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100 lat odzyskania  
przez Polskę niepodległości

Radni gminy Długołęka pod-

czas ostatniej sesji jednogłoś-

nie podjęli uchwałę w sprawie 

ustanowienia 2018 roku Rokiem 

Gminnych Obchodów Jubileu-

szu 100-lecia Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. W marcu 

specjalnie powołana komisja 

obradować będzie nad harmono-

gramem wydarzeń, które będą 

odbywały się w ciągu całego 

roku, aby uczcić ten znamienity 

dla naszego kraju jubileusz. Har-

monogram zostanie udostępnio-

ny Państwu w kolejnym numerze 

gazety gminnej oraz na stronie 

internetowej gminy i Facebooku.

Walentynki w Pesto
Gmina Długołęka i restauracja Pesto z Dłu-
gołęki zorganizowały na gminnym Facebo-
oku konkurs dla wszystkich zakochanych. 
Do wygrania był voucher o wartości 200 zł 
na kolację w nowo otwartej, włoskiej re-
stauracji. Wystarczyło opublikować swoje 
zdjęcie z drugą połówką i zebrać najwięcej 
polubień. W naszym konkursie zwyciężyli 

na skróty
Szanowni  
mieszkańcy!

Wraz z zakończeniem corocznych Balów Seniora dobiegł końca 

czas karnawału. Każde spotkanie z seniorami jest dla mnie 

niezapomnianym wydarzeniem, przynoszącym mnóstwo ra-

dości i pozwalającym na naładowanie wewnętrznych baterii. Cieszę się, że 

pomysł na tę imprezę, który zrodził się w mojej głowie ponad 10 lat temu, 

przynosi wciąż pozytywny odzew.

Przed nami natomiast kolejne wydarzenie – Gminny Dzień Kobiet. Zapra-

szam wszystkie mieszkanki gminy na babskie spotkanie, które w tym roku 

odbędzie się pod hasłem „Podaruj sobie zdrowie i urodę”. O tym, co przygo-

towaliśmy dla Pań przeczytacie na str. 8. Dodam tylko, że mocno postawi-

liśmy na temat zdrowia. Podczas imprezy będzie można skorzystać z dar-

mowych badań cytologicznych, badania wzorku, badania krwi itp. Warto 

skorzystać z tej okazji i przebadać się.

Na stronie 7 z kolei zamieściliśmy relację z otwarcia hali sportowej przy 

szkole w Kiełczowie. Korzystając z okoliczności zaprosiliśmy na tę uro-

czystość tegorocznych stypendystów sportowych, którymi chcieliśmy się 

pochwalić na forum całej gminy. Nasi sportowcy, mimo młodego wieku, 

osiągają naprawdę imponujące wyniki. Wykaz wszystkich stypendystów 

znajdziecie pod artykułem.

Jedną halę sportową otworzyliśmy, a dwie kolejne przyszkolne sale gimna-

styczne są w budowie. O stanie bieżących, jak i planowanych na najbliższy 

czas inwestycji piszemy na str. 11. Zachęcam też do zapoznania się z na-

szym nowym cyklem „Zero waste”. Pracownicy wydziału ochrony środo-

wiska radzą, jak w łatwy sposób zmienić pewne przyzwyczajenia, aby żyć 

ekologicznie i ekonomicznie. 

Zachęcam do lektury!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
mieszkańcom gminy Długołęka. Niech ten szczególny czas wypełniony będzie poczuciem nadziei i otuchy, 
przyniesie Wam pokój ducha, wzajemną życzliwość oraz wiele miłych chwil spędzonych w gronie rodziny 
i najbliższych przyjaciół. Życzę Wam także, aby święta były okazją do zatrzymania się i odpoczęcia od tempa 
życia, jakie towarzyszy nam na co dzień. Niech wiosenna aura, która już niebawem ukaże się za oknami, wyzwoli 
w Was energię i radość.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Basia Ciorach-Tworek i Łukasz Tworek, kó-
rzy spędzili bardzo romantyczny i smaczny 
walentynkowy wieczór. Gratulujemy!

Dzieci przeniosły się  
do zaczytanej krainy

22 lutego pierwszaki ze wszystkich 
gminnych szkół spędziły kolejny czwartek 
z kulturą. Tym razem dzieci odwiedziły 
ATM Scenę na Bielanach, gdzie wzięły 

udział w przedstawieniu „Zaczytana krai-
na”. – Podczas spektaklu dzieci w bardzo 
atrakcyjny sposób otrzymały przekaz, jak 
wartościowe jest czytanie książek. Młodzi 
widzowie aktywnie przeżywali historie bo-
haterów poprzez taniec i klaskanie. Po za-
kończeniu przedstawienia dzieci spotkały 
się z aktorami i zadawały im mnóstwo py-
tań - opowiada Agnieszka Wysocka, wycho-
wawczyni ze szkoły w Kiełczowie. Podobne 
relacje otrzymujemy z pozostałych szkół. 
– Cała społeczność naszej szkoły zachwy-
cona jest inicjatywą „Czwartków z kulturą”, 
a dzieci biorą w nich udział z największą 
przyjemnością – komentuje nauczycielka 
ze szkoły w Borowej Joanna Juszczak – Ry-
białek. Wszystkie przedstawienia, w ra-
mach cyklu organizowanego przez gminę, 
są dostosowane do dzieci w wieku 7 lat 
i mają na celu nie tylko zapewnić rozrywkę, 
ale też rozwijać i kształcić młodych ucz-
niów. - Cieszymy się, że akcja jest cykliczna 
i przede wszystkim bezpłatna! To bardzo 
ważne, gdyż z oferty kulturalnej korzystać 
mogą wszystkie nasze dzieci bez względu 
na status materialny – podkreśla pani Jo-
anna i dodaje, że dzieci bardzo przeżywają 
każdy wyjazd. – Z niecierpliwością czekają 
na kolejny czwartek, po każdym przedsta-
wieniu opowiadają sobie o nim, wykonują 
rysunki nawiązujące do spektakli – mówi. 
Dzieci z Borowej zgodnie przyznały, że naj-
ciekawszą do tej pory był wizyta w Teatrze 
Polskim, gdzie przedstawienie połączone 
było z pokazem akrobatycznym. Kolejny 
„Czwartek z kulturą” już w marcu.

na skróty                    na skróty                    na skróty

z życia gminy
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Walentynkowe menu przypadło zakochanym do gustu

Gminne Talenty 2018  
– edycja specjalna

Już 6 kwietnia w urzędzie gminy odbędzie 
się casting do V edycji Gminnych Talen-
tów. Tegoroczny konkurs będzie jednak 
różnił się od dotychczasowych wydarzeń. - 
W związku z obchodami 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości chcemy za-
proponować uczestnikom przygotowanie 
występów związanych z tym wyjatkowym 
jubileuszem – mówi Anna Chomicka z wy-
działu promocji. Jeśli śpiewasz, tańczysz, 
piszesz wiersze, grasz na instrumencie mo-
żesz wziąć udział w Gminnych Talentach. 
Twój występ nawiązywać musi jednak do 
tematyki patriotycznej lub do klimatu jaki 
panował w początkowych latach XX wieku. 
- To co pozostało bez zmian to wybór 10 
uczestników do wielkiego finału, który 
odbędzie się podczas Dni Gminy Długołę-
ka oraz nagroda do wygrania – czyli czek 
w wysokości 1000 zł – dodaje Chomicka 
zachęcając do udziału w castingu. Szcze-
góły dotyczące konkursu już niebawem na 
stronie internetowej gminy i na FB.

Opracowali
anna chomicka, miłosz krzemiński

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Dzieci obejrzały spektakl i spotkały się z aktorami
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zwierzak  
dO adOpcji

czekam na ciebie!

Tytus  
- pies średniej 

wielkości  
w typie beagle szuka 

nowego domu.
Prosimy o kontakt  

pod nr  
tel. 71 323 02 72  
lub 518 756 665. 

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z gminy Długołęka życzę 
satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych 
relacji z mieszkańcami oraz udanych inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności. Dziękuję za dotychczasowy wysiłek włożony 
w rozwój sołectwa i gminy.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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kulTura w gminie

Biblioteki gminy długołęka rozpoczęły 
nowy rok pracowicie. czytelnicy mieli 
możliwość wzięcia udziału w spotkaniach 
dyskusyjnych klubów książki, klubu małego 
czytelnika, włączyć się w projekt „książka 
dla bobasa”, uczestniczyć w zajęciach 
edukacyjnych dot. internetu oraz obejrzeć 
wystawę o szwedzkiej literaturze dziecięcej.

Dyskusyjny Klub Książki
Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Długołęce dotyczyło wątków kuli-
narnych w literaturze pięknej. Okazuje się, że 
obecne w książkach przepisy na dania, opisy 
aromatów, przypraw, przyrządzania i podawa-
nia potraw oraz relacje z poznawania kuchni 
świata są dodatkiem do głównego wątku, 
a niekiedy - mają ogromne znaczenie dla fa-
buły, determinując losy bohaterów lub będąc 
tropem prowadzącym do rozwiązani zagadki.

Klub Małego Czytelnika

W piątek 26 stycznia 2018 r. odbyło się 
pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Małego 
Czytelnika. Wszyscy uczestnicy zajęć poszuki-
wali warzyw i owoców w bajkach, wierszach 
i opowiadaniach dla dzieci. Dzięki książce 
„Przekroje owoce i warzywa” autorstwa 
Agnieszki Sowińskiej, dzieci zajrzały do środka 
jabłek, gruszek, pomidorów i ogórków, a po-
tem wraz z rodzicami przygotowały warzyw-
no-owocowy bal przebierańców, przy którym 
- jak zawsze - było dużo dobrej zabawy!

Książka dla bobasa
Uczniowie z gimnazjum i liceum w Długo-
łęce włączyli się w biblioteczny projekt 
„Książka dla bobasa”. Od listopada 2017 r. 
do stycznia 2018 r. młodzież spotykała się 
w bibliotece i z wielkim zaangażowaniem 
szyła książki sensoryczne dla dzieci w trud-
nej sytuacji życiowej. W tej chwili wspa-
niałe książeczki są już gotowe i niebawem 
powędrują do maluchów.

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 lutego 2018 r. obchodziliśmy Dzień 
Bezpiecznego Internetu. Już od kilku lat 
biblioteki z gminy Długołęka przyłączają się 
do tej ogólnopolskiej akcji, która przybliża 
dzieciom możliwości jakie daje Internet, ale 
także wskazuje na zagrożenia jakie ze sobą 
niesie. W związku z tym w bibliotekach od-
były się zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół 
podstawowych, mające na celu zaopatrzenie 
dzieci w niezbędne wskazówki do bezpiecz-
nego poruszania się w sieci internetowej.

Wystawa „Szwedzka  
Literatura Dziecięca”
W bibliotece w Długołęce w lutym można 
było obejrzeć wystawę szwedzkiej lite-
ratury dziecięcej – „Dziecko w centrum” 
z Ambasady Szwecji w Warszawie. Spora 
kolekcja tej literatury jest dostępna w na-
szych bibliotekach, do których wypoży-
czania serdecznie zapraszamy. Wśród 
ulubionych tytułów znajdziecie m.in. serię 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” 
i „Nelly Rapp” oraz spory wybór książek 
Astrid Lindgren.

Wrocławskie krasnale  
w naszym GOK-u!
26 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Długołęce otworzona została wysta-
wa fotografii poświęcona wrocławskim 

krasnalom. Odwiedzający siedzibę ośrodka 
kultury będą mogli podziwiać ją do dnia 8 
marca br. w sali wystawowej. Wstęp wolny!

Podczas ferii z GOK-iem  
odkryliśmy wiele nowych pasji

Tegoroczne ferie zimowe z GOK-iem upłynę-
ły pod hasłem „Odkrywamy pasje”. Zapro-
szeni goście opowiadali o swoich zamiłowa-
niach, hobby oraz zainteresowaniach, które 
w dorosłym życiu stały się ich zawodem. 
Wśród pasjonatów prowadzących zajęcia 
byli: Amelia Jachimowicz - muzyka, Bolesław 
Grabowski - podróże, Dariusz Kubicki - krót-
kofalarstwo, Wojciech Jedynak – japońskie 
szachy, Radek Jaszczyszak - perkusja, Janina 
Sołtysiak - rękodzieło, Tadeusz Luty - nur-
kowanie, Tomasz Kraśnicki i Filip Marszałek 
– szermierka, Henryk Boruta i Jerzy Jeziorski 
– paralotniarstwo, kitesurfing, Ewa Mielca-
rek (Fundacja Ważka) – biografia przedmiotu 
oraz Tomasz Kurp - beatbox. Przez okres 
dwóch tygodni uczestnicy zgłębiali tajniki 
pasji prowadzących, przy okazji odkrywając 
własne zainteresowania. Dopełnieniem 
czasu między spotkaniami były różnorodne 
warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy 
integracyjne.

migawki kulturalne
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Rodzice i dzieci podczas zabawy w ramach Klubu Małego 
Czytelnika
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Literatura szwedzka okazała się interesująca dla 
naszych dzieci
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Dzień Bezpiecznego Internetu
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z życia gminy

Pierwsza edycja turnieju o puchar 
wójta gminy długołęka przeszła 
do historii. dwa dni zmagań na 
parkiecie nowej hali sportowej 
w kiełczowie przyniosły wiele 
emocji. Turniej stał na wysokim, 
wyrównanym poziomie ale osta-
tecznie zwycięzca mógł być tylko 
jeden. w pierwszej edycji imprezy 
triumfowała Perła węgrów.

P ierwszy dzień turnieju to rozgrywki 
grupowe. Dziesięć zespołów, które 
zgłosiły chęć udziału, zostało po-
przez losowanie podzielonych na 

dwie grupy, gdzie rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. W grupie A znalazły się: 
KS Łozina, AS Kiełczów, Hasco-Lek, GKS 
Kamień, PP-DŁK F.C., natomiast w grupie 
B: Perła Węgrów, Banda Grubego, Starsze 
Towarzystwo Kopaczy, KS Długołęka 2000, 
Tęcza Brzezia Łąka. W trakcie rozgrywek 
fazy grupowej mieliśmy okazję podziwiać 
występ młodych cheerleaderek ze szkoły 
w Kiełczowie, które zaprezentowały swój 
układ pomiędzy rozgrywkami drużyn. Ry-
walizacja była wyrównana, a mecze stały 
na wysokim poziomie. Ostatecznie grupę 
A wygrał zespół PP-DŁK F.C., który w fina-
le zmierzył się ze zwycięzcą grupy B – Per-
łą Węgrów. Natomiast w meczu o brązowy 
medal zawalczyły drużyny AS Kiełczów 
i Starsze Towarzystwo Kopaczy, które za-
kończyły rywalizację grupową na drugich 
miejscach.

Perła zgarnia nagrody
W meczu o 3. miejsce zwyciężyła drużyna 

AS Kiełczów pokonując Starsze Towarzy-
stwo Kopaczy 8:5. Dodatkowo wyróżniony 
został zawodnik z Kiełczowa – Michał paw-
lak, który w ciągu całego turnieju strzelił aż 
11 bramek i zdobył tytuł Króla Strzelców. 
Mecz finałowy do pewnego momentu był 
bardzo wyrównany, jednak z czasem prze-
waga Perły była coraz bardziej widoczna. 
Ostatecznie zawodnicy PP-DŁK F.C. ulegli 
0:4 i zajęli drugie miejsce w turnieju. Histo-
rycznym zwycięzcą I Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dłu-
gołęka została perła Węgrów. Zawodnicy 
węgrowskiej drużyny zostali wyróżnieni tak-
że indywidualnie. Michał banach otrzymał 

miano MVP turnieju, natomiast jego brat 
Jakub Banach został wybrany najlepszym 
bramkarzem. Gratulacje!

impreza będzie kontynuowana
Podczas drugiego dnia turnieju zadbano 

o dodatkowe atrakcje – najpierw wystąpiła 
starsza grupa cheerleaderek z Kiełczowa, 
a następnie mistrz świata w freestyle fo-
otball – Paweł Skóra, który zaimponował 
sztuczkami z piłką. - Cieszy nas, że pomysł 
organizacji tego typu imprezy został przy-
jęty z dużym entuzjazmem i nie mieliśmy 

najmniejszych problemów z zebraniem 
dziesięciu chętnych drużyn. Mam nadzieję, 
że wszyscy dobrze się bawili, co było naszym 
priorytetem. Poziom gry był na prawdę wy-
soki – byliśmy świadkami wielu wspania-
łych akcji i pięknych bramek. Dziękujemy 
wszystkim drużynom za udział, sponsorom 
za wsparcie, szkole w Kiełczowie za udo-
stępnienie sali i zapraszamy na kolejną edy-
cję za rok - podsumowuje Anna Chomicka 
z wydziału promocji gminy.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Perła Węgrów triumfatorem  
I gminnego turnieju halówki
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Finaliści turnieju w pełnych składach
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Tak zawodnicy Perły Węgrów cieszyli się ze zwycięstwa

sponsorzy: 

Brave Design
Jako
Pizza Station Długołęka
Siłownia Rimini Długołęka 
selgros,
elmag system 
Puma Sports Center

Wspaniały występ mistrza świata  
– Pawła Skóry
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Doping doprowadził AS Kiełczów na podium 
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z życia gminy

T aniec, śpiewy i dużo śmiechu– to nieod-
łączne elementy każdego balu. Formy, 
wigoru oraz chęci do zabawy naszym 
seniorom pozazdrościć mogą nawet 

nastolatkowe! – Bale Seniora to jedne z najpięk-
niejszych wydarzeń, jakie odbywają się w gmi-
nie. Uczestnicy przygotowują się na nie jak na 
największe bale. Pięknie wystrojone panie, 
panowie w eleganckich garniturach - to nasi 
seniorzy tworzą niepowtarzalny klimat tej im-
prezy, która dzięki ich niemalejącej frekwencji 
odbywa się z powodzeniem od ponad 10 lat – 
komentuje Iwona Agnieszka Łebek.

Balów przybyło, seniorów też!
Wyjątkowy klimat to także zasługa współor-

ganizatorów balów – szkół z terenu gminy Dłu-
gołęka. - Dziękuję wszystkim dyrektorom, pra-
cownikom szkół oraz członkom rad rodziców, 
którzy zaangażowani byli w organizację spot-
kań dla seniorów. Każdy bal był niepowtarzal-
nym przeżyciem za sprawą pięknych aranżacji 
sal oraz występów przygotowanych przez ucz-
niów szkół – podkreśla wójt Łebek. Zaintere-
sowanie balami nie maleje, a wręcz przeciwnie. 
Na prośbę mieszkańców gmina zorganizowała 
w tym roku dodatkowy bal – w sumie odbyło się 
ich aż dziewięć. – Członkowie Związku Emery-
tów i Rencistów w ciągu roku starają się często 
spotykać i wspólnie celebrować rozmaite oka-
zje. Bale Seniora należą do jednych z najbardziej 

lubianych wydarzeń. Nie wyobrażamy sobie bez 
nich karnawału – opowiada przewodnicząca 
związku Zofia Drozd.

wspomnienia uwiecznione na kliszy
Bale Seniora to także okazja do wzięcia udzia-

łu w różnych konkursach i zabawach, które na-
gradzane są pamiątkowymi gadżetami. W tym 
roku były to apaszki dla pań, szaliki na zimową 
porę dla panów i bawełniane torby, których 
używanie gmina szeroko promuje, jako eko-
logiczną alternatywę dla plastikowych toreb. 
– Obowiązkowo, na każdym balu wybraliśmy 
króla i królową balu. Aby zostać parą królewską 
należało wykazać się w różnych stylach tańca. 
Emocje przy tej konkurencji były ogromne! – 
opisuje Iwona Agnieszka Łebek, która była sze-
fową jury. Do największych atrakcji w tym roku 
zaliczyć należy jednak fotobudkę. Seniorzy chęt-
nie robili sobie zdjęcia z użyciem śmiesznych 
– peruk, kapeluszy, okularów. – To był strzał 
w dziesiątkę! Wraz z przyjaciółmi zrobiliśmy 
sobie serię zdjęć. Ależ się przy tym uśmialiśmy – 
opowiada pan Jan z Borowej. Zdjęcia były oczy-
wiście wywoływane na miejscu, każdy mógł je 
zabrać ze sobą do domu, jako pamiątkę z balu. 
Kolejna edycja balów już w 2019 roku.

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Wraz z Balami Seniora 
zakończył się karnawał 2018

kolejna edycja Balów seniora za 
nami. zabawy cieszyły się dużą 
przychylnością dorosłej części 
mieszkańców gminy. osobom 
postronnym wydawać by się mo-
gło, że są to spokojne, zasiadane 
spotkania. nic bardziej mylnego!

korony królewskie  
na parkiecie wywalczyli:
wilczyce – Barbara i ryszard czerwińscy
Brzezia Łąka – Józefa kaczmarczyk i Jan kulpa
Łozina – Janina i eugeniusz mrozikowie
siedlec – Teresa i Jan skurowie
szczodre – helena lewandowska i eliasz Bera
Mirków – kazimiera i mieczysław grzesikowie
Kiełczów – irena i ryszard stankiewiczowie
Długołęka – grażyna i zygmunt mochoniowie
Borowa – kazimiera i eugeniusz wilczyńscy
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Korony w Borowej wytańczyli Państwo Kazimiera 
i Eugeniusz Wilczyńscy
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Seniorzy chętnie brali udział w zabawach
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W Długołęce koronowani zostali Państwo 
Grażyna i Zygmunt Mochoniowie
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Para królewska z Kiełczowa - Państwo Irena i Ryszard Stankiewiczowie 
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Wszyscy seniorzy prezentowali się elegancko
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Seniorzy świetnie bawili się podczas robienia zdjęć w fotobudce
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z życia gminy

O twarcie hali to w szczególności świę-
to społeczności szkoły podstawowej 
w Kiełczowie. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego zyskali profesjonalne 

i nowoczesne miejsce pracy, a uczniowie obiekt, 
w którym rozwijać mogą swoje sportowe talen-
ty i pasje. Uzdolnionych sportowców w gminie 
Długołęka nie brakuje. Dowodem na to była 
gala wręczenia Stypendiów Sportowych Wójta 
Gminy Długołęka, która odbyła się w dniu de-
biutu obiektu sportowego - Nowa hala stała się 
idealnym miejscem do organizacji corocznej gali 
stypendialnej. W tym roku wyróżnionych w ten 
sposób zostało aż 79 młodych ludzi. Z większoś-
cią z nich miałam okazję spotkać się osobiście, 
uścisnąć ich dłoń i pogratulować wspaniałych 
wyników sportowych – mówiła później Iwona 
Agnieszka Łebek.

sport na skalę światową
Bieżący rok jest wyjątkowy w zakresie przyzna-

nych stypendiów. Pula środków przeznaczona 
w budżecie gminy na ten cel wynosi 138 tys. zł! 
Stypendia mają już swoją dziewięcioletnią trady-
cję, ale po raz pierwszy wręczone zostały w ta-
kiej wysokości. - Wpłynęła na to nie tylko ilość 
młodzieży, która spełniła kryteria konieczne do 
otrzymania wyróżnienia, ale przede wszystkim 
skala ich osiągnięć – komentuje wójt gminy. 
Wśród młodych sportowców znaleźli się m.in. 
Kamil Rzetelski - podwójny wicemistrz świata 
w pływaniu osób niepełnosprawnych (Meksyk 
2017), Paweł Dudkowski – wielokrotny repre-
zentant Polski juniorów w piłce ręcznej i za-
wodnik superligowej drużyny Zagłębie Lubin, 
Aleksandra Kucharska i Julia Rudkiewicz – re-
prezentatnki UKS Orient Łozina II, które po-
chwalić się mogą tytułem wicemistrzyń Europy 

Tak zaczynają mistrzowie świata!

stypendia sportowe wójta gminy długołęka za szczególne osiągnięcia w sporcie trafiły do:
Weroniki Belicak, Hanny Benkowskiej, Julii Bernhard, 
Nikoli Bilińskiej, Julii Brody, Natalii Dejneki, Darii 
Dolińskiej, Arkadiusza Drąga, Jana Droździka, Nicoli 
Dubik, Pawła Dudkowskiego, Nikoli Franieczek, Oliwii 
Franieczek, Patrycji Franieczek, Macieja Golca, Pawła 
Golca, Wiktorii Golińczak, Izabeli Hawrylak, Anny Ja-
sińskiej, Dawida Jastrzębskiego, Michała Juszczyka, 
Oliwii Karolak, Karola Kawińskiego, Marceliny Kikut, 
Wiktorii Kisiel, Mateusza Kloczko, Filipa Kmity, Marci-
na Kozaka, Mileny Krupy, Eryka Kwatera, Aleksandry 
Kucharskiej, Gabrieli Kucharskiej, Julii Kucharskiej, 
Oskara Kulczyckiego, Dawida Kuźmińskiego, Weroniki 
Łuczańskiej, Michaliny Maciejak, Natalii Michaś, Ty-
moteusza Michasia, Jana Miszczaka, Marii Mularczyk, 

Karola Noganowicza, Alicji Nowak, Wojciecha Papió-
ra, Patrycji Piekarskiej, Natalii Pietrzak, Aleksandry 
Pisary, Olivera Putza, Doroty Puzio, Kamila Pyrczka, 
Kaliny Raus, Klaudii Rubik, Julii Rudkiewicz, Pauliny 
Rutkowskiej, Bartłomieja Rybczyńskiego, Kamila Rze-
telskiego, Pauliny Salamagi, Igi Sigurskiej, Dominika 
Skorackiego, Jędrzeja Sobieskiego, Jagny Sosińskiej, 
Weroniki Stankiewicz, Krzysztofa Staronia, Dominiki 
Szponarskiej, Małgorzaty Szponarskiej, Oliwii Szturyło, 
Wiktorii Szymczak, Katarzyny Szymczyk, Tomasza Wa-
łaszka, Sebastiana Wawrzyniaka, Szymona Wojtkiewi-
cza, Justyny Woźnicy, Gabrieli Wójcik, Łukasza Wróbla, 
Karoliny Wypart, Julii Zajączkowskiej, Weroniki Zającz-
kowskiej, Dominiki Żmudy, Mateusza Żmudy.

w hokeju pięciosobowym (Mistrzostwa Europy 
U16 we Francji), Sebastian Wawrzyniak – mistrz 
Polski U16 w skoku w dal, bracia Maciej i Paweł 
Golcowie - reprezentanci Polski w rozgrywkach 
Pucharu Świata w szpadzie czy też rodzeństwo 
Natalia i Tymoteusz Michasiowe – światowej 
rangi golfiści w katgorii junior.

spotkanie z mistrzami
Święto sportu w Kiełczowie miało jeszcze 

inne odsłony. Do jednej z najciekawszych nale-
żało spotkanie z utytuowanym olimpijczykami. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się lekkoat-
leci – Ewelina Ptak, Marcin Marciniszyn i Jacek 
Bocian, którzy nie tylko symbolicznie prze-
cięli wstęgę podczas otwarcia hali, ale przede 
wszystkim spotkali się z młodymi sportowcami, 
wręczali im autografy i pozowali do wspólnych 
zdjęć. - Dla wielu naszych stypendystów zapro-
szeni goście to idole i wzory do naśladowania. 
Mam nadzieję, że spotkanie z nimi było miłą 

nagrodą za wysiłek, który na co dzień młodzi 
wkładają w treningi – mówiła Iwona Agnieszka 
Łebek.

Pierwszy test wypadł pomyślnie
Ceremonia otwarcia hali była pierwszym 

sprawdzianem jej możliwości zdanym na 
piątkę z plusem. Na ścianie wspinaczkowej 
zorganizowany został profesjonalny pokaz. 
Członkowie sekcji Rock Brothers, których 
opiekunem jest Fundacja Homo Perfectus przy 
asyście Arkadiusza Dzikiego-Seredy i Artu-
ra Kwiecińskiego zrobili niesamowite show. 
Wspinanie się na czas, ewolucje na wysoko-
ści – wszystko to wywarło na zgromadzonych 
gościach olbrzymie wrażenie. Występ kwar-
tetu smyczkowego The Sound Quartet po-
zwolił z kolei na zaprezentowanie wspaniałej 
akustyki sali. - Wierzę, że na nowo otwartej 
hali młodzi sportowcy stawiać będą swoje 
pierwsze kroki na drodze do wielkiej kariery 
i spełnienia marzeń. Będą tu rozwijane hart 
ducha, idee walki fair play, a przede wszystkim 
popularyzowane będzie prowadzenie zdrowe-
go stylu życia – podsumowuje wójt gminy.

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Przedstawiciele sportów wodnych wśród tegorocznych stypendystów
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Olimpijczycy chętnie pozowali do zdjęć z młodzieżą

10 lutego 2018 roku zapisał się na kartach historii naszej gminy, jako wielkie 
święto sportu. otworzyliśmy pierwszą, pełnowymiarową halę sportową 
w kiełczowie, wyróżniliśmy aż 79 stypendystów w dziedzinie sportu i gości-
liśmy najjaśniejsze gwiazdy lekkiej atletyki.
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z życia gminy/Fundusze zewnęTrze

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  W ramach programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch+ 2018” otrzymaliśmy dofinansowanie 
na utrzymanie 50 miejsc w gminnym żłobku 
w Długołęce. Kwota dofinansowania wynio-
sła 90 tys. zł.

n  W ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla województwa dolnośląskiego 
uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt 
partnerski pn. „Dolnośląskie Żłobki”, 
który dotyczy utworzenia dodatkowych 
24 miejsc w istniejącym żłobku w Długołę-
ce. Wartość projektu dla naszej gminy to 
ponad 250 tys. zł.

n  Otrzymaliśmy dofinansowanie z Komisji 
Europejskiej w ramach programu „Europa 
dla obywateli” na projekt pn. „Wszyscy 
jesteśmy europejczykami - 15 lecie 
współpracy samorządów Długołęki i Ve-
len na rzecz zaangażowanego   europej-
skiego”. Projekt dotyczy wizyty delegacji 
z Velen (Niemcy) w gminie Długołęka, która 

odbywać się będzie w maju w związku 
z obchodzonym w tym roku jubileuszem 
zawarcia partnerstwa. Otrzymana kwota 
dofinansowania wynosi 5 tys. euro.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI  
O DOFINANSOWANIE?
n  Złożyliśmy wniosek pn. „program ograni-

czenia niskiej emisji na obszarze gminy 
Długołęka” do programu priorytetowego 
ograniczenia niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego realizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu. Wartość wsparcia w formie 
pożyczki to ok. 680 tys. zł.

n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania 
pn. „budowa ogólnodostępnej strefy ak-
tywności fizycznej w Siedlcu, gm. Długołę-
ka – siłownia napowietrzna i strefa relaksu” 
w ramach konkursu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Program rozwoju małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wie-
lopokoleniowym – OSA 2018”.   Wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

n  Do programu „Lokalny animator sportu 
2018” przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek 
pn. „Lokalny animator Sportu na Orlikach 
w brzeziej łące, Kiełczowie i łozinie”. 
Wnioskowana wartość dofinansowania to  
30 tys. zł.

n  W lutym złożyliśmy wniosek pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Długołęka w 2018 r.” do konkursu 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Wnioskowana kwota dofinanso-
wania to ponad 53 tys. zł.

doTacJe na Bieżąco

większa część atrakcji poświęcona bę-
dzie tematyce zdrowia. - Plagą dzi-
siejszych czasów stały się choroby 
nowotworowe. Zapada na nie coraz 

więcej kobiet, nawet w młodym wieku. Chcie-
libyśmy podczas tego wydarzenia przypomnieć 
wszystkim naszym mieszkankom, jak istotne 
są regularne badania i profilaktyka - podkreśla 
Iwona Agnieszka Łebek. W myśl hasła „Po-
daruj sobie zdrowie i urodę” Panie skorzystać 
będą mogły z różnorodnych, darmowych ba-
dań. Począwszy od badania wzroku, krwi, po-
ziomu cukru, aż po cytologię. - W budynku, 
w którym mieści się szkoła w Borowej funk-
cjonuje przychodnia zdrowia. Tam właśnie, 
w dniu imprezy wykonywane będą profesjo-
nale badania cytologiczne. Zachęcam Panie 
do wykorzystania tej okazji i przebadania się 

– apeluje wójt. Promowane będą również te-
maty związane z dastwem krwi i organów.

wszystko co kochają kobiety
O zdrowie należy dbać na wielu poziomach. 

Jednym z nich jest aktywność fizyczna i właści-
we odżywianie. Uczestniczki święta będą mogły 
spotakać się z dietetykami, fizjoterapeutami i tre-
nerami, których porady mogą okazać się bardzo 
motywujące i cenne. Będzie też szansa wyloso-
wać vouchery na realizowane przez firmy z tej 
branży usługi. - Większość atrakcji oraz działań, 
które zaproponujemy Paniom będzie oczywiście 
darmowa. Warto jednak zabrać ze sobą trochę 
gotówki, gdyż pojawią się ciekawe punkty han-
dlowe. Będzie można kupić wysokiej jakości 
herbaty i kawy, przyprawy, naturalnej produkcji 
czekoladki, zdrowe wypieki i pieczywo oraz to co 
Panie lubią najbardziej, czyli kosmetyki, biżuterię 
i ubrania. Koła gospodyń wiejskich zaproszą do 
kawiarenki z autorskimi poczęstunkami – za-
chęcają organizatorzy. Dzień kobiet nie mógłby 
się odbyć bez tradycyjnej strefy piękna. - Nasze 
fryzjerki, kosmetyczki, wizażystki i stylistki będą 
służyć swoimi umiejętnościami i wiedzą, każ-
dej zainteresowanej pani. Wszystko po to, aby 
w tym dniu każda kobieta poczułą się piękna, 
zadbana i zadowolona. Zapraszamy w sobotę 8 
marca. Starujemy o godz. 14.

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Piękne kobiety to zdrowe kobiety

gminny dzień kobiet będzie w tym 
roku okazją do skorzystania z bez-
płatnych badań, o których wiele pań 
zapomina na co dzień. Profilkatyka 
to najlepsza metoda zapobieganiu 
chorobom, na które narażone są 
kobiety w każdym wieku.
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Okuliści zbadają Twój wzrok i dobiorą odpowiednie okulary
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Przyznano  
dotacje  
na finansowanie 
rozwoju sportu

w budżecie na 2018 rok zaplanowanych zostało 331 209 zł na działalność realizowaną w każdej miejscowości 
przez jej mieszkańców w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. wysokość przyznanych środków uzależniona jest 
od ilości mieszkańców danej wsi i przeznaczana na cele integracji i aktywizacji miejscowości.

L.p. Wnioskodawca kwota przyznanej dotacji

1 gminny zespół sportowy „widawa” kiełczów 54 670,00
2 gminny klub sportowy „mirków - długołęka” 53 200,00
3 klub sportowy „łozina” 43 670,00
4 gminny klub sportowy „iskra” Pasikurowice 43 670,00
5 klub sportowy „Tęcza” Brzezia łąka 25 000,00
6 uczniowski klub sportowy academy kiełczów 25 000,00
7 klub sportowy „akademia sportu kiełczów” 25 000,00
8 uczniowski klub sportowy „orienT ii” łozina 22 000,00
9 klub sportowy Burza godzieszowa 21 240,00
10 stowarzyszenie rozwoju kultury Fizycznej dobroszów - Januszkowice 20 000,00
11 gks sTarT długołęka 17 700,00
12 gminne stowarzyszenie sportowe klubu sportowego „ długołęka 2000” 16 240,00
13 klub Piłkarski „99” śliwice 13 240,00
14 klub sportowy „Borowianka” Borowa 13 240,00
15 wilczycki klub sportowy wks wilczyce 13 240,00
16 klub sportowy „Perła” węgrów 13 240,00
17 gminny klub sportowy „kamień” kamień 13 240,00
18 klub sportowy Byków 13 240,00
19 klub sportowy „dąB” Pruszowice 12 600,00
20 klub sportowy mako Judo wrocław 7 000,00
21 klub sportowy” zieloni” szczodre 6 000,00
22 wiejski klub sportowy kątna 6 000,00
23 „szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w 2018r.” 5 000,00
24 uczniowski klub sportowy „szerszenie” długołęka 2 500,00

L.P sołectwo
kwota przeznaczona  
na inicjatywy lokalne 

na rok 2018

1. Brzezia łąka 20 000,00
2. długołęka 20 000,00
3. kiełczów 20 000,00
4. mirków 20 000,00
5. wilczyce 20 000,00
6. szczodre 17 449,00
7. domaszczyn 14 551,00
8. siedlec 12 434,00
9. Borowa 11 876,00

10. Pasikurowice 11 749,00
11 kamień 10 714,00
12. łozina 10 396,00
13. Byków 9 743,00
14. Januszkowice 8 597,00
15. Piecowice 8 310,00
16. Pruszowice 7 944,00
17. stępin 7 132,00
18. godzieszowa 7 129,00
19. śliwice 6 830,00
20. kątna 6 782,00

21. Bielawa 6 702,00
22. Bierzyce 5 890,00
23. ramiszów 5 429,00
24. oleśniczka 5 142,00
25. kiełczówek 4 951,00
26. raków 4 601,00
27. Bukowina 4 527.00
28. węgrów 4 198,00
29. dobroszów 4 076,00
30. kępa 3 200,00
31. łosice 3 184,00

32. zaprężyn 3 073,00
33. Bąków 3 000,00 
34. Budziwojowice 3 000,00
35. dąbrowica 3 000,00
36. Jaksonowice 3 000,00
37. krakowiany 3 000,00
38. michałowice 3 000,00
39. Pietrzykowice 3 000,00

40. skała 3 000,00

41 Tokary Brak wniosku

w styczniu ogłoszony został kon-
kurs na finansowanie rozwoju 
sportu skierowany do klubów 
sportowych działających na 

terenie gminy Długołęka. Pula środków 
zabezpieczona na ten cel wynosiła 495 
740 zł. Do konkursu mogły przystąpić 
kluby nienależące do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu osiąg-
nięcia zysku, a także prowadzące swoją 
działalność w następujących dyscypli-
nach: piłka nożna, lekkoatletyka, hokej 
na trawie, judo, badminton. Do konkur-
su przystąpiły 24 kluby i wszystkie uzy-
skały dofinansowanie.

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

witajcie na świecie!

Mateusz Balicki, Sara Banaś, Antoni Bar, Emilia Bernat, Ty-

mon Biały, Gustaw Binowski, Cezary Bujak, Zofia Brzezińska, 

Karol Czerwiński, Iga Gauza, Sebastian Górka, Szymon Gro-

nicki, Barbara Gumienna, Magdalena Haba, Tymon Hanzel, 

Patrycja Hebisz, Tymon Jastrzębski, Nela Kamińska, Mikołaj 

Kierśnicki, Stanisław Koźmiński, Igor Kunecki, Maksymilian 

Kupski, Aleksander Lindner, Szymon Lubkiewicz, Zofia Ma-

chander, Bartosz Marczewski, Jagoda Ordon, Cezary Ostro-

wski, Jakub Płóciennik, Wiktoria Podolecka, Armin Przyklenk, 

Dawid Rogoziński, Robert Salomon, Łukasz Szarpak, Adam 

Szymański, Mikołaj Ściepuro, Nikola Tworek, Natalia Urba-

nowicz, Jagoda Wasilewska, Hubert Well, Ignacy Wojewoda, 

Ksawery Wykpisz.

dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy zdrowia 
i pięknych lat życia! a waszym rodzicom gratulujemy 
takiego szczęścia! 
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krok ii - Picie wody z kranu, 
czyli jak w prosty sposób 
ograniczyć nadprodukcję 
butelek PeT.

co roku do polskich 
sklepów trafia aż 
4,5 mld plasti-
kowych butelek 

PET. Ponownie przerabia-
nych jest 1,1 mld sztuk i choć to 
niezły wynik, wciąż ponad 3 mld butelek wy-
rzucanych jest do śmieci. Czy wiecie, że każda 
taka butelka ma czas rozkładu sięgający nawet 
500 lat? Co więc zrobić, aby wyeliminować 
problem plastikowych, nieekologicznych bu-
telek?

„kranówka” wraca do łask
Alternatywą może być spożywanie wody 

filtrowanej z kranu. W dłuższej perspek-
tywie czasu jest to zdrowe, ekologiczne, 
ale też ekonomiczne rozwiązanie. Warto 
więc rozważyć zainstalowanie w swoim 
domu filtra do odwróconej osmozy. Filtr 
oczyści wodę i wyeliminuje z niej wszyst-
kie szkodliwe substancje, a woda nie bę-
dzie odbiegała jakością od butelkowanej. 
Spośród wszystkich dostępnych techno-
logii używanych do uzdatniania wody 
w zastosowaniach domowych metoda ta 

jest najsukteczniejsza. Jeżeli nie jesteś 
przygotowany na jednorazowy, 

duży wydatek dobrym sposobem 
będzie korzystanie z ogólnodo-
stępnych dzbanków filtrujących 
wodę. Działają w podobny spo-
sób co filtry do wody z kranu 
- oczyszczają ją oraz eliminują 
nieprzyjemny zapach.

Butelki wielorazowego użytku
Od niedawna możemy znaleźć 

w sklepach butelki wielorazowe 
z wmontowanym filtrem węglowym, 
które często powstają w wyniku procesu 
recyklingu. Pozostawiają w wodzie nie-
zmienioną ilość minerałów, dzięki czemu 
zachowuje ona swoje naturalne, dobre 
dla zdrowia pierwiastki. Jedna butelka 
z filtrem zastępuje nawet 300 zwykłych 
butelek! Oznacza to, że możemy cieszyć 
się czystą, filtrowaną wodą za ułamek 
ceny wody butelkowanej. Jeżeli jeste-
śmy zmuszeni kupić wodę butelkowaną, 
wybierajmy butelki szklane. Koszt jed-
nostkowy jest niższy i nie produkujemy 
zbędnych odpadów w postaci PET. Nie 
płaćmy podwójnie za dobro jakim 
jest woda. bądźmy ekologiczni 
i ekonomiczni.

ewelina Byra
wydział ochrony środowiska

ZERO WASTE  
– czysty sposób na życie!

Odbiór odpadów – KNOW HOW
Z asady odbioru odpadów z terenu gminy 

Długołęka spisane są w formie  dokumen-
tu  „Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Długołęka”. Jest 

on ogólnodostępny w Biuletynie informacji Pub-
licznej. Do wydziału ochrony środowiska wpływa 
jednak wiele pytań. Poniżej zamieszamy wyjaśnie-
nia do najczęściej poruszanych kwestii.

n Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych należy wystawiać w dniu wywozu do godz. 
6. Najlepiej jest to zrobić wieczorem na dzień przed 
planowanym odbiorem.

n Pojemniki/worki powinny być wystawione w miejscu do-

stępnym dla firmy odbierającej odpady, bez konieczno-
ści otwierania wejścia na teren nieruchomości.

n Odpady komunalne zmieszane należy umieszczać obo-
wiązkowo w  pojemnikach do zbierania tego rodzaju 
odpadów. Pojemniki powinny być przystosowane do 
rozładunku za pomocą standardowych śmieciarek oraz 
utrzymywane w  odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i  technicznym. odpadów zmieszanych tym 
samym nie oddaje się w workach!

n Pozostałe frakcje odpadów mogą być oddawane w wor-
kach. Jeśli odpady znajdują się w workach lub pojemnikach 
o innym kolorze niż wskazany w regulaminie muszą być 
opisane w sposób czytelny rodzajem zebranych odpadów.

n Aby uniknąć problemów z  dotarciem firmy odbierającej 

odpady pod właściwy adres nieruchomość powinna po-
siadać numer porządkowy w widocznym miejscu.

W przypadku niewłaściwego świadczenia 
usług przez firmę odbierającą odpady komunal-
ne należy zgłosić reklamację w terminie do 3 dni 
roboczych po wystąpieniu nieprawidłowości. 
Można to zrobić na kilka sposobów: osobiście, 
w urzędzie gminy, telefonicznie (71 323 02 71), 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (gmi-
na@gmina.dlugoleka.pl) lub za pomocą bezpłat-
nej aplikacji EcoHarmonogram.

anna siTnikow
wydział ochrony środowiska

Kolejna pula  
kompostowników  
do rozdania!

gmina kontynuuje program propagowania 
kompostowania. W ciągu roku w naszych 
ogrodach i kuchniach zbiera się wiele od-
padków roślinnych, które możemy z po-

wodzeniem przeznaczyć na kompost. Unikniemy 
w ten sposób konieczności wyrzucania resztek ro-
ślinnych i niemal za darmo uzyskamy bardzo cen-
ny nawóz wzbogacający glebę w materię organicz-
ną. Co zrobić, aby otrzymać kompostownik? Nic 
prostszego. Wystarczy wypełnić wniosek dostęp-
ny na stronie internetowej gminy (http://gmina.
dlugoleka.pl/kompostowniki-2/) oraz w urzędzie 
gminy, a następnie złożyć go na biuro podawcze 
lub za pośrednictwem ePUAP. O przyjeciu wnio-
sku decyduje kolejność zgłoszeń.

Od 1 marca rozpoczynamy kontrolę dotych-
czas użyczonych kompostowników. W  przy-
padku stwierdzenia braku użytkowania kompostownika 
właściciel będzie zobowiązany do jego oddania lub zwro-
tu wartości kompostownika określonej w regulaminie.
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W ubiegłym roku program cieszył się dużym zainteresowaniem

ochrona środowiska
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inwesTycJe

Rozbudowa zespołu szkolno- 
-przedszkolnego w Długołęce  
wraz z budową sali gimnastycznej

Trwają prace związane z demontażem ścian 
działowych, demontażem posadzek i podłóg 
wewnątrz remontowanego budynku szkoły. 
Wykonywane są także izolacje ścian funda-
mentowych, nowe posadzki i ściany działowe 
na parterze budynku. Na piętrze trwają prace 
rozbiórkowe. W zakresie budowy sali gimna-
stycznej wykonano ściany nośne budynku do 
wysokości 5 m.

Rozbudowa zespołu szkolno- 
-przedszkolnego w Mirkowie  
wraz z budową sali gimnastycznej
Trwają prace związane z: wykonaniem hydro-
forni w piwnicy istniejącego budynku, budową 
ścian nośnych parteru i łącznika od strony za-
chodniej, montażem ścianki szczelnej od strony 
zachodniej zaprojektowanej sali. Po wykonaniu 

tych prac będzie można wykonać ławy i ściany 
fundamentowe sali gimnastycznej oraz łącznika 
od strony wschodniej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Rakowie i Bielawie - ważna  
informacja dla mieszkańców

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
planowane jest na II kwartał 2018 r. Wyko-
nawca rozpocznie niebawem prace w zakresie 
budowy przyłączy i podłączeń nieruchomości do 
sieci, dlatego w ciągu kilku najbliższych miesięcy 
otrzymacie Państwo umowy regulujące kwestię 
własności tych urządzeń i poniesienia kosztów 
ich wybudowania. Na stronie internetowej 
gminy zamieszczone zostały szczegółowe infor-
macje dotyczące budowy przyłączy oraz projekty 
umów, które będą do Państwa wysyłane. W przy-
padku wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt 
z pracownikiem urzędu (Ewa Lejman, tel. 71 323 
02 15; e-mail: e.lejman@gmina.dlugoleka.pl).

Budowa oświetlenia

Zakończona została budowa oświetlenia 
drogi nr 301/2 w łozinie i drogi nr 169, 86/44 
w bierzycach. Prace przy oświetleniu parkingu 
w Siedlcu i łozinie również dobiegły końca. 
W trakcie realizacji jest natomiast budowa 
oświetlenia drogowego przy ul. azaliowej 
i Makowej w Mirkowie.

Stanie zaawansowania prac przy 
budowie dróg w Kiełczowie
Na ul. Leśnej wykonano ok. 95 % nawierzchni 
jezdni oraz nawierzchni chodnika. Ponadto 
dokonano montażu oświetlenia drogowe-
go. Wykonawca wykonał również odcinek 
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na 
jednym z sięgaczy ul. Ogrodowej, a także 
zaczął wykonywać konstrukcję jezdni wraz 
z przygotowaniem pod wykonanie docelowej 
nawierzchni.

inwesTycJe w Trakcie realizacJi
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Aktualny stan prac w szkole
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Ul. Azaliowa w Mirkowie
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Prace w Bielawie dobiegają końca

*dzieJe się - PrzeTargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 15.02.2018 r.)
nazwa PosTęPowania  Termin inFormacJa z oTwarcia oFerT 
PrzeTargowego oTwarcia oFerT  (ilośĆ złożonych oFerT)/PodPisanie umowy    

Przebudowa ul. Familijnej w Wilczycach 18.01.2018 wpłynęły 2 oferty (trwa ich weryfikacja) oferta najtańsza: BUD AGRO (1 907 810,53 zł brutto) 
   
Remonty cząstkowe dróg bitumicznych  22.01.2018 planowany termin zawarcia umowy: 13.02.2018 BISEK z/s w Krępicach (150 932,68 zł brutto) 
   
Usługa koszenia terenów zielonych 29.01.2018 wpłynęły 3 oferty (trwa ich analiza). Oferta z najniższą ceną: 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 
Oznakowanie dróg gminnych 30.01.2018 planowany termin zawarcia umowy: 13.02.2018 APLIKUZ Piotr Pindel 86 976,68 zł brutto 
   
Dostawa kruszywa 01.02.2018 wpłynęło 6 ofert (trwa ich analiza)oferta z najniższą ceną: Usługi 
  Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan 443 899,00 zł brutto 
Przebudowa ul. Ptasiej i Słowiczej w Długołęce (POWTÓRKA POSTĘPOWANIA – 06.02.2018 wpłynęła 1 oferta (trwa jej analiza) oferta z najniższą ceną: 
poprzednie zostało unieważnione z uwagi na wartości ofert przekraczające kwotę  WODROMEL Maciej Sobkowiak 3 35 09,76 zł brutto 
przeznaczoną na zadanie, tj. cena najtańszej oferty: 3 921 187,16 zł brutto,  
kwota zamawiającego: 3 mln zł brutto)  
Bieżąca naprawa dróg gminnych 8.02.2018 wpłynęły 4 oferty (trwa ich weryfikacja)    
Modernizacja drogi w Oleśniczce 19.02.2018  
Modernizacja nawierzchni drogi w Wilczycach – ul. Złota 23.02.2018  
Usługa koszenia pasa drogowego 26.02.2018  
Budowa drogi rowerowej Długołęka-Byków-Borowa-granica  30.03.2018 
gminy Oleśnica (zadanie 1)   
Budowa drogi rowerowej Długołęka-Szczodre-Domaszczyn  28.02.2018 
-granica gminy Wrocław (zadanie 2)   
Budowa boisk wielofunkcyjnych (Brzezia Łąka, Stępin, Dobroszów Oleśnicki) 01.03.2018 
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bardzo nam miło, że przyjął pan zaprosze-
nie i  dokonał symbolicznego otwarcia no-
wego obiektu sportowego w  Kiełczowie. 
Jak ocenia pan halę z punktu widzenia do-
świadczonego sportowca?
Jest to nowoczesna hala, pięknie wykonana 
z dodatkowymi atrakcjami w postaci ścianki 
wspinaczkowej. Jestem przekonany, że dzieci 
będą chętnie uczestniczyły tutaj w zajęciach 
sportowych. Nic, tylko pozazdrościć gminie 
Długołęka tak wspaniałego obiektu.

Gala wręczenia stypendiów to jedno z  naj-
ważniejszych wydarzeń w naszej gminie. Ja-
kie wrażenia wywarła na panu uroczystość?
Wszystko było świetnie przygotowane, prze-
myślane i przeprowadzone w odpowiedni 
sposób. Była część oficjalna, ale też ciekawe 
przerywniki w postaci pokazu wspinaczki 
i występu kwartetu smyczkowego, który za-
grał sportowe hity muzyczne. Brakowało mi 
trochę przedstawicieli lekkoatletyki wśród sty-
pendystów, ale już wiem, że byli w tym czasie 
na ważnych zawodach.

Czy na początku swojej sportowej drogi, 
jako młody chłopak mógł pan liczyć na be-
nefity w  postaci stypendiów sportowych? 
Czy uważa pan, że to duże wsparcie i mo-
tywator do dalszej pracy dla sportowców?
Na pewno jest to duża pomoc i wielka szansa 
dla młodzieży zaczynającej przygodę ze spor-
tem. Ja takiej pomocy niestety nie miałem, na 
wszystko musiałem zapracować sam. Stypen-
dia sportowe to świetna inicjatywa szczególnie 
dla sportowców, którzy są na początku swojej 
drogi i od razu dostają dużą pomoc. Jest im ona 
bardzo potrzebna, bo nie mają jeszcze profi-
tów ze startów w zawodach, a koszty trenin-

gów są spore. Takie stypendium może być dla 
nich dużą motywacją i nagrodą.

na czym powinni skupić się młodzi sportow-
cy chcący osiągać największe sukcesy?
Najważniejsze jest oparcie w rodzinie i bli-
skich osobach. Rodzicie powinni wspierać 
swoje dzieci i zachęcać do trenowania, o ile 
tego właśnie chcą. Na pewno nie można zmu-
szać nikogo do uprawiania sportu, bo to nie 
ma sensu. Niezwykle ważne są samodyscypli-
na, odpowiednie odżywianie i racjonalny tre-
ning. Muszę też powiedzieć, że nie można żyć 
samym sportem. Można trenować całe życie, 
dawać z siebie wszystko, przez wiele lat mieć 
same wyrzeczenia, lecz wciąż nie można mieć 
pewności, że przyniesie to wielki sukces. Masz 
swoje najważniejsze 5 minut, najważniejszy 
start i nie masz pewności, że się uda. To jest 
sport, wystarczy drobny szczegół zła pogoda, 
jakiś podmuch wiatru, jakieś poślizgnięcie lub 
zwyczajnie gorszy dzień i przegrywasz. Dlate-
go ważne jest, żeby jednocześnie z treningami 
dzieci przykładały się do nauki.

a czym zajmuje się w tej chwili Marcin Mar-
ciniszyn – olimpijczyk z  Londynu? bo już 
w  zeszłym roku nie startował pan z  zawo-
dach, prawda?
Można powiedzieć, że wiek zmusił mnie do za-
kończenia kariery lekkoatlety, choć długo bie-
gałem z młodszymi od siebie. Obecnie jestem 
żołnierzem. Pracuję w II Wojskowym Szpitalu 
Polowym we Wrocławiu, jako dowódca jed-
nostki kompanii zabezpieczenia. Tak więc nie 
działam już w środowisku sportowym.

z czym kojarzy się panu gmina Długołeka? 
nie była to pana pierwsza wizyta u nas.

Gmina Długołęka bardzo mocno kojarzy mi 
się ze sportem. Po raz drugi miałem okazję 
uczestniczyć tutaj w sportowym wydarzeniu. 
Macie bardzo dobre obiekty sportowe, wójta, 
który wspiera i angażuje się w sport. Chciał-
bym kiedyś usłyszeć i życzę Wam tego, żeby-
ście doczekali się swojego olimpijczyka. Tak 
jak doczekało się moje miasteczko – Bystrzyca 
Kłodzka.

Przygoda ze sportem jest wspaniała,  
ale trzeba mieć  
plan awaryjny

Marciniszyn po raz drugi gościł w gminie Długołęka
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Młodzi stypendyści ze sportowymi idolami
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Pamiątkowe drzewko zasadzono przy bieżni lekkoatletycznej
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z marcinem marciniszynem – olimpijczykiem z londynu, który uczestniczył w gali wręczenia stypendiów 
sportowych wójta gminy długołęka za szczególne osiągnięcia w sporcie rozmawiał miłosz krzemiński.


