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Zmiana przewoźnika
W tym roku zakończył się kontrakt na obsługę 
komunikacyjną gminy Długołęka, jaki miasto 
Wrocław zawarło z konsorcjum firm Sevibus 
i DLA. Od 27 stycznia linie gminne obsługuje 
nowy przewoźnik – konsorcjum firm A21,  
PPUH Kłosok oraz PKS Południe.
Nowy kontrakt przewiduje wprowadzenie 
kilku zmian, które mają wpłynąć na zwiększenie 
komfortu pasażerów linii. Najważniejszą z nich 
jest zwiększenie częstotliwości kursowania 
w szczycie na liniach najbardziej obciążonych 
oraz dodatkowe kursy weekendowe. Część linii 
otrzymała inną, bardziej przejrzystą numerację. 
Na trasy wyjadą fabrycznie nowe autobusy, 
które otrzymają malowanie spójne z taborem 
komunikacji miejskiej. Obowiązująca od 27 
stycznia umowa przewiduje półroczny okres 
przejściowy na wprowadzenie takich pojazdów 
do ruchu i, choć przewoźnik zapewnia, że jest 
już w posiadaniu nowych aut, przez pierwszych 
kilka miesięcy ma jeszcze możliwość świadcze-
nia usług starszym taborem zastępczym. - Pasa-
żerowie, którzy zakupili bilety miesięczne u po-
przedniego przewoźnika, będą mogli bez obaw 
korzystać z nich po 26 stycznia, jednak nie dłużej 

na Skróty
Drodzy  
mieszkańcy!

W itam Państwa w nowym, 2018 roku. Pierwsze dni stycznia większości 

osób kojarzą się z tańcami i zabawą. Podobnie jest w naszej gminie, z tą 

różnicą, że jest to czas zarezerwowany dla seniorów. W tym roku spotkają 

się oni w sumie na dziewięciu Balach Seniora, aby wspólnie celebrować okres karna-

wału. Większość zabaw już za nami, ale wciąż mogą Państwo wziąć udział w balach 

w Długołęce (1 lutego) i Borowej (8 lutego). Bale mają już swoją czternastoletnią trady-

cję i ręczę Państwu, że gdy przyjdziecie raz, będziecie już wracać na nie co roku. O tym 

czego możecie spodziewać się na imprezach przeczytacie Państwo na str. 4.

Zabawa, zabawą, jednak nowy rok to szereg kolejnych działań, które zaplanowa-

liśmy do zrealizowania. Co roku stawiamy sobie ambitne wyzwania, 2018 rok pod 

tym względem nie będzie się różnił. O najważniejszych inwestycjach i pozostałych 

zadaniach przeczytacie na str. 8-10.

Jeśli mowa o inwestycjach to 10 lutego będę miała przyjemność oficjalnie otworzyć 

budynek hali sportowej w Kiełczowie. Hala wygląda imponująco, wyposażona jest 

w wiele nowoczesnych rozwiązań i wierzę, że będzie służyć nie tylko uczniom ale 

i mieszkańcom całej gminy. Dodam jeszcze, że uroczystość połączyliśmy z galą wrę-

czenia Stypendiów Sportowych Wójta Gminy Długołęka, która w tym roku będzie 

wyjątkowa gdyż wyróżnienia wręczę aż 79 młodym sportowcom! Więcej informacji 

o samej inwestycji znajdziecie Państwo na str. 5.

Proszę nie pominąć początkowych stron i działu „Na skróty” gdzie znajdują się 

ważne informacje dotyczące nowego przewoźnika na terenie naszej gminy. Przy-

gotowaliśmy także wykaz nieruchomości, które będą przeznaczone do sprzedaży 

w bieżącym roku (str. 9).

Rok 2018 zapowiada się bardzo pracowicie. Tymczasem życzę państwu spokoj-

nych, zimowych wieczorów spędzanych w towarzystwie gorącej herbaty z miodem 

i dobrej książki.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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na Skróty                    na Skróty                    na Skróty
niż przez okres 30 dni od daty uruchomienia 
usług przez nowego operatora – informują 
pracownicy wydziału organizacyjnego. Umo-
wa z nowym przewoźnikiem obowiązywać 
będzie do 2023 r. Szacuje się, że roczny koszt 
komunikacji zbiorowej po uwzględnieniu 
wpływów z biletów wyniesie około 4,5 mln 
zł, z czego gmina Długołęka pokryje 3 mln zł, 
a pozostałą część miasto Wrocław. -  Konsor-
cjum firm Sevibus i DLA obsługiwało naszą 
gminę przez niemal cztery lata, łącznie poko-
nując ponad 3 miliony kilometrów. System 
komunikacyjny na terenie gminy Długołęka 
jest najbardziej rozbudowanym systemem 
podmiejskim na terenie powiatu wrocławskie-
go. Mam nadzieję, że wprowadzone z dniem 
27 stycznia zmiany dodatkowo poprawią jego 
atrakcyjność oraz przyczynią się do wzrostu 
ilości pasażerów oraz rentowności – podsu-
mowuje wójt Iwona Agnieszka Łebek. Nowe 
rozkłady jazdy są dostępne na stronie www.
wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Borowa: Gminny Dzień Kobiet

W sobotę 10 marca, tradycyjnie już w szkole 
w Borowej, odbędzie się coroczne święto ko-
biet – Gminny Dzień Kobiet. Tym razem będą 
to szczególne obchody, gdyż 2018 rok ogłoszo-
ny został Rokiem Praw Kobiet. Będziemy chcie-
li poruszyć ten temat wśród zgormadzonych 
pań. Nie zapomnimy jednak o tym, co lubicie 
panie najbardziej – fryzjerzy, kosmetyczki, wi-
zażyści i masażyści. Możecie liczyć na darmowe 
zabiegi, porady i przede wszystkim relaks. Do 
tego koła gospodyń wiejskich zaprezentują 
Wam najnowsze przepisy i sprawdzone smako-

z życia gminy

ZWierZAk DO ADOPcji

czekam na ciebie!

Trzy 2,5 miesięczne 
szczeniaki  

(2 dziewczynki i 1 chłopiec)  
- kiedy dorosną będą  

pieskami średniej 
wielkości.

Prosimy o kontakt  
pod nr  

tel. 71 323 02 72  
lub 518 756 665. 
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W naszej kawiarence było smacznie i gwarnie

łyki, a na stoiskach handlowych znajdziecie wiele 
atrakcji i gadżetów, które można sprezentować 
znajomej lub sobie samej. Nie ma na co czekać. 
Datę 10 marca już dziś zapiszcie w swoich 
kalendarzach, aby nie przegapić tej wyjątkowej 
imprezy. Więcej informacji o wydarzeniu opub-
likujemy na gminnym Facebooku i w kolejnym 
numerze gazety.

Kiełczów: I Halowy Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Długołęka
Hala sportowa w Kiełczowie zostanie oficjalnie 
otwarta 10 lutego. Przygotowaliśmy dla niej 
chrzest bojowy. Zaproszamy już dziś wszystkich 
miłośników piłki nożnej, zarówno amatorów jak 
i osoby, które z piłką mają do czynienia na co 
dzień, na I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Długołęka. Będzie to dwudniowy 
turniej (24 lutego, start godz. 9 i 25 lutego, 
start godz. 10). W pierwszym dniu drużyny, 
podzielone na dwie grupy, będą
 zmagały się w eliminacjach, aby drugiego dnia 
zwycięzcy poszczególnych grup zawalczyli 
o najważniejsze trofeum. Oprócz sportowych 
emocji nie zabraknie dodatkowych atrakcji 
i wspaniałych gości. Organizatorzy zadbali 
o atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróż-
niających się na boisku zawodników. Szczegóły 
dotyczące turnieju, a także regulamin i formu-

larze zgłoszeniowe znajdziecie na www.gmina.
dlugoleka.pl oraz na gminnym Facebooku. Na 
zapisy macie czas do 16 lutego.

Ferie w urzędzie

27 stycznia w Urzędzie Gminy Długołęka zorga-
nizowane zostały „Ferie w urzędzie” - inicjatywa 
skierowana do dzieci i młodzieży, które nie 
wyjechały nigdzie na ferie zimowe. Do wzięcia 
udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy także 
wszystkich chętnych mieszkańców, którzy 
chcieli w ciekawy i kreatywny sposób spędzić 
wolną sobotę. Podczas imprezy rozegrany 
został turniej gier planszowych oraz turniej 
gry w FIFĘ 2017. Uczestnicy turnieju planszó-
wek bawili się w czteroosobowych zespołach, 
w których każda osoba grała w inną grę, 
zdobywając punkty dla swojej drużyny. Najlepsi 
zostali oczywiście nagrodzeni fantastyczny-
mi planszówkami. Zabawa była wspaniała, 
zarówno dzieci jak i starsi mieszkańcy świetnie 
się spisywali podczas zmagań na rozmaitych 
planszach. Przy konsolach panowała męska 
część naszej młodzieży, a emocji – nie tylko 
tych sportowych – nie zabrakło. Najlepsi gracze 
zabrali do domu najciekawsze tytuły wśród 
aktualnych gier komputerowych.

Opracowali
anna chomicka, miłosz krzemiński

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Najlepsi gracze turnieju FiFA

gminny turniej gier Planszowych wygrała 
drużyna „trafiony - zatopiony”

i gminnym mistrzem FiFy został Patryk dyl
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Z abawy dla seniorów na stałe zagości-
ły w gminnym kalendarzu wydarzeń, 
w których koniecznie trzeba wziąć 
udział. Te należą do najbardziej 

wyjątkowych, bo skierowane są do miesz-
kańców po 60 roku życia. Ale nie dajcie się 
zmylić – Bale Seniora to nie żadne zasiada-
ne spotkania, to zabawa na całego z muzyką 
na żywo, parami tanecznymi na parkiecie 
i mocą radości. To także okazja do spotkania 
się ze znajomymi z sąsiednich miejscowości, 
odświeżenia relacji i miłych pogawędek. Do 
tej pory seniorzy bawili się już w Wilczycach, 
Brzeziej Łące, Łozinie, Siedlcu, Szczodrem, 
Mirkowie i Kiełczowie. Przed nami jeszcze 
dwa bale w Długołęce i Borowej.

wsparcie pracowników szkół
W organizacji zabaw pomagają pracow-

nicy gminnych szkół, dlatego na każdym 
balu panuje wyjątkowa, typowa dla danej 
miejscowości atmosfera. Jest jednak wspólny 
mianownik dla wszystkich tych wydarzeń: 
sale gimnastyczne zamieniają się w sale ba-
lowe, a stoły zastawione są pysznymi smako-
łykami. - Chciałabym bardzo podziękować 
dyrekcji i pracownikom wszystkich szkół 
za zaangażowanie w organizację zabaw dla 
seniorów. Dzięki Waszej gościnności i przy-
gotowanej oprawie zarówno ja, jak i seniorzy 
jesteśmy zawsze wspaniale przyjęci – mówi 
wójt Iwona Agnieszka Łebek.

atrakcje i konkursy z nagrodami
Za oprawę muzyczną odpowiedzialne były 

tym razem trzy zespoły: Dexter, Madar oraz 
duet Wanda Pieniak i Piotr Pakowski, któ-
re zachęcały do tańca zarówno przebojami 
z przed lat jak i współczesnymi wielkimi hi-
tami. Największą jednak atrakcją w tym roku 

okazała się  fotobudka, w której można było 
zrobić sobie zdjęcie w śmiesznym przebraniu 
i od razu otrzymać wydruk. Seniorzy bardzo 
chętnie z niej korzystali i było przy tym mnó-
stwo śmiechu. Nie zabrakło też konkursów, 
w których uczestnicy mieli szansę zdobyć 
pamiątkowe upominki od wójta. Jednym 
z nich był quiz związany z jubileuszem 45-le-
cia gminy, w którym zadawaliśmy pytania 
dotyczące historii poszczególnych miejsco-
wości. Drobne gadżety trafiły też do osób, 
które urodziły się najbliżej daty 13 grudnia, 
czyli dnia w którym została utworzona gmi-
na Długołęka. Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć wyborów na króla i królową balu. Na 
każdym z balów seniorzy „walczyli” o koro-
ny w konkursach tańca. Zachęcaliśmy także 
gości do integracji poprzez zabawę kotylio-
nową, podczas której partnerzy do tańca do-
bierali się pod względem koloru kotylionów.

zadowoleni seniorzy
Bale Seniora co roku cieszą się dużym 

zainteresowaniem dorosłych mieszkań-
ców gminy. W każdym z nich bierze 
udział średnio 100 osób. - Inicjatywy, 
takie jak ta, są bardzo potrzebne. Cieszę 
się, że pomysł, który zrodził się w mojej 
głowie 14 lat temu, wciąż jest realizowa-
ny i sprawia radość tylu seniorom – ko-
mentuje wójt Łebek. Liczymy, że seniorzy 
którzy do tej pory wahali się czy przyjść 
na Bal Seniora, przełamią się, sprawdzą 
czym jest impreza i zostaną naszymi stały-
mi bywalcami. Można wziąć jeszcze udział 
w dwóch ostatnich balach w Długołęce  
(1 lutego) i Borowej (8 lutego). Zaprasza-
my.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy
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W Szczodrem zapanowali: królowa Helena Lewandowska i król eliasz Bera

fo
t. 

mi
ło

sz
 k

rz
em

iń
sk

i

Para królewska z Brzeziej Łąki - józefa kaczmarczyk i jan kulpa
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koronowani w Wilczycach: Barbara i ryszard czerwińscy
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W Siedlcu koronowani zostali Państwo Teresa i jan Skurowie
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W Łozinie korony wytańczyli sobie Państwo janina i eugeniusz Mrozi-
kowie

Karnawale trwaj!

seniorzy z naszej gminy tanecznym krokiem weszli w nowy rok. 
to za sprawą organizowanych od czternastu lat Balów seniora. 
tym razem odbędzie się ich aż dziewięć!
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10 lutego 2018 r. będzie ważnym 
dniem dla uczniów oraz pracowni-
ków szkoły w kiełczowie i z pewnoś-
cią zapisze się na kartach szkolnej 
kroniki. to właśnie wtedy odbędzie 
się oficjalne otwarcie nowo wybu-
dowanej hali sportowej połączonej 
z galą wręczenia stypendiów sporto-
wych wójta gminy długołęa.

Skupmy się jednak na tych, dla których 
hala, jak również inne obiekty infrastruk-
tury sportowej, są budowane. - W gmi-
nie mieszka ponad 30 tysięcy osób. Wiele 

z nich to dzieci, które uczęszczają do gminnych 
szkół i to właśnie w nich odkrywają swoje pasje 
– w tym sportowe. Zależy mi na tym, aby mło-
dzież mogła rozwijać swoje talenty w możliwie 
najlepszych warunkach. Wierzę, że przyniesie to 
efekty w postaci mistrzów Polski, a nawet świata 
– mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

rekordowa ilość stypendystów
Słowa wójta właściwie już się sprawdziły. 

Podczas gali wręczenia stypendiów sporto-
wych wyróżnionych zostanie aż 79 młodych 
mieszkańców gminy, którzy osiągają impo-
nujące wyniki w przeróżnych dyscyplinach 
sportowych. Przez imponujące rozumiemy 
m.in. zajęcie I miejsca w finale pucharu świata 
w pływaniu, czy też srebro na Mistrzostwach 
Europy w hokeju na trawie (o stypendystach 
więcej dowiecie się z następnego numeru 
Gazety Gminy Długołęka). To co cieszy, to 
różnorodność dyscyplin, które uprawia mło-
dzież. To już nie tylko piłka nożna i lekkoat-
letyka, ale też żeglarstwo, golf, szermierka czy 
różnego rodzaju sztuki walki.

dostosowana do różnych  
dyscyplin sportowych

Nowa hala sportowa przy szkole podstawo-
wej w Kiełczowie będzie największą taką salą 
w naszej gminie. Na powierzchni 1 250 m2 
znajduje się pełnowymiarowe boisko przy-
stosowane do prowadzenia pierwszoligo-
wych rozgrywek piłki nożnej halowej, piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki i korfballa. 

W środku zamontowano trybuny mogące 
pomieścić 310 osób. Obok hali wybudowany 
został parking na 36 miejsc postojowych. Sala 
jest dodatkowo wyposażona w ściankę wspi-
naczkową, elektroniczne tablice wyników, 
nagłośnienie oraz klimatyzację. Wszystkie 
zabezpieczenia są regulowane elektronicznie 
(np. kosze do koszykówki, siatki odgradzają-
ce pola treningowe).

wielka inwestycja podkreśla  
wagę sportu w naszej gminie

Imponującej wielkości inwestycja, która re-
lizowana była przez rok, pociągnęła za sobą 
koszty w wysokości 4 444 586,00 zł. Gminie 
udało się jednak pozyskać środki zewnętrzne 
na realizację zadania. - Otrzymaliśmy 1 137 
100 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach 
Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej- edycja 2016 – mówi wójt dodając, 
że na każde wielomilionowe przedsięwzięcia 
gmina stara się pozyskać dotacje. - Hala spor-
towa w Kiełczowie, niewątpliwie stanie się 
jedną ze sportowych wizytówek gminy Dłu-
gołęka. Nowoczesna, ogromna, świetnie wy-
posażona z dodatkowymi atrakcjami, będzie 
służyła uczniom i wszystkim chętnym miesz-
kańcom gminy – cieszy się Iwona Agnieszka 
Łebek. Tuż po oficjalnym otwarciu hali każdy 
miłośnik piłki nożnej będzie mógł sprawdzić 
możliwości obiektu podczas I Halowego Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Długołęka.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

O nich będzie głośno 
w świecie sportu

fo
t. 

em
 P

oś
Pi

es
zn

i

Szkoła w kiełczowie w swojej nowej odsłonie 
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Ścianka wspinaczkowa to najciekawszy element wyposażenia hali
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kultura w gminie

Warsztaty komiksu za nami

Biblioteka w Długołęce w styczniu zaprosiła 
uczniów klas czwartych na zajęcia, których 
tematem był komiks. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z historią i cechami tego 
gatunku i stworzyć swój własny komiks, 
którego bohaterem był Zły Kocurek - postać 
z graficznych powieści Nicka Bruela. Ponad 
60 powstałych prac weźmie udział w ogól-
nopolskim konkursie ogłoszonym przez 
portal Mamania.pl.

Wszędzie czytam
Podczas ferii w Gminnej Bibliotece Publicznej 
ruszyła po raz kolejny Facebookowa akcja 
„Wszędzie czytam”. Zapraszamy do udziału 
w niej wszystkich, którzy lubią spędzać swój 
wolny czas przy dobrej lekturze. Wyślijcie nam 
w terminie do końca lutego swoje zdjęcia 
z książką z zimowego wypoczynku, załączając je 
w wiadomości do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Długołęce na Facebooku. Autorzy najciekaw-
szych fotografii zostaną nagrodzeni!

Zajęcia stałe wracają po feriach
Od lutego do 15 czerwca zaprosimy Was na 
zajęcia stałe GOK, w tym m. in. na warsztaty 
„Robotyka dla dzieci”, które cieszą się zawsze 
dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Za-
planowaliśmy też realizację ciekawych wydarzeń 
kulturalnych oraz wystaw, wśród nich: „Muzyczne 
Wieczory dla Przyjaciół”, Warsztaty Wielkanoc-
ne, „Mój dom moja ojczyzna” - czyli uroczyste 
wydarzenie związane z setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, Wakacje z GOK-iem 

(trwające od 02.07 do 27.07 – dwa turnusy), 
Piknik Historyczny „Jak drzewiej bywało…” oraz 
Warsztaty Bożonarodzeniowe. Już dziś serdecz-
nie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Odświeżony budynek GOK-u
Nowy rok rozpoczęliśmy od odświeżenia wnę-
trza głównej siedziby GOK w Długołęce. Poma-
lowaliśmy ściany i wykonaliśmy drobne prace 
remontowe, co rozjaśniło wnętrze naszego 
budynku i sprawiło, że jest w środku dużo 
przyjemniej. Na ukończeniu jest też gruntowny 
remont w świetlicy wiejskiej w Bielawie.
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Podczas pikniku można odegrać rolę średniowiecznych 
rycerzy

B iblioteka wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Długołęce podejmie się 
inicjatywy „Mój dom, moja ojczyzna” na-
wiązującej do rocznicy 100-lecia odzyska-

nia niepodległości przez Polskę. W ramach projek-
tu, który ruszy w marcu zaplanowano cykl zajęć 
edukacyjnych, warsztaty tkania gobelinów i kon-
kurs plastyczny dla uczniów, zakończony w maju 
uroczystą galą i wręczeniem nagród. Jesienią gmin-
ne biblioteki skupią się na Zbigniewie Herbercie, 
tegorocznym literackim patronie. W planie są licz-
ne zajęcia tematyczne i konkurs literacki.

Biblioteka jest kobietą
Rok 2018 ogłoszony został także rokiem Praw 

Kobiet, w związku z czym w marcu w bibliote-
ce w Długołęce gościć będziemy Annę Dziewitt-
-Meller – autorkę książki „Damy, dziewczyny, 
dziewuchy. Historia w spódnicy”, przybliżającej 
historie kobiet sukcesu i pokazującej, że dla pań 
nie ma rzeczy niemożliwych. W planie jest też 

projekt „Biblioteka jest kobietą”, pokazujący jak 
wiele kobiet czyta i swoją postawą promuje ten 
niezwykle ważny nawyk.

oferta dla dzieci i młodzieży
Dla naszych najmłodszych czytelników nie za-

braknie imprez – w maju tradycyjnie w ramach 
obchodów Tygodnia Bibliotek po Długołęce 
i okolicznych miejscowościach będzie jeździł 
magiczny „Pociąg do czytania”. Podczas podróży 
będziemy szukać krasnoludków w tekstach lite-
rackich i nie tylko. By dobrze przygotować się 
do tematu, w lutym i marcu biblioteki zaproszą 
wszystkich na wystawę „Krasnoludki wrocław-
skie”. W tym roku nie zabraknie też „Czytania 
pod chmurką”, „Nocy Bibliotek”, „Dnia Plu-
szowego Misia”, „Pasowania na czytelnika”, „Z 
książką na walizkach”, „Narodowego Czytania” 
i innych wydarzeń, które będąc już tradycją bi-
bliotek, są dobrze znane naszym stałym bywal-
com. Nie zapominajmy o spotkaniach Dyskusyj-

nych Klubów Książki dla dorosłych i dla dzieci, 
a także Klubu Małego Czytelnika, czyli zajęć 
czytelniczych dla maluszków, które już ruszyły.

najbliższe akcje
W lutym biblioteki zaproszą uczniów szkół 

podstawowych na zajęcia o możliwościach Inter-
netu, ale i zagrożeniach jakie niesie on za sobą, 
czyli na „Dzień Bezpiecznego Internetu” i nie-
długo po nim „Tydzień z Internetem”. Również 
w lutym w naszych bibliotekach pojawi się cieka-
wa wystawa „Szwedzka literatura dla dzieci”, do 
której obejrzenia zachęcamy dzieci i rodziców. 
Z okazji walentynek biblioteki przygotują dla 
swoich czytelników „Randkę w ciemno z książ-
ką”, na którą wybrać się będą mogli i dorośli 
i dzieci. - Zachęcam Państwa do podjęcia nowo-
rocznego wyzwania – 52 książki w 2018 roku! 
Wyzwanie zakłada przeczytanie jednej  książki 
w tygodniu. Potrzeba jednak sporo chęci i syste-
matyczności, aby tego dokonać. Wierzę, że tych  
naszym czytelnikom nie brakuje i mam nadzieję, 
że jak największe grono podejmie to wyzwanie 
– podsumowuje dyrektor biblioteki Ewa Bubień.

mariola mich
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce

Noworoczne plany  
Gminnej Biblioteki Publicznej
Biblioteka przygotowała w nowym roku wiele atrakcji dla młodszych i star-
szych czytelników. mogą Państwo liczyć na spotkania autorskie, imprezy dla 
dzieci, zajęcia edukacyjne, wystawy, konkursy i noce w bibliotekach.

migawki kulturalne
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Podczas warsztatów powstało wiele komiksów, które 
wezmą udział w ogólnopolskim konkursie.
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ochrona środowiska

Pomimo wielu niespodziewanych 
trudności, dopiero wyrokiem z dnia 
22 grudnia 2017 r. krajowa izba 
odwoławcza w warszawie utrzymała 
w mocy nasze rozstrzygnięcie prze-
targu na usługę odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych z terenu gminy długołęka.

Od 2 stycznia br. usługa świadczona 
jest przez firmę Chemeko – System 
sp. z o.o. z Wrocławia, która zaofe-
rowała m.in. najkorzystniejsze wa-

runki finansowe. Tym samym stawki opłat 
za odbiór odpadów nie zmienią się w tym 
roku. Opłata, w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów, wynosić będzie nadal 12 
zł za osobę na miesiąc, a w przypadku 
zbiórki nieselektywnej 28 zł. Nie zmienią 
się też numery kont, na które należy wpłacać 
należne opłaty. - Nowa firma, nowy sprzęt 
i nowi ludzie, to nowa jakość – wierzymy, 
że lepsza – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 
Początki współpracy mogą być jednak trud-
ne. - Gmina jest bardzo rozległa i firma musi 
dobrze poznać nasz teren. Dlatego też pro-
szę o wyrozumiałość gdy w pierwszym mie-
siącu pracy firmy pojawią się niedogodności. 
W przypadku bardziej uciążliwych proble-
mów proszę o kontakt z pracownikami wy-
działu ochrony środowiska, którzy będą na 
bieżąco interweniować – apeluje wójt.

uwaga! zmiany w harmonogramie
Zmiany wprowadzone zostały też w zakresie 

terminarza odbioru odpadów. - Nowa firma ina-
czej rozplanowała transport, w związku z czym 
mogły zmienić się dni i godziny odbioru śmieci 
– podkreśla wójt Łebek. Nowy harmonogram 
pobrać można ze strony internetowej gminy (za-
kładka Ochrona środowiska/Harmonogramy) 
oraz w biurze podawczym urzędu. Dodatkowo 
pracownicy Chemeko dostarczają harmono-
gramy do skrzynek pocztowych mieszkańców, 
każdy więc ma szansę zapoznać się z nową ter-
minarzem. - Wszystkich tych, którzy korzystają 
ze smartfonów zachęcam też do pobrania bez-
płatnej aplikacji Eco Harmonogram, która przy-
pominać będzie o terminie wywozu odpadów 
i umożliwia zgłoszenie reklamacji - namawia 
Iwona Agnieszka Łebek.

anna sitnikow
wydział ochrony środowiska

Nowy rok - nowa firma 
odbierająca odpady

S tyczeń to czas wdrażania noworocz-
nych postanowień i ambitnych wyzwań. 
Chcemy zaproponować Pań-
stwu pomysł na jedno z nich. 

ZERO WASTE to zestaw pro-
stych patentów na ekologiczne 
życie. W naszym nowym cyklu 
wyjaśnimy jak łatwo wyrobić w so-
bie poprawne nawyki, aby przestać 
produkować zbędne odpady i być 
bardziej eko dla siebie, swoich bli-
skich i całej planety.

krok i – ekotorBa, by nie utonąć 
w morzu jednorazowych torebek foliowych

Świat wokół nas jest coraz bardziej „plastiko-
wy”: butelki z napojami, woreczki śniadaniowe, 
jednorazowe kubki i talerzyki, a nawet szczotecz-
ki do zębów – to nasza plastikowa codzienność. 

Wchodzimy do sklepu spożywczego i zanim się 
obejrzymy stajemy się posiadaczami kilkunastu 
jednorazowych reklamówek, które po powrocie 

do domu lądują w kuble na śmieci. Oczy-
wiście mamy na to usprawiedliwienie 
– przecież segregujemy. Mimo to mu-
simy pamiętać, że tworzywa sztuczne, 
w zależności od rodzaju rozkładają 
się od 100 do 1000 lat! Czy nie lepiej 
więc NIE produkować takiej ilości 
śmieci? Jest na to prosta metoda. 
Korzystajmy z bawełnianych to-

reb, wiklinowych koszy lub innych pojem-
ników wielorazowego użycia. Warto zaopatrzyć 
się w takie materiały, zwłaszcza że od 1 stycznia 
br., zgodnie z wprowadzonymi przepisami, każ-
da jednorazowa torebka foliowa będzie odpłatna. 
Mamy jednak dobrą wiadomość. Jeżeli jeszcze nie 
posiadasz bawełnianej torby, możesz ją otrzymać 

bezpłatnie w wydziale ochrony środowiska. Tor-
by zostały wyprodukowane w ramach programu 
edukacji ekologicznej, którą urząd prowadzi od 
kilku lat. Ta  niewielka zmiana jest pierwszym 
krokiem w kierunku czystszego, bardziej 
przyjaznego otoczenia.

CIeKaWOStKa: czy wiecie, że 
są takie kraje, do których zakazane jest 
przywożenie foliowych torebek? Należy 
do nich np. kenia. Osoby przylatujące do kenii, 
które mają przy sobie plastikowe torebki muszą po-
zostawić je na lotnisku. Takie ograniczenia są bardzo 
potrzebne. Szacuje się, że przy obecnym poziomie pro-
dukcji plastikowych opakowań, do połowy tego wieku 
ilość biomasy ryb żyjących w oceanie będzie mniejsza 
niż ilość pływającego w wodach otwartych plastiku.

ewelina Byra
Wydział Ochrony Środowiska

Co nas czeka  
w gospodarce  
wodnej ?
w styczniu br. weszła w życie ustawa 
„Prawo wodne” wprowadzająca szereg 
nowych uregulowań w zakresie gospo-
darki wodnej w naszym kraju. zmiany 
będą miały wpływ na nasze opłaty.

n ajistotniejsze zmiany sprowadzają 
się do powołania organu regulacyj-
nego działającego w ramach nowo 
utworzonego Państwowego Gospo-

darstwa Wodnego „Wody Polskie”. Będzie on 
nadzorował realizację zadań z zakresu zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Co to oznacza dla 
mieszkańców naszej gminy? Od bieżącego 
roku weryfikacją taryf za pobór wody i od-
prowadzanie ścieków nie będą już zajmowali 
się wójt i  rada gminy, a właśnie nowo powo-
łany organ. Według ustawodawcy ma to na 
celu zapewnienie bardziej obiektywnej we-
ryfikacji obowiązujących stawek. Dodatkowo 
będą one ustalane na okres trzech lat, a nie 
jak do tej pory jednego roku. Do momentu 
ustanowienia przez „Wody Polskie” nowych 
stawek, co ma nastąpić do końca I półrocza 
br., na terenie naszej gminy obowiązują do-
tychczasowe wartości stawek. Nowy organ 
przejął też zadania realizowane przez Wo-
jewódzkie Zarządy Melioracji i Regionalne 
Zarządy Gospodarki Wodnej, które z dniem 
1 stycznia br. przestały istnieć oraz został 
jedynym organem do wydawania pozwoleń 
wodno-prawnych.

anna sitnikow
wydział ochrony środowiska

W przypadku problemów lub pytań zadzwoń do  
pracownika urzędu - 71 323 02 71 lub do nowego 
wykonawcy – tel. 71 349 90 71, mail: bok@che-
mekosystem.pl.

ZERO WASTE – czysty sposób na życie!



8                Gazeta Gminy Długołęka Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

W tegorocznym budżecie zabezpieczono  
49 tys. zł na kontynuację programu 
szczepień przeciwko HPV oraz 26 tys. zł na 
szczepienia przeciwko grypie. O dokładnych 
terminach szczepień będziemy informować 
na bieżąco gazecie gminy i Facebooku....
W lutym gmina przystąpi do programów 
„Szkolny Klub Sportowy” i „Umiem Pływać” 
ogłoszonych przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Pierwszy dotyczy organizacji po-
zalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów 
szkół podstawowych, a drugi organizacji 
zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III....
Od kwietnia do października 2018 r. rea-
lizowane będą zajęcia z animatorami sportu 
i rekreacji na gminnych boiskach wielofunk-
cyjnych. Natomiast na gminnych „Orlikach” 
zajęcia odbywać się będą od marca do listo-

pada. Zapraszamy nie tylko najmłodszych, ale 
też wszystkich chętnych mieszkańców....
W 2018 roku będziemy współorganizować 
cykliczne zawody sportowe skierowane do 
uczniów gminnych szkół m.in. Cross Szczodre, 
turniej szachowy, a także galę zakończenia 
sportowego roku szkolnego....

Do końca września należy składać wnioski 
o przyznanie Stypendium Sportowego Wój-
ta Gminy Długołęka za sukcesy sportowe 
osiągnięte w terminie od 1 października 
2017 do końca września 2018 r. Wnioski po-
brać można na stronie internetowej urzędu....
W lutym ogłosimy konkursy na organizację 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także 
na realizację działań na rzecz osób w wieku 
emerytalnym oraz wspomagających rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych....
Do 15 marca br. w urzędzie gminy składać 
można wnioski o dotacje na remonty i kon-
serwację zabytków. Pula zarezerwowana na 
ten cel w budżecie wynosi 135 tys. zł....
Wydział spraw obywatelskich zabezpieczył 
środki na naprawę gminnych placów zabawa 
oraz na wymianę piasku. Już w marcu wszyst-
kie place zostaną poddane przeglądowi.

...
W ramach realizacji corocznie uchwalanego 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku 
zaplanowano szereg działań profilaktycz-
nych dla młodzieży szkolnej dotyczących 
niebezpieczeństw i zagrożeń współczesne-
go świata.

mariola gadula
wydział spraw obywatelskich

  Plany na 2018 r.

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

witajcie na świecie!

Julia Adaszyńska, Emilia Biecek, Franciszek Biliński, Wojciech 

Doziwski, Szymon Dudek, Zuzanna Fura, Emilia Gil, Maria 

Główczewska, Anna Jaszke, Zofia Jurga, Justyna Kaczorow-

ska, Zofia Kasperkiewicz, Antoni Kaziów, Antonina Lasota, 

Szymon Laszczyński, Jan Malicki, Daniel Matkowski, Wojciech 

Matusik, Sebastian Miedziński, Jagoda Mierzwa, Zuzanna 

Mikutel, Jan Miziniak, Amelia Motyka, Igor Nicpoń, Wojciech 

Pańczyszyn, Kacper Pączko, Igor Piątek, Franciszek Piekarski, 

Antoni Polaczek, Martyna Rabiega, Stanisław Ruta, Amelia 

Ryszkiewicz, Konrad Suchwałko, Maja Szudrowicz, Franciszek 

Tomaszewski, Franciszek Koen Tomaszewski, Pola Wojcie-

chowska, Robert Wycisk, Grzegorz Zawadzki

dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy zdrowia 
i pięknych lat życia! a waszym rodzicom gratuluje-
my takiego szczęścia! 

Wydział  
Spraw  
Obywatelskich

fo
t. 

Fr
ee

Pi
k

fo
t. 

Fr
ee

Pi
k

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 u
g

Na Orliku w Brzeziej Łące zajęcia poprowadzi animator 
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Szachy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka
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Gmina sprawdzi stan wszystkich placów zabaw
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  Plany na 2018 r.

Długołęka
Lokal użytkowy o powierzchni 116,90 m2 
położony na parterze wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Robotni-
czej 40 w Długołęce. Składa się z 5 pokoi, 
portierni, pomieszczenia gospodarczego, 2 
pomieszczeń zaplecza, przedsionka i 2 toalet. 
Stan techniczny lokalu jest dostateczny, 
wymaga jednak remontu. Dojście do budynku 
umożliwiony jest poprzez sąsiednią działkę nr 
251/22 o powierzchni 0,1378 ha, która rów-
nież przeznaczona jest do sprzedaży. Działka 
ta zabudowana jest budynkiem gospodarczo-
-garażowym z przylegającą do niego wiatą 
o konstrukcji stalowej. Obie nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) oznaczone są jako 
tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Trzy działki  
w miejscowości Kątna
Działka nr 86/8 o powierzchni 0,1311 ha 
położona jest przy głównej, asfaltowej 
drodze w miejscowości, a działki nr 86/6 
o powierzchni 0,0989 ha i 86/7 o powierzchni 
0,1347 ha przy utwardzonej drodze grunto-
wej w odległości ok. 50 m od głównej drogi. 
Media (woda i prąd) znajdują się w pobliżu 
nieruchomości. Okresowo na działkach może 
stać woda i konieczne jest wybudowanie dre-
nażu. W MPZP działki przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową.

Oleśniczka
Działka nr 200/4 o powierzchni 0,1847 ha 
położona jest przy nieutwardzonej, polnej 
drodze. W MPZP działka znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudo-
wę zagrodową.

Dwie działki  
w Pasikurowicach
Działka nr 96/4 o powierzchni 0,2041 ha 
zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej. 
Media poprowadzone są w ciągu tej ulicy. 
Druga nieruchomość nr 104/2 o powierzch-
ni 0,1503 położona jest przy ul. Miodowej, 
ok. 400 m od głównej drogi. Jej otoczenie 
stanowią tereny niezabudowane (pola 
i las) oraz zabudowa jednorodzinna. Media 
doprowadzone są do zabudowań przy ul. 
Miodowej ok. 100 m od granicy działki. 
Obie nieruchomości przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz zabudowę zagrodową.

Trzy działki  
w miejscowości Stępin
Działki nr 250/4 o powierzchni 0,1019 ha, nr 
250/5 (0,1019 ha) oraz nr 250/6 (0,1021 ha) 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz zagrodową. Ich otoczenie stanowi za-
budowa jednorodzinna o wysokim i średnim 

standardzie wykończenia. Działki nie są wy-
posażone w sieci uzbrojenia technicznego, 
jednak istnieje możliwość podłączenia sieci 
elektrycznej i wodnej.

Dwie działki  
w Brzeziej Łące
Działka nr 141/6 o powierzchni 0,1271 ha 
w kształcie prostokąta położona jest w cen-
trum miejscowości przy ul. Ogrodowej 
(droga gruntowa). Media doprowadzone są 
do najbliższej zabudowy przy ul. Szkolnej. 
Działka nr 257/19 (0,2026 ha) zlokalizowana 
jest przy ul. Sportowej. Działka położona 
jest na płaskim terenie, ma kształt wydłu-
żonego trapezu. Media poprowadzone są 
wzdłuż ul. Sportowej. W MPZP obie działki 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, za-
budowę zagrodową oraz w granicy projek-
towanego obszaru chronionego krajobrazu 
„Dolina Rzeki Widawy”.

o konkretnych terminach ogło-
szenia przetargów na sprzedaż 
poszczególnych działek informo-
wać będziemy w  zarządzeniach 
publikowanych na BiP-ie, na stro-
nie internetowej gminy w zakład-
ce sprzedaż nieruchomości oraz 
w lokalnej prasie.

Nieruchomości gminne  
przeznaczone do sprzedaży w 2018 r.
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  Plany na 2018 r.

Budowa dróg
W 2018 r. zabezpieczono pulę środków (9 mln zł) 
na kompleksową przebudowę dróg (z budową 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego), 
w ramach której w I. etapie zaplanowano: przebudo-
wę ul. Familijnej w wilczycach oraz ul. słowiczej 
i ul. Ptasiej w długołęce.
W II. etapie (jeżeli w budżecie gminy - po wyłonie-
niu wykonawców dla zadań z I. etapu pozostaną 
środki), zaplanowano: przebudowę ul. świerkowej 
w długołęce (wraz z uzupełnieniem kanalizacji sa-
nitarnej) oraz ul. różanej i odcinka ul. wiosennej 
w kiełczowie.

Przebudowa/remont  
nawierzchni drogowych
W 2018 r. zabezpieczono pulę środków (4,5 mln zł) 
na remonty nawierzchni dróg (z odwodnieniem po-
wierzchniowym). Część środków została już rozdys-
ponowana na następujące inwestycje: Bielawa, ul. 
lawendowa, siedlec, ul. ogrodowa, oleśniczka, 
wilczyce, ul. złota, Borowa, poszerzenie ul. Par-
kowej wraz z miejscami parkingowymi przy NZOZ’ie 
i szkole. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane 
na przełomie stycznia i lutego.

Budowa kanalizacji sanitarnych 
i urządzeń kanalizacyjnych
W tym roku, w ramach zadań z zakresu  infrastruktu-
ry kanalizacyjnej, będziemy kontynuować działania 
już rozpoczęte oraz podejmować nowe realizacje: 
zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w rakowie i Bielawie (wartość całego zadania: 
12,4 mln zł; pula w 2018r.: 5,5 mln zł), budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. wilczyckiej w kieł-
czowie (3,5 mln zł), budowa rurociągu tłocznego 
szczodre-długołęka (2 mln zł), rozpoczęcie prac 
z zakresu optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków 
w mirkowie (budowa nowego budynku z terminem 
zakończenia w 2019 r.) (wartość szacunkowa całego 
zadania: 2 mln zł, pula w 2018 r.: 1 mln zł).

Budowa oświetlenia drogowego
W 2018 r. zabezpieczono pulę środków (2 mln zł) na 
budowę oświetlenia drogowego w następujących 
lokalizacjach: Bierzyce, dz. nr ew. 31/5; Budzi-
wojowice, dz. nr ew. 64/2; dobroszów oleśnicki, 
odcinek dz. nr ew. 367; domaszczyn, ul. różana 
i ogrodowa; Januszkowice, ul. wrocławska; 
Borowa, ul. Parkowa (uzupełnienie); godzieszowa, 
odcinek drogi powiatowej; kępa; łozina parking 
(przy Jodełce) oraz ul. lipowa; Pasikurowice, teren 
parku; siedlec, parking (przy NZOZ’ie); ramiszów, 
dz. nr ew. 104 i 106; szczodre, ul. Brzozowa; śliwice, 

odcinek ul. dębowej; wilczyce, ul. dębowa; 
Byków, oświetlenie parku; łozina/Bierzyce (przy 
zmodernizowanej w roku 2017 drodze); mirków, ul. 
azaliowa i makowa; kamień ul. nefrytowa.
Dodatkowo, jak co roku, zabezpieczona została pula 
środków na opracowanie w roku bieżącym nowych 
projektów dla budowy oświetlenia drogowego, 
realizowanych w kolejnych latach.

Budowa/kontynuacja budowy 
obiektów kubaturowych
W 2018 r. będziemy przede wszystkim kontynuować 
prace rozpoczęte w 2017 r., ale podejmiemy się też 
realizacji nowego zadania tj.: budowy przedszkola 
w Borowej (rozpoczęcie prac w 2018 r. z termi-
nem zakończenia w 2019 r.) – szacowana wartość 
całego zadania to 10 mln zł, pula w 2018 r.: 4 mln zł. 
Kontynuacja zadań z 2017 r.: kontynuacja prac po-
legających na rozbudowie szkoły w Mirkowie wraz 
z budową sali gimnastycznej, zakończenie prac pole-
gających na remoncie budynku szkoły podstawowej 
w Długołęce wraz z budową sali gimnastycznej.

Budowa boisk sportowych
W tym roku zaplanowano budowę boisk wielofunk-
cyjnych w następujących lokalizacjach: w Brzeziej 
łące (przy szkole) – 400 tys. zł, w stępnie (przy 
świetlicy) – 200 tys. zł,  w dobroszowie oleśnickim 
(przy świetlicy) – 400 tys. zł. Zaplanowano również 
środki na kontynuację prac na terenie działki zloka-
lizowanej przy ul. leśnej w kiełczowie (dz. nr ew. 
10/1, obręb wilczyce) – 100 tys. zł oraz rozpoczęcie 
prac w terenie, w zakresie budowy boiska w Janusz-
kowicach – 100 tys. zł.

Projekty dróg i chodników
W 2018 r. zabezpieczono pulę środków (300 tys. 
zł) na opracowanie dokumentacji projektowych 
dla budowy następujących dróg: przebudowa ul. 
wiejskiej w długołęce, remont ul. sienkiewicza, 
kopernika, Bema, zielona, odcinek ul. szkolnej 
w długołęce, przebudowa ul. łąkowej w mirkowie 
(do Kiełczowa), przebudowa dróg w mirkowie 
(etap I) - ul. Jaśminowa, rumiankowa, odcinek ul. 
różanej, sięgacz ul. kwiatowej.

Budowa chodników  
i dróg rowerowych
W 2018 r. zabezpieczono środki (ok. 12 mln zł) na 
budowę dróg rowerowych i chodników w nastę-
pujących lokalizacjach: ciąg pieszo-rowerowy 
w Borowej, ul. lipowa, ciąg pieszo-rowerowy 
w mirkowie, ul. kiełczowska (etap II) - odcinek od 
skrzyżowania z ul. kwiatową do włączenia w ul. 

Bławatną, droga rowerowa na odcinku długołęka-
-szczodre-domaszczyn-granica gminy wrocław, 
droga rowerowa na odcinku długołęka-Byków-
Borowa- granica gminy oleśnica, chodnik przy ul. 
dworskiej w wilczycach (dokończenie).

Rewitalizacja parku Szczodrem
W 2018 r. zabezpieczono pulę środków na rozpoczę-
cie prac w zakresie rewitalizacji parku w szczodrem 
(z terminem zakończenia w 2019 r.), dla którego 
to zadania udało się pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne. W ramach działania planujemy nadać 
nowy charakter temu terenowi poprzez budowę 
mocno rozbudowanej infrastruktury z zakresu 
placów zabaw, terenów rekreacyjnych i miejsc 
wypoczynku, a także poprzez wykonanie sieci alejek 
parkowych oraz ścieżek dydaktycznych, których 
stworzenie pozwoli na swobodne korzystanie 
z całego terenu (dotąd niedostępnego). Planujemy 
również uporządkować roślinność zarówno poprzez 
pielęgnację już istniejącej, jak i dokonanie szeregu 
nowych nasadzeń.

Urządzanie terenów zielonych
Na 2018 r. zabezpieczono pulę środków (300 tys. 
zł) na działania związane z urządzaniem terenów 
zielonych w następujących zadaniach: urządzenie 
parku w Bukowinie (etap II – kontynuacja prac 
z 2017 r.) – wyposażenie terenu w obiekty małej 
architektury; opracowanie dokumentacji projekto-
wej dla budowy nowego placu zabaw w mirkowie 
przy przebudowywanej szkole (z realizacją prac 
w terenie zaplanowaną na 2019 r. – po zakończeniu 
rozbudowy szkoły); opracowanie dokumentacji 
projektowej dla rozbudowy placu zabaw przy 
szkole w Brzeziej łące, budowa alejki parkowej 
oraz oświetlenia terenu placu zabaw w łozi-
nie,  montaż altany rekreacyjnej w tokarach na 
terenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej 
w siedlcu (przy placu zabaw). W ramach tej puli 
pozostaje również rezerwa na ewentualne opra-
cowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
placu zabaw w starym mirkowie (pod warunkiem 
pozyskania na ten cel działki – w chwili obecnej 
trwają działania w tym zakresie).

Montaż kontenera sanitarno-
szatniowego w Węgrowie
W 2018 r. powracamy do działań realizowanych 
w latach poprzednich tj. do montażu na potrzeby 
klubów sportowych, kontenerów szatniowo-sani-
tarnych przy boiskach piłkarskich na terenie gminy. 
W roku bieżącym kontener taki zostanie zamonto-
wany w węgrowie. Na to działanie zabezpieczono 
kwotę w wysokości 150 tys. zł. 

zadania  
do realizacJi - 2018
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inwestycJe/Fundusze zewnętrze

*dzieJe się - Przetargi w naszeJ gminie (StaN Na DZIeń 29.01.2018 r.)
nazwa PostęPowania  termin inFormacJa z otwarcia oFert termin realizacJi
Przetargowego otwarcia oFert  (ilośĆ złożonych oFert)/PodPisanie umowy umowy   

Przebudowa ul. Ptasiej i Słowiczej w Długołęce  16.02.2018 r. Postępowanie unieważnione  w dniu 17.01.2018  28.09.2018 r. 
  (ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający  
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).   
Przebudowa ul. Familijnej w Wilczycach 18.01.2018 r. Wpłynęły 2 oferty (trwa ich analiza). Oferta z najniższą ceną: 31.08.2018 r. 
  BUD-AGrO sp. z o.o. 1 907 810,53 zł brutto.
Usługa koszenia terenów zielonych 29.01.2018 r. Wpłynęły 3 oferty (trwa ich analiza). Oferta z najniższą ceną: 15.12.2018 r. 
  PAkieT Nr 1: Pracownia Architektury krajobrazu Małgorzata 
  Wilczak 286 520,00 zł brutto PAkieT Nr 2: Zakład kształtowania 
  Terenów Zielonych SiLVecO Piotr czarny 324 520,00zł brutto.
Usługa koszenia pasa drogowego 26.02.2018 r.  15.12.2018 r.
remonty cząstkowe dróg bitumicznych 22.01.2018 r. Wpłynęły 3 oferty (twa ich analiza). Oferta z najniższą ceną: 15.12.2018 r. 
  „Bisek” Wojciech Bisek 150 932,68 zł brutto.
Oznakowanie dróg gminnych 30.01.2018 r.  15.12.2018 r.
Dostawa kruszywa 01.02.2018 r.  15.12.2018 r.
równanie dróg gminnych 08.02.2018 r.  15.12.2018 r.
Budowa boisk wielofunkcyjnych (Brzezia Łąka, Stępin,  planowany termin ogłoszenia:  3 miesiące 
Dobroszów Oleśnicki) ii połowa lutego 2018 r.   
Dywanik Oleśniczka 14.02.2018 r.  3 miesiące
Budowa drogi rowerowej Długołęka-Byków-Borowa 27.02.2018 r.  15.09.2018 r. 
- granica gminy Oleśnica (zadanie 1)   
Budowa drogi rowerowej Długołęka-Szczodre-Domaszczyn 28.02.2018 r.  15.09.2018 r. 
- granica gminy Wrocław (zadanie 2)
Przebudowa ul. Ptasiej i Słowiczej w Długołęce (POWTÓrkA) 6.02.2018  28.09.2018
rozbudowa drogiz zarurowaniem rowu na dz. nr ew. 513 pod  23.02.2018  3 miesiące 
poszerzenie drogi w m. Wilczyce, ul. Złota, dz. nr ew. 413, gm. Długołęka   

P rojekt będzie realizowany do 30.09.2019 
r. i umożliwia firmom mającym siedzibę 
na terenie obszaru ZIT WrOF (w tym 
gminy Długołęka) pozyskanie dofinan-

sowania na skorzystanie z  rozwojowych usług 
doradczych.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie 
w formie:

1. doradztwa/wsparcia merytorycznego w za-
kresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwo-
ści dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP 
i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, 
pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplika-
cyjnej (doradztwo bezpłatne).

2. udzielenia wsparcia w formie grantu na 
usługę doradczą (w formie refundacji). Usługa 
doradcza, świadczona przez doradcę zewnętrz-
nego (Instytucję Otoczenia Biznesu), która nie 
ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest 
tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjny-
mi przedsiębiorstwa.

Oferowane wsparcie dotyczy działań dorad-
czych w wielu obszarach, np.:

- opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu;

- uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgod-
ności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn 
i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

- projektowania, wdrażania i doskonalenia sy-
stemów zarządzana jakością i zarządzania środo-
wiskowego;

- wykorzystywania zaawansowanych techno-
logii informatycznych w przedsiębiorstwie;

- doradztwa prawno-podatkowego związane-
go z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;

- usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrz-
nych źródeł finansowania działalności przed-
siębiorstw (z wyłączeniem dokumentacji 
związanej z aplikowaniem o środki Funduszy 
Europejskich).

W celu uzyskania kompleksowych informacji 
zapraszamy Państwa do kontaktu z biurem pro-
jektu: Wrocławska Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A., ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław, 
tel. 71 79 70 400.

anna Pierzchała
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
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Granty na usługi doradcze  
dla przedsiębiorców Ponadto informujemy,  

iż Punkt informacji europejskiej 
w urzędzie gminy długołęka
zaPrasza na BezPłatne konsultacJe w  ramach 
Mobilnego Punktu informacyjnego we Wrocławiu 28 
lutego 2018 r. (tj. środa), w godz. 10.00-14.00 w Urzę-
dzie Gminy Długołęka (pokój 124), ul. robotnicza 12, 
55-095 Mirków
zakres świadczonych usług: Podczas Mobilnego 
Punktu informacyjnego, mającego formę konsultacji 
bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwoś-
ciach otrzymania dofinansowania z funduszy zewnętrz-
nych oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

wrocławska agencja rozwoju regionalnego s.a. realizuje projekt  
dofinansowany ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego  
pn. „granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora msP-zit wroF” 
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wywiad

W gminie Długołęka na 24 funkcjonujące klu-
by sportowe, 19 stanowią kluby piłkarskie. 
Jak pan ocenia kondycję naszej lokalnej piłki 
nożnej? Czy jest coś czym wyróżniamy się na 
tle pozostałych gmin?
Okrętem flagowym gminy jest klub „GKS Mir-
ków-Długołęka”, który po rundzie jesiennej zaj-
muje III miejsce w klasie „okręgowej”, z dużymi 
szansami na awans do IV ligi. Jeśli awans dojdzie 
do skutku gmina zyska przedstawiciela w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej prowadzonej przez 
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Na mecze do 

Mirkowa przyjedzie wiele drużyn z całego Dol-
nego Śląska, co stanowić będzie cenny aspekt 
promocyjny. Aby tak się jednak stało zespół musi 
zagrać na wiosnę koncertowo. Znając klub wiem, 
że nie odpuści. Wówczas zrodzi się pytanie, gdzie 
GKS będzie mógł rozgrywać IV ligowe mecze. 
W chwili obecnej boisko, na którym gra nie speł-
nia wymagań Komisji ds. Licencji Klubowych. 
Wiem jednak, że pani wójt dołoży wszelkich sta-
rań, aby wspomóc klub w tej kwestii. Pozostałe 
zespoły dzięki wsparciu waszego samorządu, za 
co bardzo dziękuję, radzą sobie nieźle w poszcze-
gólnych rozgrywkach A i B klasy.

Uroczystości otwarcia hali sportowej w Kieł-
czowie, która odbędzie się 10 lutego, towa-
rzyszyć będzie gala wręczenia Stypendiów 
Sportowych Wójta Gminy Długołęka. Wśród 
79 młodych stypendystów znajduje się tylko 
jedna osoba, która otrzymała je za osiągnię-
cia w dziedzinie piłki nożnej. Czy ma pan dla 
nas radę, co zrobić aby więcej młodych ludzi 
garnęło się do footballu?
W tym przypadku należy rozróżnić jakość i ilość. 
Piłka nożna w gminie Długołęka ilością klubów 
oraz ilością szkolonych dzieciaków bije na głowę 

wszystkie inne dyscypliny. Muszę jednak stwier-
dzić, że w piłce nożnej nie tak szybko zostaje się 
Lewandowskim. Wszystko wymaga zaangażo-
wania, determinacji i regularnego treningu. Przy 
okazji gratuluję sukcesów wszystkim stypendy-
stom z gminy Długołęka.

piastuje pan funkcję wiceprezesa pzpn. Ja-
kie emocje towarzyszą panu przed tegorocz-
nymi Mistrzostwami Świata w Rosji?
Nie mogę się doczekać rozpoczęcia mistrzostw. 
Mamy dobry zespół i dobrego trenera. Przy 
odrobinie szczęścia możemy powalczyć o wy-
soką pozycję. Jesteśmy jednak na początku od-
budowy polskiej piłki. Za chwilę odpalimy dwa 
ciekawe projekty: Mobilną Akademię Młodych 
Orłów, która na pewno zawita również do gmi-
ny Długołęka oraz zatrudnimy specjalną osobę, 
która będzie animatorem piłki nożnej w szkołach 
podstawowych. Za darmo wyszkolimy każdego 
nauczyciela, który będzie chciał prowadzić zaję-
cia WF z zakresu piłki nożnej oraz wyposażymy 
ich w potrzebne podręczniki do tego celu. I tutaj 
również liczymy na przychylność pani wójt. Prę-
dzej czy później zdolny piłkarz z gminy Długołę-
ka zadebiutuje w Reprezentacji Polski.

przed nami gala wręczenia Stypendiów Spor-
towych Wójta Gminy Długołęka. Wśród wy-
różnionych pojawiło się, aż 11 zawodników 
z  pana klubu. Jak ocenia pan wagę stypen-
diów i  ich wpływ na dalszy rozwój młodych 
sportowców?
Stypendia Wójta Gminy Długołęka za wynik 
sportowe będą miały duże znaczenia dla młodych 
zawodników naszego klubu. Sport to nie tylko 
ciężka praca na treningach i poświęcony czas. To 
też koszty ponoszone na zakup strojów trenin-
gowych i startowych, wyjazdy na zawody, obo-
zy i wyposażenie sportowe. Wraz z sukcesami 
sportowymi koszty zaczynają rosnąć. Zawodnik, 
który ciężko pracuje pięć razy w tygodniu szybciej 
zużywa sprzęt, chce też brać udział w kolejnych 
zawodach – i tak kula się napędza.

Stypendia mają też drugie, nawet ważniejsze 
znaczenie …
Dokładnie! Stypendia to nie tylko środki na pokry-
cie kosztów przysłowiowych dresów. To bardzo  
ważny element motywacji młodego sportowca. 
Stypendysta, który może otrzymać za wylane litry 
potu na treningach i kilometry biegania gratyfika-
cję w formie stypendium ma dodatkowy bodziec 
do ciężkiej pracy. W naszym klubie są dzieci z całej 
gminy. W wielu przypadkach trening nie ograni-
cza się do czasu spędzonego na bieżni czy (i to pięć 
razy w tygodniu!), ale też czasu potrzebnego na do-
tarcie na miejsce treningu. To wymaga dużego za-
parcia i motywacji. W naszym klubie bardzo duży 
nacisk kładziemy na atmosferę i przygotowanie 
mentalne zawodnika. Sukcesy sportowe to nie tyl-
ko satysfakcja z medalu i powód do dumy rodziców 

i trenerów. To też promocja gminy, jako miejsca 
dającego możliwość rozwoju talentów sportowych 
dzieci i młodzieży. Stypendia odbieramy, jako do-
wód uznania i honorowania młodych gminnych 
talentów, za to że reprezentują gminę Długołęka 
w rywalizacji lekkoatletycznej w Polsce i za granicą.

Jakie emocje towarzyszą zawodnikom przed 
galą?
To bardzo ważne wydarzenie dla zawodników 
i ich rodzin, nie tylko ze wglądu na kwotę stypen-
dium, ale również sam fakt docenienia ich pracy 
i poświęcenia. Gala odbędzie się w Kiełczowie. 
Liczymy, że to wydarzenie zadziała również pro-
mocyjnie na dzieci z tej miejscowości i zachęci 
do rozpoczęcia przygody z lekką atletyką w GKS 
START Długołęka.

Jesteśmy na początku odbudowy  
polskiej piłki nożnej

Motywacja sportowców w kilku wymiarach

Prezes dobrze zna gminę Długołęka i kibicuje młodym 
sportowcom
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Z andrzejem Padewskim wiceprezesem Polskiego związku Piłki nożnej i prezesem dolnośląskiego związku 
Piłki nożnej rozmawiała anna chomicka.

Z henrykiem Benkowskim prezesem gks start rozmawiała anna chomicka.
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