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Długołęka: Długa Dyszka

9 października odbędzie się bieg „Długa 
Dyszka”. Start i meta będą usytuowane 
pod urzędem gminy. Tu też znajdzie się 
biuro zawodów, szatnie i parking. Trasa 
będzie prowadzić ulicami: Robotniczą, 
Zawadzkiego, Zachodnią, Słoneczną, Kwia-
tową, Szkolną, Sienkiewicza, Kopernika, 
Broniewskiego, następnie ponownie ulicą 
Słoneczną i Sienkiewicza. Dalej powrót 
ulicą Kolejową do ulicy Robotniczej.  
Zapisy i informacje na www.pro-run.pl 
i www.powiatwroclawski.pl

Długołęka: Narodowe czytanie
Gminna Biblioteka Publiczna również 
w tym roku przyłączyła się do wrześniowej 
ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. 
Była to piąta edycja imprezy. Czytano 
„Quo vadis” H. Sienkiewicza. Wystrój bi-
blioteki oraz stroje uczestników nawiązy-
wały do epoki. Każdy z przybyłych gości 
mógł przeczytać głośno fragment książki 
i przybić w swoim egzemplarzu pamiąt-
kową pieczątkę, przysłaną specjalnie z tej 
okazji przez Kancelarię Prezydenta RP. - 
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili 
naszą bibliotekę i włączyli się w „Narodo-
we Czytanie” - mówi Ewa Bubień, dyrektor 
GBP.

Drodzy  

mieszkańcy!

Witam Was serdecznie i... jesiennie. Czas pędzi jak sza-

lony, to prawda. Na horyzoncie widać już koniec roku 

i przyszłoroczne plany. Do 15 września każdy mógł 

złożyć wniosek do budżetu na 2017 rok. Wielu z Was skorzystało 

z tej szansy, z czego się bardzo cieszę. Mamy nad czym debatować, 

czym się inspirować. Po szczegóły odsyłam na str. 3.

Mimo tego, że moje myśli wybiegają już w przyszłość, nie mogę nie 

wspomnieć o wrześniowym rajdzie rowerowym, który pobił dotych-

czasowy frekwencyjny rekord. Były Was setki, mimo upału. WOW! 

W tym numerze gazety poświęcamy dużo miejsca na podsumowanie 

imprezy i fotorelację – zapraszam na str. 4 tych, którzy byli z nami 

i chcą wrócić do wspomnień, jak również tych, którzy nie przyjechali 

– zobaczcie, jak było fajnie. I zapraszam za rok!

Wspominamy także przemiłą i pełną pozytywnych emocji wizytę na-

szych przyjaciół z Sarn, którzy gościli u nas kilka dni. Był czas zarów-

no na rozmowy i oficjalne spotkania, jak i na aktywny wypoczynek. 

O szczegółach piszemy na str. 5.

Jak zwykle najwięcej miejsca poświęcamy inwestycjom gminnym. 

Co, gdzie i za ile budujemy, projektujemy itd. w pigułce zawarliśmy 

na str. 8-9. Zachęcam do lektury. Warto też poczytać o nowych prze-

pisach dotyczących wycinki drzew – krok po kroku wyjaśniamy je na 

str. 6. Jeśli mieliby Państwo jeszcze pytania w tym temacie, pracow-

nicy wydziału ochrony środowiska są do Waszej dyspozycji.

Udało nam się zebrać garść cennych informacji dotyczących nowe-

go salonu BMW w Długołęce. Jakich fachowców potrzebuje firma, 

co oferuje w zamian swoim pracownikom i dlaczego zdecydowała 

się na wybór lokalizacji właśnie w naszej gminie – o tym i nie tylko 

możecie Państwo poczytać na str. 7.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam na gminnego Facebooka 

(www.facebook.com/wdlugolece), gdzie codziennie publikujemy 

najświeższe informacje z gminy Długołęka. To dzięki temu kanałowi 

społecznemu możemy być z Wami w stałym kontakcie. Polecam!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

Na SKRóTy
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Nowe wydawnictwo w bibliotece

W sierpniu, przy pomocy finansowej 
Gminnego Ośrodka Kultury, nakładem 500 
sztuk wydany został tomik poezji pt. „Nasze 
wierszowanie”. Jest to zbiór twórczości 
Leokadii Bajrakowskiej, Haliny Dudy, Marii 
Pasowicz, Ewy Jednoróg, Krystyny Lobki, 
Reginy Nowakowskiej, Marioli Jarockiej oraz 
nieżyjącej już Nadziei Srogiej. autorki należą 
do Koła Warsztatów Literackich działającego 
przy GOK-u. Wśród nich znajdują się osoby 
z dużym dorobkiem literackim, dla niektórych 
jest to debiut. Tomik niebawem trafi na półki 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii.

Będą nowe książki
Gminna Biblioteka Publiczna, w ramach Pro-
gramu Wieloletniego Biblioteki Narodowej 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”, otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 18.700 zł na zakup nowych ksią-
żek. Celem projektu jest podniesienie atrak-
cyjności oferty bibliotek publicznych, poprzez 
zwiększenie udziału nowości wydawniczych 
w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności ksią-
żek, czasopism i multimediów. - Dzięki przy-
znanym nam środkom finansowym postaramy 
się w pełni zrealizować ten cel i zachęcić tym 
wszystkich czytelników do jeszcze częstszych 
wizyt w naszych bibliotekach - zapowiada Ewa 
Bubień, dyrektor GBP.

Kontynuacja projektu eko
W połowie września ruszył drugi etap pro-
jektu ”Ekologicznie – fantastycznie w szkole 

i na wakacjach”. Tym razem udział w nim 
bierze 6 szkół z terenu gminy Długołęka. Dzieci 
i młodzież uczestniczyć będą w wyjazdach m.in. 
do Hydropolis we Wrocławiu. W każdej szkole 
odbędą się również objazdowe warsztaty, do-
tyczące podniesienia świadomości ekologicz-
nej oraz konsumenckiej i ogłoszone zostaną 
trzy konkursy ekologiczne: na ekoplakat, na 
ekologiczną zabawkę oraz na stworzenie eko-
logicznej gry planszowej pn. „Środowisko to 
nie śmietnisko”. Zwycięski projekt gry zostanie 
wyprodukowany i posłuży jako materiał dydak-
tyczny promujący gminę Długołęka.

Dni Gminy w pierwszej piątce
Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali 
na jubileuszowe XV Dni Gminy Długołęka 
w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska”. Nasze gminne wydarzenie co prawda 
nie znalazło się na podium, ale 5. miejsce 
też jest wielkim sukcesem, zważywszy na 
ponad setkę zgłoszeń w kategorii Najcie-
kawsze Wydarzenie 2016. Serdeczne dzięki 
za wsparcie i potwierdzenie, że warto robić 
takie imprezy!

Stypendia dla najlepszych
4 października o godz. 16 w Zespole Szkół 
w Siedlcu odbędzie się uroczysta gala wręcze-
nia stypendiów wójta gminy Długołęka.
Otrzyma je w sumie 77 uczniów szkół gminy 
Długołęka, w tym:
n za bardzo dobre wyniki w nauce - 73 uczniów,

n za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej – 3 uczniów,
n dla laureatów i finalistów olimpiad przed-
miotowych i laureatów konkursów przedmio-
towych – 1 uczeń.

70 lat minęło
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Długołęce serdecznie zaprasza absolwen-
tów na uroczystość obchodów 70-lecia szkoły, 
która odbędzie się 19 listopada w budynku 
szkoły przy ul. Szkolnej 40.

Wnioski do budżetu na 2017 rok 

Do 15 września można było składać wnioski 
z propozycją przyjęcia zadań do realizacji 
w ramach budżetu na 2017 r. Wpłynęło 301 
wniosków m.in. od mieszkańców, radnych, rad 
sołeckich, stowarzyszeń oraz jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Obecnie trwa analizowanie 
wniosków, mające na uwadze:
n kontynuację  rozpoczętych projektów, pro-
gramów i przedsięwzięć inwestycyjnych,
n celowość i zasadność realizacji danego 
zadania,
n możliwości finansowe dochodów gminy 
(m.in. uzyskanie dofinansowania ze środków 
zewnętrznych).
Podstawowym założeniem przy projekcie 
budżetu na 2017 rok jest równomierny rozwój 
gminy.  Projekt budżetu zostanie przedłożony 
do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy 
Długołęka do 15 listopada, w celu zatwierdze-
nia i uchwalenia w bieżącym roku.

Opracowała
ewelina anisimowicz

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

Na SKRóTy                    Na SKRóTy                    Na SKRóTy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty  
pragnę podziękować za trud, cierpliwość i niewyczerpane pokłady energii,  

które wkładacie w kształcenie młodych pokoleń. Życzę Wam serca do pracy,  
satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wielu sukcesów.  

      iwona agnieszka łebek, wójt gminy Długołęka

Z okazji Dnia Chłopaka wszystkim Panom, tym młodszym i  tym starszym, życzę pogody ducha,   
siły i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz sukcesów w życiu osobistym  i zawodowym.  

Niech ten dzień napawa Was optymizmem i energią na cały rok.   
                                  iwona agnieszka łebek, wójt gminy Długołęka
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gminny Rajd Rowerowy po raz trze-
ci zgromadził miłośników jazdy na 
dwóch kółkach z całej gminy. pomimo 
doskwierającego upału frekwencja 
była bardzo wysoka, a uczestników 
nie opuszczał dobry nastrój.

w tym roku rowerzyści mieli do pokonania 
trasę na odcinku Borowa-Nieciszów-Ra-
ków. Przejechało ją ponad 250 dzieci wraz 
z rodzicami i opiekunami. - Zadbaliśmy 

o bezpieczeństwo najmłodszych, wręczając im na starcie 
odblaskowe kamizelki i opaski. Ponadto, przed rozpoczę-
ciem jazdy, policjanci przypomnieli im o zasadach poru-
szania się po drodze – mówi Anna Chomicka z wydziału 
promocji gminy i współpracy z zagranicą. - Przy takiej 
ilości rowerzystów kwestia bezpieczeństwa na tej imprezie 
jest dla nas priorytetem. Odblaski na pewno przydadzą się 
podczas jesiennych wycieczek – dodaje. Dodatkowo dzie-
ci otrzymały pokrowce na siodełka, a podczas przerwy na 
odpoczynek – wodę i przekąskę na wzmocnienie. Na mecie 
czekały na nich niespodzianki: medale za ukończenie rajdu, 
ognisko i możliwość zwiedzenia zabytkowego mauzoleum 
w Rakowie. - Cieszę się, że w naszej gminie jest tylu zapalo-
nych rowerzystów. Z myślą o nich powstaje właśnie kom-
pleksowa koncepcja budowy sieci ścieżek rowerowych na 
terenie naszej gminy – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy
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Frekwencja podczas tegorocznego rajdu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania

Na mecie dopisywał dobry humor - i młodszym, i starszym

Maluchy, które nie potrafią jeszcze pedałować, pojechały w wygodnych fotelikach Uczniowie naszych gminnych szkół nie zawiedli. Stanowili silną grupę

Po przejechaniu mety młodzi rajdowcy znaleźli nawet czas na pozowanie do zdjęć Medale za ukończenie rajdu stanowiły cenne trofeum

Rowerowy zawrót głowy
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współpRaca z zagRanicą/z życia gminy

Policjanci przeprowadzili rozmowy z pierw-
szoklasistami z naszej gminy na temat bez-
piecznego poruszania się po drodze. Przypo-
mnieli uczniom numery alarmowe, zasady 

przechodzenia przez jezdnię i korzystania z sygnalizacji 
świetlnej, a także prawidłowe zachowanie w przypadku 
ewentualnego ataku przez psa. Wójt przekazała naj-
młodszym odblaskowe opaski, aby były lepiej widoczne 

dla kierowców i tym samym bezpieczniejsze. - Akcja 
skierowana jest do uczniów pierwszych klas uczących się 
w szkołach na terenie naszej gminy. Odbyła się ona już 
po raz trzeci i na pewno będziemy kontynuować ją w ko-
lejnych latach. Sprawę bezpieczeństwa dzieci traktujemy 
priorytetowo - mówi Iwona Agnieszka Łebek. 

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Dzieci bezpieczne na drodze
z początkiem września 
ruszyła kolejna edycja 
akcji „bezpieczne dzieci” 
realizowanej przez gmi-
nę długołęka i komisa-
riat policji w długołęce.
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Maluchy z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach
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Wójt Iwona Agnieszka Łebek przekazała dzieciom odblaskowe opaski

Przyjaciele z Ukrainy  
odwiedzili naszą gminę
wizyta delegacji z gminy sarny trwała cztery dni. 
to był miło i bardzo aktywnie spędzony czas.  

1 września nasi partnerzy wzięli udział w inauguracji gminnego 
nowego roku szkolnego w Łozinie. Po mszy św. w sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej oraz uroczystym szkolnym apelu, wójt Iwona 
Agnieszka Łebek i mer Svetlana Usyk oficjalnie otworzyły nowy 

stadion lekkoatletyczny, zlokalizowany za budynkiem szkoły (inwestycja 
kosztowała ok. 300 tys. zł, z czego 148.947 zł stanowiło dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruk-
tury Lekkoatletycznej). Wieczorem pokazaliśmy gościom Wrocław, który 
ich oczarował. - Następnego dnia zorganizowaliśmy w urzędzie konferencję, 
podczas której rozmawialiśmy o możliwościach pozyskania funduszy euro-
pejskich na współpracę gmin – mówi Kamila Rot z wydziału pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych. - Jak zawsze zaprezentowaliśmy też 
partnerom najnowsze gminne inwestycje, tj.: przedszkole i żłobek oraz nowe 
skrzydło szkoły w Długołęce, a także budynek nowej szkoły w Kiełczowie – 
wylicza wójt Iwona Agnieszka Łebek. Goście z Ukrainy mieli również okazję 
zwiedzić nowo otwarty salon BMW w Długołęce. Po intensywnym czasie 
przyszedł czas na odpoczynek w parku w Godzieszowej, gdzie wręczyliśmy 
naszym przyjaciołom symboliczny prezent: ławkę z herbami Długołęki 
i Sarn. Na koniec ich pobytu w Polsce wspólnie zdobyliśmy Śnieżkę. 

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Goście z Sarn odwiedzili urząd gminy i wzięli udział w konferencji na temat przyszłości 
współpracy gmin

Wójt Iwona Agnieszka Łebek i mer Svetlana Usyk otworzyły nowy stadion  
lekkoatletyczny w Łozinie
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ochRona śRodowiska/z życia gminy

Miło nam poinformować, że we wrześniu na świat przyszli 
nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie  
na świecie!
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Chcesz wyciąć drzewo?  
Weź pod uwagę nowe przepisy
wycięcie drzewa lub krze-
wu wiąże się z koniecznością 
uzyskania zgody właściwego 
organu administracji publicz-
nej (na terenie gminy – wójta). 
ustawa o ochronie przyrody 
wprowadziła pewne zwolnie-
nia i zmiany w tym zakresie. 

n ie wymagają zezwolenia na usunię-
cie drzewa o obwodach pni (mie-
rzonych na wysokości 5 cm) do: 

n  35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kaszta-
nowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
n  25 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew.

 Nie jest już wymagane zezwolenie na usuwa-
nie m.in.: krzewów z ogrodów przydomowych, 
drzew i  krzewów powalonych lub złamanych 
przez wiatr (będą one mogły być usunięte 
przez właściwe służby lub po oględzinach pra-
cownika urzędu gminy) oraz drzew i krzewów 
usuwanych w  ramach akcji ratowniczych. Nie 
wymaga zezwolenia także usunięcie drzew lub 
krzewów owocowych, z wyjątkiem rosnących 
na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni.

Nowe przepisy regulują także kwestię nie-
właściwie prowadzonej pielęgnacji koron 
drzew, tzw. „ogławiania”, które powoduje 
niszczenie drzew. Usunięcie powyżej 30% 
korony będzie podlegało karze za uszko-
dzenie drzewa w  wysokości 0,6 opłaty za 
usunięcie drzewa. Natomiast usunięcie po-
wyżej 50% korony będzie uznawane jako 
zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 
dwukrotność opłaty. Powyższe obostrze-
nia nie mają zastosowania podczas prac ma-
jących na celu usunięcie gałęzi obumarłych 
lub nadłamanych bądź utrzymywania ufor-
mowanego kształtu korony drzewa.

Zmieniły się także zasady ustalania opłat i kar 
za wycinkę drzew. Opłatę za usunięcie drzewa 
ustala się na podstawie stawki zależnej od ob-
wodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm), 
od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość, 
od poszczególnych rodzajów lub gatunków 

drzew oraz lokalizacji drzewa (iloczyn stawki 
i  współczynnika lokalizacji drzewa). Obowią-
zujące od 29 sierpnia 2016 r. nowe stawki za 
wycinkę drzew określone zostały w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska w sprawie opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. Kary za nielegalną 
wycinkę wynoszą aktualnie dwukrotność opła-
ty za zezwolenie na wycinkę. Powyżej podaje-
my przykładowe stawki opłat i kar, w zależno-
ści od gatunku i obwodu drzew.

przypominamy, że stawki określone w  roz-
porządzeniu dotyczą tylko wycinki drzew 
związanej z  działalnością gospodarczą. Jeśli 
wycinamy drzewo prywatnie - nie płacimy 
(poniesiemy jednak karę w przypadku usunię-
cia drzewa bez wymaganego zezwolenia). wy-
czerpujący katalog zwolnień z opłat zawiera 
art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

anna sitnikow
wydział ochrony środowiska

Gatunek  
drzewa

Obwód 
drzewa [cm]

Stawka  
[zł]

Współczynnik 
lokalizacji 

(tereny wsi)

Opłata za 
usunięcie 

drzewa [zł]

kara za 
usunięcie 

drzewa [zł]

Kasztanowiec zwyczajny 165 5378,31 0,4 2151,32 4302,64

Klon zwyczajny 99 9643,61 0,4 3857,44 7714,88

Dąb szypułkowy 60 9083,86 0,4 3633,54 7267,08

Dominik Białowąs, Julia Bodak, 
Oliwia Chmielewska, Antoni Cieśla, 
Maja Dudek, Sebastian Gałuszka, 
Jan Gawłowski, Julita Gonera, Aleks 
Grotek, Alicja Grzesiak, Hanna Haba, 
Kaja Hasikowska, Anna Helios, Julia 
Hull, Lena Jankowska,  Katarzyna Ju-

zwiszyn, Zofia Kaczorowska, Micha-
lina Kaup, Marcel Kietliński, Daniel 
Kordek, Antoni Kowalczyk, Matylda 
Kuźniak, Sara Lachowska, Hanna 
Lemiech, Zuzanna Łazarewicz, 
Kajetan Makuch, Mikołaj Master-
nak, Dorian Mentel, Anna Niechciał, 

Jakub Nowak, Nina Nowicka, Kacper 
Pachciarek, Pola Partyka, Stanisław 
Pinkosz, Maria Reszel, Igor Rutkow-
ski, Beniamin Skrzypek, Julia Sroga, 
Jan Straszkiewicz, Karolina Sułek, 
Antonina Szejak, Sebastian Szymko, 
Tymon Trzmielewski, Wiktoria Wasi-
lewska, Julia Wąsik, Kacper Węglew-
ski, Jakub Winiarek, Karol Wosinek, 
Nina Wójcicka

dzieciaki, witamy was serdecznie, 
życzymy zdrowia i pięknych lat 
życia! a waszym rodzicom gratu-
lujemy takiego szczęścia! 
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od kilku tygodni w długołęce 
mamy nowego inwestora – bmw. 
Firma zdecydowała się na loka-
lizację salonu samochodowego 
w naszej gminie przede wszyst-
kim ze względu na bliskość auto-
stradowej obwodnicy wrocławia.

d ługołęka staje się specyficznym za-
głębiem motoryzacyjnym – przy-
znaje Marta Chorzempa z marketin-
gu Team Sp. z o.o., dealera BMW. 

- Poza wielością brandów motoryzacyjnych 
na ograniczonym terenie, oczywistą przewagą 
wybranej przez nas lokalizacji jest łatwy dojazd 
dzięki bliskości AOW – mówi. W chwili obecnej 
w firmie pracuje 40 osób, ale wraz z jej rozwojem 
planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Cały 
czas mieszkańcy gminy i okolic mogą aplikować 
tu do pracy. - Złożone oferty będą przechowane 
i wykorzystane w przyszłych procesach rekruta-
cyjnych – zapewnia Chorzempa. Jakich fachow-
ców zatrudnia BMW? - Przede wszystkim wy-
kwalifikowanych i doświadczonych doradców 
ds. sprzedaży oraz serwisu, a także mechaników 

samochodowych – wylicza specjalistka ds. marke-
tingu, podkreślając, że firma oferuje stałe zatrud-
nienie z atrakcyjnymi warunkami płacowymi. 
- Wartością dodaną natomiast jest bez wątpienia 
możliwość pracy dla tak znanego brandu jakim 
jest BMW. Stawiamy także na przyjazną atmosfe-
rę. Zależy nam na stworzeniu miejsca, do którego 
każdy pracownik będzie przychodził z przyjem-
nością – mówi Marta Chorzempa.

Salon sprzedaży wraz z biurami zajmuje ok. 
2500 mkw., dodatkowe 2 tys. mkw. stanowi część 

serwisowa. W ramach firmy funkcjonują działy: 
sprzedaży samochodów nowych i używanych, 
serwis mechaniczny i blacharsko-lakierniczy, 
części i akcesoriów. Całym dealerstwem zarządza 
Olaf Piechociński (dyrektor zarządzający), salo-
nem sprzedaży – Krystian Stefaniak (kierownik 
sprzedaży), kierownikiem serwisu jest Marcin 
Michalik, a kierownikiem działu części i akceso-
riów Przemysław Adamski.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

ZWIeRZAK DO ADOPCJI

CZeKAM
NA CIeBIe!

Ludwiczek to bardzo porządny jamniczek. 
Ma 8 lat, chociaż czuje się na 4. Jedyne 
o czym marzy to dom, w którym będzie miał 
kochającego pana, ciepłe posłanie i  pełną 
miskę. Najbardziej lubi się przytulać i leżeć 
pod kołderką. Nie wymaga kastracji. Kto 
przywróci radość na jego słodkim pyszczku? 

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

Pielgrzymka konna po raz ósmy

Za nami VIII edycja archidiecezjalnej Pielgrzymki Sympatyków i Miłośników Koni, która 
odbyła się w dniach 17 – 18 września w Siedlcu, Godzieszowej i Łozinie. Pielgrzymkę 
konną powitali chlebem i  solą sołtysi Łoziny i  Bierzyc. Uroczystości pielgrzymkowe 
rozpoczęły się mszą św. w kaplicy w Godzieszowej, której przewodniczył ks. Krzysztof 
Dorna. Następnie uczestnicy udali się do Siedlca na apel jasnogórski i przymierze sto-
łu. W niedzielę odprawiona została msza św. w sanktuarium w Łozinie, podczas której 
poświęcono pielgrzymów oraz ich zwierzęta. Jak co roku pielgrzymka była okazją do 
zawiązania nowych przyjaźni, wymiany doświadczeń i  chwilą zadumy w  kręgu osób 
o podobnych zamiłowaniach i pasjach.  

kamila kochaniec
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Na początku września, dzięki uprzejmości pracowników BMW, pracę salonu od kuchni poznała delegacja z partnerskiej 
gminy Sarny. Nasi goście byli zachwyceni tutejszym profesjonalizmem

Nowy inwestor, nowe możliwości
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OŚWIeTLeNIe

Zakończyliśmy kolejne inwestycje w za-
kresie budowy oświetlenia drogowego 
– tym razem w bykowie (uzupełnienie 
oświetlenia w ciągu ul. Różanej) oraz 
w dobroszowie oleśnickim. Nato-
miast zadanie polegające na budowie 
oświetlenia w piecowicach w ciągu ul. 
motylkowej (realizowane w ramach 
modernizacji nawierzchni drogi) jest 
już na ukończeniu (fundamenty i kabel 
ułożony jest w ziemi) – w chwili obecnej 
wykonawca oczekuje na słupy i oprawy, 
które powinny zostać zamontowane  
w pierwszej połowie października. 

KANALIZACJA SANITARNA

Domaszczyn
Kończą się roboty budowlane 
polegające na budowie kanalizacji 
sanitarnej. Obecnie prace pro-
wadzone są w ul. trzebnickiej. 
W związku z faktem, iż kanalizacja 
sanitarna prowadzona jest w pasie 
drogi ul. Trzebnickiej, wprowadzone 
są ograniczenia w ruchu. Prosimy 
mieszkańców o cierpliwość i zacho-
wanie szczególnej ostrożności w tym 
rejonie. Zakończenie robót budow-
lanych planowane jest do końca 
października br., natomiast oddanie 
sieci do użytkowania, a tym samym 
możliwość odprowadzania ścieków 
bezpośrednio z nieruchomości, po-
winno nastąpić do lutego 2017 r.    

Byków
We wrześniu dokonaliśmy odbioru 
robót budowlanych dla budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. W chwili obec-
nej trwa procedura uzyskania pozwo-
lenia na użytkowanie dla wykonanych 
wpięć instalacji sanitarnej do sieci.

Szczodre
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego wybrany został 
wykonawca dla zadania polegającego 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami i sieciami przesyło-
wymi. Firmą, która realizować będzie 
to zadanie, jest „KaNWOD” Wiesław 
Tarczyński, Węgle. Zakończenie prac 
w terenie przewidywane jest do 
listopada 2018 r., natomiast oddanie 

kanalizacji do użytkowania nastąpić 
powinno w lutym 2019 r.

DROGI I CHODNIKI

Długołęka

Obecnie prace prowadzone są w obrę-
bie ulic cisowej i okrężnej, a nieba-
wem rozpoczną się przy ul. modrze-
wiowej. Firma „Bisek” Wojciech Bisek 
wykonała w obrębie ulic kanalizację 
deszczową oraz w obrębie ul. Cisowej 
konstrukcję jezdni wraz z krawężni-
kami. Na ul. Okrężnej trwają obecnie 
prace związane z wykonaniem po-
szczególnych warstw konstrukcyjnych 
jezdni oraz ułożeniem krawężników.

Kiełczów

Na odcinku ul. bławatnej (od ul. Wroc-
ławskiej do ul. Sportowej) wykonano 
stabilizację gruntu cementem, podbu-
dowę z kruszywa, a także krawężniki 
betonowe. Na odcinku ul. Sportowej 
wykonano koryto drogi, stabilizację 
gruntu cementem oraz ok. 50% krawęż-
ników. Kanalizacja deszczowa została 
wykonana w 90% na całym zakresie 
inwestycji. 

Wilczyce

W chwili obecnej trwają roboty 
budowlane w głównym ciągu ul. 
sportowej, związane z ułożeniem 
krawężników i obrzeży oraz wykona-
niem chodnika i zjazdów do posesji. 
Równolegle trwają roboty związane 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej 
w sięgaczach ul. sportowej. Prace 
drogowe realizuje firma Gembiak-
Mikstacki Spółka Jawna.

Zadania te, zgodnie z przyjętym planem 
inwestycyjnym, powinny zostać zakoń-
czone do końca tego roku. Przypomina-
my, że polegają one na kompleksowej 
przebudowie dróg wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem. 

W trakcie realizacji jest modernizacja 
nawierzchni drogowych w domaszczy-
nie (odcinek ul. Leśnej) oraz w stępinie 
i śliwicach (ul. akacjowa). 

Jeszcze w tym roku planujemy roz-
poczęcie prac w terenie w zakresie 
modernizacji drogi w bąkowie oraz 
odcinka drogi na granicy bierzyc i ło-
ziny. Jednak z uwagi na opóźnienia 
w opracowaniu dokumentacji tech-
nicznej dla tych zadań, ich realizacja 
rozłożona zostanie na rok 2016/2017.  
Natomiast prace w zakresie budowy 
chodnika w brzeziej łące rozpoczną 
się w październiku br. – w chwili 
obecnej trwają prace przygotowaw-

inwestycJe
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ul. Cisowa

ul. Okrężna
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cze i organizacja zaplecza budowy. 
Przypominamy, że termin zakończenia 
tego zadania to lipiec 2017 r. 

Kamień

Prace budowlane w obrębie ul. Rubi-
nowej zostały już zakończone i ode-
brane. Liczymy na to, że wyremon-
towana droga będzie dobrze służyć 
mieszkańcom. 

DROGI ROWeROWe
Trwają prace projektowe polegające 
na opracowaniu kompletnej doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej 
dla budowy dróg rowerowych na te-
renie gminy Długołęka dla poniższych 
zadań:

n  zadanie 1 Droga rowerowa 
wzdłuż dawnej drogi krajowej 
nr 98 przebiegającej przez teren 
gminy Długołęka od skrzyżowa-
nia ulicy Wrocławskiej z ulicą 
Broniewskiego w Długołęce do 
granicy gminy Długołęka z grani-
cą gminy Oleśnica.

n  zadanie 2 Droga rowerowa na 
odcinku od skrzyżowania ulicy 
Wrocławskiej z ulicą Broniewskie-
go w Długołęce (w powiązaniu 
z rozwiązaniami projektowymi 
przyjętymi w Zadaniu 1) do 
granicy gminy Wrocław poprzez 
miejscowości Szczodre oraz Do-
maszczyn.

W chwili obecnej projektant, po 
uzgodnieniu z gminą ostatecznego 
przebiegu dróg rowerowych, prowa-
dzi proces uzyskania odpowiednich 
uzgodnień i decyzji wymaganych 
przepisami, które pozwolą nam roz-
począć realizację robót budowlanych 
w terenie - pod warunkiem uzyskania 
na to zadanie zewnętrznych środków 
finansowych.

PLACe ZABAW

Zakończyliśmy budowę placów zabaw 
w długołęce na ul. ptasiej oraz w kieł-
czowie na ul. południowej. 

Nowe obiekty rekreacyjne wyposażo-
ne są w zestawy zabawowe, wspinacz-
kowe: linaria, huśtawki, zjeżdżalnie, 
piaskownice oraz elementy małej 
architektury: ławeczki i stojaki na 
rowery. 

STReeT WORKOUT  
– BeZPIeCZeŃSTWO 
NAJWAŻNIeJSZe

Park street workout to nowa atrakcja 
naszej gminy. Urządzenia do ćwiczeń 
znajdują się na terenie rekreacyjnym 
za urzędem gminy, tuż obok bieżni 
lekkoatletycznej. Można tam upra-
wiać kalistenikę, czyli trening siłowy 
oparty o ćwiczenia z wykorzystaniem 
własnej masy ciała. Wśród urządzeń 
są drążki do podciągania, drabinki, 
poręcze gimnastyczne i tzw. ukośne 
ławki. 

Przed rozpoczęciem treningu nale-
ży jednak pamiętać o kilku ważnych 
zasadach:
n  przed przystąpieniem do ćwiczeń 

należy sprawdzić stan techniczny 
urządzenia - wszelkie zauważone 
uszkodzenia należy zgłaszać do 
urzędu gminy, 

n  zanim zaczniemy ćwiczyć, należy 
odbyć rozgrzewkę, gdyż nieroz-
ciągnięte mięśnie i stawy mogą 
spowodować bolesne urazy,

n  z urządzeń mogą samodzielnie 
korzystać wyłącznie osoby powy-
żej 13 roku życia, osoby poniżej 
tego wieku korzystać mogą tylko 
w obecności rodziców lub praw-
nych opiekunów,

n  z urządzeń trzeba korzystać 
zgodnie z ich przeznaczeniem 
i zachowaniem ogólnych zasad 
bezpieczeństwa,

n  osoby korzystające z urządzeń 
i przebywające na terenie placu 
ćwiczeń, zobowiązane są do za-
chowania porządku i spokoju.

Korzystanie z urządzeń zgodnie z re-
gulaminem i powyższymi wskazaniami 
jest niezwykle istotne dla bezpie-
czeństwa użytkowników parku street 
workout. 

Opracowała
katarzyna wolicka

wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

INWESTyCJE W PIGUŁCE                    
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inwestycJe

*dzieJe się - pRzetaRgi w naszeJ gminie (Stan na Dzień 26.09.2016 r.)
nazwa postępowania  teRmin inFoRmacJa z otwaRcia teRmin ReaLizacJi
pRzetaRgowego otwaRcia oFeRt (iLośĆ złożonych umowy
 oFeRt oFeRt)/podpisanie umowy   

Budowa chodnika w brzeziej łące 01.06.2016  umowa zawarta w dniu 04.08.2016

  (wykonawca aN-GREG Grzegorz Stiller;  31.07.2017  

  ul. Gimnazjalna 18, 55-220  

  Jelcz-Laskowice; Cena brutto:  

  2 140 200,00 zł ) 

Budowa kanalizacji w szczodrem  30.06.2016  umowa zawarta w dniu 14.09.2016 zadanie nr 1 do dnia:

 (roboty budowlane rozdzielono   (wykonawca: KaNWOD Wiesław 15.12.2016 

na dwa zadania: zadanie 1 – budowa sieci   Tarczyński, Węgle 218,  62-590 Golin; zadanie nr 2 do dnia: 

kanalizacji sanitarnej wzdłuż   cena brutto: 5 445 757,05 zł) 15.11.2018 

ul. Trzebnickiej; zadanie 2 – budowa sieci  

kanalizacji sanitarnej w pozostałej  

części Szczodrego)    

Budowa hali sportowej w szkole  29.08.2016 wpłynęło 5 ofert 30.10.2017

podstawowej w kiełczowie (powtórka)*    (trwa  ich weryfikacja) - zakończenie robót  

   budowlanych; 

*Poprzedni przetarg został unieważniony   30.11.2017 

ze względu na zbyt wysoką wartość ofert.   - uzyskanie 

   ostatecznego  

   pozwolenia  

   na użytkowanie

Remont nawierzchni i konstrukcji drogi  21.07.2016  umowa zawarta w dniu 18.08.2016  18.10.2016

w śliwicach, ul. akacjowa,   (wykonawca:  BISEK, Wojciech Bisek

dz. nr ew. 189, gm. Długołęka wraz   ul. Sosnowa 17, 55-330 Krępice; 

z włączeniem do drogi powiatowej   cena brutto: 282 900,00 zł) 

ul. Wrocławska, dz. nr ew. 188   

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu  19.07.2016  umowa zawarta w dniu 09.09.2016  spłata kredytu

długoterminowego złotówkowego   na korzyść: GETING NOBLE BaNK do dnia

dla gminy Długołęka na spłatę  SPóŁKa aKCyJNa Warszawa;  30.09.2025  

wcześniej zaciągniętych zobowiązań  cena brutto: 345 364,23 zł 

z tytułu pożyczek i kredytów  

w kwocie 1 436 000,00 zł    

Usługa polegająca na opracowaniu  11.08.2016  wpłynęła 1 oferta 12 miesięcy

dokumentacji projektowej dla budowy   (trwa jej  weryfikacja) od dnia podpisania

dróg rowerowych na terenie gminy    umowy

długołęka (zad. 1 długołęka – kamień 

– piecowice – bielawa – Raków – borowa 

oraz zad. 2 piecowice - kiełczów)  

Modernizacja nawierzchni odcinka 01.08.2016  umowa zawarta w dniu 30.08.2016  30.10.2016

ul. Leśnej w domaszczynie  (wykonawca POL-DRóG Drawsko  

   Pomorskie S.a., ul. Podmiejska 2  

  Drawsko Pomorskie;  

  cena brutto: 249 811,24 zł.) 
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nieRuchomości/Fundusze zewnętRzne

NA CO ZNAMY 
WYNIKI NABORÓW?

n Otrzymaliśmy dofinansowanie z  Minister-
stwa Sportu i Turystyki na rozbudowę szkoły 
podstawowej w kiełczowie - hala sportowa 
(etap II). Otrzymana kwota dofinansowania 
to 1 285 800 zł. 

n Projekt pn. „szkoły marzeń w  gminie 
długołęka” (lider projektu - Fundacja art 
Project) oraz projekt pn. „szkolne labora-
torium innowacji i  kreatywności” (lider 
projektu - Fundacja Eudajmonia) nie znalazły 
się na liście projektów rekomendowanych 
do dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIe?

n Staramy się o pożyczkę i dotację na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w bielawie i Rako-
wie. Wnioskowana kwota pożyczki wynosi 7 

947 000,00 zł, natomiast dotacji 2 649 000,00 
zł. Środki chcemy pozyskać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

n Złożyliśmy wniosek na realizację projektu 
„budowa sieci dróg dla rowerów na terenie 
gmin długołęka, kobierzyce i  wrocław”. 
Jeśli uda się pozyskać środki na realizację za-
dania z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego, wówczas 
na terenie gminy w  latach 2017-2018 zosta-
nie wybudowanych ok. 14 km dróg rowero-
wych w  przebiegu: granica gminy Wrocław 
- Domaszczyn - Szczodre - Długołęka - Byków 
- Borowa - granica gminy Oleśnica.

n Złożyliśmy dwa wnioski w  ramach nabo-
ru programu wieloletniego pn. „Program 
Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019”, na 
przebudowę ulicy Jagiellońskiej w mirko-
wie (wnioskowana kwota dofinansowania 
to ponad 2,8 mln zł) oraz budowę drogi 
w węgrowie (wnioskowana kwota dofinan-
sowania to ok. 590 tys. zł).

kamila zaustowicz
wydział pozyskiwania  

zewnętrznych środków finansowych

dotacJe na bieżąco

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprze-
daży znajduje się na drugiej kondygna-
cji (I piętro) wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego. Składa się z pokoju, kuchni, 

łazienki, przedpokoju i małego pomieszczenia na 
poddaszu, do którego wchodzi się z przedpokoju, 
co stanowi łącznie 35,70 mkw. Do nieruchomości 
należy piwnica o pow. 10,50 mkw. Lokal jest w do-
statecznym stanie technicznym. Budynek położony 
jest blisko głównej drogi i przystanków komunikacji 
autobusowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się domy wielorodzinne niskie oraz nieruchomości 
niezabudowane a nieopodal zaplecze handlowo-
usługowe.

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 – łosice 

Powierzchnia lokalu  

35,70 m2

Cena wywoławcza nieruchomości  

120.000 zł 

Planowany termin I przetargu  

grudzień 2016 r. 

łosice to mała wieś o niskim 
stopniu zurbanizowania  
(199 mieszkańców), położona 
w odległości około 10 km od 
wrocławia. znajduje się w środ-
kowo-północnej części gminy 
długołęka, między miejscowoś-
ciami szczodre i budziwojowice. 
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wywiad

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z  driftin-
giem?
Pod koniec 2009 r. kolega zaprosił mnie na tre-
ning driftu, organizowany amatorsko na Torze 
Rakietowa we Wrocławiu. Kiedy go zobaczy-
łem i miałem jeszcze możliwość pojeżdżenia 
z kolegami na prawym fotelu, stwierdziłem, że 
to jest to! Pamiętam to jak dziś. Podjąłem decy-
zję, że sprzedaję moje auto i kupuję sobie dwa 
tańsze: jedno do jazdy na co dzień a drugie takie, 
które będę mógł przerobić do jazdy w drifcie. 
Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Na początku 
było to normalne, prawie seryjne BMW E30 
325i.

Co spowodowało, że padł wybór akurat na 
tę markę?
Padło na BMW, ponieważ było tanie i dostęp do 
części był nieporównywalnie łatwiejszy niż do 
aut japońskich. Nawet teraz, gdybym miał zbu-
dować nowe auto, ponownie postawiłbym na 
BMW. Uważam, że jest niezawodne w porów-
naniu do japońskich aut moich kolegów.

Gdybyś miał wytłumaczyć laikowi, co to jest 
drifting, to od czego byś zaczął?
Chyba od tego, że nie jest to „palenie gumy”, tyl-
ko jazda autem tylnonapędowym w kontrolowa-
nym poślizgu po wyznaczonej trasie. I myślę, że 
równie ważnym aspektem jest fakt, że nie chodzi 
o to, aby wyprzedzić przeciwnika, ale żeby jechać 
jak najbliżej niego i oczywiście jak najszybciej 
w kontrolowanym poślizgu (w drifcie), nie wy-
padając poza trasę. Myślę, że najłatwiej wytłuma-
czyć, kiedy się ogląda zawody. Wszystko staje się 
jasne i ciekawe.

Co najbardziej pociąga Cię w driftingu?
Oprócz mega frajdy z jazdy i tego, że uśmiech 
z twarzy podczas jazdy nie schodzi, to chyba 
również świadomość tego, że jeździć normalnie 
czy na czas prawie każdy potrafi lepiej lub gorzej. 
Jeżeli jednak chodzi o drifting i kontrolowanie 
auta w poślizgu na szybkich torach, nawet przy 
około 180 km/h, to już inna bajka. Oprócz tego, 
drifting jest bardzo widowiskowy, co również mi 
się podoba.

Który ze startów uważasz za najważniejszy 
w swojej dotychczasowej karierze?
Tak naprawdę moja kariera zaczęła się dopie-
ro w sezonie 2016. Dzięki sponsorowi - firmie 
TurboExpert.pl, mogłem pojechać w całym 
cyklu Driftingowego Pucharu Polski. Wcześ-
niej nie było to możliwe ze względu na duże 
koszty startów w zawodach, przez co brałem 
udział tylko w niektórych eliminacjach. A od-
powiadając na pytanie, to myślę, że najważ-
niejszy start do tej pory był na torze Wyrazów 
pod Częstochową, gdzie udało mi się wywal-
czyć 2. miejsce.

Twój nabliższy sportowy cel?
Pudło w klasyfikacji generalnej w Mistrzostwach 
Polski w 2017 roku.

Masz swojego idola?
I tak, i nie. Bardzo podoba mi się zawodnik, któ-
ry startuje w jednej z najlepszych lig na świecie, 
czyli w Formula Drift w USA - Chelsea Denofa. 
On również jeździ BMW i tak jak ja ma sporo 
problemów technicznych, ale jak już sprzętowo 
wszystko działa, to jeździ mega spektakularnie, 
zawsze na 110 proc.

Gdyby ten wywiad czytali młodzi ludzie, któ-
rzy chcieliby pójść w Twoje ślady, co powinni 
zrobić najpierw? Każdy może uprawiać ten 
sport?
Myślę, że sporym problemem jest to, że w Pol-
sce ciężko jest znaleźć sponsora, który będzie 
w stanie zapewnić budżet na sezon startów. 
Jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Chyba 
najlepszym przykładem jest to, że w drifcie jeź-
dzi np. niepełnosprawny Bartosz Ostałowski, 
który prowadzi auto nogami. Kobiety też są co-
raz bardziej sławne w drifcie, chętnie są spon-
sorowane i promowane. A co zainteresowani 
powinni zrobić najpierw? Myślę, że wybrać się 
na zawody i wsiąść do tzw. drift taxi - kupując 
bilet, można przejechać się z zawodnikiem na 
prawym fotelu. A jeżeli się w tym zakochają, to 
już reszta sama pójdzie w dobrą stronę.

Drifting jest  
bardzo widowiskowy

 Drifting to dla Bartosza Pełki mega frajda. W tym sporcie pociąga go kontrolowanie auta w poślizgu i prędkość.
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Z bartoszem pełką, 30-letnim drifterem ze śliwic, rozmawia agnieszka boruta


