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Z życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, wiosna, wiosna wkoło... 
rozkwitła i nasza gmina. Wreszcie nadszedł czas, w któ-
rym mogliśmy po raz kolejny ukwiecić klomby, rabaty 
i inne miejsca w każdej wsi. Zrobiło się kolorowo, optymi-

stycznie, wiosennie. Dziękuję sołtysom i wszystkim mieszkańcom, którzy 
zaangażowali się w sadzenie roślin. O szczegółach akcji można przeczytać 
na str. 3.
Korzystając z okazji chciałabym serdecznie zaprosić wszystkie rodziny 
z gminy Długołęka na wydarzenie, które organizujemy już po raz drugi 
w parku w Szczodrem. II Gminny Dzień Rodziny jest o Was i dla Was, 
dlatego możecie liczyć na mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim będziemy 
bić rekord Polski na największą liczbę osób przebranych za rycerzy i księż-
niczki – musi nas być przynajmniej setka. Damy radę! Bo kto, jak nie my?! 
O tym ambitnym celu oraz innych aktywnościach, których można spodzie-
wać się 3 czerwca w parku w Szczodrem, piszemy na str. 2.
Wielkimi krokami zbliża się również kolejne święto gminy (str. 4). Nie mogę 
się już doczekać spotkania z Państwem oraz tych emocji i wzruszeń, które 
zawsze towarzyszą mi przy tej okazji. Z niecierpliwością też czekam na 
koncert Perfectu oczywiście. Bardzo lubię piosenki tego zespołu, bo przy-
wołują wiele miłych wspomnień. Zapewne nie jestem odosobniona w tym 
oczekiwaniu. Szczerze mówiąc, liczę na to, że tak właśnie jest i tłumnie 
przybędziemy do parku w Szczodrem, w sobotę 24 czerwca na spotkanie 
z muzyką najwyższych lotów.
Od 1 maja obowiązuje w gminie Długołęka system identyfikacji wizualnej. 
Mamy nowe logo, które będzie pojawiać się we wszelkich materiałach pro-
mocyjnych – z pewnością nie raz się z nim Państwo spotkacie. Aby przybli-
żyć Wam ideę identyfikacji wizualnej, zamieściliśmy tekst na str. 4, który 
powinien wyjaśnić, na czym to wszystko polega.
Życzę przyjemnej lektury, udanego miesiąca i tylko miłych spotkań z dru-
gim człowiekiem – najlepiej na gminych wydarzeniach.

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

Święto Rodziny
3 czerwca o godz. 14 zapraszamy na II 
Gminny Dzień Rodziny, który odbędzie 
się w parku w Szczodrem. W programie: 
bicie rekordu Polski na największą liczbę 
osób przebranych za księżniczki i rycerzy 
(zbiórka o godz. 16.30), turniej rodzin, gra 
terenowa, wesołe miasteczko, kino plene-
rowe, darmowa ciuchcia i wiele innych. 
Szczegóły na www.facebook.com/wdlu-
golece.

Znajdź zaginione  
diamenty
Podczas II Gminnego Dnia Rodziny  
3 czerwca w parku w Szczodrem odbędzie 
się gra terenowa „Zaginione diamenty” 
skierowana do dzieci w wieku 3-15 lat 
i ich rodziców. Zadaniem uczestników 
będzie pomóc księżniczce odzyskać utra-
cone klejnoty. Szykuje się świetna zaba-
wa! Zgłoszenia do gry będą przyjmowane 
w dniu imprezy w godz. 14-14.45. Regu-
lamin znajduje się na www.gmina.dlugo-
leka.pl

Siatka na piasku
Zapraszamy na eliminacje do III Gmin-
nego Turnieju Piłki Siatkowej na Piasku, 
którego mecz finałowy odbędzie się pod-
czas XVI Dni Gminy Długołęka. Zawody 
odbędą się 10 czerwca o godz. 13 w parku 
w Szczodrem (zgłoszenia do 4 czerwca). 
Gwarantujemy świetną zabawę, wyśmie-
nitą atmosferę, dobrą muzykę i grilla. Re-
gulamin i formularz zgłoszeniowy znaj-
dują się na www.gmina.dlugoleka.pl

 j Na skróty j Na skróty j Na skróty j Na skróty j Na skróty j Na skróty

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam, Drogie Dzieci, wielu powodów do 
radości, pięknych bajek na dobranoc, tylko kolorowych snów, co dzień 
interesujących przygód i prawdziwych przyjaciół. Niech fajne dni upły-

wają Wam w żółwim tempie i niech wieje specjal-
ny wiatr, który rozwiewa wszelkie smutki.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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Z życia gminy

Kompostujesz?  
Pochwal się!
Pozbywasz się odpadów ogrodowych 
w ekologiczny sposób? Zaprezentuj 
swój kompostownik i zostań „Gminnym 
mistrzem kompostowania”. Aby wziąć 
udział w konkursie należy do 14 lipca 
br. przesłać fotografię kompostownika 
wraz z kartą zgłoszenia: pocztą trady-
cyjną na adres urzędu gminy (liczy się 
data wpływu), złożyć osobiście w biurze 
podawczym lub wysłać na k.orlowska-
warga@gmina.dlugoleka.pl. Oceniane 
będą wartości estetyczne i funkcjonalne 
kompostownika. Karta zgłoszenia oraz 
regulamin dostępne są na www.gmina.
dlugoleka.pl. Do wygrania jest zestaw 
produktów Biopon przyspieszających 
rozkład substancji organicznych oraz 
kompostownik Ekobat.

Drugie życie 
bioodpadów
W kwietniu 2016 r. z terenu gminy Dłu-
gołęka odebrano ponad 377 ton odpadów 
zielonych, a w tym samym miesiącu 2017 
r. prawie 450 ton. Oznacza to, że produ-
kujemy coraz więcej bioodpadów, które 
moglibysmy z pożytkiem zagospodarować 
na własnym podwórku (skoszona trawa, 
gałęzie, odpady kuchenne). Tegoroczna 
zbiórka kosztowała ok. 150 tys. zł. Za tę 
kwotę można byłoby kupić 535 dużych 
kompostowników, postawić 280 koszy 
ulicznych lub wybudować ok. 100 m dro-
gi. Kompostujmy!

Święto bibliotekarzy
Wójt Iwona Agnieszka Łebek spotkała się 
8 maja z pracownikami Gminnej Biblioteki 
Publicznej, którzy świętowali Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek. - Sprawiacie, że nasze 
biblioteki są żywym miejscem spotkań 
z kulturą – mówiła wójt. Iwona Agnieszka 
Łebek oraz przewodniczący rady gminy 
Stanisław Azarewicz złożyli podziękowa-
nia na ręce dyrektor placówki Ewy Bubień, 
dziękując za kolejny rok owocnej pracy, za-
angażowanie i kreatywność.

spotkaNie przebiegło w bardzo miłej atmosferze

Zamieszkaj w Kątnej
Kątna to mała, spokojna wieś w pd-wsch czę-
ści gminy, między Brzezią Łąką a Oleśniczką. 
Działka nr 86/8 położona jest przy głównej 
drodze asfaltowej, natomiast działki nr 86/6 
i 86/7 znajdują się przy utwardzonej drodze 
gruntowej, ok. 50 m od głównej trasy. Nie-
ruchomości mają korzystny do zabudowy 
kształt i nie są ogrodzone. Ich otoczenie sta-
nowią pola oraz zabudowa jednorodzinna o 
średnim i niskim standardzie wykończenia. 
W odległości ok. 500 m znajduje się przysta-
nek autobusowy. Sieci infrastruktury tech-
nicznej (woda i prąd) w pobliżu. Okresowo 
na działkach może stać woda i konieczna 
jest budowa drenażu. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nierucho-
mości znajdują się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz zabudowę zagrodową. 

Działki nr:
86/6 o pow. 0,0989 ha, cena wywoławcza 
nieruchomości 35.000 zł netto
86/7 o pow. 0,1347 ha, cena wywoławcza 
nieruchomości 40.000 zł netto
86/8 o pow. 0,1311 ha, cena wywoławcza 
nieruchomości 41.000 zł netto
Planowany termin I przetargu – lipiec 
2017 r.

Ukwiecona gmina
16 maja rozpoczęła się akcja ukwiecania 
gminy Długołęka. Sołtysom przekazano ko-
lorowe jednoroczne kwiaty z gatunku aksa-
mitka rozpierzchła, starzec srebrzysty, szał-
wia błyszcząca oraz niecierpek i werbena, 
które dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
zostały posadzone na klombach i rabatach. 
Wiosenne kompozycje zostały już ulokowa-
ne w kwietnikach i zdobią balustrady most-
ków oraz znaki z nazwami miejscowości, a 
także, na prośbę sołtysów, okna budynków 
świetlic oraz parki. W tym roku, po uzgod-
nieniu z sołtysami oraz radnymi, zostaną 
wykonane nowe rabaty wieloletnie w Brze-
ziej Łące (na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej 
z Główną), Kiełczowie (przy placu zabaw 
na ul. Akacjowej) i Zaprężynie (na skwerze 
przed placem zabaw).

wioseNNie i kolorowo zrobiło się w Naszej gmiNie

Nowe rabaty wieloletnie powstaną także po 
zakończeniu inwestycji budowy parkingu 
przy NZOZ oraz remontu ul. Handlowej w 
Siedlcu. W ramach programu poprawy este-
tyki wsi w zakresie ukwiecania miejscowo-
ści, została wdrożona pielęgnacja, która ma 
za zadanie przez całe lato utrzymać w do-
brym stanie nasadzone rośliny wieloletnie 
oraz kompozycje kwiatowe w donicach.

Zajęcia sportowe
Na boiskach wielofunkcyjnych na terenie 
gminy Długołęka codziennie odbywają się 
zajęcia z animatorami sportu i rekreacji. 
Zapraszamy wszystkich lubiących aktywny 
tryb życia do Borowej: poniedziałek, środa, 
piątek w godz. 15-16.30; do Długołęki: po-
niedziałek, środa w godz. 16.05 – 18.20; do 
Śliwic: wtorek, czwartek w godz. 16-18.15.

Perła Samorządu 
Podczas gali, która odbyła się 25 maja w Gdy-
ni, poznaliśmy wyniki rankingu Perły Samo-
rządu 2017 przygotowanego przez Dziennik 
Gazetę Prawną. Gmina Długołęka zdobyła 
III miejsce w kategorii gmina wiejska a Iwo-
na Agnieszka Łebek otrzymała wyróżnienie 
w kategorii włodarz gminy wiejskiej.

opracowały: 
EwEliNA ANisimowicZ, AGNiEsZkA BoRuTA 
wydział promocji gmiNy i współpracy z zagraNicą
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Z życia gminy/Kultura w gminie

Na początku 
będzie trzę-
sienie ziemi 
a potem 
n a p i ę c i e 

będzie tylko wzrastać! 
Startujemy o godz. 14 
koncertem finałowym 
„Gminnych Talentów 
2017”. Dziesiątka utalento-
wanych mieszkańców gminy 
Długołęka powalczy o sympa-
tię i głosy publiczności oraz 
czek na tysiąc złotych. 
Na scenie wystąpią: 
MJF Band, Piotr Dą-
browski, Kamil Kor-
nacki, Two Hearts 
One Voice, Wilczy 
Band, Aleksandra 
Czerwińska, Michał 
Juszczyk, Julia Wojte-
czek i Marcel Mijalski, 
Blast Kiełczów „Blaścia-
ki”, Dorota Szydełko. Do 
18 czerwca trwa głosowanie na 
„Gminny Talent Internautów 2017” 
w aplikacji BLISKO. Wizytówki wszystkich 
uczestników konkursu znajdują się na www.
facebook.com/wdlugolece a szczegóły do-

tyczące działania apki na 
www.sisms.pl.

Rozrywka, zabawa, 
relaks

Podczas dni gminy rozstrzygniemy III Gmin-
ny Turniej Piłki Siatkowej na Piasku (więcej 
piszemy o nim na str. 2) i rozlosujemy atrak-

cyjne nagrody wśród 
uczestników zbiórki 

pieniężnej „Długołęka 
dla Rwandy”. Nie zabraknie 

różnorodnej oferty handlowej 
(zabawki, kosmetyki, ręko-
dzieło itd.) i cateringowej oraz 
atrakcji dla najmłodszych 

(wesołe miasteczko, anima-
cje, warsztaty i wiele in-

nych) i nieco starszych 
(futbol amerykań-

ski, skimboarding, 
frisbee). Gwiaz-

dami muzycznymi 
święta gminy będą reprezentanci 

reggae, dub i ska – zespół Bethel (koncert 
o godz. 15.45) oraz wyjadacze polskiej sceny 
muzycznej – grupa Perfect (koncert o godz. 
18). Tradycji stanie się zadość i Dni Gminy 
Długołeka zakończy efektowny pokaz fajer-
werków (godz. 22) oraz zabawa taneczna do 
późnych godzin nocnych przy muzyce na 
żywo (godz. 20-2). – Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców gminy i okolic na 
wyjątkowy dzień pełen pozytywnych emocji. 
Postaramy się, by wszystko zagrało perfekcyj-
nie – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocji gmiNy i współpracy z zagraNicą

Zagrają perfekcyjnie!

Od 1 maja br. w gminie Długołęka funk-
cjonuje logo, które częściowo zastąpiło po-
wszechnie używany herb gminy. Czym jest 
logo i po co zostało wprowadzone, o tym 
słów kilka.
Logo to graficzna forma stanowiąca odzwier-
ciedlenie nazwy marki lub firmy. W gminnej 
praktyce oznacza to prosty znak, który jedno-
znacznie przywołuje na myśl gminę Długołę-
ka. Na nasze logo składają się: sygnet – litera 
„D” oraz logotyp tj. napis „Gmina Długołęka”. 
Charakterystyczną cechą każdego logo jest 
jego prostota i wyrazistość. Jest to bardzo 
ważne w przypadku logo gminy Długołęka, 
które po pierwsze musi definitywnie komu-
nikować o jego właścicielu, a po drugie musi 
dać się wykorzystać na różnorodnych mate-
riałach promocyjnych. Te wytyczne zostały 
uwzględnione w trakcie projektowania gmin-
nego znaku. Skąd jednak pomysł na taką, a 
nie inną formę litery D? D to oczywiście Dłu-
gołęka! Kolory, na bazie których zbudowany 

jest sygnet, to żółty i niebieski – nawiązujące 
do gminnych barw. Te z kolei spotkać może-
my na gminnej fladze (złoto, srebro, błękit) 
oraz na herbie gminy. Sama budowa litery 
D nawiązuje do bardzo charakterystycznej 
fasady budynku urzędu gminy Długołęka, 
ale też przypomina swoją strukturą budowę 
diamentu. Gmina Długołęka aspiruje do by-
cia diamentem wśród polskich samorządów, 
więc logo oddaje nasze cele i ambicje. Zostało 
zaprojektowane tak, by mogło być wykorzy-
stywane na materiałach, gdzie kolorowy na-
druk nie jest możliwy – stąd wersja czarno-
biała, którą prezentujemy na zdjęciu.

Logo w użyciu

Nowe logo widnieje już na wszystkich przygo-
towywanych przez gminę materiałach rekla-
mowych. Pierwsze próbki znajdziecie Państwo 
na plakatach promujących II Gminny Dzień 
Rodziny, a na samym wydarzeniu na bajko-

wych gadżetach. Niebawem pojawi się na prze-
projektowywanej stronie internetowej urzędu. 
Logo zostało również wprowadzone do obiegu 
na urzędowych dokumentach. Dlaczego gmi-
na zdecydowała się na wdrożenie znaku rekla-
mowego skoro posiada swój herb?
- Naszym celem było odświeżenie marki, 
jaką stała się gmina Długołęka. Chcemy za  
pośrednictwem logo zakomunikować, że je-
steśmy nowoczesną, prężnie rozwijającą się 
i profesjonalną jednostką- tłumaczy wójt 
Iwona Agnieszka Łebek. - Herb niezmiennie 
pozostanie naszym najważniejszym, histo-
rycznym symbolem i będzie towarzyszył nam 
przy najważniejszych wydarzeniach. Logo 
natomiast jest bardzo ważnym elementem 
identyfikującym nas przede wszystkim wśród 
osób, które nas jeszcze nie znają. Herb nie 
miał takiej mocy i nie wszysycy potrafili po-
wiązać go z nami – dodaje.
ANNA chomickA
wydział promocji gmiNy i współpracy z zagraNicą

LOGO – moda czy konieczność?

24 czerwca w parku w Szczodrem odbędą się XVI Dni Gminy Długołęka. Największa impreza plenerowa 
w naszej gminie będzie tego dnia w centrum wydarzeń regionalnych. Musisz tu być!

bethel rozrusza każdego 
– to pewNe

liczymy Na 
Największe 
przeboje 
perfectu 
i NajNowsze hity
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Z życia gminy

N iezbyt łaskawa pogoda nie po-
krzyżowała organizatorom pla-
nów - wydarzeniu towarzyszyła 
wspaniała atmosfera. Wśród za-
proszonych gości była zastępca 

wójta Halina Szydłowska, która w imieniu 
wójta Iwony Agnieszki Łebek wyróżniła 
strażaków o najdłuższym stażu pracy oraz 

najbardziej zaangażowanych 
w akcje ratowniczo-gaśnicze. 
Nie mogło zabraknąć podzię-
kowań dla prezesa Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pasi-
kurowicach Jarosława Bujaka, 
który stanowi najmocniejsze 
spoiwo jednostki. Uroczystość 

zaszczyciły swoją obecnością także władze 
samorządowe ze starostą wrocławskim na 

czele oraz władze Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych reprezentowane przez 
Bogdana Wilczaka i Józefa 
Kmonka. Po części oficjalnej 
strażacy zaprosili gości na po-
częstunek i zabawę do białego 
rana.
ANNA chomickA
wydział promocji gmiNy i współpracy 
z zagraNicą
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70 lat minęło!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za-
chęca do udziału w projekcie „Powiatowe 
Centrum Asystentury”.
Celem projektu jest wzrost samodzielno-
ści, aktywności społecznej oraz zawodo-
wej osób z niepełnosprawnością, poprzez 
upowszechnianie i udostępnianie dla nich 
usług asystenckich. - Mają być one wspar-

ciem kompensującym trudności w poru-
szaniu się, komunikowaniu oraz wymianie 
informacji, których doświadczają osoby 
niepełnosprawne – mówi Ewelina Wal-
czak-Pelc z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Długołęce. Praca asystenta może po-
legać na pomocy w przemieszczaniu się, 
komunikowaniu z otoczeniem, załatwia-

niu spraw, korzystaniu z oferty edukacyj-
nej, kulturalnej, sportowej i turystycznej. 
- Asystent nie może jedynie wykonywać 
czynności medycznych oraz zadań z zakre-
su rehabilitacji zdrowotnej – dodaje Wal-
czak-Pelc. 
Więcej informacji o projektach Fundacji 
Eudajmonia można znaleźć na na www.eu-
dajmonia.pl
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocji gmiNy i współpracy z zagraNicą

Zostań asystentem

fot. aNNa chomicka

zdjęcia w załączNiku

podpisy:

1 – wręczeNie odzNaczeń jest zawsze wzruszającym 
i podNiosłym momeNtem

2 – kobiety, dzieci i młodzież są rówNie istotNym ogNiwem osp 
w pasikurowicach

3 – wśród gości pojawili się reprezeNtaNci wszystkich osp 
z gmiNy długołęka

4 – prezes jarosław bujak i sołtys pasikurowic salomea fidler

 wręczeNie odzNaczeń jest zawsze wzruszającym i podNiosłym momeNtem

wśród gości pojawili się reprezeNtaNci wszystkich osp z gmiNy długołęka

kobiety, dzieci i młodzież są rówNie istotNym ogNiwem osp w pasikurowicach

prezes jarosław bujak i sołtys pasikurowic salomea waNda fidler

29 kwietnia strażacy z OSP w Pasikurowicach świętowali 70-lecie 
powstania swojej jednostki. Uroczystość odbyła się 
w niedawno wybudowanej remizie.

Wyróżnieni strażacy:
Adam Bujak
Jarosław Bujak
Stanisław Cudak
Eugeniusz Gusta
Piotr Hasikowski
Marek Kasperek
Henryk Szczegielniak 
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Z komputerem  
za pan brat 
W kwietniu w ośrodku kultury rozpoczął się 
kurs w ramach projektu dofinansowanego 
z funduszy europejskich pn. „Komputer na 
wsi – rozwój kompetencji informatycznych 
mieszkańców Dolnego Śląska”. Mieszkańcy 
gminy Długołęka chętnie korzystają z moż-
liwości podnoszenia swoich kwalifikacji. 
Szkolenie zakończy się egzaminem potwier-
dzonym Europejskim Certyfikatem Umiejęt-
ności Komputerowych (ECDL). 

Wizyta  
ambasadora Kuby
25 kwietnia w urzędzie gminy odbył się wer-
nisaż fotografii Ryszarda Sobolewskiego pn. 
„Magia Kuby”. W wydarzeniu wziął udział 
ambasador tego kraju Jorge Marti Martinez, 
który objął wystawę honorowym patronatem. 
Dodatkową atrakcją był koncert muzyki ku-
bańskiej. Dziękujemy gościom za wspaniałą 
atmosferę i wspólną zabawę.

wójt iwoNa agNieszka łebek obdarowała ambasadora 
kuby lokalNym rękodziełem

Finał zajęć z maluchami
14 czerwca o godz. 10 na placu przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Długołęce (ul. 
Wiejska 23) odbędzie się uroczyste zakoń-
czenie zajęć: „Akademia Przedszkolaka” oraz 
„Mama i Ja”. Z tej okazji przygotowano liczne 
atrakcje i niespodzianki dla maluchów. Wstęp 
wolny – zapraszamy rodziców z dziećmi!

Pociąg do czytania

dzieci z wielkim zaiNteresowaNiem słuchały wierszy 
czytaNych przez wójta

W maju obchodziliśmy Tydzień Bibliotek pod 
hasłem „Biblioteka? Oczywiście!”. Z tej okazji 
w dniach 8-10 maja w gminie Długołęka po 
raz piąty pojawił się „Pociąg do czytania”. Na 
przejażdżkę magicznym pojazdem wybra-
ły się dzieci ze żłobka, przedszkola i szkoły 
podstawowej w Borowej, Długołęce i Łozinie. 
Na uczestników czekały również dodatkowe 
atrakcje: zabawy ruchowe, teatrzyk, malowa-
nie twarzy oraz możliwość zwiedzania wozu 
strażackiego i policyjnego radiowozu. Głów-
nym punktem programu w każdej z miej-
scowości było głośne czytanie – baśnie, baj-
ki i wiersze interpretowali m.in. dyrektorzy 
szkół i wójt Iwona Agnieszka Łebek. 

Być jak Sherlock Holmes
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
przyłączyła się do akcji „Biuro detektywi-
styczne w Twojej bibliotece!” wydawnictwa 
Media Rodzina. 15 i 16 maja uczniowie szko-
ły podstawowej w Długołęce wzięli udział 
w zajęciach tematycznych i zdobyli legity-
macje detektywów. Dzieci wysłuchały też 
fragmentów najnowszej książki z serii detek-
tywistycznej „Operacja Posąg” autorstwa J. L. 
Horst i H.J. Sandnes. 

Borowa niczym Hogwart
28 kwietnia w bibliotece w Borowej odbył się 
konkurs dla miłośników Harry’ego Pottera. 
Wzięli w nim udział gimnazjaliści z Borowej, 
którzy rywalizowali w konkurencjach in-
dywidualnych oraz grupowych. Atrmosfera 
była magiczna, a uczniowie zaprezentowali 
najpotężniejszą z mocy, jaką jest wiedza. 

Już niebawem…
3 czerwca biblioteka weźmie udział w II 
Gminnym Dniu Rodziny w parku w Szczo-
drem. Na czytelników będzie czekać wiele 
atrakcji, nie tylko książkowych. 8 czerwca 
biblioteka w Długołęce przyłączy się do XIV 
dolnośląskiego spotkania z młodymi czytel-
nikami – gościem będzie pisarz Sergiusz Pin-
kwart. 9 czerwca zapraszamy najmłodszych 
na ostatnie przed wakacjami zajęcia w ra-
mach Klubu Małego Czytelnika.

Kultura w gminie/Z życia gminy 

Figlarne pimpusie cudem uszły z życiem, kie-
dy przebiegały razem z mamą przez drogę. 
Teraz cała familia czeka na nowych właści-
cieli. Do oddania w dobre ręce: jedna wystery-
lizowana suczka i trzy radosne szczeniaki. 

Czekam na ciebie!

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI:
fpz@matuzalki.pl 
tel. 518-75-66-65, 71 323-02-72

Antoni Błaszczyk, Milena Cygan, Małgorzata Chojnacka, Patryk Dokla, Zuzanna Duda, Franciszek Dudek, Kaja Gryczka, Antonina Hajdaniak, 
Karol Haładus, Julia Jagodzińska, Alicja Janusz, Borys Jarzębiński, Antonii Kocjan, Konrad Kosiński, Jakub Kotlarski, Wojciech Kowalewicz, 
Dominik Kozłowski, Wojciech Kozłowski, Wiktor Krzus, Iga Kunicka, Wiktor Lorenc, Kinga Mercik, Agnieszka Milczarek, Jakub Molka, Jakub 
Montana, Weronika Musiał, Emilia Naciskała, Hanna Nieznalska, Zuzanna Polańska, Antonina Różyc, Gabriela Sielska, Błażej Sielski, Jan Siko-
ra, Emilia Strojs, Wojciech Szynalik, Jan Śliwka, Natan Ślusarczyk, Gabriel Wójcik
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!8

.
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   Kajetan -

Miło nam poinformować, że w maju na świat przyszli  
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.

mARiolA mich gmiNNa biblioteka publiczNa, GRZEGoRZ ZmARZŁy gmiNNy ośrodek kultury
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Inwestycje/Z życia gminy

21 maja do Siedlca ściągnęli 
miłośnicy jeździectwa z całej 
Polski. XVI edycji „Święta Konia” 
przyświecał ważny cel - promocja 
bezpiecznej hodowli. 

Hodowla Ślą-
zaków liczy 
sobie po-
nad dwa 
s tu le c i a . 

Impreza hodowlana 
w gminie Długołęka 
stanowi przegląd oraz 
selekcję koni tej rasy. 
Podczas ogólnopolskiej 
wystawy zaprezentowano 
ponad 100 okazów, spośród 
których oceniono klacze roczne, 
dwuletnie i trzyletnie oraz roczne ogiery. 
Organizatorzy: Okręgowy Związek Hodow-
ców Koni oraz Terenowe Koło Hodowców 
Koni we Wroclawiu postanowili tym razem 
skoncentrować się na kwestii bezpieczeństwa 
tych zwierząt. Wydarzenie było okazją do 
zapoznania się z dobrymi praktykami i no-
woczesnymi rozwiązaniami, które poprawia-
ją jakość hodowli. „Święto Konia” to druga 
największa w Polsce wystawa, która każdego 
roku przyciąga tłumy hodowców. Ale nie tyl-
ko oni uczestniczyli w wydarzeniu, były także 
rodziny z dziećmi, dla których przygotowano 
atrakcje dodatkowe. Wystawie towarzyszy-
ły widowiskowe pokazy konne, przejazdy 
bryczką i popisy jeździeckie, a w przerwie 

można było skorzystać z bogatej oferty han-
dlowej i gastronomicznej. - Jest to prestiżo-
wa impreza z długoletnią tradycją, której nie 
powinien przegapić żaden sympatyk sportów 
hippicznych. Już dziś zapraszam wszystkich 
do Siedlca 8 i 9 lipca na Ogólnopolskie Za-
wody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Pa-
rokonnymi, które również stanowią ciekawą 
propozycję spędzenia wolnego czasu – mówi 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
EwEliNA ANisimowicZ
wydział promocji gmiNy i współpracy z zagraNicą

Święto konia, święto hodowców

tak piękNe okazy królowały w siedlcu. przejazd bryczką to była frajda dla Najmłodszych.

 takie statuetki otrzymali Najlepsi z Najlepszych

Przed nami upragnione lato i wypoczynek 
na świeżym powietrzu. Zadbajmy o czy-
stość naszego otoczenia, aby móc w pełni 
cieszyć się pięknem natury. 
Psie nieczystości, które nasz pupil zostawia 
po sobie podczas codziennego spaceru, to 
temat, który wraca po zimie jak bumerang. 
Śnieg, topniejąc, odkrywa na każdym kro-
ku „miny”, w które łatwo wdepnąć. Chodzi 
oczywiście o psie kupy. Niestety, większość 
z nas nie pamięta o tym, by sprzątać po swo-
im czworonogu. Nasz zwierzak sam o to nie 
zadba, musimy mu pomóc zostawić po sobie 
dobre wrażenie. Jest to w interesie każdego 
z nas i jest to obowiązek każdego właścicie-

la. - Sprzątając po psie w miejscach publicz-
nych, dbamy o nasze otoczenie, aby bez nie-
przyjemnych przeszkód przejść przez park 
czy rozłożyć koc na łące – mówi Anna Sitni-
kow, kierownik wydziału ochrony środowi-
ska. - Zachęcając mieszkańców do dobrych 
praktyk, gmina będzie rozdawać specjalne 
woreczki, które ułatwią sprzątanie po psie. 
Warto je mieć zawsze pod ręką, wychodząc 
na spacer z czworonogiem – dodaje. Akcji 
gminy Długołęka przyświeca znamienne ha-
sło „Zagraj w sapera, pomóż psu rozmino-
wać trawnik!”. 
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocji gmiNy i współpracy z zagraNicą

Zagraj w sapera, rozminuj trawnik!
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Beneficjenci gminnych dotacji
Gmina Długołęka przyznała w tym roku w sumie prawie 676 tys. zł dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, 
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. 

Wypoczynek dzieci i młodzieży
klub sportowy mako judo wrocław organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego judo w łazach. 3 520,00

klub sportowy „tęcza” brzezia łąka obóz letni dla dzieci i młodzieży. 6 000,00

gks start długołęka letni obóz rekreacyjno-sportowy. 3 550,00

parafia rzymskokatolicka pw. św. brata alberta w mirkowie obóz w tatrach. 17 000,00

razem 30 070,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
towarzystwo uniwersytetów ludowych oddział re-
gionalny we wrocławiu

tradycja, kultura i edukacja drogą do integracji społeczności 
wiejskiej w łozinie. 

5 200,00

stowarzyszenie krzewienia rękodzieła artystycznego 
mistrzów w pasikurowicach

chrońmy przed zapomnieniem. 2 265,00

stowarzyszenie semper avanti we wrocławiu warsztaty językowe z zagranicznymi wolontariuszami. 4 850,00

razem 12 315,00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
oddział rejonowy polskiego związku eme-
rytów, rencistów i inwalidów w długołęce

zagospodarowanie czasu wolnego dla emerytów, rencistów i inwali-
dów.

20 000,00

razem 20 000,00

Działalność klubów sportowych
klub piłkarski śliwice umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania piłki nożnej 

i udział we współzawodnictwie sportowym jako formy aktywności fi-
zycznej w klubie sportowym, w piłce nożnej w różnych kategoriach wie-
kowych.

13 240,00

gminne stowarzyszenie sportowe klubu 
sportowego „długołęka 2000”

realizacja zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.

13 240,00

klub sportowy „borowiaNka” borowa szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej w borowej. 13 240,00

klub sportowy „łozina” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie 
dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej.

34 670,00

gminny klub sportowy „iskra” pasikurowice szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej. 39 170,00

wilczycki klub sportowy wks wilczyce poprawa kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej. 13 240,00

gminny zespół sportowy „widawa”
kiełczów

promocja sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
na terenie gminy długołęka.

40 670,00

klub sportowy „perła” węgrów upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 11 740,00

klub sportowy „tęcza” brzezia łąka umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania piłki nożnej 
i udział we współzawodnictwie sportowym jako formy aktywności fizycznej 
w klubie sportowym, w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych.

25 000,00

gminny klub sportowy „kamień” kamień szkolenie młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach c klasy. 6 000,00

stowarzyszenie rozwoju kultury fizycznej
dobroszów - januszkowice

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: zadania gmin-
ne, systemowe i całoroczne realizowane przez stowarzyszenia sporto-
we z zakresu szkolenia i udziału w rozgrywkach piłki nożnej w dobro-
szowie - januszkowicach – klasa „b” seniorów.

13 240,00
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klub sportowy ”zieloNi” szczodre umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania sportu 
i udziału we współzawodnictwie sportowym jako formy aktywności 
fizycznej w klubach sportowych, w różnych dyscyplinach sportowych 
i kategoriach wiekowych.

6 000,00

klub sportowy burza godzieszowa stały rozwój i czynny udział w rozgrywkach ks burza godzieszowa. 26 670,00

gminny klub sportowy „mirków-długołęka” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu szkolenia 
i udziału w rozgrywkach piłki nożnej.

44 670,00

klub sportowy byków upowszechnianie kultury i sportu – piłka nożna. 13 240,00

uczniowski klub sportowy
„orieNt ii” łozina

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: zadanie 
gminne, systemowe i całoroczne realizowane przez stowarzyszenia 
sportowe z zakresu szkolenia i udziału w rozgrywkach hokeja na trawie 
na terenie łoziny w gminie długołęka.

22 000,00

gks start długołęka letni sezon lekkoatletyczny 2017. 13 200,00

uczniowski klub sportowy academy 
kiełczów

szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w 2017 roku. 25 000,00

klub sportowy mako judo wrocław wspieranie sekcji judo w długołęce, organizacja czasu wolnego. 7 000,00

klub sportowy „dąb” pruszowice szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej mieszkańców pruszowic 
i okolic z gminy długołęka (seniorzy i żaki) – ks dąb pruszowice.

9 000,00

uczniowski klub sportowy „szerszenie” 
długołęka

rozwój sportu na obszarze gminy długołęka poprzez upowszech-
nianie lekkiej atletyki, organizację zajęć sportowych, zawodów oraz 
udziału w zawodach na szczeblu gminnym i wojewódzkim.

3 000,00

wiejski klub sportowy kątna umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawianie piłki nożnej 
i udział we współzawodnictwie sportowym jako formy aktywności fi-
zycznej w klubie sportowym, w piłce nożnej w różnych kategoriach 
wiekowych.

6 000,00

klub sportowy „akademia sportu kiełczów” szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w 2017 r. 14 320,00

razem 413 550,00

Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
parafia w kiełczo-
wie

kościół parafialny Nmp 
różańcowej w kiełczowie

usunięcie wtórnych przemalowań, specjalistyczne prace stolarskie, 
rekonstrukcja warstwy malarskiej, rekonstrukcja złoceń na profilo-
wanych, dekoracyjnych listwach wokół płycin (złoto płatkowe).

20 000,00

parafia w pasikuro-
wicach

kościół św. józefa oblu-
bieńca Nmp w pasikuro-
wicach

wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
ciśnieniowej w murze z cegły o gr. pow. 90-95 cm, zakup materia-
łów budowlanych: krem iniekcyjny silikonowy sika murinjekto cre-
am – 100 paker o średnicy 12-13 mm, wiertła 12 mm, koszty najmu 
sprzętu: młot udarowo-obrotowy, sprężarka powietrza, pompa 
iniekcyjna.

23 300,00

parafia w borowej kościół parafialny 
Najświętszej maryi 
panny królowej polski 
w borowej

drenaż opaskowy wokół budynku, nowa opaska przeciwdeszczo-
wa, renowacja ścian do wys. 2 m wewnątrz budynku, m.in.: zbicie 
tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą ciekło-kry-
staliczną, pomalowanie uzupełnionych zabytkowych tynków.

23 300,00

parafia w długołęce kościół parafialny św. 
michała archanioła 
w długołęce

i etap renowacji zabytkowych tynków na elewacji kościoła w dłu-
gołęce. wykonanie m.in. usunięcia wtórnych nawarstwień w pasie 
cokołowym, wymiana zdegradowanych cegieł, wymiana zdegra-
dowanej fugi oraz rekonstrukcja zapraw w ubytkach fug w technice 
oryginału. 

23 300,00

parafia w januszko-
wicach

kościół wniebowstąpie-
nia pana jezusa w jakso-
nowicach

przywrócenie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych 
wewnątrz kościoła. przywrócenie kolorystyki wnętrza kościoła.

70 000,00

parafia w brzeziej 
łące

kościół św. mikołaja 
w brzeziej łące

pełna konserwacja obrazów olejnych na płótnie: podobrazia, za-
praw i warstw malarskich, pełna konserwacja ram zewnętrznych 
i rekonstrukcje brakującego detalu rzeźbiarskiego ze zwięczeń, re-
konstrukcja złoceń.

20 000,00

parafia w łozinie kościół wniebowzięcia 
Nmp w łozinie

konserwacja dolnej części ołtarza: odbudowa architektoniczna czę-
ści centralnej, dwa uszaki, dwa aniołki, rama obrazu, polichromowe 
elementy gzymsu, elementy podstawy i mensa wraz z kolumnami. 
zmontowanie w miejscu pierwotnym.

20 000,00

razem 199 900,00
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Inwestycje/Fundusze Zewnętrzne

  iNwestycje  
Trwa budowa świetlicy wiejskiej 
w Oleśniczce. Umowę podpisano 27 
kwietnia br. z NOVBAU Zakład Ogól-
nobudowlany Stolarstwo Krzysztof 
Nowicki w Sławoszowicach. Termin 
realizacji inwestycji: do 31 paździer-
nika br.; wartość robót budowlanych: 
660 510 zł brutto. Prace realizowane 
są zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem – gotowe są już fundamenty.

•••
Dobiega końca budowa chodnika 
w Brzeziej Łące. Termin zakończe-
nia prac to lipiec br.

•••
Trwa przebudowa ul. Sportowej w 
Wilczycach - obecnie realizowane są 
prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Z uwagi na 
przeszkody techniczne (konieczność 
zamiennego wykonania odwodnienia 
wykopów), wykonawca planuje za-
kończyć inwestycję dopiero na przeło-
mie czerwca i lipca br. Przepraszamy 
mieszkańców ulicy za wszelkie niedo-
godności związane z przedłużającym 
się procesem inwestycyjnym. Zapew-
niamy, iż analizowane są wszystkie ar-
gumenty przedstawiane przez wyko-
nawcę w zakresie udzielenia kolejnego  
aneksu terminowego.

•••
Trwa remont drogi w Bąkowie. Do 
końca maja wykonawca planuje uło-
żyć nawierzchnię bitumiczną. Termin 
zakończenia inwestycji to 4 lipca br.

•••
15 maja przekazano wykonawcy 
remontu drogi ul. Polnej w Długo-
łęce plac budowy. Wykonana zosta-
nie bitumiczna nawierzchnia drogi 
z odwodnieniem powierzchniowym, 
zjazdy i dojścia na posesje z kostki 
betonowej oraz progi zwalniające. 
Termin realizacji: 10 sierpnia br.

•••
Wybrano wykonawców dla kolej-
nych inwestycji w zakresie budowy 
oświetlenia drogowego w: Borowej 
(ul. Świerkowa), Bierzycach (dz. 
nr 169), Łozinie (sięgacz ul. Milic-
kiej), Mirkowie (sięgacz ul. Kieł-
czowskiej), Kiełczowie (ul. Brzo-
zowa), Śliwicach (ul. Wrocławska). 
Termin zakończenia zadań: wrze-
sień br.

•••
Budowa hali sportowej w Kiełczo-
wie jest na półmetku. Inwestycja 
realizowana jest zgodnie z harmono-
gramem. Termin jej zakończenia to 
październik br.

W związku z planami 
jakie ma PKP PLK w za-
kresie remontu przejazdu 
kolejowego w ciągu ul. 
Betonowej w Bykowie, 
konieczne będzie jego 
czasowe zamknięcie i po-
prowadzenie objazdu ul. 
Polną w Długołęce. Za-
danie, które realizować 
będzie DOLKOM (na 
zlecenie PKP PLK), po-
krywa się czasowo z in-
westycją gminną plano-
waną do realizacji w ciągu 
ul. Polnej. Konieczność 
poprowadzenia objazdu 
planowaną do remontu 
ulicą został już omówio-
ny z wykonawcą robót 
drogowych, jak i wyko-
nawcą robót kolejowych 
tak, by terminy objazdu 
nie kolidowały z pracami 
remontowymi w zakresie nawierzchni drogi.
Zamknięcie przejazdu planowane jest 
w następujących terminach:
29.05.2017 – max. 12 godzin
07-09.06.2017 – całodobowo
25.06.2017 – max. 12 godzin (zamknię-

cie od 19.00 dnia 25.06.2017 do 7.00 dnia 
26.06.2017)

W tych terminach mogą wystąpić utrudnienia 
związane z koniecznością dopuszczenia ruchu 
pojazdów powyżej 3,5 t.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
UL. POLNEJ W DŁUGOŁĘCE

 NA co ZNAmy wyNiki NABoRów?
•  Otrzymaliśmy dofinansowanie na warsz-

taty i wyjazdy edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży z gminy w ramach projektu 
„Kompostujemy i smog likwidujemy”, 
współfinansowanego ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Kwota dotacji to 26 tys. zł. 

  NA co ZŁożyliśmy wNioski 
 o dofiNANsowANiE?

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
na zakup wyposażenia techniczne-
go dla 4 jednostek OSP (OSP Brzezia 
Łąka, OSP Łozina, OSP Pasikurowice, 
OSP Stępin). Wnioskowana kwota do-
tacji z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego to ok. 20 
tys. zł.

•  Staramy się o pozyskanie dofinansowa-
nia na rewitalizację parku w Szczodrem 
– zagospodarowanie terenów zielonych. 
Wnioskowana kwota dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
to ponad 700 tys. zł. 

•  Ubiegamy się o otrzymanie dotacji na 
wyposażenie świetlicy, remont toalet 
i doposażenie sal lekcyjnych w szkole 
w Wilczycach. Wnioskowana kwota do-
finansowania z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej to ponad 160 tys. zł. 

•  Złożyliśmy wniosek w ramach rządowe-
go programu „Bezpieczna+” na przed-
sięwzięcia zwiększające otwartość szkół 
w Szczodrem i Siedlcu na współpracę 
z otoczeniem oraz rozwijające umiejęt-
ności psychospołeczne. Łączna wartość 
wnioskowanej dotacji to ponad 21 tys. zł.

•  Ubiegamy się o otrzymanie dotacji na re-
mont boisk wielofunkcyjnych w Bykowie 
i Piecowicach w ramach Programu pn. 
Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojo-
wej 2017. Wnioskowana kwota dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego to ok. 90 tys. zł 

kAmilA RoT
wydział pozyskiwaNia zewNętrzNych środków 
fiNaNsowych

DOtACJE NA BIEżąCO
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Inwestycje
wykaz postępowań przetargowych

(stan na 29.05.2017 r.)
wydział remontów i inwestycji

Nazwa postępowania 
przetargowego

Termin otwarcia 
ofert

Informacja z otwarcia ofert 
(ilość złożonych ofert)/ 

podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

rozbudowa zespołu szkolno-
przedszkolnego w długołęce (budowa 
sali gimnastycznej oraz przebudowa 
szkoły podstawowej) 

08.05.2017 wpłynęło 6 ofert 
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
4 580 809,01 zł brutto
sibud s.a. wrocław

1) budowa łącznika: 31.08.2017 - zakończenie robót 
budowlanych;
2) przebudowa istniejącego budynku: 30.06.2018 - za-
kończenie robót budowlanych;
3) budowa sali gimnastycznej: 
30.11.2018 - zakończenie robót budowlanych;

rozbudowa zespołu szkolno-
przedszkolnego w mirkowie wraz 
z budową sali gimnastycznej

05.06.2017 1) budowa obiektu z 6 salami lekcyjnymi: 
30.06.2018 - zakończenie robót budowlanych;
2) budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym i 2 salami lekcyjnymi: 
28.02.2019 - zakończenie robót budowlanych;

modernizacja nawierzchni ul. polnej 
w długołęce

28.03.2017 umowa zawarta: 10.05.2017 
1 310 953,67 zł brutto

wodromel maciej sobkowiak
wrocław

10.08.2017 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami oraz spięciami 
przyłączy z instalacją wewnętrzną 
oraz sieciami przesyłowymi w rako-
wie i bielawie z podziałem na dwa 
pakiety:
pakiet 1: budowa kanalizacji w ra-
kowie
pakiet 2: budowa kanalizacji w bie-
lawie

10.03.2017 umowa zawarta: 18.05.2017
 pakiet nr 1 (raków): 

5 902 397,33 zł brutto
pakiet nr 2 (bielawa): 
5 336 128,90 zł brutto

el-saN-bud s.c. a.jaskuła  
i wspólnicy jelcz laskowice

15.12.2018

opracowanie dokumentacji projek-
towej dla budowy dróg rowerowych 
na terenie gm. długołęka z podzia-
łem na 4 zadania

26.04.2017 wpłynęło 5 ofert (trwa ich weryfi-
kacja)

oferta z najniższą ceną:332 100,00 
zł brutto

zakład projektowania 
i Nadzoru obiektów inżynierii lądo-

wej lech grabowski wrocław

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

oznakowanie pionowe i poziome 
dróg gminnych

12.04.2017 planowany termin 
podpisania umowy: 19.05.2017

oferta z najniższą ceną:
91 325,68 zł brutto

aplikuz piotr pindel gracze

15.12.2017

remonty cząstkowe dróg gminnych 04.05.2017 planowany termin 
zawarcia umowy: 24.05.2017

135 491,06 zł brutto 
wojciech bisek krępice

20.12.2017

dostawa mieszanek kamiennych dla 
naprawy dróg gruntowych

20.04.2017 umowa zawarta: 12.05.2017
449 611,80 zł brutto 

handel hurtowy Napojami
andrzej dominik czerńczyce

20.12.2017

przebudowa drogi w węgrowie 27.04.2017 wpłynęły 2 oferty (trwa ich wery-
fikacja)

oferta z najniższą ceną:
847 716,11 zł brutto 

strabag infrastruktura 
południe sp. z o.o. wysoka

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

remont drogi ul. handlowej w siedl-
cu

29.05.2017 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

przebudowa ul. leśnej, północnej, 
letniej i sięgaczy ul. ogrodowej 
w kiełczowie

02.06.2017 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

budowa oświetlenia drogowego 
w kiełczowie ul. cyprysowa, ul. heba-
nowa, w długołęce ul. broniewskiego, 
w brzeziej łące ul. lipowa

05.06.2017 4 miesiące od dnia zawarcia umowy

przebudowa ul. szafirowej w kamie-
niu

planowany ter-
min ogłoszenia 
ii połowa maja 

2017

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy



Z markiem kopyłowskim, 
dyrektorem gigamarketu Leroy 
Merlin w Mirkowie, rozmawia 
Agnieszka Boruta.
Inwestycję w Mirkowie nazwano giga-
marketem. Czy jest to związane tylko 
z wielkością sklepu, czy są jeszcze inne 
argumenty przemawiające za taką 
nazwą?
Leroy Merlin Polska koncept gigmarketu sto-
suje w odniesieniu do sklepów charakteryzu-
jących się największą powierzchnią sprzedaży 
i największym wyborem produktów. W giga-
markecie w Mirkowie znajdować się będzie 
łącznie prawie 50 tys. produktów dla domu 
i ogrodu – to gigantyczna oferta, która spełnia 
oczekiwania naszych klientów. Hala sprzedaży 
zajmie około 9 500 mkw., pozostała część 
przeznaczona jest na magazyny, biura 
oraz pomieszczenia socjalne.

Ile osób znajdzie pracę w no-
wym sklepie?
Około 220 osób.

Na stronie kariera.leroymer-
lin.pl trwa rekrutacja. 
Do kiedy potencjalni 
pracownicy mają 
czas na składanie 
aplikacji?
Rekrutacja potrwa 
prawdopodobnie 
do połowy lip-
ca 2017 r. Dla 
wszystkich nowo 
zatrudnionych 
pr a c ow n i ków 
zaplanowaliśmy 
staż, podczas 
którego poznają 
firmę Leroy Merlin 
i jej kulturę organiza-
cyjną, zasady współpra-
cy oraz standardy obsługi 
klientów.

Czy większość zespołu jest już skomple-
towana czy jest jeszcze dużo wakatów? 
Jakich specjalistów szukacie?

Skompletowaliśmy już zespół menedże-
rów i koordynatorów, którzy będą 

organizowali pracę w gigamarkecie. 
Obecnie szukamy pracowników na 
stanowiska kasjerów, doradców 
klienta oraz logistyków.

Datą, która powszechnie obo-
wiązuje jako zakończenie 

inwestycji, to jesień 
br. Czy jest ona 

aktualna? Kiedy 
mieszkańcy gmi-

ny i okolic będą 
mogli zrobić 
w sklepie zaku-
py?
Cała inwesty-
cja jest dużym 
przedsięwzię-
ciem, które 
wymaga czasu 
i zaangażowa-

nia wielu osób, 

dlatego obecnie podtrzymujemy jesienną 
datę otwarcia. O szczegółach będziemy infor-
mowali w późniejszym terminie.

Co zadecydowało o tym, że wybrali 
Państwo na lokalizację tak potężnej 
inwestycji właśnie teren w gminie Dłu-
gołęka?
Planujemy rozwój w aglomeracji wrocławskiej, 
a miejsce wybrane przez nas w Mirkowie, to 
doskonała lokalizacja zarówno dla klientów 
z Wrocławia, jak i z okolicznych miejscowości.

Jak zachęciłby Pan potencjalnych 
pracowników do składania aplikacji? Co 
Leroy Merlin może zaoferować swoim 
pracownikom?
Leroy Merlin Polska jest wyjątkową firmą, 
w której docenia się ludzi. W sklepach sieci 
pracują osoby w różnym wieku z różnym do-
świadczeniem. Naszym pracownikom oferuje-
my stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę, elastyczny czas pracy oraz możliwość 
wzięcia udziału w programach rozwojowych. 
Od niedawna każda osoba zatrudniona w Le-
roy Merlin Polska ma do dyspozycji smartfon 
z dostępem do Internetu i wyposażony w apli-
kacje wspierające sprzedaż, którego może uży-
wać po godzinach pracy w celach prywatnych 
oraz korzystać z nielimitowanych rozmów te-
lefonicznych. Dodatkowym atutem jest dobra 
atmosfera.

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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leroy merliN polska jest 
wyjątkową firmą, w której 

doceNia się ludzi - podkreśla 
marek kopyłowski

Mirków to doskonała 
lokalizacja


