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Abosulutorium za 2017 rok

30 maja podczas XXXVI sesji rady gminy 
Długołęka radni udzielili absolutorium wój-
towi gminy Długołęka z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok. Spośród dwudziestu 
zebranych radnych, dziewiętnastu zagłoso-
wało za, a jeden radny nie podjął żadnego 
wyboru. Tego dnia przewodnicy rady 
Stanisław Azarewicz uroczyście podzięko-
wał Teresie Klimek za wieloletnią pracę 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Długołęce.

Dożynki gminne w Godzieszowej!

26 sierpnia zapraszamy do Godzieszowej, 
urokliwej miejscowości położonej obok 
Siedlca, gdzie odbędą się tegoroczne 
Dożynki Gminy Długołęka. Nasza tradycyjna, 
kultywująca wiejskie tradycje i obyczaje, 
impreza obfitować będzie w liczne atrakcje 
i niespodzianki. Nie zabraknie misternie 
wykonanych wieńców dożynkowych, które 
będą prezentowane przy scenie głównej 
i wezmą udział w konkursie na najpięk-
niejszy, stoisk wsi przygotowanych przez 
mieszkańców, czy też zabawnego i emocjo-
nującego Turnieju Wsi. Dożynki to również 
czas muzycznych występów. W tym roku 
na naszej scenie zagości m.in. zespół Top 
One, jeden z pionierów muzyki disco-polo 
w Polsce, znany z takich hitów jak „Bia-
ły miś”, czy „Ciao Italia”. Dożynki Gminy 
Długołęka rozpoczną się o godz. 12:45 na 
boisku piłkarskim w Godzieszowej. Już dziś 
serdecznie zapraszamy!

na skróty
Drodzy  
mieszkańcy!

Wysokie temperatury towarzyszyłym nam w ubiegłym miesiącu, 

równie gorąca atmosfera panuje w naszym urzędzie. Dzieje się 

dużo zarówno w sferze kulturalnej, o której dużo było ostatnio 

na gminny Facebooku, ale też w zakresie realizowanych w terenie inwestycji.

Duże postępy widać w Długołęce i w Mirkowie, gdzie rozbudowujemy infra-

strukturę szkolną. Powstaną tam nie tylko sale dydaktyczne, ale też nowe 

sale gimnastyczne. W toku prowadzenia inwestycji wynikły pewne problemy 

techniczne, które spowodują opóźnienie ich zakończenia. Mimo to uczniowie 

obu szkół już w II semestrze roku szkolnego będą mogli skorzystać z odświe-

żonych i nowych budynków. Kontynuujemy także prace w zakresie rozbu-

dowy kanalizacji sanitarnej w różnych częściach gminy oraz prace drogowe. 

Więcej o nich przeczytacie Państwo na str. 10 i 11.

Gorącym tematem jest kwestia okresowych niedoborów wody. W chwili 

obecnej Zakład Usług Komunalnych realizuje wszelkie działania mające na 

celu poprawienie sytuacji, włącznie z weryfikacją planów długoterminowych, 

które polegać będą na kolejnych modernizacjach i nowych inwestycjach. Po-

nieważ niedobory mają miejsce głównie w okresie letnim, apeluję do miesz-

kańców miejscowości dotkniętych tym problem, o ograniczenie użytkowania 

wody w celach innych niż socjalno-bytowe. Chodzi przede wszystkim o podle-

wanie ogórdków, napełnianie basenów itp.

W tym numerze gazety (str. 9) informujemy również o nowych stawkach 

za wodę i ścieki, zatwierdzonych przez Wody Polskie, tj. nowy, zewnętrzny 

organ, ale też o dopłatach, jakie rada gminy uchwaliła w tym zakresie.

Jesteśmy już po trzech wydarzeniach, które odbyły się w parku w Szczod-

rem – Gminnym Dniu Rodziny, Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej na Piasku 

i oczywiście naszej największej imprezie – Dniach Gminy Długołęka. Mam 

nadzieję, że pomimo niesprzyjającej pogody i, nie ukrywajmy fatalnym wyni-

ku reprezentacji na mundialu, bawili się Państwo z nami wyśmienicie. Przed 

nami natomiast kolejne Dożynki Gminy Długołęka. 26 sierpnia spotkamy się 

w Godzieszowej. Już dziś dziękuję mieszkańcom tej miejscowości za chęć 

wspólnego organizowania tak wyjątkowego wydarzenia. Państwa natomiast 

serdecznie na nie zapraszam. Mam nadzieję, że tym razem pogoda będzie dla 

nas bardziej łaskawa.

Życzę wszyskim mieszkańcom wspaniałych wakacyjnych podróży i bezpiecz-

nych powrotów do domu.

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

Absolutorium wójta gminy Długołęka
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na skróty                    na skróty                    na skróty
II Gminny Turniej Streetballa, 
tym razem w plenerze

7 lipca zapraszamy miłośników koszykówki 
ulicznej na II Gminny Turniej Streetbal-
la. Mecze rozegrane zostaną na boisku 
tartanowym w Łozinie. Tak, jak w pierwszej 
odsłonie imprezy w turnieju może wziąć 
udział dwanaście drużyn w kategorii open. 
Zostaną one podzielone na dwie grupy 
rozgrywkowe. Zawodnicy, którzy wzięli 
udział w turnieju w zeszłym roku wiedzą, 
że sportowe emocje i dobra zabawa są 
gwarantowane. Zaproponujemy Wam 
też dodatkowe atrakcje, które ubarwią 
rozgrywki. Po pierwsze wszyscy chętni 
będą mogli wziąć udział w widowiskowym 
konkursie wsadów i rzutów za 3 punkty. 
Po drugie czekać będzie na Was pyszne 
jedzienie z food trucka, który na czas 
imprezy zaparkuje przy boisku. Po trzecie – 
nie zabraknie dobrej, klimatycznej muzyki 
i strefy z leżakami, gdzie będzie można 
zregenerować siły i odpocząć. Oczywiście 
nie ominą Was atrakcyjne nagrody od 
sponsorów imprezy. Zapisy są w toku, a do 

z życia gminy

gry zapraszamy czteroosobowe zespoły. 
Miejsc jest tylko dwanaście. Nie ma na co 
czekać! Regulaminy i formularz zgłoszenio-
wy znajdziecie na  www.gmina.dlugoleka.pl.

Historia sprzed dekady
12 czerwca w urzędzie gminy, w ramach cyklu 
spotkań organizowanych z okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył 
się drugi już wykład historyczny „Hej, naprzód 
Polscy Legioniści. Legiony Polskie 1914- 1918. 
Historia – Broń i Barwa – Tradycje.” Prowa-
dzący, dr Łukasz Koniarek, kierownik działu 
numizmatycznego w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich, zaznajomił zebranych z symbola-
mi, opowieściami oraz anegdotami z minionej 
epoki. Nie zabrakło informacji dotyczących Le-
gionów Polskich. - Staramy się promować wśród 
mieszkańców ideę tegorocznych obchodów 
odzyskania niepodległości i zachęcać do posze-
rzania swojej wiedzy historycznej dotyczącej 
dziejów naszego kraju. Zapraszam na kolejne 
spotkania, które odbędą się we wrześniu oraz 
październiku, również w urzędzie – tłumaczy 
Iwona Agnieszka Łebek.  O terminach tych 
spotkań będziemy informować w kolejnych 
numerach gazety i na gminnym Facebooku.

Obowiązki właścicieli pupilów
Przypominamy o konieczności sprzątania 
po psiakach. Aby ułatwić Państwu ten 
obowiązek zapraszamy do urzędu gminy, 

gdzie rozdajemy bezpłatne pojemniki 
z woreczkami na nieczystości. Wspólnie 
zadbajmy o czystość naszych trawników 
i parków.

Zmiany w dotacjach  
na wymianę pieców
1 czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiG) 
we Wrocławiu podjął decyzję o zakończe-
niu dotychczasowego naboru wniosków 
w ramach programu walki z niską emisją, 
dzięki któremu mieszkańcy gminy Długołę-
ka otrzymali dotacje na wymianę pieców. 
Dzięki wsparciu WFOŚiG gmina, jako jedna 
z nieliczynych w powiecie wrocławskim, 
pozyskała środki na wymianę pieców dla 
swoich mieszkańców. Z programu skorzy-
sta w sumie 72 wnioskodawców na łącz-
ną kwotę przyznanego wsparcia  679 
250 zł. Zmiany, wprowadzone w czerwcu, 
podyktowane są wejściem w życie nowego 
ogólnopolskiego programu dot. poprawy 
efektywności energetycznej i zmniejszenia 
emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do 
atmosfery przez istniejące lub nowo budo-
wane jednorodzinne budynki mieszkalne. 
W ramach nowego programu mieszkań-
cy będą mogli ubiegać się o dotacje na 
termomodernizację, wymianę palenisk, czy 
montaż odnawialnych źródeł energii, przy 
czym wnioski będą przyjmowane bez-
pośrednio przez WFOŚiG we Wrocławiu. 
Z informacji podanych przez instytucję 
wynika, że szczegóły dotyczące naboru 
(m.in. wysokość udzielanej dotacji) zostaną 
opublikowane na jej stronie internetowej 
w najbliższym czasie. Zachęcamy do moni-
torowania www.wfosigw.wroclaw.pl.

Opracowali: 
anna chomicka,  

miłosz krzemiński, marTyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

anna siTnikow
kierownik wydziału ochrony środowiska 

Z okazji Święta Policji, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom  
Komisariatu Policji w Długołęce, składam najserdeczniejsze życzenia:  

bezpiecznej służby, wytrwałości i odwagi oraz satysfakcji z wykonywanego, niełatwego 
i niebezpiecznego zawodu. Wielu sukcesów zawodowych i prywatnych. Dziękuję za to,  
że z poświęceniem dbają Państwo o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Długołęka.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Upamiętniamy jubileusz odzyska-
nia przez Polskę niepodległości
n 22 maja w GOK Długołęka w ra-
mach obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę, odbyło się kolejne spot-
kanie z cyklu „Kawiarenka w stylu 
retro”, tym razem poświęcone kobietom. Zgro-
madzeni goście wysłuchali utworów Hanki Ordo-
nówny „Na pierwszy znak” i „Miłość Ci wszystko 
wybaczy” w wykonaniu zespołu z „O Matko i Cór-
ko” z Kamienia przy akompaniamencie Marty 
Mackiewicz. Zebrani zasłuchać się mogli również 
w piosenkę Agnieszki Osieckiej „Miasteczko cud” 
w wykonaniu Wiktorii Owcarz - gimnazjalistki ze 
szkoły w Wilczycach przy akompaniamencie Olgi 
Tumiłowicz-Pilinko. W trakcie spotkania odbyła 
się projekcja wyjątkowego materiału filmowego 
„Ja kinuję” wg. koncepcji Karoliny Puchały-Rojek 
z komentarzem literackim Mikołaja Łozińskiego 
i muzyką Kapeli ze Wsi Warszawa.
n 6 czerwca uczniowie szkoły podstawowej 
w Długołęce wzięli udział w otwarciu wystawy 
„Jak żyli nasi dziadkowie” oraz w wykładzie „Jak 
żyli, co lubili, w co się bawili, czego się uczyli nasi 
rówieśnicy w odrodzonej 100 lat temu Polsce”, 
który poprowadził pisarz i dziennikarz Jarosław 
Górski. 
n Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce zaprasza 
do odwiedzenia wystawy „Jak żyli nasi dziadko-
wie” od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach 10-14 i 16-18 oraz w piątek od 10 do 14.

Sukcesy naszej młodzieży

10 czerwca Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Długołęka”, pod kierownictwem Inezy Mar-
szałek, wziął udział w VI Przeglądzie Zespołów 
Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos” w Biskupicach 
Oławskich, gdzie w kategorii dziecięco- młodzie-
żowych zespołów wokalno – instrumentalnych 
zajął I miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
członkom zespołu.

Muzyczny przegląd 
6 czerwca uczestnicy warsztatów gitarowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce, pro-
wadzonych przez Beniamina Głuszka, zaprezen-

towali umiejętności nabyte podczas całorocznej 
nauki gry na tym instrumencie. W trakcie spot-
kania publiczność mogła usłyszeć m.in.: koncert 
mandolinowy Antonio Lucio Vivaldiego.
n 29 maja podczas spotkania członków Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy w Długołęce, odbył się koncert 
seniorów „Perły Długołęki” działających przy 
Gminnym Ośrodku Kultury prowadzony przez 
Martę Mackiewicz.

Moc wrażeń na III Gminnym  
Dniu Rodziny 
Podczas III Gminnego Dnia Rodziny GOK prowa-
dził warsztaty szycia zośki. Zgrany „zośkowy” duet 
– Rafał Kaleta i Arek Stanek, czyli Bag Brothers – 
zajmujący najwyższe stopnie na podium w zawo-
dach rangi światowej pokazał, że zośka to świetna 
zabawa dla całych rodzin. Ponadto na scenie 
swoją całoroczną pracę zaprezentowali uczestni-
cy warsztatów: gitarowych prowadzonych przez 
Beniamina Głuszka, teatralno-pantomimicznych 
prowadzonych przez Andrzeja Kozłowskiego, tań-
ca nowoczesnego prowadzonych przez Macieja 
Czernka, tańca hip-hop prowadzonych przez Adę 
Wyrębkiewicz, tańca ludowego prowadzonych 
przez Inezę Marszałek oraz wokalnych prowadzo-
nych przez Martę Mackiewicz.

Gmina Długołęka ma swojego 
krasnala!

Podczas III Gminnego Dnia Rodziny ogłoszono 
zwycięzcę konkursu zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce na projekt 
krasnala. W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkoły podstawowej w Długołęce, którzy w lutym 
mieli okazję odwiedzić wystawę fotografii  „Wroc-
ławskie krasnale” autorstwa Rafała Werszlera. 
Spośród wielu nadesłanych prac jury wybrało 
projekt pawła Wyatta, który nazwał swojego 
krasnala „Długołęckim”. Zwieńczeniem konkursu 
jest gliniana figurka, wykonana w Pracowni Cera-
miki i Szkła w Bykowie przez Alicję Krasny.

Czas wakacyjnych przygód
13 czerwca pamiątkowymi dyplomami, koloro-
wymi balonami, bańkami mydlanymi, zabawami 

tanecznymi zakończyło się ostatnie przed 
wakacjami spotkanie z uczestnikami zajęć ”Mama 
i Ja” oraz „Akademia Przedszkolaka”. Barwny 
korowód prowadzony przez członków zespołu 
Foliba, grających na bębnach, przemaszerował 
ulicami Długołęki na dziedziniec Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie na uczestników czekała 
moc atrakcji przygotowanych przez animatorki 
z Wytwórnika Muzycznego. Podczas wakacji GOK 
kolejny raz prowadzić będzie działania w ramach 
projektu ekologicznego „Ekologicznie – fanta-
stycznie w szkole i na wakacjach. Minimalizujemy 
i ponownie wykorzystujemy”, dofinansowanego 
z budżetu gminy Długołęka. Uczestnicy zajęć we-
zmą udział w szeregu warsztatów wyjazdowych 
i stacjonarnych. W tym roku „Wakacje z Gok-iem” 
odbywać się będą od 2 do 27 lipca, w dwóch 
turnusach (każdy dla 20 osób) w godzinach od 
10 do 13:45. 

100 książek na  
100-lecie niepodległości

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
poprosiła czytelników o wybór stu najważniej-
szych książek wydanych w naszym kraju w latach 
1918 – 2018. Plebiscyt trwał od 7 do 30 kwietnia, 
a głosy można było oddać wysyłając e-mail, 
wpisując komentarz na Facebooku lub wypeł-
niając kupon w bibliotece. - Plebiscyt cieszył się 
dużym zainteresowaniem czytelników. Wpłynęło 
ponad tysiąc głosów, za co serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu – 
mówi Ewa Bubień dyrektor biblioteki. Największą 
ilość głosów zdobyła książka „Noce i dnie” Marii 
Dąbrowskiej. Instalację, która powstała w wyniku 
przeprowadzonej akcji można oglądać w urzędzie 
gminy, natomiast wybrane książki są dostępne 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce.

     m igawki kulturalne

kulTura w gminie

Tanecznym krokiem zajęli pierwsze miejsce! 
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Autor krasnala - Paweł Wayatt
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Dzieci mogły twórczo rozwinąć skrzydła
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     m igawki kulturalne
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zapraszamy uczniów klas trzecich 
gimnazjum z gminy długołęka 
oraz okolic wrocławia do liceum 
ogólnokształcącego im. olim-
pijczyków Polskich w długołęce. 
nabór prowadzony jest do dwóch 
klas ogólnych.
nasze liceum istnieje 24 lata 
 i charakteryzuje się:

n  dobrą zdawalnością matury - wielu matu-
rzystów osiąga maksymalną ilość punktów 
z poszczególnych przedmiotów na egzaminie 
maturalnym,

n  sukcesami uczniów w konkursach przedmio-
towych i zawodach sportowych na poziomie 
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

n  zaangażowaniem licealistów w: działalność 
Młodzieżowej Rady Gminy, akcje charytatywne  
projekty edukacyjne szkolne i ogólnopolskie,

n  organizacją cyklicznych imprez: gminnego 
konkursu dla uczniów gimnazjum „Naukowy Czar 
Par”, kinderbalu dla dzieci absolwentów, Dnia 
Integracji Szkolnej,

n  wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, 
wielu nauczycieli to egzaminatorzy zewnętrzni 
egzaminu maturalnego,

n  uczniowie naszego liceum co roku mają szansę 
na stypendia wójta gminy Długołęka za bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystycz-
ne i sportowe, liceum może pochwalić się też 
stypendystami Prezesa Rady Ministrów za bardzo 
wysokie wyniki w nauce,

n  atutem szkoły jest jej kameralność i brak anoni-
mowości.

Profilowanie w klasach ogólnych rozpoczy-
na się od klasy drugiej. W pierwszym roku 
nauki w obu klasach odbywają się zajęcia 
z przedmiotów ogólnokształcących na pozio-
mie podstawowym, z rozszerzonym językiem 
angielskim. Od klasy drugiej uczniowie wybie-
rają blok zajęć przedmiotowych realizowanych 
na poziomie rozszerzonym, a zajęcia odbywają 
się w grupach międzyoddziałowych. Szko-
ła proponuje dwa bloki zajęć realizowanych 
w zakresie rozszerzonym: 1) biologia i che-
mia oraz 2) historia, WOS i geografia.

Oferta edukacyjna liceum nieustannie się 
poszerza. Za sprawą porozumień podpisa-
nych z wrocławskimi uczelniami, uczniowie 
naszej szkoły uczestniczą w zajęciach prowa-
dzonych przez pracowników naukowych tych 
uczelni. Uczniowie, którzy realizują profil 
biologiczno – chemiczny biorą udział w zaję-
ciach laboratoryjnych, warsztatach oraz wy-
kładach prowadzonych przez pracowników 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Medycznego 
oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Uczniowie, którzy wybiorą 
profil społeczno – humanistyczny będą mogli 
skorzystać z warsztatów, wykładów i konsul-
tacji prowadzonych przez pracowników Uni-
wersytetu SWPS, w takich dziedzinach jak: 
dziennikarstwo, psychologia, czy prawo. Jed-
nocześnie, jako wolontariusze mają możliwość 
angażowania się w działania organizowane 
na Uniwersytecie SWPS, zyskując nie tylko 
wiedzę, ale przede wszystkim nabywając cen-
ne doświadczenie potwierdzone certyfikatem 
poświadczającym ich wkład.

grażyna Pilarska
dyrektor ZLG w Długołęce

kulTura w gminie / z życia gminy

Spotkania w biblio-
tece – 100-lecie 
odzyskania  
niepodległości
Biblioteki gminy Długołęka rozpoczęły cykl 
zajęć dla dzieci i młodzieży związanych 
z 100-leciem odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Do tej pory w warsztatach 
uczestniczyli uczniowie szkół podstawo-
wych. Dzieci dowiedziały się czym jest 
„niepodległość”, jakie mamy symbole 
narodowe, a także kogo nazywamy mianem 
„ojców niepodległości”. Cykl potrwa do 
końca 2018 roku.

Rodzinne czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
przyłączyła się do III Gminnego Dnia Rodziny 
Rodziny i Dni Gminy Długołęka w Szczodrem. 
Do bibliotecznego zakątka zapraszaliśmy dzie-
ci i dorosłych na rodzinne czytanie. Oprócz 
książek na maluchów czekały też gry, rebusy 
i kolorowanki.

Z książką na walizkach  
– Agnieszka Tyszka w Długołęce
W ramach XV dolnośląskich spotkań z młody-
mi czytelnikami „Z książką na walizkach”,  
7 czerwca w bibliotece w Długołęce gościli-
śmy Agnieszkę Tyszkę - autorkę książek dla 
dzieci i młodzieży. Pisarka spotkała się z ucz-
niami szkoły podstawowej, by opowiedzieć 
o swojej pracy i jej efektach. Zachęcała przy 
tym młodzież do czytania i pisania.

Noc bibliotek
9 czerwca odbyła się IV Ogólnopolska Noc 
Bibliotek. Oczywiście biblioteka w Długołęce 
również przyłączyła się do tej inicjatywy. 
W ramach wydarzenia gościliśmy Violettę 
Nowakowską - dziennikarkę i pisarkę. Autorka 
opowiadała o swojej najnowszej książce, ale 
również o swoich wcześniejszych dziełach, 
którymi są w większości reportaże.

Liceum w Długołęce 
blisko Ciebie!

Zakątek czytelniczy na III Gminnym Dniu Rodziny 
cieszył się dużym zainteresowaniem
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Hanna Adamska, Mikołaj Andrzejewski, Korne-
lia Bartos, Kornelia Białkowska, Agata Biało-
wąs, Dawid Bielak, Zofia Bisiorek, Michalina Bo-
dak, Marcel Buczek, Gaja Bury, Oliwier Butler, 
Joanna Chrabańska, Kajetan Cichy, Franciszek 
Czerniak, Leon Dąbrowski, Gabriel Eliasz, Ja-
kub Fuchsig, Lena Furtak, Mateusz Grabowski, 
Bartosz Grzesik, Marcin Helios, Katarzyna Holz, 
Antoni Jędrszczyk, Marcel Kacała, Antoni Kłap-
ciński, Aleks Konopka, Ksawery Konopka, Alicja 
Kowalów, Amanda Kurek, Jan Kusaj, Antonina 
Leoniak, Oskar Litak, Fabian Łazarewicz, Julian 

Machaj, Bianka Moczulska, Tymon Modelski, 
Michalina Piekarska, Adam Podgórny, Artur 
Przelaskowski, Aleksander Przemyślański, 
Laura Racięda, Artur Rodak, Marianna Rojek, 
Wojciech Rosik, Leon Słoka, Tadeusz Smardz, 
Wojciech Stawarz, Gabriel Suropek, Laura 
Suropek, Adam Szejnig, Aleksandra Szymczak, 
Nikodem Tas, Mikołaj Winter, Dawid Zygmunt, 
Aleksander Nowicki
dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy 
zdrowia i pięknych lat życia! a waszym rodzicom 
gratulujemy takiego szczęścia! 

Miło nam poinformować, że w maju i czerwcu  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie na świecie!
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z życia gminy

dni gminy długołęka to czas integracji 
wszystkich mieszkańców. mimo,  
że w tym roku pogoda nam nie 
sprzyjała tłumnie zjawiliście się na 
koncercie Pectusa. zespół rozgrzał nas 
i zapomnieliśmy na chwilę o chłodzie 
na zewnątrz.

O 18 pod sceną mieszkańcy zebrali się, 
by wspólnie wysłuchać największych 
przebojów zespołu Pectus. Bracia 
Szczepanikowie zarazili nas energią 

młodej, polskiej sceny muzycznej. Utwór „Bar-
celona” spotkał się z największym uznaniem, 
a tekst piosenki jeszcze długo rozbrzmiewał 
wśród publiczności. - Ogromnie cieszy mnie 
widok licznie zebranych mieszkańców w zróż-
nicowanym wieku. Osiemnaście lat temu, gdy 
rozpoczynałam swoją pracę w urzędzie, zo-
rientowałam się, że brakuje tu wydarzenia za-
pewniającego pozytywną dawkę emocji oraz 
integrującego lokalną społeczność. Tak zrodził 
się pomysł na Dni Gminy Długołęka, które 
szybko zyskały wielu fanów. Wiem, że niektó-
rzy z Państwa od samego początku uczestni-
czą w naszej zabawie – wspomina Iwona Ag-
nieszka Łebek. - Zawsze staramy się zaskoczyć 
uczestników nowościami. I tak na naszej scenie 
wystąpiły już, takie gwiazdy jak: Maryla Rodo-
wicz, Justyna Steczkowska, Bajm, Perfect, Ka-
mil Bednarek, czy Mrozu. Nowości pojawiają 
się także poza sceną. Mam nadzieję, że w tym 
roku udało nam się po raz kolejny zaskoczyć 
Państwa naszą ofertę - mówi wójt.

Piłka nożna była numerem jeden!
Mundial w Rosji w naturalny sposób narzucił 

tematykę tegorocznych dni gminy – wszystko 
kręciło się wokół futbolu. Furorę zrobiła gra 
Football Bubble. - Dmuchane kule, w których 
gracze rozgrywali mecze piłkarskie dostarczyły 
ogromnych, sportowych emocji, a kolejka do gry 
była długa – wymienia Anna Chomicka z wy-
działu promocji i współpracy z zagranicą. Pod-

czas imprezy można było wziąć też udział w tur-
nieju piłkarzyków, zmierzyć się z przeciwnikami 
na konsoli Play Station grając w FIFĘ i zagrać 
w Footballbilard. Najmłodsze dzieci wzięły 
udział w bajkowym przedstawieniu „Mundial 
w Owocowie”. Cały park przyozdobiony został 
w biało – czerwone barwy, które odmieniły cha-
rakter tego miejsca. Najważniejszym punktem 
imprezy była transmisja meczu Polska – Kolum-
bia. Kibicie zaopatrzeni w kibicowskie gadżety 
wspierali polską reprezentację, która niestety nie 
pochwaliła się najwyższą formą.

siatkarskie perełki
Nie tylko piłkarskimi rozgrywkami żyliśmy 

podczas dni gminy. W południe na boisku od-
były się finały IV edycji Gminnego Turnieju 
Piłki Siatkowej na Piasku. W tym roku puchar 
wójta gminy Długołęka wywalczyła Drużyna 
z  Kamienia. Drugie miejsce zajęli Fani Pesz-
kina, trzecie Wilki z Wilczyc, zaś czwarte Byki 
z Afryki. Zwycięzcy odebrali z rąk wójta nagrody 
i medale. - Gra dostarczyła nam mnóstwo po-
zytywnych emocji i pozwaliła na sprawdzenie 
umiejętności siatkarskich. Udział w rozgryw-
kach to też czas wspólnej zabawy i możliwość 
spotkania się ze znajomymi - komentował srebr-
ny medalista Jakub. Co roku gracze udowadnia-
ją, że poziom jest coraz wyższy, a o wygranej de-
cyduje coraz mniejsza różnica punktów.

osobowości gminy długołęka
Przy okazji dni gminy, wójt zawsze honoru-

je wyróżniające się postaci działające na rzecz 
gminy. W tym roku tytuł trafił do Pana Kazi-
mierza zimy. - Ponadprzeciętne zaangażo-
wanie w realizowane zadania charakteryzują 
pracę Pana Kazimierza. Przez pięćdziesiąt lat 
pracy zawodowej w Związku Spółek Wodnych 
działał na rzecz poprawy jakości życia w naszej 
gminie. W tym roku wyróżniony został także 
medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za Długoletnią Służbę – wymieniała na scenie 
Iwona Agnieszka Łebek, wręczając imponującą 
statuetkę gminnej osobowości.

Patriotyczny czerwiec

W myśl tegorocznego jubileuszu odzyskania 
przez Polskę niepodległości odbył się także wido-
wiskowy spektakl chorągwiarzy i tancerzy z gru-
py Gwardia Gryfa. Pokaz „Niepodległa – podróż 
w czasie i przestrzeni” był swoistą wisienką na 
torcie. Finaliści programu „Mam talent” zapre-
zentowali swój repertuar w barwny i niestan-
dardowy sposób, włączając do zabawy widzów. 
Wieczorem, po zakończeniu meczu, odbył się 
pokaz pirotechniczny ze specjalną, jubileuszową 
niespodzianką. - Biało–czerwone fajerwerki, a w 
tle znane i lubiane piosenki o zabarwieniu pa-
triotycznym. To był strzał w dziesiątkę – mówił 
Michał, mieszkaniec Szczodrego. - Cieszę się, że 
Dni Gminy Długołęka to nie tylko zabawa, ale też 
szansa na przekazanie ważnych wartości. Upa-
miętnianie historii Polski, wspólne kibicowanie, 
ale także zbiórka funduszy w akcji „Długołęka 
dla Rwandy” pokazały, że odpoczynek może być 
dobrze spożytkowany – podsumowuje Iwona 
Agnieszka Łebek. 

marTyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

sponsorzy XVii dni gminy długołęka:
Drewnex Konrad Jaskulski - sponsor główny, Przed-
siębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach Bud Spółka 
z o.o, Perfecta, Selgros Cash & Carry, Bank Spółdzielczy 
w Oleśnicy oddział w Długołęce, Renault Nawrot, Giga 
Market Leroy Melin w Mirkowie, Zakład Galwanizacyjny 
Elżbieta Gajęcka, Häfele Polska, Agaz Piotr Nowak, AN-
GREG Grzegorz Stiller

Szczodre bliżej gwiazd

Muzycy sprawili, że byliśmy „bliżej gwiazd”
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Kazimierz Zima - kolejna Osobowość Gminy Długołęka
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Chorągwiarze zabrali nas w podroż po historii Polski 
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Razem kibicowaliśmy Polskiej reprezentacji
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3 czerwca rodziny z gminy długo-
łęka licznie zjawiły się w szczod-
rem, aby wspólnie spędzić aktyw-
ny i interesujący dzień podczas iii 
gminnego dnia rodziny.

S tworzyliśmy w parku w Szczodrem 
mini poligon wojskowy. Za sprawą re-
konstrukcji wojskowej uczestnicy mogli 
zobaczyć prawdziwe pole bitwy z zain-

scenizowanym przejęciem do niewoli jeńców. 
Emocjonujące potyczki wzbudziły zainteresowa-
nie widzów. - Najbardziej podobał mi się głośny 
wybuch z armaty – relacjonuje Karolinka, młoda 
mieszkanka gminy. Po pokazie każdy mógł zaj-
rzeć do obozu, wejść do namiotu, zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z legionistami Piłsudskiego. 
Tego dnia można było spotkać też żołnierzy 
z Jednostki Strzeleckiej 3026 z Wrocławia, któ-
rzy zaprezentowali prawdziwy sprzęt militarny. 
Pomysł przypadł do gustu zarówno młodszym, 
jak i starszym uczestnikom imprezy.

gry i zabawy dla całych rodzin zjednoczyły 
mieszkańców gminy

W nawiązaniu do stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, wszystkie przygotowa-
ne gry i zabawy miały zabarwienie historyczne. 

Podczas gry terenowej, dzieci za pomocą poszlak 
miały okazję odnaleźć „Tajemniczego Gościa”. 
Czterdziestu śmiałków stworzyło portret pa-
mięciowy, na którym znalazł się sam marszałek 
Józef Piłsudski. Na scenie Stanisław Azerewicz 
wylosował trzy rysunki, które zostały wyróż-
nione. Były to prace: Karoliny Klecuń, ar-
tura Osłońskiego i alana Karpińskiego. 
Dzieci miały również okazję sprawdzić się wraz 
z rodzicami w trzeciej edycji Gminnego Turnieju 
Rodzin. Rozgrywki toczyły się pomiędzy czte-
roosobowymi drużynami. Wśród zadań zręcz-
nościowych pojawiły się zagadki sprawdzające 
wiedzę historyczną. - Przekazywaliśmy sobie pił-
ki, które rzucaliśmy ustawieni w sztafecie i ma-
lowaliśmy wąsy Piłsudskiego – relacjonuje To-
sia, jedna z uczestniczek gry. Emocjom nie było 
końca, a o wygranej decydowała różnica jednego 
punktu! I miejsce zajęła brygada Smoka, 
II brygada erni, III brygada tosia team, 
a IV brygada Leniucha. Na gminnym stoi-
sku uczestnicy mogli dostać biało-czerwone wia-
traczki dla najmłodszych, zrobić zdjęcie w przy-
gotowanej specjalnie na tę okazję fotościance 
i przy ręcznie zrobionym przez pracowników 
wydziału promocji czołgu. Wszyscy chętnie brali 
udział w przygotowanych zabawach, co więcej 
– przebrali się w barwy moro podkreślając tym 
samym charakter imprezy.

scena należała do najmłodszych artystów

Na scenie podziwialiśmy również podopiecz-
nych Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, 
którzy dali popis swoich twórczych umiejęt-
ności. Obejrzeć mogliśmy morski spektakl za-
tytułowany „Tytanic” w wykonaniu Dziecięco 
Młodzieżowego Teatru Pantomimy „Team”, 
występ zespołu „O Matko i Córko”, pokaz tań-
ca hip-hop, występ grup tańca nowoczesnego 
„PSOTA”, występ zespołu „BE FREE”. Usłysze-
liśmy muzyczne dokonania uczestników war-
sztatów gitarowych. Pokazy na scenie uświetnił 
też występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 
Długołęka. Mogliśmy dowiedzieć się, jak moż-
na grać w zośkę podczas animacji przeprowa-
dzonej przez duet Bag Brothers. Dla pragnących 
pogłębić tajniki tej zabawy, GOK zorganizował 
warsztaty szycia produktu. - To był dzień pełen 
emocji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były 
animacje dla całych rodzin, wspaniałe występy 
najmłodszych, darmowe warsztaty kreatyw-
ne, rekonstrukcja wojenna i kino w plenerze 
dla milusińskich. Mam nadzieję, że wszystkim 
zebranym podobało się nasze rodzinne wyda-
rzenie – podsumowuje wójt gminy Długołęka 
Iwona Agnieszka Łebek.

marTyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

z życia gminy

Wojskowe manewry  
w parku w Szczodrem
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Dla najmłodszych był to istny raj!Podczas Turnieju Rodzin malowano fantazyjne wąsy Piłsudskiego
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Zespół Tańca Ludowego Długołęka zachwycił na scenie
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Legioniści Piłsudskiego rozbili obóz w Szczodrem

sponsorzy iii gminnego dnia rodziny:
Drewnex Konrad Jaskulkski, Gaz System, Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego Dach Bud Spółka z o.o, Perfecta, 
GOjump Park Trampolin Wrocław, Muzeum Pana Tadeusza 
Wrocław, Teatr Polski Wrocław, Budownictwo Osiedle Ro-
dzinne Spółka z o.o, Häfele Polska, Selgros Cash & Carry, 
Park Dobaszczyn Patroni imprezy: Słowo sporto-
we, Ekorodzice, Malinkowo, Czas dzieci, Express wroc-
ławski Partnerzy imprezy: Kilometry dobra
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z życia gminy / fundusze zewnęTrze

zwierzak  
DO ADOPCJI

czekam na ciebie!

Zenuś to bardzo grzeczny i uczuciowy 
dwulatek. Jest towarzyskim  

domowo-kanapowym pieskiem.  
Musi zaufać właścicielowi wtedy  
będzie mu wierny do końca życia.  

Nie nadaje się do kontaktów z dziećmi.   
Prosimy o kontakt pod nr tel.  
71 323 02 72 lub 518 756 665. 

krok Vi - domowe środki czystości 
i naturalne kosmetyki

w iększość z nas posiada dużą liczbę, 
wydawać by się mogło, niezbęd-
nych środków czystości do pod-
łogi, wanny, toalety, czy kabiny 

prysznicowej. Każdy środek znajduje się 
w innym opakowaniu, kusi różnorodnymi 
zapachami i cudownym działaniem. Czy, aby 
na pewno potrzebujemy tych produktów, aż 
tak wiele?

Przetestuj babcine sposoby
Zero waste to powrót do prostych rozwią-

zań, powrót do natury – to eliminacja zbęd-
nej chemii z naszych domów. Stare, babcine 
przepisy na uniwersalne środki do czyszczenia 
sporządzone przy użyciu sody i octu, sprawdzą 

się idealnie. Soda oczyszczona rewelacyjnie ra-
dzi sobie z brudem i osadem zgromadzonym 
w wannie i zlewie. Ocet można zastosować do 
zabrudzeń i plam. Do codziennego sprzątania 
kuchni i łazienki wykorzystać można preparat 
przygotowany z octu i wody (w proporcjach 
1:1). Można używać go do wycierania blatów, 
zlewów, armatury łazienkowej, czy też luster 
i szyb. Okna możemy umyć własnoręcznie spo-
rządzonym płynem: wystarczy szklanka octu, 
szklanka wody i 2 łyżki soku z cytryny. Z sody 
oczyszczonej połączonej z olejem kokosowym 
można przygotować domową pastę do zębów, 
a z fusów po wypitej kawie peeling do ciała - 
wystarczy dodać trochę cukru i oliwy.

wybierając produkt – myśl o środowisku
Odkąd półki w drogeriach kosmetycznych 

zdominowane zostały przez kuszące koloro-

wymi i estetycznymi opakowaniami żele pod 
prysznic, zwykłe mydło odeszło w niepamięć. 
Produkt ten jest bardziej ekologiczny ze wzglę-
du na swój prosty skład. Podczas kąpieli do od-
pływu nie przedostają się detergenty, a jedynie 
substancje przyjazne dla środowiska. Zamiast 
nowych, licznych produktów serwowanych 
przez producentów, warto skorzystać z wie-
dzy starszych pokoleń i stać się świadomym, 
ekologicznym konsumentem.

ewelina byra
wydział ochrony środowiska

ZERO WASTE  
– czysty sposób na życie
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Naturalne kosmetyki mogą być także wspaniałym prezen-
tem dla bliskich

Ile zapłacimy za 
wodę w tym roku?
17 maja 2018 r. dyrektor regio-
nalnego zarządu we wrocławiu 
Państwowego gospodarstwa 
wodnego wody Polskie zatwierdził 
taryfę dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy 
długołęka na okres 3 lat. 

S tawki wyliczone przez Zakład Usług 
Komunalnych w Kiełczowie wska-
zały na konieczność nieznacznej 
ich podwyżki na poziomie inflacji. 

Wzrost uzasadnia niezbędnymi kosztami 
wynikającymi m.in. z: planowanych wydat-
ków inwestycyjnych ujętych w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągów i kanalizacji. Argumenty te zostały 
uznane za zasadne przez Polskie Wody, któ-
re zatwierdziły taryfy. Od lat gmina chcąc 
uchronić mieszkańców przed wysokimi 
kosztami za zaopatrzenie w wodę i odbiór 
ścieków stosuje dopłaty. Kontynuując pro-
wadzona politykę wodno-ściekową na tere-

nie gminy 30 maja br. Rada Gminy Długołę-
ka podjęła uchwały o dopłatach do cen 1 m3 
wody i ścieków. W wyniku zatwierdzonych 
taryf i uchwalonych dopłat od czerwca za 
wodę zapłacimy 4,73 zł brutto, a za ścieki 
6,30 zł brutto. Zarówno zatwierdzone tary-
fy oraz uchwały o dopłatach są dostępne na 
BIP-ie urzędu gminy. Dla porównania w są-
siednich gminach koszty kształtują się nastę-
pująco: we Wrocławiu mieszkaniec za wodę 
płaci 5,16 zł brutto, za ścieki 5,95 zł brutto; 
w Kobierzycach za wodę 4,75 zł brutto, za 
ścieki 9,64 zł brutto; w Siechnicach za wodę 
5,12 zł brutto, za ścieki 7,21 zł brutto; w So-
bótce za wodę 4,78 zł brutto, za ścieki 7,14 
zł brutto.

Jednoczenie pamiętajmy, że pomimo sto-
sunkowo niskiej ceny za wodę w porównaniu 
do sąsiednich gmin, należy ją oszczędzać, bo 
jest zasobem coraz słabiej odnawialnym. Ilość 
wody słodkiej przypadające na jednego miesz-
kańca w Polsce należy do najniższych w Euro-
pie. Powodem jest m.in. coraz większe zanie-
czyszczenie wód słodkich.

anna siTnikow
wydział ochrony środowiska
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Dotacja na wypoczynek
16 marca wójt gminy ogłosił konkurs na reali-
zację zadań publicznych z zakresu wypoczynku 
dzieci i młodzieży z programem profilaktycz-
nym w roku 2018. Spośród zgłoszonych wnio-
sków wybrano ofertę złożoną przez Parafię 
Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Brata Alberta 
w Mirkowie. Dotację w wysokości 17 tys. zł 
przyznano na „Obóz w Tatrach”.

Reprezentanci gminy na między-
narodowym turnieju piłkarskim 
– Prague Strahov Cup
18-20 maja br. grupy młodzieżowe (U12, U14 
i U15) gminnych klubów piłkarskich GKS Mirków-
Długołęka oraz UKS Academy Kiełczów wzięły 

udział w międzynarodowym turnieju Strahov Cup 
2018 w Pradze. Przeciwnikami młodych piłkarzy 
byli zawodnicy z Dani, Bośni i Hercegowiny, Ser-
bii, Czech i Polski. W ciągu trzech dni turnieju na-
sze zespoły rozegrały po sześć spotkań, w wyniku 
których GKS Mirków-Długołęka uplasował się na 
12 miejscu, a UKS Academy Kiełczów na miejscu 
6. Serdecznie gratulujemy młodym zawodnikom!

Mammografia w gminie Długołęka
Przed Paniami z gminy Długołęka kolejna okazja 
do wykonania bezpłatnych badań mammogra-
ficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi. 24 lipca mammobus będzie dostępny 
w godz. 8-16 pod urzędem gminy. Rejestracji 
można dokonać pod numerem (68) 452 77 
96, (68) 45277 17, 605 596 655 lub 605 598 
077. Badania finansowane są przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia i skierowane do Pań w wieku 
od 50 do 69 roku życia.

Inrastruktura boiskowa
W 2018 roku na cele związane z infrastrukturą 
boiskową przeznaczono 70 tys. zł. Środki zostały 
skierowane na aerację boisk – 25 tys. zł oraz 
na remonty szatni, zakup boksów, grzejników 
konwektorowych, pomp wodnych i zraszaczy 
wózkowch w łącznej kwocie 45 tys. zł. Do 
tej pory dokonano ww. zakupów, wykonano 
remont szatni w Śliwicach dla Klubu Piłkarskiego 
99 Śliwice (5,5 tys. zł) oraz w Pruszowicach dla 
klubu Dąb Pruszowice (2 tys. zł). W trakcie reali-
zacji pozostało jeszcze zamówienie na zamykany 
garaż niski na materac do zeskoku wzwyż na te-
renie stadionu w Długołęce dla Gminnego Klubu 
Sportowego START Długołęka (11 tys. zł).

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?
n  Gmina Długołęka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Roz-

wój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze LGD 
poprzez  rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap I)” 

do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioskowana wartość 
dofinansowania to 191 091,20 zł. To już 3 wniosek o dofinan-
sowanie złożony przez gminę w ramach konkursów ogłasza-
nych przez  LGD Dobra - Widawa w ramach PROW 2014-2020. 
Aktualnie trwa realizacja dwóch projektów dotyczących budowy 
boisk sportowych w miejscowościach  Brzezia  Łąka, Dobroszów 
i Stępin, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach 
LGD w łącznej kwocie 565 517,00 zł.

doTacje na bieżąco

inwesTycje w Trakcie realizacji
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Kanalizacja Szczodre - przyłącza 
kanalizacji sanitarnej
W związku z faktem wybudowania przez gminę 
odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej na 
prywatnych posesjach, aktualnie wysyłane są 
do ich właścicieli umowy regulujące kwestie 
własności tych urządzeń i poniesienia kosztów 
ich wybudowania. Ponadto przygotowujemy 
się do budowy rurociągu umożliwiającego 
odprowadzenie ścieków z Państwa miejscowo-
ści. Zakończenie tego zadania przewidujemy na 
koniec 2018 roku. W związku z tym wyjaśniamy, 
iż opłaty za zaprojektowany i wykonany odcinek 
przyłącza, o którym mowa w przesyłanych do 
Państwa umowach, będą pobierane dopiero 
po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej (o czym będziemy Państwa 
niezwłocznie informować) oraz po przesłaniu do 
Państwa faktur. Ewentualne uwagi dot. wykona-
nego odcinka przyłącza, będziecie mogli Państwo 

wnosić w protokołach zdawczo-odbiorczych prze-
słanych do Państwa po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. Uprzejmie prosimy o wypełnienie, 
podpisanie przez właścicieli/współwłaścicieli oraz 
odesłanie (bądź dostarczenie bezpośrednio do 
urzędu) wszystkich trzech załączonych egzempla-
rzy umów w terminie do 15 lipca br. Po nadaniu 
numeru umowy i podpisaniu ze strony gminy 
Długołęka, jeden egzemplarz umowy zostanie 
Państwu odesłany. Mieszkańcy, którzy we wska-
zanym terminie nie podpiszą przedmiotowych 
umów nie będą mogli korzystać z odcinków przy-
łączy wybudowanych przez gminę i jednocześnie 
będą zmuszeni do wybudowania przyłącza we 
własnym zakresie, gdyż podłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, jest obowiązkowe. W przy-
padku wątpliwości, bądź pytań dot. tej kwestii 
prosimy o kontakt z przedstawicielem urzędu: 
agata Ratajczak, tel. 71/323 02 15; e-mail: 
a.ratajczak@gmina.dlugoleka.pl.

Utrudnienia w ruchu  
- Wilczyce, ul. Dworska
W związku ze skomplikowanym charakterem prac 
budowlanych w ramach inwestycji drogowej w ul. 
Dworskiej w Wilczycach oraz bardzo trudny-
mi warunkami terenowymi, jakie tam panują 
informujemy, iż ze względu bezpieczeństwa 
niezbędnym będzie czasowe zamknięcie odcinka 
tej drogi dla ruchu kołowego na czas realizacji 
inwestycji. W chwili obecnej opracowywany jest 
projekt organizacji ruchu zastępczego, którego 
wprowadzenie zakłada objazd przez ul. Wilczycką, 
Rzeczną i Wrocławską. Wprowadzenie objazdu 
wykonawca planuje w II. połowie lipca z terminem  
obowiązywania do końca sierpnia. Szczegóły dot. 
objazdu i dokładne terminy jego obowiązywania 
będą umieszczone w terenie (w obszarze prowa-
dzonej inwestycji), a także na stronie www gminy.

kaTarzyna wolicka
kierownik wydziału remontów i inwestycji
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OBIEKTY KUBATUROWE
Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Długołęce - remont istniejącego budynku 
szkoły i budowa nowej sali gimnastycznej

W obu obiektach realizowane są prace zwią-
zane z wykonaniem pokrycia dachowego (sala 
gimnastyczna jest już zadaszona) oraz instalacji 
elektrycznych i sanitarnych. Z uwagi na wynikłe 
w trakcie robót przeszkody techniczne prze-
widujemy, że oddanie istniejącego budynku 
szkoły podstawowej opóźni się o ok. 3 miesięce. 
Oznacza to, że prace zostaną zakończone we 
wrześniu, a budynek oddany do użytkowania na 
przełomie października i listopada br.

Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkol-
nego w Mirkowie wraz z budową nowej sali 
gimnastycznej

W Mirkowie zakończono budowę ścian noś-
nych oraz stropów łącznika. Obecnie trwają 
prace związane z wykonaniem pokrycia dachu. 
Z uwagi na wynikłe w trakcie prac przeszkody 
techniczne, zakończenie robót budowlanych 
i oddanie obiektu dydaktycznego do użytkowa-
nia opóźni się w czasie. Prawdopodobny termin 
zakończenia prac budowlanych to grudzień br., 
a oddania obiektu do użytkowania to drugi 
semestr roku szkolnego 2018/2019.

nowe wielofunkcyjne boiska sportowe
W ramach budowy boisk w Dobroszowie i Stę-
pinie wykonano do tej pory podbudowę z kru-

szywa oraz chodniki z kostki brukowej. Obecnie 
układana jest warstwa nawierzchni poliuretano-
wej. Przy boisku  w brzeziej łące trwają prace 
związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa. 
Wszystkie trzy inwestycje zakończą się, zgodnie 
z zapisami umowy, do 14 sierpnia br.

KANALIZACJE SANITARNE
budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Wilczyckiej w Kiełczowie
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieogra-
niczonego na roboty budowlane dot. budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w rejonie ul. Wilczyckiej w Kiełczowie oraz 
przebudowy rurociągu tłocznego RT3, wybrano 
wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych 
i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. z Świ-
dnicy. Realizacja prac budowlanych przewi-
dziana jest do 31 października br., natomiast 
termin oddania kanalizacji do użytkowania 
przewidywany jest na przełom 2018 i 2019 
roku. W związku z rozpoczęciem robót na ul. 
Wilczyckiej w Kiełczowie wprowadzone zostaną 
ograniczenia w ruchu. Prosimy o cierpliwość 
i zachowanie szczególnej ostrożności w tym 
czasie. W najbliższym czasie do mieszkańców 
wysłane zostaną umowy dotyczące budowy 
przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pismem 
wyjaśniającym szczegółowo aspekty prawne 
i formalne ich budowy w ramach inwestycji 
gminnej. W przypadku wątpliwości, prosimy 
o kontakt z pracownikiem urzędu - elżbietą 
brucko-Stempkowską, pok. 12, tel. 71/323 
02 15, e-mail: e.stempkowska@gmina.
dlugoleka.pl.

prace kanalizacyjne w bielawie i Rakowie
Od zeszłego roku trwają prace kanalizacyjne 
w bielawie i Rakowie. W związku ze zbliża-
jącym się terminem zakończenia prac sieci 
kanalizacji sanitarnej i planowanym rozpo-
częciem prac w zakresie budowy przyłączy, 
rozpoczęliśmy procedurę podpisywania umów 
regulujących te kwestie z właścicielami poszcze-
gólnych nieruchomości. Obecnie wysyłane są 
do mieszkańców projekty umów dot. budowy 
przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pismem 
wyjaśniającym szczegółowo aspekty prawne 
i formalne (w niektórych sytuacjach również 
spięć instalacji wewn. z przyłączami) w ramach 
inwestycji gminnej. W przypadku wątpliwości, 
prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu 
– ewą Lejman, pok. 12, tel. 71/323 02 15, 
e-mail: e.lejman@gmina.dlugoleka.pl.

DROGI
n Inwestycja związana z przebudową ulic 
w Kiełczowie tj. ul. Leśnej wraz z sięga-

czem, ul. Letniej, ul. północnej, sięgacza ul. 
Ogrodowej oraz odcinka ul. Wiosennej na 
wniosek wykonawcy robót zostanie wydłu-
żona w czasie. Powodem tego są problemy 
techniczne związane z budową infrastruktury 
podziemnej. Przewidujemy, że zakończenie 
inwestycji będzie miało miejsce pod koniec br. 
Mieszkańcy ulic objętych inwestycją otrzymają 
pisma informujące o stanie zaawansowania 
prac, wynikłych problemach i terminie zakoń-
czenia robót budowlanych.
n W ciągu ul. ptasiej i Słowiczej w Długołęce 
wykonana została kanalizacja deszczowa na ok. 
70% zakresu zadania. Przygotowana została 
konstrukcja drogi na tzw. pętli ul. Ptasiej do 
wykonania docelowej nawierzchni z mieszanek 
bitumicznych. Następnie wykonana zostanie ka-
nalizacja deszczowa na odcinku ul. Wrocławskiej 
oraz ul. Słowiczej. Wykonawca robót realizuje 
zadanie zgodnie z harmonogramem.
n Przy ul. Familijnej w Wilczycach wykonawca 
kończy budowę kanalizacji deszczowej, a na 
odcinkach, gdzie została ona już wykonana, 
trwa układanie krawężników.
n Trwają prace w Siedlcu przy ul. Ogrodowej, 
planowany termin ich zakończenia to lipiec br.
n Niebawem zakończą się prace w bykowie 
w ciągu ul. Lipowej i Kwiatowej. Tam też 
rozpoczęto roboty modernizacyjne nawierzchni 
ul. akacjowej.
n W toku jest postępowanie przetargowe na 
wybór wykonawcy prac budowlanych przy ul. 
Jaworowej w borowej i ul. Spacerowej w Do-
maszczynie. Przypominamy, że w Domasz-
czynie do realizacji zaplanowana jest również 
modernizacja ul. Ogrodowej. W pierwszej 
kolejności niezbędnym zadaniem jest skablowa-
nie odcinka sieci energetycznej i usunięcie słupa 
energetycznego stojącego w drodze. Mimo, że 
jest to infrastruktura Taurona prace zostaną wy-
konane na zlecenie gminy. Niezwłocznie po ich 
zakończeniu  przystąpimy do prac drogowych.
n Prace zakończone zostały w Oleśniczce, pie-
cowicach przy ul. Kwiatowej oraz sięgaczu 
ul. Sportowej.
n Rozpoczynamy prace polegające na dokoń-
czeniu budowy chodnika wzdłuż ul. Dworskiej 
w Wilczycach wraz z częściowym remontem 
i odwodnieniem samej ulicy. 12 czerwca br. 
podpisana została umowa z firmą AN-GREG 
Grzegorz Stiller z Jelcza-Laskowic na realizację 
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Tak prezentuje się sala gimnastyczna w Długołęce
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Plac budowy w Mirkowie
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Prace w Stępinie przebiegają zgodnie z planem 
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Zakończony odcinek drogi w Piecowicach
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*dzieje się - PrzeTargi w naszej gminie (StaN Na DzIeń 15.06.2018 R.)
nazwa PosTęPowania  Termin informacja z oTwarcia oferT Termin realizacji
PrzeTargowego oTwarcia oferT  (iloŚĆ złożonych oferT)/PodPisanie umowy umowy   

Budowa drogi rowerowej (zadanie 1)  postępowanie unieważnione  15.10.2018 
Długołęka-Byków-Borowa-granica gminy Oleśnica w dniu 14.06.2018

Budowa oświetlenia w Szczodrem - ul. Brzozowa oraz na 06.04.2018 Umowa podpisana w dniu  12.06.2018 4 miesiące od dnia 
odcinku drogi powiatowej od Siedlca do Godzieszowej  PAKIET NR 1: MIWRO Zakład Ogólnobudowlany  podpisania umowy 
  Ignacy Młotkowski z/s w Bykowie 83 886,00 zł brutto 
  PAKIET NR 2: Pro-Invest Joanna Figlak z/s w Namysłowie  
  79 890,00 zł brutto

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczyckiej w Kiełczowie  11.05.2018 Umowa podpisana w dniu 08.06.2018 31.10.2018 
wraz z przebudową rurociągu tłocznego RT3  „EKO-WOD” Sp. z o.o. 3 975 068,81 zł brutto

Przebudowa ul. Świerkowej, Jarzębinowej i Sosnowej  11.05.2018 Umowa do podpisu w dniu 18.06.2018 30.06.2019 
w Długołęce  Konsorcjum „Bisek” Wojciech Bisek  (ul. Świerkowa – w terminie 
  i AN-GREG Grzegorz Stiller 5 559 600,00 zł brutto do 30.11.2018)

 Przebudowa odcinka ul. Dworskiej w Wilczycach  15.05.2018 Umowa podpisana w dniu 12.06.2018 28.09.2018 
wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym  Oferta z najniższą ceną: AN-GREG Grzegorz Stiller 
  1 170 960,00 zł brutto

Remont ul. Spacerowej w Domaszczynie 8.06.2018 Planowanie podpisania umowy: 5.07.2018 3 miesiące od dnia 
  AN-GREG 504 300,00 zł brutto podpisania umowy

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borowej 27.07.2018  15.11.2018

Remont ul. Jaworowej w Borowej  5.07.2018  2 miesiące od podpisania umowy

Rewitalizacja parku w Szczodrem 19.07.2018

Budowa rurociągu tłocznego Szczodre-Długołęka planowany termin   30.11.2018 
 otwarcia ofert: 27.07.2018

Budowa przedszkola (etap I) w Borowej planowany termin otwarcia   31.10.2019 
 ofert: II połowa lipca br.

Budowa bieżni lekkoatletycznej w Borowej (przy zespole szkół) planowany termin otwarcia   4 miesiące od podpisania umowy 
 ofert: 26.07.2018

Budowa wiat przystankowych w Długołęce (ul. Parkowa)  planowany termin otwarcia  3 miesiące od dnia 
i w Domaszczynie (ul. Trzebnicka) ofert: I połowa sierpnia br.  podpisania umowy

Modernizacja nawierzchni ul. Sportowej w Brzeziej Łące planowany termin otwarcia   3 miesiące od dnia 
 ofert: I połowa sierpnia br.  podpisania umowy 

inwesTycje w Trakcie realizacji
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tej inwestycji, o wartości blisko 1,2 mln zł brutto 
i w terminie do września br. Wykonawca przy-
stąpił do prac przygotowawczych – w tej chwili 
trwa karczowanie krzewów.
n 19 czerwca br. podpisana została umowa 
z wykonawcą przebudowy ulic: Świerkowej, 
Jarzębinowej i Sosnowej w Długołęce wraz 
z ich odwodnieniem, oświetleniem i budową 
sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane 
realizować będzie konsorcjum firm: „Bisek” 
Wojciech Bisek (lider) i AN-GREG Grzegorz Stil-
ler za kwotę blisko 5,6 mln zł brutto. W pierw-
szej kolejności prace mają być realizowane na 
ul. Świerkowej (do 30 listopada br.), a na-
stępnie na ul. Jarzębinowej i Sosnowej (do 30 
czerwca 2019 r.)

OŚWIETLENIE DROGOWE
n Zakończyliśmy prace przy budowie oświet-
lenia drogowego w borowej (ul. Parkowa), 
budziwojowicach, Kępie (na odcinku do przy-
stanku autobusowego w stronę Michałowic), 
pasikurowicach (teren parku przy budynku 

nowej remizy), Ramiszowie, Śliwicach (boisko) 
i Wilczycach (ul. Dębowa).
n W trakcie realizacji są zadania w: Dobroszo-
wie (termin zakończenia: sierpień br.), Godzie-
szowej i Siedlcu (wykonawca przystąpi do 
prac w terenie w lipcu br., a termin zakończe-
nia prac to październik br.), Januszkowicach 
przy ul. Wrocławskiej (termin zakończenia 
czerwiec/lipiec br.), Michałowicach (termin 
zakończenia: sierpień br.),  Szczodrem przy ul. 
Brzozowej (termin zakończenia: październik 
br) oraz Śliwicach przy ul. Dębowej (termin 
zakończenia: wrzesień br.).

DłUGOłĘKa - UtRUDnIenIa W KOMU-
nIKaCJI pIeSzeJ I ROWeROWeJ pRzY 
FIRMaCH HÄFeLe I SeLGROS

Wygrodzenie terenu drogi, do którego doszło 
na wysokości firmy HÄFELE w Długołęce przy ul. 
Wrocławskiej, związane jest z planami inwesty-
cyjnymi firmy i dalszą jej rozbudową. Dotychczas 
funkcjonujące przejście zlokalizowane było na 
działce stanowiącej własność HÄFELE. W obliczu 
planów inwestycyjnych firmy pozostawienie 
tego przejścia jest w chwili obecnej niemożliwe. 
Funkcjonuje alternatywna możliwość komuni-
kacji pieszej i rowerowej - po drugiej stronie ul. 
Wrocławskiej, przy której znajduje się chodnik.
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Nowe oświetlenie w Wilczycach
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Piesi powinni poruszać się drugą stroną ulicy
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przez 39 lat pracowała pani w urzędzie gmi-
ny, a następnie w Gminnym  Ośrodku pomo-
cy Społecznej w  Długołęce. Jak wspomina 
pani ten czas?
To całe moje życie. Patrząc wstecz widzę po-
kolenia ludzi, którzy przychodzili i odchodzi-
li, mieli wpływ na mój rozwój, dzielili ze mną 
własne doświadczenia. Jest to potężna siła 
życiowa, pozostająca wciąż we mnie. Bywa-
ło, że w mojej długoletniej pracy wiele osób 
widziało ciężar odpowiedzialności i ludzkie 
dramaty. Było też sporo krytyki za przyzwy-
czajenie, dominację, za rolę „silnej baby”. 
A ja po prostu zaufałam życiu, a ono zaufało 
mnie. Jestem góralką, pochodzę z żywiecczy-
zny. Tam zostawiłam rodzinę, bliskich, moje 
góry. Bardzo powoli stawałam się kobietą 
stąd, przez całe lata na drodze życiowych 
wyborów stawała tęsknota. Macierzyństwo 
oddaliło „na trochę” mój rozwój zawodowy. 
Pracowałam, jako urzędnik różnych szczebli. 
Przez 10 lat udzielałam też ślubów. Dziś mogę  
powiedzieć, że z niejednego pieca chleb jad-
łam. Kiedy w 1990 roku objęłam stanowisko 
kierownika ośrodka pomocy postawiłam na 
zdobycie niezbędnych kwalifikacji. Zdecydo-
wałam się na wykształcenie dające mi tytuł 
zawodowy pracownika socjalnego, a następ-
nie na specjalizację z organizacji i zarządza-
nia pomocą społeczną. Nigdy nie zabrakło 
mi samozaparcia i entuzjazmu. Szczególnie 
entuzjazm był mi potrzebny do czegoś, co to-
czyło się siłą rozpędu przez ludzkie dramaty, 
bezradność, łamało destrukcyjne postawy - to 
takie moje życiowe entrée. Dziś doceniam 
wszystkie trudności na mojej drodze zawo-
dowej. Dzięki nim nauczyłam się szukać roz-
wiązań, poprawiać umiejętności, uwierzyłam 
w mądrość życiowych wyborów. Pełna wiary 
w ludzi, świadoma tego, kim jestem, dotrwa-
łam do końca.

praca z  ludźmi niesie za sobą wiele rozwa-
żań. Jakie wartości udało się pani wynieść 
z pracy i wcielić w życiu codziennym?

Pomaganie to sztuka cierpliwości. Kiedy robisz 
coś dobrego, masz dla siebie szacunek i poczu-
cie satysfakcji. Sam przywilej pomagania, wy-
daje się być darem. Rzecz w tym, żeby nauczyć 
się słuchać ludzi. Nie da się reagować na ich 
problemy „po swojemu”. Ważne jest, by być au-
tentycznym i szczerym. To podstawa każdej re-
lacji społecznej. Bywa, że konfrontujemy swoje 
problemy z problemami innych, wtedy warto 
zapytać: „czy stać mnie na taką konsekwencję”. 
W życiu ważny jest też kompromis i sztuka 
odmawiania. To trudne, bo wiele osób uważa 
grzeczność za słabość, a to dzięki kindersztubie 
jesteśmy skuteczni, wytyczamy granice włas-
nego „ja”. Wiem też, że pracowałam z ludźmi 
otwartymi, dla których kluczem do poprawy 
była szczera rozmowa. To cenne życiowe do-
świadczenie.

Wspomniała pani podczas jednego ze spot-
kań: „...przyszłam do pracy, jako młoda 
dziewczyna, a odchodzę będąc dojrzałą ko-
bietą”. Jak zmieniła się pani perspektywa 
postrzegania życia, codzienności i  pracy 
z ludźmi?
Praca i rodzina to takie poświęcenie - ver-
sus inwestycja. Wymaga czasu i tworzenia 
przestrzeni. Po latach zmagań wypracowa-
łam chyba dobre podejście, zmieniające moją 
perspektywę. Nie chodzi bowiem o to, żeby 
cały swój czas poświęcić innym, uczynić sie-
bie za nich odpowiedzialnym. Ważne, żeby 
robić to z należytą uwagą. Traktuję własną 
dojrzałość, jako umiejętność tworzenia dy-
stansu do wielu spraw. To tak jak z puz-
zlami, z reguły wiesz, co do czego pasuje 
i ważne, że nie kosztuje tak wiele energii 
jak kiedyś. Zmiana perspektywy to zmiana 
nastawienia i przekonania o wartościach 
tkwiących w człowieku. Przejście od młodo-
ści po wiek dojrzały oznacza zdobycie prze-
ze mnie „złotego” kapitału. Są i obawy, boję 
się samotności, nieprzydatności, stopniowej 
eliminacji z życia społecznego. Pomaganie 
innym nie zawsze jest łatwe.

proszę powiedzieć, jakie cechy charak-
teru powinien mieć kandydat, który chce 
się podjąć pracy na podobnym stanowi-
sku.
Stawiam na uczciwość, szacunek, wysokie mo-
rale, na umiejętność słuchania, to cechy wpły-
wające na postrzeganie złożoności ludzkich re-
lacji. To przymioty niezbędne, niejako gwarant 
zachowania wysokiej jakości pracy socjalnej. 
Zawód pracownika socjalnego jest trudną pro-
fesją i mimo ogromnego poświęcenia, często 
jest surowo oceniany. Świat nie stoi w miejscu, 
ciągle przybywają nowe zadania, dlatego ważny 
jest własny rozwój, samokształcenie i kształce-
nie ustawiczne. Mogę dziś śmiało powiedzieć, 
że miałam szczęście pracować z dobrymi, grun-
townie wykształconymi, uczciwymi ludźmi, 
wychowałam też wcale niemałe, nowe pokole-
nie, wchodzące dopiero w ten trudny, ale i pięk-
ny zawód.

Jest pani bardzo aktywną osobą. Czy eme-
rytura to początek zdobywania nowych ce-
lów, czy czas na odpoczynek?
Mam przed sobą wiele możliwości. Do tej 
pory nie miałam czegoś bardzo cennego: cza-
su, dziś mam go dostatecznie wiele. Mam ro-
dzinę, wnuki, mam siebie i swoje marzenia. 
Lubię czytać, poznawać, ponadto czerpię sa-
tysfakcję z pisania. Obecnie jestem na etapie 
poszukiwania wydawnictwa, które zechce 
opublikować to, co udało mi się przez wiele 
lat stworzyć.

Zaufałam życiu,  
a ono zaufało mnie

Uśmiech jest podstawą dobrego życia
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z Teresą klimek, byłym kierownikiem goPs w długołęce  
rozmawiała martyna owczarek


