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Z życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Wiosna przyszła! Jest coraz cieplej, kwiaty rozkwitają, ludzie 
jakby weselsi... To niesamowite jak ładna pogoda i słońce 
wpływają na nasze samopoczucie. Nie ukrywam, że mnie 
nastraja niezwykle pozytywnie i dodaje energii do działa-

nia. A już wkrótce święta, więc tym bardziej czas jest wyjątkowy.
Wiosna to doskonały moment, by zadbać o zdrowie. Kontynuujemy 
w gminie program profilaktyki zdrowotnej związany z eliminacją zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). To informacja dla rodziców trzy-
nastolatek. Wiemy, że ze szczepienia może skorzystać aż 165 dziewczynek. 
To doskonała szansa na to, by uchronić się przed wirusem. Wykorzystajcie 
ją. Odsyłam Państwa po szczegóły na str. 2.
W tym numerze gazety dużo miejsca poświęcamy ochronie środowiska. 
Poruszamy temat wycinki drzew oraz kompostowania „u źródła”. Warto 
przeczytać te dwa artykuły (str. 8-9). 
Natomiast sportowcy z sukcesami z naszej gminy powinni zajrzeć na str. 6, 
gdzie piszemy o zasadach ubiegania się o stypendium. Wniosek może zło-
żyć klub sportowy, rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub sam za-
wodnik. Jest na to czas do 14 kwietnia.
Do końca kwietnia została przedłużona zbiórka publiczna na rzecz rodzi-
ny z Długołęki poszkodowanej w wyniku pożaru. Zwracam się z gorącą 
prośbą do wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy 
pogorzelcom. Dziękuję tym, którzy już okazali swoje wsparcie, na wiele 
sposobów. Szczegóły zbiórki znajdują się na str. 2. 
Komitet Społeczny „Długołęka dla Rwandy” również w tym roku kontynu-
uje zbiórkę publiczną na rzecz rwandyjskich dzieci. Dla przypomnienia, 
na str. 3 podajemy numer konta, na który można przelewać pieniądze. 
W obu przypadkach liczy się każda złotówka, proszę mi wierzyć, bo po-
trzeby są ogromne. Dobro wraca!

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

Zbiórka przedłużona
Do końca kwietnia została przedłużona 
zbiórka publiczna na rzecz rodziny z Długo-
łęki, która w wyniku pożaru 22 lutego straciła 
dach nad głową. Każda pomoc – finansowa, 
rzeczowa, usługowa jest bardzo potrzebna. 
Szczegółów udziela Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, tel. 71 315 20 50. Pieniądze 
dla pogorzelców można przelewać na kon-
to: 22 9584 1021 2003 0302 7013 0001 Bank 
Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Dłu-
gołęce. Dziękujemy wszystkim za okazane 
wsparcie!

Razem dla rozwoju  
gminy!
Każdego, kto chce mieć osobisty wkład w roz-
wój swojej gminy, zachęcamy do wskazania 
w deklaracji podatkowej PIT faktycznego 
miejsca zamieszkania. Dzięki temu podatek 
zasili budżet gminy Długołęka a pozyskane 
fundusze zostaną przeznaczone na rozbudo-
wę infrastruktury również w Twojej miejsco-
wości. Do celów podatkowych liczy się miej-
sce zamieszkania (nie zameldowania). Każda 
złotówka z Twojego podatku poprawi jakość 
naszego wspólnego życia!

Szczepienia  
przeciwko HPV
Od 2011 r. gmina Długołęka realizuje Program 
Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku elimina-
cji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV). Bezpłatne szczepienia kierowane są 
do wszystkich dziewczynek w wieku 13 lat, 
zameldowanych na pobyt stały w gminie 
Długołęka, których rodzice wyrażą zgodę 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepłej i radosnej atmos-

fery przy wielkanocnym stole, wiosennego nastroju i prawdziwego 
szczęścia. Niech te szczególne dni spędzone w rodzin-

nym gronie będą czasem zadumy, 
niosąc miłość i siłę do przezwycię-
żania trosk. 

Życzy Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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Z życia gminy

na szczepienie. W tym roku do programu zo-
stało zakwalifikowanych 165 osób. Mogą one 
skorzystać z dwóch przychodni na terenie 
gminy: Praktyka Lekarza Rodzinnego-Sła-
win w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14 (dla 
zameldowanych na pobyt stały w Kiełczo-
wie, Kiełczówku, Piecowicach i Wilczycach), 
DONMED Przychodnia Rodzinna Donata 
Tużnik w Brzeziej Łące przy ul. Krótkiej 3 (dla 
zameldowanych w pozostałych miejscowo-
ściach). Koszt szczepienia jednej dziewczynki 
to 501 zł a całego programu 82 665 zł.

Długołęka: Zawalcz 
o swoje marzenia!
6 kwietnia (czwartek), o godz. 16.30 w sali 
konferencyjnej urzędu gminy, odbędzie 

się jedyny casting  
do 4. edycji „Gmin-
nych Talentów”. Dzie-
sięciu finalistów wystą-
pi podczas Dni Gminy 
Długołęka. Nagrodą 
główną w konkursie 
jest 1000 zł oraz moż-
liwość nagrania teledy-
sku lub płyty. Jeśli po-
trafisz śpiewać, tańczyć, 
grać na instrumencie 
lub posiadasz inny ta-
lent, który chciałbyś 
zaprezentować szerszej 

publiczności, ten konkurs jest właśnie dla Cie-
bie! Regulamin na: www.gmina.dlugoleka.pl

Długołęka: Licealista 
w wielkim mieście
Uczeń klasy maturalnej gminnego liceum, 
Andrzej Sznajder, został laureatem kon-
kursu z wiedzy o Unii Europejskiej pn. 
„Integracja Europejska – wczoraj i dziś”. 
Andrzej w nagrodę (ufundowaną przez eu-
roposeł Lidię Geringer de Oedenberg, która 
objęła patronat nad konkursem) pojedzie 
na cztery dni do stolicy Belgii. Życzymy 
laureatowi wspaniałych wrażeń i dalszych 
sukcesów!

aNdrzej odebrał gratulacje od dyrektora szkoły 
grażyNy Pilarskiej

Długołęka: Ze strażą  
za pan brat
7 marca odbyły się gminne eliminacje 40. 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nich 
udział uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i liceum z naszej gminy. Konkurs służy 
edukowaniu dzieci i młodzieży w zakresie za-
sad postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego. Etap powiatowy odbędzie się 5 
kwietnia we Wrocławiu. Zakwalifikowali się 
do niego: Gracjan Rzymowski (SP w Brzeziej 
Łące), Aleksander Węglarz (SP w Szczodrem), 
Zuzanna Ryś (gimnazjum w Brzeziej Łące), 
Anna Góralczyk (gimnazjum w Siedlcu), Mi-
chał Nowak (liceum w Długołęce). Gratuluje-
my i życzymy powodzenia!

Wiedza o straży PożarNej to Nie tylko domeNa 
mężczyzN

A ja jestem rudy lis

gruPa szczęśliWcóW

24 marca odbyło się wręczenie nagród w kon-
kursie „Zwierzęta gminnych lasów i łąk” zor-
ganizowanym przez wójta gminy Długołęka 
i studio projektowe ARCHiTEKT. Zwierzaki 
namalowane przez dzieci nie były tak groźne, 
jak na przykład lis z wiersza Jana Brzechwy 
(„A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę 
gryzł!”), lecz miłe i kolorowe. Spośród rekor-
dowej liczby 169 zgłoszeń komisja wybrała 
i nagrodziła 12 prac. Zwycięzcy otrzymali 
gry planszowe, a ich dzieła zostaną wykorzy-
stane do projektowania wnętrz przedszkola 
w Borowej. Dziękujemy wszystkim uczest-

nikom za udział w konkursie i gratulujemy 
pomysłowości! Nagrodzeni: Piotr Mycek 
z SP w Długołęce, Michał Majda z ZS w Sie-
dlcu (I m-ce ex aequo); Karolina Tychańska 
z SP w Borowej, Natalia Mycek z przedszkola 
w Długołęce (II m-ce ex aequo); Miłosz Za-
wierucha z SP w Borowej, Anna Wojewoda 
z ZSP w Mirkowie (III m-ce ex aequo); Ty-
moteusz Rzeźnik z przedszkola w Borowej, 
Olga Ślęzak z ZSP w Mirkowie, Antonina 
Popielarz z ZS w Brzeziej Łące, Jan Kisiel 
z przedszkola w Długołęce, Weronika Gniłka 
z SP w Długołęce, Dominik Kulik z ZS w Sie-
dlcu (wyróżnienia).

Sołtys Roku
10 marca we Wrocławiu odbyła się uroczysta 
gala konkursu „Sołtys Roku 2016”. Nagroda 
przyznawana jest sołtysom z Dolnego Śląska 
za ich działalność i osiągnięcia, zaangażo-
wanie w sprawy społeczne, organizujących 
aktywizację mieszkańców i wspierających 
kulturę i miejscowy folklor. Gminę Długołę-
ka w tym roku reprezentowali sołtysi Jakso-
nowic i Stępina: Marek Szymanowicz i Izydor 
Kamiński. I miejsce w konkursie zajął Dawid 
Stawiak z Siemianic w gminie Oborniki Ślą-
skie. Gratulujemy wszystkim nominowanym, 
wyróżnionym i nagrodzonym, a w szczegól-
ności naszym wspaniałym sołtysom, którzy 
są sołtysami roku każdego dnia!

Nasi sołtysi z WojeWodą PaWłem HreNiakiem i zastęPcą 
Wójta HaliNą szydłoWską 

Długołęka dla Rwandy
W 2017 roku Komitet Społeczny „Długołęka 
dla Rwandy” kontynuuje zbiórkę publicz-
ną, której celem jest sfinansowanie kosztów 
wyżywienia i zakup podręczników, pomocy 
naukowych oraz wyposażenia dla uczniów 
szkoły w Remera. Zapraszamy na www.face-
book.com/dlugolekadlarwandy oraz zachę-
camy do pomocy.
Komitet Społeczny „Długołęka dla 
Rwandy” Długołęka, ul. Robot-
nicza 12, 55-095 Mirków nr kon-
ta: 84 9584 1021 2003 0302 5240 0001 tytuł 
wpłaty: „Długołęka dla Rwandy”
oPracoWały: 
EwEliNA ANisimowicZ, AGNiEsZkA BoRuTA 
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą
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„Gminny Dzień Kobiet”, który 
odbył się 5 marca w Borowej, 
upłynął pod znakiem zabawy, 
relaksu i troski o własne piękno.

Impreza odbyła się w budynku gimnazjum 
i trwała od godz. 14 do wieczora. – Te 
pięć godzin minęło mi bardzo intensyw-
nie. Wspólnie spędzone chwile z córką 
u fryzjera i na warsztatach tworzenia ra-

mek na zdjęcia, to był dla mnie wyjątkowy czas 
– wspomina Beata Skowrońska z Wrocławia, 
która niedzielne popołudnie spędziła w gminie 
Długołęka już po raz drugi. Cieszy fakt, że in-
formacje o wydarzeniach w gminie Długołęka 
docierają do stolicy Dolnego Śląska. Nasi go-
ście, wśród których znaleźli się także panowie, 
mogli skorzystać z oferty różnych stoisk han-
dlowych, odwiedzić strefę zdrowia oraz odpo-
cząć w kawiarence, w której swoje smakołyki 
serwowały koła gospodyń wiejskich. 
Panie miały możliwość skorzystania z usług fry-
zjera, kosmetyczki, manicurzystki, masażystki, 
wizażystki i wróżki zupełnie za darmo. – Co 
roku przygotowujemy dla płci pięknej stre-
fę urody, by w jednym miejscu kobiety miały 
wszystko czego potrzebują, bez krążenia po sa-
lonach kosmetycznych i wydawania pieniędzy. 
Ta formuła się sprawdza i co za tym idzie, bar-
dzo cieszy panie w każdym wieku –  mówi wójt 
Iwona Agnieszka Łebek. Bogata oferta warszta-
tów rękodzielniczych zainteresowała zwłaszcza 
młode damy, które tworzyły własną biżuterię, 
przyrządzały słodycze i składały pudełeczka 
na prezenty. Czas wszystkim umilały dźwięki 
muzyki na żywo w wykonaniu młodych woka-
listów z gminy Długołęka i okolic. 

Ten dzień należał do kobiet!
stoiska HaNdloWe kusiły m.iN. rękodziełem koloroWa kaWiareNka była oblegaNa

Dziękujemy 
dyrekcji szkoły 
w Borowej i jej 
pracownikom 
za pomoc 
w organizacji 
wydarzenia.
Dziękujemy 
również sponsorom:
•   Arko 

Fitness&Taniec 
w Oleśnicy

•   Familiowo – 
Family Thinking 
w Pasikurowicach

•   Instytut Zdrowia 
i Urody Sentido 
w Długołęce

•   Oriflame
•   Remedium. 

Centrum 
Leczenia Otyłości 
Zdrowego 
Żywienia 
w Wilczycach

•   Usługi Fryzjerskie 
Katarzyna 
Miziniak

mamy śWiętoWały, dzieci tWorzyły dzieła

 strefa PiękNa Pękała W szWacH

Z życia gminy

Wójt iWoNa 
agNieszka 
łebek

– Relaks w kawiarni, w takim otoczeniu, to 
czysta przyjemność – mówiła Magda Jarmo-
lińska z Długołęki, stała bywalczyni święta 
kobiet. Impreza była też okazją do wzięcia 
udziału w kontynuowanej w tym roku zbiór-
ce pieniędzy na dożywianie dzieci z Rwandy. 
Dzięki otwartym sercom uczestników wyda-
rzenia udało się zebrać 1127 złotych. Na za-

kończenie odbyło się losowanie atrakcyjnych 
nagród ufundowanych przez sponsorów. Fo-
torelacja z wydarzenia znajduje się na www.
facebook.com/wdlugolece a film na www.
youtube.com/user/DlugolekaTV

AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą
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Kultura w gminie

Randka w ciemno

W Walentynki zaprosiliśmy wielbicieli ksią-
żek do biblioteki w Długołęce na randkę 
w ciemno... z książką. Każdy mógł wypoży-
czyć egzemplarz, który ukryty był w ozdob-
nym opakowaniu i dopiero w domu spraw-
dzić, na jaki trafił tytuł.

Konkurs: Czytam,  
to tu, to tam
Trwa akcja „Wszędzie czytam”. Zachęcamy do 
przesyłania zdjęć, na których czytacie w róż-
nych miejscach. Autorzy najciekawszych fo-
tografii zostaną nagrodzeni. Zdjęcia należy 
przesyłać w wiadomości na Facebooku: www.
facebook.com/bibliotekawdlugolece

Z biblioteką przez świat

Ferie w bibliotece minęły w bardzo miłej at-
mosferze. W filii w Mirkowie razem z Nelą, 
małą reporterką, zwiedzaliśmy świat. Byliśmy 
w Wietnamie, Birmie, Japonii, Peru i Boliwii. 
Podziwialiśmy piękne miejsca,  poznaliśmy 
tamtejsze rośliny oraz zwierzęta, tradycje 
i zwyczaje. Braliśmy nawet udział w Wielkim 
Turnieju Sumo. Uczestnicy zajęć wiedzą już, 
skąd pochodzą ziemniaki, jakie są gatunki 

ryżu, jak smakuje sushi, dlaczego flamingi są 
różowe i co się robi podczas noworocznego 
festiwalu wodnego.

Małych Polaków  
rozmowy

8 marca w bibliotece w Długołęce odbyło się 
spotkanie z przedszkolakami, podczas któ-
rego czytaliśmy książki o zwierzętach. Dzie-
ci nauczyły się dzielić literaturę na wytwory 
wyobraźni autora i dzieła popularnonauko-
we. Potem zmagały się z zagadkami o dzikich 
zwierzętach żyjących w wodzie, na ziemi 
i w powietrzu. Najwięcej radości i śmiechu 
było podczas przebierania się za wybrane 
zwierzaki.

Uwolnili książki
Biblioteka przyłączyła się do świętowania 
Gminnego Dnia Kobiet w Borowej i „uwal-
niała książki”. Każdy bezpłatnie mógł wybrać 
dla siebie lekturę, a także wysłuchać kilku 
bardzo ciekawych prelekcji.

Oko w oko z Fabicką
10 marca w bibliotekach w Brzeziej Łące 
i Borowej uczniowie klas szóstych szkoły 
podstawowej spotkali się z autorką książek 
dla dzieci i młodzieży, felietonistką i filmo-
znawcą Joanną Fabicką. Młodzi czytelnicy 
zadawali wiele dociekliwych pytań. Dzięku-
jemy za przybycie.

To jeszcze przed nami
Już niebawem, w ramach projektu „Z biblio-
teki w świat”, rusza cykl zajęć dla dzieci pn. 
„Magia Kuby”. Mali czytelnicy dowiedzą się, 
gdzie leży ten kraj, jakim językiem posługują 
się tam ludzie, jakiej muzyki słuchają, a tak-
że jakie zwierzęta i rośliny tam żyją oraz czy 
warto jechać tam na wakacje.  Klub Małego 
Czytelnika w Długołęce zaprasza 7 kwietnia 
o godz. 16.30 dzieci w wieku 1-3 lat na zajęcia 
o tematyce wielkanocnej. Zapisy: osobiście 
w bibliotece w Długołęce przy ul. Szkolnej 40 
A lub pod nr tel. 71 315 26 86.

Spotkanie z Afryką 

Ferie w ośrodku kultury odbyły się pn. 
„W rytm Afryki”. Młodzież udała się w eg-
zotyczną podróż. W programie znalazły się: 
gra na bębnach afrykańskich, ćwiczenia mu-
zyczno-językowe oraz warsztaty plastyczne. 
Uczestnicy zajęć zwiedzili też Wytwórnię Fi-
gur Woskowych we Wrocławiu i wzięli udział 
w afrykańskim balu karnawałowym. Z zajęć 
feryjnych skorzystało ponad 100 osób. 
 

Wielkanocne inspiracje
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 8 kwiet-
nia w godz. 10-13 do swojej siedziby przy 
ul. Wiejskiej 23 w Długołęce na warsztaty 
wielkanocne. Mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli własnoręcznie wykonać m.in. ozdoby, 
palmy i stroiki wielkanocne.

Kuba – wyspa, 
jak wulkan  
gorąca
25 kwietnia o godz. 17 urząd gminy w Dłu-
gołęce zamieni się w gorącą wyspę za sprawą 
wieczoru kubańskiego, podczas którego będzie 
można obejrzeć fotografie autorstwa Ryszarda 
Sobolewskiego, podróżnika i dziennikarza. 
Uroczystego otwarcia wystawy pn. „Magia 
Kuby” dokona ambasador tego kraju w Polsce 
Jorge Marti Martinez, który objął wydarzenie 
honorowym patronatem. Muzyczną gwiazdą 
będzie Nando Del Rio, kubański muzyk miesz-
kający w Polsce. Będzie gorąco!

Migawki 
kulturalne
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któż Nie cHciałby sPędzić Wieczoru z taką książką?

dzieci słucHały jak zaczaroWaNe

uczestNicy balu byli W WyśmieNitycH NastrojacH

mali Przyszli PodróżNicy
Nie ma to jak zdjęcie z ulubioNą Pisarką 
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Z życia gminy

Do 14 kwietnia można składać 
wnioski o przyznanie stypendiów 
sportowych.

O  stypendia mogą się starać miesz-
kańcy gminy Długołęka, którzy 
na dzień złożenia wniosku kon-
tynuują naukę, nie mają więcej 
niż 25 lat oraz w okresie od 1 

października 2015 r. do 30 września 2016 
r. uzyskali wysokie wyniki sportowe w dys-
cyplinach mających znaczenie dla gminy 
Długołęka. Chodzi tu o piłkę nożną, piłkę 
ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową, ho-
kej na trawie, unihokej, lekkoatletykę, spor-
ty walki, taniec, pływanie, golf, tenis ziem-
ny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, 
sporty motorowe, żeglarstwo, jeździectwo, 
szachy oraz gimnastykę. – Z wnioskiem 
o przyznanie stypendium może wystąpić 
macierzysty klub sportowy zawodnika, peł-
noletni zawodnik, rodzic lub opiekun praw-
ny (jeśli zawodnik jest niepełnoletni) lub 
dyrektor szkoły, do której kandydat do sty-
pendium uczęszcza – tłumaczy Jacek Rzep-
ka, kierownik wydziału spraw obywatel-
skich. Wzór wniosku dostępny jest na www.
gmina.dlugoleka.pl w aktualnościach oraz 
w urzędzie gminy.

AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą

– Zajęcia z przedmiotów w rozszerzonym 
zakresie zaczynają się w klasie drugiej i od-
bywają się międzywydziałowo – mówi Gra-
żyna Pilarska, dyrektor liceum. Uczniowie 
klasy biologiczno-chemicznej mogą liczyć 
na cykliczne zajęcia na Uniwersytecie Me-
dycznym, licealiści uczestniczą też w wy-
kładach w Instytucie Filologii Angielskiej, 
zajęciach w Wyższej Szkole Psychologii Spo-
łecznej i wielu innych. – Bierzemy też udział 
w unijnym projekcie Erasmus+. Oprócz 
wymian z młodzieżą z innych krajów, na-

bywania nowych doświadczeń, stosowa-
nia języka obcego w praktyce, uczniowie 
poznają tajniki zielarstwa i zastosowania 
roślin użytkowych – dodaje dyrektor, wspo-
minając także o międzynarodowych wy-
mianach międzyszkolnych np. z Hiszpa-
nią. – Przez 22 lata istnienia, nasze liceum 
wyrobiło sobie renomę nie tylko w stolicy 
Dolnego Śląska. Zajmujemy wysokie miej-
sca w wojewódzkich i ogólnopolskich kon-
kursach, zawodach, uczestniczymy w róż-
nych wydarzeniach. Nasi maturzyści dobrze 

zdają egzamin dojrzałości zarówno na po-
ziomie podstawowym jak i rozszerzonym, 
a uzyskane wyniki pozwalają im na podję-
cie studiów na wymarzonych kierunkach – 
wylicza dumna ze swojej placówki Grażyna 
Pilarska. 
Od 1 września 2019 r., w wyniku reformy 
oświaty, liceum zacznie funkcjonować 
w systemie czteroletnim.

AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą

Będą stypendia dla sportowców
Za wysokie wyniki sportowe  
uznaje się zajęcie:
•  I-VI miejsca w Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, 
Igrzyskach Olimpijskich lub 
Paraolimpijskich, Mistrzostwach 
Europy, Pucharach Europy, 
Uniwersjadach.

•  I-VI miejsca w Mistrzostwach Polski, 
Pucharach Polski, Grand Prix Polski, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
zawodach makroregionalnych – 
w sportach indywidualnych.

•  I-III miejsca w Mistrzostwach Polski, 
Pucharach Polski, Grand Prix Polski, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
zawodach makroregionalnych – 
w sportach zespołowych.

•  I-III miejsca w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska oraz powołanie 
do kadry narodowej.

Zapraszamy do liceum w Długołęce!
Niebawem ruszy rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Liceum ogólnokształcące w Długołęce 
zaprasza do siebie młodzież z gminy Długołęka oraz z najbliższych dzielnic Wrocławia. Szkoła prowadzi 
dwie profilowane klasy: biologiczno-chemiczną i społeczno-historyczną. 
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 Z życia gminy/Fundusze zewnętrzne

Luty: Jan Bilski, Oskar Borkowski, Pola Bugajna, Antoni Dybek, Adrianna Groń, Mikołaj Hoffman, Maja Jaworowska, Hanna Lasia, Oliwia 
Mach, Szymon Markowski, Jakub Nadolny, Maja Ociepa, Aleksander Ogrodnik, Maja Pejas, Kacper Piasecki, Julian Pilarczyk, Bruno Rodzie-
wicz, Laura Solecka, Laura Starościak, Maciej Szlencek, Amelia Szuflita, Mikołaj Więcek, Wiktor Zams, Adam Zapiór, Mikołaj Zapiór. 
Marzec: Martyna Bartoszewicz, Lena Budój, Michał Chodziński, Kornelia Cholewa, Nikodem Czuchnowski, Juliusz Dolny, Lara Grześlak, Han-
na Janik, Julia Kleszczewska, Antonina Lukasek, Witold Łuczak, Krzysztof Pleśniak, Antonina Redman, Piotr Sieradzki, Martyna Smyczyńska, 
Zuzanna Wolny, Mikołaj Zagórny, Łukasz Zajączkowski.
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 lutym i marcu na świat przyszli 
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.

Korzystasz z komunikacji autobusowej międzygminnej? Zdarza się, 
że nie otrzymujesz biletu od kierowcy, mimo tego, że zapłaciłeś za 
przejazd? Pamiętaj, w razie kontroli, to Ty będziesz odpowiadał za 
jazdę na gapę. 

 NA co ZNAmy wyNiki NABoRów?

•  Otrzymaliśmy dofinansowanie na pracę 
Lokalnych Animatorów Sportu na Orli-
kach w Brzeziej Łące, Kiełczowie i Łozinie. 
Otrzymana kwota to prawie 30 tys. zł.

•  Pozyskaliśmy środki na zakup książek  
dla szkoły podstawowej w Borowej. O do-
tację staraliśmy się w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2016-2020. Otrzymana kwota to 12,5 tys. 
zł. 

  NA co ZŁożyliśmy wNioski 
 o dofiNANsowANiE?

•  Staramy się o dofinansowanie budowy pla-
cu rekreacyjnego „Street Workout Park” 
w Kiełczowie/Wilczycach (obręb Wilczy-
ce) oraz montażu siłowni napowietrznej 
w Michałowicach. Wnioskowana kwota 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego to 30 tys. zł. 

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie za-
jęć edukacyjnych pn. „Kompostujemy oraz 
smog likwidujemy”. Zajęcia adresowane 
są do dzieci i młodzieży z naszej gminy. 
O środki staramy się z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
Wnioskowana kwota to ponad 37 tys. zł. 

kAmilA RoT
Wydział PozyskiWaNia zeWNętrzNycH środkóW 
fiNaNsoWycH

 DOTAcje nA BieżącO

Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej, w ramach partnerskiego 
projektu, na „Budowę sieci dróg dla rowerów 
na terenie gmin Długołęka, Kobierzyce i Wro-
cław” w wysokości ponad 7,6 mln zł. – Na tere-
nie gminy zostanie wybudowanych ok. 14 km 
dróg rowerowych w przebiegu: granica gminy 

Wrocław – Domaszczyn – Szczodre – Długołę-
ka – Byków – Borowa – granica gminy Oleśni-
ca – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. Dofi-
nansowanie gmina otrzymała na budowę dróg 
dla rowerów (roboty budowlane i instalacyjne) 
wraz z parkingami dla rowerów i infrastrukturą 
towarzyszącą oraz elementami małej architek-

tury, zielenią, oświetleniem energooszczędnym, 
system identyfikacji rowerowej oraz na promo-
cję projektu. – Jest to największe unijne dofi-
nansowanie, które otrzymaliśmy do tej pory 
– dodaje wójt. 
AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą

Ponad 7,6 miliona złotych dla gminy Długołęka!

Kierowca, który pobiera opłatę 
za bilet, ale go nie wydaje, działa 
na własną korzyść i jest nieuczciwy. 
Zgodnie z regulaminem przewozu 
osób i bagażu ręcznego w pojaz-

dach należących do konsorcjum firm Sevi-
bus S.A oraz Dolnośląskie Linie Autobusowe 
Sp. z o.o. pasażer, który wniósł opłatę a nie 
otrzymał biletu, jest zobowiązany do zgło-
szenia tego faktu przewoźnikowi. 
– Brak dochodów z biletów wpływa na nie-
rentowność linii, co w przyszłości może 

skutkować ograniczeniem nieopłacalnych 
kursów – mówi Michał Wolicki, kierownik 
wydziału organizacyjnego. Jeśli ktoś trafi 
na nieuczciwego kierowcę, powinien na-
tychmiast zażądać od niego wydania biletu, 
a jeśli to nie przyniesie skutku, zgłosić ten 
fakt mailowo: transport@gmina.dlugoleka.
pl lub wtr@um.wroc.pl, podając datę, go-
dzinę odjazdu, nazwę przystanku i numer 
boczny autobusu.
AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą

żądaj biletu  
za przejazd



Ochrona środowiska

Zanim usuniesz drzewo,  
przemyśl to!
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Regionalna DyRekcja 
ochRony ŚRoDowiska
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław
tel.: 71 340 68 07
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl
geneRalna DyRekcja  
ochRony ŚRoDowiska
ul. Wawelska 52/54, 
00-922 Warszawa
tel.: 22 369 29 00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Nowe przepisy dotyczące 
wycinki drzew nie zwalniają 
nas z przestrzegania zasad 
ochrony gatunkowej roślin 
i zwierząt.

Obecnie osoby fizyczne nie po-
trzebują zezwolenia na wycię-
cie drzewa na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. – W związku z tym 

mieszkańcy często pytają nas o okres lę-
gowy ptaków – mówi Damian Burdka 
z wydziału ochrony środowiska, przypo-
minając, że zgodnie z rozporządzeniem 
ministra środowiska w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt, obowiązuje m.in. 
zakaz ich umyślnego płoszenia lub nie-
pokojenia w miejscach noclegu, w okresie 
lęgowym w miejscach rozrodu lub wycho-
wu młodych. – Okres lęgowy większości 
gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 
października – wyjaśnia. Drzewa mogą 
stanowić siedlisko innych gatunków zwie-
rząt objętych ochroną całkowitą, m.in. 
chrząszczy, takich jak pachnica dębowa 
czy kozioróg dębosz. Te owady mogą za-
siedlić drzewo jeszcze przed jego wycinką. 
– Chodzi głównie o starsze drzewa z dziu-
plami, spękaniami czy wypróchnieniami 
drewna, takie jak dęby i lipy – precyzuje 
Burdka. – Planując usunięcie drzewa bę-
dącego potencjalnym siedliskiem chronio-
nych owadów, warto skorzystać z pomocy 
specjalisty, który dokona jego oględzin. 
Może to być ornitolog, entomolog lub 
przyrodnik, który orientuje się w temacie 
– sugeruje urzędnik.

Drzewa na wagę złota
Pojawienie się gniazd ptasich w trakcie 
okresu lęgowego czy też zasiedlenie drze-
wa przez inne gatunki chronione, nie jest 
jednoznaczne z brakiem możliwości jego 
wycinki. – W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach można uzyskać zezwolenie 
na zniszczenie siedliska gatunku chronio-

nego i wycięcie drzewa. Z takim wnio-
skiem należy wystąpić do  regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska lub gene-
ralnego dyrektora ochrony środowiska – 
podpowiada Damian Burdka, podkreśla-
jąc jednocześnie, że naruszenie zakazów 
w stosunku do gatunków chronionych 
jest wykroczeniem, za które grozi areszt 
bądź grzywna i dodaje: – Zadrzewienia 
mają nieocenione znaczenie w przyrodzie 
i tam, gdzie jest taka możliwość, powin-
niśmy je zachować. Dlatego zastanówmy 
się, czy planowana wycinka jest koniecz-
na i czy nie wystarczy wykonać cięć pie-
lęgnacyjnych albo nieznacznie zmienić 
plan zagospodarowania nieruchomości.

AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy  
i WsPółPracy z zagraNicą



Ochrona środowiska
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W ubiegłym roku z terenu 
naszej gminy do kompostowni 
we Wrocławiu wywieziono aż 
2654 ton odpadów zielonych. 
Kosztowało to blisko milion 
złotych.  

C eny za odbiór i gospodarowanie 
odpadami rosną z roku na rok, tak 
samo jak ich ilość. Dużą część sta-
nowią odpady bio. Dla porównania: 
za tyle samo śmieci w 2013 roku za-

płacilibyśmy niecałe 400 tys. zł. To, ile będą 
nas kosztować odpady bio w tym roku, za-
leży od liczby worków wystawionych przed 
posesje. Jeżeli bioodpadów będzie przyby-
wać w takim tempie jak dotychczas, 
aktualna opłata za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów na 
mieszkańca za miesiąc (12 
zł) może okazać się niewy-
starczająca, czego skutkiem 
będzie podwyżka.

najprostsze  
rozwiązania  
są najlepsze
Najprostszym sposobem 
na ograniczenie wywozu 
odpadów bio ze wsi do 
miasta jest kompostowa-
nie „u źródła”. Dlatego 
urząd gminy rozpoczyna 
„Program propagowania 
kompostowania na tere-
nie gminy Długołęka”. 
- Po złożeniu wniosku 
mieszkaniec otrzyma 
bezpłatnie na 3 lata 
kompostownik o po-
jemności 350 lub 700 litrów 
wraz z instrukcją montażu. Po upływie 
terminu obowiązywania umowy użycze-
nia, przejdzie on na własność mieszkańca 
– mówi Anna Sitnikow, kierownik wydziału 
ochrony środowiska. Wzór wniosku jest do-
stępny w biurze podawczym i na www.gmi-
na.dlugoleka.pl. - Każdy mieszkaniec naszej 
gminy, który nie zalega z płatnościami za go-
spodarowanie odpadami, ma szansę otrzymać 
kompostownik. Ich ilość jest ograniczona, 
dlatego decyduje kolejność zgłoszeń – uprze-
dza urzędniczka.

kARoliNA oRŁowskA-wARGA
Wydział ocHroNy środoWiska

co nadaje się  
na kompost?
•  ścięta trawa
•  liście drzew i krzewów
•  resztki roślin ozdobnych 

i warzyw (bez objawów 
choroby)

•  chwasty
•  owoce uszkodzone i obite
•  drobne gałęzie i trociny
•  obierki z warzyw i owoców
•  popiół drzewny
•  szary papier (czysty 

i niezadrukowany)

nie obawiaj się, że:
Będzie nieprzyjemnie pachniało
Prawidłowo zrobiony kompost nie 
wydziela nieprzyjemnego zapachu. 
To proces gnicia powoduje brzydki 
zapach. Zawartość kompostownika 
trzeba dotleniać, czasem przemie-
szać i dodać bakterii probiotycz-
nych, które pomagają usprawnić 
cały proces i likwidują zapachy.

Nie ma miejsca
Kompostownik zajmuje niecały 
metr kwadratowy.

700 litrów nie wystarczy
Trawa w ciągu tygodnia potrafi 
stracić 50-60 proc. objętości. 
Kompostowniki są w stanie prze-
tworzyć ponad 500 kg bioodpadów 
rocznie, a najlepsze nawet  
1000 kg.  

Nie będzie co zrobić  
z kompostem
Wytworzony w procesie komposto-
wania humus to doskonały nawóz 
dla roślin. Dojrzały kompost zwięk-
sza urodzajność plonów i pozwala 
na rekultywację ubogiej w składniki 
odżywcze i mineralne lub zanie-
czyszczonej gleby.

Trawa warta milion

Do stycznia 2018 r. na terenie naszej gminy 
prowadzona będzie inwentaryzacja przy-
rodnicza, której celem jest identyfikacja, 
weryfikacja i uzupełnienie dotychczasowe-
go stanu wiedzy na temat najcenniejszych 
gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przy-
rodniczych. - Prosimy umożliwić pracowni-
kom naukowym wstęp na grunty prywatne, 
w tym na teren stawów rybnych, Lasów Pań-
stwowych, do budynków należących do pa-

rafii (w celu poszukiwania nietoperzy) oraz 
pomóc w zbieraniu danych na temat wy-
stępowania chronionych roślin i zwierząt – 
apeluje Anna Sitnikow, kierownik wydziału 
ochrony środowiska, dodając, że pracowni-
cy naukowi posiadają upoważnienia podpi-
sane przez zastępcę wójta gminy Długołęka, 
które muszą okazać.
AGNiEsZkA BoRuTA 
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą

tak Wygląda komPostoWNik, który trafi do mieszkańcóW

co w trawie piszczy?
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inwestycje

Wykaz PostęPoWań PrzetargoWycH
(stan na 24.03.2017 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

06.03.2017 wpłynęło 6 ofert
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:  
498 827,56 zł, złożona przez 

Wodromel maciej sobkowiak 
we Wrocławiu

3 miesiące od dnia podpisania umowy

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

planowany ter-
min ogłoszenia:
ii połowa marca  

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-przedsz-
kolnego w mirkowie

planowany ter-
min ogłoszenia:
 i połowa kwiet-

nia 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

08.03.2017 Wpłynęły 4 oferty
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną: 509 
900,00 zł, złożona przez spółkę 

inżynieryjno budowlaną sp. 
z o.o. (sibud) we Wrocławiu

30.10.2017- zakończenie robót budowlanych;

modernizacja nawierzchni ul. Polnej 
w długołęce

28.03.2017 3 miesiące od dnia podpisania umowy

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 rakowie
Pakiet 2:
budowa kanalizacji w bielawie

10.03.2017 wpłynęło 6 ofert
(trwa ich weryfikacja)

Oferta z najniższą ceną:
Pakiet nr 1 (raków):  

5 902 397,33 zł
el-saN-bud s.c. a. jaskuła  

i Wspólnicy z/s  
w jelczu lasko-wice
Pakiet nr 2 (bielawa):  

4 792 710,41 zł
eko – Wod” sp. 

z o.o. z/s w świdnicy

15.12.2018

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

planowany ter-
min ogłoszenia 
ii połowa marca 

2017

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

oznakowanie pionowe i poziome 
dróg gminnych

planowany ter-
min ogłoszenia 
ii połowa marca 

2017

15.12.2017

remonty cząstkowe dróg gminnych planowany ter-
min ogłoszenia   

i połowa kwietnia 
2017

20.12.2017

roboty budowlane polegające na 
naprawie dróg gruntowych

planowany ter-
min ogłoszenia   

i połowa kwietnia 
2017

20.12.2017

dostawa mieszanek kamiennych dla 
naprawy dróg gruntowych

planowany ter-
min ogłoszenia   

i połowa kwietnia 
2017

20.12.2017

Przebudowa ul. szafirowej  
w kamieniu

planowany ter-
min ogłoszenia   

i połowa kwietnia 
2017

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Przebudowa drogi w Węgrowie planowany ter-
min ogłoszenia   

i połowa kwietnia 
2017

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Przebudowa ul. leśnej, Północnej, 
letniej i sięgaczy ul. ogrodowej w 
kiełczowie

planowany ter-
min ogłoszenia   

i połowa kwietnia 
2017

7 miesięcy od dnia zawarcia umowy



11Odwiedź nas na:  www.facebook.com/wdlugolece 

inwestycje/nieruchomości/Z życia gminy

Działka przeznaczona do sprzedaży znaj-
duje się w środkowej części miejscowości, 
w drugiej linii zabudowy od głównej trasy, 
przy nieutwardzonej, polnej drodze. 
– Nieruchomość położona jest na płaskim 
terenie, który ma regularny kształt zbliżony 
do prostokąta. Jej bezpośrednie sąsiedztwo 
stanowią pola – mówi Daria Śpiewak-Wsolak 
z wydziału planowania przestrzennego i go-
spodarki nieruchomościami, dodając, że 
w otoczeniu działki znajduje się zabudowa 
jednorodzinna o wysokim i średnim stan-

dardzie wykończenia z zabudowaniami go-
spodarczymi a w oddaleniu zaplecze handlo-
wo-usługowe. 
– W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość zlokalizowa-
na jest na terenie przeznaczonym pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową – precyzuje urzęd-
niczka.

AGNiEsZkA BoRuTA
Wydział Promocji gmiNy i WsPółPracy z zagraNicą

Zamieszkaj w gminie  
Długołęka - Oleśniczka
Oleśniczka to średniej wielkości wieś położona w południowo-
wschodniej części gminy Długołęka, w odległości około 17 km od 
Wrocławia.

działka nr: 200/4 o pow. 0,1847 ha,  
planowany termin i przetargu – czerwiec 2017 r.

Klemens, 6+,  jest dużym psem, ale grzecz-
nym i łagodnym jak baranek. Kocha ludzi, 
mimo iż nigdy nie miał domu i na pewno 
był bity. Trafił do ośrodka po wypadku ko-
munikacyjnym. Dziś jest zdrowy, lubi spa-
cery, zabawy i gdy ktoś zwraca na niego 
uwagę. Uwielbia być głaskany. 

czekam na ciebie!

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

Oświetlenie drogowe –  
zadania w realizacji
Prace budowlane związane z oświetleniem drogowym nie-
bawem ruszą pełną parą. Podpisaliśmy już umowy na reali-
zację prac w terenie w:
1)  Brzeziej Łące, ul. Sportowa – termin zakończenia 

prac: 30.07.2017 r.
2)  Bykowie, ul. Cicha – termin zakończenia 

prac: 30.07.2017 r.
3)  Kamieniu, ul. Rubinowa – termin zakończenia 

prac: 30.06.2017 r.
4)  Kiełczowie, ul. Wąska – termin zakończenia 

prac: 30.06.2017 r.
5)  Kiełczówku, ul. Wierzbowa, Liliowa, Bratnia – termin 

zakończenia prac: 17.07.2017 r.
6)  Łozinie, ul. Oleśnicka przy cmentarzu – termin zakoń-

czenia prac: 30.07.2017 r.
7)  Mirkowie, ul. Lawendowa – termin zakończenia 

prac: 30.07.2017 r.
8)  Rakowie, dz. nr 366 – termin zakończenia 

prac: 30.06.2017 r.
9)  Ramiszowie (Przylesie), dz. nr 901/36, 901/80 – termin 

zakończenia prac: 30.06.2017 r.
10)  Siedlcu, ul. Polna – termin zakończenia prac: 28.04.2017 r.
11)  Siedlcu, sięgacze ul. Osiedlowej – termin zakończenia 

prac: 28.04.2017 r.
12)  Wilczycach, ul. Łąkowa – termin zakończenia 

prac: 30.07.2017 r.
W tym roku udało się już wybudować oświetlenie w Kieł-
czowie przy ul. Krętej i w Wilczycach przy ul. Wrocław-
skiej.

Modernizacje nawierzchni  
drogowych – gdzie w tym roku?
W konsekwencji dokonanych analiz technicznych wytypo-
wane zostały zadania z zakresu modernizacji nawierzchni 
do realizacji w tym roku. Polegają one na ułożeniu na-
wierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kostki betonowej 
z zastosowaniem wyłącznie odwodnienia powierzchniowe-
go. Prace będziemy realizować w:
1)  Bąkowie, dz. nr ew. 70/3, 64/8, 87 (zaplanowane do reali-

zacji w 2016 r., jednak z przyczyn formalnych nie udało 
się tego zadania zrealizować w roku ubiegłym) – termin 
realizacji: III kwartał br.

2)  Bierzycach/Łozinie (zaplanowane do realizacji w 2016 
r., jednak z przyczyn formalnych nie udało się tego zada-
nia zrealizować w roku ubiegłym) – termin realizacji: III 
kwartał br.

3)  Bukowinie (remont istniejącej nawierzchni drogi wraz 
z jej uzupełnieniem) – termin realizacji: III/IV kwartał br.

4)  Długołęce, ul. Polna (postępowanie przetargowe dla tego 
zadania zostało już ogłoszone) – termin realizacji: III 
kwartał br.

5)  Domaszczynie, sięgacz ul. Wrocławskiej – termin reali-
zacji: III/IV kwartał br.

6)  Januszkowicach, ul. Brzozowa – termin realizacji: III/
IV kwartał br.

7)  Łosicach, dz. nr ew. 71, 39/5 – termin realizacji: III/
IV kwartał br.

8)  Oleśniczce, dz. nr ew. 367/1 – termin realizacji: III /
IV kwartał br.

9) Siedlcu, ul. Handlowa – termin realizacji: III kwartał br.
10)  Stępiniu, dz. nr ew. 137/16, 137/20, 137/22 – termin re-

alizacji: III/IV kwartał br.
11)  Wilczycach, ul. Złota – termin realizacji: III kwartał br.
Dodatkowo, w ramach puli środków zabezpieczonych 
na zadania modernizacyjne, wybudowane zostaną, rów-
nież w III kwartale br., parkingi w Łozinie (przy budynku 
„Jodełka”), Siedlcu (przy niepublicznym ośrodku zdrowia) 
i Bykowie (przy terenie rekreacyjnym). Pozostałe lokalizacje 
realizowane będą sukcesywnie w latach następnych, w za-
leżności od możliwości finansowych budżetu gminy.

kATARZyNA wolickA
Wydział remoNtóW i iNWestycji

  iNWestycje 



Z iwoną Agnieszką Łebek, 
wójtem gminy Długołęka, 
rozmawia Agnieszka Boruta.
Pani wójt, koniec marca to dobry czas 
na podsumowanie pierwszego kwartału 
bieżącego roku. wiele się działo i tu nie 
sposób nie wspomnieć o reformie edukacji.
IWONA AGNIESZKA ŁEBEK: Stanęliśmy 
przed wyzwaniem sprawnego dostosowania je-
denastu szkół do reformy oświaty. Piorytetem 
byli dla nas ludzie: uczniowie, rodzice i pracow-
nicy gminnych placówek oświaty. Czasu było 
niewiele. Ustawa została podpisana 9 stycznia, 
a uchwałę musieliśmy podjąć do końca marca. 
Dlatego pierwsze dni 2017 r. upłynęły na kon-
sultacjach z dyrektorami szkół, zespołem ob-
sługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek 
oświatowych, związkiem nauczycielstwa pol-
skiego i radcami prawnymi, z którymi rozważa-
liśmy techniczne rozwiązania. Dzięki sprawnej 
współpracy udało nam się stworzyć optymalną 
koncepcję: zachowaliśmy wszystkie miejsca 
pracy i dotychczasowy bezpłatny transport do 
szkół, jak najlepiej wykorzystaliśmy dostępną 
bazę oświatową, co pozwoliło na zminimalizo-
wanie wszelkich skutków finansowych reformy. 
Zapewniam, że projekt dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju został dogłębnie przez nas 
przeanalizowany i wierzę, że zapewni stabiliza-
cję uczniom, rodzicom i nauczycielom. Doło-
żymy wszelkich starań, aby czas wprowadzania 
reformy był dla każdego jak najmniej uciążliwy 
i odczuwalny. Szczegółowe informacje na temat 
nowej sieci szkół znajdują się na www.gmina.
dlugoleka.pl w aktualnościach.

Reforma edukacji to mimo wszystko tylko 
jedna z wielu spraw, nad którymi trzeba 
było się pochylić w ostatnim czasie. nowy 
rok to chociażby kolejne inwestycje.

Zgadza się. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią 
rozwoju gminy, kontynuujemy działania w zakre-
sie kanalizacji sanitarnej – jesteśmy na etapie wy-
boru oferty na budowę w Bielawie i Rakowie oraz 
budowy dróg, dla których prowadzimy postępo-
wania przetargowe (więcej informacji na str. 10). 
Inwestycje drogowe rozszerzone są o działania 
służące poprawie bezpieczeństwa – m.in. budowę 
oświetlenia, chodników i progów zwalniających. 
Rozpoczynamy też nowe inwestycje polegające 
na budowie obiektów kubaturowych, w tym szkół 
(budowa hali sportowej w Kiełczowie, rozbudowa 
zespołów szkolno-przedszkolnych w Długołęce 
i Mirkowie), boisk sportowych i urządzaniu tere-
nów zielonych. Nasze najbliższe działania skupią 
się także na budowie świetlicy wiejskiej w Ole-
śniczce oraz opracowaniu dokumentacji projekto-
wej dla budowy dróg rowerowych. Tam, gdzie nie 
możemy realizować dużych inwestycji, planujemy 
te mniejsze, ale równie istotne dla poprawy warun-
ków mieszkaniowych. O wszystkich działaniach 
informujemy na bieżąco na naszym Facebooku 
i w gazecie – zachęcam do ich śledzenia. 

Budżet to wydatki, ale jak zawsze gmina 
stara się je zbilansować, ubiegając się 
o dofinansowanie z zewnętrznych źró-
deł. i trzeba przyznać, że to się udaje.
To prawda. Ostatnie trzy miesiące to czas dofi-
nansowań zdobytych na realizowane przez nas 
inwestycje. Wspomnę tu o 84 tys. zł na żłobek 
w Długołęce i 840 tys. zł na kanalizację sanitarną 
w Szczodrem. Marzec przyniósł świetne wieści 
dotyczące unijnego dofinansowania na budo-
wę ścieżek rowerowych. Otrzymaliśmy po-
nad 7,6 mln zł i jest to nasze największe unijne 
dofinansowanie do tej pory. Pozwoli nam ono 
wybudować ok. 14 km dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami dla 
rowerów, elementami małej architektury, oświe-
tleniem i systemem identyfikacji rowerowej. 

W następnym numerze gazety opublikujemy 
mapę przebiegu ścieżek rowerowych.

gmina troszczy się o środowisko. Urząd 
rozpoczął właśnie program propagowa-
nia kompostowania na terenie gminy 
Długołęka.
Chcemy uzmysłowić mieszkańcom, że jeśli bio-
odpadów będzie przybywać tak szybko jak do tej 
pory, obowiązująca teraz opłata za odbiór i go-
spodarowanie odpadami może wzrosnąć. Naj-
prostszym sposobem na ograniczenie wywozu 
odpadów bio ze wsi do miasta jest więc kompo-
stowanie „u źródła”. Już dziś mogę powiedzieć, 
że zainteresowanie programem jest bardzo duże 
i będziemy chcieli kontynuować go w przyszłym 
roku. (Szerzej o temacie piszemy na str. 9). 

Życie gminy kręci się nie tylko wokół waż-
nych spraw finansowych. To również duża 
dawka kultury i rozrywki, której mieszkań-
cy też bardzo potrzebują.
Tak, zaczęliśmy z przytupem, bo od balów se-
niora. Osiem fantastycznych imprez, cudowni 
ludzie, wyśmienita atmosfera. To był styczeń 
i luty. Marzec to jak zwykle Gminny Dzień Ko-
biet i spotkanie w babskim gronie. Teraz przy-
gotowujemy się do Gminnego Dnia Rodziny, 
który już 3 czerwca. Myślimy też o dniach gminy 
i gminnych dożynkach. Chyba mogę już zdra-
dzić, że na nasze imprezy zaprosiliśmy gwiazdy 
dużego formatu, takie jak Perfect i Boney M., 
więc dobra zabawa i niezapomniane muzyczne 
przeżycia gwarantowane. W międzyczasie za-
praszam 6 kwietnia na casting do „Gminnych 
Talentów”. Wierzę, że jest jeszcze wiele ukrytych 
talentów wśród naszych mieszkańców i do nich 
właśnie apeluję: przyjdźcie na przesłuchanie 
i pokażcie się światu. Już dzisiaj cieszę się na spo-
tkanie z finałową dziesiątką podczas XVI Dni 
Gminy Długołęka 24 czerwca.

jakie działania przed nami?
Czekamy na decyzje w sprawie złożonych przez 
nas wniosków o dofinansowanie na budowę stre-
et workoutu w Kiełczowie/Wilczycach (obręb 
Wilczyce), montażu siłowni napowietrznej w Mi-
chałowicach, zajęć edukacyjnych pn. „Kompo-
stujemy oraz smog likwidujemy” a także na bu-
dowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
(ul. Polna w Długołęce oraz odcinek Bierzyce-
Łozina). Przed nami jeszcze bardzo ważny pro-
jekt w zakresie rewitalizacji parku w Szczodrem. 
Próbujemy pozyskać na ten cel dotacje z Unii Eu-
ropejskiej oraz ze środków krajowych. I ruszamy 
pełną parą z inwestycjami. Mam tu na myśli bu-
dowę oświetlenia drogowego i modernizację na-
wierzchni drogowych w sumie w kilkudziesięciu 
lokalizacjach. O tych zadaniach można poczytać 
na str. 11. Reasumując, praca wre!

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.

Wywiad
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