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Z życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Minął kolejny miesiąc – mam wrażenie, że czas pędzi w za-
wrotnym tempie. Jeszcze niedawno oddawaliśmy w Państwa 
ręce ostatni numer gazety gminnej, a już nadszedł czas na 
kolejne wydanie. Ale w gminie dużo się dzieje, więc ta często-

tliwość jest jak najbardziej uzasadniona i potrzebna.
Teraz żyjemy przygotowaniami do Dożynek Gminy Długołęka, które już 
w niedzielę 27 sierpnia w Łozinie. Mieszkańcy wsi są zwarci i gotowi do 
działania, chętni do pomocy, pełni pomysłów i inwencji twórczej. To pod-
nosi na duchu i sprawia, że naprawdę chce się tworzyć takie wydarzenia –  
dla Was i z Wami. Wierzę, że wszystko się uda i będą Państwo zadowoleni 
z tej imprezy, która przede wszystkim ma kultywować wiejskie tradycje, 
promować rolnictwo, opiewać życie na wsi. Dobra zabawa, fajna muzyka 
i różnorodna rozrywka mają być wisienką na torcie – i będą. Zapewniam 
Państwa. W tym roku zaśpiewa dla nas polski, kultowy zespół lat 90. Voy-
age (dawniej Voyager) oraz zachodnioniemiecka grupa znana na całym 
świecie – Boney M. z Sheylą Bonnick. Już widzę ten las rąk i pląsy pod 
sceną w rytm takich przebojów jak: Daddy Cool czy Sunny. Mam nadzieję, 
że będą Państwo zadowoleni. O tym, co jeszcze na Was czeka, piszemy na 
str. 4.
Na str.2 wspominamy jubileusz 35-lecia Zespołu Ludowego „Lejwoda”. To 
była piękna i wzruszająca uroczystość. Jeszcze raz dziękuję Wam – muzy-
kom za promowanie naszej gminy, za Waszą twórczość, za to, że jesteście.
Tradycyjnie zachęcam do lektury stron inwestycyjnych (9-11) i wywiadu 
ze mną, w którym podsumowuję ubiegły rok, w związku z otrzymanym 
absolutorium (str. 8). Dziękuję Radzie Gminy Długołęka za docenienie 
pracy mojej i moich współpracowników. Jesteśmy dla Państwa – mieszkań-
ców gminy Długołęka. Zawsze.

Życzę przyjemnej lektury i do zobaczenia w Łozinie!
Iwona Agnieszka Łebek 

wójt gminy Długołęka

200 lat!
26 lipca 1917 roku na świat przyszła pani 
Kazimiera Kijak, wieloletnia mieszkanka 
Domaszczyna. Pani Kazimierze z okazji 100. 
urodzin życzymy dobrego zdrowia, wsparcia 
i obecności rodziny: dzieci, wnuków i pra-
wnuków oraz pięknych i spokojnych dni. 
Gratulujemy również tak pięknego wieku!

Jubilatka otrzymała statuetkę ze specJalną 
dedykacJą

Kino samochodowe
1 września (piątek) zapraszamy miłośni-
ków kina na jedyny w swoim rodzaju po-
kaz filmowy do parku w Szczodrem. Tym 
razem będzie można oglądać filmy, siedząc 
w samochodzie. Pierwszy seans w kinie 
samochodowym odbył się 6 czerwca 1933 
w Camden w stanie New Jersey. W Polsce 
pierwsze kino samochodowe mieściło się na 
warszawskim Żeraniu. O szczegółach nasze-
go gminnego kina będziemy jeszcze infor-
mować, m.in. na Facebooku. Zapraszamy!

 j na skróty j na skróty j na skróty j na skróty j na skróty j na skróty

Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży 
młodemu pokoleniu z gminy Długołęka 

serdecznie życzę siły przebicia, 
ambitnych planów, wzorów 
godnych naśladowania oraz 

poczucia własnej wartości. 
Przyszłość to Wy!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Zespół Ludowy „Lejwoda”, duma 
Pasikurowic i gminy Długołęka, 
świętował 8 lipca swój jubileusz. 
To była radosna a zarazem 
wzruszająca uroczystość.
„Lejwoda” to najdłużej działający zespół lu-
dowy w naszej gminie. Powstał w 1982 r. przy 
Kole Gospodyń Wiejskich z okazji gminnych 
dożynek w Pasikurowicach. Kilka pań przy-
gotowało z tej okazji satyryczne przyśpiewki 
(„Pasikurowice to taka mieścina, że nasz pan 
naczelnik o niej zapomina. Panie naczelniku ta 
grupa dziś woła, obiecał pan kuchnię dla naszego 
koła.”). Przez lata zespół się powiększył (obec-
nie liczy 12 osób), zdobył wiele cennych nagród 

35 lat minęło jak jeden dzień
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i wyróżnień w konkursach i na festiwalach 
w całym kraju. Muzycy na swój jubileusz 
zaprosili zaprzyjaźnione zespoły ludowe: 

„Kultywator” z Brzeziej Łąki, „Ale Babki” 
z Czeszowa oraz „Szymanowianie” z Szy-
manowa, które uatrakcyjniły oficjalną część 
uroczystości. Główną gwiazdą jednak była 
oczywiście „Lejwoda”. Członkowie zespo-
łu otrzymali mnóstwo życzeń i gratulacji. 
Wśród winszujących była wójt gminy Iwona 
Agnieszka Łebek, która każdemu muzykowi 
wręczyła imienne podziękowania i kwiaty, 
podkreślając, że „Lejwoda” godnie reprezen-
tuje gminę Długołęka i region dolnośląski. 
- Uznanie środowiska, radość, uśmiech, gra-
tulacje społeczeństwa, przynoszą nam wiele 
satysfakcji i pobudzają do dalszej aktywnej, 
twórczej pracy na rzecz upowszechniania 
kultury i tradycji – mówi Stanisława Wojta-
sik, kierowniczka zespołu, który w czerwcu 

otrzymał tytuł „Osobowości gminy Długo-
łęka” (zachęcamy do lektury wywiadu z p. 
Wojtasik na str. 12). Serdecznie gratulujemy 
zespołowi tylu lat przeżytych w rytmie mu-
zyki, dziękujemy za występy na gminnych 
wydarzeniach, prosimy o jeszcze i życzymy 
dalszych sukcesów.
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocJi gminy i współpracy z zagranicą

Z życia gminy

Niespodzianka  
dla zakochanych

Ślub to wyJątkowe wydarzenie. warto uczcić Je na 
wiele sposobów

Nieustannie czekamy na Wasze życzenia dla 
nowożeńców (mile widziane także zdjęcie 
pary), które chętnie opublikujemy na łamach 
gminnej gazety i na Facebooku. Ktoś z Two-
ich bliskich zmienił stan cywilny? Chciałbyś 
z tej okazji zrobić mu niespodziankę i dać 
wyjątkową pamiątkę? Pisz na: promocja@
gmina.dlugoleka.pl.

Przerwa biblioteki
Do 4 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna 
w Długołęce będzie zamknięta. Zapraszamy 
czytelników już od 7 sierpnia do ponowne-
go korzystania z książkowych zbiorów i in-
nych usług placówki.

Gminny Rajd Rowerowy
9 września (sobota) zapraszamy wszystkich 
na IV Gminny Rajd Rowerowy. Propozycje 
trasy, którą pojedziemy, można zgłaszać na 
www.facebook.com/wdlugolece lub na pro-

mocja@gmina.dlugoleka.pl. Oprócz jazdy 
na rowerze  można spodziewać się wiele in-
nych atrakcji dla dzieci oraz ogniska – na za-
kończenie sportowych zmagań. Rajd od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczy-
my na to, że w tym roku nie będzie inaczej. 
O szczegółach będziemy jeszcze informo-
wać, m.in. na łamach gazety gminnej.

na starcie ubiegłorocznego raJdu stanęły całe 
rodziny

Zagłosuj  
na święto gminy

Trwa głosowanie! W plebiscycie „Wielkie od-
krywanie Dolnego Śląska” w kategorii święto 
miasta/gminy startują XVI Dni Gminy Długo-
łęka. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS 
Premium i będzie trwało do 25 sierpnia do 

godz. 20.59. Na święto gminy Długołęka nale-
ży wysyłać wiadomości pod nr tel. 72355 o tre-
ści SMG.6. Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 
zł z VAT. Bardzo dziękujemy za każdy głos.

Zgłoś się!
Serdecznie zachęcamy wytwórców produktu 
lokalnego do zgłaszania się do bazy gminy 
Długołęka, która powstaje na potrzeby Jar-
marku Produktu Lokalnego. Wydarzenie 
odbędzie się na terenie naszej gminy. Baza 
powstaje również w celach promocyjnych. 
Jeśli zależy Państwu na wypromowaniu swo-
ich produktów, chcecie aby dowiedzieli się 
o Was chociażby mieszkańcy naszych miast 
partnerskich z Niemiec, Włoch i Ukrainy - 
zgłoście się do nas! Zapraszamy do kontaktu 
pod nr tel. 71 323 02 43 lub promocja@gmi-
na.dlugoleka.pl.

Bądź BLISKO
Zachęcamy do rejestracji 
w bezpłatnym systemie 
SISMS, dzięki któremu 
będziecie dostawać na 
swój telefon informacje 
o najważniejszych wy-
darzeniach w gminie. 
Dodatkowo, pobierając 
specjalną aplikację na 
smartfona - BLISKO, 
otrzymujecie wiadomości z załączonym pli-
kiem w postaci zdjęcia, filmu, nagrania audio 
lub PDF. Szczegółowe informacje, jak dołą-
czyć do SISMS, znajdziecie na www.sisms.pl.
AGNiEsZkA BoRuTA 
wydział promocJi gminy i współpracy z zagranicą
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35 lat minęło jak jeden dzień

 na takieJ uroczystoŚci nie mogło zabraknąć występu 
Jubilatów

Fo
t. 

An
na

 Ch
om

ick
a

Zespół tworzą: Stanisława Wojtasik, Salomea 
Wanda Fidler, Czesława Łesak, Wiesława 
Błaszczyk, Jadwiga Fidler, Janina Koza, Ja-
dwiga Kasperek, Dorota Tugi, Alina Sikora, 
Urszula Tugi-Sulej, Józef Bielewicz i Włady-
sław Tugi.
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27 sierpnia przeniesiemy się 
w iście wiejskie klimaty za 
sprawą święta plonów, które 
w tym roku odbędzie się 
w Łozinie.

Dożynki Gminy Długołęka to wie-
loletnia tradycja w naszej gminie, 
kultywująca wiejskie zwyczaje, 
promująca pracę rolników, nagra-
dzająca mieszkańców wsi za ich 

kreatywność oraz umiejętności i bawiąca 
– dzięki muzyce, animacjom i konkursom. 
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.45 
korowodem wieńców dożynkowych, które 
reprezentacje wsi przygotowują wiele tygo-
dni wcześniej. Ich wysiłek i talent są zawsze 
nagradzane – w tym roku komisja również 
wybierze najpiękniejsze dzieła. O godz. 13 
wikariusz generalny ks. Adam Łuźniak od-
prawi mszę świętą. Mo-
dlitwa na świeżym 
powietrzu, w tak 
w y j ą t k o w y m 
otoczeniu, to 
będzie duże 
przeżycie – 
kto nie miał 
jeszcze oka-

zji uczestniczyć w polowym nabożeństwie, 
będzie miał idealną ku temu okazję.

Atrakcji bez liku

Na terenie boiska w Łozinie staną stoiska wsi 
i Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie będzie moż-
na podziwiać ich wystrój – najciekawsze aran-
żacje również zostaną docenione i skosztować 
domowych przysmaków. Nie zabraknie oczy-
wiście typowo handlowych stoisk, gdzie będzie 
można kupić miód, rękodzieło, zabawki, ko-
smetyki, biżuterię i inne atrakcyjne produkty. 
Na specjalnie wydzielonym terenie odbędzie 
się turniej wsi, w którym wezmą udział kilku-
osobowe reprezentacje naszych gminnych wsi. 
- To z pewnością będzie atrakcja zarówno dla 
samych zawodników, jak i dla kibiców, gdyż 
konkurencje, które przygotowaliśmy, są bar-
dzo zabawne – zapowiada Anna Chomicka, 
kierownik wydziału promocji gminy i współ-
pracy z zagranicą. Dzieci mogą liczyć na dmu-

chany plac zabaw, na którym wyszaleją się 
do woli. Nie lada gratką będzie prze-

jażdżka darmową kolejką, która bę-
dzie kursować non stop, dowożąc 

kolejnych mieszkańców gminy 
i okolic na miejsce wydarzenia 
(rozkład jazdy znajduje się na 
facebook.com/wdlugolece).

Muzyka, taniec i śpiew
Po nabożeństwie na scenie wystąpią: Zespół 
Tańca Ludowego Długołęka, Zespół Ludowy 
„Lejwoda” oraz gościnnie Zespół Ludowy 
„Ale Babki” z Czeszowa. O godz. 16.30 na 
scenie zobaczymy zespół disco polo Voyage, 
który znany jest z przeboju sprzed lat „Polskie 
dziewczyny”. Liczymy na to, że usłyszymy go 
w Łozinie a grupa muzyków porwie nas do 
tańca i wspólnego śpiewania. Te same oczeki-
wania mamy w stosunku do głównej gwiazdy 
muzycznej, którą będzie zespół Boney M. 
z Sheylą Bonnick na czele. Ta znana wszyst-
kim zachodnioniemiecka grupa grająca di-
sco, euro disco, dance i eurodance, wystąpi 
o godz. 18. Dwie godziny później rozpocznie 
się zabawa taneczna, która potrwa do pół-
nocy. W międzyczasie, o godz. 22 będziemy 
świadkami pięknego pokazu fajerwerków. - 
Mam nadzieję, że licznie przybędą Państwo 
na nasze gminne dożynki. Pracujemy w po-
cie czoła, by sprostać Waszym oczekiwaniom 
a przede wszystkim, by poczuli Państwo 
tę wyjątkowo sielską atmosferę, wrócili do 
wspomnień i kultywowali tradycje dożyn-
kowe – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
- Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej 
gminy oraz całego regionu wrocławskiego. 
Dożynki gminne są raz w roku, dlatego warto 
tu być – dodaje.
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocJi gminy i współpracy z zagranicą

Z życia gminy
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boney m. z sheylą bonnick  (druga z leweJ) zapewnią rozrywkę 
w naJlepszym wydaniu

Dożynki  
z Boney M.

gwiazda disco polo lat 90. 
Voyage (dawnieJ Voyager) 
przypomni swoJe 
naJwiększe hity

korowód wieńców 
dożynkowych 
zawsze zachwyca 

zabawa taneczna 
odbędzie się z zespołem 

czerwone buty
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Z życia gminy

Stypendia  
sportowe  
– wnioski  
do końca  
września
Do 30 września 2017 r. w Urzędzie Gminy 
Długołęka można składać wnioski o sty-
pendia sportowe za osiągnięcia uzyskane od  
1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Stypendium będzie wypłacane w 2018 r. Zgodnie 
z uchwałą może być przyznane wyłącznie miesz-
kańcowi gminy Długołęka, który na dzień złoże-
nia wniosku kontynuuje naukę i nie ma więcej 
niż 25 lat a wysokie wyniki sportowe uzyskał 
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka 
ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej 
na trawie, unihokej, lekkoatletyka, sporty walki, 
taniec, pływanie, golf, tenis ziemny, tenis stołowy, 
łucznictwo, badminton, sporty motorowe, że-
glarstwo, jeździectwo, szachy oraz gimnastyka.

Za wysokie wyniki sportowe 
osiąGnięte w sportach  
inDywiDUalnych UZnaje się:
i-Vi miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucha-
rach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Para-
olimpijskich
i-Vi miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucha-
rach Europy, Uniwersjadach
i-Vi miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucha-
rach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży
i-Vi miejsce w zawodach makroregionalnych
i-iii miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska
Powołanie do kadry narodowej

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte 
w sportach drużynowych uznaje się:
i-Vi miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucha-
rach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Para-
olimpijskich
i-Vi miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucha-
rach Europy, Uniwersjadach
i-iii miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucha-
rach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży
i-iii miejsce w zawodach makroregionalnych,
I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska

Organizatorem zawodów sportowych mogą 
być tylko: Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski, Międzynarodowy Komitet Paraolim-
pijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, 
Europejskie Federacje Sportowe, Polski Zwią-
zek Sportowy lub podmioty działające z jego 
upoważnienia.
JAcEk RZEPkA
wydział spraw obywatelskich

W końskiej imprezie, która jest 
integralną częścią wydarzeń 
sportowych w gminie Długo-
łęka, uczestniczyło w tym roku 
aż 46 zaprzęgów z całej Polski. 

To najwięcej w historii zawodów. Skorzystali 
na tym przede wszystkim widzowie, którzy 
z zachwytem i podziwem obserwowali konie 
i powożących – ich grację, umięjętności, pa-
sję. Zawody składały się z kilku konkurencji, 
w których oceniano ujeżdżenie, zręczność 
oraz maraton. Kapryśna pogoda nie przeszko-
dziła zawodnikom, wśród których znaleźli się 
zarówno starzy wyjadacze, jak i debiutanci, 
stanąć na wysokości zadania i zapewnić pu-
bliczności fenomenalne pokazy. - W tym roku 
gościliśmy na naszej arenie zawodników naj-
większego formatu. Znaleźli się wśród nich 
wicemistrz świata Barłomiej Kwiatek oraz 
wiceministrzyni świata i trenerka kadry naro-
dowej powożących zaprzęgami jednokonnymi 
Weronika Kwiatek. Jedna z uczestniczek, We-
ronika Bogacz, podczas zawodów uzyskała 
powołanie do kadry narodowej – z dumą opo-
wiada Dariusz Śmichura, współorganizator 
imprezy, prywatnie hodowca i pasjonat koni. 
Od pierwszej edycji wydarzenie wspierane 
jest przez gminę Długołęka. - Jest  wyjątkowe 
i z roku na rok utwierdzam się w przekonaniu, 
że warto dołożyć cegiełkę do jego organizacji. 
Jest to impreza na szóstkę – mówi wójt Iwona 
Agnieszka Łebek. Głównym organizatorem 

jest Stowarzyszenie Klub Jeździecki Siwek 
w Siedlcu na czele z prezesem prof. Andrzejem 
Lange – honorowym obywatelem gminy Dłu-
gołęka. Wraz z zastępcą wójta Haliną Szydłow-
ską, zadowoleni i dumni z frekwencji i pozio-
mu zawodów organizatorzy, wręczali puchary, 
medale i upominki (wyniki zawodów znajdują 
się na www.klub-jezdziecki-siwek.pl). Gminę 
Długołęka reprezentowało dwóch zawodni-
ków: Paweł Śmichura, który zajął III miejsce 
w kategorii L1 oraz prof. Andrzej Lange, któ-
ry uplasował się na III miejscu w kategorii 
C1. Warto dodać, że w tym czasie Siedlec był 
przyjaznym miejscem dla całych rodzin, które 
korzystając z przygotowanych dla nich atrakcji 
dodatkowych, mogły aktywnie i przyjemnie 
spędzić weekend.
AGNiEsZkA BoRuTA
ANNA chomickA
wydział promocJi gminy i współpracy z zagranicą

Powożono 46 zaprzęgami
W dniach 8-9 lipca w Siedlcu odbyły się XVI „Ogólnopolskie Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi”. Padł rekord pod 
względem liczby zawodników.

do pokonania były między innymi wodne przeszkody

nagrody wręczali: zastępca wóJta halina szydłowska 
i prof. andrzeJ lange
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Dyskusyjny Klub Książki
od września zapraszamy do udziału w no-
wym cyklu spotkań Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych. Porozmawiamy o 
wakacyjnych lekturach. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą się podzielić wrażeniami 
z książek przeczytanych podczas urlopu. O 
terminie spotkania poinformujemy wkrót-
ce.
 

Narodowe Czytanie
2 września zapraszamy na „Narodowe Czyta-
nie” pod chmurką. Biblioteka w Długołęce po 
raz 4. weźmie udział w ogólnopolskiej akcji, 
która w tym roku w naszej gminie odbędzie 
się na placu przy urzędzie (Długołęka, ul. 
Robotnicza 12). Wspólne czytanie uświetnią 
zaproszeni goście: przedstawiciele urzędu 
gminy oraz gość specjalny Zbigniew Waleryś, 
aktor. W programie wydarzenia: odczytanie 
fragmentów dramatu Stanisława Wyspiań-
skiego „Wesele” oraz quiz ze znajomości lek-
tury. 

Piknik Historyczny
2 września przy stadionie lekkoatletycznym 
w Długołęce odbędzie się kolejny Piknik Hi-
storyczny. W tym roku o szereg atrakcji śre-
dniowiecznych (obozowisko rycerskie, pokaz 
rzemiosła dawnego, turniej walk rycerskich, 
zabawy oraz gry jarmarczne i plebejskie, 
igraszki z katem, pokaz tańców dawnych itp.) 
zadba Bractwo Rycerskie Zamku Będzin. 
Sceną muzyczną zawładną zespoły Dziwolu-
dy i Roderyk. Na ryneczku kupieckim każdy 
będzie mógł zaopatrzyć się w atrakcyjne pro-
dukty rękodzielnicze.

Spotkania autorskie
jesienią czeka nas wiele ciekawych spotkań 
autorskich:
•  20 września odwiedzi Długołękę a 21 wrze-

śnia Borową anna onichimowska, autorka 
ponad 50 książek. Dzieci kochają ją za „Za-
sypianki na każdy dzień tygodnia” oraz za 
zbiór opowiadań „Aleksander”, starsi nato-
miast za „Dzień Czekolady”. Te pozycje au-
torki, a także wiele innych, znaleźć można w 
naszej bibliotece.

•  w listopadzie odwiedzą nas: Marianna 
oklejak, ilustratorka książek, m.in. serii o 
przygodach Basi, którą nasi młodsi czytelni-
cy uwielbiają oraz Mariusz szczygieł pisarz, 
uznany w Polsce i na świecie reportażysta, 
znany szerszej publiczności z popularnego 
programu „Na każdy temat”.

mariusz szczygieł

•  jesienią czytelnicy będą mogli wysłuchać 
wykładu prof. jana Miodka pt. „Polszczy-
zna najmłodszych pokoleń”. Spotkanie od-
będzie się w Urzędzie Gminy Długołęka. 
W ramach projektu „Z biblioteki w świat” 
odwiedzi nas leszek szczasny, podróżnik, 
fotograf, niezależny globtroter oraz społecz-
nik, autor książki reporterskiej „Świat na 
wyciągnięcie ręki”. Zapraszamy!

prof. Jan miodek goŚcił Już w długołęce w 2009 r.

Na zakończenie szanty
Ostatni przed wakacjami „Muzyczny Wie-
czór dla Przyjaciół” odbył się w świetlicy w 
Brzeziej Łące. Piękne piosenki o morskich 
przygodach i życiu marynarza w wykona-
niu zespołu Trzy Węzły wprowadziły pu-
bliczność w wakacyjny klimat. Dziękujemy 
mieszkańcom Brzeziej Łąki za wspaniałą 
zabawę i miłe przyjęcie. Na kolejne muzycz-
ne podróże zapraszamy po wakacyjnej prze-
rwie.

atmosfera w brzezieJ łące była iŚcie nadmorska

Ekologiczne wakacje
Od 17 lipca w ośrodku kultury trwają ekolo-
giczne wakacje. W tym roku w ramach pro-
jektu „Kompostujemy oraz smog likwiduje-
my” dofinansowanego przez Urząd Gminy 
Długołęka oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, dzieci i młodzież mogą korzystać 
z warsztatów dotyczących kompostowania 
oraz smogu i jego wpływu na środowisko. 
Uczestnicy odwiedzą też miejsca związane 
z ekologią i wezmą udział w ekologicznych  
warsztatach plenerowych. Wakacje z GOK-
iem potrwają do 11 sierpnia.

Kultura w gminie/Z życia gminy

AGNiEsZkA koNiEcZNA-mAZuR biblioteka publiczna w długołęce  ANNA PATyk gminny oŚrodek kultury w długołęce

Migawki 
kulturalne
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Emma Banakiewicz, Bartosz Dobrowolski, Michał Drobina, Jan Jankowski, Grzegorz Kaproń, Jan Kaproń, Maria Kąciak, Tymon Kikut, Maria 
Leśniak, Amelia Michajluk, Hanna Niemczyk, Nadia Raczyńska, Livia Ratajczyk, Jakub Sydor, Jan Szot, Filip Świerad, Miłosz Wachowicz, Maja 
Zajkowska, Zuzanna Ząbczyk.
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

Miło nam poinformować, że w lipcu na świat przyszli  
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.
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Ochrona środowiska/Z życia gminy

Todzia, 2+. Wiecznie szczęśliwa, dopasowu-
jąca się do istniejących warunków suczka. 
Jest wysterylizowana, odrobaczona i za-
szczepiona. 

Czekam na ciebie!

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI:
Fundacja Matuzalki,  
Ela 519 499 344.

W związku z występującymi 
ostatnio niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi 
– silnymi wiatrami, burzami 
itp., przypominamy o zasadach 
postępowania w przypadku 
uszkodzenia drzew lub krzewów.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
drzewa oraz krzewy stanowiące złomy 
i wywroty, nie wymagają zezwolenia 
na ich usunięcie. Należy jednak zgło-
sić ten fakt do urzędu, który doko-

nuje oględzin, potwierdzających, że stanowią 
one złom lub wywrot. - Następnie sporzą-
dzany jest protokół, zawierający informacje 
o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia 
drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew bądź 
powierzchni usuniętych krzewów. Załączni-
kiem do protokołu jest dokumentacja foto-

graficzna przedstawiająca usunięte drzewo lub 
krzew – precyzuje Anna Sitnikow, kierownik 
wydziału ochrony środowiska. W ostatnim 
numerze gazety opisaliśmy zasady i procedu-
ry dotyczące usuwania drzew. Należy jednak 
pamiętać, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody określa także dokład-
nie dozwolony zakres prac w koronach drzew, 
które wymagają zgłoszenia bądź zezwolenia na 
usunięcie. - Zgodnie z zapisami ustawy, prace 
w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić 
do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczają-
cym 30% korony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa – tłumaczy Sitnikow, 
dodając, że bez ograniczeń możemy jednak 
usuwać gałęzie obumarłe (uschnięte) i nadła-
mane, stwarzające zagrożenie. Ograniczenia 
nie obowiązują również, kiedy utrzymujemy 
uformowany wcześniej kształt korony drzewa 
lub przeprowadzamy specjalistyczny zabieg 
w celu przywrócenia statyki drzewa. - W tym 
przypadku należy pamiętać, aby przez 5 lat od 
wykonania takiego zabiegu, przechowywać 
dokumentację fotograficzną wykonanych prac. 
Co ważne, wymienione w przepisach 30% masy 
korony dotyczy wszystkich gałęzi drzewa. Nie 
możemy skrócić drzewa o jedną trzecią, pozo-
stawiając ogłowiony pień bez korony. Za takie 
czynności ustawodawca przewidział admini-
stracyjne kary pieniężne, w zależności od stop-
nia zniszczenia bądź uszkodzenia rośliny – pre-
cyzuje Anna Sitnikow.

DAmiAN BuRDkA
wydział ochrony Środowiska

Kompostujemy 
na potęgę!

cieszymy się, że „program propagowania 
kompostowania na terenie gminy Długołę-
ka” znalazł tylu zwolenników wśród miesz-
kańców.
- W ramach programu w 2017 r. kupiliśmy 
łącznie 585 kompostowników 350 l i 700 l – 
podsumowuje Anna Sitnikow, kierownik wy-
działu ochrony środowiska. - W związku z tak 
dużym zainteresowaniem, planujemy ponow-
nie zabezpieczyć na ten cel środki w budżecie 
na 2018 r. - zapowiada urzędniczka. W stycz-
niu przyszłego roku poinformujemy o podję-
tych ustaleniach i możliwości składania kolej-
nych wniosków na użyczenie kompostownika. 
W tym roku pula się wyczerpała.

AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocJi gminy i współpracy z zagranicą

1 lipca weszły w życie nowe prze-
pisy dotyczące segregacji 
odpadów komunalnych, 
które mają ujednolicić 
system ich zbiórki w ca-
łym kraju.
Odpady będą zbierane 
na cztery frakcje – dla 
każdej pojemnik/worek 
innego koloru: niebieski, 
zielony, żółty, brązowy. 
W gminie Długołęka taki 
system funkcjonuje od 2013 
r., w związku z tym u nas nic się 
nie zmieni. W dalszym ciągu odpady 
będą odbierane w czterech frakcjach: niebie-
ski – papier, zielony – szkło, żółty – tworzywa 
i metale, brązowy – bio. - Prosimy  prawidło-
wo segregować śmieci oraz zgniatać plastik 

przed umieszczeniem go w worku, 
a w przypadku odpadów bio za-

chęcamy do kompostowania 
– apeluje do mieszkańców 
Anna Sitnikow, kierownik 
wydziału ochrony środo-
wiska. - Pozostałości od-
padów zielonych, których 
nie uda się zagospodaro-
wać we własnym zakresie, 

prosimy umieszczać w wor-
kach, starając się, by były one 

jak najmniej wilgotne – dodaje. 
Pamiętajmy! Niezgniecione odpa-

dy zajmują więcej miejsca, a mokra trawa 
waży dwa razy więcej. Nie płaćmy za wożenie 
powietrza i wody!
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocJi gminy i współpracy z zagranicą

Co po burzy?

U nas segregacja bez zmian

w tym miesiącu rozdaliŚmy koleJną pulę 
kompostowników
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Pani wójt, w czerwcu rada gminy pozy-
tywnie zagłosowała nad przyznaniem 
Pani absolutorium za wykonanie ubie-
głorocznego budżetu. Jakie zeszłoroczne 
działania uważa Pani za kluczowe?
Raz jeszcze chcę podziękować radnym, którzy 
głosując za absolutorium, docenili pracę moją 
oraz moich urzędników. Ubiegły rok był czasem 
wielu wyzwań – cieszę się, że wspólnie stawili-
śmy im czoła. Udało nam się w ekspresowym 
tempie zakończyć kilka inwestycji kubaturo-
wych. Wybudowaliśmy całkowicie nową remi-
zę strażacką w Pasikurowicach. Obiekt wygląda 
imponująco, jest funkcjonalny i w dużym stop-
niu usprawnił pracę strażaków. W Długołęce 
powstała murowana szatnia, dzięki której sta-
dion lekkoatletyczny wyposażony jest niemal 
w 100 proc. Przy stadionie zamontowaliśmy też 
urządzenia do street workoutu - tym samym za 
urzędem powstało miejsce służące mieszkań-
com do realizacji pasji sportowych, ale też sym-
patycznego spędzania wolnego czasu.

Duże zmiany widać w zakresie rozbudo-
wy bazy oświatowej. Czy mogłaby Pani 
przybliżyć nam ten temat?
Oczywiście. Rozwój infrastruktury szkolnej na-
leży do najpilniejszych priorytetów. Zwłaszcza 
w dobie reformy oświaty, z którą przyszło nam 
się zmagać. W ubiegłym roku zakończyliśmy 
budowę nowego skrzydła dydaktycznego przy 
zespole szkolno-przedszkolnym w Długołęce. 
W ramach tego kompleksu pozostały nam do 
zrealizowania: remont starego budynku pod-
stawówki oraz budowa sali sportowej. Umo-
wa na te działania jest już podpisana. Zgodnie 
z nią prace remontowe zakończą się w lipcu 
2018 r., a budowa sali 4 miesiące później. Du-
żym wyzwaniem była inwestycja w Kiełczowie, 
największej wsi w gminie. Po oddaniu do użyt-
ku nowego budynku szkoły, z którego dzieci 
korzystają od 2015 r., przyszedł czas na budowę 
pełnowymiarowej hali sportowej. Prace rozpo-
częły się w ubiegłym roku, zgodnie z planem 
powinny się zakończyć 30 października br.

Jakie są aktualne plany w zakresie infra-
struktury szkolnej?
To nie koniec działań budowalnych. W gazetce 
piszemy o ogłoszeniu trzeciego przetargu na 
rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej 
w Mirkowie. Pierwszy przetarg zakończył się 
brakiem złożonych ofert, ze względu na błędy 
formalne w złożonych dokumentach nie mo-
gliśmy rozstrzygnąć drugiego przetargu. Mamy 

nadzieję, że tym razem obejdzie się bez proble-
mów. Całość inwestycji planujemy zakończyć 
w grudniu 2018 r. Do tego dojdą dodatkowe 
prace w ramach zagospodarowania terenu. Te 
powinny zakończyć się w maju 2019 r. Kolejną 
inwestycją będzie budowa przedszkola w Boro-
wej, na którą ogłosiliśmy już przetarg. O jego 
wynikach będziemy Państwa informować 
w gazetce.

Wróćmy do inwestycji ubiegłorocznych. 
Co jeszcze udało się zrealizować na tere-
nie gminy?
W 2016 r. nie mogło zabraknąć inwestycji dro-
gowych i rozbudowy kanalizacji sanitarnej. 
Kompleksowo przebudowaliśmy drogi w Dłu-
gołęce (ul. Cisowa, Okrężna i Modrzewiowa) 
i w Kiełczowie (ul. Bławatna i odcinek ul. Spor-
towej). Modernizacji poddano nawierzchnie 
ulic w Domaszczynie (odcinek ul. Leśnej), Ka-
mieniu (ul. Rubinowa), Łosicach, Piecowicach 
(ul. Motylkowa), Stępinie i Śliwicach (ul. Aka-
cjowa). Całkowity koszt tych działań wyniósł 5 
872 354, 90 zł. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
przebudowę drogi w Wilczycach (ul. Sporto-
wa), kontynuowaliśmy także budowę nowego 
oświetlenia drogowego w 25 miejscowościach 
gminy.

Wspominała Pani o rozbudowie kanali-
zacji.
Tak, kanalizacja to temat generujący miliono-
we koszty, będąc równocześnie fundamentalną 
częścią gminnych inwestycji. W 2016 r. zakoń-
czyliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Bykowie oraz część zadań w Domaszczy-
nie. Niestety prace w Domaszczynie znacznie 
się opóźniły z winy wykonawcy. Na początku 
sierpnia zakończą się dopiero prace odbiorowe. 
Zupełnie skrajna sytuacja zaistniała w Szczo-
drem, gdzie firma budowlana zakończyła 
realizację inwestycji długo przed umownym 
terminem. Piszemy o tym na stronie 9. W ubie-
głym roku wykonaliśmy prace optymalizacyj-
ne w oczyszczalni ścieków w Mirkowie. Prace 
optymalizacyjne będą realizowane jeszcze 
w bieżącym i przyszłym roku. W chwili obec-
nej prowadzone są prace przy budowie sieci ka-
nalizacji w Rakowie i Bielawie. Wg planu mają 
potrwać do końca 2018 r.

W ostatnim czasie często słyszeliśmy 
o powstaniu dróg rowerowych w gminie. 
Na jakim etapie znajdują się prace w tym 
zakresie?

W zeszłym roku przygotowaliśmy projekt bu-
dowy dróg rowerowych na trasie Borowa – By-
ków – Długołęka – Szczodre – Domaszczyn. 
Teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu 
na realizację inwestycji. We wrześniu powin-
niśmy wyłonić wykonawcę. Chcemy, aby bu-
dowa zakończyła się we wrześniu 2018 r. Przy-
pomnę jeszcze, że na to działanie udało nam 
się pozyskać ponad 7,6 mln zł dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Naszym zamiarem jest 
stworzenie całej siatki połączeń rowerowych 
na terenie gminy. Dlatego przystąpiliśmy do 
przygotowania kolejnego projektu na budowę 
kolejnych dróg. W 2016 r. wykonaliśmy także 
projekt rewitalizacji parku w Szczodrem. Ten 
temat wyjątkowo leży mi na scercu i mam na-
dzieję, że gminie uda się pozyskać fundusze 
zewnętrzne na realizację bardzo kosztownej, 
ale jakże istotnej z punktu widzenia historii, 
kultury i ochrony środowiska inwestycji. Go-
towe projekty posiadamy też na rewitalizcję 
parku w Siedlcu oraz zagospodarowania parku 
w Bukowinie.

Mówimy o projektach i działaniach 
typowo budowlanych. Co gminie udało 
się zrealizować w zakresie pozostałych 
obszarów funkcjonowania?
Przygotowaliśmy uchwały dot. miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla 
Januszkowic, Borowej, Mirkowa i Długołęki. 
Zakupiliśmy działkę w Długołęce, na której 
w niedalekeij przyszłości powstanie tzw. Cen-
trum Usług Wspólnych. Wydział ochrony śro-
dowiska przygotował inwentaryzację przyrod-
niczą dla gminy, zrealizował szereg programów 
edukacyjnych, prowadził nasadzenia i zajmo-
wał się konserwacją urządzeń melioracyjnych. 
Dużym wsparciem dla działań gminy są efekty 
pracy wydziału pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych. W ubiegłym roku po-
zyskał on ponad 7,3 mln zł dofinansowania na 
gminne działania. Wydział promocji gminy na-
tomiast zrealizował wiele ciekawych wydarzeń, 
dzięki czemu mogliśmy przez cały rok aktyw-
nie i wspólnie spędzać czas.

Absolutorium to czas  
na podsumowanie  
całorocznej pracy
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  inwestycJe  inwestycJe  inwestycJe  inwestycJe  
Oświetlenie drogowe
Zakończono budowę oświetlenia drogowego 
sięgacza ulicy kiełczowskiej w Mirkowie, ul. 
wrocławskiej w Śliwicach oraz ul. wąskiej 
i Brzozowej w kiełczowie. Podpisane zostały 
umowy na budowę oświetlenia drogowego ul. 
cyprysowej i hebanowej w kiełczowie, ul. 
Broniewskiego w Długołęce oraz ul. lipowej 
w Brzeziej Łące (termin zakończenia w listo-
padzie br.).

mirków

Rozbudowa Zespołu 
Szkolno-przedszkolnego 
w Długołęce
Dalszy ciąg prac

Podpisaliśmy umowę z SIBUD S.A. Wrocław 
na wykonanie remontu istniejącego budynku 
szkoły podstawowej oraz budowę sali gimna-
stycznej. Wartość inwestycji to 4 600 000 zł. 
Termin zakończenia prac w zakresie remontu 
szkoły to lipiec 2018 r. a w zakresie budowy 
sali gimnastycznej to listopad 2018 r. 20 lipca 
został przekazany plac budowy. Prace rozpocz-
ną się niebawem - po przygotowaniu zaplecza 
budowy przez wykonawcę.

Modernizacje  
nawierzchni drogowych
Zawarliśmy umowy na kolejne moderniza-
cje nawierzchni drogowych - w Łosicach, 
Łozinie,  Bierzycach oraz Bukowinie. Pra-
ce budowlane dla wszystkich zadań powin-
ny zakończyć się do początku listopada br. 
Wartość prac remontowych w Łosicach (dla 
dwóch lokalizacji) wynosi łącznie blisko 
310 000 zł, w Bukowinie ok. 360 000 zł, na-
tomiast w Łozinie/Bierzycach prawie 690 
000 zł. Wykonawcą wszystkich prac jest fir-
ma BISEK Wojciech Bisek z/s w Krępicach. 
Trwają prace w Długołęce, przy ul. polnej, 
natomiast w siedlcu (ul. handlowa) zo-
stał przekazany plac budowy, podobnie jak 
dla inwestycji w Domaszczynie (sięgacz 
ul. wrocławskiej). W przygotowaniu jest 
wybór wykonawcy dla prac budowlanych 
w januszkowicach (ul. Brzozowa) oraz 
w stępinie. Przewidujemy zawarcie umów 
na te zadania we wrześniu, a ich zakończe-
nie w listopadzie br. 

Budowa dróg
kamień - podpisaliśmy umowę na prze-
budowę ul. szafirowej z terminem jej za-
kończenia do 30.10.2017 r. Wykonawcą jest 
AN-GREG Grzegorz Stiller z/s w Jelczu-La-
skowicach. Wartość inwestycji wynosi blisko 
760 000 zł.
kiełczów - podpisaliśmy umowę na przebu-
dowę ul. leśnej oraz ul. północnej, letniej, 
odcinka ul. wiosennej i sięgaczy ul. leśnej 
oraz ogrodowej. Termin zakończenia prac 
w terenie to 15.12.2017 r. - plac budowy został 
przekazany w dniu 11 lipca br. Wykonawcą 
jest firma WODROMEL Maciej Sobkowiak. 
Wartość robót budowlanych wynosi blisko  
4 700 000 zł. 
węgrów - trwają prace budowlane. 

Budowa świetlicy  
wiejskiej w Oleśniczce
Wykonano konstrukcję dachu, trwają pra-
ce przy jego pokryciu. Wewnątrz położono 
wszystkie instalacje, trwa tynkowanie ścian, 
zaplanowano wykonanie posadzki. Na ze-
wnątrz przygotowano teren pod miejsca po-
stojowe przy budynku. Termin zakończenia 
prac to 31.10.2017 r. 

Budowa sieci  
kanalizacji sanitarnych
Domaszczyn - pomimo sporego opóźnienia 
w budowie sieci kanalizacji sanitarnej (wyko-
nawcy naliczane były kary za niedotrzymanie 
terminu) szczęśliwie udało się tę inwestycję 
doprowadzić do końca. Trwa procedura od-
biorowa. Przewidujemy, iż włączenie do sie-
ci sanitarnej możliwie będzie na przełomie 
października/listopada br. (czas niezbędny 
na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) - 
o tym fakcie poinformujemy mieszkańców 
odrębnymi pismami.
raków, Bielawa - trwają prace budowlane. 
Termin ich zakończenia to 15.12.2018 r. Wy-
konawcą jest „EL-SAN-BUD s.c. ADAM JA-
SKUŁA i WSPÓLNICY” z/s w Jelczu-Lasko-
wicach. Wartość robót budowlanych wynosi 
blisko 11 300 000 zł.
szczodre - budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w obrębie samej miejscowości została już 
zakończona. Pozostaje jeszcze do wykona-
nia rurociąg tłoczny pomiędzy Szczodrem 
a Długołęką, dla którego zakończenie prac 
przewidziane jest na i kwartał 2018 r. - do-
piero wówczas (po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie) możliwe będzie odprowadza-
nie ścieków do oczyszczalni ścieków w Mir-
kowie. Mieszkańców będziemy na bieżąco 
informować o możliwościach odprowadza-
nia ścieków.
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Gmina Długołęka  
– zamieszkaj w Węgrowie
węgrów to wieś położona w północnej części 
gminy, ok. 16 km na pn-wsch od wrocławia. 
nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 
położone są w pn-wsch części wsi.
Działka nr 55/5 o pow. 0,3951 ha zabudowana 
jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej. 
Usytuowany jest w środkowej części działki, 
częściowo podpiwniczony, częściowo ma dwie 
kondygnacje naziemne, częściowo jedną kon-
dygnację. Powierzchnia użytkowa wynosi 688,9 
mkw. Został wybudowany w technologii trady-
cyjnej i wyposażony w instalacje: wodno-kana-
lizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną 
i odgromową. Stan techniczny jest dobry. Oto-

czenie to nieruchomości niezabudowane (las, 
park) oraz zabudowa jednorodzinna o średnim 
i niskim standardzie wykończenia. Zaplecze 
handlowo-usługowe w oddaleniu. 
Działka nr 55/6 pow. 0,1278 ha, teren pagórko-
waty ze znacznym spadkiem terenu w kierunku 
zachodnim, porośnięty trawą i pojedynczymi 
drzewami, ma kształt trapezu. Otoczenie to 
nieruchomości niezabudowane (las, park) oraz 
zabudowa jednorodzinna o średnim i niskim 
standardzie. Zaplecze handlowo-usługowe 
w oddaleniu. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego nieruchomości znaj-
dują się na terenie przeznaczonym pod tereny 
usług oświaty i wychowania.
DARiA ŚPiEwAk-wsolAk 
wydział planowania przestrzennego i gospodarki 
nieruchomoŚciami

Działki nr:
•  55/5 o pow. 0,3951 ha, cena ustalona  

w II przetargu 600.000 zł
•  55/6 o pow. 0,1278 ha, cena ustalona  

w II przetargu 70.000 zł netto
Termin II przetargu – 18.09.2017 r.
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Inwestycje

wykaz postępowań przetargowych
(stan na 24.07.2017 r.)

wydział remontów i inwestycji
Nazwa postępowania 

przetargowego
Termin otwarcia 

ofert
Informacja z otwarcia ofert 

(ilość złożonych ofert)/ 
podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

budowa ciągu pieszo-rowero-
wego przy ul. Kiełczowskiej w 
Mirkowie

28.06.2017 planowany termin zawarcia 
umowy: 27.07.2017

wykonawca: an-greg g. stiller 
z/s w Jelczu-laskowicach 

682 650,00 zł brutto

30.11.2017

modernizacja nawierzchni drogi 
Łozina/Bierzyce

05.07.2017 Umowa zawarta 
w dniu: 25.07.2017

wykonawca:
bisek wojciech bisek z/s  

w krępicach
688 800,00 zł brutto

3 miesiące od dnia zawarcia umowy

modernizacja nawierzchni drogi 
w Łosicach

13.07.2017 Planowany termin podpisa-
nia umowy: 04.08.2017

 wykonawca:
bisek wojciech bisek z/s  

w krępicach
202 950,00zł brutto

2 miesiące od dnia zawarcia umowy

budowa budynku przedszkola 
w  Borowej

04.08.2017 1) 31.10.2018 – zakończenie robót budowla-
nych;
2)  20.12.2018 – uzyskanie pozwolenia na użyt-

kowanie

rozbudowa zespołu szkolno- 
przedszkolnego w Mirkowie 
wraz 
z budową sali gimnastycznej
(powtórka)

18.08.2017 1)  budowa obiektu z 6 salami lekcyjnymi: 
31.08.2018 - zakończenie robót budowla-
nych;

2)  budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym i pozostałymi 2 salami 
lekcyjnymi: 15.12.2018 - zakończenie robót 
budowlanych;

3) zagospodarowanie terenu: 31.05.2019

budowa oświetlenia w Mirkowie  
ul. Azaliowa oraz ul. Makowa

planowany 
termin otwar-

cia ofert 
ii połowa 

sierpnia  2017

31.03.2018

modernizacja nawierzchni drogi
w Januszkowicach

planowany 
termin otwar-

cia ofert 
ii połowa 

sierpnia  2017

2 miesiące od dnia zawarcia umowy

modernizacja nawierzchni drogi 
w Stępinie

planowany 
termin otwar-

cia ofert 
ii połowa 

sierpnia  2017

2 miesiące od dnia zawarcia umowy

Budowa dróg rowerowych na 
terenie gminy Długołęka dla 2 
zadań

planowany 
termin otwar-

cia ofert 
i połowa wrze-

śnia 2017

10.09.2018

Odbiór, transport i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
z terenu gminy długołęka

planowa-
ny termin 

otwarcia ofert: 
i połowa wrze-

śnia 2017

31.12.2019
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Z życia gminy/Fundusze zewnętrzne

NA co ZNAmy wyNiki NABoRÓw?
•  Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach 

podziału 0,4% rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej, dla Gimnazjum Pu-
blicznego w Wilczycach. Wnioski doty-
czyły  bieżących remontów sanitariatów, 
doposażenia świetlicy w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne oraz doposażenia 
pomieszczeń do nauki. Przyznana łączna 
kwota wynosi ok. 130 tys. zł. 

•  Otrzymaliśmy informację dot. oceny 3 
wniosków o dotację, o jakie ubiegaliśmy 
się w ostatnim kwartale tj.:

-  projekt dot. zwiększających otwartość 
szkół w Szczodrem i w Siedlcu - współpra-
ca z otoczeniem oraz rozwój umiejętności 
psychospołecznych uczniów,

-  budowa placu rekreacyjnego na terenie 
publicznym „Street Work Park” w Kiełczo-
wie, Wilczycach oraz siłowni napowietrz-
nej w  Michałowicach,

-  zakup wyposażenia technicznego dla 4 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w gminie Długołęka,

Wnioski zostały ocenione pozytywnie, 
jednak nie otrzymały dofinansowania ze 
względu na wyczerpanie puli środków fi-
nansowych w danym konkursie. Część 
z nich znajduje  się na liście rezerwowej. 
W przypadku oszczędności istnieje możli-
wość pozyskania dotacji na wnioskowa-
ne projekty. 

NA co ZŁoŻyliŚmy wNioski 
o DoFiNANsowANiE?

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 
Projekt Partnerski w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, poddziałanie 10.2.2 
pn. „Innowacyjna Edukacja w gminach 
Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie 
i Wisznia Mała”. Planowana całkowita 

wartość projektu to ponad 740 tys. zł. 
Projektem zostaną objęte szkoły podsta-
wowe w Siedlcu, Borowej, Brzeziej Łące 
i Szczodrem. W przypadku pozyskania 
środków możliwa będzie realizacja roz-
wijających zajęć dodatkowych z nauk 
przyrodniczych, organizacja pozaszkol-
nych zajęć edukacyjnych – wyjazdy do 
laboratoriów i placówek badawczych, 
przeprowadzenie zajęć doświadczalnych 
i wprowadzenie dzieci w świat roboty-
ki. Zajęcia przewidziane są dla dzieci 
z klas 4-7. Wniosek przewiduje również 
doposażenie pracowni przedmiotowych 
w pomoce dydaktyczne (takie jak np. mi-
kroskopy, oprogramowanie edukacyjne, 
klocki do konstruowania, materiały do 
doświadczeń i inne).

kAmilA RoT
wydział pozyskiwania zewnętrznych Środków 
finansowych

DOtACjE NA BIEżąCO

A by otrzymać świadczenie nale-
ży złożyć wniosek w terminie 
12 miesięcy od dnia urodzenia 
dziecka (świadczenie przysługu-
je również na dzieci urodzone 

w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony 
w terminie 12 miesięcy od dnia urodze-
nia dziecka). Program „Za życiem”, poza 
wsparciem finansowym, zakłada również 
zapewnienie dostępu do informacji w za-
kresie rozwiązań wspierających rodziny 
oraz kobiety w ciąży, zapewnienie ko-
bietom w ciąży dostępu do diagnostyki 
prenatalnej, zapewnienie odpowiednich 
świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety 
w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kobiet w ciąży 
powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń 

położniczych. Przewidziano również do-
stęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań 
wspierających rodzinę, koordynowane-
go przez asystenta rodziny. Jednorazowe 
świadczenie przysługuje w wysokości 4 
tys. zł bez względu na dochód rodziny. 
Wnioski przyjmowane są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, 
ul. Szkolna 40 a, tel. 71 315 20 50.
EwEliNA wAlcZAk-PElc
gminny oŚrodek pomocy społeczneJ

500 PLUS, 
ŚWIADCZENIA 
RODZINNE, 
FUNDUSZ 
ALIMENtACYjNY
wnioski już od 1 sierpnia 

1 sierpień 2017 r. to data początkowa 
składania wniosków dotyczących:
•  świadczeń wychowawczych z rzą-

dowego Programu „Rodzina 500+” 
(okres świadczeniowy rozpoczynają-
cy się od 1 października 2017 r.),

•  świadczeń rodzinnych i specjalnych 
zasiłków opiekuńczych (okres świad-
czeniowy rozpoczynający się od 1 li-
stopada 2017 r.)

•  świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go (okres świadczeniowy rozpoczy-
nający się od 1 października 2017 r.)

Wnioski przyjmowane są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłu-
gołęce. Szczegółowe informacji można 
uzyskać w dziale świadczeń rodzin-
nych, tel. 71 315 20 50, wew. 23, 27, 28, 
29, 30, 34.

EwEliNA wAlcZAk-PElc
gminny oŚrodek pomocy społeczneJ

Program „Za życiem” –  
jednorazowe świadczenie 
4 tys. zł
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego na podstawie 
przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  
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Zespół Ludowy „Lejwoda” powstał 
w 1982 r. z okazji gminnych dożynek 
w Pasikurowicach. Z czyjej inicjatywy?
Z inicjatywy przewodniczącej Koła Go-
spodyń Wiejskich p. Marii Zimkowskiej 
utworzyłam kilkuosobowy zespół śpiewa-
czy. Gospodynie, pod moim kierunkiem, 
przygotowały dowcipne przyśpiewki, które 
spodobały się publiczności. Jedynie nasze 
stroje zostały poddane krytyce, dlatego 
zimowe wieczory przeznaczyłyśmy na szycie 
i ozdabianie gorsetów.

Skąd wzięła się nazwa zespołu?
Dwa lata później doszło do zespołu 
kilkanaście młodych osób, w tym kilku 
mężczyzn. Powierzono mi w dalszym ciągu 
rolę kierownika i ustalono program dzia-
łania. Przyjęliśmy wówczas nazwę Zespół 
Artystyczny „Lejwoda”, ponieważ „lejemy 
wodę” w utworach humorystycznych, 
skeczach itp. Tworzyliśmy piosenki wesołe, 
kabaretowe, a także własne okolicznościowe, 
ułożone przez członkinię zespołu Wandę 
Fidler, obecnego sołtysa Pasikurowic. Teksty 
piosenek przepisywałam odręcznie, przez 
kalkę, lub dyktowałam na cotygodniowych 
spotkaniach i ćwiczyliśmy je aż do opano-
wania melodii. Od kilku lat korzystamy 
z płyt, ksera i internetu.

Skąd u Pani zamiłowanie do muzyki?
Pochodzę z Pienin. Liceum Pedagogiczne 
ukończyłam w Zakopanem, w którym 
śpiewałam w chórze przez 4 lata. Wiele 
piosenek do zespołu przeniosłam z mojej 
rodzinnej miejscowości ze Sromowiec 
Niżnych oraz korzystałam ze śpiewnika pt. 

„Sromowskie śpiywanie”. Górale pienińscy, 
a także moja rodzina, mają piękne głosy. Do 
zespołu przez kilka lat należała moja siostra 
Julia oraz syn Jerzy, który śpiewał i grał na 
akordeonie.

W zespole śpiewa kilkanascie osób. Jak 
często się spotykacie?
Obecnie zespół liczy 12 osób. Spotykamy się 
w każdy czwartek w godzinach wieczornych 
w małej świetlicy.

Zespół jeździ na festiwale, bierze udział 
w konkursach, gdzie zdobywa nagrody. 
Która jest dla Pani szczególnie cenna?
Lata 80. i 90. to lata świetności zespołu, kiedy 
to zdobywaliśmy wysokie lokaty w turniejach 
gmin i poprzez eliminacje gminne, rejonowe 
oraz wojewódzkie dochodziliśmy do finałów, 
zdobywając nagrody. W 1987 r. Wojewódzki 
Związek Kółek Rolniczych (WZKR) wyty-
pował nasz zespół na II Krajowy Przegląd 
Zespołów Artystycznych w Kielcach, gdzie 
zostaliśmy wyróżnieni spośród 46 występują-
cych. Otrzymaliśmy puchar i nagrodę pienięż-
ną, którą przeznaczyliśmy na uszycie strojów 
dolnośląskich, które służą nam do dzisiaj. 
Za to osiągnięcie otrzymaliśmy też nagrodę 
pieniężną od WZKR, którą przeznaczyliśmy 
na kilkudniową wycieczkę do Zakopanego 
i Pienin, nawiązując kontakt z miejscowym 
chórem góralskim. To była i wciąż jest dla 
mnie szczególnie cenna nagroda.

Jakie ma Pani marzenia związane z dal-
szą działalnością zespołu?
Posiadamy wiele zdobytych dyplomów 
i statuetek, ale nie mamy warunków, by 
je wyeksponować. Marzy mi się większa, 
wygodniejsza świetlica, którą moglibyśmy 
zagospodarować wspólnie z działającą 
orkiestrą dętą.

Gdyby miała Pani podsumować 35 lat 
działalności zespołu, to jak by je Pani 
opisała w kilku zdaniach?
Uznanie środowiska, radość, życzliwość i gra-
tulacje widzów, przynoszą mnie i zespołowi 
wiele satysfakcji, ale także zachęcają do dalszej 
aktywnej działalności na rzecz upowszechnia-
nia kultury ludowej oraz promowania naszej 
wsi i gminy. Wyrażam podziękowania pani 
wójt Iwonie Agnieszce Łebek za docenienie 
35-letniej działalności Zespołu Ludowego 
„Lejwoda”, przyznając mu tytuł „Osobowości 
gminy Długołęka”.

Adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04,  
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl; Redaktor naczelny: Iwona Agnieszka Łebek.  
wydawca: Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka. Druk: „URDRUK” ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Nakład – 4000 egz.
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Lata 80. i 90. to lata  
świetności zespołu
Ze stanisławą wojtasik, 
kierownikiem Zespołu Ludowego 
„Lejwoda” z Pasikurowic, 
rozmawia Agnieszka Boruta.
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stanisława woJtasik  kieruJe „leJwodą” od 1982 r.


