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Z życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. Przystrojone drzewka, oświetlone domy, mi-
kołaje witający nas w każdym sklepie – magię świąt czuć wszędzie! Nie ukrywam, że 
dla mnie, to jedno z najważniejszych świąt. Uwielbiam ten klimat, spotkania rodzinne, 
wspólne pichcenie w kuchni, aby stół wigilijny wyglądał niepowtarzalnie. Wspominając 

o wigilijnym stole na myśl przychodzą od razu świąteczne potrawy. W naszej gminie specjalistka-
mi od takich dań są panie z kół gospodyń wiejskich. W tym numerze gazety (na str. 4-5) podziliły 
się one z nami znakomitymi przepisami. Zachęcam do wypróbowania ich, może odświeżą one 
Wasze wigilijne menu i wzbudzą zachwyt bliskich.
Tegoroczny okres bożonarodzeniowy będzie mi się kojarzył z bardzo ważnym wydarzeniem. Do-
kładnie 13 grudnia 1972 r. podpisano uchwałę, na mocy której utworzona została gmina Długo-
łęka. Nasza gmina skończyła 45 lat! To święto wszystkch mieszkańców i przyczynek do cofnięcia 
się w czasie, oczywiście we wspomnieniach. Jak żyło się tu 45 lat temu, co się zmieniło, czy są to 
dobre zmiany? Na te pytania odpowiedzieli uczestnicy konkursu literackiego, który ogłosiliśmy 
w listopadzie. Zwycięską pracę znajdzie Państwo w jubileuszowym dodatku wewnątrz gazety.
Już teraz chciałabym zaprosić seniorów z naszej gminy na zbliżające się bale seniora. Zaczynamy 
z impetem, bo aż dwoma balami. 9 stycznia spotkamy się w szkole w Brzeziej Łące i Wilczycach 
(patrz str. 4). Zapraszam starych bywalców i nowych uczestników – zapewniam, że nie pożałujecie.
Wielkimi krokami zbliża się nowy, 2018 rok. Pewien etap dobiega końca, co oznacza, że nad-
szedł czas podsumowań. O tym co zrealizowane zostało przeze mnie i moich urzędników 
przeczytacie na stronach 8-11. Tradycyjnie też przedstawiamy informacje o stanie bieżących 
inwestycji (str. 14).
Chciałabym kolejny raz zachęcić Państwa do wsparcia akcji „Długołęka dla Rwandy”. Zdaję so-
bie sprawę, że święta to wytężony czas także dla naszych portfeli. Jeśli jednak mają Państwo moż-
liwość pomocy, to proszę o rozważenie wspracia właśnie naszej akcji. Pomogamy w dożywianiu 
dzieci w zaprzyjaźnionej szkole w Rwandzie. Uczniowie niejednokrotnie, jedynie w szkole, mają 
szansę zjeść jakikolwiek posiłek, a ten kosztuje ok. 1,20 zł. Dane naszego komitetu znajdzie-
cie Państwo poniżej. Nawet symboliczna wpłata będzie najpiękniejszym prezentem dla dzieci 
z Rwandy.

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

Kalendarz „Bezpieczna 
gmina” do rozdania

Gmina przygotowała już 4 edycję bezpłat-
nego, naściennego kalendarza na nowy 
rok. Tym razem bohaterami są ludzie, któ-
rzy dbają o nasze bezpieczeństwo: strażacy 
i policjanci z gminy Długołęka. Mieszkańcy 
mogą odebrać swój egzemplarz w urzędzie 
gminy w biurze podawczym, jeszcze w tym 
roku. Ilość kalendarzy jest ograniczona.

Profilaktyka na wesoło

UCZNIOWIE CHĘTNIE UCZESTNICZYLI W SPEKTAKLACH

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych realizuje szereg działań 
profilaktycznych z zakresu problemów alko-
holowych oraz narkomanii. Na te zagrożenia 
narażone są nawet bardzo młode osoby, dla-
tego w 2017 r. duży nacisk położono na edu-
kację uczniów z gminnych szkół. We wszyst-
kich placówkach odbyły się m.in. spektakle 
poruszające tematykę szkodliwości używek, 
rozpoznawania różnych stanów emocjonal-
nych i szacunku do drugiego człowieka i in-
nych żywych istot. Dzieci wzięły też udział 
w warsztach z zakresu mediacji, podczas któ-
rych nauczyły się jak rozwiązywać konflikty 
i zapobiegać przemocy w szkole. Kolejnym, 
szalenie ważnym problemem, na który na-
rażone są dzieciaki każdego dnia, jest cyber-
przemoc. Warsztaty, w których wzięli udział 
uczniowie ze szkół podstawowych, miały 

 j NA SKRÓTY j NA SKRÓTY j NA SKRÓTY j NA SKRÓTY j NA SKRÓTY j NA SKRÓTY

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby towarzysząca temu 
wydarzeniu atmosfera radości, miłości i pojednania gościła w Waszych 
sercach nieustannie. Niech nowy, 2018 rok szczodrze obdarzy Państwa 

i Państwa rodziny: zdrowiem, pozytywną energią oraz licznymi sukcesami 
w życiu osobistym i zawodowym. Życzę Państwu także, aby oprócz realizacji 

przyziemnych potrzeb, spełniły się Państwa najbardziej szalone pomysły 
i marzenia – to o nich pamięta się przez całe życie!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Komitet Społeczny „Długołęka dla Rwandy”
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Nr konta: 84 9584 1021 2003 0302 5240 0001
Tytuł wpłaty: „Długołęka dla Rwandy”
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uczulić ich na zagrożenia czyhające w inter-
necie. Działania z zakresu profilaktyki wśród 
dzieci i młodzieży będą kontynuowane w ko-
lejnym roku.

Spotkanie  
wigilijno - opłatkowe
13 grudnia gmina Długołęka obchodziła 
jubileusz 45. rocznicy swojego powstania. 
Z tej okazji, podczas tradycyjnego spotkania 
wigilijnego radni, sołtysi i pozostali przedsta-
wiciele gminnych jednostek, otrzymali jubi-
leuszową niespodziankę w postaci wzrusza-
jącego koncertu kolęd. Podczas wydarzenia 
z ust wójta gminy Iwony Agnieszki Łebek 
oraz przewodniczącego rady gminy Stanisła-
wa Azarewicza padło wiele życzliwych słów 
i podziękowań skierowanych do osób, które 
od lat zaangażowane są w budowanie sukce-
su gminy Długołęka. Podobnie, jak na każdej 
rodzinnej wigilii, goście wspólnie udekoro-
wali choinkę, przełamali się opłatkiem i zło-
żyli sobie noworoczne życzenia.

Wigilia  
podopiecznych GOPS-u

WIGILIA Z PRACOWNIKAMI I PODOPIECZNYMI GMINNEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

19 grudnia w Borowej, tradycyjnie już 
wójt Iwona Agnieszka Łebek, spotkała się 
z pracownikami i podopiecznymi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod-
opieczni to uczestnicy gminnego projektu 
pn. „Spełnić choć jedno marzenie”, które-
go pomysłodawcą jest właśnie wójt gminy. 
Biorą w nim udział osoby z różnymi nie-

pełnosprawnościami oraz ich najbliżsi. - Je-
stem zadowolona, że mogłam uczestniczyć 
w tym wyjątkowym spotkaniu. Uczestnicy 
projektu to osoby spontaniczne i szcze-
re. Wigilia odbyła się w bardzo naturalnej 
i serdecznej atmosferze – a to przecież 
podstawa takich spotkań – mówiła później 
Iwona Agnieszka Łebek, która obdarowała 
wszystkich słodkimi upominkami.

Ty również możesz 
pomóc w rozwoju 
gminy!

Czy wiesz, że nie musisz być zameldowany 
w gminie Długołęka, aby Twój podatek za-
silił jej budżet? Wystarczy, że wypełniając 
deklarację podatkową podasz faktyczny ad-
res zamieszkania. Pozyskane w ten sposób 
fundusze będą przeznaczone na kolejne in-
westycje w naszej gminie. 

Pamiętajmy  
o bezpieczeństwie 
swoim i najbliższych
Policjanci z Komisariatu Policji w Długo-

łęce przypominają, że okres świąteczny to 
czas wzmożonej aktywności złodziei i wła-
mywaczy. Oto kilka rad, aby spędzić ten 
czas spokojnie i bezpiecznie:
•  wyjeżdzając z domu pamiętajmy o jego 

zabezpieczeniu (alarm, monitoring) i po-
wiadomieniu sąsiada,

•  zachowajmy rozwagę w kontaktach z nie-
znajomymi,

•  przy zakupach przez internet korzystajmy 
ze sprawdzonych portali,

•  nie dajmy zwieść się ofertom super atrak-
cyjnych kredytów gotówkowych,

•  uwaga na kieszonkowców! Pamiętajmy 
o zabezpieczeniu portfeli torebek itp.,

•  pamiętajmy o zabezpieczeniu pojazdu na 
parkingu i nie zostawianiu wartościowych 
przedmiotów na widoku,

•  bądźmy czujni przy pobieraniu gotówki 
z bankomatu,

•  róbmy zdjęcia posiadanych przez nas war-
tościowych przedmiotów,

•  zwracajmy uwagę na każde nietypowe za-
chowanie w naszym otoczeniu.

Kulinarne Podróże  
po Dolnym Śląsku
W grudniu została wydana wyjątkowa 
książka kucharska Gazety Wrocławskiej. 
„Kulinarne Podróże po Dolnym Śląsku” to 
swego rodzaju 
kucharski prze-
wodnik po na-
szym regionie, 
w którym zna-
lazły się rów-
nież potrawy 
Kół Gospo-
dyń Wiejskich 
z Jaksonowic, 
Dobroszowa, 
Siedlca, Łozi-
ny i Stępina.

MIŁOSZ KRZEMIŃSKI,  
ANNA CHOMICKA
WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

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

Witajcie na świecie!

Aleksander Bernaczek, Antoni Błażej, Milan Brękiewicz, Marta Chwalik, Alicja Cicha, Hanna Cieślak, Olaf Danaj, Urszula Drożdż, Igor 
Dziarkowski, Piotr Feliniak, Piotr Jędrzejczyk, Krzysztof Karkuła, Liwia Kędra, Tymon Konkolewski, Lena Kowalska, Helena Krzystek, 
Bartosz Najwer, Lena Płokita, Zofia Płóciennik, Franciszek Popow, Stanisław Strzałek, Witold Szydełko, Natalia Wnuk, Mateusz Zawadzki, 
Patryk Zięba, Zofia Żaczek, Ewa Żuchewicz
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!
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 – Imprezy odbędą się tradycyjnie na 
przełomie stycznia i lutego. Dodatko-
wo w tym roku, na prośbę mieszkań-
ców, zaprosimy Państwa na aż 9 balów 
– w Borowej, Brzeziej Łące, Długołęce, 
Kiełczowie, Łozinie, Mirkowie, Siedlcu, 
Szczodrem i Wilczycach – mówi Iwona 
Agnieszka Łebek, która była pomysło-
dawczynią tego formatu. Na co mogą 
liczyć seniorzy, którzy pojawią się na 
balu? – Przede wszyst-
kim na wspaniałą zaba-
wę w gronie znajomych 
i sąsiadów – dodaje wójt. 
Gmina wraz z goszczą-
cymi szkołami przygo-
tują piękną oprawę mu-
zyczną oraz przysmaki, 
które królować będą na 
stołach. Na bale będzie 
można dostać się dar-
mowym transportem. 
Autokary zatrzymywać 
będą się na głównych 
przystankach w miej-
scowościach, a rozkład 
jazdy dostępny będzie 
już niebawem u soł-
tysów oraz na stronie 
internetowej gminy. – 
Jak co roku nie zabrak-
nie też niespodzianek 
i upominków – zapo-
wiada wójt. Będzie je 
można zdobyć uczest-
nicząc m. in. w konkur-
sie na króla i królową 
balu. – Już nie mogę 
doczekać się wspólnej 

zabawy i towarzyszącej jej wspaniałej 
i radosnej atmosfery. Ciekawa jestem, 
kto w tym roku wytańczy sobie królew-
skie nagrody w konkursie tanecznym – 
mówi Iwona Agnieszka Łebek. – Mam 
nadzieję, że w licznym gronie spotkamy 
się na kolejnych balach. Gwarantuję, że 
będziecie Państwo zadowoleni – zachęca.
KAMILA KOCHANIEC
WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Bale seniora
W 2018 r. odbędzie się 14. edycja corocznych Balów Seniora. 
Impreza przez cały czas cieszy się niezmienną popularnością 
i przyciąga seniorów z całej gminy. Wielu z nich to stali bywalcy, 
którzy nie wyobrażają sobie karnawału bez naszych balów. 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  
ZE STĘPINA
d Przepis na karpia po staropolsku 
według Izabeli Bajorek – przewodni-
czącej koła

Składniki:
1 kg karpia
sól i pieprz
3 łyżki masła
2 łyżki orzechów włoskich
1 marchew
1 pietruszka
1/4 korzenia selera
1 por
2 łyżki mąki pszennej
4 zmielone goździki
1 łyżeczka cynamonu
kawałek (1 cm) startego imbiru
2 łyżki miodu
4 posiekane suszone morele
4 łyżki sparzonych rodzynek
sok wyciśnięty z 1 cytryny

Sposób przygotowania:
Rybę sprawiamy i filetujemy, dopra-
wiamy też solą i pieprzem. Odsta-
wiamy na chwilę do lodówki. W tym 
czasie rozgrzewamy na patelni łyżkę 
masła i prażymy na niej posiekane 

Zbliżają się święta i wielu z Państwa 
zapewne zbiera pomysły na potrawy, 
które w tym roku zagoszczą na Wa-
szych wigilijnych stołach. W gminie 
Długołęka ekspertkami od tradycyj-
nych przepisów są Panie z kół gospo-
dyń wiejskich. Kilka z nich zapropo-
nuje Wam smakołyki, które nie są zbyt 
trudne do przygotowania, a na pewno 
wywołają reakcje zachwytu wśród wi-
gilijnych gości. Zachęcamy do skorzy-
stania ze sprawdzonych przez nasze 
panie przepisów. Napiszcie nam na 
gminnym Facebooku, jak Wam sma-
kowały i czy na stałe zagoszczą w Wa-
szych kucharskich księgach.

Przepisy świąteczne 
kół gospodyń  
wiejskich z gminy 
Długołęka

Cztery 2,5-miesięczne szczeniaczki (3 dziew-
czynki i jeden chłopak) w typie owczarka nie-
mieckiego czekają na nowy dom. 

Czekam na ciebie!

Prosimy o kontakt pod nr  
tel. 71 323 02 72 lub 518 756 665.
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orzechy. Odstawiamy do wystygnięcia. Wa-
rzywa obieramy, wrzucamy do garnuszka, 
który zalewamy wodą i doprowadzamy 
do wrzenia. Następnie gotujemy jarzyny 
do uzyskania miękkości (tj. ok 20 minut) 
i dodajemy rybę. Pod garnkiem należy 
zmniejszyć ogień i gotować wywar przez 
kolejnych 20 minut. Na patelni roztapiamy 
resztę masła, dosypujemy mąkę i zasma-
żamy przez minutę, starannie rozcierając, 
aby nie powstały grudki. Patelnię zdejmu-
jemy z ognia, dodajemy 2 łyżki wody i dalej 
mieszamy. Zasmażkę przyprawiamy goź-
dzikami, cynamonem, imbirem, miodem, 
dodajemy też uprażone orzechy, morele, 
rodzynki oraz sok z cytryny, nie przestając 
mieszać. Rybę podajemy polaną powstałym 
sosem.

KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH Z ŁOZINY
d Piernik świąteczny według Beaty Okaj 
– członkini koła

Składniki:
Ciasto:
200 g margaryny
320 g cukru
3 jaja
200 g miodu płynnego
2 łyżki zimnej wody
250 ml kwaśnej śmietany
600 g mąki
1 łyżeczka sody oczyszczonej
przyprawa do piernika
1 łyżka kakao
200 g bakalii
Polewa czekoladowa:
100 g masła
50 g kakao
120 g cukru pudru
4 łyżki mleka

Sposób przygotowania:
Margarynę należy utrzeć z cukrem, dodając 
po kolei żółtka jaj, miód, wodę, śmietanę, 
mąkę zmieszaną z sodą, kakao i przyprawą 
do piernika. Następnie trzeba ubić białka jaj 
i delikatnie zmieszać je z zarobionym cia-
stem. Ciasto wkładamy do foremki i piecze-
my w temperaturze 150 – 160 oC przez 40 
– 60 minut – trzeba na bieżąco sprawdzać 
jak zachowuje się ciasto w piekarniku. Przy-
gotowanie polewy rozpoczynamy od przesia-
nia cukru pudru. Następnie topimy masło 
w rondelku i do już roztopionego tłuszczu 
dodajemy kakao, cukier puder i mleko. Za 
pomocą trzepaczki dokładnie mieszamy 
miksturę nie doprowadzając jej do gotowa-
nia. Polewę delikatnie rozprowadzamy łyż-
ką na powierzchni ostudzonego ciasta.

KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH  
Z JAKSONOWIC
d Karp po żydowsku

Składniki:
1 kg karpia
1 kg cebuli
1 por
1 pietruszka korzeń
1 marchewka
1 seler
2 łyżki płatków migdałowych
2 łyżki żelatyny
100 g rodzynek
2 szt. liścia laurowego i ziela angielskiego
natka pietruszki
sól, pieprz
1 czerstwa bułka

Przygotowanie potrawy rozpoczynamy od 
filetowania karpia. Należy robić to uważnie 
tak, aby nie uszkodzić skóry, którą będzie-
my następnie nadziewać farszem. Mięso 
z ryby mielimy na maszynce. Cebulę kroimy 

w kostkę, a bułkę namaczamy. Dodajemy 
je do zmielonego mięsa razem z 1 jajkiem, 
przyprawami i 50 g rodzynek. Powstałym 
farszem rybnym nadziewamy skórę karpia, 
którą musimy później zszyć, a następnie 
gotować na małym ogniu około 25 minut. 
Pozostałe warzywa w formie surowej kro-
imy w grubą kostkę. Jarzyny i pozostałe 
części ryby posłużą nam do przygotowania 
wywaru. Dodajemy do niego liście laurowe 
i ziele angielskie, a następnie gotujemy na 
małym ogniu przez ok. 30 minut. Powstały 
rosół należy odcedzić. Do klarownego płyny 
dodajemy żelatynę. Następnie wykładamy 
na półmisek ugotowaną rybę i zalewamy ją 
galaretą. Całość dekorujemy rodzynkami, 
migdałami, pietruszką i cytryną.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  
Z SIEDLCA
d Kaczka nadziewana
Składniki:
Kaczka 2-2,5 kg

Wątróbka, serca, żołądki – po 20 dag
1 cebula
Pół szklanki kaszy mannej
Natka pietruszki
Sól, pieprz, majeranek

Składniki i sposób przygotowania farszu:
Czyścimy kaczkę. Następnie wątróbkę, serca 
i żołądki skręcamy w maszynce na dużych 
oczkach i przyprawiamy do smaku solą i pie-
przem. Kaszę manną gotujemy zgodnie z opi-
sem na opakowaniu. Na patelni podsmażamy 
cebulę. Siekać sporą ilość natki pietruszki. 
Całość mieszkamy, a powstałym farszem na-
dziewamy naszą kaczkę. Zszywamy ją dratwą 
i oprószamymajerankiem. Pieczemy w naczy-
niu żaroodpornym w piekarniku o temperatu-
rze 200 stopni przez ok. 2 godziny.



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

Podsumowanie roku

Już niedługo ferie  
z GOK-iem
Od 15 stycznia w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Długołęce oraz świetlicach wiejskich 
w Pasikurowicach, Śliwicach, Bielawie i By-
kowie startują ferie z GOK-iem pod nazwa 
„ODKRYWAMY PASJE”. Dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Długołęka przygoto-
wano szereg atrakcyjnych warsztatów, gier 
i zabaw oraz paneli dyskusyjnych z osobami 
posiadającymi nietuzinkowe pasje. Zajęcia 
odbywać się będą od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 10 do 14. Plan zajęć dla 
poszczególnych miejscowości oraz warunki 
zapisów dostępne będą od 3 stycznia na stro-
nie internetowej www.gokdlugoleka.pl oraz 
profilach facebookowych.
Zapisy na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Długołęce rozpoczną się od 8 do 11 

stycznia w pokoju nr. 5 na I piętrze (osobi-
ście). Harmonogram godzinowy zapisów:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek  10:00 – 18:00
Środa  8:00 - 16:00
Czwartek  10:00 – 18:00

Warsztaty bożonarodze-
niowe za nami

ZAJĘCIA SPRAWIAJĄ RADOŚĆ DZIECIOM I RODZICOM

9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Długołęce, po raz kolejny odbyły się warsz-
taty bożonarodzeniowe, zorganizowane dla 
mieszkańców gminy Długołęka. Jak co roku 
cieszyły się one ogromnym zainteresowa-
niem. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu 
ciekawych warsztatów rękodzielniczych pro-
wadzonych przez Pracownię Szafirową 6, 

Janinę Sołtysiak, Kazimierę Wilczyńską oraz 
pracowników GOK-u. Pracę przy wytwarza-
niu ozdób i stroików świątecznych umiliły 
kolędy w wykonaniu zespołów BEE FREE, 
Pereł Długołęki oraz dzieci z młodszej grupy 
warsztatów wokalnych przy akompaniamen-
cie Marty Mackiewicz. Osoby odwiedzające 
w tym dniu GOK mogły również skosztować 
wyśmienitych świątecznych zup grzybowych 
serwowanych przez Sztukę Gotowania Mile-
ny Dudzińskiej. Podczas warsztatów zostali 
ogłoszeni i nagrodzeni laureaci konkursu na 
kartkę świąteczną. Przyznano:

LAUREACI KONKURSU

d   Grand Prix i bon o wartości 300 zł dla 
Wiktorii Rozbickiej,

d   I wyróżnienie i bon o wartości 150 zł dla 
Igi Młynarczyk

Migawki 
kulturalne

W ramach działań edukacyjnych 
„Czwartki z kulturą” 
realizowanych przez gminę 
Długołęka, uczniowie klas 
pierwszych z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Długołęce 
mają mozliwość aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i sztuce.

Udział w wycieczkach organizowanych 
do muzeum i teatru pozwolił wzbu-
dzić w uczniach zainteresowanie kulturą 
i urzeczywistnić wiedzę teoretyczną przeka-
zywaną na lekcjach. Uczniowie zdobyli umie-
jętność rozumienia otaczającego ich świata, 
ale też zostali zainspirowani do obserwacji 
i analizy dzieł kultury i sztuki.

Muzeum Pana Tadeusza  
we Wrocławiu
Wizyta w Muzeum Pana Tadeusza we Wro-
cławiu pozwoliła przybliżyć uczniom tajem-
nice historii jaka nie była im wcześniej zna-
na. Pierwszoklasistom najbardziej podobały 

„Czwartki z kulturą” to strzał w 10!
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 LEKCJE MUZEALNE SPRAWIŁY DZIECIOM WIELE RADOŚCI

DZIECI WCIELAŁY SIĘ W ROLE SZPIEGÓW I MUSIAŁY ROZWIĄZYWAĆ ZAGADKI 

EKRANY Z PARY WODNEJ ZROBIŁY NA PIERWSZAKACH WIELKIE WRAŻENIE

WSZYSTKIE PIERWSZAKI Z GMINY NA „OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ” 
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d  II wyróżnienie i bon o wartości 150 zł dla 
Natalii Gandeckiej

Wszystkim laureatom konkursu jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy.

Mikołaj odwiedził  
świetlice wiejskie

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM DOSTARCZYŁO WIELU EMOCJI

Mieszkańcy gminy przez cały okres przedświą-
teczny mogli skorzystać z szeregu warsztatów 
świątecznych oraz spotkań mikołajkowych 
dla dzieci. W tym roku oprócz stałych działań 
w Bykowie, Bielawie, Śliwicach i Pasikurowi-
cach, mieszkańcy Szczodrego, Łoziny, Janusz-
kowic, Kiełczówka, Piecowic i Godzieszowej 
mogli skorzystać z bogatej oferty działań 
Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce.
ANNA PATYK 
GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury 
w Długołęce zaoferował mieszkańcom gmi-
ny wiele atrakcyjnych wydarzeń kultural-
nych, warsztatów, zajęć stałych i eventów 
tematycznych:
d  Muzyczne Wieczory dla Przyjaciół orga-

nizowane raz w miesiącu, pozwalały na 
obcowanie z wieloma nurtami muzycz-
nymi. Uczestnicy tych wieczorów mieli 
możliwość poznania muzyki, kultury, 
kuchni i obyczajów peruwiańskich, ma-
rokańskich czy kubańskich.

d  We wrześniu odbył się coroczny Piknik 
Historyczny „Jak drzewiej bywało…”, 
podczas którego można było aktywnie 
spędzić czas biorąc udział w warsztatach 
rękodzielniczych nawiązujących do epoki 
Średniowiecza, uczestniczyć w pokazach 
walk rycerskich i wielu innych atrakcjach 
związanych z tą epoką.

d  Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, w tym roku oferta zajęć 
stałych została poszerzona o warsztaty 
z robotyki, a w okresie ferii zimowych 
i wakacji przygotowano bogatą ofertę 
zajęć, warsztatów i wycieczek skiero-
wanych do dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Długołęka. Coraz większym zain-
teresowaniem cieszą się zajęcia dla naj-
młodszych, w których udział biorą opie-
kunowie wraz ze swoimi pociechami. 
Zajęcia mają na celu pogłębienie więzi 
pomiędzy dzieckiem, a opiekunem, inte-
grację z rówieśnikami oraz naukę współ-
pracy w grupie.

d  Jak co roku mieszkańcy gminy mogli sko-
rzystać z okolicznościowych Warsztatów 
Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. 
W ramach współpracy z wydziałem 

ochrony środowiska urzędu gminy po raz 
kolejny GOK prowadził działania eduka-
cyjne w ramach projektu ekologicznego 
„Kompostujemy i smog likwidujemy”, 
dofinansowanego z środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Działania miały na celu zwrócenie uwagi 
wśród dzieci i młodzieży na wpływ emisji 
zanieczyszczeń na środowisko naturalne 
oraz przedstawienie metod i zachowań 
pozwalających je zmniejszyć. Odbyło się 
wiele spotkań, warsztatów i wyjazdów 
ściśle związanych z tematyką projektu. 
Działania prowadzone były dwuetapowo: 
pierwszy etap skierowany był do dzieci 
i młodzieży korzystających z wakacyj-
nych zajęć w GOK-u oraz podległych mu 
świetlicach w Pasikurowicach, Bykowie, 
Bielawie i Śliwicach. Etap drugi skierowa-
ny był do uczniów szkół z terenu gminy 
Długołęka, wzięło w nim udział 9 placó-
wek oświatowych.

d  Gminny Ośrodek Kultury poszerzył swo-
ją ofertę działań animacyjnych w miejsco-
wościach, w których nie posiada swoich 
świetlic. Mieszkańcy Rakowa, Piecowic, 
Kiełczówka, Januszkowic, Dobroszowa, 
Godzieszowej czy Szczodrego mogli sko-
rzystać z warsztatów lub innych działań 
oferowanych przez GOK.

d  Rok 2017 przyniósł także sukcesy dzia-
łającego przy GOK-u Teatru Pantomi-
my Blejkatt z Bielawy, który występował 
na wielu przeglądach form teatralnych 
w kraju i zdobył szereg wyróżnień i na-
gród.

ANNA PATYK
GMINNY OŚRODEK KULTURY

„Czwartki z kulturą” to strzał w 10!
się eksponaty, które mogli tam obejrzeć oraz 
filmy wyświetlane na ekranie z pary wodnej. 
Największą radość sprawiły im dyplomy, któ-
re otrzymali za osiągnięcia edukacyjne zdo-
byte w lekcji muzealnej.

Teatr Polski we Wrocławiu
Kolejnym wydarzeniem kulturalnym or-
ganizowanym przez gminę był wyjazd do 
Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl 
pt. „Opowieść wigilijna”, który również był 
źródłem wielu pozytywnych emocji. Nie-
którzy po raz pierwszy mieli okazję podzi-
wiać na żywo przedstawienie z udziałem 
mistrzów i znanych aktorów. Ogromne 
wrażenie wywarły na nich akrobacje i tanie. 
Oklaskom nie było końca. Bogate wspo-
mnienia pozostały w ich pamięci do dnia 
dzisiejszego.
„Czwartki z kulturą” są dla pierwszoklasi-
stów źródłem cennych doświadczeń, ale też 
inspiracją dla nauczycieli w pracy edukacyj-
no-wychowawczej. Jesteśmy wdzięczni, iż 
możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach 
i mamy nadzieję na dalszą owocną współ-
pracę.
NAUCZYCIELE KLAS PIERWSZYCH  
SP W DŁUGOŁĘCE
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EKRANY Z PARY WODNEJ ZROBIŁY NA PIERWSZAKACH WIELKIE WRAŻENIE

WSZYSTKIE PIERWSZAKI Z GMINY NA „OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ” 

Podsumowanie działań  
zrealizowanych w 2017 r.  
przez GOK w Długolęce
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d  Zorganizowaliśmy osiem Balów Seniora, 
w których uczestniczyło ponad 800 osób.

d  Wdrożyliśmy nowe logo gminy Długołęka, 
opracowaliśmy szablon nowej strony inter-
netowej, która wejdzie w życie w 2018 roku.

d  W Borowej po raz kolejny przygotowaliśmy 
Gminny Dzień Kobiet dla wszystkich pań.

d  Zorganizowaliśmy wyjazd delegacji do gmi-
ny partnerskiej Velen w Niemczech oraz 
wyjazd pracowników z wydziału ochrony 
środowiska na staż w tamtejszym urzędzie.

d  Po raz drugi zorganizowaliśmy Gminny 
Dzień Rodziny w parku w Szczodrem, 
podczas którego podjęliśmy próbę pobicia 
rekordu Polskich w największej ilości osób 
przebranych za rycerzy i księżniczki.

d  Zorganizowaliśmy XVI Dni Gminy Długo-
łęka, których gwiazdą był zespół Bethel oraz 
Perfect. Podczas imprezy odbył się finał IV 
edycji Gminnych Talentów (zwyciężczynią 
została Aleksandra Czerwińska), poprze-
dzony castingiem, a także finał Gminnego 
Turniej Piłki Siatkowej na Piasku (wygrała 
drużyna Śliwice Plus). W trakcie imprezy 
gmina zaprezentowała gminne kluby spor-
towe.

d  Byliśmy patronem tradycyjnych imprez 
konnych: Święto Konia, Zawody w Powo-
żeniu, Pielgrzymka Konna.

d  Zorganizowaliśmy dwa pokazy filmów ple-
nerowych. Wyświetliliśmy filmy dla dzieci 

podczas Gminnego Dnia Rodziny, a we 
wrześniu zorganizowaliśmy kino samocho-
dowe, podczas którego oglądaliśmy horrory.

d  XVII Dożynki Gminne odbyły się w Łozi-
nie. Gwiazdami wieczoru były zespoły Voy-
ager i Boney M. Podczas wydarzenia zor-
ganizowaliśmy tradycyjne konkursy: 
Najpiękniejszy wieniec dożynkowy (I miej-
sce zajęły Łozina, Jaksonowice i Kamień), 
Najpiękniejsze stoisko wsi (Dobroszów, Jak-
sonowice i Siedlec), Turniej Wsi (Kamień), 
Najciekawszy gadżet wsi (Śliwice) oraz Hit 
Dożynek (Kamień i Śliwice).

d  Zorganizowaliśmy IV Rajd Rowerowy na 
trasie Długołęka – Kamień – Bielawa – Brze-
zia Łąka.

d  Zaproponowaliśmy mieszkańcom udział 
w Gminnym Turnieju Streetballa, który 
odbył się w szkole w Łozinie.

d  Zorganizowaliśmy Gminny Dzień Strażaka 
oraz wspieraliśmy organizację Powiatowych 
Zawodów Strażackich.

d  Dwukrotnie zorganizowaliśmy uroczyste 
wręczenie medali prezydenta RP za długo-
letnie pożycie małżeńskie.

d  Kontynuowaliśmy organizację akcji „Gmina 
Długołęka - gmina bezpiecznych dzieci” 
wśród wszystkich pierwszoklasistów z gmin-
nych szkół oraz po raz drugi przeprowadzili-
śmy szkolenie z udzielania I pomocy wśród 
wszystkich licealistów z klas pierwszych.

d  Wzięliśmy udział w pasowaniach dla pierw-
szoklasistów – każdy pierwszak został obda-
rowany prezentem od wójta gminy Długołę-
ka.

d  Zorganizowaliśmy cykl spotkań pn. „Czwart-
ki z kulturą”, w których wzięły udział wszyst-
kie dzieci z klas pierwszych uczęszczające do 
gminnych szkół (370 dzieci).

d  Wydaliśmy 4. edycję gminnego kalendarza 
naściennego „Bezpieczna Gmina”, w którym 
wzięli udział ochotniczych straży pożarnych 
i policji.

d  Zorganizowaliśmy konkurs z okazji jubile-
uszu gminy pn. „45-25-0 – gmina Długołęka 
wczoraj i dziś” (wyróżnione prace opubli-
kowane są w dodatku wewnątrz gazety) oraz 
konkurs „Zwierzęta gminnych lasów i łąk” 
(wyróżnione prace zostaną wykorzystane 

w trakcie przygotowań wystroju klas w nowo 
budowanym przedszkolu w Borowej).

d  Aktywnie prowadziliśmy profil gminy na Fa-
cebooku. W ciągu roku przybyło nam ponad 
1155 like-owiczów!

d  Wydaliśmy materiały reklamowe promują-
ce akcje społeczne m. in. Zagraj w sapera, 
pomóż psu rozminować trawnik! oraz Raz, 
dwa, trzy dla rozwoju gminy.

d  Promowaliśmy gminę w mediach zewnętrz-
nych. Informacje o nas pojawiały się suk-
cesywnie m. in. w „Gazecie Wrocławskiej”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Kapitale Dolno-
śląskim”, „Expressie Wrocławskim”, Echo 
24, Internetowej Telewizji Dolnego Śląska 
DTV24, Radiu Eska Wrocław, Radiu RMF 
MAXX, Radiu Wrocław itp.

d  Wydaliśmy 11 numerów Gazety Gminy Dłu-
gołęka oraz dwa dodatki specjalne: sportowy 
oraz związany z jubileuszem gminy.

d  Kontynuowaliśmy tradycję wysyłania ży-
czeń urodzinowych do wszystkich 18-lat-
ków z gminy Długołęka.

d  Współpracowaliśmy z Młodzieżową Radą 
Gminy m. in. zorganizowaliśmy wyjazd 
młodych radnych do Brukseli, gdzie odwie-
dzili Europarlament.

Konkursy:

d  Dni Gminy Długołęka otrzymały 1. miejsce 
w konkursie „Wielkie Odkrywanie Dolne-
go Śląska 2017” w kategorii Święto miasta/
gminy.

d  Gmina zajęła III miejsce w konkursie Perły 
Samorządu organizowanym przez Dziennik 
Gazetę Prawną w kategorii gmina wiejska, 
a wójt zdobył wyróżnienie w kategorii wło-
darz gminy wiejskiej. 

d  Zgłosiliśmy kolejnych sołtysów do konkursu 
„Sołtys Roku” organizowanego przez urząd 
wojewódzki. Pan Izydor Kamiński oraz Ma-
rek Szymanowicz zdobyli wyróżnienia.

d  Wzięliśmy udział w konkursach „Floria-
ny”, „Wójt Roku”, „Inwestujemy w dzieci”, 
„Aktywizacja sportowa dzieci i młodzie-
ży”, „Przyjazna Przestrzeń Publiczna”.

WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Jak minął 2017 rok
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WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Jak minął 2017 rok

WYDZIAŁ FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ROK 2017
Rok 2017 można w ujęciu statycznym 
scharakteryzować następująco:
d  Liczba podatników – 29.198
w tym z tytułu:
1)  podatku od środków transportowych 

– 132
2)  opłaty z tytułu gospodarowania odpa-

dami komunalnymi – 11.612
3)  pozostałych podatków lokalnych – 

16.178
4) dzierżaw grunty i lokale – 51
5) sprzedaży nieruchomości – 9
6) opłaty przyłączeniowej – 251
7) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 749
8) renty planistycznej - 25
9) promocji i reklam – 75
10) opłaty za koncesję - 116
d  Ilość wydanych decyzji – 18.546
d  Ilość wydanych postanowień w sprawie 

umorzenia, rozłożenia na raty podat-
ków z tytułu spadków i darowizn, karty 
podatkowej – 7

d  Ilość wydanych zaświadczeń o: wielko-
ści użytków rolnych, wielkości gospo-
darstwa rolnego, dochodowości, nie 
zaleganiu w zobowiązaniach podatko-
wych, wezwań, postanowień- 1.467

d  Ilość wydanych zaświadczeń o udziele-
niu pomocy publicznej - 11

d  W 2017 roku wystawiono:
1)  2.821 tytułów wykonawczych na 

zaległości podatkowe w kwocie 
1.650.915,55 zł

2) 8.764 upomnień
3) 12.178 wezwań do zapłaty
4) 59 wnioski o:
a)  wpis hipoteki przymusowej w kwocie - 

411.173,13 zł

b)  wykreślenie hipoteki w kwocie – 
108.485,61 zł

c) zgłoszenie wierzytelności- 34
d) zapytanie o egzekucje – 25
W 2017 roku wpłynęło:
d  30 wniosków o umorzenie podatków
Ogółem umorzono podatki w kwocie 
11.446,68 zł.

WYDZIAŁ PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
 I GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI
d   Uchwalone miejscowe plany zagospo-

darowania przestrzennego:
•  UCHWAŁA NR XXVI/315/17 RADY 

GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu w północnej części wsi 
Wilczyce,

•  UCHWAŁA NR XXVII/335/17 RADY 
GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 9 czerw-
ca 2017 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w obrębie wsi 
Wilczyce,

•  do końca roku 2017 planowane jest 
uchwalenie MPZP dla terenu w obrębie 
wsi Domaszczyn (Park Domaszczyn II).

d   Przyjęto 15 uchwał w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego do obrębów wsi: Długołęka, Kieł-
czów, Ramiszów, Śliwice, Byków, Ka-
mień, Wilczyce i Mirków.

d  Nabyto 11 działek w tym 8 na cele drogo-
we, 1 z przeznaczeniem pod rozbudowę 
Stacji Uzdatniania Wody w Borowej.

2017 rok obfitował w liczbę złożonych wnio-
sków o dofinansowanie oraz w ilość wniosków, 
które otrzymały wsparcie finansowe. Wartość 
uzyskanych dotacji (na podstawie wniosków zło-
żonych w 2016 i 2017 r.) wyniosła 13.113.759,09 
zł w tym: 12.562.222,67 zł na 8 projektów twar-
dych i 551.536,42 zł na 12 projektów miękkich. 
W chwili obecnej na etapie realizacji jest 28 pro-
jektów (bez projektów partnerskich i wniosków 
składanych przez jednostki organizacyjne gminy).
PROJEKTY INWESTYCYJNE: 1) Budowa sieci 
dróg dla rowerów na terenie gmin Długołęka, Ko-
bierzyce i Wrocław (środki UE, 7.603.080 zł), 2) 
Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych 
usług publicznych dla mieszkańców i podmio-
tów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 
8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskie-
go, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, 
Siechnic i Żórawiny (śr. UE, 412.972,50 zł), 3) Re-
mont dwóch boisk wielofunkcyjnych w Bykowie 
i Piecowicach (środki krajowe, 62.742,30 zł), 4 i 5) 
Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystycz-
no- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budo-
wę wielofunkcyjnych boisk w Dobroszowie i Stę-
pinie (śr. UE, 318.005 zł) oraz w Brzeziej Łące (śr. 
UE, 282.512 zł), 6) Długołęka – droga dojazdowa 
do gruntów rolnych (ul. Polna) (śr. kr., 190.260 
zł), 7 i 8) Rewitalizacja parku w Szczodrem – re-
kreacyjne zagospodarowanie terenu (śr. UE, 
2.981.050,87 zł) oraz zagospodarowanie terenów 
zielonych (śr. kr., 711.600 zł).
PROJEKTY MIĘKKIE – ZASOBY LUDZKIE: 
1, 2 i 3) Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 
w Kiełczowie (śr. kr., 9.900 zł), w Brzeziej Łące 
(śr. kr. 9.900 zł) i w Łozinie (śr. kr. 9.900 zł), 4) 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Długołęka w roku 2017 (śr. kr., 52.925,74 
zł), 5) Kompostujemy i smog likwidujemy (śr. kr., 
26.000 zł), 6, 7 i 8) Dofinansowanie remontów 
bieżących sanitariatów w gimnazjach publicz-
nych (Wilczyce) (śr. kr., 78.793,80 zł), Doposaże-
nie pomieszczeń do nauki w gim. pub. (Wilczyce) 
(śr. kr., 27.779 zł) i Dofinansowanie doposażenia 
świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
w gim. pub. (Wilczyce) (śr. kr., 23.241 zł), 9) Ak-
tywna Tablica (śr. kr., 42.000 zł), 10) Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 (śr. 
kr., 12.000 zł), 11) Zapewnienie funkcjonowania 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dla 
żłobka w Długołęce) (śr. kr., 84.000 zł), 12) Inno-
wacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołę-
ka, Oborniki Śl. I Wisznia Mała (749.375 zł w tym 
dla gm. Długołęka 175.096,88 zł).

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA 
ZEWNĘTRZNYCH  
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NOWA NAWIERZCHNIA BOISKA W PIECOWICACH POWSTAŁA DZIĘKI POZYSKANYM DOTACJOM

Fo
t. 

Jó
ze

f D
ziu

bd
ziń

sk
i



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

Podsumowanie roku

DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE
d  Wydano 2 032 decyzji/uzgodnień w za-

kresie pasa drogowego dróg gminnych, 
w tym: uzgodnień, decyzji – 141 sztuk.

d  Uzgodniono 483 projektów organizacji 
ruchu zastępczego i docelowego w obrę-
bie pasa dróg gminnych i wewnętrznych.

d  Wydano 85 warunków technicznych dla 
odprowadzania wód deszczowych i od-
prowadzania ścieków kanalizacji sani-
tarnej.

UMÓWY/ZLECENIA
Łącznie zlecono, w ramach działań leżą-
cych w kompetencjach wydziału RI, blisko 
400 działań inwestycyjnych, w tym podpi-
sano: 180 umów, 220 zleceń.
PRZETARGI
Łącznie przygotowano i przeprowadzono 
40 postępowań przetargowych (w tym 3 
postępowania powyżej progów unijnych).
OŚWIETLENIE DROGOWE
d  Łącznie wybudowano 35 linii oświetle-

niowych w 18 miejscowościach gminy 
Długołęka, za łączną kwotę blisko 2,2 
mln zł brutto.

d  Łącznie opracowanych zostało 39 projek-
tów oświetlenia drogowego dla 20 miej-
scowości gminy Długołęka, za łączną 
kwotę ok. 270 000,00 zł brutto.

KANALIZACJE SANITARNE
d  Na działania związane z infrastrukturą 

kanalizacyjną wydatkowano kwotę po-
nad 8,3 mln zł brutto.

d  Wybudowano (inwestycje zakończone 
w roku 2017 oraz dopiero w roku 2017 
rozpoczęte) 35 800 mb sieci kanalizacji 
sanitarnej.

d  W ramach wskazanych powyżej zadań 
inwestycyjnych wybudowano łącznie 421 
przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

BUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG  
I CHODNIKÓW ORAZ BUDOWA  
PARKINGÓW
d  Wybudowano/przebudowano blisko 6 

600 mb dróg na łączną wartość blisko 
14,4 mln zł brutto.

d  Inwestycje z zakresu modernizacji na-
wierzchni drogowych (tzw. „nakładki” 
asfaltowe/z kostki betonowej) prowadzo-
ne były na łączną kwotę w wysokości bli-
sko 5,7 mln zł brutto.

d  Przebudowa kompleksowa dróg na łączną 
kwotę w wysokości ok. 6 mln zł brutto.

d  Budowa chodników/ciągów pieszo-jezd-
nych/parkingów na łączną wartość bli-
sko 2,7 mln zł brutto.

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH
d  Łącznie zlecono i wykonano naprawę 

i równanie dróg gruntowych w 36 miej-
scowościach na łączną wartość blisko 
600 000 zł brutto w ilości 100 240mb.

d  Łącznie zakupiono i wbudowano w grun-
towe drogi gminne 12 792 ton materiału 
kamiennego na łączną wartość ok. 600 
000 zł brutto.

UTRZYMANIE PASA DROGOWEGO 
DRÓG UTWARDZONYCH 
Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 
ponad 2,7 mln zł brutto na działania zwią-
zane z utrzymaniem pasa drogowego dróg 
asfaltowych i z kostki betonowej.
OBIEKTY KUBATUROWE
d  Zawarto umowy na realizację inwestycji 

kubaturowych na łączna wartość blisko 

21 mln zł brutto (w tym zawarta w roku 
2016 umowa na budowę hali sporto-
wej w Kiełczowie i umowy wieloletnie), 
z przeznaczeniem na:

1) budowę świetlicy wiejskiej w Oleśniczce,
2) zakończenie budowy hali sportowej 
w Kiełczowie,
3) rozbudowę szkoły w Mirkowie wraz 
z budową sali gimnastycznej (z terminem 
zakończenia w roku 2019),
4) remont budynku szkoły w Długołęce 
wraz z budową sali gimnastycznej (z termi-
nem zakończenia w roku 2018).
d  Przeprowadzono remonty istniejących 

budynków świetlic wiejskich na łączną 
kwotę ok. 150 000,00 zł brutto.

TERENY REKREACYJNE
W ramach działań związanych z urządza-
niem terenów rekreacyjnych wydatkowano 
łącznie kwotę w wysokości ponad 1,5 mln 
zł brutto.

d  1143 - liczba spraw związanych 
z działalnością gospodarczą

d  120 - liczba spraw związanych ze 
sprzedażą napojów alkoholowych

d  1686 - liczba spraw meldunkowych
d  653 - liczba spraw ewidencyjnych
d  28 794 - aktualna liczba ludności
d  397 - liczba urodzonych dzieci
d  174 - liczba osób zmarłych 
d  Przeprowadziliśmy szczepienia 

profilaktyczne przeciwko HPV 
(zaszczepiono 84 dziewczynki, koszt 
42 084 zł) oraz szczepienia ochronne 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
gminy powyżej 65 roku życia (do 
szczepień zakwalifikowano 750 osób, 
koszt 30 000 zł).

d  199 900 zł - kwota dotacji udzielonej 
parafiom na pracę przy zabytkach

d  427 620 zł -  kwota dotacji udzie-
lonej klubom sportowym w trybie 
konkursowy

d  Udzielone dotacje na realizację 
zadań publicznych: 
• 13 070 zł - w zakresie wypoczynku 
dzieci i młodzieży, 

• 12 315 zł - w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych, 
• 20 000 zł - w zakresie działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
• 17 000 zł - w zakresie wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży z programem 
profilaktycznym.

d  Sprawy sportowe: 
• wsparcie organizacji 13 szkolnych 
zawodów sportowych, 
• stypendia sportowe – wpłynęły 93 
wnioski, rozpatrzono pozytywnie 52 
wnioski na łączną kwotę 86 400 zł.

d  Udział w programach sportowych: 
• „Szkolny Klub Sportowy” 
• „Umiem Pływać” 
• „Lekkoatletyka dla Każdego”

d  Inne: 
• zarządzanie infrastrukturą boisko-
wą, 
• obsługa boiska Orlik w Brzeziej 
Łące, 
• pomoc przy organizacji gminnych 
imprez.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

PODSUMOWANIE ROKU 2017 

WYDZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI

Jak minął 2017 rok
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Podsumowanie roku

d  ECOHARMONOGRAM

W październiku wprowadziliśmy nowe na-
rzędzie-bezpłatną aplikację Eco Harmono-
gram, która umożliwia mieszkańcom gminy 
łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmo-
nogramu wywozu odpadów oraz dodatko-
wych informacji i powiadomień związanych 
z odpadami.

d KOMPOSOTOWNIKI

Wdrożyliśmy program propagowania kom-
postowania dla mieszkańców naszej gminy. 
Aby zachęcić mieszkańców do komposto-
wania, użyczyliśmy 585 szt. kompostowni-
ków. W związku z dużym zainteresowaniem 
projektem w przyszłym roku zakupimy ko-
lejną partię kompostowników.

d DOTACJE NA WYMIANĘ PIECY
W październiku ruszył pilotażowy program 
dotyczący możliwości pozyskania dofinan-
sowania dla przedsięwzięć służących ochro-
nie powietrza, związane z trwałą likwidacją 
ogrzewania opartego na paliwie stałym (wy-
miana pieca). W wyznaczonym przez urząd 
terminie wpłynęło ponad 70 wniosków na 
kwotę ok. 700 000 zł.

d ŁAWKI I KOSZE
Wyremontowaliśmy 14 ławek wokół budyn-
ku urzędu oraz rozmieściliśmy 4 hamaki i 4 
leżaki na terenie rekreacyjnym za urzędem. 

Na placach zabaw i innych terenach rekre-
acyjnych na obszarze gminy wyremontowa-
no 40 ławek oraz zamontowano 21 nowych 
ławek. Zakupiono i rozmieszczono 9 koszy 
na terenie szkoły podstawowej w Wilczy-
cach oraz 9 koszy na placach zabaw.

d EDUKACJA EKOLOGICZNA
Przeprowadziliśmy program edukacji ekolo-
gicznej pn. „Kompostujemy i smog likwiduje-
my” dofinansowany ze środków WFOŚiGW, 
w którym udział wzięło 1620 osób (dzieci ze 
szkół i świetlic wiejskich). W ramach progra-
mu w szkołach odbyły się warsztaty stacjo-
narne oraz konkursy ekologiczne. Przyjęto 
nowy Program ochrony środowiska na lata 
2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku.

d PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE - 
zrealizowano 19 instalacji na łączną kwotę 
34 000,00 zł.

d AZBEST
W sierpniu-wrześniu 2017 roku przepro-
wadzono zbiórkę wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Długołęka. W wy-
niku przeprowadzonej akcji zdemontowa-
no, odebrano i zutylizowano łącznie azbest 
z 38 posesji na terenie gminy. Ostateczna 
wartość zrealizowanej usługi wyniosła 35 
971,29 zł brutto.

d INWENTARYZACJA PRZYRODNI-
CZA – dokument będzie dostarczony do 
urzędu do końca stycznia 2018 r.

d NASADZENIA
• W ramach nasadzeń kompensacyjnych 
posadzono ok. 100 sztuk drzew w miejsco-
wościach Śliwice, Pruszowice, Wilczyce, Ja-
nuszkowice, Godzieszowa, Łozina oraz przy 
placu zabaw w Domaszczynie i przepom-
powni świeków w Bykowie.
• W ramach współpracy z Fundacją Ekolo-
giczną „Zielona Akcja” nasadzonych przez 
fundację zostanie 210 sztuk odmian starych 
drzew owocowych w miejscowościach Go-
dzieszowa i Raków.

d BUDKI LĘGOWE DLA NIETOPERZY 
Zakupiono 12 sztuk budek lęgowych dla 
nietoperzy, zamontowanych w miejscowo-
ści Godzieszowa oraz partnerskim mieście 
Sarny.

d PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOM-
NYMI ZWIERZĘTAMI
•  udzielano pomocy rannym w wypadkach 

zwierzętom – 29 zdarzeń,
•  podejmowano interwencję w sprawie po-

rzuconych/zagubionych psów: 85 inter-
wencji,

•  wysterylizowano/wykastrowano 69 bez-
domnych i wolno żyjących kotów,

•  na gminnym profilu facebookowym 
umieszczano ogłoszenia o znalezionych 
lub przygotowanych do adopcji zwierza-
kach,

•  zlecono przeprowadzenie zajęć eduka-
cyjnych w ilości 30 godzin lekcyjnych we 
wszystkich szkołach na terenie gminy, któ-
rych celem było podniesienie świadomo-
ści co do potrzeb zwierząt,

•  edukowano mieszkańców w zakresie wła-
ściwej opieki nad zwierzętami poprzez ar-
tykuły w gazecie, plakaty, ulotki,

•  promowano zwierzaki do adopcji na im-
prezach gminnych (np. Dni Gminy Dłu-
gołęka).

Podsumowanie działań 
podejmowanych przez 
radę gminy Długołęka  
w roku 2017

W roku 2017 odbyło się 9 sesji Rady 
Gminy Długołęka (dziewiąta sesja 
w roku planowana jest na 21.12.2017 r.) 
oraz 49 posiedzeń komisji:
• 5 posiedzeń komisji rewizyjnej,
•  12 posiedzeń komisji gospodarczej 

(12 posiedzenie planowane jest na 
18.12.2017 r.),

• 11 posiedzeń komisji oświaty,
• 7 posiedzeń komisji kultury,
•   10 posiedzeń komisji budżetowej 

(10 posiedzenie planowane jest na 
18.12.2017 r.),

• 4 posiedzenia komisji rolnej.

Od początku roku do dnia dzisiejszego 
Rada Gminy podjęła 100 uchwał. W po-
rządku obrad sesji budżetowej zaplano-
wanych jest 8 uchwał - jeśli wszystkie 
zostaną podjęte, to w roku 2017 łącznie 
zostanie podjętych 108 uchwał.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jak minął 2017 rok
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I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I.I podatek od budynków lub ich części: stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej

I.I. a mieszkalnych; 0,77 zł 

I.I. b związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,10 zł 

I.I c zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym

10,80 zł 

I.I d związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,70 zł 

I.I e od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego

7,77 zł 

I.II podatek od budowli:

I.II a 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
z zastrzeżeniem zapisu litery b

I.II b 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wy-
korzystywanych wyłącznie na działalność w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
- gromadzenia odpadów na składowisku.

I.III podatek od gruntów:

I.III a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków

0,91 zł / 1 m2 powierzchni 

I.III b pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych

4,63 zł / 1 ha powierzchni 

I.III c pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego

0,48 zł / 1 m2 powierzchni 

I.III d niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015r. o rewitalizacji (Dz.U.poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,04 zł / 1 m2 powierzchni 

II. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

II.I podatek od samochodu ciężarowego o masie całkowitej:

II.I a powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie; 755 zł 

II.I b powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie; 1.268 zł 

II.I c powyżej 9 ton do poniżej 12 ton; 1.521 zł 

II.I d równej lub wyższej niż 12 ton; patrz zestawienie poniżej

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za rów-

noważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie Dwie osie

12 13 2.151 zł 2.276 zł 

13 14 2.276 zł 2.401 zł 

14 15 2.401 zł 2.527 zł 

15 2.527 zł 2.651 zł 

Trzy osie Trzy osie

12 17 2.151 zł 2.276 zł 

17 19 2.276 zł 2.401 zł 

PODATKI W NOWYM ROKU
Na sesji Rady Gminy Długołęka w dniu 26 października 2016 r. podjęto Uchwałę Nr XXX/364/17 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Informujemy, że w roku 2018 nie będzie zmiany 
stawek podatku od środków transportu. Poniżej przedstawiamy stawki w/w podatków obowiązujące  
od 1 stycznia.
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19 21 2.401 zł 2.527 zł 

21 23 2.527 zł 2.651 zł 

23 25 2.651 zł 2.776 zł 

25 2.776 zł 2.889 zł

Cztery osie i więcej Cztery osie i więcej

12 25 2.276 zł 2.401 zł 

25 27 2.401 zł 2.527 zł 

27 29 2.527 zł 2.651 zł 

29 31 2.651 zł 2.776 zł 

31 2.776 zł 2.848 zł

II.II podatek od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej:

II.II a od 3,5 tony do poniżej 12 ton; 1.763 zł 

II.II b równej lub wyższej niż 12 ton; patrz zestawienie poniżej

nie mniej niż Mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za rów-

noważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie Dwie osie

12 18 1.780 zł 1.907 zł 

18 25 1.907 zł 2.030 zł 

25 31 2.030 zł 2.156 zł 

31 2.156 zł 2.210 zł 

Trzy osie i więcej Trzy osie i więcej

12 40 2.156 zł 2.244 zł 

40 2.781 zł 2.852 zł 

II.III Podatek od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

II.III a od 7 ton do poniżej 12 ton; 1.520 zł 

II. III b równą lub wyższą niż 12 ton; patrz zestawienie poniżej

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za rów-

noważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś Jedna oś

12 18 1.589 zł 1.652 zł 

18 25 1.652 zł 1.714 zł 

25 1.714 zł 1.764 zł 

Dwie osie Dwie osie

12 28 1.589 zł 1.652 zł 

28 33 1.652 zł 1.714 zł 

33 38 1.714 zł 1.776 zł 

38 2.151 zł 2.240 zł 

Trzy osie i więcej Trzy osie i więcej

12 38 1.714 zł 1.776 zł 

38 2.151 zł 2.240 zł 

II.IV. podatek od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

II.IV a mniejszej niż 22 miejsca; 1.763 zł 

II.IV b równej lub większej niż 22miejsca; 2.230 zł 

Do celów naliczania podatku rolnego w roku 
2018 średnia cena skupu żyta wynosi 52,49 
zł za 1 kwintal. Do celów naliczania podatku 
leśnego w roku 2018 średnia cena sprzedaży 
drewna wynosi 197,06 za 1m3. Dodatkowo 
informujemy, że wprowadzone Uchwałą Nr 
XXX/365/09 zwolnienia w podatku od nieru-
chomości, pozostają takie same jak w mijają-
cym roku i dotyczą:

1)  budynków, budowli lub ich części i grun-
tów zajętych na działalność w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeń-
stwa publicznego, z wyjątkiem wykorzy-
stywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej,

2)  budynków, budowli lub ich części i grun-
tów zajętych na działalność kulturalną 
w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.), 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczej,

3)  budowli lub ich części i gruntów zajętych 
pod cmentarze.

MIECZYSŁAWA DZIUBDZIŃSKA 
SKARBNIK GMINY DŁUGOŁĘKA
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Inwestycje

Drogi
d Wykonano kanalizację deszczową w głów-
nym ciagu ul. Leśnej w Kiełczowie, a także 
wykonano kompletny odcinek drogi od ul. 
Północnej do ul. Wiosennej (nawierzchnia 
z kostki) wraz z chodnikiem.
Z uwagi na duże komplikacje podczas reali-
zacji głównego kolektora deszczowego wy-
konawca nie jest w stanie zakończyć całego 
zadania w umownym – grudniowym - ter-
minie. 

d Zadanie polegające na przebudowie ul. 
Szafirowej w Kamieniu zostało zakończone. 
Obecnie ulica posiada nawierzchnię o szer-
kości 4,5 m wykonaną z kostki betonowej 
wraz z odwodnieniem deszczowym. W Wę-
growie została zakończona inwestycja dro-
gowa, w której zakresie była kompleksowa 
przebudowa drogi (nawierzchnia asfaltowa) 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i prze-
budową mostu.

d Odebrano prace budowlane polegają ce 
na przebudowie ul. Brzozowej w Janusz-
kowicach, oraz dróg w Stępinie. W efekcie 
zakończonych prac powstały drogi o na-
wierzchni asfaltowej z krawężnikami i z po-
boczem z kruszywa.

d Zakończona została budowa drogi w Bie-
rzycach i Łozinie, o nawierzchni asfaltowej 
z krawężnikami. Odebrane zostały również 
prace w zakresie budowy ciągu pieszo-ro-
werowego w Mirkowie przy ul. Kiełczow-
skiej. W ich efekcie powstała nawierzchnia 
z kostki z kanalizacją deszczową i zjazdami 
na posesje.

Obiekty kubaturowe:
d Dla budynku świetlicy wiejskiej w Ole-
śniczce, z dniem 5 grudnia br., zakończy-
liśmy wszelkie odbiory urzędowe i obiekt 
został przekazany do użytkowania.
d Inwestycja polegająca na budowie pełno-
wymiarowej hali sportowej przy kompleskie 
szkolnym w Kiełczowie dobiega końca. 
W chwili obecnej trwają czynności w za-
kresie uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie dla tego obiektu. Spodziewamy się, iż 
obiekt będzie przekazany do użytkowania 
już w styczniu 2019.
d Przy rozbudowie szkoły w Mirkowie 
(wraz z budową sali gimnastycznej) wyko-
nano prace rozbiórkowe - (rozbiórka łączni-
ka, komina oraz przyległej biblioteki). Obec-
nie trwają prace ziemne - przygotowanie do 
wykonania ław fundamentowych, tj. stabi-
lizacja podłoża, wykonanie warstwy betonu 
chudego pod ławy fundamentowe. 

d W ramach inwestycji rozbudowy komple-
sku szkolnego w Długołęce (wraz z budową 
sali gimanstycznej) trwają prace rozbiórko-
we wewnątrz budynku. Wykonano stopy, 
ławy oraz ściany fundamentowe pod budy-
nek sali gimnastycznej. Obecnie trwają pra-
ce związane z murowaniem ścian nośnych. 

Kanalizacja sanitarna
RAKÓW I BIELAWA:

d W ramach trwającej budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej wybudowano już większość 
sieci w Rakowie. Trwają intensywne pra-
ce przy budowie sieci w Bielawie. Budowa 
przyłączy i podłączeń nieruchomości do 
sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest 
w roku 2018.

Kanalizacja sanitarna  
Domaszczyn
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ
d W związku z uzyskaniem, w grudniu br., 
pozwolenia na użytkowanie sieci kanaliza-
cji sanitarnej wybudowanej w miejscowości 
Domaszczynie, informujemy o możliwości 
wykonania spięcia wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej do wybudowanych 
przez gminę studzienek przyłączeniowych 
na posesjach.
Wskazane spięcia mieszkańcy wykonują we 
własnym zakresie. Spięcie należy wykonać 
z rur PCV-U o rdzeniu litym (nie spieniane) 
o klasie sztywności obwodowej SN 8 („cięż-
kie”) SDR 34 o średnicy Ø160.
W przypadku wątpliwości co do materiałów 
i sposobu wykonania spięcia, należy skon-
taktować się z administratorem gminnych 
sieci kanalizacyjnych tj. Zakładem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kieł-
czowie (ZUK), przy ul. Wilczyckiej 14 (tel. 
071 398 80 36).
Po wykonaniu spięcia, ale przed zasypaniem 
wykopu należy koniecznie powiadomić 
ZUK o gotowości do odbioru spięcia i usta-
lenia terminu odbioru wykonanego spięcia. 
Wykonane spięcie zostanie odebrane przez 

pracownika ZUK i z ZUK-iem koniecznym 
będzie podpisanie umowy na zrzut ścieków. 
Spięcia należy wykonać w terminie do 30 
kwietnia 2018 r. Po wykonaniu, spięcie na-
leży zinwentaryzować przez geodetę w celu 
naniesienia spięcia na mapy w zakładzie ka-
tastralnym.

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

d Przypominamy, iż w związku z faktem, 
wybudowania przez gminę przyłączy kana-
lizacji sanitarnej na posesjach prywatnych, 
wysyłane są do mieszkańców Domaszczyna 
umowy regulujące kwestię własności tych 
urządzeń i poniesienia kosztów ich wybu-
dowania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa wykonanie przyłączy kanalizacji sanitar-
nej leży w wyłącznym obowiązku właściciela 
przyłączanej nieruchomości. Gmina chcąc 
ułatwić i przyspieszyć podłączenia do sieci 
buduje – w ramach inwestycji polegających 
na skanalizowaniu miejscowości – również 
przyłącza kanalizacji sanitarnych (za zgodą 
właścicieli posesji). Urządzenia te jednak 
muszą przejść na własność właścicieli nie-
ruchomości, na których są zlokalizowane. 
Przyjęto, że średnia wartość wybudowanego 
przyłącza kanalizacyjnego to 2 000 zł – taką 
właśnie kwotę zobowiązani są do poniesie-
nia właściciele nieruchomości, jako zapłatę 
za przejęte na własność urządzenie. Zgodnie 
z przedmiotową umową istnieje możliwość 
płatności w ratach (10 rat po 200 zł).

Tereny rekreacyjne:
d W pierwszej połowie grudnia zakończyła 
się budowa placu zabaw, siłowni zewnętrz-
nej oraz urządzeń do street workout’u (na 
dz. nr ew. 1/10, obręb Wilczyce), przy ul. 
Leśnej w Kiełczowie.

d W Bykowie i Piecowicach zrealizowano 
zadanie polegające na montażu nawierzchni 
poliuretanowej na boiskach, które dotych-
czas był wyłącznie betonowymi płytami. 
Nowa nawierzchnia nie dość, że cieszy kolo-
rami, to przede wszystkim zapewnia możlii-
wość bezpiecznego uprawiania sportów.

  INWESTYCJE  INWESTYCJE  INWESTYCJE  INWESTYCJE  
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Inwestycje/Fundusze Zewnętrzne

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?

•  Pozyskaliśmy dotację z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, pod-
działanie 6.3.2 ZIT WrOF na projekt „Re-
witalizacja parku w Szczodrem- rekre-
acyjne zagospodarowanie terenu”. Kwota 
dotacji to ponad 2,98 mln zł.

•  Gmina Długołęka otrzymała dofinanso-
wanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego, poddziałanie 10.2.2 ZIT WrOF 
na projekt partnerski pn. „Innowacyjna 
Edukacja w gminach Czernica, Długo-
łęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”, 
w wysokości ponad 175 tys. zł. Projekt 
dotyczy organizacji dodatkowych zajęć 

z robotyki i nauk przyrodniczych, dla 
uczniów czterech szkół podstawowych 
z terenu gminy Długołęka tj. SP Szczodre, 
SP Brzezia Łąka, SP Siedlec i SP Borowa.

•  W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, 
projekt pn. „Rozwój infrastruktury tury-
styczno- rekreacyjnej na obszarze LGD 
poprzez budowę wielofunkcyjnego bo-
iska w m. Brzezia Łąka, gmina Długołę-
ka” otrzymał dofinansowanie w wysokości 
282 tys. zł.

•  Projekt pn. „Rewitalizacja Parku 
w Szczodrem – zagospodarowanie tere-
nów zielonych” złożony do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymał 
dotację w wysokości ponad 700 tys zł.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE?

•  Złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowa-
nie na przebudowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na rok 2018. Wnioski obejmują 
ul. Lawendową w Bielawie, ul. Ogrodową 
w Siedlcu oraz drogę w Oleśniczce. Łącz-
na wnioskowana kwota to przeszło o 240 
tys. zł. 

BARBARA CISZEWSKA
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH 

DOTACJE NA BIEŻĄCO

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
(stan na 20.12.2017 r.)

wydział remontów i inwestycji
Nazwa postępowania 

przetargowego
Termin  

otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 

(ilość złożonych ofert)/ 
podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

Odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z 
terenu gminy Długołęka 

14.09.2017 rozstrzygnięto postępowanie  
w dniu 15.11.2017r.

w dniu 27.11.2017 wpłynęło odwołanie (złożone 
przez Konsorcjum firm WPO Alba i Alba Dolny 

Śląsk) na wybór wykonawcy, tj. firmy
CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław 

z ceną brutto: 12 851 396,70 zł

31.12.2019

Przebudowa ul. Ptasiej i Słowi-
czej w Długołęce

11.01.2018

Przebudowa ul. Familijnej w 
Wilczycach

18.01.2018

Usługa koszenia terenów zielo-
nych

29.01.2018

Usługa koszenia pasa drogo-
wego

Planowany termin 
otwarcia ofert: II połowa 

lutego 2018

Remonty cząstkowe dróg bitu-
micznych

22.01.2018

Oznakowanie dróg gminnych Planowany termin 
otwarcia ofert: II połowa 

stycznia 2018

Dostawa kruszywa Planowany termin 
otwarcia ofert: II połowa 

stycznia 2018

Równanie dróg gminnych Planowany termin 
otwarcia ofert:

 I połowa lutego 2018

Budowa boisk wielofunkcyjnych 
(Brzezia Łąka, Stępin, Dobroszów 
Oleśnicki)

Planowany termin 
otwarcia ofert: II połowa 

lutego 2018



Z Piotrem Mierzejewskim 
z restauracji „Mlekiem i Miodem” 
w Kiełczowie, rozmawia Agnieszka 
Boruta.
Restauracja „Mlekiem i Miodem” na do-
bre zadomowiła się w Kiełczowie. Skąd 
pomysł na zlokalizowanie jej właśnie 
w gminie Długołęka?
Nasz pierwszy lokal „Mlekiem i Miodem” 
otworzyliśmy we Wrocławiu, koncentrując 
się na dowozie dań do klientów. Po ośmiu 
miesiącach ciężkiej pracy narastała w nas po-
trzeba stworzenia miejsca bardziej dostoso-
wanego do liczby odwiedzających nas gości. 
W trakcie poszukiwania nowego lokalu bada-
liśmy rynek i nagle coś nas poruszyło a mia-
nowicie fakt, że w okolicy gminy Długołęka 
brakuje lokalu gastronomicznego z kuchnią 
na wysokim poziomie. Wtedy postanowi-
liśmy przenieść nasze smaki do Kiełczowa. 
Była to dość ryzykowna decyzja, szczególnie 
ze względu na spore grono naszych stałych 
klientów. Wszelkie obawy okazały się jednak 
niepotrzebne, ponieważ zostaliśmy wyjątko-
wo ciepło przyjęci przez mieszkańców gminy, 
a nasi wrocławscy „Mlekowicze” udowodnili 
nam, że odległość nie stanowi problemu.

Piotr, Łukasz i Paweł to trzy imiona, 
które widnieją na logo restauracji. Jakie 
funkcje pełnicie na co dzień w „Mlekiem 
i Miodem”?
Mamy ściśle ustalony podział zadań i obo-
wiązków. Każde imię z logotypu jest filarem 
odpowiedzialnym za swoją dziedzinę. Łukasz 
króluje w kuchni - jest jej szefem, odpowia-
da za tworzenie menu i wszelkich wariacji na 
temat dań oraz kieruje kuchenną załogą. Pa-
weł zajmuje się finansami firmy, kontaktami 
z kontrahentami oraz promocją restauracji, 
natomiast ja częścią administracyjno-eko-
nomiczną, a mówiąc prościej, jestem osobą 
odpowiedzialną za nadzorowanie i koordy-
nowanie pracy personelu restauracji oraz or-
ganizowanie warunków dla jej codziennego 
funkcjonowania.

W 2016 r. „Mlekiem i Miodem” odwiedzi-
ła ekipa programu „Kuchenne Rewolu-
cje”. Magda Gessler przyprowadziła do 
Was bohaterów jednego z odcinków, aby 
pokazać im, jak się przyrządza wybitne 
burgery. To była świetna promocja. Jak 
do tego doszło?

To była niesamowita niespodzianka. Pewne-
go dnia skontaktował się z nami menedżer 
Magdy Gessler z prośbą o przeszkolenie 
właścicieli pewnej wrocławskiej restauracji 
w zakresie podziału tuszy wołowej na po-
szczególne fragmenty oraz ich przydatności 
kulinarnej. Po krótkiej konsultacji ze wspól-
nikami zgodziliśmy się pomóc. Dla całego 
zespołu była to fajna przygoda, a także oka-
zja do spotkania z panią Magdą.

Burgery to Wasz znak rozpoznaw-
czy. Skąd pomysł na to, by królowały 
w menu Waszej restauracji?
Kiedy otwieraliśmy pierwszy lokal, burgery 
nie były tak rozpowszechnione we wrocław-
skiej gastronomii. Wówczas serwowały je 
dwie, bądź trzy restauracje. Zauważyliśmy 
również, że żadna z nich nie posiada opcji 
dowozu burgerów do domu, więc posta-
nowiliśmy zrobić to pierwsi. W krótkim 
czasie nasze burgery zostały wyróżnione 
przez wrocławskiego blogera kulinarnego 
w rankingu „Najlepsze burgery we Wrocła-
wiu”. Goście się nimi zachwycili, dlatego nie 
mogliśmy wyrzucić ich z menu. Do tej pory 
są to dania, które cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem, pomimo tego, iż nasza karta 
jest dość rozbudowana - w ofercie mamy 
bowiem różne potrawy kuchni polskiej i eu-
ropejskiej.

Magda Gessler w swoim przewodniku 
„Poziomki 2016/2017. Gdzie najlepiej 
zjeść i wyspać się w Polsce?” przyznała 
Waszej restauracji jedną poziomkę. To 
duże wyróżnienie, ale nie jedyne na 
Waszym koncie. Jakimi jeszcze może 
pochwalić się „Mlekiem i Miodem”?
Nagrody kulinarne, które otrzymaliśmy, 
są dla naszego zespołu wyróżnieniem oraz 
uhonorowaniem wysokiego poziomu ga-

stronomicznego restauracji, a także moty-
wacją do ciągłego doskonalenia się. W 2017 
r., po wizycie inspektorów Gault&Millau, 
otrzymaliśmy jedną czapkę w „Żółtym Prze-
wodniku Gault&Millau Polska”. Jesteśmy 
również opisywani w tegorocznym prze-
wodniku, który jest już w sprzedaży. Zo-
staliśmy także wyróżnieni przez telewizję 
Kuchnia+ certyfikatem jednej z dwunastu 
najlepszych restauracji w Polsce. Jednak 
naszym największym sukcesem są nasi go-
ście, nazywamy ich „Mlekowiczami” - to 
ich uśmiech oraz zadowolenie są najlepszą 
nagrodą. Oczywiście, zdarza nam się popeł-
niać błędy, lecz staramy się je jak najszybciej 
eliminować oraz wyciągać wnioski. Myślę, 
że dzięki pokorze oraz codziennej ciężkiej 
pracy jesteśmy w tym punkcie, w którym 
chcieliśmy być. 

„Mlekiem i Miodem” nie może na-
rzekać na brak klientów. Znalezienie 
wolnego stolika, bez wcześniejszej 
rezerwacji, często graniczy z cudem. To 
jednak, jak się domyślam, nie sprawia, 
że spoczywacie na laurach. Co macie 
w planach?
Oczywiście kolejne pomysły cały czas wirują 
nam w głowach. Planujemy jednak zdradzić 
szczegóły tuż przed terminem ich realizacji. 
Cały czas skupiamy się na tym, aby utrzy-
mywać wysoki poziom serwowania naszych 
dań, by zadowolić gości wymagających wi-
zualnego efektu, ale przede wszystkim nie-
powtarzalnego smaku. Mogę zdradzić, iż od 
momentu otwarcia lokalu dwa razy powięk-
szyliśmy kuchnię, otworzyliśmy również ca-
tering dietetyczny Fit for You. Są to działa-
nia, które niekoniecznie widać, ale w efekcie 
mają na celu ulepszenie pracy oraz funkcjo-
nowania restauracji na takim poziomie, by 
stale móc się rozwijać.
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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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PIOTR MIERZEJEWSKI (NA DOLE Z PRAWEJ) KOORDYNUJE PRACĘ KILKUNASTOOSOBOWEGO ZESPOŁU „MLEKIEM I MIODEM”
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Największym sukcesem są nasi goście


