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I Gminny Turniej 
Streetballa – relacja

Jubileusz KGW  
w Siedlcu 

Spalanie odpadów to Dbaj o swojego 
pupila
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Drodzy  
mieszkańcy!

J
ak zauważyliście, na pierwszej stronie tego wydania gazety rozbrzmiała już wieść o ju-
bileuszu gminy Długołęka. 13 grudnia minie 45 lat od powstania miejsca, w którym 
dzisiaj żyjemy. To niesamowite, jak czas szybko płynie, ile za nami historii, wspomnień, 
doświadczeń. O tym wszystkim przypomnimy w specjalnym jubileuszowym  

 dodatku, który ukaże się z grudniowym wydaniem gazety gminnej. Warto będzie po 
niego sięgnąć, by przeczytać, jak gmina wyglądała kiedyś, jak pamiętają ją niektó-
rzy sołtysi, radni, urzędnicy. Nie zabraknie zdjęć z dawnych lat i ciekawych anegdot. 
Tymczasem serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w konkur-
sie literackim „45-25-0 – gmina Długołęka kiedyś i dziś”. Na zgłoszenia czekamy do 8 
grudnia (szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na str.3). Jestem bardzo ciekawa 

Waszych wspomnień i spostrzeżeń. Liczę na duży odzew mieszkańców w każdym wieku!

W tym numerze gazety wracamy pamięcią do 5-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu. 

Uroczystość odbyła się 11 listopada i była niezwykle przyjemnym i radosnym spotkaniem 

(relację możecie Państwo przeczytać na str. 5). Jeszcze raz gratuluję członkom koła tej 

rocznicy i życzę wielu twórczych pomysłów na kolejne lata. Mam nadzieję, że członkostwo 

w KGW będzie przechodziło z pokolenia na pokolenie, bo dzięki niemu właśnie tradycja 

polskiej wsi jest wiecznie żywa.

Dużo miejsca w tym wydaniu gazety poświęcamy tematowi spalania odpadów w domo-

wych piecach (str. 7). Tym, którzy jeszcze to robią, pragniemy uzmysłowić, że to pozorna 

oszczędność, która za jakiś czas może kosztować nas krocie. A co najważniejsze, możemy 

za nią zapłacić własnym zdrowiem. Naprawdę nie warto!

Niezwykle ważną kwestią, o której również piszemy (str. 8), jest dostosowanie warunków, 

w jakich trzymamy domowych pupilów, do nadchodzącej zimy. Nie pozwólmy na to, by 

nasze psiaki marzły w swoich budach, były trzymane na uwięzi, by koty, które zazwyczaj 

chodzą własnymi drogami, nie mogły znaleźć schronienia w naszych domach. Pomóżmy 

tym bezbronnym zwierzętom przetrwać mrozy. Nie bądźmy obojętni!

Państwu również życzę wiele ciepła w tych nadchodzących tygodniach. Ciepłej atmosfery 

wokół, gorącej herbaty co wieczór i ukochanych ludzi u boku na co dzień.

Iwona Agnieszka Łebek 

wójt gminy Długołęka

Kalendarz na 2018 rok
Gmina Długołęka, jak co roku, przygoto-
wuje bezpłatny kalendarz naścienny, który 
niedługo tra% do mieszkańców. Tematem 
przyszłorocznego wydawnictwa jest bez-
pieczeństwo w gminie Długołęka a jego 
bohaterami są strażacy-ochotnicy z naszych 
gminnych OSP oraz policjanci z komisaria-
tu w Długołęce. Kalendarze będą dostępne 
jeszcze w grudniu w biurze podawczym 
urzędu gminy. Ich ilość jest ograniczona.

Pierwsza pomoc

PROFESJONALNA WIEDZA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE 
DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

Po raz kolejny szkolenie z pierwszej pomo-
cy, realizowane dzięki gminie Długołęka, 
przeszli uczniowie I klasy liceum w Dłu-
gołęce. Młodzież poznała sekwencję postę-
powania w razie wypadku i miała okazję 
potrenować na fantomie. Uczniowie wcie-
lali się w rolę poszkodowanych oraz osób  
udzielających pomocy. Ratownicy zapre-
zentowali im sposób, w jaki należy posłu-
giwać się de%brylatorem oraz podarowali 
młodzieży jednorazowe rękawiczki, ustniki 
i maski. Uczestnicy szkolenia otrzymali tak-
że gadżety od wójta Iwony Agnieszki Łebek, 
przypominające o tym, że pierwsza pomoc 
jest naszym obowiązkiem.

13 grudnia gmina Długołęka obchodzić 
będzie swoje 45. urodziny. Z tej okazji wójt 
gminy Długołęka ogłosił dwa konkursy. Na 
gminnym facebooku będzie można spraw-
dzić swoją wiedzę historyczną dotyczącą 
gminy. Raz w tygodniu (w każdą środę od 
15 listopada począwszy do 13 grudnia br.) 
publikowane będą pytania związane z naszą 
historią lokalną. Do wygrania w konkursie 
są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez sponsorów, %rmy: Clarena, Sentido 
Instytut Zdrowia i Urody oraz restaura-
cje Zielona Oliwka i Mlekiem i Miodem. 
- Chcemy także zachęcić mieszkańców do 
podzielenia się z nami swoimi wspomnie-
niami i rodzinnymi historiami dotyczący-
mi życia na terenie gminy, zarówno 45 lat 
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom 
socjalnym z gminy Długołęka życzę wszelkiej pomyślności, by każ-
dy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z drugim człowiekiem 
przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz by był źródłem 
motywacji do osiągania wyższych celów. Dziękuję za życzliwość, 
wyrozumiałość, o+arny trud oraz zaangażowanie i wielkie serce 

w realizowaniu działań na rzecz osób po-
trzebujących pomocy.

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka
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temu jak i dziś. Chcemy Waszymi ocza-
mi spojrzeć na zmiany, jakie zaszły przez 
tych 45 minionych lat. Dlatego zapraszam 
wszystkich, zwłaszcza uczniów, do wzięcia 
udziału w konkursie literackim „45-25-0 – 
gmina Długołęka kiedyś i dziś” – zachęca 
Iwona Agnieszka Łebek. Warto wziąć udział 
w tym konkursie również ze względu na 
świetne nagrody rzeczowe. Praca zwycięzcy 
zostanie opublikowana na łamach Gazety 
Gminy Długołęka oraz w innych gmnnych 
mediach.

ZOFIA DROZD OD 6 LAT JEST PRZEWODNICZĄCĄ ZWIĄZKU

Świetlica wiejska w Brzeziej Łące na jeden 
wieczór zamieniła się w salę balową. Na tej 
sali prym wiedli oczywiście eleganccy se-
niorzy ze Związku Emerytów i Rencistów 
Oddział w Długołęce. Spotkanie zorganizo-
wane w związku z obchodami Ogólnopol-
skiego Dnia Seniora. Na spotkaniu pojawiła 
się zastępca wójta Halina Szydłowska, która 
przekazała na ręce przewodniczącej Zo%i 
Drozd list gratulacyjny i podziękowania dla 
wszystkich członków związku. Po części o%-
cjalnej przyszedł czas na szampańską zaba-
wę w gronie wspaniałych seniorów.

W tym roku szkolnym gmina Długołęka, 
z inicjatywy Iwony Agnieszki Łebek, roz-

poczęła realizację projektu pod wdzięczną 
nazwą „Czwartki z kulturą”. Jest to działa-
nie dedykowane wszystkim uczniom klas 
pierwszych uczęszczającym do gminnych 
szkół podstawowych. - Chcemy zaszczepić 
wśród najmłodszych dzieci miłość i pasję do 
kultury. Pobliski Wrocław daje nam ogrom-
ną paletę spektaklów, występów i warszta-
tów skierowanych do siedmiolatków. Warto 
z niej skorzystać – komentuje wójt będąca 
pomysłodawczynią projektu. W listopadzie 
370 dzieci z naszej gminy wzięło udział 
w specjalnych lekcjach w nowo otwartym 
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. 
Uczniowie mieli szansę wcielić się w rolę 
szlachciców, poznać szlacheckie obyczaje, 
przymierzyć stroje z epoki oraz nauczyć się 
kaligra%i. W grudniu natomiast dzieci od-
wiedzą Teatr Polski we Wrocławiu, w któ-
rym odbędzie się spektakl „Opowieść wigi-
lijna”. Wizyty we wrocławskich ośrodkach 
artystycznych %nansowane są przez gminę 
Długołęka. W związku z pozytywnymi opi-
niami dotyczącymi projektu, gmina będzie 
chciała kontynuować ją w przyszłym roku.

DZIECI WCIELIŁY SIĘ W ROLE SZLACHCICÓW

 

21 listopada obchodzony jest Światowy 
Dzień Życzliwości. Z tej okazji dzieci ze 
szkoły w Mirkowie, które należą do Klubu 
Niezwykle Uprzejmych Uczniów przygoto-
wały występy artystyczne. W tym roku ob-
chody Dnia Życzliwości zbiegły się w czasie 
z otwarciem nowo wybudowanej bieżni lek-
koatletycznej przy budynku szkoły. Wstęgę 
przecinali zaproszeni goście m. in. zastępca 
wójta gminy Długołęka Halina Szydłowska 
w asyście króla i królowej, którzy władają 
nad szkolną krainą zamieszkałą przez życz-
liwych uczniów.
Światowy Dzień Życzliwości jest nieodłącz-
nie związany z Dniem Pracownika Socjal-
nego. Każdy pracownik socjalny – pracujący 
z osobami potrzebującymi wsparcia, często 
schorowanymi i niesamodzielnymi – musi 
być przede wszystkim osobą życzliwą. Pra-
cowników obdarzonych takimi cechami nie 

brakuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Długołęce. 21 listopada odbyło się 
ich spotkanie z władzami gminy Długołęka. 
W imieniu wójta Iwony Agnieszki Łebek, jej 
zastępczyni przekazała wszystkim pracowni-
kom socjalnym podziękowania za trud i ener-
gię wkładane codziennie w tę niełatwą pracę. 
Wiele ciepłych słów w stronę pracowników 
GOPS-u skierowali także wieloletni, zasłu-
żony już wielokrotnie kierownik tej jednostki 
– pani Teresa Klimek oraz przewodniczący 
rady gminy Stanisław Azarewicz.

W GOPS-IE PRACUJĄ OBECNIE SAME PANIE

 

NIE OBYŁO SIĘ BEZ SYMBOLICZNEGO PRZECIĘCIA WSTĘGI

W przeddzień o%cjalnego otwarcia Gigamar-
ketu Leroy Merlin w Mirkowie, kierownictwo 
sklepu zorganizowało prezentację obiektu 
z udziałem wszystkich  pracowników. Na 
spotkanie zaproszone zostały władze gminy 
oraz radni i sołtysi. Po uroczystym przecięciu 
wstęgi, którego dokonała zastępca wójta Hali-
na Szydłowska w towarzystwie prezesa %rmy 
Krzysztofa Kordulewskiego oraz dyrektora 
marketu Marka Kopyłowskiego, nadszedł 
czas na zwiedzanie sklepu. Ten prezentuje się 
bardzo przejrzyście i przestronnie – to drugi 
największy taki market w Polsce. Pracownicy 
(200 osób) zostali rzetelnie przygotowani do 
obsługi klientów. Na mapie gminy Długołęka 
pojawiła się kolejna światowa marka, która 
będzie współtworzyła nasz wizerunek. Mamy 
nadzieję, że Leroy Merlin dołączy do grona 
przedsiębiorców zadowolonych z lokalizacji 
swoje biznesu właśnie tutaj.

AGNIESZKA BORUTA, MIŁOSZ KRZEMIŃSKI,  
ANNA CHOMICKA
WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
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Pierwsza edycja turnieju za nami. 
Nie zabrakło sportowych emocji, 
atrakcji muzycznych i nagród dla 
wszystkich zawodników. Okazało 
się, że koszykówka cieszy się dużą 
popularnością w naszej gminie.

I
mpreza była obsadzona przez 11 zespołów 
podzielonych na dwie grupy i zmagają-
cych się w systemie „każdy z każdym”. Na 
parkiecie pojawiła się młodzież szkolna, 
studenci oraz gminna starszyzna. Zdecy-

dowaną większością byli zawodnicy z gminy, 
ale przybyły też drużyny spoza naszego okręgu. 
Rywalizację w grupach bez większych proble-
mów wygrały drużyny Detroit i Coco Jumbo. 
W meczu o 3. miejsce zmierzyły się zespoły 
West Surge oraz Basket Lovers. Zacięty mecz 
%nałowy, zakończył się wynikiem 13:7 dla dru-
żyny Coco Jumbo. W meczu o trzecie miejsce 
również nie zabrakło emocji, a gra była bardzo 
wyrównana. Po upływie czasu gry na tablicy 
widniał wynik 11:10 dla Basket Lovers. Nagro-
dę MVP turnieju otrzymał kapitan drużyny De-
troit – Przemek Tereniuk, a bezkonkurencyj-
nym zwycięzcą konkursu wsadów został Kevin 
Chmielewski z Basket Lovers.

Nie zabrakło  
pozasportowych atrakcji
Zgromadzeni zawodnicy i kibice mieli okazję 
posłuchać beatboxu w wykonaniu Michała 
Juszczyka – dwukrotnego %nalisty Gminnych 
Talentów. Swój freestylowy występ zaprezento-
wał też Grzegorz Zaręba. Jego tricki, w szcze-
gólności podpalona piłka, wywołały okrzyki 
zachwytu na trybunach. O oprawę muzyczną 
zadbał Adam Dumański (DJ Duman) – młody 
DJ z gminy. Przed najważniejszymi meczami 
emocje podkręciły dziewczyny z grupy tanecz-
nej Return z Oleśnicy. - To pierwsza edycja im-
prezy, ale już dzisiaj wiemy, że będziemy chcieli 
ją kontynuować w kolejnych latach. Dziękujemy 
wszystkim drużynom za udział, mamy nadzie-
ję, że będziecie z nami również za rok - mówiła 
Anna Chomicka z wydziału promocji gminy.

Zadowoleni uczestnicy

Podczas turnieju panowały pozytywne emo-
cje. Ostatecznie wynik nie dla wszystkich był 
priorytetem - najważniejsza była dobra zaba-
wa. - Impreza stała na wysokim poziomie pod 

względem umiejętności uczestników. Mimo, 
że odpadliśmy w fazie grupowej wróciliśmy 
do domów z wspaniałymi wspomnieniami. 
Nie możemy doczekać się kolejnej edycji za-
wodów! - komentował Artur Sajnóg z FC Kla-
piszon. Kapitanem jednej z drużyn był sołtys 
wsi Bąków. Jego „Dzikie Bąki” przyjechały 
w oryginalnych koszulkach przygotowanych 
na tę okazję i z grupą kibiców. - Jestem pod 
wrażeniem, że gmina zorganizowała taki tur-
niej. Zaobserwowałem, że koszykówka nie jest 
tu popularnym sportem. W naszej wsi miesz-
kańcy jednak mocno są nią zainteresowani 
i licznie przyjechali dopingować naszą druży-
nę. W przyszłości chcielibyśmy pomóc w or-
ganizacji turnieju, może nawet wystąpić w roli 
gospodarza – zapewnia Krzysztof Wiśniewski.

Hej Śląsk!

Partnerami turnieju zostały 1 KS Ślęza Wro-
cław i WKS Śląsk Wrocław. Zawodnicy 
„Śląska” - Sebastian Bożenko, Michał Sasik 

i Maksymilian Zagórski, tegoroczni Mistrzo-
wie Polski U-20, odwiedzili nas podczas im-
prezy, co było nie lada zaskoczeniem dla za-
wodników. - Bardzo się cieszę, że zawodnicy 
tak utytuowanego klubu przyjechali na nasz 
turniej. Koszykarze ocenili konkurs wsadów, 
nie kryjąc zaskoczenia wysokim poziomem 
wykonywanych ewolucji. Oba kluby prze-
kazały nam bilety na najbliższe mecze, które 
zawodnicy mogli zdobyć podczas turnieju 
– opowiada wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i %lmu z tur-
nieju na www.facebook.pl/wdlugolece.

MIŁOSZ KRZEMIŃSKI
WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

I Gminny Turniej Streetballa 
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Partnerzy: Kogeneracja SA, Stowarzysze-
nie Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, WKS 
Śląsk Wrocław, KS Ślęza Wrocław
Sponsorzy: Drewnex, Pizza Station Długo-
łęka, Brave Design, Siłownia Rimini Długo-
łęka, Artech Długołęka, BS Oleśnica

ZAWODNICY WKS ŚLĄSKA WRĘCZALI MEDALE I NAGRODY 

UCZESTNICY TURNIEJU NA PAMIĄTKOWYM ZDJĘCIU
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Dziesięć lat temu szkoła w Siedlcu otrzy-
mała imię ks. Jana Twardowskiego. W tym 
roku, w związku z reformą edukacji, do-
czekała się nowego sztandaru.
Uroczystość jego poświęcenia i przekaza-
nia szkolnej społeczności odbyła się 10 li-
stopada i została połączona z obchodami 
Święta Niepodległości. Dyrektor Maria 
Biegańska przypomniała rolę, jaką twór-
czość ks. Twardowskiego odgrywa w życiu 
uczniów i absolwentów siedleckiej szko-
ły. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał 
proboszcz parafii w Pasikurowicach ks. 
Norbert Jerzak. Aby zachować ciągłość 
tradycji, przedstawiciele wszystkich klas 

odnowili przyrzeczenie, które przed dzie-
sięciu laty składali ich starsi koledzy. Rota 
przysięgi nawiązywała do słów hymnu 
szkolnego, a także do twórczości patrona 
szkoły. Uczniowie gimnazjum i starszych 
klas szkoły podstawowej przygotowali 
program artystyczny. Publiczność mo-
gła nie tylko przypomnieć sobie pieśni, 
piosenki i wiersze patriotyczne, ale tak-
że śpiewać i recytować wraz z aktorami. 
Zadbano również o dydaktyczny aspekt 
przedstawienia, ukazując okoliczności 
powstania wykorzystanych utworów.

PIOTR GŁAZ
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU

G
ospodynie rozpoczęły swoją dzia-
łalność w styczniu 2012 r. Skład 
osobowy kilkukrotnie ulegał zmia-
nom, aby w dniu jubileuszu liczyć 
23 osoby. Historia koła, mimo 

krótkiego jeszcze stażu, jest bardzo bogata. 
Panie z Siedlca uczestniczą we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych przez gminę 
Długołęka, przede wszystkim w dożynkach 
gminnych, tworząc wyjątkowy i niepowta-
rzalny klimat tej imprezy. Przysmaków z Sie-
dlca można było skosztować także podczas 
pokazów stołów bożonarodzeniowych i wiel-
kanocnych.

Promują swoją  
miejscowość w świecie
Koło gospodyń wiejskich nie zamyka się jedy-

nie na działania gminne. Panie chętnie biorą 
udział w konkursach i wydarzeniach o zasię-
gu powiatowym i krajowym. Reprezentowa-
ły naszą gminę m.in. na pokazach w Pasażu 
Grunwaldzkim we Wrocławiu, na targach 
w Nadarzynie pod Warszawą, a nawet na Jar-
marku Bożonarodzeniowym we Francji, na 
który pojechały dzięki wygranej w konkursie 
na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. - Jeste-
śmy mieszkankami Siedlca, dlatego aktywnie 
włączamy się w życie swojej miejscowości. 
Pomagamy przy organizacji imprez sołec-
kich, balów sylwestrowych, uczestniczymy 
we wspólnym sadzeniu kwiatów i sprzątaniu 
naszej wsi – wymienia przewodnicząca koła 
Krystyna Motyka i dodaje, że działalność 
w KGW to nie tylko dobra zabawa, ale też 
ciężka praca. Panie zawsze jednak działają 
wspólnie i mogą na siebie liczyć. Nagrodą 

dla nich są ciekawe wycieczki i wyjazdy, które 
%nansowane są z uzbieranych funduszy. Go-
spodynie zwiedziły w ten sposób różne zakąt-
ki Polski, Rzym, Medugorje i Dubrownik. 
- Serdecznie gratuluję Wam pięknego jubi-
leuszu. Dla wójta to niezwykle budujące, że 
mieszkańcy integrują się, tworzą trwałe gru-
py i chcą wspólnie pracować na rzecz swojej 
miejscowości. Jesteście panie wizytówką Sie-
dlca a dzięki Wam ta miejscowość ma swój 
niepowtarzalny i oryginalny klimat – mówiła 
Iwona Agnieszka Łebek podczas spotkania 
jubileuszowego. Wójt przekazała na ręce za-
rządu koła pamiątkowy list gratulacyjny oraz 
prezent, który będzie przydatnym elemen-
tem podczas przygotowywania siedleckich 
przysmaków.

ANNA CHOMICKA
WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

11 listopada 2017 r. kojarzyć nam się będzie nie tylko ze Świętem Niepodległości, ale też 
z uroczystymi obchodami 5-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu.

ROTA PRZYSIĘGI ODCZYTAŁA DYREKTOR SZKOŁY MARIA 
BIEGAŃSKA
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KGW w Siedlcu tworzą: Krystyna 
Motyka – przewodnicząca / Elżbieta 
Zwierzańska – zastępca przewodni-
czącej / Maria Górniak – sekretarz 
/ Krystyna Bąk – skarbnik / Łucja 
Górczyńska / Romualda Górniak / 
Anna Jońska / Karolina Juchnowicz 
/ Wioletta Juchnowicz / Jadwiga 
Jużyniec / Ryszard Jużyniec / Stefa-
nia Kędra / Jadwiga Mista / Tadeusz 
Mista / Maria Rożek / Jacek Rożek / 
Wanda Sacharewicz / Teresa Skura / 
Jan Skura / Władysława Wiewiórska 
/ Józefa Wojtowicz / Anna Wojtyło / 
Helena Zwierzańska

WSPÓLNYM TOASTOM NIE BYŁO KOŃCA. NA ZDJĘCIU BOHATERKI DNIA
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KONCERT NAGRODZONO DŁUGIMI I GROMKIMI BRAWAMI

11 listopada w kościele w Długołęce odbył się 
koncert z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury oraz para%ę rzymskokatolicką 
w Długołęce. W tym roku obchody uświetnił 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Bierutowianie 
Bis” z Bierutowa. Montaż literacko-muzyczny 
z wykorzystaniem wierszy Marii Konopnic-
kiej, Władysława Bełzy, Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego, tekstów Brunona Schulza 
o Józe%e Piłsudskim oraz pieśni narodowych 
i mniej znanych piosenek patriotycznych, 
był wspaniałą okazją do głębokiego przeży-
cia tego patriotycznego święta. Wybrzmiała 
„Warszawianka”, „Rota”, „Legiony”, „Przybyli 
ułani”, „Raduje się serce”, „Mury”.

4 listopada dzieci uczęszczające na zajęcia 
w świetlicach w Bielawie, Bykowie, Śliwicach 
i Pasikurowicach oraz w GOK-u wzięły udział 
w wyjazdowym „Turnieju Świetlic”. 
W tym roku odwiedziły „Kolejkowo”. Ogrom-
na makieta przedstawiająca codzienne życie 
ludzi, turystów podczas górskich wypraw, 
narciarzy na ośnieżonym stoku, pracowni-
ków budowlanych oraz uroki Dolnego Śląska 
wprawiła wszystkich w zachwyt. Uczestnicy 
wycieczki dowiedzieli się wielu ciekawostek 

dotyczących budowy makiety, czasu w jakim 
powstawały jej elementy oraz ilości wykorzy-
stanych %gurek ludzi, zwierząt, samochodów 
czy budynków. 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza miesz-
kańców gminy na coroczne warsztaty bożo-
narodzeniowe, które odbędą się 9 grudnia 
w budynku GOK-u przy ul. Wiejskiej 23 
w godzinach 10-14. Będzie można przygoto-
wać ozdoby świąteczne pod okiem doświad-
czonych rękodzielniczek Janiny Sołtysiak 
i Kazimiery Wilczyńskiej, skosztować zupy 
grzybowej przygotowanej przez „Sztukę Go-
towania” Mileny Dudzińskiej oraz poczuć 
klimat zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia przy wspólnym śpiewaniu kolęd 
i pastorałek. Podczas warsztatów zostaną 
ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody 
laureatom konkursu na pocztówkę świątecz-
ną pn.: „GOK śle świąteczne życzenia”.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci do 
świetlic wiejskich na „Choinkowy zawrót gło-
wy”, czyli spotkanie ze Świętym Mikołajem.

ANNA PATYK 
GMINNY OŚRODEK KULTURY

Migawki 
kulturalne

Weronika Augustynów, Blanka Bednarek, Wojciech Beśka, Ignacy Dąbrowski, Matylda Dąbrowska-Kessler, Adam Drzymała, Róża Frączyk, Tola Glica, Zuzanna 
Gosk, Aleksander Hondowski, Hanna Jelonek, Felicja Kaczalska, Kordian Kaczmarczyk, Piotr Kaliszuk, Aleksander Kasprzak, Wiktoria Kasprzak, Aleks Kieruzel, 
Karolina Kobuszewska, Hanna Kowalska, Leon Krasowski, Piotr Królik, Maciej Kuboń, Aleksander Kubski, Krzysztof Kwaśnica, Kacper Kwiecień, Emilia Kry-
szak, Sara Krzyczkowska, Hanna Łazarewicz, Michalina Majka, Natalia Matysiak, Lena Mierzwińska, Dawid Mikołajczak, Maksymilian Myślecki, Miłosz Naglik,  
Wiktoria Piech,  Oskar Pietrucha, Ignacy Poznański, Karolina Pudło, Zo%a Schauer, Hanna Smarduch, Wojciech Sus, Przemysław Śnieżawski, Jan Wagner, Hanna 
Wiśniewska, Lena Wnuk, Lena Wolbiś, Edward Wysocki, Miłosz Żak, Amelia Żembrowska
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

 

   Kajetan 

Miło nam poinformować, że w październiku i listopadzie na świat przyszli  
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.

Gmina  

Już po raz czwarty w naszej gminie od-
była się akcja mająca na celu poprawę 
bezpieczeństwa dzieci poruszających się 
po drodze.

DZIECIAKI ZE SZKOŁY W DŁUGOŁĘCE WIEDZĄ, JAK BYĆ 
BEZPIECZNYM NA DRODZE

W tym roku policjanci z Długołęki, którzy 
co roku pomagają nam w realizacji akcji, 
przypomnieli dzieciom o zasadach poru-
szania się po drodze przy okazji wrześnio-
wego gminnego rajdu rowerowego. Wtedy 
najmłodsi otrzymali odblaskowe kamizel-
ki oraz nakładki na rowerowe szprychy. 
Z policjantami odwiedziliśmy również 
pierwszoklasistów w naszych gminnych 
szkołach. Maluchy otrzymały od wójta 
Iwony Agnieszki Łebek odblaskowe opa-
ski oraz zawieszki na plecak, aby były 
lepiej widoczne dla kierowców. - Ciągle 
podkreślam, że sprawa bezpieczeństwa, 
szczególnie najmłodszych mieszkańców 
gminy Długołęka, jest dla nas priorytetem. 
Chcemy, by zawsze całe i zdrowe docierały 
do szkoły i wracały do domu – mówi wójt, 
inicjatorka akcji.
MIŁOSZ KRZEMIŃSKI
WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY 
Z ZAGRANICĄ

ZGRANA DRUŻYNA ZE SZKOŁY W KIEŁCZOWIE BĘDZIE 
WIDOCZNA DLA KIEROWCÓW

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci do 
świetlic wiejskich na „Choinkowy zawrót gło-
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SPALANIE ODPADÓW  

Jeżeli wydaje Ci się, że 
oszczędzasz, spalając odpady 
zamiast węgla dobrej jakości, 
to porównaj te „oszczędności” 
z poniższymi przykładami 
wydatków, które są 
konsekwencją palenia odpadów 
w domowym piecu.

S
palanie odpadów w domu jest nie-
bezpieczne, nielegalne, a co najważ-
niejsze, szkodzi Tobie i Twoim naj-
bliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, 
więcej można stracić, niż zyskać. 

Spalanie odpadów w piecu powoduje 
uszkodzenia instalacji i przewodów 
kominowych, które później trze-
ba wymienić. Płonący plastik 
tworzy związki, które stopnio-
wo uszkadzają blachy kotła 
i komin. Ponadto w komi-
nie szybko osadzają się 
niebezpieczne sadze, 
które mogą spowodo-
wać pożar. - Nawet nie 
wiemy kiedy zaskoczy 
nas koszt nowego pie-
ca i przemurowanie 
komina, a w przy-
padku pożaru na-
wet konieczność 
remontu całego 
domu – uprzedza 
Anna Sitnikow, 
kierownik wydzia-
łu ochrony środo-
wiska. - Każdy, kto 
widzi i czuje, że ktoś 
pali odpady, ma pra-
wo zwrócić mu uwa-

gę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem 
odpowiednim służbom – dodaje urzęd-
niczka. Najprostsza droga to telefon na 
policję lub do urzędu gminy.

Spalanie odpadów 
to droga sprawa
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpa-
dów (zgodnie z art. 171 Ustawy o odpa-
dach), podlega karze aresztu albo grzywny. 

Ponadto, w sytuacji gdy dochodzi do złamania 
przepisów przeciwpożarowych i spowodowa-
nia uciążliwości w wyniku palenia odpadów, 
można ukarać właściciela nieruchomości 
(zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego). Jest on 
bowiem zobowiązany powstrzymywać się od 
działań, które zakłóciłyby sąsiadom korzystanie 
z ich posiadłości. Za spalanie odpadów w insta-
lacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu, 
grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 tys. 
zł, gdy sprawa tra% do sądu. Zanieczyszcze-
nia z domowego komina rozprzestrzeniają się 
i opadają głównie w promieniu 10-krotności 
jego wysokości, czyli na Twój dom i najbliż-
sze otoczenie. Toksyczne substancje powstałe 
w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań 
czy plastikowych butelek i innych tworzyw 
sztucznych poza specjalistycznymi spalarnia-

mi, tra%ają do Twoich płuc. Substancje, 
które wydzielają się w trakcie spalania 

śmieci wywołują alergie, niewydol-
ność układu oddechowego, udary 

mózgu, choroby serca, porażenia 
i nowotwory. Szczególnie wraż-

liwe na działania toksyn są 
dzieci. - Musimy być świa-
domi i przekazywać innym 
informacje o tym, że spa-
lanie śmieci w domowych 
piecach i kotłowniach 
jest źródłem zanieczysz-
czeń, które są szkodli-
we dla ludzi. Spalenie 
zawartości domowego 
śmietnika daje trochę 
ciepła, ale jego ilość nie 
jest warta konsekwen-
cji i kosztów, jakie ze 
sobą niesie – puentuje 
Anna Sitnikow.

PAWEŁ MATYSIAK
WYDZIAŁ OCHRONY 
ŚRODOWISKA
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Pepa, 3+, aktywna suczka w typie amstaffa. Bardzo grzeczna, 

zgadza się z innymi psami (małymi, dużymi, młodymi, starymi). 

Kocha człowieka. Chętnie rozdaje całuski, przytula się i trzyma 

się nogi. Pasją Pepy jest patyk – uwielbia aportować. Robi to 

pięknie i z gracją. 

Czekam na ciebie!

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: 71 323 02 72 lub 518 75 66 65

Pracownicy urzędu oraz organizacje działa-
jące na rzecz ochrony zwierząt prowadzą 
kontrole warunków, w jakich trzymane są 
zwierzęta domowe. Niezapewnienie należy-
tych, może skutkować uciążliwą karą, a na-
wet wydaniem decyzji o czasowym odebra-
niu pupila jego właścicielowi i skierowaniem 
wniosku do sądu. Za znęcanie się nad 
zwierzęciem grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2 oraz kara finansowa 
od 500 do 100 tys. zł. - Uchylmy również 
drzwi pomieszczeń gospodarczych, aby 
wolno żyjące koty miały możliwość ukryć się 
przed nadchodzącymi zimniejszymi dniami – 
mówi Anna Sitnikow, kierownik wydziału 
ochrony środowiska. - Jednocześnie zwra-
camy uwagę właścicielom psów, którzy no-
torycznie pozwalają im swobodnie poruszać 
się po terenach publicznych, bez opieki, że 
grozi za to kara w postaci mandatu, który 
nakłada policja – uprzedza urzędniczka.

MARTA NAWROCKA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
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Dbaj o swojego pupila

o  pies trzymany na uwięzi 
obowiązkowo musi być z niej 
spuszczany minimum co 12 godzin 
(dotyczy również psów trzymanych 
w kojcach);

o  łańcuch nie może być krótszy niż 3 
metry (dla psa średniej wielkości) 
i nie może oplatać szyi zwierzęcia;

o  pies powinien mieć kojec 
odpowiedniej wielkości  
(min. 9 mkw.) z ocieploną, 
odizolowaną od podłoża budą;

o  buda powinna być wyścielona 
słomą (a nie starymi kocami);

o  pies musi być odpowiednio 
karmiony, mieć stały dostęp 
do wody (przy minusowych 
temperaturach ciepłej), być 
utrzymywany w czystości i mieć 
zapewnioną opiekę weterynaryjną 
(m.in. obowiązkowe szczepienia).
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Budowa/przebudowa 
dróg
d W listopadzie powinny zakończyć się 
prace drogowe w ciągu ul. Brzozowej 
w Januszkowicach. Trwa budowa drogi 
w Bierzycach i Łozinie. Z uwagi na kolizję 
budowanej drogi z drzewami, konieczne 
było wydłużenie realizacji tego zadania do 
15 grudnia br. W grudniu planujemy za-
kończyć prace drogowe w Węgrowie, gdzie 
realizowana jest kompleksowa przebudowa 
drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i przebudową mostu. Na koniec roku przy-
padają też prace drogowe w zakresie kom-
pleksowej przebudowy ul. Sza(rowej w Ka-
mieniu. Jak dotąd wykonawca zrealizował 
ok. 50 proc. prac związanych z ułożeniem 
krawężników oraz nawierzchni z kostki be-
tonowej.

KAMIEŃ, UL.SZAFIROWA

d W grudniu powinny zakończyć się prace 
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowero-
wego w Mirkowie przy ul. Kiełczowskiej. 
Wykonawca zakończył już prace związa-
ne z kanalizacją deszczową - obecnie jest 
w trakcie wykonywania warstw konstruk-
cyjnych i nawierzchniowych.

CHODNIK MIRKÓW

d W trakcie realizacji są prace w zakresie 
przebudowy ul. Leśnej, Północnej, Letniej 
i odcinka ul. Wiosennej wraz z sięgaczem tej 
ulicy w Kiełczowie. Z uwagi na bardzo trud-
ne warunki gruntowe znacznie przedłużyły 
się prace związane z ułożeniem kanalizacji 
deszczowej - w chwili obecnej na ukończeniu. 
Wykonawca przystąpił do prac drogowych 

(układanie kostki w ul. Leśnej w kierunku do 
ul. Północnej). Termin ukończenia tego zada-
nia przypada na grudzień br., jednak z uwagi 
na liczne i powtarzające się kolizje z podziem-
ną infrastrukturą, może okazać się, iż będzie 
trudno dotrzymać tego terminu. Niemniej 
jednak wykonawca dokłada wszelkich starań, 
by dochować terminu umownego.

KIEŁCZÓW, UL. LEŚNA

d Na ukończeniu jest budowa parkingu 
w Łozinie. Pozostały do wykonania wyłącz-
nie prace wykończeniowe i porządkowe.

ŁOZINA, PARKING

d Zakończone zostały kolejne inwestycje 
z zakresu budowy oświetlenia drogowego. 
Tym razem w ulicy Świerkowej w Borowej, 
ul. Broniewskiego w Długołęce, ulicy He-
banowej i Cyprysowej w Kiełczowie, Li-
powej i Lazurowej w Szczodrem oraz ulicy 
Lipowej w Brzeziej Łące.

DŁUGOŁĘKA, UL. BRONIEWSKIEGO

Tereny rekreacyjne
d Trwa montaż urządzeń street workout na 
terenie przy ul. Leśnej w Kiełczowie. W tej 
samej lokalizacji zakończono już budowę 
placu zabaw i montaż siłowni zewnętrznej. 
Przypominamy, iż ten teren zostanie wypo-
sażony w pełnowymiarowe boisko trawiaste 
oraz dwa boiska treningowe. Prace w tym 
zakresie zaplanowano na 2018 r. (w roku 
bieżącym wybudowane zostały przyłącza 
wodociągowe i sanitarne).
d Finalizujemy prace przy montażu altan 
rekreacyjnych w Ramiszowie, Skale i Wę-
growie. Liczymy na to, że w nadchodzącym 
roku altany będą się one cieszyć powodze-
niem wśród mieszkańców.
d Na placu zabaw w Łozinie przy ul. Osie-
dlowej dobiegają końca prace związane 
z zagospodarowaniem i odnowieniem ist-
niejącego terenu. Zakres działań obejmował 
wykonanie strefy nawierzchni bezpiecznej 
z atestowanego piachu, wyznaczonej przez 
betonowe obrzeża (w miejscu gdzie zlokali-
zowane był urządzenia zabawowe). Na pla-
cu zabaw zostały również wykonane prace 
związane z nasadzeniami uzupełniający-
mi – powstał szpaler roślin żywopłotowych 
od strony ogrodzenia, wykonany z miesza-
nych nasadzeń m.in. z wejgeli i pęcherznic 
w różnych odmianach, traw ozdobnych 
oraz roślin iglastych. Prace obejmowały 
również uporządkowanie i wyrównanie po-
zostałego obszaru terenu, tj. poziomowanie 
gruntu, pro%lowanie spadów, wraz z założe-
niem nowych trawników sianych.

PLAC ZABAW W ŁOZINIE

Kanalizacja sanitarna 
d Trwa budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Rakowie i Bielawie. W części Ra-
kowa (tzw. Raków-Mydlice) sieć została 
już wybudowana, obecnie odtwarzana jest 
nawierzchnia drogi powiatowej. Niestety, 
realizacja prac w zakresie kanalizacji sa-
nitarnych jest w większości przypadków 
zadaniem, które w znaczący sposób może 
utrudniać mieszkańcom bieżące funk-
cjonowanie (z uwagi na głębokie wykopy 
w pasie drogowym). Liczymy na Państwa 
wyrozumiałość, prosząc jednocześnie o za-
chowanie ostrożności. 
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Inwestycje

RAKÓW BIELAWA

Kubaturówka 
d W ramach remontu szkoły podstawowej 
w Długołęce oraz budowy przy tym obiekcie 
zaplecza sportowego, wykonano jak dotąd 
stropy, ławy oraz ściany fundamentowe pod 
budynek sali gimnastycznej. Realizowane 
są prace związane z murowaniem ścian no-
śnych dla tego obiektu. Z dużym opóźnie-
niem wykonawca realizuje prace przy łącz-
niku, tj. newralgicznym dla całej inwestycji 
elemencie, umożliwiającym przystąpienie do 
kompleksowego wykonania prac remonto-
wych w budynku szkoły. 

SZKOŁA DŁUGOŁĘKA (SALA GIMNASTYCZNA)

Opóźnienia są przede wszystkim efektem 
wystąpienia nieprzewidzianych trudności 
związanych z zamocowaniem konstruk-
cji łącznika do ściany sali gimnastycznej 
i koniecznością wprowadzenia przez biuro 
projektowe odpowiednich w tym zakresie 
rozwiązań technicznych. To z kolei spowo-
dowało wydłużenie czasu oczekiwania na 
dostawę szyb bezpiecznych, potrzebnych do 
zabudowy łącznika, które można zamówić 
nie wcześniej niż po zamontowaniu kon-
strukcji łącznika. W związku z tym przewi-
dujemy, iż obiekt ten będzie wykonany do 
końca 2017 r. W związku z tymi nieprzewi-
dzianymi trudnościami, mając na uwadze 
komfort i bezpieczeństwo dzieci, wspólnie 
z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Długołęce próbujemy na bieżąco roz-
wiązywać wszelkie problematyczne kwestie, 
licząc na wyrozumiałość zarówno uczniów, 
jak i dzieci.
d Przy szkole w Mirkowie zrealizowano 
już prace rozbiórkowe (rozbiórka łącznika, 
komina oraz przyległej biblioteki). Obecnie 
trwają prace ziemne i przygotowanie do 
wykonania ław fundamentowych pod nowy 
budynek dydaktyczny i zaplecza szatniowe-
go.
d Prace przy budowie hali sportowej 
w Kiełczowie idą pełną parą, pomimo ko-
nieczności przedłużenia terminu realizacji 
zadania, z uwagi na występujące w II półro-
czu nawalne deszcze oraz orkanowe wiatry. 

HALA SPORTOWA W KIEŁCZOWIE 

Obecnie trwają prace wykończeniowe: 
zamontowano ścianę wspinaczkową i wy-
konawca przystąpił do układania podłogi 
sportowej. Liczymy na to, że wszystkie pra-
ce zostaną zakończone do końca grudnia 
br. Korzystać z tego obiektu będzie można 
dopiero po otrzymaniu przez inwestora 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 
które przewidujemy uzyskać jeszcze przed 
feriami zimowymi.

Wiaty przystankowe
d Do połowy grudnia zamontowane zosta-
ną wiaty przystankowe w Długołęce - ul. 
Wiejska (obok kościoła), w Brzeziej Łące - 
ul. Wrocławska (po obu jej stronach), w Ło-
zinie - ul. Milicka (po obu jej stronach), 
w Januszkowicach.

Boiska tartanowe
d Zgodnie z umową zawartą z Fundacją 
Promocji i Rozwoju Gmin Polskich, do 
końca listopada br. zostanie położona na-
wierzchnia tartanowa na betonowych bo-
iskach w Bykowie i Piecowicach.

Nowy dostawca  

d W 2017 r., podobnie jak w latach ubie-
głych, gmina Długołęka przystąpiła do 
postępowania przetargowego na dostawę 
energii elektrycznej w ramach grupy za-
kupowej utworzonej na podstawie pełno-
mocnictw udzielonych Prezydentowi Mia-
sta Lubina. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu wybrana została ponownie %rma 
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., nasz dotych-
czasowy dostawca. Nowa stawka za 1kWh 
energii elektrycznej wynosi obecnie 0,2193 
zł netto, tj. 0,2697 zł brutto.

KATARZYNA WOLICKA
WYDZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
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Zanieczyszczanie  
dróg jest karalne!
W związku z narastającym problemem do-

tyczącym znacznego zanieczyszczania dróg 

gminnych błotem i ziemią nawożoną z te-

renów, na których realizowane są prywatne 

inwestycje budowlane, przypominamy, że 

oczyszczanie kół z błota leży w wyłącznym 

obowiązku kierujących pojazdami.

Problem ten, niestety, obserwujemy na 
coraz większej ilości utwardzonych dróg 

gminnych – a jego intensy%kacja związa-
na jest z panującymi aktualnie warunkami 
atmosferycznymi. Nawożenie znacznych 
ilości błota na drogi przyczynia się do zde-
cydowanego obniżenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, dlatego przestrzeganie 
obowiązku oczyszczania kół jest niezwykle 
ważne, a niedopełnianie tego obowiązku ka-
rane jest grzywną. Wszystkie zgłaszane nam 
i potwierdzone przypadki niestosowania się 
do tego nakazu przekazujemy policji, w celu 
zobligowania użytkowników do stosowania 

przepisów prawa i karania ich w przypadku 
kiedy są one notorycznie łamane. Jednocze-
śnie zwracamy się z apelem do wszystkich 
inwestorów, realizujących prace budowlane, 
w efekcie których dochodzi do zabrudzeń 
nawierzchni dróg, o rozsądek i odpowie-
dzialność. Tym bardziej, iż z tych dróg ko-
rzystamy wszyscy i powinno nam zależeć na 
tym, by pozostawały one w dobrym stanie 
technicznym. 

KATARZYNA WOLICKA
WYDZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
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NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?

•  W ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania Dobra Wida-
wa, projekt pn. „Stworzenie atrakcyjnej 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
na obszarze LGD poprzez budowę wielo-
funkcyjnych boisk w m. Dobroszów i Stę-
pin, gmina Długołęka” otrzymał do%nan-
sowanie w wysokości 318 tys. zł.

•  Wniosek o do%nansowanie zadania pn. 
„Budowa ul. Ptasiej wraz z odwodnie-
niem oraz oświetleniem drogowym 

w obrębie m. Długołęka, gm. Długołęka”, 
złożony w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, ogłoszonego 
przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu, nie został rekomendowany do 
do%nansowania.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE?

•  Złożyliśmy wniosek o do%nansowanie na 
projekt pn. „Wszyscy jesteśmy Europej-
czykami – 15- lecie współpracy samorzą-
dów Długołęki i Velen na rzecz zaanga-
żowanego obywatelstwa europejskiego” 
do Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Projekt dotyczy wizyty delegacji 
z Velen (Niemcy) w gminie Długołęka. 
Wnioskowana kwota do%nansowania wy-
nosi ok. 7 tys. zł.

•  Złożyliśmy wniosek o do%nansowanie na 
zakup nowości czytelniczych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa, dla trzech szkół podstawowych, tj. 
szkoły podstawowej w Mirkowie, w Siedl-
cu i w Szczodrem. Łączna wnioskowana 
kwota to ok. 20 tys. zł.

•  W ramach W ramach Resortowego Pro-
gramu Rozwoju Opieki nad Dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 zło-
żyliśmy wniosek o do%nansowanie na 
utrzymanie 50 miejsc w gminnym żłobku 
w Długołęce. Kwota do%nansowania zo-
stanie ostatecznie określona przez insty-
tucję ogłaszającą nabór, po jego zakoń-
czeniu. 

BARBARA CISZEWSKA
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
(stan na 16.11.2017 r.)

wydział remontów i inwestycji

Nazwa postępowania 
przetargowego

Termin  
otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 
(ilość złożonych ofert)/ 

podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

Odbiór, transport i zagospoda-

rowanie odpadów komunalnych 

z terenu gminy Długołęka

14.09.2017  rozstrzygnięto postępowanie 

w dniu 15.11.2017

Wykonawca:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 4-6

54-519 Wrocław

z ceną brutto:  

12 851 396,70 zł

31.12.2019

Postępowanie na usługi spo-

łeczne pn. „Świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym na rzecz Urzędu 

Gminy Długołęka w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania 

i doręczania przesyłek listowych 

oraz zwrotu przesyłek niedorę-

czonych”

12.10.2017 umowa zawarta w dniu 

23.10.2017

23.10.2018

Usługa odśnieżania dróg gminnych 

na terenie gminy Długołęka

10.11.2017 Umowa zawarta 20.11.2017r. 

Wykonawca tj. ROWIŃSKI s.c 

Betoniarnia i Recykling 

Piecowice, ul. Sportowa 8 

55-093 poczta Kiełczów.

30.04.2018



Z Dawidem Ratałem 
z firmy WoodShed z Mirkowa, 
rozmawia Agnieszka Boruta.

WoodShed istnieje od 2013 r. Kto tworzy 
zespół i dlaczego produkcja odbywa się 
w Mirkowie?
WoodShed to kontynuacja naszej działalno-
ści w branży drewnianej. Firmę tworzą wspa-
niali ludzie z pasją i niezwykłymi pomysłami. 
Na tą chwilę nie jest to duży zespół, ale mamy 
ogromne plany na przyszłość. Produkcja od-
bywa się w Mirkowie ze względu na miejsce 
i możliwość tworzenia u siebie. Posiadamy 
własną pracownię, w której możemy być 
o każdej porze dnia i nocy. Ponadto stawiamy 
na produkcję lokalną. 

Skąd pomysł na produkcję drewnianych 
zegarków?
Jestem fanem naturalnych ma-
teriałów. Od dziecka inte-
resowałem się obróbką 
drewna. Od 2013 r. 
wraz z żoną zajmu-
jemy się produkcją 
i sprzedażą produk-
tów drewnianych. 
Inspiracją do two-
rzenia zegarków był 
sam produkt w po-
staci drewna. Zasta-
nawialiśmy się, co 
mogłoby powstać z tego 
materiału, być kompakto-
we w wysyłce i uznaliśmy, że 
warto zainwestować w ten po-
mysł. Popularność wyrobów naturalnych, 
takich jak drewno, podyktował również ry-
nek. Coraz więcej osób jest świadomych, że 
ekologia jest najważniejsza.

Na www.woodshed.pl piszecie, że wkła-
dacie serce w każdy element zegarka, 
aby wyróżniał się od innych. Czym?
Nasze produkty są tworzone w Polsce. Nie 
kupujemy gotowych zegarków w Chinach, 
które najczęściej są opatrzone logiem jakiejś 
%rmy, która sprzedaje je jako swoją produk-
cję. Nasze powstają z wysokiej jakości drewna 

egzotycznego takiego jak: palisander, pado-
uk, orzech amerykański, jak również z nasze-
go rodzimego takiego jak: dąb, klon, jesion. 
Naturalne materiały to nasz wielki atut. Każ-
da drewniana część zegarka jest wykonana 
pracą naszych rąk. Każdy zegarek jest jedyny 
w swoim rodzaju, ponieważ nie ma dwóch 
takich samych kawałków drewna. Nasze pro-
dukty mają bardzo konkurencyjne ceny, za-
chowując tym samym wysoką jakość, dlatego 
nasze serce jest nieocenione w tym procesie.

Paski do zegarków to też Wasza produk-
cja czy współpracujecie z kimś?
Jeśli chodzi o paski, to współpracujemy z wie-
loma producentami, natomiast nasz kolejny 
krok to będą własnoręcznie wykonywane pa-
ski z różnego rodzaju i koloru skór.

Jak długo trwa proces tworzenia i na 
czym on polega?

To długi proces, drewno po ob-
róbce musi swoje odleżeć. 

Potem dochodzi grun-
towne ręczne szli-

fowanie produktu, 
olejowanie, polero-
wanie, woskowanie 
i montaż elemen-
tów. Każde drewno 
jest inne w obróbce, 
jedno potrzebuje 
mniej, a inne więcej 

czasu. Musielibyśmy 
stworzyć na ten temat 

%lm dokumentalny, wte-
dy proces tworzenia byłby 

doskonale widoczny.

Czy realizujecie indywidualne zamówie-
nia?
Oczywiście. Ponadto każdy może zamówić 
u nas personalizację zegarka, czyli dowolny 
napis wygrawerowany na tylnej klapie.

Myśląc: drewniany zegarek, zaraz 
nasuwają się pytania: czy jest on trwały, 
odporny na uszkodzenia i warunki 
atmosferyczne?
Materiały, z których wykonujemy zegarki, to 
bardzo twarde sztuki. Drewno egzotyczne jest 

bardzo trwałe. Zegarek jest wodoodporny, ale 
nie wodoszczelny. Jest odporny na zachla-
pania, deszcz i inne warunki atmosferyczne. 
Nie zalecamy w nim chodzić na basen, cho-
ciaż w cyklu prób wytrzymałościowych, ja-
kie podjęliśmy, nawet całkowite zamoczenie 
bądź zanurzenie zegarka nie miało wpływu 
na jego dalsze funkcjonowanie.

Waszą klientką jest Dorota Szelągowska. 
Czy macie jeszcze jakichś miłośników 
o znanym nazwisku?
Dorota Szelągowska to nasz autorytet. Uwiel-
biamy jej program i pomysły dotyczące samo-
dzielnego wykonywania praktycznych rzeczy 
do domu. Można powiedzieć, że w jakimś 
stopniu przyczyniła się do naszej miłości do 
drewna. Nie klasy%kujemy naszych klientów 
pod kątem znanego nazwiska. Każdy jest dla 
nas wartością samą w sobie.

Jakie są Wasze plany dotyczące rozwoju 
pracowni?
Planów mamy tyle, ile drzew w lesie. Inwe-
stujemy w rozwój produkcji, poszerzenie 
sprzedaży, korzystanie z naturalnych i od-
nawialnych materiałów. Skupiamy się na 
ciągłym tworzeniu nowych serii zegarków, 
wprowadzaniu nowości i dbaniu o jakość 
produktu. W najbliższym czasie chcemy zająć 
się tworzeniem personalizowanych pasków 
do zegarków. W przyszłości mamy nadzieję 
na zwiększenie liczby miejsc pracy w naszych 
szeregach.

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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DAWID RATAŁ OD DZIECKA INTERESOWAŁ SIĘ OBRÓBKĄ 
DREWNA

MATERIAŁY,  
Z KTÓRYCH 
WYKONANE SĄ 
ZEGARKI, TO 
BARDZO 
TWARDE SZTUKI


