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na skróty

Drodzy
mieszkańcy!

Samochód dla OSP Szczodre

K

olejne Dożynki Gminy Długołęka za nami. Jestem szczęśliwa, że
niedzielne święto plonów zgromadziło tyle osób, że mieszkańcy
fot. Archiwum

naszych gminnych miejscowości jak zwykle stanęli na wysokości

zadania i przygotowali przepiękne wieńce, zaaranżowali przykuwające
oko stoiska, zaangażowali się w konkurs na „Gadżet sołectwa” i wzięli
udział w Turnieju Wsi. To zawsze napawa mnie radością i potwierdza,
że warto organizować takie imprezy. Wasze roześmiane twarze, emocje
towarzyszące sportowej rywalizacji czy okrzyki radości po ogłoszeniu
wyników konkursowych napawają mnie optymizmem i inspirują do myślenia już o przyszłorocznej imprezie. Czym Was zaskoczyć, jaką gwiazdę
zaprosić, co nowego wprowadzić do programu obchodów dożynkowych
– o tym zaczniemy myśleć niebawem. Tymczasem dziękuję za Waszą obec-

ność: tym, którzy przygotowywali atrakcje dożynkowe i tym, którzy tak
licznie przybyli, aby się nimi nacieszyć. Zapraszam do obejrzenia krótkiej
fotorelacji na str. 6 a po więcej zdjęć zapraszam na www.facebook.com/

4 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się
uroczyste wręczenie decyzji o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 80 tys. zł na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczodrem. Decyzję oficjalnie otrzymali: wójt Iwona
Agnieszka Łebek i prezes OSP Szczodre
Józef Jarosz. Samochód ma trafić do
jednostki do końca listopada br.

Łozina: Zacny jubileusz

wdlugolece.

W tym numerze gazety relacjonujemy dla Was również inne wydarzenia,
fot. Ewelina Anisimowicz

które odbyły się w gminie Długołęka w przeciągu ostatniego miesiąca.
Zapowiadamy także kolejne, a wśród nich III Gminny Rajd Rowerowy
(str. 3). 10 września startujemy z Borowej, jedziemy przez Nieciszów
i zatrzymujemy się w Rakowie. Na uczestników czeka wiele atrakcji, ze
zwiedzaniem mauzoleum w tej ostatniej miejscowości oraz zabawami
integracyjnymi i ogniskiem włącznie.
Z pewnością jednak jednym z najważniejszych wydarzeń będzie rozpoczęcie roku szkolnego. To gminne odbędzię się 1 września w Łozinie – szczegóły na str. 3. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzę udanego roku,
pełnego ambitnych wyzwań i samorealizacji. Mam nadzieję, że nowe
skrzydło dydaktyczne, które powstało w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Długołęce, będzie służyło Wam jak najlepiej oraz poprawi komfort
pracy i nauki. A po wysiłku umysłowym zapraszam Was do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. O siłowniach napowietrznych, nowych
placach zabaw itp. piszemy w skrócie na str. 8-9.
Zachęcam do lektury i życzę powodzenia!
Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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14 sierpnia Łozina obchodziła uroczyście swoje 815-lecie! Z tej okazji dla
mieszkańców gminy odbył się festyn.
Wójt Iwona Agnieszka Łebek wręczyła
podziękowania na ręce organizatorów
oraz osób, które szczególnie zasłużyły
się swoją pracą na rzecz Łoziny.
Ponadto świętowano 15-lecie klubu
sportowego KS Łozina oraz 10-lecie UKS
ORIENT II Łozina. Wszystkim jubilatom
jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Łozina: Gminne rozpoczęcie
roku szkolnego
1 września zapraszamy na gminne
rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczystość rozpocznie się mszą św.
o godz. 11, która zostanie odprawiona
w sanktuarium. Następnie, o godz. 12,
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z okazji Dnia Chłopaka składam najserdeczniejsze życzenia naszym
kochanym mężczyznom z gminy Długołęka, i tym małym, i tym dużym
- szczęścia, zdrowia, miłości i radości na co dzień.



Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka

30 września zapraszamy do urzędu gminy wszystkich chłopaków. Podarujemy Wam fajne gadżety!

na skróty

na skróty

w budynku szkoły odbędzie się apel,
a o godz. 13 oficjalne otwarcie bieżni
lekkoatletycznej. Wszystkim uczniom
i nauczycielom życzymy udanego roku!

weskich), zaproszone są panie w wieku
40-49 oraz 70-75 lat - konieczna jest
wcześniejsza rejestracja i skierowanie
lekarskie.

Akcja „Bezpieczne dzieci”

Szczodre: Horror w parku

na skróty

fot. Archiwum

fot. Agnieszka Boruta

w dniu rajdu o godz. 13 na placu przy
ul. Lipowej 38 w Borowej (obok sklepu).
Po regulamin odsyłamy na www.gmina.
dlugoleka.pl.

We wrześniu ruszy akcja gminy Długołęka i komisariatu policji w Długołęce,
która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Jak co roku
policjanci przeprowadzą z pierwszakami rozmowy na temat bezpiecznego
poruszania się po drodze. Uczniowie
otrzymają także od wójta gminy opaski
odblaskowe.

Wszystkie panie informujemy, że bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi
zostaną przeprowadzone w dniach:
2 września w godz. 9 - 17, rejestracja:
(68) 452 77 96, (68)452 77 17;
5 września w godz. 9 - 16, rejestracja:
(58) 666 24 44; 13 września w godz.
9 - 17, rejestracja: (58) 325 76 02, (58)
325 76 05; 14 września w godz. 9 - 17,
rejestracja: (68) 452 77 19; 21 września w godz. 9 - 16, rejestracja: (61) 44
81 384), (61) 222 37 00, 510 137 571.
Mammobus stacjonować będzie przy
urzędzie gminy. Badania są bezpłatne,
finansowane przez NFZ i skierowane
do pań od 50 do 69 roku życia. Wystarczy przynieść ze sobą dowód osobisty.
W przypadku badań, które odbędą się 5
września (w ramach Funduszy Nor-

2 września zapraszamy do parku
w Szczodrem na ostatni seans pod
chmurką. Tym razem w kinie plenerowym wyświetlimy horrory. Do dyspozycji
będą koce i leżaki a w sprzedaży popcorn, inne przekąski i napoje. Zaczynamy
o godz. 21. Wstęp wolny!

III Gminny Rajd Rowerowy
10 września zapraszamy na III Gminny
Rajd Rowerowy! To propozycja dla miłośników dwóch kółek w każdym wieku. Startujemy o godz. 14 z Borowej, jedziemy
przez Nieciszów i finiszujemy w Rakowie.
Oprócz kilkukilometrowej trasy czeka
wiele dodatkowych atrakcji. Wśród nich:
spotkanie z policjantami, którzy powiedzą, jak bezpiecznie poruszać się po
drodze; zwiedzanie mauzoleum w Rakowie; zabawy i ognisko integracyjne.
Rowerzyści otrzymają prowiant na drogę
i rowerowe gadżety. Zapisy rozpoczną się

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Archiwum

Długołęka: Bezpłatna
mammografia

Wnioski do budżetu
fot. Archiwum

Ilustracja freepik

Z życia gminy

Wójt gminy Długołęka zaprasza mieszkańców, radnych, sołtysów oraz organizacje pozarządowe do składania wniosków
do projektu budżetu na 2017 rok. Jest
na to czas do 15 września br. Wnioski
należy składać w biurze podawczym.

Pielgrzymka konna po raz ósmy
17-18 września odbędzie się VIII Archidiecezjalna Pielgrzymka Sympatyków i Miłośników Koni Siedlec - Godzieszowa - Łozina.
Jej centralnym punktem będzie msza św.
w sanktuarium w Łozinie 18 września
o godz. 12. Konni pielgrzymi powinni dokonać wcześniej zgłoszenia pod nr tel. 601
843 294.
Opracowała
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Gazeta Gminy Długołęka
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Długołęka dla Rwandy
Zbiórka publiczna „Długołęka
dla Rwandy” trwa od lutego.
W ciągu pół roku na konto komitetu wpłynęło już w sumie
35 820,23 zł.

fot. Agnieszka Boruta

W

akcję zbiórki pieniędzy dla
dzieci z Rwandy, którym brakuje przede wszystkim jedzenia, zaangażowały się gminne
instytucje, szkoły, przedsiębiorcy oraz osoby
prywatne.
Datki pochodzą z puszek, wpłat na konto, ale
również ze sprzedaży produktów podczas organizowanych specjalnie z tej okazji kiermaszów
czy z loterii odbywających się na gminnych imprezach. - Serce rośnie, gdy widzę, jak szybko
i regularnie przybywa nam środków, dzięki
którym możemy pomóc głodującym dzieciom.
Pierwsza transza poszła już do Rwandy i wiem,
że te pieniądze zaspokajają naprawdę pilne potrzeby. Jak tylko otrzymamy pełną dokumentację, na pewno pokażemy w gazecie uśmiechnięte buzie dzieciaków – mówi wójt Iwona
Agnieszka Łebek, inicjatorka akcji.

31 marca podczas wernisażu wystawy zdjęć „Rwandyjskie dzieci” do puszek wrzucono w sumie 3792 zł

Każdy, kto chce śledzić na bieżąco doniesienia dotyczące zbiórki, powinien odwiedzić
profil Komitetu Społecznego „Długołęka dla
Rwandy” na Facebooku www.facebook.
com/dlugolekadlarwandy
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

Komitet Społeczny
„Długołęka dla Rwandy”
Długołęka, ul. Robotnicza 12,
55-095 Mirków
nr konta:
84 9584 1021 2003 0302 5240 0001
tytuł wpłaty: „Długołęka dla Rwandy”

Święto Policji
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fot. Michał Piątek

fot. Michał Piątek

fot. Michał Piątek

12 sierpnia Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zorganizowała w Długołęce uroczystości związane ze Świętem Policji. Na placu przy
urzędzie gminy odbyła się imponująca defilada
i wręczono odznaczenia. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski,
Komendant Miejski Policji we Wrocławiu p.o. mł.
insp. Arkadiusz Małecki, starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki i zastępca Szefa Służby Celnej Jerzy Chrobak. Na wszystkich mieszkańców gminy czekały liczne atrakcje i zabawa
taneczna. Dziękujemy wszystkim za przybycie!
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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Sportowe talenty 2015/2016
Podsumowując współzawodnictwo sportowe naszych gminnych
szkół w roku szkolnym 2015/2016 możemy być naprawdę dumni
z osiągnięć i talentu młodych ludzi.

S

zkolna liga lekkoatletyczna, sztafetowe biegi przełajowe, koszykówka,
szachy drużynowe, tenis stołowy,
siatkówka, piłka ręczna, czwórbój
lekkoatletyczny, piłka nożna, cross Szczodre
i strzelectwo – to w tych dyscyplinach mogli
wykazać się uczniowe z gminy Długołęka. Najlepsze szkoły, drużyny i sportowcy zostali nagrodzeni medalami. Serdecznie gratulujemy!

Klasyfikacja medalowa
Szkoły podstawowe:
1. Kiełczów
2. Siedlec
3. Długołęka
Gimnazja:
1. Długołęka
2. Łozina
3. Wilczyce

Nagrodzeni uczniowie: Oliwia Kowalczyk, Martyna Kramska, Małgorzata Wasek, Jakub Deszcz,
Paweł Ryl, Jakub Wojnarowski, Jan Wolbiś, Katarzyna Gajos, Julia Hubicka, Julia Danielska, Zuzanna Ryś, Dawid Kuźmiński, Karol Kawiński, Konrad
Wiącek, Marek Klusaczek, Łukasz Tarkowski,
Maksymilian Jasiewicz, Daniel Tkaczyk, Izabela
Domżalska, Julia Kisielewska, Anna Mucha, Dorota Puzio, Joanna Janik, Weronika Kaczmarczyk, Dominik Kucharski, Maciej Skrzypek, Maciej
Baranowski, Adrian Polaczek, Filip Kozłowski,
Mateusz Czarnuszka, Adrian Łyszkiewicz, Tomasz
Kąkol, Adam Górecki, Michał Bogucki, Wiktor Ciesielski, Kacper Gnutek, Agnieszka Skowron, Paulina Brojanowska, Marta Gawlik, Natalia Gieroń,
Anastazja Matysiak, Aleksandra Lewandowska,
Julia Chęć, Kinga Kowalczuk, Natalia Kubisiak,
Julia Wojteczek, Julia Oszytko, Karolina Urbaniak, Natalia Daniecka, Michał Aleksandrowicz,
Tomasz Antosik, Oskar Chmielewski, Julia Kucharska, Kacper Machul, Łukasz Nitkowski, Rafał
Pastusiński, Malwina Salamaga, Martin Siebert,
Dominika Szponarska, Bianka Żmuda, Zofia Ba-

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

Dodatkowe miejsca
dla przedszkolaków
fot. Ewelina Anisimowicz

W młodzieży siła!

Wójt Iwona Agnieszka Łebek spotkała się 12 sierpnia z Młodzieżową Radą
Gminy. Okazją ku temu był Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Rozmawiano
o potrzebach młodych ludzi i pomysłach na Park Młodzieży, który miałby
powstać za urzędem gminy. Obok bieżni lekkoatletycznej w Długołęce pojawił się street workout. Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć zespół Dynasty Workout-Street Workout Team, który zaprezentował, jak prawidłowo
i bezpiecznie korzystać z obiektu. Wszystkich serdecznie zachęcamy, aby
wybrać się do parku i aktywnie spędzić tam wolny czas.
Ewelina Anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
sprostowanie
W numerze 7 (84) Gazety Gminy
Długołęka na str. 4 w artykule pt.
„Nie odnajdzie więcej nas ta sama
chwila” pojawiła się błędna nazwa
sponsora XV Dni Gminy Długołęka.

nasik, Anna Chorzępa, Małgorzata Dąbrowska,
Anna Góralczyk, Weronika Kwiatkowska, Aleksandra Sacharewicz, Barbara Sroka, Agnieszka Szczyrba, Przemysław Głaz, Wojciech Król,
Franciszek Łagoda, Dawid Ogrodnik, Sebastian
Węglewski, Amadeusz Bartoszek, Emilia Bioły,
Kamila Boluk, Paweł Kaczmarek, Rafał Kuzioła,
Jagoda Miedzińska, Urszula Pierz, Nina Seifert,
Zuzanna Siwek, Radosław Sznajder, Oskar Trojanowski, Emilia Trzcińska, Wiktoria Tymków, Kamila Jaśkiewicz, Natalia Wawrzoszek, Julia Choma,
Łukasz Wróbel, Krzysztof Będkowski, Patrycja
Bajorek, Ilona Pietrzak, Weronika Bakunowicz,
Sara Schielke, Izabela Kowalska, Hubert Oleksiak,
Cezary Pasternak, Aleksandra Bielak, Weronika
Maciąg, Klaudia Wolna, Karolina Reczka, Gabriela
Jastrzębska, Alicja Kaszewska, Weronika Waluchowska, Magdalena Paszkowska, Daniel Szewera, Adrian Sławiński, Dominik Kuźmiński, Michał
Kaczmarek, Krzysztof Samolewski, Filip Tomczyk,
Michał Dawiskiba, Maciej Borecki, Patrycja Łosin,
Paulina Chodakowska, Marysia Dudek, Marcin
Broda, Krystian Buderkiewicz, Adrianna Chrut,
Paulina Falkowska, Kacper Fukas, Piotr Kochan,
Anna Nowak, Beata Walkowiak, Dawid Wolski.

Poprawna nazwa to: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Za pomyłkę przepraszamy.

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

W oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Borowej, szkole podstawowej
w Kiełczowie oraz w przedszkolu w Długołęce od 1 września 2016 r. zostaną uruchomione dodatkowe miejsca dla najmłodszych.

U

tworzonych zostanie łącznie 150 dodatkowych
miejsc, po 50 w każdej z tych jednostek - mówi
Anna Kutek, kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do nowych oddziałów,
na rok szkolny 2016/2017 przyjętych zostało dodatkowo 138
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
- Gmina Długołęka, jako partner projektu, złożyła wniosek o dofinansowanie na uruchomienie i utworzenie nowych
miejsc przedszkolnych w szkołach w Borowej i Kiełczowie przypomina Kamila Rot, kierownik wydziału pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych. - W ramach projektu planujemy również realizację dodatkowych zajęć dla dzieci oraz zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych. Wnioskowana
kwota dofinansowania to ok. 670 tys. zł - precyzuje.
W gminie Długołęka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zorganizowanych zostało w sumie 820 miejsc.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Gazeta Gminy Długołęka
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Tak bawiliśmy się

w Kamieniu!

Oto migawki z Dożynek Gminy Długołęka w obiektywie
Grzegorza Majchrzaka. 28 sierpnia Kamień był epicentrum wydarzeń gminnych, miejscem gdzie była najlepsza
zabawa, górowały pozytywne emocje i dało się słyszeć
największe przeboje disco. Kto nie był, niech żałuje.
Kto był, niech wróci pamięcią do tamtego dnia.
Po więcej zdjęć zapraszamy na gminnego Facebooka.

W korowodzie dożynkowym zaprezentowanych zostało 26 przepięknych
wieńców

Jury podziwiało i oceniało przepiękne wieńce dożynkowe, uplecione
z kwiatów i kłosów
Stoisko Dobroszowa Oleśnickiego było jednym z 18 stoisk, które zachęcały do zatrzymania
się przy nich na chwil parę

W Drużynowym Turnieju Wsi wzięło udział 10 drużyn, które konkurowały w 7 dyscyplinach,
m.in. w warzywnej koszykówce

Przed sceną bawiły się tłumy. Muzyka disco zachęcała do energicznych
ruchów, pomimo żaru lejącego się z nieba

Drużynowy Turniej Wsi:

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

1. miejsce Tokary
2. miejsce Oleśniczka 3. miejsce Długołęka

1. miejsce ex aequo: Bielawa i Godzieszowa
2. miejsce ex aequo: Borowa, Dobroszów, Jaksonowice
3. miejsce ex aequo: Dolnośląskie Stowarzyszenie
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza,
Kamień, Śliwice

Najpiękniejsze stoisko wsi:
1. miejsce ex aequo: Dobroszów Oleśnicki,
Kiełczówek, Stępin
2. miejsce ex aequo: Bierzyce, Godzieszowa, Kamień,
Kątna, Zaprężyn 3. miejsce: Kiełczów

Dziękujemy sponsorom:

Sołtys Kamienia wręczyła statuetki „Przyjaciele Kamienia”. Wśród wyróżnionych była wójt Iwona Agnieszka
Łebek
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n Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Najciekawszy gadżet sołectwa:
1. miejsce: Wilczyce

n Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
n Drewnex Konrad Jaskulski
n Brave Design
n Toyota Dobrygowski
n Selgros Cash&Carry
n Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział
w Długołęce
n Bank Zachodni WBK oddział w Długołęce
n JAMP

n Siłownia Rimini Długołęka
n Restauracja Mlekiem i Miodem
n Clarena
n Pizza Station
n Banana Dance Club
n Transport Ciężarowy Mariusz Florek
n AGAZ Piotr Nowak
Partnerem imprezy był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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To były wakacje!
„Ekologicznie - fantastycznie
w szkole i na wakacjach” pod
takim hasłem od 4 lipca do
19 sierpnia trwały wakacje
z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

fot. Agnieszka Boruta

D

Tak wyglądał na przykład proces robienia szmacianych lalek. Dzieci były bardzo zaangażowane

życiu oraz znaczenia i roli pszczół dla środowiska, a także produkcji i właściwości leczniczych
miodu - wylicza Anna Patyk z GOK-u. Blok wakacyjnych zajęć zakończyło ognisko w Bielawie.

zwierzak do adopcji

Czekam
na Ciebie!

Antoni Krótkołapy. Ma tylko dwa lata i jest
niewiarygodnie kochliwy i przytulaśny.
Baaardzo chce być z człowiekiem. Jedyna
rzecz, która go przeraża, to smycz - kiedy
jest luźna to jeszcze jest OK, ale kiedy zaczyna się napinać i napierać na obrożę, Antoś
wpada w panikę. Piesek czeka na swojego
przyjaciela, kompana i opiekuna. Odwdzięczy się psią miłością i dozgonną wiernością.

Kontakt: osa@miron.pl
tel. 502 34 77 87 lub 71 323 02 72

27 maja ślub wzięli Angela Kucharska i Łukasz Gutowski
z Długołęki. Wszystkiego najlepszego! :)
Natalia Kucharska

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

Witajcie
na
świecie!

Ilustracja freepik

zieci i młodzież z naszej gminy,
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oprócz
zajęć stacjonarnych wzięły udział w wycieczkach
wyjazdowych oraz warsztatach o tematyce ekologicznej. - Uczestnicy mogli zgłębić wiedzę na
temat środowiska przyrodniczego i jego wpływu
na kształtowanie postaw proekologicznych, znaczenia i roli wody w życiu człowieka, sposobów
wykorzystywania i znaczenia drewna, różnorodności gatunków fauny i flory występujących
w środowisku, możliwości ciekawego wykorzystywania surowców naturalnych w codziennym

9 lipca związek małżeński zawarli
Edyta Naglik z Dobrzenia i Michał Lipka z Jaksonowic. Życzymy
młodej parze wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia!

Miło nam poinformować,
że w lipcu i sierpniu na świat przyszli
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.

Pola Stykała, Dawid Bartschak,
Hanna Zbadyńska, Fabian Kaczmarczyk, Pola Myga, Jakub
Kulczyński, Igor Regeńczuk, Karol
Zając, Nicole Rudy, Jakub Zdanowicz, Kacper Cieślikiewicz, Blanka
Chmura, Lena Szcześniak, Zuzanna
Kuta, Rafał Tkaczyk, Antoni Kulczyński, Melania Pecyna, Grzegorz
Podgórski, Filip Zawadzki, Natasza
Goińska, Gabriela Masternak, Antoni Jamkowy, Przemysław Góral
Dzieciaki, witamy Was serdecznie,
życzymy zdrowia i pięknych lat życia!
A Waszym rodzicom gratulujemy
takiego szczęścia!

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Kochane Bibery, życzymy Wam wszystkiego co najlepsze na nowej, wspólnej
drodze życia. Czekamy na wspólne
poprawiny :) 
Ekipa z Długołęki

20 sierpnia na małżeńską drogę życia
weszli Patrycja i Michał. Życzymy Wam
samych słonecznych i radosnych dni!

Przyjaciele z Długołęki
Gazeta Gminy Długołęka
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Inwestycje

Inwestycje w pigułce

fot. Archiwum

Kiełczów: Prace
przy Południowej

Trwają prace w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Południowej. Wykonywana jest ścieżka spacerowa oraz
odwodnienie terenu. Właśnie w związku
z koniecznością wykonania odwodnienia, nieplanowanego wcześniej, zakończenie prac przesunięto w czasie do
końca września br.

piaskową od ul. Sosnowej w kierunku
do ul. Borowej. Dodatkowo wykonano
obustronne krawężniki i usunięto kolizję istniejącej infrastruktury technicznej z budowaną drogą. Natomiast na
ul. Sportowej trwają roboty związane
z budową kanalizacji deszczowej.
Rozpoczęły się też prace związane
z budową odwodnienia na ul. Bławatnej od skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Brzezia Łąka: Będzie chodnik

Długołęka: Przebudowa
w toku

fot. Archiwum

Podpisaliśmy umowę na budowę chodnika, z terminem realizacji tego zadania
do końca lipca 2017 r. Wykonawcą prac
jest firma „AN-GREG” Grzegorz Stiller,
a wartość zadania wynosi blisko 2 200
000,00 zł brutto. Wykonawca zobligowany jest do tego, by rozpocząć prace
od budowy odcinka chodnika pomiędzy
ul. Lipową a ul. Sosnową. Liczymy na to,
że ten odcinek uda się ukończyć jeszcze
w tym roku.

Oświetlona ul. Sportowa w Wilczycach

Borowa: Plac zabaw pięknieje

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Długołęka: Zaplecze rośnie

fot. Archiwum

Przebudowa ulic Okrężnej, Cisowej
i Modrzewiowej ruszyła. W pierwszej
kolejności realizowane są prace w ul.
Okrężnej i ul. Cisowej. Po ich zakończeniu w tym rejonie, wykonawca - firma
BISEK, przystąpi do działań w zakresie
ul. Modrzewiowej (zgodnie z harmonogramem wykonawcy powinno to nastąpić w październiku). Termin zakończenia całego zakresu objętego umową (tj.
wszystkich trzech ulic), to grudzień br.

Trwa budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy urządzeniach
lekkoatletycznych. Prace wykonuje
Spółka Inżynieryjno-Budowlana
z Wrocławia. Obecnie powstają
ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
Wartość robót budowlanych to 286
200 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października br.,
natomiast planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie to 15 grudnia br.

Kiełczów: Praca wre

Na placu zabaw przy szkole podstawowej
trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, uporządkowaniem zieleni
i odnowieniem istniejącego ogrodzenia
od strony ul. Parkowej. W tym tygodniu
odbędzie się montaż aktywnych gier
dla dzieci na płycie boiska oraz zostaną
wykonane ostatnie prace porządkowe,
które pozwolą użytkować teren. Prace
montażowe związane z doposażeniem
placu zabaw w nowe elementy zabawowe, z uwagi na czas oczekiwania na realizację zamówienia u producenta, przewidziane są na drugą połowę września br.

Siłownie napowietrzne gotowe

Trwają prace na ul. Bławatnej i odcinku ul. Sportowej. W ul. Bławatnej
ułożono stabilizację cementową-
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Zakończyliśmy kolejne prace w zakresie budowy oświetlenia drogowego - zostały oświetlone m.in.
odcinki dróg w Wilczycach (sięgacz
ul. Sportowej), w Domaszczynie
(ul. Zamkowa) i w Pruszowicach (ul.
Szczęśliwa).

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Drogi oświetlone

Siłownia w Budziwojowicach
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Inwestycje/Fundusze zewnętrzne

Inwestycje w pigułce
przewidziany jest na koniec października br.

procedura uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.

Długołęka: Szkoła gotowa
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (etap II) o skrzydło
dydaktyczne przebiega zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Prace wykonuje od początku lipca
2015 r. Spółka Inżynieryjno-Budowlana z Wrocławia. Obecnie trwa

fot. Archiwum

W Budziwojowicach na placu rekreacyjnym w centrum wsi zakończył
się montaż siłowni napowietrznej.
Siłownie stanęły także w Szczodrem
na terenie szkoły podstawowej
oraz w Ramiszowie na terenie
boiska. Z uwagi na trwające procedury w zakresie uzyskania decyzji
o wyłączenie z produkcji rolnej
gruntu w Bąkowie oraz uzgodnienia
warunków zabudowy w tej miejscowości, montaż siłowni napowietrznej

Inwestycja zgodnie z planem
Prace związane z budową wału przeciwpowodziowego, który
będzie przebiegać przez Wilczyce, realizowane są zgodnie
z harmonogramem. W ich planowej realizacji pomaga m.in.
sprzyjająca pogoda.

P

owodzie, które nawiedziły województwo dolnośląskie w 1997
i 2010 r., obnażyły słabe strony dotychczasowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W efekcie
powstał program zapobiegawczy, mający
na celu ochronę przeciwpowodziową dorzecza Odry. Jednym z elementów programu jest realizacja zadania „Przelew
Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul.
Krzywoustego)”. Przerzut wód z Odry do
Widawy wymaga modernizacji i budowy
nowych wałów, m.in. na wysokości Wilczyc. Pozwoli to na przelanie części wód
z Odry do Widawy, zmniejszając w ten
sposób potencjalną falę powodziową na
Odrze o 10 proc., nie narażając przy tym
obszaru Wilczyc.

- Z praktycznego punktu widzenia cel,
jakim jest zabezpieczenie terenów zagrożonych przed wodami powodziowymi,
został już osiągnięty. Zakończono usypywanie korpusu wałów i zabijanie ścianki
szczelnej – mówi Tadeusz Luty, pełnomocnik wójta ds. ekologii i gospodarki
wodnej, dodając, że trwają prace związane
z wykonaniem nawierzchni dróg wałowych i przywałowych.
- Na korpus wałów nawożony jest humus
i wysiewana jest trawa. Transport ciężki,
dzięki dobremu porozumieniu gminy z wykonawcą – firmą Skanska, był mniej uciążliwy niż można się było tego spodziewać.
Najgorszy okres już minął – teraz ciężkie
samochody będą jeździć sporadycznie – zapewnia urzędnik.

Szczegóły inwestycji
Wał będzie miał ok. 5,87 km długości – od
ul. Krzywoustego we Wrocławiu do ul. Malinowej w Wilczycach. Odcinek „wilczycki”
będzie mierzył ok. 2 km. Wysokość wału
wyniesie od 2 do 3 m. Wał biegnący obecnie przez miejscowość, nie zostanie rozebrany. Zostaną w nim wykonane przepusty,
umożliwiające przepływ wody, dzięki czemu stanowić on będzie dodatkowe wsparcie. Główną funkcją wału będzie ochrona
przeciwpowodziowa. Mieszkańcy Wilczyc
zyskają jednak coś jeszcze – 3,5-metrową
ścieżkę, idealną do spacerów i wycieczek rowerowych na łonie natury, na którą będzie
można się dostać drogami technologicznymi oraz schodami zlokalizowanymi przy
ul. Malinowej, Wałowej oraz na wysokości
boiska WKS Wilczyce. Planowany termin
zakończenia inwestycji to grudzień 2016 r.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

dotacje na bieżąco
NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?

« Otrzymaliśmy dofinansowanie na Inwentaryzację Przyrodniczą
gminy Długołęka (spis podstawowych elementów przyrody tj.
gatunków roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków rzadkich i chronionych) z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymana kwota
dofinansowania to 48 700 zł.

« Otrzymaliśmy dotację i niskoprocentową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie. Otrzymana kwota dotacji to 89 700 zł, natomiast pożyczki to 269 300 zł.

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

« Staraliśmy się pozyskać dotację na przebudowę ul. Szafirowej

(wraz z odwodnieniem) w Kamieniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z uwagi na ograniczoną pulę
środków oraz kryteria konkursowe (m in. dochód i bezrobocie)
nasz wniosek nie znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

« Z uwagi na ograniczoną pulę środków oraz preferowane zadania, nasz wniosek na remont budynku szatniowego wraz z ociepleniem przy gminnym boisku sportowym w Pasikurowicach,
nie znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.
Kamila Zaustowicz
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Gazeta Gminy Długołęka
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Inwestycje

Dzieje się - przetargi w naszej gminie (Stan na dzień 24.08.2016 r.)
NAZWA POSTĘPOWANIA 	TERMIN	INFORMACJA Z OTWARCIA	TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO	OTWARCIA	OFERT (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH	UMOWY
	OFERT	OFERT)/PODPISANIE
UMOWY
			

Budowa chodnika w Brzeziej Łące

1.06.2016

		

umowa zawarta w dniu 04.08.2016

		

w Jelczu-Laskowicach,

		

cena: 2 140 200,00 zł brutto)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrem 30.06.2016
(roboty budowlane rozdzielono na dwa 		

31.07.2017

(Wykonawca: AN-GREG Grzegorz Stiller z/s

wpłynęło 13 ofert

zadanie nr 1 do dnia:

(trwa ich weryfikacja)

15.12.2016

zadania: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacji 			

zadanie nr 2 do dnia:

sanitarnej wzdłuż ul. Trzebnickiej; zadanie 2 			

15.11.2018

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w pozostałej części Szczodrego) 		
Dostawa i montaż wyposażenia do

04.07.2016

oddziałów przedszkolnych przy szkole 		
podstawowej w Borowej 		

umowy zawarte w dniu 09.08.2016

20 dni od dnia

zadanie nr 1: (Wykonawca: „Nowa Szkoła” podpisania umowy
sp. z o.o. z/s w Łodzi, cena 6 683,99 zł brutto)

		
zadanie nr 2: (Wykonawca: „Moje Bambino”
		

sp. z o.o. sp. k. z/s w Łodzi, cena: 18 548,40 zł

		

brutto) zadanie nr 3: (Wykonawca:

		

„Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak”

		

z/s w Gorzeszowie, cena 8 106,93 zł brutto)

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu

19.07.2016

planowany termin zawarcia umowy

spłata kredytu

długoterminowego złotówkowego 		

do dnia 31.08.2016

do dnia 30.09.2025

dla gminy Długołęka na spłatę 		

(Wykonawca: GETIN NOBLE BANK

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 		

SPÓŁKA AKCYJNA z/s w Warszawie,

z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 		

cena 345 364,23 zł brutto)

1 436 000,00 zł 		
Remont nawierzchni i konstrukcji drogi

21.07.2016

w Śliwicach, ul. Akacjowa, dz. nr ew. 189, 		

planowany termin zawarcia

2 miesiące od dnia

umowy 18.08.2016

podpisania umowy

wraz z włączeniem do drogi powiatowej		

(Wykonawca: BISEK Wojciech Bisek

ul. Wrocławska, dz. nr ew. 188		

z/s w Krępicach, cena 282 900,00 zł brutto)

Modernizacja nawierzchni odcinek ul. Leśnej 01.08.2016
w Domaszczynie		
Usługa polegająca na opracowaniu

11.08.2016

dokumentacji projektowej dla budowy dróg 		

wpłynęły 4 oferty

2 miesiące od dnia

(trwa ich weryfikacja)

podpisania umowy

wpłynęła 1 oferta

12 miesięcy od dnia

(trwa jej weryfikacja)

podpisania umowy

rowerowych na terenie gminy Długołęka
(zad. 1 Długołęka – Kamień – Piecowice
– Bielawa – Raków – Borowa oraz zad. 2
Piecowice - Kiełczów)		
Budowa hali sportowej w szkole

29.08.2016		

30.10.2017 -

podstawowej w Kiełczowie (powtórka)			

zakończenie robót

			

budowlanych;

Komentarz: Poprzedni przetarg został 			

30.11.2017

unieważniony, ponieważ złożone oferty 			

ostatecznego

przewyższały budżet przeznaczony			

– uzyskanie		

na tę inwestycję.			

pozwolenia

			

na użytkowanie.
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Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Gospodarowanie odpadami

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Wywiad

Z Tymoteuszem Michasiem, 18-letnim golfistą z Wilczyc, rozmawia Agnieszka Boruta

Dopóki jest się młodym,

Golf urzekł Tymka indywidualnością gry i tym, że większość zależy właśnie od niego. Trafna analiza,
jaką trzeba wykonać przed każdym strzałem, to połowa sukcesu.
Natalia, Twoja młodsza siostra,
trenuje golf tak samo jak Ty. Czy
ten sport to podtrzymanie rodzinnej tradycji czy oboje jesteście pionierami?

W rodzinie jesteśmy pionierami.
To ja zacząłem grać jako pierwszy
– oczywiście z racji tego, że jestem
starszy. Zaczęliśmy, gdy mieliśmy
po 12 lat. Jestem dumny z postępów mojej siostry.
A jak zaczęła się Twoja przygoda
z golfem?

Pewnego dnia rodzice zabrali
mnie na pole golfowe i po prostu spodobała mi się indywidualność tej gry i to, że większość
zależy ode mnie. Spodobała mi
się analiza, jaką trzeba wykonać
przed każdym strzałem – wilgotność powietrza, prędkość wiatru,
ukształtowanie terenu i inne
czynniki. Trafna analiza to połowa sukcesu.
Najważniejszy dla Ciebie sportowy sukces do tej pory to...?

Mistrzostwo Polski Juniorów w kategorii Open Netto w 2013 roku.
Golf wymaga dużych nakładów
finansowych. Czy masz już jakichś sponsorów czy wszystko
na razie dźwiga Wasz domowy
budżet?

Zdecydowanie większość kosztów wyjazdowych, sprzętowych
i treningowych pokrywamy z domowego budżetu, chociaż raz
otrzymałem sportowe oraz kilkakrotnie naukowe stypendium
Wójta Gminy Długołęka. To było
jedyne wsparcie z zewnątrz. Za
sponsorem rozglądam się teraz lokalnie i w naszej gminie. Cieszę się,
że są tego pierwsze efekty - Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. zadeklarował już swoje wsparcie, za co
bardzo dziękuję całemu zarządowi
spółki.
Mimo młodego wieku masz już na
koncie bardzo dużo osiągnięć, nie
tylko sportowych. Jesteś bardzo

fot. Justyna Jasiewicz

fot. Archiwum prywatne Tymoteusza Michasia

trzeba dawać z siebie wszystko

Po powrocie z USA Tymek podzielił się wrażeniami z wójtem Iwoną
Agnieszką Łebek

aktywnym człowiekiem (działania charytatywne), zdolnym uczniem (konkursy, olimpiady). Skąd
takie szerokie spektrum zainteresowań?

Odpoczywa się na emeryturze. Dopóki jest się młodym, trzeba dawać
z siebie wszystko. Jest jeszcze wiele
rzeczy, których chciałbym spróbować. Sukcesy jeszcze przede mną,
na razie ciężka praca i treningi.
Niedawno wróciłeś z USA, gdzie
uczęszczałeś do szkoły i trenowałeś golf. Skąd w ogóle pomysł
na ten wyjazd i co Ci dał pobyt
tam?

Pomysł na wymianę wziął się po
prostu z ciekawości świata i możliwości poznania kultury jakiegoś
kraju od środka. Ten wyjazd był
przede wszystkim szkołą samodzielności, w wielu sprawach trzeba było radzić sobie samemu, co
w obcym kraju i w obcym języku
nie zawsze jest takie łatwe. Miałem
tam możliwość rozwinięcia swoich
zainteresowań i nie tylko, grałem

dla drużyny szkolnej w golfa oraz
reprezentowałem ją w lekkiej atletyce. Byłem w klasie stolarskiej
i mundurowej. Zdobyłem wielu
nowych znajomych i przyjaciół
z całego świata. Zwiedziłem Florydę, Hawaje i zachodnie wybrzeże
USA. Zdecydowanie była to przygoda życia.
Jakie są Twoje marzenia sportowe i plany na przyszłość?

Moja kariera juniorska niestety się
kończy, jednak nie będę rezygnował ze sportu. Staram się o studia
w USA, gdzie mógłbym grać w golfa dla drużyny uniwersyteckiej.
W 5-letnich planach zdecydowanie patrzę na podium Mistrzostw
Polski w kategorii wiekowej 19-34.
Jeśli ze Stanami Zjednoczonymi się
nie uda, tu ścieżki się rozchodzą:
inżynieria, wojsko lub policja. Nie
dla mnie jest praca za biurkiem. Czy
będzie to plac budowy czy poligon,
zawsze bardziej komfortowo będę
się czuł w pracy na powietrzu niż
w biurze.
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