gazeta bezpłatna
ISSN 1732-2871
Nr 6(83) Rok 2016

samorządowy miesięcznik gminy długołęka

Remiza

w Pasikurowicach
rośnie w oczach str. 8

W numerze:
Wakacje z GOK-iem 

str. 5

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - to się opłaca 

Fotorelacja z I Gminnego Dnia Rodziny 

str. 6

Stan gminnych inwestycji 

str. 7
str. 8-9

Z życia gminy

na skróty

Drodzy
mieszkańcy!

Wilczyce: Walczymy
o „Podwórko Nivea”

miesiącem. Mam nadzieję, że kolejne będą równie udane.
Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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Trwa głosowanie w ogólnopolskim
konkursie „Podwórko Nivea”, w którym do wygrania jest 40 placów zabaw. Gmina Długołęka walczy o jeden
z nich. Do konkursu zgłoszono następującą lokalizację: Wilczyce, dz. nr 1/6
położona przy ul. Leśnej w Kiełczowie (administracyjnie teren podlega
pod Wilczyce). - Konkurencja jest duża,
więc to, czy nowy plac zabaw trafi do
naszej gminy, zależy tylko od ilości
oddanych głosów – mówi Dagmara
Parfanowicz z urzędu gminy. Głosowanie trwa do 30 czerwca. Można klikać
codziennie i co ważne, bezpłatnie:
http://www.nivea.pl/
Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Długołęka: Wystawa
ekslibrisów

fot. Gminna Biblioteka Publiczna

Droga Młodzieży! Przyszły wakacje, macie więc czas na zasłużony odpoczynek i relaks. Zachęcam do zapoznania się z planami ośrodka kultury, który przygotował dla Was wiele atrakcji.
O tym piszemy na str. 5. Na ostatniej stronie z kolei na pewno
zainteresuje Was ciekawy wywiad z młodym sportowcem z Kiełczowa, Mateuszem Janickim, który odnosi coraz większe sukcesy w MMA. Może będzie dla Was inspiracją. Polecam!
W tym wydaniu gazety poruszamy też wiele inwestycyjnych tematów. Pragnę informować Was na bieżąco, jak się mają nasze
gminne przedsięwzięcia, którą drogę naprawiamy, gdzie stawiamy nowy budynek, która ulica będzie wkrótce oświetlona itp.
O tym przeczytacie na str. 8-9. Przypominam, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z budżetu gminy na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków. Kto rozważa tę proekologiczną inwestycję, powinien zajrzeć na str. 7.
A wracając do wspomnień, bo miłe chwile zawsze na długo zapadają w pamięć, zapraszam do obejrzenia fotorelacji z I Gminnego
Dnia Rodziny – str. 6 i przeczytania podsumowania z wizyty naszych partnerów z Velen – str. 4. Muszę przyznać, że czerwiec był
naprawdę pracowitym a zarazem pełnym pozytywnych emocji

fot. nivea.pl

Ł

apiemy oddech po jubileuszowych XV Dniach Gminy Długołęka. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Cieszę
się, że było Was tak dużo – to zawsze największa radość
dla organizatorów. Na gminnym Facebooku dostępna jest już
fotorelacja z imprezy a lada dzień udostępnimy film. My już
wybiegamy myślami w przyszłość i jesteśmy przy sierpniowych
Dożynkach Gminy Długołęka. W tym roku odbędą się one 28
sierpnia w Kamieniu. O wszystkich szczegółach będziemy
Państwa informować w kolejnych numerach gazety,
na www.gmina.dlugoleka.pl oraz na facebook.com/wdlugolece.

Wystawa powstała z okazji rocznicy ważnych zmian
ustrojowych i politycznych w naszym kraju

Gminna Biblioteka Publiczna będzie
gościć Międzynarodową Wystawę
Ekslibrisów pn. „Drogi do wolności”,
która powstała w ramach programu „25
lat wolności”. Ekslibrisy, czyli rysunki
i małe formy graficzne, zostały stwoOdwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Z okazji Święta Policji, wszystkim Policjantom i pracownikom cywilnym Policji,
składam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za pełnioną służbę
na rzecz mieszkańców gminy Długołęka. Dziękuję za to, że skutecznie realizujecie
powierzone Wam obowiązki. Życzę zdrowia, pogody ducha, optymizmu i ludzkiej życzliwości.
Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka

na skróty

na skróty

rzone przez 52 artystów z 21 krajów,
m.in. z Argentyny, Turcji, Portugalii,
Finlandii, Austrii, Belgii, Australii i Polski.
Wystawę można oglądać w bibliotece
w Długołęce od 27 czerwca do końca
sierpnia. Serdecznie zapraszamy!

Długołęka: Bezpłatna
mammografia
6 lipca zapraszamy panie w wieku 50-69
lat na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez NFZ w ramach
Profilaktyki Raka Piersi. Mammobus
stacjonować będzie przy urzędzie gminy
w godz. 9-17. Rejestracja telefoniczna:
58 767 34 55 lub 58 767 34 77.

na skróty

Rozpoczęliśmy sezon kina plenerowego w parku w Szczodrem. Przed nami
jeszcze trzy spotkania filmowe pod
chmurką - najbliższe 8 lipca o godz.
21. - Tematem przewodnim będzie kino
komediowe, więc zapraszamy wszystkich, którzy lubią śmiać się do łez – mówi
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Sierpniowe
spotkanie upłynie nam pod znakiem sensacji a wrześniowe – horroru. Zachęcamy
do typowania filmów, które obejrzymy
na dużym ekranie, na facebook.com/
wdlugolece

Zmiany w Zarządzie
ZOSP RP

fot. Archiwum

Siedlec: Zawody w powożeniu

Szczodre: Seanse filmowe
pod chmurką

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Posiedzenie odbyło się w murach urzędu gminy

W dniach 15 - 17 lipca zapraszamy na XVI Ogólnopolskie Zawody
w Powożeniu Zaprzęgami Jednoi Parokonnymi. W piątek o godz. 16
rozpocznie się rejestracja, w sobotę
o godz. 9 ruszą zawody w ujeżdżaniu
i zręczności a w niedzielę o godz. 9
maraton. Organizatorem wydarzenia
jest Stowarzyszenie Klub Jeździecki
Siwek w Siedlcu oraz gmina Długołęka. Zapewniamy, że jak co roku, mogą
Państwo liczyć na wiele pozytywnych
emocji i dobrą zabawę.

Zarząd oddziału gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Długołęce na pierwszym posiedzeniu kadencji 2016-2021 ukonstytuował się następująco: prezes – Maciej
Mazurek, komendant gminny – Jan
Jarosz, sekretarz – Wojciech Reczka,
skarbnik – Jarosław Bujak. Członkami
zarządu zostali reprezentanci OSP w:
Borowej, Brzeziej Łące, Długołęce,
Łozinie, Pasikurowicach, Stępinie,
Szczodrem. Komisję Rewizyjną tworzą:
Michał Ciosek, Marek Kasperek, Arkadiusz Sławiński.
Opracowała
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

CO ? GDZIE ? KIEDY ? W N AS Z E J G M I N I E
czerwiec

29
środa

godz. 10
sesja absolutoryjna
urząd gminy

lipiec

lipiec

środa

piątek

6

godz. 9 - 17
Mammografia plac
przed urzędem gminy

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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godz. 21
Kino plenerowe
park w Szczodrem

lipiec

15
piątek

lipiec

17
niedziela

Zawody
w powożeniu
Siedlec
Gazeta Gminy Długołęka
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Przyjaźń i partnerstwo
Od 1 do 5 czerwca gościliśmy
delegację z Velen. Nasi partnerzy
spędzili tutaj pięć dni w ramach
projektu „Długołęka – Velen
spojrzenie partnerów na przyszłość Europy”, współfinansowanego w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”.

Integracja przede wszystkim

Przyjaźń i partnerstwo gmin Długołęka i Velen kwitnie. Nowe drzewo w parku w Szczodrem ma być tego symbolem

wysokości zadania i przygotowały pyszne, tradycyjne polskie dania, Zespół Ludowy Długołęka znakomicie zaprezentował narodowe tańce,
była też okazja do wspólnego śpiewania polskich
szlagierów. - Wymieniliśmy się również doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie
ochrony środowiska, czego finałem był interesujący pokaz mody ekologicznej przygotowany przez młodzież z Polski i Niemiec – mówi
Anna Chomicka, kierownik wydziału promocji
i współpracy z zagranicą. Jednym z punktów
programu była wizyta w szkole w Siedlcu, gdzie
odbyła się prezentacja projektu Comenius/Erasmus, którego celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji. Miłym akcentem
okazały się warsztaty ceramiczne w świetlicy
w Bykowie, połączone ze zwiedzaniem muzeum.
- Dużym zaangażowaniem w wizytę niemieckiej
delegacji wykazali się nauczyciele i uczniowie
z gimnazjum w Wilczycach oraz ich rodzice,
którzy gościli młodzież w swoich domach, za co
bardzo im dziękujemy - dodaje urzędniczka.

Nasze najlepsze strony
W napiętym harmonogramie nie mogło
zabraknąć prezentacji najnowszych inwesty-

cji gminnych. Nasi goście odwiedzili żłobek
i przedszkole w Długołęce, szkołę podstawową
w Kiełczowie, komisariat policji w Długołęce
oraz lokalną firmę Toyota Dobrygowski. Nie
mogło również zabraknąć czasu na zwiedzanie Wrocławia – nasi goście przeszli szlakiem
„Wrocław Europejską Stolicą Kultury”, podziwiając najpiękniejsze zakątki miasta. Rodziny
z Velen, na zakończenie wizyty, wzięły udział
w Turnieju Rodzin, który odbył się podczas
I Gminnego Dnia Rodziny. Państwo Vahling, przy dużym wsparciu kibiców, wykonali
wszystkie zadania najsprawniej i zostali zwycięzcami! Dla przypieczętowania długoletniej
współpracy wójt Iwona Agnieszka Łebek
oraz przewodniczący rady gminy Stanisław
Azarewicz, wraz z reprezentantami delegacji niemieckiej, zasadzili w parku w Szczodrem drzewko, które jest symbolem przyjaźni
Długołęki i Velen. - Mam nadzieję, że będzie
rosnąć tak szybko, jak szybko wzrasta intensywność współpracy naszych gmin – podsumowuje wójt.
Ewelina Anisimowicz
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

Państwo Vahling nie mieli sobie równych w Turnieju Rodzin
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fot. Agnieszka Boruta

fot. Grzegorz Majchrzak

Większość uczestników delegacji była u nas po
raz pierwszy. Chcieliśmy więc zapoznać naszych
gości z lokalną tradycją i kulturą. Koła gospodyń
wiejskich ze Stępina i Godzieszowej stanęły na

fot. Grzegorz Majchrzak

T

egoroczne spotkanie miało na celu
aktywizację lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie ich
w organizację wizyty niemieckich
partnerów i integrację, co ma prowadzić
do umocnienia poczucia odpowiedzialności i tożsamości europejskiej – mówi wójt
Iwona Agnieszka Łebek. Delegacja wzięła
udział w debacie na temat przyszłości Europy
oraz promocji obywatelstwa europejskiego.
– Podczas konferencji “Nasza Europa, Nasze
Partnerstwo, Nasza przyszłość” rozmawialiśmy o obecnej sytuacji naszych krajów, zmianach jakie zaszły w Unii Europejskiej oraz
szansach, jakie te zmiany przynoszą. Debata
uświadomiła nam, jak istotne jest realizowanie tego typu projektów – mówi Kamila Rot,
kierownik wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Najwięcej emocji przyniosła dyskusja o nowych kierunkach
dalszej współpracy naszych gmin. – Cieszę
się, że wzięli w niej udział radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych jednostek i szkół oraz
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy.
Pomysły, jakie padły na spotkaniu, zostaną
wykorzystane w przyszłości, zarówno przez
nas jak i stronę niemiecką – dodaje wójt.

Delegacja była zachwycona pięknym Wrocławiem
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Kultura w gminie

Gorące lato w gminie Długołęka
Wakacje to gorący czas dla
Gminnego Ośrodka Kultury, nie
tylko z uwagi na temperaturę.
Organizacja atrakcji dla dzieci
i młodzieży to nie lada wyzwanie, które warto podjąć, by urozmaicić im przerwę od szkoły.

W

fot. freepik

tym roku „Wakacje z GOKiem” rozpoczną się 4 lipca
i potrwają do 19 sierpnia.
Codziennie, od poniedziałku do
piątku, w dwóch blokach godzinowych (10.00
– 11.45 oraz 12.00 – 13.45) zainteresowani
ciekawym spędzeniem wolnego czasu, będą mogli
skorzystać z atrakcyjnych warsztatów, gier i zabaw. - Ponadto, we współpracy z urzędem gminy,
po raz kolejny zrealizujemy projekt pn. „Ekolo-

gicznie-fantastycznie w szkole i na wakacjach” zapowiada Ewa Bubień, p.o. dyrektora ośrodka,
dodając, że inicjatywa skierowana jest do uczestników wakacyjnych zajęć w GOK-u oraz w świetlicach wiejskich. - Będzie okazja do poszerzenia
wiedzy przyrodniczej i odwiedzenia ciekawych
miejsc – precyzuje Ewa Bubień. Dzieci i młodzież,
które spędzą wakacje z ośrodkiem kultury, pojadą
na warsztaty do Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa w Myśliborzu, do „Hydropolis”
we Wrocławiu, Muzeum Powozów i Zaprzęgów w Galowicach oraz do Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Krośnicach. Drugi etap projektu
rozpocznie się w nowym roku szkolnym. Więcej informacji na temat zajęć wakacyjnych można
uzyskać pod nr tel. 71 315 31 05 lub mailowo:
imprezy@gokdlugoleka.pl
Ewelina Anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Artystycznie i kreatywnie
Ostatnie miesiące w ośrodku
kultury upłynęły pracowicie
i kreatywnie. Można śmiało powiedzieć, że był to gorący czas.

B

Twórcze spotkanie
Długołęka-Velen
Gminny Ośrodek Kultury zaangażował się
w przyjęcie delegacji z Velen i zorganizował warsztaty dedykowane naszym gościom.
Pierwsze spotkanie pod hasłem „Młodzi ekologiczni” było okazją do puszczenia wodzy fantazji i stworzenia unikatowych kreacji recyklingowych. W zajęciach uczestniczyła młodzież
z Velen i z gimnazjum w Wilczycach. Zwieńczeniem działań był pokaz mody ekologicznej,
który odbył się na wieczornym spotkaniu integracyjnym w świetlicy w Godzieszowej. Drugi
blok warsztatowy okazał się świetną zabawą
z gliną, która zainteresowała również starszych
uczestników. Nasi goście zwiedzili muzeum,
które powstało w ramach projektu międzypo-

fot. facebook.com/gokdlugolekafanpage

rzmienia polskich przebojów
z dawnych lat wypełniły Gminny
Ośrodek Kultury 24 maja podczas
drugiego spotkania z cyklu „Muzyczne wieczory dla Przyjaciół”. Wystąpił na
nim utalentowany duet Ola Turoń i Teodor
Górka. - Wokalistka chwyta za serce swym
pięknym i ciepłym głosem, co w połączeniu
z niebanalną grą na instrumencie klawiszowym Teodora Górki, dało imponujący efekt –
zachwycała się jedna z uczestniczek spotkania.
Nasi niemieccy przyjaciele ulepili z gliny kilka małych arcydzieł. To był twórczy czas

koleniowego. Podziwiano fotografie z dawnych
lat, kroniki stworzone przez mieszkańców
oraz eksponaty rękodzielnicze. - Czas upłynął
radośnie i kreatywnie. Takie działania służą
aktywizacji lokalnej społeczności oraz integracji z naszymi gośćmi - mówi Ewa Bubień, p.o.
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Święto rodziny areną dla artystów
GOK zawsze chętnie prezentuje dokonania
swoich podopiecznych na dużej scenie. Doskonałą okazją do tego był I Gminny Dzień Rodziny,
który odbył się 4 czerwca w parku w Szczodrem.
Na imprezie wystąpili: zespół „O Matko i Córko”
z Kamienia, grupa wokalna „BEE FREE” pod
kierownictwem Marty Mackiewicz oraz grupa

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

gitarowa Beniamina Głuszka. Oprócz popisów
muzyczno-wokalnych można było podziwiać
pokazy taneczne Zespołu Tańca Ludowego
„Długołęka” pod kierownictwem Inezy Marszałek, tańca nowoczesnego przygotowanego
przez sekcję Macieja Czernka oraz hip-hopu pod
kierownictwem Adrianny Wyrębkiewicz. Amatorzy teatru mogli obejrzeć etiudę w wykonaniu
Dziecięco-Młodzieżowego Teatru Pantomimy
„TEAM”, przygotowaną przez Andrzeja Kozłowskiego. - Poprowadziliśmy też warsztaty
rękodzielnicze i plastyczne, które cieszyły się
dużym powodzeniem – mówi Anna Patyk, pracownik ośrodka kultury.
Ewelina Anisimowicz
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Gazeta Gminy Długołęka
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W rodzinie siła!

Darmowe dmuchańce?! Proszę bardzo!

Humory dopisywały przez cały dzień

Bańki mydlane unosiły się nad głowami, tworząc bajkowy nastrój

6

Minionek zrobił furorę. Byli tacy, którzy chcieli go poznać od podszewki

Fit and jump - kto chciał, mógł poskakać

Młodzież polska i niemiecka - integracja w najlepszym wydaniu

Wójt posadziła w parku w Szczodrem wiąz na znak
przyjaźni gmin Długołęka i Velen

Lokalne zespoły miały niebywałą okazję pokazać się
szerszej publiczności

Turniej Rodzin wzbudził wiele sportowych emocji

Występujący na scenie mogli liczyć na doping publiczności Ochłoda w gorący dzień dzięki strażakom ze Szczodrego

Gazeta Gminy Długołęka

Dzieci były zachwycone bogatą ofertą kramów

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

fot. Grzegorz Majchrzak

I Gminny Dzień Rodziny przeszedł do historii, ale na
pewno wróci w swojej drugiej odsłonie za rok. Było fantastycznie, dzięki Wam - Drodzy Mieszkańcy! Dziękujemy
za obecność, solidną dawkę energii i pozytywne opinie.
Zrobimy wszystko, by przyszłoroczna impreza również
spełniła Wasze oczekiwania. Tymczasem zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji z 4 czerwca autorstwa Grzegorza
Majchrzaka i zapraszamy na gminnego YouTuba, gdzie
możecie obejrzeć film z tego wydarzenia.

Z życia gminy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

- to się opłaca
Budowa domu na działce
nieuzbrojonej w kanalizację sanitarną stawia nas przed wyborem: inwestować w szambo czy
w przydomową oczyszczalnię
ścieków? Z wyliczeń wynika,
że to drugie rozwiązanie
bardziej się opłaca.

łu ochrony środowiska. - W grę wchodzą
jeszcze koszty eksploatacyjne - dodaje. Czteroosobowa rodzina produkuje nawet do 219
m3 ścieków rocznie, koszt wywozu 1 m3

O

czyszczalnia jest inwestycją na
długie lata, która przynosi zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne korzyści. - Nakłady finansowe na montaż szamba są co
prawda dwu-, trzykrotnie mniejsze od nakładów na oczyszczalnię drenażową czy biologiczną, jednak na tym się nie
kończy – mówi Paweł
Matysiak z wydzia-

ścieków to ok. 15 zł, co daje nam w sumie
3.285 zł rocznie. Dla porównania: roczny
koszt utrzymania przydomowej oczyszczalni
ścieków (wypróżnianie osadnika gnilnego
raz na 2 lata, czyszczenie separatorów tłuszczu, przepompowni, studzienki rozdzielnej, biopreparaty) to wydatek rzędu 200 zł
rocznie. Oczyszczalnia już w drugim roku
eksploatacji może okazać się korzystniejsza
finansowo niż budowa szamba. Co więcej,
inwestycja w taką instalację jest działaniem proekologicznym. - Jeszcze jedną
zaletą jest możliwość uzyskania na ten
cel dofinansowania z budżetu gminy
Długołęka - przypomina urzędnik.
Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 71 323 02 71.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy
z zagranicą

Pięciodniowa wizyta naszej delegacji
w partnerskim mieście Sarny na Ukrainie
trwała od 17 do 21 czerwca. Gminę Długołęka reprezentowali przedstawiciele rady
gminy i oświaty z wójtem na czele.

J

fot. Archiwum

Z wizytą
w Sarnach
Gospodarze, jak zwykle, przyjęli naszą delegację bardzo serdecznie

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Archiwum

ednym z głównych punktów programu wizyty w Sarnach
było święto miasta. - Obchody były jak zawsze wspaniałe
a atmosfera cudowna. Ludzie tam są naprawdę bardzo otwarci, ciepli i gościnni – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. W ramach imprezy odbyło się zwiedzanie wystawy rzemieślników fotografii, kulinariów oraz piekarstwa a także koncert artystów
ukraińskiej estrady, duetu Anna-Maria. Polska delegacja odwiedziła
również placówki oświatowe w Sarnach i wzięła udział w wycieczce
rowerowej do miasta Dubrovytsya.
Dzieci z Sarn wystąpiły z ciekawym programem artystycznym
Gazeta Gminy Długołęka
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Inwestycje

na skróty

Domaszczyn: Ostatni
etap inwestycji
Budowa kanalizacji sanitarnej wkracza
w ostatnią fazę, tj. budowę sieci z przyłączami w ul. Trzebnickiej. W związku
z tym, że kanalizacja prowadzona
będzie w pasie drogi, należy liczyć się
z ograniczeniami w ruchu na ul. Trzebnickiej. Termin zakończenia robót budowlanych to 23 października br. a termin
oddania kanalizacji do użytkowania
przewidywany jest na luty 2017 r.

fot. Archiwum

Pasikurowice: Remiza zgodnie
z planem
rzece Leniwka. Termin zakończenia
prac to 3 sierpnia br.

Kamień: Przebudowa
Rubinowej

Budowa remizy OSP idzie zgodnie
z planem. Wykonawca kończy ściany
nośne budynku i rozpoczął murowanie
ścian działowych. Na początek lipca
zaplanowano montaż konstrukcji dachu oraz montaż stolarki okiennej.

Bierzyce: Budowa chodnika

fot. Archiwum

Trwa remont i przebudowa ul. Bławatnej. Wykonany został już odcinek
kanalizacji deszczowej (od ul. Sosnowej w Wilczycach w kierunku ul.
Sportowej) oraz podbudowa odcinka
drogi (na tym samym odcinku). Tempo
prac wyraźnie przyspieszyło, a wykonawca robót zbliża się do zabudowań,
w związku z czym mamy gorącą prośbę do mieszkańców, o wyrozumiałość
i cierpliwość. Inwestycja ma się zakończyć do 14 listopada br.

Zakończyła się budowa oświetlenia
drogowego w głównym ciągu ul. Akacjowej. W kolejnym etapie, do końca
września, wybudowane zostanie
oświetlenie sięgaczy ulicy Akacjowej
(dz. nr 178/7, 178/24 i 209/9). Koszt
inwestycji wyniósł, jak dotąd,
207 030,00 zł brutto.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Kiełczów: Prace przyspieszyły

14 czerwca podpisano umowę na
przebudowę ul. Rubinowej. Wykonawcą robót jest firma P.U.H. DOMAX.
Termin zakończenia prac w terenie to
14 sierpnia br. Firma przystąpiła już
do działań przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy.

Kiełczów: Akacjowa
z oświetleniem

Wilczyce: Boisko na mecie

fot. Archiwum

Budowa boiska dobiega końca obecnie trwają prace związane
z wyposażeniem boiska: instalowanie
piłkochwytu oraz ławek i stojaków na
rowery.
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Brzezia Łąka: Remont mostów
Trwa remont dwóch mostów na rzece
Oleśnica, w ciągu ul. Głównej oraz na

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Budowa chodnika jest obecnie na
etapie prac związanych z układaniem
kanalizacji deszczowej. Za realizację
inwestycji odpowiada firma L.J.Karen
Sp. z o.o. Termin zakończenia zadania
to 30 września br.

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Inwestycje/Nieruchomości

na skróty
Siłownie już w lipcu

20 czerwca podpisaliśmy umowy na
dostawę i montaż urządzeń do treningu siłowego (street workout)
w Długołęce oraz montaż siłowni
zewnętrznych w Budziwojowicach,
Ramiszowie i Szczodrem. Montaż
urządzeń zakończy się w II połowie
lipca br.

Wilczyce: Sportowa
do przebudowy

Rozpoczęła się przebudowa
ul. Sportowej. Zakres prac obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni
(asfaltowej na głównym ciągu oraz
z kostki betonowej w sięgaczach),
wykonanie chodnika na głównym
ciągu, wykonanie odwodnienia za
pomocą kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenia drogowego, jak
również wykonanie kanalizacji sanitarnej w wybranych sięgaczach.
Wykonawcą jest firma Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna. Termin
wykonania inwestycji to 12 grudnia
br. a jej koszt to 1 976 679, 21 zł
brutto.

października br. Wartość robót budowlanych to 286 tys. zł.

Długołęka: Ulice do remontu
W lipcu planujemy rozpocząć budowę
ul. Modrzewiowej oraz przebudowę ul. Okrężnej i Cisowej. Zakres
robót obejmuje wykonanie nowych
nawierzchni ulic z asfaltu wraz z ich
odwodnieniem oraz oświetleniem.

Rozpoczyna się budowa szatni przy
bieżni. Plac budowy został już przekazany wykonawcy - Spółce Inżynieryjno-Budowlanej Sp. z o.o. Zakończenie
inwestycji planowane jest na koniec

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Długołęka: Zaplecze sanitarno-szatniowe za kilka miesięcy

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA – Pasikurowice
Pasikurowice leżą w północno-zachodniej części gminy Długołęka.
Dojazd do Wrocławia zajmuje ok.
20 minut - w pobliżu miejscowości
znajduje się droga ekspresowa S8.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Interesują cię nieruchomości
na sprzedaż w gminie Długołęka?
Zadzwoń (71) 323 02 23 lub
sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Działka nr:
96/4 o pow. 0,2041 ha,
cena wywoławcza nieruchomości
180.000 zł netto
Termin III przetargu – 22.07.2016 r.
Gazeta Gminy Długołęka

fot. Archiwum

N

a miejscu znajduje się kościół, dwa
sklepy spożywcze, punkty usługowe
a także dworzec kolejowy, na którym zatrzymuje się szynobus relacji
Wrocław-Trzebnica. Szkoła zlokalizowana jest
w sąsiednim Siedlcu. - Działka przeznaczona do
sprzedaży położona jest przy ul. Słonecznej, a jej
sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane, głównie
z zabudową jednorodzinną i zagrodową - tłumaczy Daria Śpiewak-Wsolak z wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. - Nieruchomość ma kształt zbliżony do dużej
litery L a sieci infrastruktury technicznej poprowadzone są w ciągu ulicy Słonecznej.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową
- dodaje urzędniczka.
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Dzieje się - przetargi w naszej gminie (Stan na dzień 17.06.2016 r.)
NAZWA POSTĘPOWANIA 	TERMIN OTWARCIA	INFORMACJA Z OTWARCIA	TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO	OFERT	OFERT (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH	UMOWY
		OFERT)/PODPISANIE UMOWY
			

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego

09.05.2016

przy bieżni w Długołęce		
		
Przebudowa ul. Sportowej wraz z sięgaczami

06.05.2016

umowa zawarta w dniu 08.06.2016
z o.o. z/s we Wrocławiu, cena 286 162,73 zł brutto)
Umowa zawarta w dniu 03.06.2016

w Wilczycach oraz budową kanalizacji sanitarnej 		

(Wykonawca: Gembiak-Mikstacki s.j. z/s

w wybranych sięgaczach 		

w Krotoszynie, cena 1 976 679,22 zł brutto)

Optymalizacja pracy komory stabilizacji osadu

10.05.2016

na oczyszczalni ścieków w Mirkowie		

Umowa zawarta w dniu 09.06.2016
Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o. z/s

		

w Koszalinie, cena 464 940,00 zł brutto)

30.05.2016

w Kamieniu ul. Rubinowa z włączeniem do drogi 		

31.10.2016

umowa zawarta w dniu 14.06.2016

14.08.2016

(Wykonawca: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo

powiatowej ul. Bursztynowa		

Usługowo Handlowe „DOMAX” z/s

		

w Boronowie, cena 281 389,83 zł brutto)

Budowa hali sportowej w szkole podstawowej

12.12.2016

(Wykonawca: Przedsiębiorstwo inżynierii

		

Przebudowa nawierzchni i konstrukcji drogi

8.12.2016

(Wykonawca: Spółka Inżynieryjno Budowlana Sp.		

01.07.2016		

30.09.2017

30.06.2016		

zadanie nr 1 do dnia:

w Kiełczowie
Budowa kanalizacji w Szczodrem (roboty

budowlane rozdzielono na dwa zadania: zadanie 1 			

15.12.2016

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. 			

zadanie nr 2 do dnia:

Trzebnickiej; zadanie 2 – budowa sieci kanalizacji 			

15.11.2018

sanitarnej w pozostałej części Szczodrego) 			
Budowa chodnika w Brzeziej Łące

1.06.2016

wpłynęło 14 ofert (trwa ich weryfikacja)

Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów

4.07.2016		

31.07.2017
20 dni od dnia

przedszkolnych przy szkole podstawowej w Borowej 			
podpisania umowy
			

Modernizacja przyniesie oszczędności
Rozpoczęliśmy modernizację
oświetlenia drogowego. Ustalenia dotyczące pierwszego
etapu inwestycji oraz eksploatacji oświetlenia zawarte są
w czteroletniej umowie.
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fot. Archiwum

K

oszty modernizacji w znacznej części pokryte zostaną z oszczędności
uzyskanych dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej – mówi
Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału remontów i inwestycji. W pierwszej kolejności wymienione zostaną stare, energochłonne
i nieefektywne źródła oprawy rtęciowe o mocach od 125W – 250W na oprawy typu LED
o mocy 50W na wybranych ulicach Mirkowa
(m.in. Kiełczowska, Jagiellońska Słowackiego i Mickiewicza). W następnym etapie
wymienione zostaną oprawy (o mocy do 400W)
wzdłuż ulic o największym w gminie natężeniu
ruchu, czyli: Wrocławskiej w Mirkowie,

Modernizacja oświetlenia pozwoli zaoszczędzić na energii elektrycznej

Długołęce, Bykowie, Kiełczowie i Wil- poprawi się wizerunek miejscowości – wylicza
czycach. - W wyniku modernizacji gmina zalety inwestycji Katarzyna Wolicka.
zaoszczędzi na zużyciu energii elektrycznej oraz
Agnieszka Boruta
kosztach eksploatacji, poza tym wzrośnie bezwydział promocji gminy
pieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym oraz
i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Fundusze zewnętrzne/Z życia gminy

dotacje na bieżąco
NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI
O DOFINANSOWANIE?

młodzieży z terenu naszej gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymana
kwota dofinasowania to 19,5 tys. zł.
« Staraliśmy się także o dofinansowanie
na budowę placu rekreacyjnego na terenie publicznym „STREET WORKOUT
PARK” w Długołęce. Wnioskowana kwota dofinansowania to 30 tys. zł. Projekt
znajduje się na liście rezerwowej.
« Ubiegaliśmy się także o dotację w wysokości ok. 138 tys. zł na budowę boiska
w Wilczycach oraz o dotację w wysokości
115 tys. zł na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Długołęce przy obiekcie
lekkoatletycznym Królowa Sportu. Nasze
wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

« Gmina

Długołęka stara się o dofinasowanie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020. Wnioskowana kwota dotacji
to 2 443 802,52 zł.
« Staramy się również zdobyć dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na inwentaryzację przyrodniczą naszej gminy. Wnioskowana kwota
dofinasowania to ok. 48 tys. zł.
« Konkurs na uruchomienie i utrzymanie
nowych miejsc przedszkolnych został
anulowany, dlatego wniosek na dofinasowanie został złożony ponownie w ramach nowego naboru. Nasza gmina stara się o dofinansowanie uruchomienia
i utrzymania nowych miejsc przedszkolnych w SP Borowej i SP w Kiełczowie.
Wnioskowana kwota dofinansowania to
670 tys. zł.

NA CO ZNAMY WYNIKI
dofinansowania?

Projekt pn. „Promocja wybranych gmin
«
WrOF w kraju i za granicą jako obszaru
atrakcyjnego pod względem gospodar-

JAKIE ZAWIERAMY
UMOWY PARTNERSKIE?

czym i inwestycyjnym”, w którym jesteśmy partnerem, jest rekomendowany
do dofinansowania. Dzięki projektowi
będziemy mogli promować atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą naszej
gminy. Wnioskowana kwota dofinansowania dla całego partnerstwa to 3 025
568,20 zł, wkład własny naszej gminy
to 19 526,00 zł.
« Otrzymaliśmy dofinansowanie na działania związane z edukacją ekologiczną

W sierpniu br. gmina Długołęka planuje złożenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn. „Budowa sieci dróg dla
rowerów na terenie gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”. Trwają prace nad ostatecznym kształtem umowy partnerskiej, która
zostanie podpisana w najbliższym czasie
pomiędzy gminami Długołęka, Kobierzyce
i Wrocław.
Kamila Zaustowicz
wydział pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych

Bal na sto par
10 czerwca gimnazjaliści z Długołęki bawili się na balu gimnazjalnym. Jak sami przyznali, był
on przez nich bardzo wyczekiwany i bawili się znakomicie.

B

fot. ZLG Długołęka

al rozpoczął się częścią oficjalną i sesją zdjęciową. Potem wszyscy ruszyli
na parkiet i tańczyli do białego rana.
Punktem kulminacyjnym był wybór
króla i królowej balu. - Królem został Adrian
z klasy 3 C, natomiast królową… Sebastian z klasy
3 A - wspominają z uśmiechem Magda i Werka.
- Było to największe marzenie Sebastiana, które
wszyscy postanowili spełnić - dodają. Mamy nadzieję, że naszym gimnazjalistom marzenia będą
towarzyszyć już zawsze, i że będą się spełniać.
ZLG Długołęka

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

Z Mateuszem Janickim, 31-letnim zawodnikiem MMA z Kiełczowa, rozmawia Agnieszka Boruta.

fot. www.StudioEmotions.pl

Chcę walczyć i wygrywać

Mateusz Janicki kocha MMA i mówi, że będzie walczył, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz będzie o nim głośno
Jak zaczęła się Twoja przygoda z MMA?

Była całkiem spontaniczna. Będąc jeszcze zawodowym zawodnikiem
judo dostałem propozycję uczestnictwa w prestiżowej gali w Szczecinie. Po walce, gdzie doświadczyłem bardzo pozytywnych emocji
i wrażeń, trafiłem do rozwijającego się klubu WroxGym, gdzie zacząłem ostro trenować i kształtować się na zawodnika MMA. Kończąc
karierę w judo trafiłem do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu. Zostałem tam zauważony przez trenera Artura Michalkiewicza, który dostrzegając mój potencjał i umiejętności zdobyte przez lata treningu, przyjął mnie pod swoje skrzydła.
W ten sposób, dzięki przychylności moich przełożonych i sponsorowi
– Agencji Detektywistycznej De Facto, mogę czynnie przygotowywać
się i godnie reprezentować moją jednostkę na mistrzostwach i galach
MMA.

wicza i Romana Zięby. Pracowaliśmy nad podniesieniem moich umiejętności, zarówno w parterze jak i stójce. Żmudne i często wyczerpujące
treningi przygotowane przez trenerów, niejednokrotnie kończyły się wyczołganiem z maty. Dawaliśmy z siebie 200 procent. Efekt końcowy był
powalający.
Czy jest to bardzo kontuzyjny sport?

Jeśli chodzi o kontuzje, to w moim przypadku przez 6 lat, jak na
razie, oprócz kilku siniaków i zadrapań obeszło się bez większych
uszkodzeń. Co do poważnych kontuzji, nie będę czarował, że to
sport dla wszystkich. Jak ktoś decyduje się na tego typu przygodę
zawodową, musi liczyć się ze wszystkim.
Jakich wyrzeczeń wymaga od Ciebie MMA?

Zdobyłem 1. miejsce na II Mistrzostwach Wojska Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie w kategorii do 65 kg, triumfowałem też w I
Mistrzostwach Garnizonu Wrocław w Walce w Bliskim Kontakcie
w Centrum w kategorii 66 kg oraz Mistrzostwach Polski Seniorów Full
Contact. Wygrałem też walkę podczas gali Fight Exclusive Night.

Mam kochającą żonę Anię i córkę Patrycję. Jak przychodzi czas na przygotowania, to rodzina w dużej mierze cierpi, bo muszę skoncentrować
się na treningach i diecie. Wtedy bliscy schodzą na dalszy plan. Ale moja
żona mnie w pełni rozumie i wspiera, więc na ten czas jestem zwolniony z większości obowiązków domowych. Przygotowania do zawodów
wiążą się również z częstymi wyjazdami na sparingi poza Wrocław, co
kosztuje mnie mnóstwo czasu.

Jak przygotowujesz się do zawodów?

Jakie są Twoje sportowe cele?

Przygotowania do mistrzostw na przykład odbywały się pod czujnym
okiem dwóch współpracujących ze mną trenerów – Artura Michalkie-

Chcę walczyć i wygrywać. Będę walczył tak długo, dopóki będę miał
zdrowie.

Jakie są Twoje dotychczasowe sukcesy w tej dziedzinie sportu?

Adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl
Redaktor naczelny: Iwona Agnieszka Łebek. Wydawca: Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka. Druk: „URDRUK” ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Nakład – 4000 egz.
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