas na złożenie 
w urzędzie gminy takiej deklaracji. Wzór doku-
mentu dostępny jest w punkcie podawczym 
oraz na www.dlugoleka.bip.net.pl. Demontaż, 
odbiór i utylizacja eternitu są bezpłatne. Wię-
cej szczegółów pod nr tel. 71 323 02 71.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

z życia gminy

Na SKróTy                    Na SKróTy                    Na SKróTy
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z okazji dnia babci i dnia dziadka wszystkim babciom i dziadkom z gminy  

długołęka życzę dużo zdrowia, uśmiechu i samych radosnych chwil spędzonych 

w gronie najbliższych - zwłaszcza w towarzystwie kochających wnuków.
 iwona agnieszka łebek, wójt gminy Długołęka
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5 grudnia w urzędzie gminy 
w długołęce odbył się „wie-
czór afrykański” - niecodzien-
ne spotkanie z gośćmi z Rwan-
dy i afrykańską kulturą.

w ieczór Afrykański odbył się 
w ramach prowadzonej od 
marca br. akcji „Długołęka dla 
Rwandy”, której inicjatorką jest 

wójt Iwona Agnieszka Łebek. Cel jest jeden: ze-
brać jak najwięcej pieniędzy na dożywianie dzieci 
z Zespołu Szkół św. Franciszka z Asyżu w Re-
mera. Często jest tak, że z powodu panującej tam 
biedy, mogą one liczyć tylko na jeden ciepły posi-
łek w ciągu dnia, który dostają właśnie w miejscu 
nauki. Dzięki hojności mieszkańców, gminnych 
szkół i instytucji oraz ludzi dobrej woli, do tej 
pory udało się zebrać aż  53.352,51 zł, w tym 
7.256,05 zł podczas loterii, licytacji i zbiórki do 
puszki zorganizowanych podczas afrykańskiego 
wieczoru. Dzienny koszt posiłku dla jednego 
dziecka ze szkoły w Remera to ok. 1,20 zł, co 
rocznie daje kwotę 438 zł. To zestawienie poka-
zuje, jak wiele, dzięki zebranej sumie, udało się 
już zdziałać.

czas podsumowań, czas wzruszeń

Poniedziałkowe spotkanie było okazją do 
podsumowania akcji i spotkania się z gośćmi 
z Rwandy: siostrą Donatą Nyirahabyalimana – 
dyrektorem szkoły w Remera oraz Jeanne Du-
singize i Faustinem Turahirwa – nauczycielami. 
Rwandyjczycy przylecieli do Polski na zaprosze-
nie Iwony Agnieszki Łebek, która poznała panu-

jące w szkole w Remera warunki podczas swojej 
prywatnej wizyty w Rwandzie na początku tego 
roku. - Jestem bardzo wzruszona, że tylu ludzi tak 
pozytywnie zareagowało na mój pomysł pomocy 
rwandyjskim dzieciom, i że razem możemy dać 
im uśmiech i radość – mówiła podczas spotka-
nia Iwona Agnieszka Łebek. Siostra Donata była 
również bardzo przejęta i szczęśliwa, że osobiście 
może podzielić się z obecnymi na sali, jak przeka-
zywane im na bieżąco środki finansowe zostały 
spożytkowane. W ramach pieniędzy przelanych 
afrykańskiej szkole w dwóch transzach udało się 
zakupić: drewno na opał, 7900 kg fasoli, 4700 kg 
kukurydzy, 1500 kg gotowanych liści manioku 
i 7675 kg słodkich ziemniaków. - Dziękujemy 
z całego serca – mówiła przejęta dyrektor szkoły 
św. Franciszka z Asyżu.

wizyta pełna wrażeń

Goście z Rwandy, podczas swojej wizyty 
w gminie Długołęka w dniach 2-8 grudnia, od-
wiedzili gminne szkoły, gdzie zostali niezwykle 
gorąco przyjęci, i gdzie mieli okazję zobaczyć jak 
przebiegają lekcje, czego dzieci się uczą, co potra-
fią. - Uczniowie i nauczyciele stanęli na wysoko-
ści zadania: przygotowali wspaniałe prezentacje, 
występy artystyczne, zadawali mnóstwo pytań 
naszym gościom. Było niezmiernie miło a nasi 
przyjaciele z Rwandy byli oczarowani – wspomi-
na Iwona Agnieszka Łebek. Był też czas na od-
wiedziny gminnego ośrodka kultury i wspólne 
warsztaty artystyczne, wizytę w bibliotece oraz 
na zwiedzenie najpiękniejszych miejsc we Wroc-
ławiu. - Mamy nadzieję, że nasi gości przywiozą  
z Polski dużo pozytywnych wspomnień, którymi 

podzielą się ze swoimi uczniami, o których tak 
ciepło myślimy – mówi Iwona Agnieszka Łe-
bek. Oprócz niezapomnianych wspomnień go-
ście zabrali ze sobą także sporą ilość przyborów 
szkolnych, takich jak ołówki, kredki i zeszyty. 
Wzięli również polskie przetwory. To wszystko 
dzięki zbiórce zorganizowanej przez mieszkań-
ców gminy Długołęka.

nie ustajemy w pomocy

Komitet Społeczny „Długołęka dla Rwandy” 
nie zaprzestaje swoich działań. - Kilka dni temu 
przekazaliśmy trzecią transzę środków na do-
żywianie dzieci z rwandyjskiej szkoły – mówi 
Iwona Agnieszka Łebek. - Zanim to nastąpiło, 
poprosiliśmy jeszcze raz mieszkańców gminy 
o wsparcie - dodaje. Okazją do pomocy był II 
Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy, który 
odbył się 17 grudnia w Długołęce. Podczas tego 
wydarzenia zorganizowana została zbiórka pie-
niędzy do puszek - zebraliśmy 196,25 zł.  - Za-
chęcamy również do polubienia naszego profilu 
na Facebooku pn. Komitet Społeczny „Długołę-
ka dla Rwandy”. Tam znajdą Państwo aktualne 
informacje dotyczące akcji oraz numer konta, na 
który można przekazywac datki. Za każdą po-
moc, zwłaszcza w okresie świątecznym, bardzo 
dziękujemy – podsumowuje Iwona Agnieszka 
Łebek.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

wizyta naszych gości w gminie długołę-
ka była możliwa dzięki sponsorom, któ-
rym bardzo dziękujemy!

autoryzowany Salon i Serwis marki KIa – GaM 
KIa w Długołęce, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, 
Hotel U Janów, Park Domaszczyn Przy Parku sp 
z o. o. sp. k., Pracownia architektury Krajobrazu 
Małgorzata Wilczak, Przedsiębiorstwo Inwesty-
cji Mieszkaniowych sp. z o.o. sp. k., Selgros Cash 
& Carry, Spółka Inżynieryjno Budowlana Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, VaTT-IN-
VEST Sp. z o.o., Zakład Galwanizacyjny Elżbieta 
Gajęcka, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
Kogeneracja Sa oraz prywatni darczyńcy.

z życia gminy
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Wizyta w żłobku była jednym z najmilszych punktów programu
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Uczniowie z Łoziny z ogromnym zainteresowaniem słuchali siostry Donaty
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W jedności siła! Dzięki Waszym otwartym sercom zebraliśmy tego wieczoru ponad 7 tys. zł

Długołęka dla Rwandy
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w styczniu rusza kolejna edycja 
popularnych balów seniora, za-
początkowanych w 2006 r. przez 
wójta iwonę agnieszkę łebek. 

do wspólnej zabawy zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy 
Długołęka w wieku 60 lat i wię-
cej. Bale odbędą się w szkołach 

w: Borowej, Brzeziej Łące, Długołęce, Kieł-
czowie, Łozinie, Mirkowie, Siedlcu i Szczod-
rem. Tradycyjnie już zapewniamy wyborne 
przysmaki, muzykę na żywo oraz darmowy 
dojazd. - Seniorzy każdego roku z niecierp-
liwością wyczekują noworocznych imprez 
w swoich miejscowościach, ponieważ jest to 
okazja do wyśmienitej zabawy w doborowym 
towarzystwie. Uczestnicy w rewelacyjnych 
nastrojach opuszczają parkiet wypełniony po 
brzegi do ostatniej minuty - mówi wójt Iwo-
na Agnieszka Łebek. 

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

  Harmonogram balów seniora w 2017 roku:

zespół szkół w łozinie - 17 stycznia
Bierzyce, Budziwojowice, Jaksonowice, Kępa, 
Krakowiany, Łosice, Łozina, Michałowice, Ska-
ła, Węgrów, Zaprężyn
zespół szkolno-przedszkolny w mirkowie  
- 17 stycznia
Mirków
zespół szkół w siedlcu - 18 stycznia
Bąków, Bukowina, Godzieszowa, Pasikurowi-
ce, Pruszowice, ramiszów, Siedlec, Tokary
zespół Licealno-gimnazjalny w długołęce 
- 24 stycznia
Długołęka, Kamień
szkoła podstawowa w szczodrem – 24 stycznia
Domaszczyn, Szczodre
gimnazjum w borowej - 7 lutego
Bielawa, Borowa, Byków, Dąbrowica, Dobro-
szów, Januszkowice, raków, Stępin
zespół szkół w brzeziej łące - 9 lutego
Brzezia Łąka, Kątna, Oleśniczka, Piecowice, 
Pietrzykowice, Śliwice
szkoła podstawowa w kiełczowie - 9 lutego
Kiełczów, Kiełczówek, Wilczyce

Tanecznym krokiem  
w 2017 rok

ZWIeRZAK Do ADopcjI

cZeKAM
NA cIeBIe!

Zuzia to przemiła, młodziutka (2+), ak-
ceptująca inne zwierzęta i dzieci, bardzo 
grzeczna psina. Bez problemu zostaje 
sama w  domu. Uwielbia się bawić pi-
łeczkami i  leżeć na kanapie. To bardzo 
wrażliwy piesek, który po ciężkich przej-
ściach na nowo uczy się życia, ale idzie jej 
świetnie! W domu tymczasowym wszyst-
kiego nauczyła się od suczki – rezydentki. 
Jest bardzo pojętna. Jest maleńkim pie-
skiem (5 kg). Może zamieszkać zarówno 
w mieszkaniu, jak i w domu.

Kontakt:  
adopcje@matuzalki.pl  

tel. 518 75 66 65 lub 71 323 02 72 
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Król i królowa balu w Mirkowie

Miło nam poinformować, że w listopadzie i grudniu  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie na świecie!
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w listopadzie:
jakub Dudek, Tomasz  
Dunajski, Gabriel Sokół,  
Natan Trybuła, Alicja Wilk, 
Dominik Wojtaś

w grudniu:
Michalina Banasiak, Ada 
czekalska, Laura Hanel, An-
toni Hojczyk, Martyna Kaleta, 
Marcin Kowalski, Liwia Litwin, 

Nikodem Makowski, Szymon 
Matusz, Malwina Musielska, 
Gabriela olenczyn, julia 
orzeszyna, Liliana Ropska, 
Michalina Rzeźnik, jakub 

Szarata, Szymon Szarata,  
Anna Szewczyk, Greta  
Szewczyk, Bianka Trzyna,  
Wiktoria Turczyk, Liliana  
Woźniak, Michalina Kaleńczuk

dzieciaki, witamy was  
serdecznie, życzymy zdro-

wia i pięknych lat życia! 
a waszym rodzicom gratu-

lujemy takiego szczęścia! 

z życia gminy
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kuLtuRa w gminie

migawki kuLtuRaLne

Muzyczne wieczory dla przyjaciół
Gminny Ośrodek Kultury zamienił się w mekkę 
miłośników muzyki. 22 listopada członkowie 
zespołu Piramidy Official zabrali mieszkańców 
gminy w muzyczną podróż do Rosji śladami bu-
łata okudżawy. Natomiast 25 listopada można 
było poczuć klimat słonecznej Grecji za sprawą 
duetu mythos. Gorące greckie rytmy porwały 
publiczność do wspólnego tańca. W nowym roku 
GOK zaprasza na kolejne spotkania z muzyką.

Spotkanie z artystą
23 listopada w sali konferencyjnej ośrodka 
kultury młodzież z ZLG w Długołęce spotkała 
się ze zbigniewem walerysiem - aktorem 
scen polskich, najdłużej związanym z Teatrem 
Polskim we Wrocławiu, laureatem wielu presti-
żowych nagród filmowych. Młodzież obejrzała 
monodram pt. „Ja jestem Żyd z Wesela”. Po 
zakończonej inscenizacji aktor przybliżył histo-
rię powstania monodramu i opowiedział szereg 
ciekawych historii z własnego życia.

Warsztaty artystyczne
3 grudnia w  Gminnym Ośrodku Kultury odbyły 
się coroczne warsztaty bożonarodzeniowe. 
Mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogatej 
oferty. Dużym powodzeniem cieszyło się two-
rzenie stroików świątecznych, sznurkowych 
aniołków oraz dekorowanie ozdób choinko-
wych ze sklejki. Uczestnicy mieli okazję własno-
ręcznie zdobić i malować figurki gipsowe oraz 
bombki. Wszystkie wykonane dzieła można 
było zapakować we własnoręcznie przygoto-
wane torby upominkowe. Tegoroczne war-
sztaty były wyjątkowe, ponieważ wzięli w nich 
udział goście z rwandy. Miłym akcentem było 
wspólne kolędowanie.

Goście w bibliotece
28 listopada w Kiełczowie z czytelnikami 
zobaczył się grzegorz kasdepke – dziennikarz 
i wybitny autor wielu książek dla dzieci. Pisarz 
opowiadał o swojej pracy, skąd czerpie pomysły 
na książki oraz odpowiadał na liczne pytania 
dzieci. W Łozinie i Wilczycach o pięknie i tajem-
nicach Wrocławia oraz Dolnego Śląska mówił 
na spotkaniach autorskich marek perzyński 

- dziennikarz, autor wielu publikacji o naszym 
regionie, m.in. serii „Przewodników dla dociekli-
wych”. Spotkania odbyły się w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książki i zostały sfinansowane przez 
Instytut Książki. Natomiast 6 grudnia Długołękę 
odwiedziła pisarka Joanna bagrij z promocją 
swojej nowej książki „Oddech śmierci”. Pani 
Joanna opowiadała o swojej przygodzie z pisa-
niem, o tym, co ją inspiruje, jak kreuje swoich 
bohaterów i tworzy fabułę, a także o tym, jak 
pracochłonnym procesem jest wydanie książki. 
3 grudnia w bibliotece w Długołęce gościli także 
nasi przyjaciele z rwandy, którzy poznali księ-
gozbiór biblioteki i akcje propagujące czytanie 
wśród dorosłych i dzieci.

Wiem co czytam

7 grudnia odbyły się w bibliotece w Długo-
łęce warsztaty w ramach projektu „wiem co 
czytam!” pn. „interaktywny atlas zwierząt – 
tropem zmysłów”, współfinansowanego w ra-
mach programu Bibliopolis Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. rodzice wraz z dziećmi mieli 
szansę zapoznać się z najnowszymi książkami 
interaktywnymi i zainspirowani nimi wspólnie 
stworzyli książkę dla biblioteki – Interaktywny 
atlas Zwierząt. Zespoły rodzinne miały za zada-
nie wykonać jedną stronę atlasu, posługując się 
przygotowanymi materiałami oraz wierszem 
o wybranym zwierzątku. Dzięki temu powstała 
wspaniała książka, która zyska swój numer 
inwentarzowy i będzie ją można wypożyczyć. 
12 grudnia odbyły się także warsztaty dla rodzi-
ców ze współczesnej literatury dziecięcej.

Święto misia
25 listopada jest dniem pluszowego misia 
i z tego powodu biblioteki w Dobroszowie, 
Łozinie i Długołęce oraz Przedszkole w Długo-
łęce gościły Kubusia Puchatka. Miś spotkał się 
z dziećmi, zatańczył z nimi, pośpiewał i oczywi-
ście poprzytulał się. W bibliotekach w Borowej, 
Mirkowie, Kiełczowie, Brzeziej Łące i Pasikurowi-

cach również odbywały się uroczyste obchody 
„misiowych urodzin” – dzieci poznawały 
historię pluszowego misia i najsłynniejsze misie 
z bajek oraz opowiadały o swoich ulubionych 
pluszakach.

pasowanie na czytelnika
Biblioteka w Długołęce zyskała nowych by-
walców. Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej 
w Długołęce zostali oficjalnie pasowani na 
czytelników. Miłą niespodzianką dla nich był 
pluszowy miś Kubuś Puchatek, który towa-
rzyszył im podczas pasowania. Gratulujemy 
pierwszakom dołączenia do grona czytelników 
i zapraszamy do częstych wizyt w bibliotece!

Spotkania z Mikołajem
Pasikurowice mają w tym roku wyjątkowe 
szczęście - Mikołaj odwiedził ich aż dwa razy 
w bibliotece. Dzieci spotkały się z nim 7 grudnia 
i obejrzały spektakl przygotowany przez Teatr 
Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa (orga-
nizatorem tego spotkania była świetlica GOK 
w Pasikurowicach). Drugą możliwość spotkania 
z panem w czerwonym kubraku maluchy miały 
9 grudnia. Nie zabrakło wówczas zimowych 
tańców oraz zabaw z bałwankiem. Za każdym 
razem Mikołaj miał ze sobą worek pełen pre-
zentów, które rozdawał wszystkim dzieciom. 
Jednak, by gość nie wracał z pustym workiem 
do Laponii, maluchy obdarowały go własno-
ręcznie przygotowanym upominkiem.

Bajkowy kącik
Biblioteka była obecna na II Gminnym Jarmarku 
Bożonarodzeniowym z bajkowym kącikiem. 
Można tam było spotkać Królową Śniegu, Śnie-
żynkę, renifera z zaprzęgu św. Mikołaja, panią 
Choinkę i bajkowego skrzata. Każdy z nich 
opowiadał ciekawe historie, przeplatając je 
zabawami. Dzieci robiły świąteczne zakładki do 
książek i dopisywały swoje prośby do wspólne-
go listu do św. Mikołaja. Kącik odwiedziła też 
wróżka –  pisarka wioletta piasecka. Przez 
cały dzień można było zaopatrzyć się w świą-
teczne książki.

Opracowała
anna patyk Gminny Ośrodek Kultury

mariola matula Gminna Biblioteka Publiczna
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joanna Bagrij z czytelniczkami

Wizyta Mikołaja w pasikurowicach
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podsumowanie 2016 Roku

ponad 7,3 mln zł pozyskanych dotacji w 2016 roku dla gminy długołęka!
z końcem roku prezentujemy państwu wykaz dofinansowań, jakie zostały pozyskane dla naszej 
gminy w 2016 roku na podstawie umów o dofinansowanie i/lub decyzji o dofinansowanie. poniżej 
wykaz projektów złożonych przez urząd gminy długołęka.

Nazwa projektu Kwota dotacji

1 Kamień – droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. nr 190, ul. Turkusowa) ok. 80 tys. zł
2 Budowa placu rekreacyjnego na terenie publicznym „Street Workout park” w Długołęce ok. 22,5 tys. zł
3 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2016 ok. 18 tys. zł

4 Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego  
pod względem gospodarczym i inwestycyjnym

kwota dotacji dla wszystkich partnerów to  
ok. 3 mln zł w tym na działania na rzecz gminy

5 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 44x22m  
w Wilczycach, ul. Wrocławska 15 130 tys. zł

6 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczowie, etap II - hala sportowa ok. 1,3 mln zł
7 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrem 40 tys. zł
8 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce, etap II i III (2014-2018) ok. 2,2 mln zł
9 Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie ok. 90 tys. zł

10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowie i Bielawie ok. 2,6 mln
11 Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dla żłobka w Długołęce) ok. 119 tys. zł

12 Ekologicznie - fantastycznie w szkole i na wakacjach  
(ekologiczne warsztaty wyjazdowe dla dzieci z terenu gminy) ok. 19 tys. zł

13

Edukacja i partnerstwo bez barier  - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej poprzez  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  organizację dodatkowych 
zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach  

na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)

ok. 670 tys. zł

14 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Długołęka ok. 48 tys. zł
15 Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Kiełczowie 9 tys. zł
16 Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Brzeziej Łące 9 tys. zł
17 Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Łozinie 9 tys. zł

2016 – w oczekiwaniu na wyniki

n  Oczekujemy na wyniki dotyczące projektu pn.  „budowa sieci dróg dla rowerów na terenie gmin 
długołęka, kobierzyce i wrocław”. Jeśli uda się pozyskać środki na realizację zadania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wówczas na terenie gminy w latach 2017-2018 
zostanie wybudowanych ok. 14 km dróg rowerowych w przebiegu: granica Gminy Wrocław - Domasz-
czyn - Szczodre - Długołęka - Byków - Borowa - granica gminy Oleśnica. Wnioskowana kwota dotacji dla 
gminy Długołęka to ok. 7,6 mln zł.

n  W ocenie są również dwa wnioski o dofinansowanie na remont ul. Polnej w Długołęce oraz budowę 
drogi Bierzyce - Łozina. Wnioskowana kwota dofinansowania łącznie to 306 tys. zł.

n  Oczekujemy także na wyniki konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach 
którego aplikowaliśmy o zakup nowości wydawniczych dla szkół podstawowych w Szczodrem, Siedlcu, 
Borowej. Wnioskowana kwota dotacji to ok. 25,5 tys. zł.

n  W ocenie merytorycznej są także dwa wnioski dotyczące rewitalizacji boisk w Piecowicach i Bykowie. 
Wnioskowana kwota dotacji dla obu boisk to łącznie 84 tys. zł.

2016 – dotacJe na bieżąco

n  W grudniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Oleśniczce. Wniosko-
wana kwota dotacji to ok. 2 mln zł. O fundusze staramy 
się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020.

n  Staramy się pozyskać 240 tys. zł na zapewnienie funkcjo-
nowania gminnego żłobka w Długołęce. O dodatkowe fun-
dusze ubiegamy się w ramach programu „MALUCH plus”.

n  Staramy się także pozyskać dotację (840 tys. zł) i nisko-
oprocentowaną pożyczę (ok. 2,5 mln zł) na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Szczodrem. Fundusze planujemy 
pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

wykaz dotacJi pozyskanycH pRzez Jednostki oRganizacyJne gminy długołęka w 2016 Roku

gminna biblioteka publiczna

Nazwa projektu Kwota dotacji

1 Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 18,7 tys. zł

2 O finansach w bibliotece 750 zł

3 Wiem co czytam 3 tys. zł

gminna ochotnicza straż pożarna

1 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczodre ok. 290 tys. zł

szkoła podstawowa im. polskiej niezapominajki w szczodrem

1 Mobilność kadry edukacyjnej - Świat jest podróżą i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę ok. 30 tys. zł 

 wydział pozyskiwania  
zewnętRznycH śRodków finansowycH
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n Zorganizowaliśmy bale seniora w 8 miejscowoś-
ciach, w których uczestniczyło ponad 800 osób.

n W okresie zimowym zorganizowaliśmy cykl spotkań 
filmowych pn. „piątkowy wieczór z sensacją”.

n Byliśmy patronem imprez konnych: święto konia, 
zawody w powożeniu, pielgrzymka konna.

n Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „15 lat dni 
gminy długołęka okiem mieszkańców” oraz konkurs 
„współcześni bohaterowie”.

n W Borowej po raz kolejny zorganizowaliśmy gminny 
dzień kobiet pod hasłem: „Zdrowe, piękne, szczęśliwe 
- wyróbmy 200 % normy”.

n Byliśmy współorganizatorami spotkania „gruzja tuż 
za rogiem”.

n 4 czerwca po raz pierwszy zorganizowaliśmy i gmin-
ny dzień Rodziny w parku w Szczodrem. Święto 
ma pozwolić na wspaniałą zabawę dla całych rodzin. 
Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło setki osób: były 
konkursy, przedstawienia, występ iluzjonisty, gry 
i zabawy. Nie zabrakło stoisk z ofertą dla członków ro-
dziny w każdym wieku. W przyszłym roku druga edycja.

n Zorganizowaliśmy XV jubileuszowe dni gminy 
długołęka, których gwiazdą był zespół BAJM. Na 
scenie pojawił się również zespół SOUND & GRACE, 

a w roli konferansjera Maciej Musiał. Tego dnia 
przygotowaliśmy strefę kibica podczas meczu Polska 
- Szwajcaria w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Noż-
nej. Podczas imprezy odbył się finał III edycji Gminnych 
Talentów, który wygrała Martyna Kowalska z Mirkowa 
a także Gminny Turniej Piłki Siatkowej na Piasku, 
w którym triumfowała drużyna z Bykowa - Bykowia, 
Bykowianie.

n W czerwcu podjęliśmy delegację z Velen, a we 
wrześniu delegację z sarn. Sami też gościliśmy w Sar-
nach na jubileuszu gminy.

n Latem zorganizowaliśmy cztery pokazy filmów 
plenerowych w parku w szczodrem - filmy familijne, 
komedie, filmy sensacyjne i horrory.

n XVi dożynki gminne odbyły się w Kamieniu. 
Gwiazdami wieczoru byli Grzegorz Halama, MIG, 
Gentleman’s i gościnnie zespół z naszej partnerskiej 
gminy Sarny Anna-Maria. W konkursie na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy wygrała Bielawa i Godzieszo-
wa, najpiękniejsze stoisko wsi zdaniem jurorów przy-
gotował Dobroszów Oleśnicki, Kiełczówek i Stępin 
a w turnieju wsi najlepsze były Tokary. Najciekawszy 
gadżet sołectwa z kolei przygotowały Wilczyce.

n Byliśmy gospodarzem i współorganizatorem święta 
policji.

n Zorganizowaliśmy trzeci już rajd rowerowy, tym 
razem na trasie Borowa-Nieciszów-Raków.

n Kontynuowaliśmy akcję „gmina długołęka - gmina 
bezpiecznych dzieci”, oraz po raz pierwszy przeprowa-
dziliśmy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy wśród 
wszystkich licealistów z gminy Długołęka.

n Po raz drugi zorganizowaliśmy gminny dzień senio-
ra, a także uroczyste wręczenie nagród za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

n Zorganizowaliśmy i promowaliśmy wystawę obra-
zów oli Lis a także udostępnionych nam przez IPN 
zdjęć z serii „breslau-1945-wrocław”.

n Wydaliśmy 3. edycję gminnego kalendarza 
naściennego - kalendarz dzieci gminy długołę-
ka, w którym udział wzięli uczniowie ze wszystkich 
gminnych szkół i żłobka.

n Zorganizowaliśmy wystawę „Rwandyjskie dzieci”, 
spotkanie pn. „wieczór z Rwandą” i promowaliśmy 
akcję „długołęka dla Rwandy”.

n Zorganizowaliśmy ii gminny Jarmark bożonaro-
dzeniowy, podczas którego na scenie zaprezentowali 
się uczniowie z gminnych szkół, odbyło się targowisko 
i wiele warsztatów dla całych rodzin.

n Stworzyliśmy logo gminy długołęka, które swoją 
premierę będzie miało 1 marca 2017 r.

n promowaliśmy gminę w mediach zewnętrz-
nych. Informacje o nas przez cały rok sukcesywnie 
pojawiały się w regionalnych i ogólnopolskich 
mediach, m.in. w „Gazecie Wrocławskiej”, „Gazecie 
Wyborczej-Wrocław”, „Kapitale Dolnośląskim”, 
„Expressie Wrocławskim”, Echo 24, Internetowej 
Telewizji Dolnego Śląska DTV24, Radiu Eska Wroc-
ław, Radiu RMF MAXXX, Radiu Wrocław.

konkuRsy

Wójt gminy Długołęka po raz kolejny znalazła się 
w pierwszej dziesiątce finalistów konkursu „wójt Roku 
2015”.

Gmina zajęła 5. miejsce w konkursie „wielkie odkry-
wanie dolnego śląska 2016” w kategorii Najciekawsze 
wydarzenie.

Znaleźliśmy się na 58. miejscu wśród 1563 gmin 
wiejskich w Rankingu zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek samorządu terytorialnego (organizator 
Politechnika Warszawska).

Wzięliśmy udział w konkursie „dolnośląski gryf – 
nagroda gospodarcza zig” w kategorii „Nagroda dla 
samorządów za szczególne sukcesy we współpracy 
z biznesem”.

Uczestniczyliśmy w konkursie „dolnośląski klucz suk-
cesu 2016” w kategoriach: „Dla najbardziej gospodarnej 
gminy wiejskiej”, „Dla najlepszego klubu sportowego, 
ośrodka sportu i rekreacji, przedsięwzięcia turystyczne-
go lub organizacji masowych imprez rekreacyjnych”.

Gmina zgłosiła sołtysów wsi Kamień i Piecowice do 
konkursu „sołtys Roku” organizowanego przez Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu.

Gmina zgłosiła Gminną Bibliotekę Publiczną w Długo-
łęce do „Rankingu bibliotek Rzeczpospolitej”, która 
zajęła 157. miejsce na 806 jednostek biorących udział 
w konkursie.

Wzięliśmy udział w konkursie „gwiazdy biznesu 2016” 
w kategorii „Samorząd Przyjazny Biznesowi”.

Wzięliśmy udział w konkursie „top inwestycje 
komunalne 2016” (zgłoszony nowy budynek szkoły 
w Kiełczowie).

Uczestniczyliśmy w konkursie „grunt na medal”.

podsumowanie 2016 Roku

wydział pRomocJi gminy  
i współpRacy z zagRanicą

  wydział  
spRaw obywateLskicH

1337 liczba osób 
zameldowanych 
na pobyt stały  

od 1 stycznia 2016 r. do 14 grudnia 2016 r.  

27706 aktualna licz-
ba ludności  
(osoby 

zameldowane na pobyt stały – 14 grudnia 
2016 r.)

381dzieci urodzone 
w 2016 r. (do 14 grud-
nia 2016 r.)  

190 liczba osób zmarłych 
w 2016 r. (do 14 grudnia 
2016 r.)  

2833 liczba wydanych 
dowodów osobi-
stych obywatelom 

w 2016 r. (do 14 grudnia 2016 r.) 

n szczepienia profilaktyczne przeciwko 
HPV dla dziewczynek w wieku 13 lat, 
zameldowanych na pobyt stały na terenie 
gminy Długołęka - zaszczepiono  
94 dziewczynki (koszt: 40 436 zł)

n szczepienia ochronne przeciwko grypie 
dla mieszkańców gminy Długołęka powy-
żej 65. roku życia - zaszczepiono  
616 osób (koszt: 24 333 zł) 

n dotacje na realizację zadań publicznych 
w zakresie wykonywania prac konserwator-
skich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytkach w 2016 r. – udzielono dota-
cji 8 parafiom (w sumie: 340 000 zł)

n dotacje na finansowanie rozwoju sportu  
na obszarze gminy Długołęka w 2016 
r. – udzielono dotacji 22 klubom 
sportowym ( w sumie: 414 888 zł)

n dotacje na realizację zadań publicznych 
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
turystyki i krajoznawstwa, działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych oraz działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym 
w 2016 r. – udzielono dotacji 9 pod-
miotom (w sumie: 38 730 zł)

n dotacje na realizację zadań publicznych 
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 
z programem profilaktycznym w 2016 r.  
– udzielono dotacji 2 podmiotom  
(w sumie: 17 000 zł)
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podsumowanie 2016 Roku

  wydział pLanowania pRzestRzennego  
i gospodaRki nieRucHomościami

n Urząd Gminy Długołęka wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Długołęce zrealizował projekt z zakresu edu-
kacji ekologicznej, który zostały dofinansowany z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Otrzymana kwota dofinansowa-
nia to 19.500.00 zł, a całkowity koszt 32.405,00 zł.
W ramach projektu przeprowadzono:

warsztaty edukacyjno-przyrodnicze zorganizowane  
w 5 świetlicach na terenie gminy w czasie wakacji, 
objazdowe warsztaty ekologiczne w placówkach oświa-
towych (6 szkół) z terenu gminy Długołęka.
W szkołach przeprowadzono również konkursy ekolo-
giczne i konkursy plastyczne: ekologiczna zabawka, eko 
plakat, konkurs na stworzenie materiału informacyjno-
promocyjnego - planszowej gry ekologicznej „Środowi-
sko to nie śmietnisko”.
n Podpisano umowę na Inwentaryzację przyrodniczą 
gminy Długołęka (uzyskano dotację z WFOŚ w kwocie 
48 700 zł).
n Wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych na 
terenie gminy na kwotę 600 000 zł.
n Nasadzono około 200 sztuk drzew (m.in. lipa 
drobnolistna, brzoza brodawkowata, jarząb pospolity, 
świerk kłujący) na terenach gminnych, w miejscowoś-
ciach: Dobroszów Oleśnicki, Stępin, Januszkowice, 

Godzieszowa, Bierzyce, Kątna, Wilczyce, Szczodre. 
Ponadto, w ramach projektu „Sieć Przyjaciół Drzew – 
inicjatywy obywatelskie dla przyrody” koordynowanego 
przez Fundację Ekorozwoju, wykonano inwentaryzację 
oraz pielęgnację najcenniejszych drzew w zabytkowym 
parku w Szczodrem. Dodatkowo zainstalowano dwie 
tablice informacyjne z lokalizacją cennych drzew oraz 
rysem historycznym parku.
n Wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
przeprowadzono, skierowane do hodowców trzody 
chlewnej, szkolenie oraz akcję informacyjną zwią-
zaną z zagrożeniem stwarzanym przez Afrykański 
Pomór Świń - chorobę niosącą za sobą dotkliwe 
straty ekonomiczne dla prowadzących gospodar-
stwa rolne.
n Podpisano 21 umów na częściową refundację kosz-
tów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w tym 
wypłacono 20 dofinansowań na kwotę 40 000 zł.

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

UCHWAŁA NR XVI/217/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrę-bie wsi Januszkowice (boisko).

UCHWAŁA NR XVI/216/16 RADY 

GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 maja 

2016 r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w obrę-

bie wsi Borowa (teren inwestycyjny).

UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY 
GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 
września 2016 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu 
w obrębie wsi Mirków – MPZP 
MIRKÓW VIII (teren inwestycyjny).

UCHWAŁA NR XXI/264/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla terenu w obrębie wsi Długołęka (teren inwestycyjny).

nadanie nazw ulicom we wsi  
dobroszów oleśnicki i bąków:
UCHWAŁA NR XXI/258/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 paździer-
nika 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dobroszów Oleśnicki;
UCHWAŁA NR XXI/257/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 paździer-
nika 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bąków.

nabycie nieruchomości  

do zasobu gminnego:

Działka nr 311/4 obręb Długołęka (róg ul. Polnej i Wschodniej) została 

nabyta do zasobu nieruchomości gminnych na cele inwestycyjne.

Rewitalizacja

Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Długołęka na 

lata 2016-2020, dzięki któremu będziemy mogli aplikować o środki 

zewnętrze na zrewitalizowanie terenów parków w miejscowościach 

Szczodre i Siedlec.

  wydział  
Remontów i inwestycJi

inwestycJe kubatuRowe:

n budowa remizy strażackiej w Pasikurowicach  
n budowa szatni przy bieżni w Długołęce n zakończenie 
budowy skrzydła dydaktycznego przy zespole szkolno-
przedszkolnym w Długołęce n remonty świetlic: Janusz-
kowice, Kątna, Pasikurowice, Jaksonowice;  
Dobroszów Oleśnicki, Stępin, Brzezia Łąka, Raków 
(drobne prace remontowe); Bielawa (działania w zakre-
sie zagospodarowania terenu) n rozpoczęcie budowy 
hali sportowej w Kiełczowie

inwestycJe dRogowe:

n przebudowa ul. Bławatnej i odcinka ul. Sportowej 
w Kiełczowie n przebudowa ul. Cisowej, Okrężnej 
i Modrzewiowej w Długołęce n modernizacja na-
wierzchni w Kątnej n modernizacja nawierzchni w Śli-
wicach (ul. Akacjowa) n modernizacja nawierzchni 
w Łosicach n modernizacja nawierzchni w Piecowi-
cach (ul. Motylkowa) n modernizacja nawierzchni 
dróg w Stępniu n modernizacja drogi  

w  Domaszczynie (odcinek ul. Leśnej) n modernizacja 
drogi w Kamieniu (ul. Rubinowa) n remont mostków 
w Brzeziej Łące n budowa chodnika w Bierzycach  
n rozpoczęcie budowy chodnika w Brzeziej Łące
Przesunięciu uległa natomiast realizacja zadania 
polegającego na przebudowie drogi w Wilczycach 
(ul. Sportowa) oraz modernizacji nawierzchni drogi 
leżącej na granicy Łoziny i Bierzyce oraz drogi 
w Bąkowie - zadania te zostaną zrealizowane 
w roku 2017.

oświetLenie dRogowe - budowa:

n Bielawa n Brzezia Łąka n Byków n Domaszczyn 
n  Długołęka n Dobroszów Oleśnicki n Domaszczyn 
n  Godzieszowa n Jaksonowice n Kiełczów n Krakowia-
ny n Łosice n Łozina n Michałowice n Mirków  
n Pasikurowice n Piecowice n Pruszowice n Szczodre  
n Stępin n Śliwice n Tokary n Węgrów n Wilczyce  
n Zaprężyn

teReny zieLone, boiska spoRtowe:

n street workout w Długołęce n teren rekreacyjny 
w Długołęce, ul. Ptasia (place zabaw, nasadzenia, ścieżki 
spacerowe) n teren rekreacyjny w Kiełczowie, ul. Połu-
dniowa (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, nasadzenia, 
ścieżka spacerowa) n dokończenie budowy bieżni 
lekkoatletycznej w Łozinie (przy zespole szkół) n siłow-
nie zewnętrzne: Szczodre, Kiełczów, Budziwojowice, 
Ramiszów, Łosice, Bąków

pRace pRoJektowe:

n projekt dróg rowerowych (dawna DK8 oraz drogi 
powiatowe Długołęka-Szczodre-Domaszczyn) n projekt 
rewitalizacji parku Szczodre n projekt rozbudowy szkoły 
w Mirkowie wraz z budową sali gimnastycznej n projek-
ty oświetleniowe (Mirków, Siedlec, Kamień, Kiełczówek, 
Brzezia Łąka, Kiełczów, Ramiszów, Śliwice, Wilczyce, 
Łozina, Szczodre, Piecowice, Byków) n rozpoczęcia prac 
projektowych dla budowy przedszkola w Borowej  
n projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w Mirko-
wie n rozpoczęcie prac projektowych budowy ciągu 
pieszo-rowerowego w Borowej (ul. Lipowa) n projekt 
rewitalizacji parku w Siedlcu n projekt zagospodarowa-
nia parku w Bukowinie

kanaLizacJe sanitaRne:

n zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Bykowie n zakończenie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Domaszczynie – w związku z opóźnieniami 
wykonawcy  część zadania (w zakresie prac odtworze-
niowych nawierzchni asfaltowych) jest jeszcze w trakcie 
realizacji (naliczane są kary umowne) n rozpoczęcie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Szczodrem n prace 
optymalizacyjne na OŚ Mirków
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finanse w 2017 Roku

podatki w nowym roku

i. podatek od nieRucHomości

i.i podatek od budynków lub ich części: stawka za 1 m2 powierzchni  użytkowej

I.I. a mieszkalnych; 0,75 zł  

I.I. b związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł  

I.I c zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym 10,59 zł  

I.I d związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł   

I.I e od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł   

i.ii podatek od budowli:

I.II a 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem zapisu litery b

I.II b 1% 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywanych wyłącznie na 

działalność w zakresie: n zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków n gromadzenia odpadów na składowisku

i.iii podatek od gruntów:

I.III a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 0,89 zł / 1 m2 powierzchni  

I.III b pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł / 1 ha powierzchni    

I.III c pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 0,47 zł / 1 m2 powierzchni     

I.III d

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz.U.poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obej-
mującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł / 1 m2 powierzchni     

ii. podatek od śRodków tRanspoRtowycH 

II.I podatek od samochodu ciężarowego o masie całkowitej:

II.I a powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie; 755 zł    

II.I b powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie; 1.268 zł    

II.I c powyżej 9 ton do poniżej 12 ton; 1.521 zł 

II.I d równej lub wyższej niż 12 ton; patrz zestawienie poniżej

Dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż mniej niż

Dwie osie Dwie osie

12 13 2.151 zł 2.276 zł    

13 14 2.276 zł 2.401 zł    

14 15 2.401 zł 2.527 zł    

15 2.527 zł 2.651 zł    

Trzy osie Trzy osie

12 17 2.151 zł    2.276 zł    

17 19 2.276 zł    2.401 zł    

19 21 2.401 zł    2.527 zł    

21 23 2.527 zł    2.651 zł    

na sesji Rady gminy długołęka 27 października podjęto uchwałę nr XXi/253/16 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. w 2017 roku poda-
tek od środków transportu nie zmieni się. poniżej przedstawiamy stawki podatkowe, 
które będą obowiązywać od 1 stycznia.
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finanse w 2017 Roku

23 25 2.651 zł    2.776 zł    

25 2.776 zł 2.889 zł

Cztery osie i więcej Cztery osie i więcej

12 25 2.276 zł    2.401 zł    

25 27 2.401 zł    2.527 zł    

27 29 2.527 zł    2.651 zł    

29 31 2.651 zł    2.776 zł    

31 2.776 zł 2.848 zł

ii.ii podatek od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej:

II.II a od 3,5 tony do poniżej 12 ton; 1.763 zł    

II.II b równej lub wyższej niż 12 ton; patrz zestawienie poniżej

Dopuszczalna masa całkowita             
(w tonach) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż mniej niż

Dwie osie Dwie osie

12 18 1.780 zł    1.907 zł    

18 25 1.907 zł    2.030 zł    

25 31 2.030 zł    2.156 zł    

31 2.156 zł    2.210 zł    

Trzy osie i więcej Trzy osie i więcej

12 40 2.156 zł    2.244 zł    

40 2.781 zł    2.852 zł    

ii.iii podatek od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

II.III a od 7 ton do poniżej 12 ton; 1.520 zł    

II. III b równą lub wyższą niż 12 ton; patrz zestawienie poniżej

Dopuszczalna masa całkowita          
(w tonach) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż mniej niż

Jedna oś Jedna oś

12 18 1.589 zł    1.652 zł    

18 25 1.652 zł    1.714 zł    

25 1.714 zł    1.764 zł    

Dwie osie Dwie osie

12 28 1.589 zł    1.652 zł    

28 33 1.652 zł    1.714 zł    

33 38 1.714 zł    1.776 zł    

38 2.151 zł    2.240 zł    

Trzy osie i więcej Trzy osie i więcej

12 38 1.714 zł    1.776 zł    

38 2.151 zł    2.240 zł    

II.IV. podatek od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

II.IV a mniejszej niż 22 miejsca; 1.763 zł    

II.IV b równej lub większej niż 22miejsca; 2.230 zł    

do celów naliczenia podatku rol-
nego w roku 2017 średnia cena 
skupu żyta wynosi 52,44 zł za 1 
kwintal. Do celów naliczenia po-

datku leśnego w roku 2017 średnia cena sprzeda-
ży drewna wynosi 191,01 zł za 1m3.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że 
wprowadzone Uchwałą Nr XXX/365/09 zwol-
nienia w podatku od nieruchomości, pozostają 

takie same jak w mijającym roku i dotyczą:
1)  budynków, budowli lub ich części i gruntów 

zajętych na działalność w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pub-
licznego, z wyjątkiem wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej,

2)  budynków, budowli lub ich części i gruntów 
zajętych na działalność kulturalną w rozu-
mieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 25 paździer-

nika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 
13, poz. 123 ze zm.), z wyjątkiem wykorzy-
stywanych do prowadzenia działalności go-
spodarczej,

3)  budowli lub ich części i gruntów zajętych 
pod cmentarze.

mieczysława dziubdzińska 
 skarbnik gminy Długołęka
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Warsztaty z ośrodkiem kultury przyciągnęły tłumy
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Wójt gminy ubierała choinkę m.in. z radnymi i sołtysami
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Wspólne zdjęcie przy choince to już tradycja jarmarku
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z życia gminy
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Mikołaj z elfem mieli tego dnia pełne ręce roboty

publiczność „rozgrzewała” występujących na scenie

fo
t.

 a
g

at
a 

w
ac

h

Konkurs na świąteczne przebranie wzbudził wiele radości

fo
t.

 a
g

at
a 

w
ac

h

Loteria fantowa na rzecz chorej Agatki Kobyłeckiej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

jarmarkowy zawrót głowy
oto fotorelacja z ii gminnego Jarmarku bożonarodzenio-
wego, który odbył się 17 grudnia w długołęce. dziękujemy 
wam za obecność. pogodę mieliśmy naprawdę zimową 
- było mroźno! ale to nie przeszkodziło nam w dobrej za-
bawie. kilkadziesiąt kolorowych stoisk, bajeczna karuzela, 
czarujące występy uczniów i finalistów „gminnych talen-
tów”, ogromny plac zabaw w urzędzie i mnóstwo waszych 
otwartych serc, które wsparły loterię i wzięły udział  
w licytacji na rzecz agatki kobyłeckiej z mirkowa.  
na tych kilku zdjęciach zobaczycie tylko namiastkę tego, 
co się działo w sobotę. po resztę wrażeń zapraszamy na 
www.facebook.com/wdlugolece
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Dzieci z gminnych szkół wystąpiły ze świątecznym repertuarem
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