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Z życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Jak zwykle październik minął pod znakiem obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz 
pasowań na ucznia. Stąd temat okładki tego wydania gazety – najbardziej wdzięczny 
i optymistyczny, bo królują na niej najmłodsze dzieci. Dziękuję szkołom, które zapro-
siły nas na te wyjątkowe uroczystości. Cieszę się, że miałam okazję również w tym

   roku obdarować pierwszoklasistów zestawami kredek, flamastrów i farbek oraz odblaska-
mi, które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Bądźcie, drodzy ucznio-
wie, szczęśliwi w swoich szkołach, nawiążcie przyjaźnie na całe życie i pozyskajcie wiedzę, 
która pomoże rozwinąć Wam skrzydła w przyszłości. Z całego serca życzę Wam wszystkiego 
dobrego i mocno trzymam za Was kciuki! A nauczycielom życzę wytrwałości i czerpania 
nieustającej przyjemności ze swojej pracy – bądźcie autorytetami dla młodych ludzi.
Doniesienia z naszej gminy rozpoczynamy od bardzo pozytywnej informacji – XVI Dni 
Gminy Długołęka znalazły się na samym szczycie podium i zyskały miano najlepszego 
święta gminy w 2017 r. na Dolnym Śląsku. Od kiedy pamiętam w tym plebiscycie zawsze 
krążyliśmy wokół „pudła”, często deptaliśmy po piętach konkurencji, ale nigdy nie udało się 
wygrać. W tym roku, dzięki Wam, drodzy głosujący, mamy to! To takie miłe i napędzające 
do działania. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by przyszłoroczne święto gminy również speł-
niło Wasze oczekiwania.
Trwają intensywne prace nad przyszłorocznym budżetem. Do 15 września można było 
składać wnioski z propozycją zadań do realizacji w 2018 r. Wpłynęło ponad 270 wniosków 
m.in. od mieszkańców, sołtysów, radnych oraz jednostek organizacyjnych gminy. Obecnie 
trwa ich analiza. Priorytetem jest kontynuacja projektów, programów, przedsięwzięć inwe-
stycyjnych, celowość i zasadność realizacji danego zadania oraz możliwość finansowania 
m.in. ze środków zewnętrznych. Podstawowym założeniem przy projekcie budżetu na 2018 
rok jest równomierny rozwój gminy. Projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Długołęka do 15 listopada, 
w celu zatwierdzenia i uchwalenia w bieżącym roku.
Tymczasem zachęcam do lektury stron 9-11, na których opisujemy realizowane właśnie 
inwestycje oraz te, które rozpoczną się niebawem. Podsumowujemy również zakończone 
niedawno zadania i odpowiadamy na nurtujące mieszkańców pytania, dotyczące m.in. 
światłowodowej sieci telekomunikacyjnej.
Życzę wszystkiego dobrego na te jesienne dni i wieczory!

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

Dni Gminy Długołęka 
najlepsze!

Uroczysta gala odbyła się 5 października 
w legnicy

Miło nam poinformować, że XVI Dni 
Gminy Długołęka, które odbyły się 24 
czerwca w Szczodrem, wygrały w kategorii 
Święto Miasta/Gminy w plebiscycie Gazety 
Wrocławskiej „Wielkie Odkywanie Dolne-
go Śląska”. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy oddali głosy na naszą imprezę - to 
dla nas zaszczyt. W nagrodę gmina Dłu-
gołęka otrzymała dyplom Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, voucher na 
reklamę w wysokości 3 tys. zł i kwartalną 
prenumeratę cyfrową gazety.

Zaszczep się!
Do 10 grudnia br. realizowane są bezpłat-
ne szczepienia ochronne przeciwko grypie 
dla najstarszych mieszkańców naszej gminy. 
Uprawnionymi do korzystania z programu 
są osoby, które ukończą 65 lat najpóźniej do 
9 grudnia br. i mieszkają na terenie gminy 
Długołęka (w sumie 750 osób). Jego koszt 
to 30 tys. zł. Zaszczepić się można w: DON-
MED Przychodnia Rodzinna (PL) Brzezia 
Łąka, ul. Krótka 3; DONMED Przychod-
nia Rodzinna (PL) Borowa, ul. Parkowa 2; 
Praktyka Lekarza Rodzinnego Agata Sła-
win Kiełczów, ul. Wilczycka 14; Ośrodek 
Zdrowia w Łozinie, ul. Milicka 16; Ośro-
dek Zdrowia w Siedlcu, ul. Wrocławska 8 
i Wojewódzka Przychodnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Długołęce, ul. Wro-
cławska 24 a.

Łozina: Duchowe  
spotkanie
16 i 17 września odbyło się XV Łozińskie 
Spotkanie Maryjne związane z odpustem 
parafialnym kościoła pw. Matki Bożej Bo-
lesnej. Świętowanie rozpoczęło się uroczy-
stym wjazdem IX Diecezjalnej Pielgrzymki 
Miłośników i Sympatyków Koni. Pielgrzy-
mi wraz z mieszkańcami uczestniczyli we 
mszy św. odpustowej i festynie. Z recitalem 
gitarowym wystąpiła niewidoma artystka 
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora wszystkim seniorom 
z gminy Długołęka, którzy wkroczyli w złotą jesień życia, składam 
serdeczne życzenia długich lat wypełnionych zdrowiem, radością, 
szacunkiem, życzliwością i miło-
ścią. Życzę, by był to czas zasłużo-
nego odpoczynku i realizacji jesz-
cze niespełnionych marzeń.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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Z życia gminy

Katarzyna Nowak, ze swoim programem 
artystycznym zaprezentowali się uczniowie 
szkoły w Łozinie, odbyła się również loteria 
fantowa. Na zakończenie koncert ewangeli-
zacyjny zagrał zespół Effatha. Można było 
obejrzeć wystawę prezentującą kuchnię, 
tradycje i stroje tuligłowian a KGW Łozi-
na częstowało m.in. specjałami kuchni tu-
ligłowskiej. Wręczono także nagrody w III 
edycji konkursu fotograficznego Łozina 
Foto 2017.

Mirków: Dzień uśmiechu
21 września szkoła świętowała Światowy 
Dzień Orderu Uśmiechu, którego celem jest 
zjednoczenie wszystkich placówek w Polsce 
o tym samym imieniu, rozpowszechnianie 
idei szacunku dla siebie i innych, uczciwo-
ści, tolerancji oraz dostrzegania potrzeb 
drugiego człowieka. Ulicami przeszedł Sło-
neczny Korowód, na zakończenie odbyło się 
ognisko.

Długołęka: Sukces  
lekkoatletów

to było bardzo miłe i bUdUjące spotkanie

29 września w urzędzie gminy odbyło się 
spotkanie zawodników GKS START Długo-
łęka z wójtem Iwoną Agnieszką Łebek. Po 
wielkim sukcesie klubu, tj. kwalifikacjach do 
Mistrzostw Polski Młodzików oraz zdobyciu 
złotego medalu Mistrzostw Polski w skoku 
w dal, wójt pragnęła osobiście pogratulo-
wać młodym sportowcom. Młodzież opo-
wiedziała o swoich początkach z królową 
sportu, o treningach, i o tym, jak łączy pasję 
z nauką. Złoty medalista Sebastian Wawrzy-
niak oraz trener i prezes klubu Henryk Ben-
kowski usłyszeli szczególne słowa uznania 
i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Długołęka: Szach-mat
6 października w urzędzie gminy odbył się 
Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Pod-
stawowych. Wzięło w nim udział 8 drużyn. 
Najlepsza okazała się reprezentacja szko-
ły w Kiełczowie, na kolejnych miejscach 
uplasowały się: SP Mirków I, ZSP Długo-

łęka, SP Siedlec, SP Brzezia Łąka, SP Mir-
ków II, SP Szczodre, SP Borowa. Medale 
i puchary wręczała sekretarz gminy Anna 
Borecka. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom!

tak prezentowali się wszyscy Uczestnicy tUrniejU

Pasikurowice:  
otwarcie remizy
W październiku OSP zorganizowała ofi-
cjalne otwarcie pierwszej remizy strażackiej 
wybudowanej w ubiegłym roku i w całości 
sfinansowanej z budżetu gminy Długołęka. 
Inwestycja to budynek jednokondygnacyjny 
o powierzchni użytkowej prawie 270 mkw., 
w którym ulokowano dwustanowiskowy ga-
raż, magazyn, pomieszczenia socjalne i sa-
nitarne, biuro oraz salę szkoleniową. Całość 
kosztowała ok. 760 tys. zł. 

w Uroczystości wzięły Udział reprezentacje 
wszystkich osp z gminy dłUgołęka

Długołęka: Bezpłatna 
mammografia
14 listopada w godz. 8-16 pod urzędem gmi-
ny stanie mammobus, w którym kobiety będą 
mogły wykonać bezpłatne badania mammo-
graficzne w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi. Rejestracja telefoniczna: 68 452 
77 96, 68 452 77 17, 605 596 655 oraz 605 
598 077. Badania są finansowane przez NFZ 
i skierowane do kobiet od 50 do 69 roku życia.

Długołęka: Bezpłatny 
kurs samoobrony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za-
prasza wszystkie kobiety na bezpłatny kurs 

samoobrony realizowany w ramach projektu 
„Edukacja przeciw przemocy, podniesienie 
świadomości społecznej na temat przemocy”. 
Uczestniczki będą nabywały umiejętności 
prostych i skutecznych reakcji oraz podsta-
wowych zasad samoobrony w sytuacjach 
zagrażających ich życiu i zdrowiu. Szkolenie 
prowadzi wykwalifikowany instruktor spor-
towy z 30-letnim doświadczeniem w sztu-
kach walki Piotr Dzieszuk. Panie nauczą się 
nie tylko szybko reagować, ale też prawidło-
wo oceniać zagrożenie, bronić się adekwatnie 
do ataku oraz kontrolować swoje emocje.

Łozina: Zapraszamy na 
streetballa
Zapraszamy 
wszystk ich 
miłośników 
koszykówki 
na I Gmin-
ny Turniej 
S t r e e t b a l -
la. Zawody 
odbędą się 
w sobotę, 
18 listopa-
da, w szkole 
przy ul. Mi-
lickiej 10. 
Start o godzinie 11. W programie 
m.in.: konkurs wsadów, występy grup ta-
necznych oraz beatboxera Michała Juszczy-
ka. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 
turnieju są do pobrania na www.gmina.dlu-
goleka.pl. Ilość miejsc ograniczona!
AGNiEsZkA BoRuTA, MiŁosZ kRZEMiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Z życia gminy

28 września w szkole 
w Kiełczowie odbyła się 
kolejna edycja Gminnej Gali 
Stypendystów. W tym roku 
wyróżnienia wójta za bardzo 
dobre wyniki w nauce otrzymało 
98 uczniów, a za osiągnięcia 
artystyczne 3 żaków.

Do końca 2017 r. z budżetu gmi-
ny na stypendia wypłaconych 
zostanie ponad 41.080 zł. Wójt 
Iwona Agnieszka Łebek osobiście 
gratulowała uczniom wspania-

łych wyników i życzyła dalszych sukcesów 
w nauce. Najwyższą średnią za rok szkolny 
2016/2017 roku mogą pochwalić się: Kamil 
Fret (6,0) – SP Siedlec; Gracjan Rzymowski 
(5,91) – ZS Brzezia Łąka i Natalia Rutkow-
ska (5,9) – SP Mirków. Wszystkim stypen-
dystom serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!
MiŁosZ kRZEMiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

sTyPENdiA WójTA GMiNy dŁuGoŁękA
d  Szkoła podstawowa – za bardzo dobre 

wyniki w nauce:
Gracjan Rzymowski, Szymon Ratajczyk, Wik-
toria Sieczka, Julia Chodzińska, Paweł Kozioł, 
Aleksandra Hryckiewicz, Marta Komorowska, 
Piotr Orłowski, Natalia Łasińska, Filip Fret, 
Michał Durlik, Wiktoria Kierzkowska, Kinga 
Gądek, Dominika Żmuda, Anna Michalczuk, Ja-
kub Żmija, Szymon Głąbski, Aleksandra Kiesiak, 
Oliwia Franieczek, Natalia Rutkowska, Igna-
cy Maliga, Jędrzej Maliga, Radosław Kaczor, 
Paulina Rutkowska, Ignacy Rusiecki, Klaudia 

Łuczak, Alicja Ponikowska, Daria Chęcińska, 
Maciej Dzwończyk, Oliwia Bąba, Mateusz Li-
żyński, Agata Gut, Magdalena Budak, Maja 
Machowska, Marek Muzyka, Matylda Robak, 
Iga Sigurska, Betina Wawrzonkowska, Joanna 
Zygmunt, Lena Surowiec, Małgorzata Króli-
kowska, Justyna Piwońska, Bruno Kożuch, Zu-
zanna Skóra, Justyna Leon, Vanessa Jastrzęb-
ska, Julia Bernhard, Sonia Mituś, Julia Kołton, 
Michał Teżyk, Julita Kołodziejska, Marcelina 
Kołodziejska, Kinga Struś, Olivier Szuberski, 
Milena Klodek, Oliwia Mrożek, Maya Noculak, 
Michał Calów, Antonina Nowak, Mirella Wójcik, 
Gabriela Wesołowska, Paweł Wyatt, Zuzanna 
Janusz, Zofia Mosiek

d  Gimnazjum – za bardzo dobre wyniki w nauce:
Zuzanna Ryś, Aleksandra Duda, Nikola Górska, 
Maria Sikora, Adrian Bonio, Wojciech Król, 

Natalia Rajter, Malwina Salamaga, Martyna 
Kajmowicz, Marcin Kozak, Jakub Ożga, Maja 
Legionowicz, Dorota Puzio, Wiktor Teżyk, Ma-
ciej Skrzypek, Julia Wojteczek, Jazan Skaikar, 
Zafia Borkowska, Viktoria Trojanowska, Paweł 
Przybył, Marta Bander, Maja Rybus, Karolina 
Banaszak, Rafał Zapiór, Tomasz Krużel, Marty-
na Niedźwiedzka, Dominik Bielecki, Magdalena 
Kwaśniak

d  Liceum – za bardzo dobre wyniki w nauce:
Alicja Gunia, Julia Kuczma, Konrad Wolak, Ka-
rolina Szymczak, Aleksandra Banasiak, Magda-
lena Ciosek

d  Szkoła podstawowa – za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej:

Zofia Zielińska, Magdalena Buczak, Maja Bu-
czak

Chluba naszej gminy
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29 września we Wrocławiu wręczone zosta-
ły stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się mieszkańcy 
gminy Długołęka: Zofia Bracha (gimnazjum, 
kat. naukowa), Martyna Wrześniewska (szko-
ła ponadgimnazjalna, kat. artystyczna), Karol 
Noganowicz (gimnazjum, kat. sportowa) i Mi-
kołaj Krawczyński (szkoła ponadgimnazjalna, 
kat. sportowa). Serdecznie gratulujemy naszej 
zdolnej młodzieży!
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Nasza młodzież doceniona w powiecie

stypendia wręczał m.in. starosta roman potocki
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Z życia gminy/Nieruchomości

to była bardzo ważna Uroczystość dla antoniny 
i władysława bigajów

od lewej: państwo kaca, pani kozera, państwo 
Franieczek i państwo tUtajewicz z wójtem 
i przewodniczącym rady gminy
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27 września w urzędzie gminy odbyło się spo-
tkanie z małżeństwami, które mogą pochwa-
lić się ponad 50-letnim stażem. W wydarze-
niu uczestniczyło pięć par. 
Byli to państwo: Antonina i Władysław Bigajo-
wie z Mirkowa, Filipina i Władysław Franieczek 
z Godzieszowej, Irena i Janusz Kaca z Wilczyc, 
Wanda i Andrzej Kozera z Wilczyc oraz Mi-
rosława i Stanisław Tutajewicz z Krakowian. 
Małżonkowie odnowili przysięgę i otrzymali 
medale od Prezydenta RP, pamiątkowe dyplo-
my oraz gratulacje od wójta Iwony Agnieszki 
Łebek. Aby otrzymać takie wyróżnienie, należy 
złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
właściwym miejscu zamieszkania. Mogą to zro-
bić sami zainteresowani lub rodzina.
AGNiEsZkA BoRuTA
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Medale dla małżonków

Wójt gminy jest pomysłodawcą 
corocznych spotkań środowi-
ska skupionego wokół gmin-
nych szkół. Oprócz dyrekcji 
pojawiają się na nich wyróżnie-

ni nauczyciele i pracownicy obsługi. W tym 
roku do tego grona spośród nauczycieli zali-
czyli się: Elżebieta Konopnicka (SP Wilczyce), 
Irena Kotarska (ZSP Mirków), Izabela Matu-
ra (ZSP Długołęka), Edyta Matuszczyk (SP 
Kiełczów), Beata Michalewska (SP Borowa), 
Przemysław Olszewski (ZLG Długołęka), Jo-
anna Rajter (SP Siedlec), Renata Sacharewicz 
(SP Łozina), Anna Sochacka (SP Szczodre) 
i Tomasz Winnicki (SP Brzezia Łąka). Z grona 
pracowników obsługi szczególnie wyróżnio-
no: Ewę Bartnik (SP Łozina), Elżbietę Głąb 
(ZLG Długołęka), Bernardę Hełmecką (SP 
Wilczyce), Andrzeja Marcinkowskiego (SP 
Szczodre), Krystynę Mostek (SP Kiełczów), 
Krystynę Motykę (SP Siedlec), Helenę Stogę 
(SP Brzezią Łąkę), Iwonę Trybę (ZPS Długo-
łęka), Małgorzatę Wilk (ZSP Mirków) i Marię 
Zierkiewicz (SP Borowa). - Życzę, aby praca 
była dla Państwa pasją przynoszącą wiele sa-
tysfakcji i radości. Nie zapominajcie jednak 
o swojej ogormnej roli w życiu młodych lu-
dzi. Mam nadzieję, że w dobie upadku auto-
rytetów, to właśnie Wy staniecie się nimi dla 
uczniów. To szalenie trudne zadanie, wierzę, 
że mu podołacie – mówiła Iwona Agnieszka 

Łebek. Dzień Edukacji Narodowej to również 
czas corocznych spotkań członków Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Długo-
łęce oraz NSZZ ‚Solidarność”. Te dwie insty-
tucje działające na terenie gminy Długołęka 
to również organy doradcze wójta. - Bardzo 
dziękuję Wam za cenne uwagi i konsultacje 
w trakcie przeprowadzania reformy oświaty – 
powiedziała wójt.
ANNA ChoMiCkA
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Zamieszkaj w gminie  
Długołęka – Pasikurowice
Pasikurowice leżą w pn-zach części gminy. 
Dojazd do Wrocławia zajmuje ok. 20 mi-
nut, w pobliżu znajduje się droga ekspre-
sowa S8. 
Na miejscu jest kościół, dwa sklepy spo-
żywcze, punkty usługowe a także dworzec 
kolejowy, na którym zatrzymuje się szy-
nobus relacji Wrocław – Trzebnica. Szkoła 
znajduje się w sąsiednim Siedlcu. Działka 
przeznaczona do sprzedaży położona jest 
przy ul. Miodowej, ok. 400 m od głównej 
drogi. Nieruchomość znajduje się na pła-
skim terenie i ma kształt prostokąta. Jej 

otoczenie stanowią tereny niezabudowane 
(pola i las) oraz zabudowa jednorodzinna. 
Sieci infrastruktury technicznej doprowa-
dzone są do zabudowań przy ul. Miodowej 
ok. 100 m od granicy działki. W miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego działka przeznaczona jest pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową.
dARiA ŚPiEWAk-WsolAk
wydział planowania przestrzennego i gospodarki 
nierUchomościami

Działka nr: 104/2 o pow. 0,1503 ha,  
termin IV przetargu: 29.11.2017 r.,  
cena wywoławcza 90 tys. zł netto

Dzień Edukacji Narodowej 
w kilku odsłonach
Pracownicy oświaty to jedna z najbardziej zintegrowanych grup 
zawodowych w gminie. Ten rok był dla nich wyjątkowy ze względu 
na trudy i niepokoje związane z reformą systemu oświaty. Dziś, gdy 
emocje już opadły, przyszedł czas na podsumowanie prac i wspólne 
świętowanie.
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wójt iwona agnieszka łebek wręczała wyróżnienia 
 z przewodniczącym rady gminy stanisławem 
azarewiczem
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ochrona środowiska

Projekt, kóry ma słu-
żyć ochronie powie-
trza, przygotowu-
jemy przy wsparciu 
Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu – mówi Anna Sitnikow, 
kierownik wydziału ochrony 
środowiska. Będzie można uzy-
skać dotację do wysokości 50 
proc. kosztów kwalifikowanych, 
udokumentowanych fakturami lub rachun-
kami, przy czym ustalone zostały górne limi-
ty tych kosztów: dla domu jednorodzinnego 
– 20 tys. zł, dla mieszkania w bloku wieloro-
dzinnym – 14 tys. zł, w przypadku kotłowni 
zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny 
limit kosztów kwalifikowanych określony bę-
dzie w oparciu o liczbę obsługiwanych miesz-
kań, jako iloczyn tej liczby i kwoty 8 tys. zł.

Dla kogo dotacja?

Dofinansowaniem objęta zostanie likwidacja 
systemu ogrzewania opartego na paliwie sta-
łym i zamiana na jeden z wymienionych: kotły 

gazowe (tam gdzie nie ma możli-
wości wpięcia nieruchomości do 
sieci gazowej dopuszcza się kotły 
na lekki olej opałowy), piece zasi-
lane prądem elektrycznym, kotły 
na paliwo stałe lub biomasę speł-
niające wymogi 5. klasy pieców 
zgodnie z polską normą PN-EN 
303-5:2012. - Warunkiem nie-
zbędnym do otrzymania dofinan-
sowania jest likwidacja wszyst-
kich dotychczasowych źródeł 

ciepła, także kominków zasilanych paliwami 
stałymi. Poza tym osoba ubiegająca się o dota-
cję musi być właścicielem nieruchomości i po-
siadać system ogrzewania z piecem węglowym 
a wszystkie montowane urządzenia muszą być 
fabrycznie nowe – wylicza Anna Sitnikow. Aby 
otrzymać pieniądze, przed rozpoczęciem prac 
modernizacyjnych należy złożyć wniosek, któ-
ry zostanie zweryfikowany i zakwalifikowany 
do udzielenia dotacji. Później beneficjent pod-
pisze umowę, zrealizuje zadanie i rozliczy się 
z zakupu. W przypadku uzyskania dofinanso-
wania, przez co najmniej pięć lat należy utrzy-
mać zamontowane nowe źródło ogrzewania. 
W innym wypadku pieniądze będą do zwro-

tu. Regulamin, wraz z niezbędnymi drukami, 
dostępny jest na stronie głównej www.gmina.
dlugoleka.pl oraz w biurze podawczym Urzę-
du Gminy Długołęka. 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Długołęka 
(dostępnej na BIP-ie) kosztami kwalifikowa-
nymi są:
1)  koszt przygotowania dokumentacji tech-

nicznej koniecznej do realizacji przedsię-
wzięcia,

2)  koszt demontażu dotychczasowego źródła 
ciepła zasilanego paliwem stałym lub bio-
masą (wyłącznie w przypadku likwidacji 
wszystkich źródeł w nieruchomości objętej 
wnioskiem),

3)  koszt zakupu i montażu nowoczesnego źró-
dła ciepła, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 1,

4)  koszt zakupu i montażu węzła cieplnego 
wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą 
kontrolno-pomiarową i elektryczną,

5)  koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
6)  koszt zakupu i montażu nowej instalacji 

technologicznej kotłowni wraz z niezbędną 
aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją 
elektryczną w obrębie kotłowni, zbiorni-
kiem na paliwo oraz systemem odprowa-
dzania spalin – w przypadku kotłowni zasi-
lającej w ciepło budynki wielorodzinne,

7)  koszt zakupu i montażu wewnętrznej in-
stalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycz-
nej (za licznikiem), c.o oraz c.w.u – tylko 
w przypadku likwidacji starego źródła cie-
pła zasilanego paliwem stałym w przypad-
ku likwidacji wszystkich źródeł w nierucho-
mości objętej wnioskiem,

8)  koszt zakupu i montażu wkładów komino-
wych,

9)  koszt podłączenia do węzła ciepła wraz z in-
stalacją rozprowadzającą.

PAWEŁ MATysiAk
wydział ochrony środowiska

Wymień piec  
– postaw na ekologię

Od lipca do końca października gmina 
Długołęka i ośrodek kultury po raz trzeci 
realizowały projekt edukacyjny Ekologicz-
nie – fantastycznie w szkole i na wakacjach 
pn. „Kompostujemy i smog likwidujemy”.
W ramach projektu odbyło się 13 warszta-
tów wyjazdowych dla dzieci ze świetlic oraz 
uczniów dziewięciu szkół z terenu naszej gmi-
ny. Zajęcia obejmowały szereg zagadnień do-
tyczących m.in. znaczenia lasu, roli żywności, 
wody i powietrza w życiu człowieka, odpowia-
dały na pytania, dlaczego i jak należy kompo-
stować oraz jak zapobiegać zanieczyszczeniom 
klimatu. Ponadto w świetlicach i szkołach od-
były się warsztaty pn. „Stop smog” oraz „Rola 
pszczół w kształtowaniu bioróżnorodności”. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież konkursy ekologiczne, w których udział 

wzięły 154 osoby. Zwycięzcy zostali nagrodze-
ni podczas gali, która odbyła się 25 paździer-
nika w Szczodrem. Z najładniejszych zdjęć 
wyprodukowano puzzle, natomiast projekt 
graficzny trafił na ekologiczne torby bawełnia-
ne. - Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 
pracownikom GOK-u oraz nauczycielom. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze 
więcej dzieci i młodzieży skorzysta z programu 
– mówi Anna Sitnikow, kierownik wydziału 
ochrony środowiska. Projekt został dofinan-
sowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Galeria zdjęć i filmy zwycięskich 
występów dostępne są na www.facebook.
com/wdlugolece.
EWEliNA ByRA
wydział ochrony środowiska

Młodzi ekolodzy nagrodzeni

Można już otrzymać dotację na wymianę pieców i kotłów opalanych 
paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne.

konkurs na projekt 
graficzny
I m. Urszula Jakacka
II m. Michał Głodzik
III m. Marta Bander

konkurs fotograficzny 
(kategoria: dzieci do 
12 lat)
I m. Filip Kowalski
II m. Julia Kanclerska
III m. Anna Wojewoda

konkurs fotograficzny 
(kategoria: dzieci 
i młodzież od 13 lat)
I m. Maja Kutek
II m. Wiktoria Garstka
III m. Maria Lesiak

konkurs piosenki 
ekologicznej 
(kategoria: dzieci  
do 12 lat)
I m. Magdalena Buczak
II m. Julia Chodakowska
III m.  Justyna Odrowąż 

-Kaczmarek

konkurs piosenki 
ekologicznej 
(kategoria: dzieci 
i młodzież od 13 lat)
I m. Michał Stępień
II m.  Julianna  

Lewandowska
III m. Magdalena Pilip
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GoPS na podium  
w nordic walking
28 września uczestnicy programu 
„Spełnić choć jedno marzenie” 
reprezentowali gminę Długołęka 
na I Dolnośląskich Mistrzostwach 
Domów Pomocy Społecznej 
w Nordic Walking Ostrowina 
2017. 

W zawodach uczestniczyły ekipy 
z dziesięciu placówek z Dolne-
go Śląska, które rywalizowały 
w sześciu kategoriach na dy-
stansie 3000 m – konkurencja 

główna dla mieszkańców i pracowników DPS-
-ów (kobiety i mężczyźni) oraz na dystansie 
600 m – dla osób o obniżonych możliwościach 
ruchowych. Odbył się również start masowy, 
w którym wzięli udział wszyscy miłośnicy 
nordic walking i osoby rozpoczynające swoją 
przygodę z tą dyscypliną sportu. Nasza repre-
zentacja wróciła z Ostrowiny z medalami! Na 
dystansie 3000 m srebrny krążek zdobyła Mał-
gorzata Domańska, w kategorii mężczyzn IV 
miejsce zajął Stanisław Sawicki a XIII miejsce 

Jakub Gorączko. Na dystansie 3000 m w kate-
gorii kadry i opiekunów złoty medal wywal-
czyła Krystyna Marschall. Drużynowo, w kla-
syfikacji generalnej, zawodnicy z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zajęli III miejsce 
i otrzymali puchar.
EWEliNA WAlCZAk-PElC
gminny ośrodek pomocy społecznej

Eco harmonogram na telefon
Uruchomiliśmy aplikację Eco Harmonogram, 
dzięki której istnieje możliwość ściągnięcia 
darmowej aplikacji mobilnej na telefon. 
Pobiera ona automatycznie harmonogram dla 
wprowadzonego adresu posesji a następnie 
przypomina o nadchodzących terminach wy-
wozu odpadów. Ponadto, można zgłosić rekla-
mację w sprawie nieodebrania śmieci. Dodat-
kową funkcją jest opcja Gdzie wyrzucić? - po 
wpisaniu nazwy odpadu, aplikacja wskaże, do 
którego pojemnika go wyrzucić. Aplikację moż-
na ściągnąć ze sklepu Google Play, App Store 
lub Windows Store. Tych, którzy nie mogą jej 
pobrać, zapraszamy do zakładki Ochrona śro-
dowiska na www.gmina.dlugoleka.pl.
kARoliNA oRŁoWskA-WARGA
wydział ochrony środowiska
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nasi sportowcy dali z siebie wszystko

Od 12 do 14 października Młodzieżowa Rada 
Gminy Długołęka uczestniczyła w delegacji do 
Brukseli.
Przez trzy dni poznawaliśmy funkcjonowanie 
europarlamentu. W Domu Historii Europej-
skiej w sposób interaktywny zgłębiliśmy histo-
rię naszego kontynentu – podobała nam się 
taka forma nauki. Mieliśmy też czas na zwiedza-
nie miasta. Przewodnik bardzo ciekawie opo-
wiadała o zabytkach i historii Brukseli i Belgii. 
Podczas wyjazdu zintegrowaliśmy się z naszymi 

kolegami z partnerskiej gminy Velen, z którymi 
odwiedziliśmy Parlamentarium. Tam, podziele-
ni na cztery różne partie, wcieliliśmy się w rolę 
posłów Parlamentu Europejskiego i rozpoczęli-
śmy grę. Naszym zadaniem było wypracowanie 
konsensusu w kwestii globalnych problemów. 
Wróciliśmy do Polski bogatsi o nowe doświad-
czenia, które na pewno zaprocentują w przy-
szłości.
kACPER NoWAk
przewodniczący młodzieżowej rady gminy

Młodzi w Brukseli

polska delegacja była zachwycona parlamentem eUropejskim
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malUchy świetnie się bawią na spotkaniach

Ruszył nowy cykl spotkań Klubu Małego 
Czytelnika „Warzywa i owoce w książkach”. 
Naszą inspiracją są nie tylko wiersze i bajki 
o warzywach, ale także wspaniałe książki po-
pularnonaukowe. Szczegóły na www.facebo-
ok.com/bibliotekawdlugolece.

o o o
Zapraszamy na spotkania nowego cyklu „Do-
bre Książki i Kawa” w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dorosłych. Odbywają się 
one raz w miesiącu o godz. 18 w bibliotece 
w Długołęce.

spotkanie z książką przy kawie to bardzo dobry 
pomysł

o o o
We wrześniu i październiku wszystkie nasze 
biblioteki witały nowych czytelników. Pla-
cówki w Długołęce i Łozinie rozpoczęły już 
przygotowania do pasowania na czytelnika. 

W uroczystości wezmą udział uczniowie klas 
I i II. Biblioteki zyskały już ponad 80 czytel-
ników.

o o o

młodzież była zachwycona pisarką

20 i 21 września gościliśmy Annę Onichi-
mowską, autorkę książek dla dzieci i młodzie-
ży. Uczniowie szkół podstawowych w Dłu-
gołęce i Borowej mieli okazję zadać pisarce 
wiele pytań. Nasze biblioteki wzbogaciły się 
też o najnowsze tytuły autorki z dedykacją - 
szukajcie u nas książek z autografem.

o o o
Już po raz kolejny biblioteki w gminie Dłu-
gołęka przyłączyły się do akcji „Kultura Na 
Widoku”. Wszyscy czytelnicy mogą skorzy-
stać z ponad tysiąca tytułów (muzyka, filmy, 
książki, wirtualne spacery po muzeach świa-
ta) dostępnych przez smartfony i inne urzą-
dzenia mobilne. Pobierając treści multime-
dialne z plakatów dostępnych w bibliotekach 
lub strony www.kulturanawidoku.pl korzy-
stasz z legalnych źródeł!

o o o
W GOK-u ruszyły zajęcia stałe dla mieszkań-
ców naszej gminy. W ofercie są warsztaty tań-
ca ludowego, plastyczne, tańca nowoczesnego, 
wokalne, teatralno-pantomimiczne, gitarowe, 
rękodzielnicze, gimnastyki chińskiej Qigong, 
tańca towarzyskiego, tańca hip-hop, robotyki 
dla 5- i 6-latków oraz zajęcia aerobiku z elemen-
tami tańca dla dorosłych, komputer dla senio-
ra i nauka języka angielskiego dla dorosłych. 
Udział jest bezpłatny. Plan zajęć dostępny jest 
na www.gokdlugoleka.pl.

o o o
11 listopada o godz. 16.30 w kościele w Dłu-
gołęce odbędzie się koncert z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. Wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca „Bierutowianie Bis”, który 

przedstawi program słowno-muzyczny opar-
ty na literaturze i pieśniach narodowych 
związanych z historią walki o niepodległość.

AGNiEsZkA koNiECZNA-MAZuR
gminna biblioteka pUbliczna
ANNA PATyk 
gminny ośrodek kUltUry

Migawki 
kulturalne
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Julia Antosik, Tymon Banach, Julia Biskup, Oskar Dąbrowski, Anna Drozd, Amelia Dudek, Zofia Ejsmont, Nikola Ginter, Jeremi Groffik, Teodor 
Hycnar, Julian Jacko, Antoni Kanikuła, Michał Kara, Gaja Kloczkowska, Michał Lewandowski, Jakub Łaba, Alicja Matusiak, Maximilian Miron, 
Weronika Mitka, Emilia Mokrzycka, Leon Mucha, Alicja Panek, Bogdan Pękala, Julia Pochopień, Alicja Smiatacz, Oliwia Stępnik, Filip Szałas, 
Hanna Szczepańska, Karol Szwarczewski, Marcel Troszczyński, Leon Tyktor, Anastazja Urbańczyk, Kacper Wilkoński, Laura Wojtasik, Natan 
Woszczyk, Aleksandra Wójcik, Maksymilian Zaustowicz, Wojciech Zawadzki.
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!8   Gazeta Gminy Długołęka Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

kuLtuRa w gminie/z życia gminy

migawki kuLtuRaLne

Bielawa: Sukces goni sukces

teatr Pantomimy Blejkatt z Bielawy, pod kie-
rownictwem Andrzeja Kozłowskiego, ze swoim 
spektaklem „Przebudzenie” zdobył wyróżnienie 
podczas eliminacji do IV senioralnego Przeglą-
du Małych Form teatralnych i Kabaretów 2016, 
odbywającego się w ramach Ogólnopolskiego 
Przeglądu twórczości senioralnej seniorArt 
2016. Dzięki temu teatr wystąpił później na gali 
przeglądu, która odbyła się w Centrum Kultury 
Agora. Prezentacja zaowocowała zdobyciem 
kolejnego wyróżnienia i pamiątkowej statuetki. 
Zwieńczeniem dotychczasowych sukcesów 
będzie zagranie spektaklu „Przebudzenie” pod-
czas podsumowania Wrocławskich Dni seniora 
w Hali stulecia 15 listopada.

Brzezia Łąka: KultyWator 
Zespół „KultyWator”, działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, w tym miesiącu zaprezento-
wał swoją twórczość na scenie Opery Wroc-
ławskiej podczas IX Festiwalu tradycji Dolnego 
Śląska. Występ grupy został nagrodzony grom-
kimi brawami, a wykonawcy otrzymali dyplom 
uznania za kultywowanie tradycji ludowych 
i wysoki poziom artystyczny prezentacji.

Długołęka: Taniec, a może  
gimnastyka chińska?
Pomimo jesiennej aury GOK tętni życiem. 
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z szero-
kiego wachlarza zajęć stałych skierowanych 
do różnych grup wiekowych. W ofercie są: 
warsztaty wokalne i plastyczne, taniec nowo-
czesny i ludowy, aerobik z elementami tańca, 
warsztaty filmowe, teatralno--pantomimiczne 
i gitarowe, taniec towarzyski, gimnastyka 
chińska Qigong, warsztaty komputerowe dla 
seniora, literackie i rękodzieła, język angielski 
dla dorosłych, hip-hop, warsztaty ceramiczne, 
akademia przedszkolaka oraz zajęcia „Mama 
i ja”. Dodatkowymi płatnymi wariantami są: 
joga i taekwon-do. Zapraszamy na zajęcia! Kon-
takt: 71 315 31 05, imprezy@gokdlugoleka.pl

Łozina: Mamy nowych czytelników

Gminne biblioteki wprowadzają uczniów szkół 
podstawowych w czytelnicze życie, a także or-
ganizują „Pasowania na czytelników”. Pierwsze 
odbyło się 6 października w Łozinie. Gratuluje-
my i cieszymy się, że grono wielbicieli książek 
znów powiększyło się o miłą gromadkę!

Z biblioteką przez świat
GBP rozpoczęła cykl spotkań „Z biblioteki 
w świat” o tematyce podróżniczej, który ma 
na celu pokazanie ciekawych miejsc, kultur 
i narodowości. Zajęcia prowadzą osobistości 
bezpośrednio związane z danym krajem. 10 
października w Łozinie gościła Meksykanka 
Julieta Gonzalez springer, wybitna śpiewacz-
ka sopranistka, która od wielu lat mieszka 
w Długołęce. Artystka opowiadała o Meksyku, 

jego historii, kulturze i mieszkańcach, a także 
nauczyła zebranych kilku hiszpańskich słów. 
18 października wystąpiła także podczas „Mu-
zycznego Wieczoru Dla Przyjaciół”, zorganizo-
wanego przez GOK.   

Spotkania z gwiazdami

11 października gościliśmy w Długołęce 
Bronisława Cieślaka – odtwórcę serialowego 
porucznika Borewicza z „07 zgłoś się!”, Piotra K. 
Piotrowskiego – autora książki pt. „07 zgłasza 
się – opowieść o serialu” i pisarza Dariusza 
rekosza, który poprowadził spotkanie. Już 
niebawem odbędą się kolejne spotkania 
autorskie – w Kiełczowie z czytelnikami zobaczy 
się Grzegorz Kasdepke – wybitny autor książek 
dla dzieci, a w Wilczycach i Łozinie będzie 
gościł dziennikarz Marek Perzyński. Długołękę 
natomiast odwiedzi Arkady Fiedler – podróżnik, 
wnuk słynnego pisarza Arkadego Fiedlera. Na 
spotkanie zapraszamy 15 listopada o godz. 17 
do urzędu gminy.

Długołęka: Klub małego czytelnika
ruszyły cykliczne zajęcia czytelnicze dla ma-
luszków inspirowane współczesną literaturą 
dziecięcą. są to spotkania comiesięczne dla 
dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami. 
Najbliższe odbędzie się 28 października w bi-
bliotece w Długołęce, w czasie którego wraz 
ze słoniem Elmerem dzieci dowiedzą się, czy 
każdy z nas jest wyjątkowy. Zapisywać można 
się osobiście lub pod nr tel. 71 315 17 23.

Opracowała
anna patyk Gminny Ośrodek Kultury

mariola matula Gminna Biblioteka Publiczna
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Aktorzy nie używają głosu, a jedynie ruchu, mowy ciała i gestów
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Dla członków zespołu występ na deskach operowej 
sceny był wielkim przeżyciem
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Bronisław cieślak (3. od lewej) w otoczeniu słuchaczy
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czy to przyszłe mole książkowe?

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

witajcie na świecie!
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Agata chycka, Aleksandra Dudek, Natalia Hołyst, Leon Karbowski, Nina Kowalik, Kajetan 
Kucab, Alicja Mielczarek, Wiktoria Nikonor, Filip rzepczyk, Lena Sikora, Nikodem Stańko, 
Agata Stasiak, Anna Stempin, julia Stępak, Mateusz Zelga, Laura Ziętek

dzieciaki, witamy was serdecz-
nie, życzymy zdrowia i pięknych 
lat życia! a waszym rodzicom 
gratulujemy takiego szczęścia! 

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

Szukamy właściciela znalezionego psa, który 
błąkał się po Januszkowicach. 

Czekam na ciebie!

Prosimy o kontakt pod nr  
tel. 71 323 02 72 lub 518 756 665.
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  inwestycje  inwestycje  inwestycje  inwestycje  
Tereny zielone
d W związku z ostatnimi nawałnicami 
niestety przesunie się termin zakończenia 
budowy placu zabaw w obrębie Wilczyc 
na dz. nr ew. 1/10, która przylega do ul. 
Leśnej w Kiełczowie. Z uwagi na awarie 
w cynkowni, wykonawca nie jest w stanie 
w umownym terminie dostarczyć urządzeń 
zabawowych. Zakończenie prac przesunęło 
się na koniec października.
d Pod koniec września zakończyły się prace 
związane z pierwszym etapem zagospodaro-
wania parku w Bukowinie, który obejmował 
budowę ścieżek parkowych oraz nawierzch-
ni bezpiecznej (piasek) pod istniejące urzą-
dzenia siłowni napowietrznej. W kolejnym 
etapie prac planujemy wyposażyć ten teren 
w elementy małej architektury.

bUkowina

bUkowina

d Po przeprowadzeniu właściwej procedu-
ry wyboru wykonawców podpisane zosta-
ły umowy na budowę altan w Ramiszo-
wie, Skale i Węgrowie (firma K2 Ogrody 
z Gniezna). Termin ich wykonania i monta-
żu przewidziano do końca listopada. W Mi-
chałowicach zamontowana została siłow-
nia. Jej koszt to 22 447,50 zł.

michałowice

Światłowodowa sieć 
telekomunikacyjna
W związku z coraz częściej zadawanymi py-
taniami, dotyczącymi realizowanej w części 
naszej gminy (obecnie w Kiełczowie) budo-
wy światłowodowej sieci telekomunikacyj-
nej, przygotowaliśmy kilka podstawowych 
informacji o tym zadaniu, w oparciu o dane 
od inwestora.
Kto jest inwestorem i wykonawcą, czyli 
kto zlecił, a kto realizuje to zadanie w te-
renie?
Inwestorem jak i wykonawcą są, współpra-
cujące ze sobą, firma MIWRO oraz firma 
FineMEDIA.
Jakie miejscowości zostaną podłączone do 
sieci?
W trakcie realizacji jest budowa sieci 
w Kiełczowie. W planie są również Mirków 
i Wilczyce, jednak inwestor nie wskazuje na 
razie konkretnego terminu realizacji prac 
w terenie.
Jakie są parametry tego internetu?
Budowany światłowód umożliwia dostar-
czenie do klienta zarówno internetu, telefo-
nu oraz telewizji.
Jak można się podłączyć? Z kim można 
podpisać umowę, na jaki okres?
We wszystkich kwestiach dotyczących reali-
zacji tego zadania oraz późniejszych moż-
liwości podłączenia się do wybudowanej 
sieci, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi 
Klienta: tel. 71 715 00 00.

Sieć gazowa
Wychodząc naprzeciw coraz większemu 
zainteresowaniu możliwością podłączenia 
gospodarstw domowych do sieci gazowej, 
zarówno w miejscowościach naszej gmi-
ny gdzie sieć już istnieje, jak również tam 
gdzie sieci jeszcze nie ma, przypominamy, 
iż zadaniami z zakresu gazyfikacji zajmuje 
się Polska Spółka Gazownictwa. Wszystkie 
pytania dotyczące możliwości, terminów, 
warunków podłączenia i kosztów, prosimy 
kierować bezpośrednio do tej instytucji. 
Tam otrzymacie Państwo rzetelne i szczegó-
łowe informacje we wszystkich kwestiach. 
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Za-
kład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Zię-
bicka 44, 50-507 Wrocław, tel. 71 364 95 
05, email: wroclaw@psgaz.pl.

oświetlenie drogowe
Do końca tego roku, w ramach zawartej 
umowy z Tauron, zrealizowany zostanie 
kolejny etap modernizacji oświetlenia. Zo-
staną dobudowane nowe punkty świetlne 
– dowieszone oprawy oświetleniowe na ist-

niejących słupach energetycznych w miej-
scowościach: Bąków, Brzezia Łąka, Go-
dzieszowa, Stępin, Dobroszów Oleśnicki, 
Kamień, Kiełczówek, Łozina, Szczodre, 
Tokary oraz Wilczyce. W Długołęce zo-
stanie przebudowane oświetlenie odcinka 
ulicy Parkowej. Zlikwidowane zostaną słu-
py stojące przy jezdni, a oprawy zamonto-
wane na słupach stojących za chodnikiem. 
W miejscowościach Dąbrowica, Budziwo-
jowice i Długołęka (ul. Robotnicza) zosta-
ną wymienione stare oprawy sodowe i rtę-
ciowe na oprawy typu LED.

Drogi
d Trwa remont nawierzchni drogi w Do-
maszczynie (dz. 120/4 i 120/8) oraz drogi 
w Bierzycach i Łozinie - prace mają się za-
kończyć w listopadzie. Trwa również budo-
wa parkingu w Łozinie oraz drogi w Węgro-
wie (na końcowym etapie są prace mostowe 
przy jednoczesnej realizacji prac drogowych) 
- w obu przypadkach termin zakończenia 
prac przypada również na listopad.

węgrów

d Prace realizowane są także w Kamieniu 
(ul. Szafirowa), gdzie wykonawca (po prze-
rwie w realizacji wymuszonej kwestiami 
technicznymi) ponownie przystąpi do dzia-
łania pod koniec października. Jak dotąd 
wybudowano kanalizację deszczową oraz 
wykonano regulację i wymianę urządzeń 
sieci wodociągowej. Termin zakończenia 
prac to grudzień. Z uwagi na trudne warun-
ki realizacji tej inwestycji w terenie (bardzo 
wąski pas drogowy - konieczność realiza-
cji prac na całej jego szerokości) prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość i cierpli-
wość, bowiem nie uda się przeprowadzić 
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tego zadania bez utrudnień w ruchu koło-
wym.
d W grudniu spodziewamy się zakończenia 
prac w Mirkowie przy budowie ciągu pie-
szo-rowerowego (wzdłuż odcinka ul. Kieł-
czowskiej). Obecnie trwają prace w zakresie 
kanalizacji deszczowej. 

mirków

d Zakończyły się prace przy budowie miejsc 
utwardzonych przy NZOZ’ie w Brzeziej 
Łące oraz parkingu w Siedlcu przy NZO-
Z’ie – obecnie przygotowujemy się do reali-
zacji w jego sąsiedztwie rabat kwiatowych 
oraz montażu ławek i koszy na śmieci.

miejsce pod rabaty w siedlcU

brzezia łąka

d Zakończyły się prace w obrębie ul. Sporto-
wej wraz z sięgaczami w Wilczycach. Pomi-
mo wielu trudności technicznych i prawnych 
oraz problemów realizacyjnych udało się 
doprowadzić do zakończenia tego zadania. 
Jeszcze raz przepraszamy mieszkańców za 
tak długotrwałe utrudnienia, jednocześnie 
dziękując za cierpliwość i wyrozumiałość.

wilczyce

wilczyce

wilczyce

d Zlecono kolejne zadania remontowe w za-
kresie przebudowy dróg w Januszkowicach 
(ul. Brzozowa) i Stępinie (orientacyjny zakres 
został wskazany na mapce poglądowej). Prace 
mają zakończyć się w grudniu. Wartość zada-
nia w Januszkowicach to kwota ok. 360 tys. zł, 
natomiast w Stępinie - blisko 400 tys. zł.

stępin (mapka poglądowa)

Kanalizacja sanitarna
W związku z zakończeniem budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w Bykowie, Do-
maszczynie oraz Szczodrem i zrealizowa-
nymi w ich zakresie przyłączami kanaliza-
cji sanitarnych (na prywatnych posesjach) 
informujemy, iż do końca tego roku miesz-
kańcom zostaną przekazane umowy re-
gulujące kwestię własności tych urządzeń 
i poniesienia kosztów ich wybudowania. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa, wykonanie przyłączy kanalizacji sani-
tarnej leży w wyłącznym obowiązku właści-
ciela przyłączanej nieruchomości. Gmina, 
chcąc ułatwić i przyspieszyć podłączenia 
do sieci, buduje - w ramach inwestycji po-
legających na skanalizowaniu miejscowości 
- również przyłącza kanalizacji sanitarnych 
(za zgodą właścicieli posesji). 
Urządzenia te jednak muszą przejść na 
własność właścicieli nieruchomości, na 
których są zlokalizowane. Kwestie te re-
gulowane są właśnie w umowach podpi-
sywanych pomiędzy gminą a właścicielem 
danej nieruchomości. Przyjęto, że średnia 
wartość wybudowanego urządzenia kana-
lizacyjnego to 2 tys. zł - taką właśnie kwotę 
zobowiązani są do poniesienia właściciele 
nieruchomości, jako zapłatę za przejęte na 
własność urządzenie.

  inwestycje  inwestycje  inwestycje  inwestycje  

SZCZoDRE: WAŻNE!
Absolutnie zabronione jest odprowa-
dzanie ścieków komunalnych do wy-
budowanych na Państwa nieruchomo-
ściach przyłączy kanalizacji sanitarnych. 
Kanalizacja nie jest jeszcze urucho-
miona – nie ma możliwości, by ścieki 
odprowadzane były do niefunkcjonu-
jących sieci. Powoduje to ich zaleganie 
w rurociągach, odór, a w konsekwencji 
zagrożenie sanitarne. 
Wobec powtarzających się zgłoszeń 
o nielegalnym wpuszczaniu ścieków do 
niefunkcjonującej sieci, zmuszeni jeste-
śmy podjąć działania kontrolne w tym 
zakresie. Podłączenie i odprowadzanie 
ścieków do oczyszczalni przewidujemy 
dopiero w II połowie 2018 r. - prace 
w obrębie miejscowości są wprawdzie 
już zakończone (z 1,5-rocznym wyprze-
dzeniem), jednak dla funkcjonowania 
tej sieci niezbędne jest jeszcze wybudo-
wanie rurociągu pomiędzy Szczodrem 
a Długołęką, którego realizacja zaplano-
wana została na rok 2017/2018, tak by 
skoordynować obie inwestycje.
kATARZyNA WoliCkA
wydział remontów i inwestycji
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Inwestycje/Fundusze Zewnętrzne

NA Co ZNAMy WyNiki NABoRóW?

•  Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach 
Rządowego Programu „AKTYWNA TA-
BLICA” dotyczącego rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). 
W ramach programu szkoły podstawowe 
w Brzeziej Łące, Długołęce i Mirkowie 
otrzymały dofinansowanie w kwocie 14 tys. 
zł (dla każdej ze szkół). W ramach dofinan-
sowania zostaną zakupione m.in. tablice 
interaktywne z projektorem ultraognisko-
wym, głośniki oraz interaktywne monitory 
dotykowe.

NA Co ZŁoŻyliŚMy WNioski 
o doFiNANsoWANiE?

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 
projekt pn. „Wszyscy jesteśmy Europej-
czykami – 15-lecie współpracy samo-
rządów Długołęki i Velen na rzecz zaan-
gażowanego obywatela europejskiego” 
w ramach Programu Komisji Europejskiej 
„Europa dla Obywateli”. Projekt dotyczy 
wizyty delegacji z Velen (Niemcy) w gmi-
nie Długołęka. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania wynosi 5 tys. euro.

•  Złożyliśmy również wniosek o dofinansowa-
nie na projekt partnerski pn. „Dolnośląskie 
żłobki” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go. Dotyczy on utworzenia, w sytuacji pozy-
skania dotacji, nowych miejsc w istniejącym 
żłobku w Długołęce. Wartość projektu dla 
naszej gminy to ponad 250 tys. zł. 

•  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 
budowę drogi przy ul. Ptasiej w Długołę-
ce w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019, ogłoszonego przez Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. 
Wnioskowana kwota to prawie 2,5 mln zł.

BARBARA CisZEWskA
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków 
Finansowych

DoTACjE NA BIEŻąCo

wykaz postępowań przetargowych
(stan na 20.10.2017 r.)

wydział remontów i inwestycji
Nazwa postępowania 

przetargowego
Termin otwarcia 

ofert
Informacja z otwarcia ofert 

(ilość złożonych ofert)/ 
podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

Budowa budynku przedszkola 
w Borowej (POWTÓRKA POSTĘPO-
WANIA)

05.10.2017  Postępowanie unieważnione  
w dniu 13.10.2017 

(ceny ofert przewyższają kwotę, 
którą zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia)

1) 31.11.2018 r. – zakończenie robót budowlanych
2) 20.12.2018 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowa-
nie

Rozbudowa zespołu szkolno – 
przedszkolnego w Mirkowie wraz 
z budową sali gimnastycznej
(POWTÓRKA POSTĘPOWANIA)

18.08.2017 Termin zawarcia umowy 
29.09.2017
wykonawca:

mirs sp. z o.o. spalice
10 660 079,54 brutto

1) budowa obiektu z 6 salami lekcyjnymi: 31.08.2018 
- zakończenie robót budowlanych
2) budowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym
i pozostałymi 2 salami lekcyjnymi: 15.12.2018 - zakoń-
czenie robót budowlanych
3) zagospodarowanie terenu: 31.05.2019

Modernizacja nawierzchni drogi 
w Januszkowicach

17.08.2017 Umowa zawarta 
w dniu 6.10.2017

393 600,00 zł brutto
wykonawca: an – greg grzegorz 

stiller w jelczu – laskowice

10.12.2017

Modernizacja nawierzchni drogi 
w Stępinie

17.08.2017 Umowa zawarta 
w dniu 10.10.2017

393 600,00 zł brutto
wykonawca: an – greg grzegorz 

stiller w jelczu – laskowice

10.12.2017

Budowa dróg rowerowych na tere-
nie gminy Długołęka dla 2 zadań

06.09.2017 Postępowanie unieważnione 
w dniu 21.09.2017 

(ceny ofert przewyższają kwotę, 
którą zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia)

10.09.2018

Odbiór, transport i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z terenu 
gminy Długołęka

14.09.2017 wpłynęło 5 ofert
(trwa ich weryfikacja)

oferta z najniższą ceną:
11 911 174,42 zł brutto

wykonawca:  
p.h.U. komunalnik sp. zo.o. 

ul. św. jerzego 1a, 58-518 wrocław

31.12.2019

Postępowanie na usługi społeczne 
pn. „Świadczenie usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym 
na rzecz urzędu gminy Długołęka 
w zakresie przyjmowania, prze-
mieszczania i doręczania przesyłek 
listowych oraz zwrotu przesyłek 
niedoręczonych”

17.08.2017 Wpłynęła 1 oferta
(trwa weryfikacja)

cena oferty: 
428 049,00 zł brutto

wykonawca: poczta polska s.a
Ul. rodziny hiszpańskich 8

warszawa

1 rok od dnia podpisania umowy



Z janiną sołtysiak, rękodzielnikiem
i Osobowością Gminy Długołęka, 
rozmawia Agnieszka Boruta.

Od lat jest Pani rękodzielnikiem doskonale 
znanym w swoim lokalnym środowisku. 
Na swojej stronie internetowej www.
koronkiyasi.galeriasart.pl pisze Pani 
o sobie: amatorka, poszukująca nowości, 
które choć na chwilę mnie zaciekawią. 
Co w ostatnim czasie najbardziej Panią 
zajmuje?
JANINA SOŁTYSIAK: Tak, od zawsze jestem 
wielbicielką koronek i haftu richelieu – choć po-
padł w niełaskę, ja mam do niego sentyment. Jest 
jeszcze kilka technik robienia koronek, których 
chciałabym się nauczyć, choćby dla poszerzenia 
umiejętności i nauczania innych ludzi na warsz-
tatach, jakie prowadzę. Kiedy powstał Zwią-
zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd 
w Długołęce, na jednym z pierwszych zebrań 
nasza przewodnicząca Zofia Drozd ogłosiła na-
bór na warsztaty manualne i inne zajęcia. I tak 
już sześć lat prowadzę w Gminnym Ośrodku 
Kultury zajęcia, które nieustająco cieszą się po-
wodzeniem. Aby były ciekawe, szukam nowości 
w internecie i ciągle się uczę. Hitem w tym roku 
są łapacze snów robione różnymi technikami.

Wachlarz Pani prac jest szeroki i ciągle 
go Pani poszerza. Podkreśla Pani, że 
na każdą wystawę stara się robić nowe 
dzieła, co napędza Panią do pracy 
i nowych pomysłów. Proszę opowiedzieć 
o tym, jak powstają Pani rękodzieła 
i skąd czerpie Pani inspiracje?
J.S.: Zrobić wystawę, to nie jest łatwa rzecz. Po 
pierwsze zawsze staram się, aby każda praca była 
nowa, starannie wykończona, idealnie wymode-
lowana, wyprasowana. Ostatnia wystawa, którą 
można obecnie oglądać w Saloniku Trzech Muz 
przy ul. Zawalnej 7 we Wrocławiu, ma 16 anty-
ram, które trzeba było zagospodarować i właśnie 
ta liczba spędzała mi sen z powiek przez ponad 
pół roku. Wykorzystywałam każdą wolną chwi-
lę na pracę. Na koniec oczekiwanie, czy aby 
wszystko spodoba się gościom. To jest dla mnie 
bardzo ważne – zawsze czekam na czyjąś opinię. 
Co do czerpania inspiracji – wystarczy przejrzeć 
kilka stron i już pojawia się 100 pomysłów. Tylko 
doba cały czas się kurczy, jak sweterek po praniu.

Czy dużo rzeczy robi Pani na zlecenie, 
np. rodziny, znajomych?
J.S.: Rodzina ma już dość (śmiech) a z taką ilo-
ścią prac trzeba było coś zrobić, więc zaczęłam 
zamieszczać ogłoszenia sprzedaży w internecie. 

Kiedy zaczęła Pani zajmować 
się rękodziełem artystycz-
nym, i co było pierwsze: 
koronki czy hafty?
J.S.: Zajmuję się tym od-
kąd pamiętam. Najpierw 
były koronki, później 
wyszywanie na tiulu, 
następnie, przez dłu-
gie lata, była maszy-
na dziewiarska, na 
końcu haft richelieu. 

Jest Pani bardzo 
energiczną 
osobą, pełną no-
wych pomysłów. 
Współpracuje 
Pani z wieloma 
stowarzysze-
niami, prowadzi 
warsztaty, poza 
tym znajduje jeszcze 
czas na wiele innych 
aktywności. Czasami mam 
wrażenie, że doba jest 
dla Pani za krótka....
J.S.: Bycie na emerytu-
rze, to żyć aktywnie i być 
przydatnym innym i so-
bie.
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