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Z życia gminyZ życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Od kilku tygodni tematem nadrzędnym, którym się zajmowa-
liśmy w gminie, była reforma oświaty. Koncepcja, właściwie 
jedyna możliwa po wykluczeniu kilku nierealnych rozwią-
zań, powstała i projekt dostosowania sieci szkół podstawo-

wych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, został przyjęty przez 
radnych na ostatniej sesji. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma rozwiązań 
idealnych, ale zapewniam, że to, które zaproponowaliśmy, zostało do-
głębnie przez nas przeanalizowane i wierzę, że zapewni ono stabilizację 
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Po szczegóły odsyłam na str. 3.
Na str. 4 podsumowujemy tegoroczne Bale Seniora, które zaliczam do na-
prawdę udanych. Cieszę się, że najstarsi mieszkańcy gminy nadal chętnie 
odpowiadają na nasze zaproszenie, bawią się znakomicie i mają tyle 
energii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na balach będzie nas jeszcze 
więcej.
A przed nami kolejne duże przedsięwzięcie, tym razem organizowane 
z myślą o kobietach. Nasze gminne święto co roku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Gminny Dzień Kobiet to platforma spotkań, rozmów, 
wymiany doświaczeń, ale też miejsce relaksu. Robimy wszystko, by tego-
roczna oferta spotkała się z uznaniem pań i spełniła oczekiwania naszych 
gości. O tym, czego możecie się spodziewać 5 marca w Borowej, przeczy-
tacie na str. 5.
Zapraszam również wszystkich uzdolnionych mieszkańców na casting 
do „Gminnych Talentów”. To dopiero w kwietniu, ale już najwyższy czas 
na przygotowania do występu. Na str. 6 możecie przeczytać, dlaczego 
warto wziąć udział w konkursie. Przekonują do tego nasi ubiegłoroczni 
finaliści, więc chyba lepszej rekomendacji nie trzeba. Pamiętajcie, do od-
ważnych świat należy!
Zachęcam też do zapoznania się z tematem dotyczącym gospodarki od-
padami komunalnymi oraz informacją o wirusie wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. Na str. 8 radzimy, jak postępować w obliczu zagrożenia i tym 
samym uchronić zwierzęta przed śmiertelnym wirusem. 

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

Studniówkowe pląsy
Nasi licealiści mają za sobą wspaniały bal 
studniówkowy, który odbył się 3 lutego 
w restauracji w Mirkowie. Życzymy trzecio-
klasistom ze szkoły w Długołęce połamania 
piór podczas egzaminu dojrzałości!

Bądź blisko wydarzeń
Zachęcamy do reje-
stracji w bezpłatnym 
systemie SISMS, dzięki 
któremu możecie do-
stawać na swój telefon 
informacje o najważ-
niejszych wydarzeniach 
w gminie Długołęka. 
Dodatkowo, pobierając 
specjalną aplikację na 
smartfona - BLISKO, 
możecie otrzymać wiadomości z załączo-
nym plikiem w postaci zdjęcia, filmu, na-
grania audio lub PDF. Szczegółowe infor-
macje, jak dołączyć do SISMS, znajdują się 
na www.gmina.dlugoleka.pl 

Wygrana na Walentynki
Na gminnym Facebooku odbył się konkurs 
walentynkowy, w którym do wygrania był 
voucher o wartości 150 zł na kolację w re-
stauracji „Zielona Oliwka” w Kiełczowie 
(sponsor nagrody). Wystarczyło opubli-
kować swoje zdjęcie z Walentynką i zebrać 
pod nim jak najwięcej lajków. Wygrała p. 
Katarzyna Jarnicka. Gratulujemy!
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Z okazji Dnia Kobiet wszyst-
kim paniom z gminy 

Długołęka życzę szacunku, 
podziwu i uznania za wysiłek 
włożony w pełnienie wielu ról 
społecznych. Życzę zdrowia, 
radości i pogody ducha w dłu-
gim i szczęśliwym życiu.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim 
sołtysom z gminy Długołęka 

życzę zadowolenia z wykonywania 
codziennych obowiązków, przyja-
znych relacji z mieszkańcami oraz 

licznych inicjatyw na rzecz społecz-
ności lokalnej. Dziękuję za wysiłek 
włożony w rozwój sołectwa i gminy.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Podjęcie uchwały musi być poprzedzo-
ne przyjęciem przez radę gminy projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju. Projekt 
podlega obowiązkowemu opiniowaniu 
przez kuratora oświaty oraz związki za-
wodowe. Opinia kuratora jest dla organu 
prowadzącego wiążąca. Aby wywiązać się 
z terminów określonych przez ustawo-
dawcę projekt uchwały przyjęty przez radę 
gminy powinien najpóźniej do końca lute-
go zostać przedłożony kuratorowi oświaty.
Po przeprowadzeniu dogłębnych analiz 
i konsultacji z dyrektorami wszystkich 
jedenastu gminnych szkół, wójt gminy, 
w oparciu o nowe przepisy, przygotował 
projekt dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju, 
który największy nacisk kładzie na:
•  zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa 

uczniom oraz ich rodzicom,
•  ochronę miejsc pracy,
•  zachowanie dotychczasowych obwodów 

szkolnych,
•  optymalne wykorzystanie istniejącej 

bazy oświatowej,
•  minimalizację skutków finansowych.

Jak zmienią się gminne  
szkoły?
W związku z obowiązkiem ustawowym 
„Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo 
Oświatowe” od 1 września 2017 r. w gmin-
nych szkołach planujemy wprowadzić na-
stępujące zmiany:
1)  Szkoła Podstawowa im. Odkrywców 

i Podróżników w Borowej przekształci 
się w ośmioletnią szkołę podstawową, 
a Publiczne Gimnazjum im. Janusza Ku-
socińskiego w Borowej zostanie włączo-
ne do tej szkoły podstawowej,

2)  Zespół Szkół im. Noblistów Polskich 
w Brzeziej Łące przekształci się w ośmio-
letnią szkołę podstawową,

3)  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana 

Pawła II w Długołęce – szkoła pod-
stawowa wchodząca w skład zespołu 
przekształci się w ośmioletnią szkołę 
podstawową, przedszkole pozostanie 
w strukturze zespołu bez zmian,

4)  Szkoła Podstawowa im. Wandy Cho-
tomskiej w Kiełczowie przekształci się 
w ośmioletnią szkołę podstawową,

5)  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie – 
szkoła podstawowa wchodząca w skład 
zespołu przekształci się w ośmioletnią 
szkołę podstawową, przedszkole pozo-
stanie w strukturze zespołu bez zmian,

6)  Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego 
w Łozinie przekształci się w ośmioletnią 
szkołę podstawową,

7)  Zespół Szkół im. Księdza Jana Twar-
dowskiego w Siedlcu przekształci się 
w ośmioletnią szkołę podstawową,

8)  Szkoła Podstawowej im. Polskiej Nieza-
pominajki w Szczodrem przekształci się 
w ośmioletnią szkołę podstawową.

W tych szkołach uczniowie obecnej VI kla-
sy szkoły podstawowej będą kontynuowali 
edukację w dotychczasowych placówkach 
aż do VIII klasy. Podobnie uczniowie ak-
tualnych klas I i II gimnazjum dokończą 
naukę w dotychczasowym miejscu.
Dla wymienionych szkół nie zmienią się 
obwody szkolne. Wyjątkiem będzie Szko-
ła Podstawowa w Kiełczowie. Obwód 
tej szkoły będzie obejmował Piecowice 
i Kiełczów, przy czym nowy obwód będzie 
miał zastosowanie wyłącznie przy zapi-
sach dla uczniów I klasy szkoły podsta-
wowej. Miejscowości Wilczyce oraz Kieł-
czówek zostaną objęte obwodem nowej 
Szkoły Podstawowej w Wilczycach.
Publiczne Gimnazjum im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Wilczycach, zgod-
nie z zapisami nowej ustawy, zostanie 
przekształcone w ośmioletnią szkołę 
podstawową. Obwód dla nowo powsta-
łej szkoły ograniczy się do Kiełczów-

ka i Wilczyc – nabór do klas I w roku 
szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony 
już w ramach nowego obwodu. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
w Szkole Podstawowej w Wilczycach zo-
staną utworzone także oddziały przed-
szkolne. Obecne I i II klasy gimnazjum 
w Wilczycach będą prowadzone w szkole 
podstawowej w Wilczycach do zakończe-
nia cyklu kształcenia w roku 2019.
Chcę zapewnić Państwa, że utrzymane zo-
staną bezpłatne transporty do wszystkich 
wymienionych szkół.
W związku z obowiązkiem ustawowym 
„Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo 
Oświatowe” od 1 września 2019 r. funkcjono-
wać zaczną czteroletnie licea ogólnokształ-
cące. W naszej gminie taka zmiana zostanie 
wprowadzona w Zespole Licealno-Gimna-
zjalnym im. Olimpijczyków Polskich w Dłu-
gołęce. W szkole nie będzie prowadzony na-
bór do I klasy gimnazjum na rok 2017/2018. 
Uczniowie obecnych I i II klas gimnazjum 
będą kontynuowali edukację w tej placówce, 
a od 1 września 2019 r. gimnazjum zostanie 
całkowicie zlikwidowane. W tym samym 
terminie powstanie tu czteroletnie liceum 
ogólnokształcące.
Gmina Długołęka stanęła przed trud-
nym wyzwaniem sprawnego dostosowa-
nia wszystkich jedenastu gminnych szkół 
do nowego systemu edukacji. W tej sytu-
acji priorytetem są dla nas przede wszyst-
kim ludzie – uczniowie naszych szkół, ich 
rodzice i wszyscy pracownicy gminnych 
placówek oświaty. Zapewniam, że zarówno 
władze gminy, jak i dyrekcje szkół, dołożą 
wszelkich starań, aby czas wprowadzania 
reformy był dla Państwa możliwie jak naj-
mniej uciążliwy i odczuwalny.

Więcej informacji dotyczących samej 
reformy, znajdą Państwo na  
www.reformaedukacji.men.gov.pl

IwoNA AGNIEsZkA ŁEBEk
wójt gminy Długołęka

STANOWISKO WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA  
W SPRAWIE REFORMY OŚWIATY
Reforma edukacji stała się faktem. 9 stycznia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę „Prawo 
Oświatowe”, która od 1 września 2017 r. w znacznym stopniu przekształci strukturę szkolnictwa 
w Polsce. Zgodnie z zapisami nowej ustawy, samorządy mają czas do 31 marca 2017 r. na podjęcie 
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. 

młoDzież prezentowała się naprawDę pięknie

pani katarzyna zjaDła kolację z mężem i córką
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Chyba wszyscy pamiętają przebój lat 90., 
który porywa do tańca swoim egzo-
tycznym rytmem. To właśnie lambada 
królowała podczas tegorocznych Ba-
lów Seniora w gminie Długołęka. Cho-

ciaż cykl karnawałowych imprez dedykowany 
jest mieszkańcom w wieku 60 lat i starszym, 
ich uczestnikom wigoru i kunsztu tanecznego 
pozazdrościć może niejeden dwudziestolatek. 
Szaleństwo na parkiecie trwało do ostatnich 
minut, m.in. za sprawą rewelacyjnych aranża-
cji muzycznych zespołów Dexter i The Black. 
Nie zabrakło stałych punktów programu, ta-
kich jak losowanie okolicznościowych kubków 
oraz wybór króla i królowej balu. W tym roku 
seniorzy podnieśli poprzeczkę wyjątkowo wy-
soko, zatem wybór najlepszych z najlepszych 
na parkiecie okazał się dla jury nie lada wy-
zwaniem. – Wiele z par prezentowało się bar-
dzo profesjonalnie podczas walca, tanga czy 
szybkiego rock and rolla. Co więcej, wdzięk 
i klasa szły w parze z niesamowitą energią. Da-
rzę tę konkurencję dużą sympatią, gdyż oddaje 
klimat Balów Seniora w naszej gminie. Wy-

wołanie radości i pozytywnych emocji to cel, 
który przyświeca temu wydarzeniu. Uśmiechy 
mówią same za siebie – komentuje wójt Iwona 
Agnieszka Łebek.

Integracja nie tylko  
na parkiecie
Jak zawsze karnawałowym imprezom to-
warzyszyły dodatkowe atrakcje i wspaniałe 
niespodzianki. Jubilaci, którzy w dniu balu 
obchodzili urodziny, otrzymali dyplomy 
gratulacyjne, kwiaty oraz gminne gadżety. 
Wójt wręczyła także medale Prezydenta RP 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Nowością 
była możliwość wykonania fotografii, które 
od razu trafiały do rąk uczestników. – Senio-
rzy chętnie pozowali do zdjęć i entuzjastycz-
nie reagowali, gdy wręczaliśmy im pamiątkę 
z balu. Za jakiś czas będą mogli przypomnieć 
sobie te radosne chwile, a już teraz warto po-
kazać wnukom, jak doskonale można bawić 
się podczas gminnych imprez – komentuje 
wójt. W zapewnienie udanej zabawy zaanga-

żowanych było wiele osób, które udekorowały 
sale i przygotowały przepyszny poczęstunek. 
Podziękowania należą się dyrekcji, pracow-
nikom szkół i rodzicom uczniów w Borowej, 
Brzeziej Łące, Długołęce, Kiełczowie, Łozi-
nie, Mirkowie, Siedlcu i Szczodrem. – Zaba-
wa była wspaniała! Jestem zachwycona orga-
nizacją i atmosferą. Cieszy mnie, że w gminie 
pamięta się o najstarszych mieszkańcach. 
Jesteśmy wdzięczni wójtowi, że kontynuuje 
tę inicjatywę i doceniamy trud osób zaan-
gażowanych w to przedsięwzięcie – mówiła 
Danuta Pierzchała, uczestniczka imprezy 
w Kiełczowie. Wójt gminy Długołęka zapra-
sza seniorów na kolejne wydarzenia w tym 
roku i oczywiście na przyszłoroczne bale.

EwElINA ANIsImowIcZ
wyDział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Medal Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie otrzymali na balu 
w Borowej Leokadia i Marian Witkowie

Gminny Dzień Kobiet jest wyjątko-
wy pod każdym względem: gro-
madzi setki pań w każdym wieku, 
w jednym miejscu; daje możliwość 
skorzystania z bezpłatnych usług 

fryzjerów, kosmetyczek, wizażystek, mani-
curzystek, stylistów, masażystów, dietetyków 
i wróżek; jest czasem relaksu w specjalnie 
na tę okazję zaaranżowanej kawiarence i oka-
zją do zrobienia zakupów (odzież, rękodzie-
ło, kosmetyki itp.). – To naprawdę świetny 
pomysł na spędzenie wolnego dnia. Bogata 
oferta pozytywnie mnie zaskoczyła i byłam 
bardzo zadowolona, że razem z córką mogły-
śmy oddać się w ręce specjalistów od urody 
a przy okazji spędzić razem czas – wspomi-
na Katarzyna Antoszczyk, która na gminne 
święto kobiet w ubiegłym roku przyjechała aż 
z sąsiedniej gminy.

Mieć z pół kilo biżuterii,  
kapelusze takie duże...
Panie, które lubią świecidełka i inne akceso-
ria, na pewno znajdą coś dla siebie w szero-
kiej ofercie handlowej. Będzie można zaopa-
trzyć się również w piękne, ręcznie zdobione 
jedwabne chusty, kosmetyki znanych marek, 

ozdoby do domu i wiele innych rzeczy cie-
szących oko. A stylistki, wizażystki, kosme-
tyczki, manicurzystki i fryzjerki zadbają o to, 
by każda kobieta wyszła z imprezy piękna 
i pozytywnie nastrojona. – Wszystkie zabiegi 
upiększające będą darmowe. Z racji tego, że 
zawsze cieszą się one ogromnym zaintereso-
waniem, proponuję przyjść nieco wcześniej 
i zająć sobie kolejkę – mówi Anna Chomic-
ka z wydziału promocji gminy i współpracy 
z zagranicą. Oprócz uciech dla ciała, będą te 
i dla duszy. Rąbka tajemnicy na temat naszej 
przyszłości uchylą wróżki: Gaja i Jola.

Mocne gminne akcenty
Wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mogli 
rozsiąść się wygodnie w kawiarence, która 
specjalnie na tę okazję zostanie urządzona 
na szkolnej sali sportowej. Domowe wypieki 
serwować tu będą koła gospodyń wiejskich, 
rada rodziców ze szkoły podstawowej w Bo-
rowej oraz nowo powstała kiełczowska ka-
wiarnia i manufaktura cukiernicza. Czas umi-
li nam muzyka w tle, również ta wykonywana 
na żywo przez młodego wokalistę z Pasikuro-
wic Karola Rajtera, finalistę ubiegłorocznego 
konkursu „Gminne Talenty”. Gminna Biblio-
teka Publiczna przygotuje kiermasz książek 

o tematyce kobiecej i dla kobiet. – Zapro-
simy też wszystkie mamy na miniwykłady 
na temat wizerunku matki w literaturze dla 
dzieci oraz tego, jak bawić się z dzieckiem, 
by wspomagać jego rozwój – zapowiada Ewa 
Bubień, dyrektor gminnej biblioteki. Lubiące 
tworzyć coś z niczego panie, będą miały szan-
sę, pod okiem rękodzielniczek z gminy Dłu-
gołęka, stworzyć florystyczne cuda, smaczne 
słodycze i biżuterię zrobioną metodą makra-
my (sztuka wiązania węzłów). Obecni będą 
również pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy opowiedzą, jak 
kobiety mogą zbudować swoją niezależność 
finansową, i jakie są ich ekonomiczne prawa 
w związku. Kącik dla dzieci zaaranżuje jak 
zwykle niezawodny w tym temacie Gminny 
Ośrodek Kultury a świeżo upieczone mamy, 
pod okiem specjalistów, będą mogły nauczyć 
się wiązania chusty i noszenia w nim dziecka. 
– Już nie mogę doczekać się spotkania z pa-
niami z naszej gminy. Zapraszam również 
kobiety z sąsiednich gmin, które chciałyby 
się rozerwać i miło spędzić czas w babskim 
gronie. To święto jest dla wszystkich repre-
zentantek płci pięknej – mówi wójt Iwona 
Agnieszka Łebek.

AGNIEsZkA BoRuTA
wyDział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Być kobietą,  
być kobietą...
5 marca w budynku gimnazjum w Borowej,  
w godz. 14-19, odbędzie się kolejna edycja  
Gminnego Dnia Kobiet.

jeDwabne, ręcznie 
zDobione chusty i tym 

razem znajDą się 
w ofercie 

hanDlowej

nasze manicurzystki zaDbają o piękne Dłonie i paznokcie
biblioteka po raz kolejny zorganizuje kiermasz  
poD hasłem „uwalniamy książkę!”

Karnawał w rytmie lambady
Zabawą w Borowej, Brzeziej Łące i Kiełczowie zakończyliśmy 13. edycję Balów Seniora, których inicjatorką 
jest wójt Iwona Agnieszka Łebek. Seniorzy świętowali karnawał w ośmiu miejscowościach.
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królem i królową balu w kiełczowie zostali henryk i maria biegańscy
henryk i teresa wójcikowie 
z wójtem iwoną agnieszką łebek 
na balu w brzeziej łące

wanDa i kazimierz orłowscy królowali na balu w borowej
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Kultura w gminieZ życia gminy

Styczeń: Damian Alikowski, Milan Antoniak, Hanna Basta, Adam Daroch, Alan Furtak, Filip Fyk, Oliwier Gabalewicz, Nikola Godawa, Róża 
Godlewska, Tomasz Janicki, Igor Jasiński, Magdalena Jednoróg, Adam Jędrzejewski, Magdalena Kanicka, Krzysztof Kański, Irmina Krische, 
Oskar Kucharski, Lilianna Loranty, Julia Marciniszyn, Marcel Masternak, Maja Nadolska, Julia Palka, Karol Piasecki, Aleksander Rędzio, Laura 
Stępień, Jowita Teklak, Leopold Walczak, Jakub Weremczuk, Jan Wiktor, Karol Wilczek, Beata Wysmyk, Zuzanna Zamróz
Luty: Nikola Franieczek, Gabriela Gunia, Ziemowit Oślizło, Maria Pigan, Igor Połatyński, Maja Ratajczak, Bruno Roszak, Aleksander Schmidt, 
Hanna Skibińska
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 styczniu i lutym na świat przyszli 
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.

Byków: Prawie jak w Peru

Długołęka: Rozwijają się 
poprzez zabawę
Dzieci uczęszczające na zajęcia „Mama i Ja” 
oraz „Akademię Malucha” w Gminnym 
Ośrodku Kultury raz w miesiącu spotykają 
się z Łukaszem Dembińskim (członkiem ze-
społu Foliba) na warsztatach gry na bębnach 
afrykańskich oraz Amelią Jachimowicz (mu-
zykoterapeutą) na warsztatach muzykobra-
nia. Zajęcia mają na celu wsparcie rozwoju 
najmłodszych poprzez zabawę.

Długołęka: Ferie z Afryką
„W rytmie Afryki” pod taką nazwą w Gmin-
nym Ośrodku Kultury – odbywały się zimowe 
ferie. Dzieci i młodzież z terenu gminy Dłu-
gołęka mogły bezpłatnie korzystać z szerokie-
go wachlarza zajęć i warsztatów. Dodatkowo, 
w tym roku dzieci i młodzież z Januszko-
wic, Rakowa i Szczodrego mogły skorzystać 
z oferty warsztatów.

Długołęka: Bal wśród 
książek
27 stycznia w bibliotece odbyło się kolej-
ne spotkanie Klubu Małego Czytelnika. 
Uczestnicy, zaglądając do wybranych książek, 
poznali dzielnych rycerzy i kilka księżniczek 

- nie tylko tych, które czekają na księcia, ale 
też taką, „... która wie czego chce”. Dzieci 
wraz z rodzicami wykonały korony i miecze, 
co pozwoliło wszystkich zaprosić na wspania-
ły bal wśród książek. Choć nie obyło się bez 
walki ze strasznym smokiem, który puszczał 
bańki mydlane, wszyscy bawili się znakomi-
cie. Dziękujemy przybyłym za wspólną przy-
godę!

Borowa: Teatr na żywo
19 stycznia w bibliotece odbyła się transmi-
sja na żywo przedstawienia dla dzieci, w ra-
mach projektu Telewizji Polskiej „iTeatr dla 
szkół”. Uczniowie klasy IV szkoły podstawo-
wej w Borowej obejrzeli spektakl pt. „Cicho”, 
przygotowany przez Teatr Dzieci Zagłębia im. 
Jana Dormana w Będzinie.

Długołęka: Zajęcia  
z empatii
W styczniu w bibliotece odbyły się zajęcia 
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
w ramach lekcji etyki. Tematem była odpo-
wiedzialność społeczna na podstawie książki 
Iwony Chmielewskiej „Cztery zwykłe miski”. 
Rozmawiano „o tym, że jedni mają za dużo”, 
„a inni mają za mało”. - Dzieci przygotowa-
ły prace symboliczne o tym, co mogą zrobić 
dla innych. Wśród pomysłów znalazły się: 
zbudowanie studni, szkoły, a także plan, by 

zostać lekarzem bez granic. Wszyscy mieli 
piękne pomysły na to, co można zrobić dla 
innych – podsumowuje Ewa Bubień, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z internetem za pan brat
Luty we wszystkich gminnych bibliotekach 
wypełniony był obchodami Dnia Bezpiecz-
nego Internetu (7 lutego). W związku z ak-
cją, przez cały tydzień odbywały się zajęcia 
edukacyjne dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej. Dzieci dowiedziały się, czym 
jest internet, jakie daje możliwości, ale też 
jakie niesie za sobą zagrożenia. Na przykła-
dzie bohaterów specjalnie dedykowanych na 
tę okazję bajek, ustalono zasady bezpiecznego 
korzystania z internetu. Dziękujemy naszym 
gościom za przybycie, wspólną naukę i zaba-
wę!

Dzieci z Dużym zaangażowaniem uczestniczyły 
w zajęciach

Migawki 
kulturalne
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mARIolA mATulA gminna biblioteka publiczna, ANNA PATyk gminny ośroDek kultury

ta grupa luDzi rozruszała towarzystwo

31 stycznia odbył się pierwszy w tym roku 
muzyczny wieczór dla przyjaciół, organi-
zowany cyklicznie przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Tym razem uczestnicy spotkania 
mogli poznać tradycję, kulturę, kuchnię, 
muzykę oraz taniec Peru. O swoim kraju 
opowiedziała tancerka Luz Zenadia Hualpa 

Garcia, która zaprosiła do wspólnej nauki 
peruwiańskiego tańca. O oprawę muzyczną 
zadbała mieszkanka Długołęki Julieta Gon-
zalez, która przy akompaniamencie Maćka 
Posłusznego (gitara) i Pablo Rodrigueza 
(timple Canario), zabrała uczestników 
w muzyczną podróż po Peru.

muzykoterapia jest Dobra w każDym wieku

gra na bębnach afrykańskich – to jest to!

Kamila Florek, Anna Miroforidu, 
Martyna Kowalska – to dziewczyny, 
które zwyciężyły w kolejnych edy-
cjach konkursu „Gminne Talenty”. 
Wszystkie dotarły do finału śpie-

wająco i skradły serca jury oraz publiczności, 
wygrywając nagrodę główną w wysokości ty-
siąca złotych i możliwość nagrania płyty lub 
teledysku. Nie oznacza to jednak, że szansę 
w eliminacjach mają tylko talenty wokalne. 
– W ubiegłorocznych finałach mieliśmy beat-
boxera, akordeonistę czy iluzjonistę, co świad-
czy o różnorodności talentów, które mogą się 
nam zaprezentować i tym samym zajść bardzo 
wysoko – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

Jest o co walczyć
Gra jest warta świeczki, bowiem finał, do któ-
rego przechodzi dziesiątka najlepszych, odby-
wa się na dużej scenie w parku w Szczodrem 
podczas Dni Gminy Długołęka, które ściągają 
w jedno miejsce setki osób. Niektóre talenty 
na początku swojej drogi mogą tylko poma-
rzyć o takim starcie. – To wspaniała inwesty-
cja w siebie. Warto wziąć udział w castingu, 

ponieważ może być to początek nowego życia. 
Tak było w moim przypadku – mówi Martyna 
Kowalska z Mirkowa, Gminny Talent 2016. 
Młoda wokalistka spróbowała swoich sił 
w konkursie tylko raz i był to strzał w dzie-
siątkę – wygrała. Ale są osoby, które podjęły 
to wyzwanie wielokrotnie, jak na przykład 
ubiegłoroczny finalista Karol Rajter – chłopak 
z gitarą z Pasikurowic. – W castingach brałem 
udział dwa razy, pierwszy raz w 2014 roku 
w duecie z kolegą Mateuszem. Za każdym ra-
zem dostałem się do finału, z czego naprawdę 
bardzo się cieszę – wspomina Karol. – Moja 
decyzja o wzięciu udziału w konkursie była 
przemyślana, choć nie ukrywam, że za na-
mową rodziców, przyjaciół oraz nauczycie-
li. Oczywiście nie żałuję. Uważam, że warto 
spróbować swoich sił w Gminnych Talentach, 
chociażby dlatego, że jest to jedna z pierw-
szych okazji żeby pokazać swój talent ludziom 
na dużej imprezie – przekonuje.

Do odważnych świat należy
Karol Rajter swojej szansy nie zmarnował. 
Mimo tego, że konkursu nie wygrał, na pew-
no dostał skrzydeł dzięki bardzo pozytywnym 

opiniom jurorów i aplauzie publiczności. Po-
szedł za ciosem. Często występuje, chociażby 
na gminnych wydarzeniach (5 marca zaśpie-
wa na Gminnym Dniu Kobiet), komponuje 
własne utwory. Nagrał też swój pierwszy krą-
żek, na którym znajdują się nie tylko covery, 
ale też jego własne kompozycje. – Moje plany 
na przyszłość są w większości związane z mu-
zyką. Wierzę z całego serca, że uda mi się je 
zrealizować i robię wszystko, żeby tak się stało 
– mówi Karol. Martyna też myśli o płycie, ale 
dopiero za kilka lat, w myśl powiedzenia, że 
trening czyni mistrza. – Moje plany muzyczne 
sięgają bardzo daleko. Na początku chciałabym 
ponagrywać covery w studio, a potem nagrać 
do nich teledyski. Chcę to zrobić w tym roku – 
zdradza Martyna. – Na razie biorę udział kon-
kursach powiatowych i wojewódzkich. Mam 
duże wsparcie w mojej wychowawczyni, która 
pokłada we mnie ogromne nadzieje i bardzo 
mnie motywuje.

AGNIEsZkA BoRuTA
wyDział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Mam talent!
6 kwietnia w Długołęce odbędzie się jedyny w tym roku casting 
do IV edycji konkursu „Gminne Talenty. To szansa dla utalentowanych 
mieszkańców naszej gminy na wypłynięcie na szerokie wody.

karol rajter zaprezentował się barDzo profesjonalnie 
poDczas Dni gminy Długołęka 2016

martyna kowalska pięknie wyśpiewała sobie finał 
a potem wygraną w „gminnych talentach”
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InwestycjeOchrona środowiska

Część pojemników na odpady, 
znajdujących się na terenie 
gminy Długołęka, nie spełnia 
wymogów. Uniemożliwia to 
odbiór śmieci, powoduje 
przewracanie się pojemników 
a w konsekwencji ich 
uszkodzenia.

Wyżej wymienione nie-
prawidłowości wykazały 
przeprowadzone kontro-
le. – Odpady wystawiane 
są często w pojemnikach 

ogrodowych, niewymiarowych, które nie 
są przystosowane do rozładunku za po-
mocą standardowych śmieciarek – mówi 
Anna Sitnikow, kierownik wydziału 
ochrony środowiska. – W najbliższym 
czasie, pracownicy firmy odbierającej 
odpady na posesjach z niestandardowy-
mi pojemnikami, będą zostawiać ulotkę 
z informacją o  konieczności dostosowa-
nia pojemnika do zapisów regulaminu. 
Będzie na to miesiąc. Obowiązek wymia-
ny leży po stronie właściciela nierucho-
mości – zapowiada Sitnikow. 

Regulamin to podstawa
Zgodnie z regulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Długołęka 
właściciele nieruchomości muszą być wypo-
sażeni w pojemniki kompletne i nadające się 
do użytkowania oraz przystosowane do roz-
ładunku za pomocą standardowych śmiecia-
rek. – Nie zapominajmy również o obowiąz-
ku właściwego oznakowania pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów (kolor, opis) 
w sposób czytelny oraz wystawiania właści-
wych kolorystycznie worków, w terminach 
określonych w harmonogramie wywozu 
odpadów komunalnych na ten rok – dodaje 
urzędniczka. Pojemniki i worki z odpadami 
należy wystawiać wieczorem dnia poprze-
dzającego wywóz lub przed godz. 6 rano 
w dzień odbioru odpadów. – Często mamy 
zgłoszenia od mieszkańców o braku odbioru 
odpadów a wiemy, że pojemniki wystawione 
zostały dopiero po przejeździe śmieciarki. 
Takie reklamacje nie będą uwzględniane – 
uprzedza Anna Sitnikow. 
Pojemniki na odpady powinny być trzymane 
w boksach, bądź w granicach własnej działki. 
– Traktowanie ich jako elementu małej archi-
tektury i wystawianie w pasie drogowym, jest 
niezgodne z przepisami – dodaje.

AGNIEsZkA BoRuTA
wyDział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Wirus niegroźny dla 
człowieka, śmiertelny 
dla zwierząt
W ostatnim czasie w gospodarstwach rol-
nych na terenie kraju, mamy do czynienia 
z groźną chorobą - wysoce zjadliwą grypą 
ptaków (HPAI). Jej przypadki odnotowa-
no także w woj. dolnośląskim. 
W przypadku wykrycia ogniska choroby, 
służby weterynaryjne wprowadzają proce-
dury ich zwalczania m.in. poprzez wyzna-
czanie stref zapowietrzonych i zagrożonych 
w miejscu wykrycia wirusa oraz ustanawia-
nie w nich nakazów i zakazów. Wiąże się to 
z wysokimi kosztami obciążającymi gminę 
oraz stratami dla hodowców, którzy muszą 
zutylizować ptactwo i nie mogą sprzedawać 
zwierząt oraz produktów zwierzęcych. 

Profilaktyka to podstawa
W jaki sposób można zabezpieczyć zwierzęta 
(zarówno drób, jak i pozostałe) oraz zmini-
malizować ryzyko wystąpienia ogniska choro-

by w gospodarstwie? Stosując kilka prostych 
zasad, niewymagających dużych nakładów 
finansowych, które Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozowju Wsi przedstawiło na powyższej 

ikonografice. Wirus wysoce zjadliwej grypy 
ptaków nie jest groźny dla człowieka.
DAmIAN BuRDkA
wyDział ochrony śroDowiska

Odpady do poprawki

9Odwiedź nas na:  www.facebook.com/wdlugolece 

Tak wygląda prawidłowy pojemnik na od-
pady zmieszane. Jest on przystosowany 
do mechanicznego opróżniania za pomocą 
chwytaków grzebieniowych, dzięki posia-
daniu szerokiego kołnierza. Odpady segre-
gowane można wystawiać w workach.

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

Dzieje się – przetargi w naszej gminie (stan na 20.02.2017 r.) 
wydział remontów i inwestycji

Nazwa 
postępowania 

przetargowego

Termin 
otwarcia 

ofert

Informacja 
z otwarcia ofert 

(ilość złożonych ofert)/ 
podpisanie umowy

Termin 
realizacji 
umowy

modernizacja nawierzchni 
w bąkowie dz. nr. ew. 
70/3,64/8, 87 wraz 
z włączeniem do drogi 
powiatowej dz. nr ew. 
77/1

6.03.2017 marzec 2017 3 miesiące od dnia podpisania umowy

rozbudowa zespołu 
szkolno-przedszkolnego 
w Długołęce (budowa 
sali gimnastycznej oraz 
przebudowa istniejącego 
budynku szkoły 
podstawowej)

planowany termin 
ogłoszenia: 

ii połowa lutego 2017

marzec 2017 1)  budowa łącznika: 31.08.2017 - zakończenie robót 
budowlanych;

2)  przebudowa istniejącego budynku:  30.06.2018 - zakoń-
czenie robót budowlanych;

3)  budowa sali gimnastycznej: 30.11.2018 - zakończenie 
robót budowlanych;

rozbudowa zespołu 
szkolno-przedszkolnego 
w mirkowie

planowany termin 
ogłoszenia: 

i połowa marca 2017

marzec 2017 1)  budowa obiektu z 6 salami lekcyjnymi:  
31.07.2018 - zakończenie robót budowlanych;

2)  budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym i pozostałymi 2 salami lekcyjnymi: 
31.12.2018 - zakończenie robót budowlanych;

budowa świetlicy wiejskiej 
w oleśniczce  

8.03.2017 marzec 2017 30.10.2017 - zakończenie robót budowlanych;

modernizacja nawierzchni 
ul. polnej w Długołęce

planowany termin 
ogłoszenia: 

ii połowa lutego 2017

marzec 2017 3 miesiące od dnia podpisania umowy

budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przy-
łączami oraz spięciami 
przyłączy z instalacją 
wewnętrzną oraz sieciami 
przesyłowymi w rakowie 
i bielawie z podziałem na 
dwa pakiety:
Pakiet 1:
budowa kanalizacji 
w rakowie
Pakiet 2:
budowa kanalizacji 
w bielawie

 10.03.2017 marzec 2017 15.12.2018

usługa polegająca 
na opracowaniu 
dokumentacji projektowej 
dla budowy dróg 
rowerowych na terenie 
gminy Długołęka 
z podziałem na 3 zadania

planowany termin 
ogłoszenia: 

i połowa marca 2017

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

oznakowanie pionowe 
i poziome dróg gminnych

planowany termin 
ogłoszenia: 

i połowa marca 2017

marzec 2017 20.12.2017

remonty cząstkowe dróg 
gminnych

planowany termin 
ogłoszenia: 

i połowa marca 2017

marzec 2017 20.12.2017



10 Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl 11Odwiedź nas na:  www.facebook.com/wdlugolece 

Inwestycje/Fundusze Zewnętrzne/NieruchomościInwestycje/Fundusze Zewnętrzne

W pobliżu Pasikurowic znajduje się dro-
ga ekspresowa S8. Na miejscu znajduje się 
kościół oraz dwa sklepy spożywcze, punkty 
usługowe a także dworzec kolejowy, na któ-
rym zatrzymuje się szynobus relacji Wro-
cław-Trzebnica. Szkoła znajduje się w są-
siednim Siedlcu. Działka przeznaczona do 
sprzedaży położona jest przy ul. Miodowej, 
ok. 400 m od głównej drogi. Nieruchomość 

znajduje się na płaskim terenie i ma kształt 
prostokąta. Jej otoczenie stanowią tereny nie-
zabudowane (pola i las) oraz zabudowa jed-
norodzinna. Sieci infrastruktury technicznej 
doprowadzone są do zabudowań przy ul. 
Miodowej ok. 100 m od granicy działki.

DARIA ŚPIEwAk-wsolAk
wyDział planowania przestrzennego i gospoDarki 

nieruchomościami

Zamieszkaj w gminie  
Długołęka - Pasikurowice
Pasikurowice to wieś położona w północno-zachodniej części 
gminy Długołęka. Dojazd do Wrocławia zajmuje stąd ok. 20 minut. 
Działka wystawiona na sprzedaż, przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.

Działka nr: 104/2 o pow. 0,1503 ha,  
planowany termin I przetargu – maj 2017 r.

w związku z ambitnym planem na 2017 rok, 
jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe, przy-
bliżamy Państwu ich szczegóły.

Oświata

Przebudowa budynku szkoły pod-
stawowej przy zespole szkolno-
przedszkolnym w Długołęce
Inwestycja polegająca na przeprowadzeniu general-
nego remontu starego budynku szkoły podstawowej 
obejmuje jego przebudowę, przy zachowaniu pier-
wotnych gabarytów zewnętrznych i lokalizacji ist-
niejącego wejścia głównego. Z wejścia głównego do 
przebudowanego budynku będzie dostęp poprzez 
niewielki hol prowadzący do otwartej klatki scho-
dowej oraz windy. Na parterze powstanie szatnia dla 
wszystkich dzieci, a po przeciwnej stronie węzeł sa-
nitarny dla dzieci i nauczycieli. Pojawi się także duża 
świetlica, dodatkowo jedna sala dydaktyczna oraz 
trzy pomieszczenia administracyjne. Na piętrze 
znajdą się dwie sale lekcyjne oraz węzeł sanitarny. 
Po stronie północnej zaplanowano pokój nauczy-
cielski i pokój pedagoga. Nad świetlicą będzie sala 
komputerowa. Kwota, jaką zabezpieczono w budże-
cie gminy na na ten cel, to 2,2 mln zł brutto. Inwesty-
cja planowana jest do realizacji w latach 2017-2018. 
Obecnie przygotowywane jest postępowanie prze-
targowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, 
których rozpoczęcie w terenie planowane jest w II 
kwartale br. Z uwagi na uwarunkowania techniczne 
i zakres prac, muszą się one rozpocząć od budowy 
łącznika w celu zapewnienia komunikacji wewnątrz 
całego obiektu. Łącznik powinien być gotowy do 
końca sierpnia br., tak by od 1 września br. mógł on 
służyć uczniom i nauczycielom.

Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.

Budowa sali gimnastycznej przy 
zespole szkolno-przedszkolnym 
w Długołęce
Równolegle do prac w zakresie przebudowy stare-
go budynku szkoły podstawowej, budowana bę-
dzie sala gimnastyczna o pow. ok. 400 mkw. Na re-
alizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy 
kwotę 1,65 mln zł brutto, a prace mają rozpocząć 
się w 2017 r. Termin zakończenia inwestycji zapla-
nowano na koniec przyszłego roku, tak by można 
było korzystać z nowego obiektu sportowego od II 
semestru roku szkolnego 2018/2019.

Kontynuacja i zakończenie budo-
wy hali sportowej w Kiełczowie
Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej 
w 2016 r. Termin jego zakończenia przypada na 
IV kwartał br. Wartość zadania wynosi 4,72 mln 
zł brutto (z czego 1 137 100,00 zł to dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Zakres prac 
obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sporto-
wej przy istniejącym kompleksie szkolnym.

Rozbudowa zespołu szkolno-
przedszkolnego wraz z budową 
sali gimnastycznej w Mirkowie
W tym roku rozpoczniemy prace polegające na 
rozbudowie szkoły w Mirkowie wraz z budową 
sali gimnastycznej. Ich zakres obejmuje rozbudo-
wę obecnego budynku o nowy obiekt dydaktyczny, 
w którym zlokalizowanych będzie 8 sal lekcyjnych 
oraz zaplecze sanitarno-szatniowe dla budowanej 

sali gimnastycznej. Termin wykonania to początek 
2019 r. Pierwszy etap prac, polegający na budowie 
obiektu z 6 salami lekcyjnymi, planowany jest do 
zakończenia już w sierpniu 2018 r., aby od wrze-
śnia 2018 r. umożliwić prowadzenie w budynku 
zajęć dydaktycznych. Pozostałe prace, tj. budowa 
zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z salą gim-
nastyczną oraz dodatkowymi 2 salami lekcyjnymi, 
planowane są do zakończenia w styczniu 2019 r., by 
oddać obiekt do użytkowania od II semestru roku 
szkolnego 2018/2019. W budżecie gminy zabez-
pieczono kwotę w wysokości 6,05 mln zł brutto.

Budowa przedszkola w Borowej
Obecnie trwają prace w zakresie opracowania do-
kumentacji projektowej dla budowy przedszkola 
w Borowej – ich zakończenie planowane jest na II 
kwartał br. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
rozpoczniemy prace w terenie jeszcze w tym roku 
(na przełomie III i IV kwartału br.), z pełną ich re-
alizacją i zakończeniem w ostatnim kwartale 2018 
r. Na zadanie zabezpieczono w budżecie gminy 
kwotę w wysokości 5 mln zł brutto.

Drogi
Przebudowa ul. Sportowej w Wil-
czycach – wydłużony termin 
zakończenia zadania
W związku z koniecznością wykonania znacznej 
ilości dodatkowych przyłączy kanalizacji deszczo-
wej odprowadzających wodę opadową z terenu pry-
watnych posesji i włączenia ich do wykonywanej 
sieci kanalizacji deszczowej (konieczność realizacji 
tych prac zgłoszono nam przez właścicieli nieru-
chomości zlokalizowanych w obrębie prowadzonej 

inwestycji już w trakcie prowadzenia inwestycji), trzeba 
przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy (do 
30 kwietnia 2017 r.) Na wydłużenie terminu wykonania 
umowy miał również wpływ fakt ujawnienia, w trakcie 
prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych, 
niezinwentaryzowanych wcześniej sieci drenarskich 
(częściowo zniszczonych i wymagających prawidłowe-
go odtworzenia). Mając świadomość utrudnień, z jaki-
mi borykać muszą się mieszkańcy przebudowywanej 
ulicy, pragniemy za wszelkie problemy przeprosić i za-
pewnić, iż pomimo niesprzyjających okoliczności, po-
dejmujemy wszelkie działania, które – w świetle przepi-
sów prawa i zapisów obowiązującej nas umowy – mają 
doprowadzić do zakończenia inwestycji.

Kanalizacja sanitarna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Domaszczynie – opóźnienia wyko-
nawcy
Opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych pole-
gających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Do-
maszczynie wynikają z winy wykonawcy, który nie 
wywiązał się z umownego terminu ich zakończenia 
(tj. 15 grudnia 2016 r.). W konsekwencji, od 16 grud-
nia 2016 r. są mu naliczane kary umowne z tego tytułu 
(w zgodzie z obowiązującymi zapisami umowy). Do 
ostatecznego zakończenia inwestycji pozostało wykonie 
kilku przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji zlokali-
zowanych przy ul. Trzebnickiej oraz odtworzenie dróg 
bitumicznych i poprawa nawierzchni dróg gruntowych. 
Przeszkodą w zakończeniu prac były jak dotąd warunki 
atmosferyczne (ujemne temperatury), jednak w związ-
ku z ich poprawą, wykonawca ma wznowić realizację 
robót budowlanych.

kATARZyNA wolIckA
wyDział remontów i inwestycji

  inwestycje  inwestycje  inwestycje  inwestycje  inwestycje  inwestycje 

Suczka w typie rasy Akita, jest łagodna  
i miła, do przytulania i pieszczot.  
Ma ok 5 lat. 
KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI:
adopcje@matuzalki.pl 
tel. 518-75-66-65, 71 323-02-72

Czekam na ciebie!

30 stycznia gmina Długołęka podpisała 
umowę o dofinasowanie projektu pn. „Roz-
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Długołęce – etap II i III (2014-2018)”. – Kwo-
tę 2 210 082,32 zł otrzymaliśmy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – mówi Kamila Rot, kierownik 
wydziału pozyskiwania zewnętrznych środ-
ków finansowych. Realizacja projektu rozpo-
częła się 7 sierpnia 2015 r. i ma potrwać do 31 
października 2018 r. – Jego całkowita wartość 
to 5 825 553,06 zł a główny cel to poprawa wa-
runków nauczania w zespole szkolno-przedsz-

kolnym w Długołęce – dodaje urzędniczka. 
Projekt jest częścią szerszego planu inwesty-
cyjnego, który ma podnieść jakość edukacji 
na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmuje 
rozbudowę budynku o skrzydło dydaktyczne, 
przebudowę budynku szkoły oraz budowę 
łącznika z budynkiem przedszkola, wyposa-
żenie sal lekcyjnych nauczania początkowego 
(klasy I-III) oraz pracowni tematycznych (ma-
tematycznej, przyrodniczej i komputerowej) i 
promocję projektu. – Dzięki temu m.in. po-
szerzy się oferta edukacyjna w zakresie zajęć 
dodatkowych – podsumowuje Kamila Rot. 
AGNIEsZkA BoRuTA
wyDział promocji gminy i współpracy z zagranicą 

 NA co ZNAmy wyNIkI NABoRów?

•  Otrzymaliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 84 tys. zł na zapewnienie funkcjo-
nowania gminnego żłobka w Długołęce. 
Dodatkowe fundusze dostaliśmy w ra-
mach programu „MALUCH plus”.

•  Pozyskaliśmy dotację w wysokości 840 
tys. zł i niskooprocentowaną pożycz-
kę, ok. 2,5 mln zł, na budowę kanali-
zacji sanitarnej w Szczodrem. Fundusze 
otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 

Ze względu na ograniczoną pulę środków, 
nie otrzymaliśmy dofinansowania na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w Oleśnicz-
ce. O fundusze staraliśmy się w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020.

  NA co ZŁożylIŚmy wNIoskI o DofINANsowANIE?

•  Staramy się o dofinansowanie budowy boisk wielo-
funkcyjnych w Stępiniu i Dobroszowie (wnioskowa-
na kwota dotacji to ponad 318 tys. zł) oraz w Brzeziej 
Łące (wnioskowana kwota dotacji to ponad 280 tys. 
zł). O środki ubiegamy się w ramach naboru Lokal-
nej Grupy Działania Dobra Widawa (środki Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020).

•  Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie usuwania 
azbestu z terenu gminy w 2017 r. Wnioskowana kwo-
ta dotacji to prawie 53 tys. zł. O zewnętrzne środki 
ubiegamy się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

•  Staramy się o dofinansowanie pracy Lokalnych 
Animatorów Sportu na Orlikach w Brzeziej Łące, 
Kiełczowie i Łozinie. Wnioskowana kwota dota-
cji to prawie 30 tys. zł.

kAmIlA ZAusTowIcZ
wyDział pozyskiwania zewnętrznych śroDków 
finansowych

Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego  
w Długołęce

 DOTACJE NA BIEżąCO



Z Andrzejem miszkiewiczem, 
dyrektorem Toyota Dobrygowski 
w Długołęce, rozmawia Agnieszka 
Boruta.
Salon w Długołęce to największą inwesty-
cja spółki Dobrygowski. Obiekt dostępny 
jest dla klientów od 21 października 2013 
roku. Jakie czynniki zadecydowały o tym, 
że właściciele otworzyli salon właśnie 
tutaj?
ANDRZEJ MISZKIEWICZ: Największym 
atutem tego miejsca jest lokalizacja. Wybór 
gminy Długołęka jest decyzją przemyślaną, 
bowiem tu nie ograniczają nas żadne barie-
ry. Duża działka dała możliwość zagospo-
darowania jej w sposób kompleksowy. To 
zdecydowanie korzyść dla klientów, któ-
rzy oczekują całościowej opieki w jednym 
miejscu: salonu sprzedaży samochodów 
nowych, placu ekspozycyjnego na auta uży-
wane, serwisu mechanicznego i blachar-
sko-lakierniczego. Salon został zaprojek-
towany zgodnie z najnowszymi trendami 
architektonicznymi. Na powierzchni 4000 
mkw. zlokalizowanych jest aż 20 stanowisk 
obsługowych serwisu, dwie poczekalnie dla 
klientów, restauracja, centrum samocho-
dów nowych i używanych, dział obsługi flo-
towej, dział kredytów i ubezpieczeń, dział 
blacharsko-lakierniczy, myjnia, a także roz-
legły parking, który jest w stanie pomieścić 
prawie 300 pojazdów.

Czy z perspektywy czasu wybór lokaliza-
cji był trafną decyzją?
A.M.: Gmina Długołęka to obszar, który 
upodobali sobie przedsiębiorcy z okolic 
Wrocławia. Nic dziwnego, daje duże moż-
liwości lokacyjne, a odległość do wrocław-
skiej aglomeracji nie jest duża. Dodatko-
wym plusem jest znajdująca się w pobliżu 
Autostradowa Obwodnica Wrocławia, któ-
ra pozwala na szybki dojazd do odległych 
części Wrocławia. Poza tym wystarczy się 
rozejrzeć – nowe inwestycje motoryzacyj-
ne i te przyszłe, o których już wiadomo, 
utwierdzają nas w przekonaniu o słuszno-
ści naszej decyzji.

Czy 2016 rok to był dobry czas dla salonu 
sprzedaży w Długołęce?
A.M.: W 2015 roku zadebiutowaliśmy na liście 
TOP5, czyli rok od uruchomienia inwestycji 
w największy salon Toyoty w Polsce, który 
podbił serca wrocławian i podniósł sprzedaż 
do tak wysokiego poziomu. Jestem bardzo 
zadowolony z wyników mojej firmy, która 
w 2016 r. osiągnęła imponujący wynik pra-
wie 1800 sprzedanych samochodów nowych 
i używanych. Warto zaznaczyć, że salon To-
yoty w Długołęce specjalizuje się w sprzedaży 
i serwisie aut z napędem hybrydowym – tylko 
w ubiegłym roku wyjechało od nas prawie 200 
nowych samochodów hybrydowych.

 To sporo...
A.M.: Bo korzyści z technologii hybrydowej 
jest wiele. To nie tylko oszczędność paliwa. 
Warto wspomnieć, że od jakiegoś czasu we 
Wrocławiu wszystkie hybrydy parkować 
mogą za darmo na miejskich parkingach. 
Poza tym są ekologiczne, znacznie cichsze 
od zwykłych aut, emitują mniej spalin, co 
przy aktualnym stanie powietrza jest bardzo 
ważne. Co bardzo istotne – hybrydy nie po-
trzebują drogiej infrastruktury, której brak 
jest hamulcem rozwoju samochodów elek-
trycznych. Tankujemy na stacji benzynowej, 
a akumulator ładuje się sam w trakcie jazdy. 
Wracając do pytania, Toyota Dobrygowski 
wypracowała sobie na przestrzeni lat znako-
mitą renomę, mierzoną nie tylko referencja-
mi zadowolonych klientów, ale i zasłużonymi 
laurami, takimi jak: Gazele Biznesu Pulsu Biz-
nesu czy Diament Forbesa. Jako jedyny dealer 
Toyoty w Polsce sześciokrotnie otrzymał sta-
tuetkę Dealera Roku, przyznawaną każdego 
roku najlepszej stacji Toyoty w Polsce. Poza 
tym salon Toyoty w Długołęce – jako jedyny 
serwis likwidacji szkód na rynku wrocław-
skim, może poszczycić się certyfikatem jako-
ści nadanym przez Toyota Motor Europe.

Na stronie internetowej jest informacja, 
że salon w Długołęce docelowo zatrud-
ni 100 osób. Ilu pracowników jest dzisiaj 
i jak wielu z nich to mieszkańcy gminy 
Długołęka?
A.M.: Po trzech latach od otwarcia stacji za-

trudniamy 104 pracowników, prawie 1/4 to 
mieszkańcy gminy Długołęka.

Specjaliści w jakiej dziedzinie znajdą tu 
pracę?
A.M.: Firma się rozrasta, obsługujemy coraz 
więcej klientów z Wrocławia i okolicznych gmin, 
więc i rekrutujemy. Szukamy przede wszystkim 
wykwalifikowanych techników: lakierników, 
mechaników, elektryków, ale także doradców 
ds. handlowych i serwisantów. Pełna oferta re-
krutacyjna znajduje się na naszej stronie www.
ToyotaWroclaw.pl w zakładce rekrutacja. Czeka-
my na ludzi otwartych na zmiany, nastawionych 
na tworzenie niestandardowych rozwiązań, któ-
rzy z entuzjazmem podejmują nowe wyzwania. 
Ludzi, dla których ważna jest współpraca w reali-
zacji założonych celów i nasze hasło: Toyota Dłu-
gołęka Dobrygowski – Z pasją dla Ciebie!

Jakie plany rozwojowe oraz jakie cele 
na najbliższe lata stawia sobie Toyota 
Dobrygowski?
A.M.: Firma Dobrygowski działa na Dolnym 
Śląsku już ćwierć wieku: najpierw autoryzowa-
na stacja w Lubinie, potem w Długołęce, za pół 
roku otwieramy nowy salon Toyoty w Krako-
wie. Prócz tego powołaliśmy spółkę Kaizen 
Fleet, która zasięgiem obejmuje cały kraj i spe-
cjalizuje się w długoterminowym wynajmie 
samochodów oraz doradztwem flotowym. Nie 
ustajemy w rozwoju i oczywiście stale działa-
my „Z pasją dla Ciebie”.

Czekamy na ludzi  
otwartych na zmiany
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