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Finałowy koncert z okazji  
100-lecia odzyskania  
przez Polskę niepodległości

11 listopada wójt gminy Długołęka oraz 
proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Długołęce zapraszają wszystkich mieszkańców 
gminy na koncert z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Muzyczne wyda-
rzenie upamiętniające wyjątkową rocznicę odbę-
dzie się o godz. 16:30 w kościele w Długołęce 
przy ul. Wiejskiej 24. - Będzie to ważna i pod-
niosła chwila. Niecodziennie mamy okazję do 
przeżywania takich emocji. Warto upamiętniać 
i celebrować daty, które zapisały się na kartach 
naszej historii i wpłynęły na życie każdego z nas. 
Zachęcam do przekazywania wiedzy o naszej 
tożsamości i gorąco zapraszam do przybycia 
11 listopada na koncert – mówi  wójt, Iwona 
Agnieszka Łebek. - Bądźmy tego dnia razem. 
Pokażmy, że jesteśmy patriotami i nieobce są 
nam wydarzenia sprzed lat – dopowiada wójt. 
Koncert w wykonaniu zespołu muzyki 
sakralnej Lumen będzie wspierać 
wrocławski chór Basilica Cantas.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców gminy o wywieszenie flag 
narodowych przy swoich posesjach w nie-
dzielę 11 listopada. Niech cała gmina 
w tym dniu mieni się na biało-czerwono.

NA SKRÓTY
Drodzy  
mieszkańcy!

J
esień łaskawie raczy nas swoim wdziękiem. Coraz więcej czasu 

spędzamy w domowym zaciszu. Tempo życia małymi krokami spo-

walnia, skłaniając do refleksji. Minione cztery lata postrzegam, jako 

czas intensywnej pracy na rzecz rozwoju gminy. Otwarcie hali sporto-

wej ze ścianką wspinaczkową w Kiełczowie, budowa pierwszej strefy do 

streetworkout’u, kolejnych boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, nowych 

sieci dróg i oświetlenia. Aktualnie trwające inwestycje związane z rozbu-

dową dwóch dużych placówek dydaktycznych w Długołęce i Mirkowie, 

niebawem w Borowej ruszy budowa przedszkola. Z niecierpliwością ocze-

kujemy na rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją parku w Szczodrem 

– naszej gminnej perełki. Wykonaliśmy również szereg mniejszych zadań 

związanych z wieloletnią strategią gminy. W aktualnym numerze gazety, 

chcemy przedstawić Państwu zestawienie naszych działań na przestrzeni 

ostatnich lat. Na stronie 7 przeczytacie Państwo o profilaktyce zdrowot-

nej, na stronach 10-11 o szeregu wielomilionowych inwestycji przy udziale 

środków zewnętrznych. Na grafice znajdującej się na ostatniej stronie 

zobrazowaliśmy nasze działania w liczbach. Tradycyjnie informujemy też 

o trwających pracach budowlanych oraz o nadchodzących wydarzeniach. 

Już 11 listopada w kościele w Długołęce odbędzie się koncert z okazji 

stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a miesiąc wcześniej, bo 

13 października zaprosimy Państwa na podsumowanie naszych rocznych 

inicjatyw związanych z tym jubileuszem, którego punktem kulminacyjnym 

będzie odsłonięcie pomnika upamiętniającego rocznicę. 

Nieuchronnie zbliża się bardzo ważny czas wyborów samorządowych. 

Zachęcam wszystkich mieszkańców do udania się, w niedzielę 21 paź-
dziernika, do urn i do głosowania. Dajmy wyraz troski i dbałości o naszą 

małą ojczyznę rekordową frekwencją podczas wyborów. Przypominam, że 

dokonano istotnych zmian w zakresie okręgów wyborczych oraz miejsc do 

głosowania. Zapoznacie się z nimi Państwo w informacji zamieszczonej 

na stronie 10 oraz na BIP-ie. W związku z wyborami, w przyszłym mie-

siącu minie kadencja obecnej Rady Gminy Długołęka. Chciałabym już dziś 

podziękować wszystkim radnym, którzy przez cztery lata poświęcali się 

sprawom gminy. Dziękuję za zgodną współpracę, za możliwość realizacji 

wielu, ważnych inwestycji, które służą z powodzeniem wszystkim miesz-

kańcom gminy Długołęka.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka

Z ŻYCIA GMINY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, a w szczególności tym, którzy swoje życie zawodowe postanowili 
związać z gminnymi szkołami, pragnę złożyć życzenia wielu sukcesów, nieustającej pasji i chęci do rozwoju. Żeby każdy dzień  
pracy niósł ze sobą radość, satysfakcję i poczucie dobrze spełnione misji wychowywania kolejnych pokoleń młodych Polaków. 

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Darmowe dowozy  
do lokali wyborczych
W dniu wyborów (niedziela, 21 paździer-
nika) uruchomione zostaną specjalne 
autobusy, które bezpłatnie dowozić 
będą mieszkańców do lokali wyborczych. 
Rozkłady jazdy znajdziecie Państwo na 
przystankach, słupach ogłoszeniowych 
oraz u sołtysów. Darmowe dowozy będą 
odbywać się na trasach:
n  z Rakowa i Stępina do Borowej 

(szkoła przy ul. Parkowej 2/4, siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2)

n  z Pietrzykowic do Brzeziej Łąki (szko-
ła przy ul. Szkolnej 10, OKW nr 3)

n  z Dąbrowicy, Dobroszowa Oleśni-
ckiego, Jaksonowic, Kępy i Michało-
wic do Januszkowic (świetlica wiejska 
przy ul. Klonowej 1, OKW nr 5)

n  z Bąkowa, Budziwojowic i Łosic do 
Łoziny (szkoła przy ul. Milickiej 15, OKW 
nr 6)

n  z Ramiszowa do Pasikurowic (świetlica 
wiejska przy ul. Wrocławskiej 30, OKW 
nr 7)

n  z Domaszczyna do Szczodrego (szkoła 
przy ul. Trzebnickiej 42, OKW nr 8)

n  z Bierzyc, Krakowian, Skały i Za-
prężyna do Węgrowa (budynek byłej 
szkoły Węgrów 31, OKW nr 9)

n  z Bukowiny, Godzieszowej i Tokar do 
Siedlca (szkoła przy ul. Wrocławskiej, 
22 OKW nr 11)

n  z Kiełczówka do Wilczyc (szkoła przy 
ul. Wrocławskiej 15, OKW nr 12)

n  z Bielawy i Śliwic do Piecowic (świet-
lica wiejska przy ul. Stawowej 20, OKW 
nr 13)

n  z Kamienia do Bykowa (świetlica wiej-
ska przy ul. Ogrodowej 2, OKW nr 15)

n  z Oleśniczki do Kątnej (świetlica wiej-
ska Kątna 36, OKW nr 16)

Płatność za podatek  
kartą i przez internet
W listopadzie w urzędzie gminy zostanie 
uruchomiony opłatomat, w którym będzie 
można regulować swoje zobowiązania kartą 

NA SKRÓTY                    NA SKRÓTY                    NA SKRÓTY

Z ŻYCIA GMINY

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Długołęce. Państwa praca związana jest z ogromnym obciążeniem emocjonalnym. Wymaga delikatności, empatii 
i wrażliwości. Dlatego w dniu Waszego święta pragnę podziękować za cały trud i zaangażowanie włożone w działania na rzecz 
wsparcia najbardziej potrzebujących mieszkańców. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji społecznej. Żeby słowa 
„Miej serce i patrzaj w serce” przyświecały Państwa działaniom.
 Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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płatniczą. - Opłatomat umożliwi zapłatę za 
podatek, śmieci, a także wniesienie opłaty skar-
bowej - komentuje Michał Wolicki z wydziału 
organizacyjnego.  Jednocześnie na ukończeniu 
są prace wdrożeniowe związane z uruchomie-
niem Internetowego Biura Obsługi Podatnika 
(IBOP) – dodaje Wolicki. Za pośrednictwem 
IBOP będzie można sprawdzić stan swojej 
kartoteki podatkowej oraz wysokość opłaty 
za wywóz śmieci, a także dokonać płatności 
poprzez Paybynet. Projekt realizowany jest 
w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dzień Chłopaka
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. 
Jak co roku przygotowaliśmy specjalne 
gadżety, tym razem breloczki z napisem: 
„Nigdy nie pęka chłopak z gminy Dłu-
gołęka”. - Drobne podarunki czekały na 
wszystkich Panów odwiedzających urząd 
– komentuje Anna Chomicka z wydziału 
promocji i współpracy z zagranicą. - Już 
od kilku lat podtrzymujemy miłą tradycję 
obdarowywania męskiej części naszej 
społeczności małymi podarkami w dniu ich 

święta. Pomysłodawczynią tej inicjatywy 
jest wójt gminy – podkreśla Chomicka.

Z wizytą w teatrze  
– ruszają Czwartki z kulturą

Wzorem ubiegłego roku, rozpoczynamy kolejny 
cykl „Czwartków z kulturą”. - Tym razem zapro-
siliśmy wszystkich, czterystu sześćdziesięciu 
ośmiu pierwszoklasistów ze wszystkich gmin-
nych szkół podstawowych na spektakl Kliniki 
Lalek „Cyrk bez przemocy” w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu – mówi wójt, Iwona Agnieszka 
Łebek. Tam uczniowie wybiorą się już 18 i 19 
października. - Natomiast 22 listopada najmłodsi 
będą mogli zobaczyć „Bajkę o przyjaźni” na sce-
nie ATM na Bielanach Wrocławskich – dopowia-
da pomysłodawczyni projektu. Gmina w pełni 
pokrywa koszty biletów i zapewnia dzieciom 
darmowy transport na wszystkie spektakle.
Opracowali: 

ANNA CHOMICKA, MARTYNA OWCZAREK
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Opłatomat umożliwi zapłatę za podatki, śmieci oraz 
wniesienie opłaty skarbowej
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Tego dnia każdy Pan otrzymał breloczek, który można 
zawiesić przy kluczach do samochodu 

FO
T. 

M.
KR

ZE
MI

ŃS
KI

Teatr pobudza wyobraźnię i kreatywność dzieci
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KULTURA W GMINIE

Czytelnicze nowości
Na półkach gminnych bibliotek pojawiło się 
wiele nowości: książki popularnonaukowe, 
powieści kryminalne, obyczajowe, fantastyczne 
i romanse. Jednym słowem – każdy znajdzie 
coś dla siebie. Wszystko dzięki funduszom 
pochodzącym od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z projektu „Priorytet 1 - Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek publicznych” 
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. Łączna pula dofinansowana dla 
wszystkich bibliotek naszej gminy to 19 771 zł.

Edukacja najmłodszych

Początek roku szkolnego to czas, kiedy można 
pozyskać wielu nowych czytelników. W związku 
z tym, biblioteki przygotowały zajęcia wprowa-
dzające uczniów szkół podstawowych w czy-
telnicze życie, by już niebawem móc przepro-
wadzić uroczyste „Pasowania na Czytelników”. 
Dzieci będą mogły poznać zasady obowiązujące 
w bibliotekach, a także co można znaleźć w tych 
miejscach i z czego skorzystać.

Mała książka – wielki człowiek
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
zaprasza trzylatki do udziału w projekcie 
„Mała książka – wielki człowiek”. Zachęca-
my  dzieci wraz z rodzicami do odebrania 
swojego pakietu książkowego oraz karty 
bibliotecznej do zbierania naklejek. Kam-
pania społeczna przypomina o korzyściach 
wynikających ze wspólnego, rodzinnego 
czytania już od pierwszych miesięcy życia 
dziecka. Została przygotowana w związku 
z ogólnopolską akcją, w ramach której 
młodzi rodzice na oddziałach położni-
czych otrzymują wyjątkowe wyprawki 
czytelnicze: książkę z wierszami dla dzieci 
najwybitniejszych polskich poetów oraz 
broszurę informacyjną o roli czytania 
w rozwoju młodego człowieka. Projekt 
nawiązuje do kampanii pro czytelniczych 
realizowanych na całym świecie, a zapo-
czątkowanych w 1992 r. przez brytyjską 
fundację BookTrust i jest finansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego.

Dyskusyjny Klub Książki 
We wrześniu rozpoczął się kolejny cykl 
spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki dla 
dorosłych i dla dzieci. Kluby działają w bi-
bliotekach w Długołęce, Borowej i Łozinie. 
Zapraszamy stałych bywalców, jak również 
wszystkich nowych uczestników, którzy 
lubią rozmawiać o dobrych książkach przy 
dobrej kawie.

W niepodległościowym  
charakterze
Biblioteki gminy Długołęka 
kontynuują cykl zajęć dla 
dzieci i młodzieży związa-
nych ze stuleciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
W spotkaniach udział biorą uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. 
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się czym 
jest „niepodległość”, jakie mamy symbole 
narodowe, kogo nazywamy mianem „ojców 
niepodległości”, a także kto jest patriotą 
i jakie znaczenie dla nas ma fakt odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.

„Jak drzewiej bywało…”  
– żywa lekcja historii 
1 września plac przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Długołęce zamienił się w śred-
niowieczny dziedziniec zamkowy. Rycerze, 
księżniczki i damy dworu, wśród gwaru 

jarmarcznego, odgłosów pracy kowala, 
muzyki, tańca i zabaw plebejskich - przenie-
śli uczestników pikniku w czasy średniowie-
cza. O niezwykłą atmosferę zadbał Tomasz 
Konopka z Bractwa Rycerskiego Zamku 
Będzin. Śląska Chorągwia Konrada VII 
zaprezentowała oręż rycerską, przybliżając 
historię rycerstwa na przestrzeni dziejów 
oraz serwując zgromadzonym widowiskowy 
pokaz walk. Uczestnicy mogli własnoręcznie 
przygotować masło, pod bacznym okiem 
snycerza wykonać drewniane figurki, zapo-
znać się z pracą kowala i otrzymać podkowę 
z własnym imieniem. Nie zabrakło zabaw 
i gier plebejskich, w których udział brały 
całe rodziny. - To była niezwykła podróż 
w czasie, przybliżająca historię w połączeniu 
ze wspaniałą rodzinną zabawą – komento-
wała później wicewójt, Halina Szydłowska.

Czas na Muzyczne Wieczory  
dla Przyjaciół

Koncert ks. Jakuba Bartczaka zainauguro-
wał jesienny cykl Muzycznych Wieczorów 
dla Przyjaciół organizowanych przez GOK 
w Długołęce. Spotkanie z ks. Jakubem - 
prawdopodobnie jedynym księdzem, który 
wykorzystuje rap do nowoczesnego przeka-
zu Ewangelii, było niezwykłym przeżyciem 
bez względu na wiek. Podczas koncertu 
każdy mógł zaprezentować na scenie swoje 
zdolności muzyczne, a także podzielić się 
ulubionym cytatami z Pisma Świętego.

MIGAWKI KULTURALNE
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Własnoręcznie zrobione masło smakuje najlepiej
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W latach 2015-2018 pozyskaliśmy  

ponad 76 tys. zł  
na zakup 3160 woluminów  

czytelniczych!

Optymizm śpiewającego księdza udzielił się wszyskim 
zebranym
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Koncert na dwa głosy

Zapraszamy na niezwykły koncert Sam & Bart - 
wrocławsko-rybnickiego duetu, który najlepiej 
opisuje zdanie „dwa głosy, dwie gitary i tysiąc 
historii”. Świeżo po premierze debiutanckiego 

krążka, panowie pojawią się z gitarami już 23 
października o godz. 18.30 w sali konferen-
cyjnej GOK Długołęka. Członkowie duetu po-
czątkowo śpiewali na głosy piosenki ulubionych 
wykonawców. Z czasem, zupełnie spontanicz-
nie, zaczęły powstawać autorskie kompozycje. 

Wystawa obrazująca 
koleje polskiego 
banknotu 
GOK w Długołęce z okazji obcho-
dów odzyskania niepodległości przez 
Polskę, zaprasza na jedyną w swoim rodzaju wy-
stawę pokazującą koleje losu polskiego bank-
notu XX wieku. Wystawa obejmuje wybrane 
polskie banknoty, które w minionym wieku były 
prawnym środkiem płatniczym w Polsce lub na 
zniewolonych ziemiach polskich. Zgromadzone 
eksponaty to pieniądze wycofane z obiegu po 
zmianie środka płatniczego lub takie, które do 
obiegu nie weszły z powodu zawieruchy wo-
jennej lub zmiany koncepcji państwa polskiego. 
Prezentowane są również, jako ciekawostka, 
inne papiery wartościowe funkcjonujące w pań-
stwie polskim m.in.: obligacje międzywojenne 

i powojenne oraz „dobrowolne” cegiełki, z któ-
rych dochód posłużył do współfinansowania 
Domu Partii. Wystawę będzie można zwiedzać 
od 1 października w sali wystawowej GOK 
Długołęka przy ul. Wiejskiej 23. Wstęp wolny.

KULTURA W GMINIE / OCHRONA ŚRODOWISKA
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Gmina Długołęka we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury od 
2014 roku realizuje kompleksowy 
program edukacji ekologicznej 
skierowany do dzieci i młodzieży. 
Szkolenia odbywają się nie tylko 
w trakcie roku szkolnego,  
ale i w wakacje.

W ciągu minionych czterech lat 
zorganizowaliśmy 48 wyjazdów 
do centrów edukacji ekologicz-
nej. Wzięło w nich udział niemal 

6200 uczestników. - Przeprowadziliśmy kil-
kadziesiąt godzin spotkań na temat segre-
gacji odpadów i ich powtórnego wykorzy-
stania (upcykling), promowania zachowań 
proekologicznych, walki ze smogiem, czy też 
zdrowego żywienia i podejmowania świado-
mych wyborów konsumenckich – opowiada 

Ewelina Byra z wydziału ochrony środo-
wiska. W tym czasie dzieci wzięły udział 
w licznych konkursach, w efekcie których 
powstała m.in. ekologiczna gra planszowa. - 
Miło wspominam wyjazd do Krośnic, gdzie 
dowiedziałam się, jak poprawnie segregować 
śmieci oraz poznałam nowe gatunki drzew – 
komentuje Julka, uczennica szkoły w Siedl-
cu. - Przejażdżka kolejką wąskotorową była 

super!  – dodaje. Pod koniec roku zostanie 
wydany kalendarz zawierających zdjęcia 
nagrodzone w konkursie „Przyrodnicze pe-
rełki gminy Długołęka”. - Dzięki udziałowi 
w konkursie spędziłem niedzielę na prze-
jażdżce rowerowej z rodzicami w poszuki-
waniu przyrodniczych okazów – komentu-
je Paweł, uczestnik fotograficznej zabawy. 
Program edukacji ekologicznej skierowano 
też do najmłodszych dzieci. W przedszko-
lach trwają edukacyjne spektakle. W bajko-
wy sposób przybliżają najmłodszym pojęcie 
i problematykę smogu. - Z przyjemnością 
obserwuję, jak z roku na rok powiększa się 
liczba dzieci biorących udział w programie. 
Jego realizacja to jedna z najlepszych inwe-
stycji w przyszłą ochronę środowiska. Wy-
edukowana młodzież będzie świadomie dbać 
o swoje przyrodnicze otoczenie – podsumo-
wuje wójt, Iwona Agnieszka Łebek.

MARTYNA OWCZAREK
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Wyedukowana młodzież 
w trosce o środowisko

O czym szumią drzewa 
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W ramach corocznej akcji „Gmina Dłu-
gołęka – gmina bezpiecznych dzieci”, 
kolejne pierwszaki odebrały odblaski 
od wójt Iwony Agnieszki Łebek. 

N ajmłodsi mieli okazję wysłuchać rad 
dotyczących bezpieczeństwa, przypo-
mnieć sobie numery alarmowe oraz 
wziąć udział w aktywnej dyskusji 

z policjantami z Długołęki – opowiada wójt. 
Łącznie prawie pięćset dzieci zostało obda-
rowanych gadżetami. - Wygrałam kamizelkę 
odblaskową, bo znałam wszystkie numery 
alarmowe! - komentowała zadowolona Kasia, 
uczennica z Siedlca. - Podobało mi się spotka-
nie i cieszę się, że mam nowe drobiazgi – do-

daje uczennica. Już niebawem spotkamy się 
z pierwszoroczniakami ponownie na pasowa-
niach na ucznia. - Przygotowaliśmy zestawy 
kolorowych kredek i flamastrów w ładnych, 
ekologicznych pudełkach. Mam nadzieję, że 
maluchy będą zadowolone z takiego prezentu 
– podsumowuje wójt Łebek. W październiku 
młodzież z naszej gminy wzięli udział w bez-
płatnych kursach pierwszej pomocy. Działa-
nie realizowane było już po raz trzeci. Licea-
liści zdobyli praktyczną wiedzę oraz apteczki 
z podstawowym wyposażeniem, które zawsze 
można mieć w torebce, czy plecaku i wykorzy-
stać w awaryjnych sytuacjach.

MARTYNA OWCZAREK 
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Apteczki można codziennie nosić przy sobie
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Kolorowe upominki rozdane zostaną podczas pasowań
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Stawiamy na bezpieczeństwo najmłodszych
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Uczymy pływać

Ruszyła druga edycja ministerialnego 
programu „Umiem Pływać”, której 
gmina jest uczestnikiem. W cyklu zajęć 
na pływalni w Trzebnicy, które potrwają 
od września do grudnia, wezmą udział 
uczniowie z Długołęki, Łoziny i Mirkowa. 
Podczas dziesięciu wyjazdów na basen, 
każda dziecko spędzi 20 godzin lekcyj-
nych pod okiem wykwalifikowanego 
instruktora pływania.
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Bezpieczny wrzesień   
– bezpieczny cały rok

Miło nam poinformować, że we wrześniu na świat przyszli  
nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

Dzieciaki, witamy Was serdecznie, życzymy zdrowia i pięknych lat życia!  
A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia! 

Witajcie na świecie!

Joanna Andruszczyszyn, Nel Bałdys-

-Schuderla, Beniamin Celmer, Alicja 

Chrzanowska, Amelia Gołaszewska, 

Marcelina Gregorasz, Alicja Hanel, Alicja 

Hruszowiec, Aleksander Janaszek, Woj-

ciech Jóskowiak, Katarzyna Kaczan, Mar-

cel Kłym, Zofia Karucka, Kajetan Kraus, 

Zuzanna Kruszyńska, Amelia Kubot, 

Karol Kuliczkowski, Joanna Lidzbarska, 

Aniela Łaska, Antoni Marcinek, Mikołaj 

Matusiak, Kacper Matusz, Marceli Ma-

ziarz, Maksymilian Michałowski, Maja 

Mysiara, Pola Okrzesik, Oliwia Olchówka, 

Filip Olszyński, Anastazja Palacz, Maciej 

Podgórski, Aleksander Rogoś, Karol 

Ruciński, Mikołaj Sordyl, Kalina Strojna, 

Hanna Szot, Marcel Szymański, Marceli-

na Wankowska, Amelia Wójtowicz, Jan 

Wroński, Mikołaj Wtorek, Teodor Zazula, 

Natalia Ziach, Aleksander Zienkiewicz 
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Odblaski warto zawsze mieć przy sobie
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Gmina zdrowych mieszkańców

Przy urzędzie często stacjonuje mammobus, w którym można wykonać darmowe badania
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Warto znaleźć czas na profilaktyczne badania
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Zdrowie zawsze na pierwszym planie!
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Ze szczepienia  

przeciwko HPV  

skorzystało w tym  

roku 68 dziewczynek,  

a koszt działania  

to 34 tys. zł.

Władze gminy wyraźnie skupione 
są na temacie profilaktyki zdro-
wotnej. Jest to najlepsza metoda 
zapobiegania chorobom, na które 
jesteśmy narażeni w każdym wie-
ku. - Staramy się, by przy okazji 
naszych wydarzeń przypominać 
mieszkańcom, jak istotne są regu-
larne badania – komentuje wójt, 
Iwona Agnieszka Łebek.

W tym roku, podczas Gminnego Dnia 
Kobiet, Panie mogły skorzystać 
z wielu darmowych badań. - Każ-
da z uczestniczek mogła sprawdzić 

wzrok, zmierzyć poziom cukru, ciśnienie, 
a nawet wykonać bezpłatną cytologię – wylicza 
Łebek. Z kolei w trakcie Dni Gminy Długołę-
ka porad, z zakresu chorób cywilizacyjnych, 
udzielali pracownicy Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu. Na gminne eventy za-
praszane są także mobilne stacje krwiodaw-

stwa, a gmina występuje, jako sponsor i patron 
akcji prowadzonych przez fundację DKMS, 
która poszukuje dawców szpiku. Kilkanaście  
razy w ciągu roku przy urzędzie gminy stacjo-
nuje mammobus, w którym Panie w wieku od 
50 do 69 roku życia mogą bezpłatnie wykonać 
badania mammograficzne. 

Bezpłatne szczepenia
Środki budżetowe systematycznie kierowa-

ne są na dwa programy: szczepień przeciwko 
HPV dla dziewczynek w wieku 13 lat oraz 
przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 
65 roku życia. - Zachęcam do skorzystania 
z okazji i przebadania się, wczesna profilak-
tyka może uratować życie – apeluje Iwona 
Agnieszka Łebek. Władze gminy w tym roku 

poszły o krok dalej. Podczas styczniowej sesji 
rady gminy jednogłośnie przyjęto uchwałę, 
która umożliwiła przekazanie 300 tys. zł na 
działania realizowane przez Oddział No-
wotworów Tkanek Miękkich, Czerniaków 
i Raków Skóry przy Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we Wrocławiu oraz na wsparcie 
budowy Pawilonu Szpitalnego Dolnośląskie-
go Centrum Transplantacji Komórkowych 
z Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu 
i zakup specjalistycznego sprzętu do nowo 
powstającego Ośrodka Profilaktyki, Diag-
nostyki i Terapii Nowotworów przy Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we 
Wrocławiu.

MARTYNA OWCZAREK 
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Gmina zabezpieczyła w tegorocznym budżecie  

41 tys. zł na szczepienia przeciwko grypie.  

Pozwoli to na podanie 1025 szczepionek.
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Dobiega końca bieżąca kadencja 
władz gminy Długołęka. Cztery lata 
minęły w zawrotnym tempie. O tym 
co w tym czasie udało się zrealizo-
wać, a co wciąż przed nami rozmawia-
my z wójtem Iwoną Agnieszką Łebek.
Kończąca się kadencja jest czasem wielu 
podsumowań. Jakie jest Pani spojrzenie na 
miniony czas?
Ostatnie cztery lata oceniam, jako czas wytężo-
nej pracy wielu grup społecznych. Mnogość za-
angażowanych osób, które żywo interesują się 
sytuacją i problemami gminy, i które w sposób 
aktywny chcą brać udział w jej życiu, jest impo-
nujący. Śmiało mogę wysnuć przypuszczenie, że 
jesteśmy na tym polu fenomenem na skalę kraju! 
Do tych grup niewątpliwie należą członkowie 
Rady Gminy Długołęka. Do wszystkich Państwa 
chcę skierować słowa podziękowań. Za sprawną 
współpracę opartą na wzajemnym szacunku, za-
ufaniu i dążeniu do wspólnych celów. Dzięki Pań-
stwa decyzjom zrealizowaliśmy szereg ważnych 
dla gminnej społeczności inwestycji i działań. 
Swoje podziękowania kieruję także do sołtysów, 
członków rad sołeckich, klubów, stowarzyszeń 
i wszystkich grup, z którymi mam przyjemność 
rozmawiać i współpracować – jednym słowem 
tworzyć dobrym klimat w gminie Długołęka.

Jak z kolei ocenia Pani pracę urzędu?
W okresie, który dziś podsumowujemy, znacznie 
wzrosła liczba mieszkańców gminy. Od 2015 roku 
przybyło ponad 3 tysiące osób. Co za tym idzie 
wzrosła też ilość potrzeb i różnorodność oczeki-
wań, jakie mieszkańcy mają wobec władz gminy. 
Dlatego wraz z moim zespołem pracowników 
dążyliśmy do realizacji wszystkich zaplanowanych 
inwestycji i zadań. Na tempo naszych prac duży 
wpływ, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, miała 
sytuacja panująca na rynku budowlanym. Wiele 
działań chcieliśmy zrealizować szybciej, niestety 
natrafialiśmy na problemy z wyborem wyko-
nawców do poszczególnych inwestycji. Jednak i z 
tymi przeciwnościami poradziliśmy sobie, wierzę 
że z dobrym skutkiem. Budżet przeznaczony na 
wydatki na początku kadencji wynosił niewiele 
ponad 107 mln zł. W tym roku zaplanowaliśmy 
nasze wydatki w kwocie ponad 199 mln zł. To 
wzrost środków o 86 % w skali czterech lat! To 
także kolejne, różnorodne zadania i inwestycje.

Budżet przeznaczony na 

wydatki na początku ka-

dencji wynosił niewiele 

ponad 107 mln zł.  

W tym roku zaplano-

waliśmy nasze wydatki 

w kwocie ponad 199 mln zł. 

To wzrost środków o 86 % 

w skali czterech lat!

Co uważa Pani za najważniejsze zadania zre-
alizowane w tym czasie? Na co kładła Pani 
największy nacisk?
Moją dewizą od zawsze jest realizacja komplek-
sowej strategii zrównoważonego rozwoju. Co 
mam przez to na myśli? Przede wszystkim pro-
wadzenie inwestycji w każdej, gminnej miejsco-
wości. Co roku w każdej wsi musi zostać zre-
alizowane działanie odpowiadające potrzebom 
jej mieszkańców. W jednej będzie to budowa 
świetlicy wiejskiej, w innej zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego, a w kolejnej rozbudowa 
szkoły. Wybór inwestycji nie jest przypadkowy. 
To wynik rozmów z mieszkańcami i przedsta-
wicielami poszczególnych sołectw. To także 
odpowiedź na wnioski, jakie rokrocznie składa-
ne są do budżetu gminy. Globalnym działaniem 
jest oczywiście, czasochłonny i bardzo wymaga-
jący finansowo, proces rozbudowy sieci kana-
lizacji. Od początku kadencji do końca bieżące 
roku wybudujemy w sumie ponad 67 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i prawie 14 km przyłączy 
w siedmiu miejscowościach. To także moder-
nizacja i kompleksowa rozbudowa dróg. Do 
końca 2018 roku wydatkujemy ponad 13 mln zł 
na kompleksową budowę ok. 13 km dróg. To 
także ponad 2,08 mln zł na bieżące utrzymanie 
dróg, 2 mln zł na równanie dróg gruntowych 
i 1,8 mln zł na remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych. Dodatkowo planujemy zmoder-
nizować drogi o łącznej długości ponad 10,36 
km w kwocie 18 mln zł. Temat dróg związany 
jest ściśle z budową oświetlenia. W ciągu czte-
rech lat zrealizowaliśmy 136 inwestycji, w wy-
niku których powstało 38 km linii oświetlenia 
o łącznej wartości 8 mln zł.

 Co roku w każdej wsi musi 

zostać zrealizowane działa-

nie odpowiadające potrze-

bom jej mieszkańców. 

Co ocenia Pani, jako największe wyzwanie? 
Trudnym momentem był etap wdrożenia re-
formy oświaty. W krótkim czasie okazało się, że 
musimy dostosować nasze szkoły do wymogów 
reformy, nie mając wcześniej zaplanowanych 
na to środków. Dzięki szybko podjętym działa-
niom i przychylności rady gminy udało nam się 
bez większych problemów rozpocząć nowy rok 
szkolny. W zakresie infrastruktury szkolnej jest 
jednak wiele do zrobienia. Jesteśmy w trakcie 
dwóch inwestycji w Długołęce i w Mirkowie. 
Tam rozbudowujemy istniejące budynki, ale 
też budujemy nowe sale gimnastyczne. Roz-
poczęliśmy też prace w Borowej przy budowie 
nowego przedszkola. Przed gminą kolejne wy-
zwania w tym zakresie. Inwestycje w oświatę 
są jednak bardzo kosztowe. W ciągu czterech 
minionych lat przeznaczyliśmy na ten dział aż 
175 mln zł! Do wyzwań zaliczyć należy także 
pozyskanie zewnętrznych środków na realiza-
cję tych działań. Nazywam to wyzwaniem, gdyż 
wbrew pozorom, co raz trudniej jest otrzymać 
dofinansowanie z unijnych programów. Pa-
radoksalnie świetna kondycja finansowa, czy 
małe bezrobocie działają w tym momencie na 
naszą niekorzyść. Mimo to, w ciągu minionych 
czterech lat udało nam się pozyskać ponad 42 
mln z zewnętrznych źródeł.

 Jesteśmy w trakcie dwóch 

inwestycji w Długołęce i w 

Mirkowie. Tam rozbudowu-

jemy istniejące budynki, ale 

też budujemy nowe sale gim-

nastyczne. Rozpoczęliśmy też 

prace w Borowej przy budo-

wie nowego przedszkola.

Podsumowanie  
kadencji 2015-2018
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W urzędzie pracuje ponad 100 osób, każ-
dy z  działów odpowiada za inne zadania. 
W  jaki sposób udaje się Pani zarządzać 
ludźmi, by doprowadzać powierzone cele 
do finału?
Moje życie zawodowe od wielu lat związane są 
z gminą Długołęka, a więc szczególnym dla mnie 
miejscem. Tu się urodziłam, dorastałam, tu nadal 
mieszkam. Dlatego mam ambicję, aby nasza gmi-
na poprzez prężny rozwój i osiągane sukcesy była 
znana i doceniana w całym kraju. I z tą myślą wy-
konuję swoje zadania. Na tej drodze najważniejsi 
są dla mnie ludzie! Zgrany zespół pracowników, 
którzy identyfikują się ze swoim miejscem pracy. 
Mieszkańcy, z którymi można rozmawiać, wy-
mieniać się spostrzeżeniami z poszanowaniem 
odmienności zdań i poglądów. Praca w urzędzie 
ciągle uczy mnie wsłuchiwania się w głosy róż-
nych grup społecznych, cierpliwości, pokory, 
a czasem rezygnacji z własnych aspiracji na rzecz 
dobra ogółu. Nigdy też nie zawiodłam się na 
swojej intuicji i dlatego z powodzeniem wyko-
rzystuję ją w swoich działaniach.

Dlatego mam ambicję, aby 

nasza gmina poprzez prężny 

rozwój i osiągane sukce-

sy była znana i doceniana 

w całym kraju.

Jakie według Pani działania będą kluczowe 
w najbliższym czasie, aby gmina mogła na-
dal rozwijać się w takim tempie?

Najistotniejszy jest wciąż rozwój infrastruktury 
sanitarnej oraz rozbudowa i modernizacja dróg 
na obszarze całej gminy. Te procesy muszą być 
kontynuowane zgodnie z zasadą spójności i kom-
pleksowości. Aby go zmaksymalizować należy 
starać się o pozyskanie zewnętrznych środków fi-
nansowych z każdego dostępnego źródła. W tym 
zakresie gminę czeka duże wyzwanie inwesty-
cyjne – musimy wybudować kolejną oczyszczal-
nię ścieków w Łosicach, do której to budowy 
jesteśmy już przygotowani. Zaraz jednak należy 
poszerzyć te działania o przygotowanie kolejnego 
projektu budowy oczyszczalni dla południowo-
-wschodniej części gminy. Poza tym przed nami 
wciąż wiele zadań, które poprawią jakość życia 
mieszkańców – dalsza rozbudowa szkół, budowa 
kolejnych świetlic wiejskich, nowego centrum 
kultury, inwestycje na rzecz budowy terenów 
rekreacyjnych i rozbudowy infrastruktury spor-
towej. Konieczne są także działania, które zachę-
cą kolejnych przedsiębiorców do inwestowania 
w gminie Długołęka. Tych nie brakuje w gminie. 
W ciągu czterech lat liczba osób fizycznych pro-
wadzących tu działalność gospodarczą wzrosła 
z 3 672 do 4 246. Pracy jest co nie miara, nie ma 
czasu na przestoje!

 Najistotniejszy jest wciąż 

rozwój infrastruktury 

sanitarnej oraz rozbudowa 

i modernizacja dróg na ob-

szarze całej gminy.

Gmina Długołęka często wymieniana jest 
w  czołówkach samorządowych rankingów 
i  na listach laureatów różnorodnych kon-
kursów. Która z nagród stanowi dla Pani naj-
większą wartość?
To prawda, nasza gmina nie należy już do anoni-
mowych. Staramy się brać udział w konkursach, 
które z jednej strony pokazują gdzie znajduje się 
gmina Długołęka na tle innych samorządów. 
Z drugiej zaś wiąże się z promocją naszego samo-
rządu na arenie krajowej. W ostatnim czasie bar-
dzo ważnym wyróżnieniem było zdobycie przez 
gminę III miejsca w konkursie Perły Samorządu, 
dzięki czemu pisano o nas w mediach ogólnopol-
skich. Również moja działalność została docenio-
na w tym konkursie, dzięki czemu otrzymałam 
wyróżnienie w kategorii włodarz gminy wiejskiej. 
Takie wyróżnienia są oczywiście bardzo miłe, bu-
dują i motywują do dalszych działań. Jednak bar-
dziej od nagród ważna jest dla mnie ocena moich 
działań wydana przez mieszkańców gminy!

 Takie wyróżnienia są 

oczywiście bardzo miłe, 

budują i motywują do 

dalszych działań. Jednak 

bardziej od nagród ważna 

jest dla mnie ocena mo-

ich działań wydana przez 

mieszkańców gminy!

Wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców w poszanowaniu dla odmienności zdań i poglądów - to dewiza wójta Iwony Agnieszki Łebek
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 Z ŻYCIA GMINY/ ZEWNĘTRZNE ŚRODKI FINANSOWE  

Zaprezentowane projekty podczas wizyty studyjnej w ramach RPO WD 2014-2020
Nazwa projektu Dotacja
Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Długołęce – etap II i III (2014- 2018) Ponad 2,2 mln zł z Unii Europejskiej
Rewitalizacja parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku Ponad 2,9 mln zł z Unii Europejskiej Ponad 350 tys. 

zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Edukacja i partnerstwo bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 
wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)

Ponad 6, 8 mln zł z Unii Europejskiej

Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu Wrocławskiego 
oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny

9,7 mln zł z Unii Europejskiej

Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała Ponad 711 tys. zł z Unii Europejskiej
Dolnośląskie żłobki 3,7 mln z Unii Europejskiej

Nasze projekty w ocenie
20 września odbyła się wizyta za-

stępcy dyrektora ds. Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Jej celem była 
weryfikacja i promocja efektów działań w za-
kresie wdrażania projektów realizowanych 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020. - Omówiliśmy dobre praktyki dotyczące 
pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środ-
ków finansowych, bieżącą współpracę w ZIT 
WrOF oraz planowane przyszłe nabory wnio-
sków o dofinansowanie - wyjaśnia Kamila Rot, 
kierownik wydziału pozyskiwania środków 
zewnętrznych. - Nie obyło się bez wizyty w te-
renie celem prezentacji stanu zaawansowania 
naszych prac – dodaje. Przedstawiciele instytu-

cji z dużym zainteresowaniem i satysfakcją ob-
serwowali projekty realizowane przez gminę. 
- Przystąpienie do ZIT WrOF przyczynia się do 
urzeczywistniania zintegrowanych projektów 
odpowiadających w sposób kompleksowy na 
potrzeby i problemy obszaru – komentowała 
wice wójt, Halina Szydłowska.

 DAGMARA PARFANOWICZ
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

PODZIAŁ GMINY DŁUGOŁĘKA NA OKRĘGI WYBORCZE
Nr okręgu  

wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych  
w okręgu wyborczym

1 Sołectwo wsi:  Kiełczów,  Wilczyce, Kiełczówek 6
2 Sołectwo wsi Brzezia Łąka, Oleśniczka,  Kątna Pietrzykowice, Borowa, Bielawa, Stępin, Raków, Piecowice, Śliwice, Dobroszów Oleśnicki, 

Dąbrowica, Januszkowice,  Jaksonowice, Michałowice, Kępa 5
3 Sołectwo wsi:  Długołęka, Mirków, Kamień, Byków 5
4 Sołectwo wsi: Łozina, Budziwojowice, Bąków, Łosice, Pasikurowice, Ramiszów, Pruszowice , Siedlec, Godzieszowa ,Tokary, Bukowina  

Szczodre, Domaszczyn, Węgrów, Bierzyce, Krakowiany, Zaprężyn, Skała 5

Nr  obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Długołęka zespół szkolno-przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków

2 Borowa, Stępin, Raków szkoła podstawowa w Borowej, ul. Parkowa 2/4, 55-093 Kiełczów

3 Brzezia Łąka, Pietrzykowice szkoła podstawowa w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, 55- 093 Kiełczów

4 Kiełczów ul. Bawarska, Boczna, Cyprysowa, Cisowa, Hebanowa, Kamienna, Kwiatowa, Lawendowa, Makowa,   Miodowa, 
Platynowa, Południowa, Rzeczna, Sezamkowa, Sielska, Skowronkowa, Słowicza, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, Szkolna, 
Szarotkowa, Wilczycka, Wrzosowa, Zachodnia, Zielona, Agrestowa, Bławatna, Dębowa,  Krótka, Sosnowa, Wschodnia, 
Borowa, Zdrowa, pl.Ks. kanonika Jana Gdaka

szkoła podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55 – 093 Kiełczów

5 Januszkowice, Kępa, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicki, Michałowice, Jaksonowice świetlica wiejska w Januszkowicach ul. Klonowa 1, 55-095 Mirków

6 Łozina, Budziwojowice, Bąków, Łosice szkoła podstawowa w Łozinie, ul. Milicka 15, 55-095 Mirków

7 Pasikurowice, Ramiszów świetlica wiejska w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30, 55-095 Mirków

8 Szczodre, Domaszczyn szkoła podstawowa w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42, 55-095 Mirków

9 Węgrów, Krakowiany, Zaprężyn, Skała, Bierzyce budynek byłej szkoły podstawowej, Węgrów 31, 55-095 Mirków

10 Mirków zespół szkolno-przedszkolny w Mirkowie, ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków

11 Siedlec, Bukowina, Tokary, Godzieszowa szkoła podstawowa w Siedlcu, ul. Wrocławska 22, 55-095 Mirków

12 Wilczyce, Kiełczówek szkoła podstawowa w Wilczycach, ul. Wrocławska 15, 51-361 Wrocław

13 Piecowice, Śliwice, Bielawa świetlica wiejska w Piecowicach, ul. Stawowa 20, 55-093 Kiełczów

14 Kiełczów, ul.: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ładna, Mleczna, Modrzewiowa, 
Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Polna, Północna, Różana, Świerkowa, Wiosenna, Wiśniowa, Złota, Klonowa, 
Dobra, Kręta, Spokojna, Wąska, Wrocławska, Zgodna, Jaśminowa

szkoła podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów

 15 Byków, Kamień świetlica wiejska w Bykowie, ul. Ogrodowa 2 55-095 Mirków

16 Kątna, Oleśniczka świetlica wiejska, Kątna 36, 55-093 Kiełczów

17 Pruszowice świetlica wiejska w Pruszowicach, ul. Parkowa 11, 51-217 Wrocław

WYBORY SAMORZĄDOWE – KOMPENDIUM WIEDZY
W zwiazku z wprowadzeniem zmian w kodeksie wyborczym, w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców tworzy się okręgi wielomandatowe, w któ-
rych wybiera się od pięciu do ośmiu radnych. Zmiany te zostały wprowadzone w 2018 roku do ordynacji wyborczej. Zachęcamy do zapoznania się 
z nowymi podziałami na okręgi wyborcze oraz adresami komisji wyborczych. Przypominamy, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 
października w godz. 7:00 – 21: 00.
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ZEWNĘTRZNE ŚRODKI FINANSOWE

Gmina Długołęka wykorzystując 
szanse, jakie dają środki zewnętrz-
ne  zrealizowała szereg wielomilio-
nowych inwestycji na swoim tere-
nie, przy znacznym udziale środków 
pochodzących z Unii Europejskiej.

To między innymi ze środków zewnętrz-
nych, w tym z UE, w ostatnich latach 
udało się przebudować oczyszczalnię ście-
ków, skanalizować kolejne miejscowości, 

wybudować jeden z pierwszych żłobków w gmi-
nach wiejskich, rozbudować  szkoły, wybudować 
halę sportową i obiekt lekkoatletyczny, doposażyć 
OSP, rozbudować kolejne punkty przedszkolne 
oraz dodatkowe miejsca w żłobku. - Dzięki no-
wym miejscom w żłobku kolejni młodzi rodzice 
mają ułatwiony powrót na rynek pracy po prze-
rwach związanych z urodzeniem dzieci - komen-
tuje Ewelina Chmura, dyrektor gminnego żłobka 
w Długołęce. - Wykwalifikowane grono peda-
gogiczne i wyposażenie placówki w najwyższym 
standardzie powodują, że nasz obiekt wyróżnia 
się na tle podobnych inwestycji – dodaje Chmu-
ra. Dzięki zewnętrznym środkom wybudowane 
zostały również boiska sportowe, przebudowano 
drogi do gruntów rolnych, a niebawem planuje 
się rozpocząć największą inwestycję rekreacyj-
no- turystyczną, jaką jest „Rewitalizacja parku 
w Szczodrem” , która współfinansowana jest ze 
środków UE oraz środków krajowych.

Środki zewnętrze widoczne gołym okiem
Rozwój gminy to także realizacja mniejszych, 

ale równie ważnych dla społeczeństwa projektów 
unijnych. Wpływ środków z Unii widoczny jest na 
obszarze całej gminy - udało nam się zakupić nowe 
siłownie napowietrzne, zagospodarować kolejne 
centra wsi, doposażyć szkoły i oddziały przed-
szkolne w wyposażenie i sprzęt, zatrudnić ani-
matorów sportu czy też wprowadzić e-usługi dla 
mieszkańców. - Na przestrzeni lat nasza placówka 
zyskała dużą ilość nowych pomocy dydaktycznych, 
każda z sal ma tablice multimedialne, dostęp do In-
ternetu, a w pracowni informatycznej pojawiły się 

laptopy – komentuje Wojciech Ciemierzewski, 
dyrektor zespołu licealno – gimnazjalnego w Dłu-
gołęce. - Dzieci i młodzież mają okazję do rozwija-
nia naukowych zainteresowań - w salach pojawiły 
się m.in. mikroskopy, binookulary, czy też sprzęt 
do preparowania – wymienia Ciemierzewski. - To 
właśnie środki zewnętrzne często pozwalają urze-
czywistniać projekty, które wcześniej, ze względu 
choćby na ograniczony budżet, nie mogły zostać 
wykonane lub w ogóle nie figurowały w planach 
– mówi Iwona Agnieszka Łebek. Dodatkowo 
gmina pozyskuje środki na ekologię. Dzięki dofi-
nansowaniu realizujemy rokrocznie program usu-
wania azbestu, edukacji ekologicznej, a w tym roku 
również dofinansowaniem objęto wymianę piecy 
w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

Gmina w Europie
Gmina nie zawęża swoich działań do poziomu 

szczebla gminnego, czy też krajowego. Tematyka 
środków unijnych podejmowana jest również w ra-
mach podpisanych porozumień międzynarodo-
wych. Wymiana doświadczeń pomiędzy gminami 
partnerskimi przyczynia się do tworzenia nowych, 
międzynarodowych projektów. W 2016 roku zre-
alizowaliśmy działanie: „Długołęka- Velen- spoj-
rzenie partnerów na przyszłość Europy”, natomiast 
w bieżącym roku: „Wszyscy jesteśmy Europejczy-
kami - 15 lecie współpracy samorządów Długołęka 
i Velen na rzecz zaangażowanego obywatelstwa eu-
ropejskiego”. W zakresie współpracy zagranicznej 
realizujemy liczne spotkania, konferencje o tema-
tyce międzynarodowej, wymiany międzynarodo-
we w ramach programów UE. Jednym z ostatnich 
działań z partnerem z Velen była wizyta młodzieży 
z obu gminy w Europarlamencie w Brukseli. - Uwa-
żam, że wyjazd do Brukseli to najlepsze co mnie 
spotkało. Mogłem zobaczyć, jak wygląda Europar-

lament – było to moim małym marzeniem. Pozna-
łem młodzież z partnerskiej gminy Velen. Mimo, że 
posługujemy się różnymi  językami bez problemu, 
świetnie się dogadywaliśmy. Jestem pewien, że 
wyjazd był dla każdego wyjątkowy pod względem 
edukacyjnym i turystycznym – komentował Kacper 
Nowak, który pełnił w tym czasie funkcję przewod-
niczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Nieustanne poszerzanie horyzontów
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom 

i przedsiębiorcom kontynuujemy działalność 
Punktu Informacji Europejskiej w urzędzie.

Punkt Informacji Europejskiej
 Informujemy przedsiębiorców o  możliwoś-

ciach skorzystania z dofinansowania na założenie 
własnej firmy lub na jej rozwój.

 Wydaliśmy broszurę „Dotacyjne ABC Przed-
siębiorcy gminy Długołęka”.

 Wspieramy organizacje pozarządowe w pozy-
skiwaniu środków z funduszy pomocowych.

 Współpracujemy z  Dolnośląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w zakresie dotacji zewnętrz-
nych dla rolników z gminy.

 Pomagamy jednostkom organizacyjnym 
gminy oraz stowarzyszeniom w przygotowywaniu 
i realizacji projektów.

 W  latach 2016, 2017, 2018 zorganizowaliśmy 
Mobilny Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców.

Współpracujemy też z jednostkami zewnętrz-
nymi w zakresie wsparcia finansowego dla przed-
siębiorców m.in. z Agencją Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej w ramach projektu „Promocja wy-
branych gmin WrOF w kraju i zagranicą, jako ob-
szaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym 
i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środ-
ków unijnych. Dzięki realizacji zadań w projekcie 
udało się nam zaprezentować walory inwestycyjne 
i gospodarcze gminy na arenie międzynarodowej.

KAMILA ROT 
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach kryterium podziału 0,4 % re-

zerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 przyznało gminie 
Długołęka dofinansowanie dla szkoły podstawowej w Mirkowie w wyso-
kości ponad 43 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych 
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

n  W ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2018 realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wniosek 
o dofinansowanie projektu „Wsparcie aktywności mieszkańców po-
przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu rekreacyj-
nego w Łozinie” otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł.

DOTACJE NA BIEŻĄCO
n  Wniosek o dofinansowanie „Budowy pełnowymiarowych sal 

gimnastycznych w ramach Rozbudowy Zespołów Szkolno- 
Przedszkolnych w Długołęce (etap IV) i w Mirkowie”, złożony 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Sportowa Polska, został pozytyw-
nie oceniony. Mimo to z powodu wyczerpania alokacji nie otrzymał 
dofinansowania.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony 

Narodowej na projekt  „Ławka Niepodległości dla samorzą-
dów”. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

W ciągu 4 lat pozyskaliśmy ponad  

42 mln zł zewnętrznych środków finan-

sowych, dzięki którym zrealizujemy do 

końca roku 67 projektów - 32 z zakresu 

społecznego i aż 35 inwestycji!

Gmina Długołęka - europejska gmina
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INWESTYCJE

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
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Dalszy etap prac budowlanych przy ul. Krótkiej w Bykowie
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Nowe oświetlenie drogowe w Bierzycach
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Trwa budowa kanalizacji deszczowej w Długołęce przy ul. 
Jarzębionowej 
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DROGI
n W Bykowie przy ul. Krótkiej i Swobodnej 
trwają roboty budowlane. Planowany termin 
zakończenia to koniec października br.

n W Brzeziej Łące przy ul. Sportowej 
i sięgaczu ul. Orzechowej trwają prace 
budowlane. Remont obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni z asfaltu z krawężnika-
mi, poboczami z kruszywa i dojściami na 
posesje z kostki betonowej. Termin zakoń-
czenia prac to grudzień br.
n Na ul. Ptasiej i Słowiczej w Długołęce 
wykonano kanalizację deszczową. Obecnie 
prowadzone są roboty ziemne związane z kory-
towaniem oraz wykonaniem podbudowy przy 
ul. Ptasiej. W tym miejscu (na pętli) powstały już 
zjazdy do posesji prywatnych. Wykonawca po-
wrócił też z robotami ziemnymi na ul. Słowiczą.
n W Domaszczynie przy ul. Spacerowej 
prace budowlane dobiegają końca. Z kolei 
w ramach inwestycji przy ul. Dębowej oraz 
fragmencie ul. Stawowej trwa postępowanie 
przetargowe, a realizacja prac przewidziana jest 
na 31.05.2019 r.
n Zakończono wykonanie podbudowy oraz 
krawężników przy ul. Północnej w Kiełczo-
wie. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję 
dotyczącą usunięcia kolidujących drzew. Po jej 
uzyskaniu, wykonawca rozpocznie realizację 
budowy nawierzchni z kostki betonowej.
Trwają roboty ziemne związane z korytowa-
niem i wykonaniem stabilizacji na ul. Letniej 
w Kiełczowie. Wykonawca kontynuuje także 
układanie krawężników, a następnie przystąpi 
do wykonania wpustów deszczowych oraz pro-
filowania podłoża pod docelową nawierzchnię 
z kostki betonowej. Całość zadania polegającego 
na przebudowie wybranych dróg w Kiełczowie 
przy ul.: Letniej, Północnej, Leśnej z sięga-
czem, odcinka  Wiosennej oraz sięgaczem ul. 
Ogrodowej, powinna zakończyć się w grudniu br.
n Wyłoniliśmy wykonawcę robót budowla-
nych dla prac w Kiełczówku przy ul. Jałow-
cowej oraz odcinku ul. Głogowej. Będzie 
to firma Usług Transportowo – Sprzętowych, 
Stanisław Cygan. Realizacja zadania przewi-
dziana jest do końca listopada br.

n Podpisaliśmy umowę na remont przy 
ul. Szczęśliwej w Pruszowicach. Termin 
zakończenia zadania przewidziany jest na 
31.05.2019 r. 
n Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej dla modernizacji wybranych nawierzchni 
gruntowych (po zakończonej budowie kana-
lizacji sanitarnej) w Szczodrem.
n Przy ul. Familijnej w Wilczycach trwają 
intensywne prace polegające na ułożeniu 
docelowej nawierzchni drogi z kostki beto-
nowej wraz z wykonaniem jej konstrukcji. 
Ze względu na konieczność stałego udo-
stępnienia mieszkańcom drogi, jak również 
trwających równolegle prac polegających 
na wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyj-
nych oraz gazowych przez prywatne osoby, 
o kilka tygodni ulegnie wydłużeniu termin 
zakończenia inwestycji.
n Zakończone zostały główne roboty zwią-
zane z przebudową odcinka ul. Dworskiej 
w Wilczycach, tj. wykonano nową na-
wierzchnię oraz chodnik. Obecnie wdrażana 
jest docelowa organizacja ruchu.
n W ramach przebudowy dróg w Długołęce 
przy ul. Świerkowej, Jarzębinowej i Sos-
nowej konsorcjum firm „Bisek” Wojciech 
Bisek i AN-GREG Grzegorz Stiller kończy 
prace polegające na ułożeniu kanalizacji 
deszczowej w ul. Świerkowej. W paździer-
niku w tym miejscu wykonawca rozpocznie 
roboty budowlane polegające na wykonaniu 
konstrukcji i nawierzchni drogi.

OŚWIETLENIE
n Zakończyliśmy kolejne zadania z zakresu 
budowy oświetlenia drogowego w: Bierzy-
cach, Łozinie przy ul. Lipowej, Michałowi-
cach, Pietrzykowicach i Śliwicach przy ul. 
Dębowej.
n Jesteśmy w trakcie budowy oświetlenia 
drogowego w: Długołęce przy ul. Jodło-
wej, Kiełczowie przy ul. Cisowej, odcinku 
Cyprysowej i Wschodniej oraz Wilczy-
cach przy sięgaczu ul. Borowej.
n Podpisaliśmy umowy na budowę oświetlenia 
drogowego w: Bielawie przy ul. Azaliowej, 
Długołęce przy ul. Makowej, Kiełczowie 
przy ul. Wrocławskiej (tam zostanie doświet-

lonych pięć przejść dla pieszych), Piecowicach 
przy ul. Leśnej, odcinku Tulipanowej i Spor-
towej (na boisku) oraz Pruszowicach przy 
ul. Gwiezdnej. Termin zakończenia wszystkich 
prac to grudzień br.

ROZBUDOWA SZKÓŁ  
W DŁUGOŁĘCE I MIRKOWIE
n Wykonawca zakończył roboty murowe 
związane z wykonaniem sal dydaktycznych 
i zaplecza sali gimnastycznej (stan surowy 
otwarty) w ramach rozbudowy szkoły w Mir-
kowie. Obecnie wykonywane są tam instalacje 
wewnątrz obiektu oraz kontynuowane roboty 
fundamentowe ściany sali gimnastycznej od 
strony ul. Słowackiego. W wakacje wykonano 
instalację kanalizacji deszczowej. Z kolei przy 
szkole w Długołęce trwają roboty tynkarskie, 
prace związane z wykonaniem elewacji oraz 
prace przy zagospodarowaniu terenu. 

BOISKA
n Zakończyliśmy roboty budowlane i doko-
naliśmy odbiorów końcowych boisk wielo-
funkcyjnych w: Brzeziej Łące, Dobroszowie 
Oleśnickim i Stępinie. Oczekujemy jeszcze na 
decyzję pozwolenia na użytkowanie od Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
n W Kiełczowie przy ul. Leśniej wykonawca 
zamontował system nawadniający zespołu 
boisk piłkarskich. Jego koszt to 50 tys. zł. 
Podobny system nawadniający jest w trakcie 
realizacji na boisku piłkarskim  w Januszkowi-
cach.
n W Węgrowie zostały postawione trzy 
kontenery zaplecza sanitarno-szatniowego. 
Obecnie trwają prace związane z wykonaniem 
przyłącza wody i przyłącza energetycznego do 

Przy świetlicy w Dobroszowie powstało nowe boisko
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*DZIEJE SIĘ - PRZETARGI W NASZEJ GMINIE (STAN NA DZIEŃ 2.10.2018 R.)
NAZWA POSTĘPOWANIA  TERMIN INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO OTWARCIA OFERT  (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT)/PODPISANIE UMOWY UMOWY   

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borowej (ul. Lipowa) 28.09.2018 Wpłynęła 1 oferta AN-GREG Grzegorz Stiller 30.06.2019 
  1 353 000,00 zł brutto trwa weryfikacja oferty

Budowa rurociągu tłocznego Domaszczyn-Długołęka  27.07.2018 Umowa podpisana 07.09.2018 Grudzień 2018  
(przesył dla Szczodrego)  EKO-WOD 3 284 100,00 zł brutto

Budowa przedszkola (etap I) w Borowej 02.08.2018 Umowa podpisana: 25.09.2018 STANBUD Stanisław Pięta 31.10.2019 
  10 036 465,76 zł brutto

Modernizacja nawierzchni ul. Sportowej w Brzeziej Łące 10.08.2018 Umowa podpisana  05.09.2018 AN-GREG Grzegorz Stiller 3.11.2018 
  922 500,00 zł brutto 

Budowa wiat przystankowych w Długołęce i Szczodrem  12.09.2018 Umowa podpisana 04.10.2018 AN-GREG 14.12.2018 
(ul. Parkowa i ul. Trzebnicka)  651 900,00 zł brutto 

Modernizacja nawierzchni drogi w Kiełczówku  31.08.2018 Umowa podpisana: 01.10.2018 CYGAN Stanisław 1.12.2018 
(ul. Jałowcowa i odcinek ul. Głogowej)   515 252,18 zł brutto 

Modernizacja nawierzchni ul. Szczęśliwej w Pruszowicach 07.09.2018 Umowa podpisana: 04.10.2018 31.05.2019 
  AN-GREG 541 200,000 zł brutto

Modernizacja nawierzchni ul. Dębowej w Domaszczynie 27.09.2018 wpłynęły 2 oferty najkorzystniejsza AN-GREG 31.05.2019 
  651 900,00 zł brutto trwa weryfikacja ofert

Udzielenie kredytu długoterminowego 31.10.2018  

Rewitalizacja Parku Szczodre – III postępowanie (powtórka) 10.09.2018 wpłynęła 1 oferta GRANIT Dariusz Pylak Termin ostateczny dla: 
   9 620 303,39 zł brutto 1) robót budowlanych: 31.05.2019 
  trwa weryfikacja oferty 2) nasadzeń: 15.10.2019 
   3) pielęgnacji: do 31.12.2021

INWESTYCJE

KANALIZACJE SANITARNE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W REJONIE UL. WILCZYCKIEJ W KIEŁCZOWE
Na terenie Kiełczowa oraz Wilczyc w rejonie ul.: 
Wilczyckiej, Kwiatowej i Sportowej prowadzo-
na jest budowa kanalizacji sanitarnej. Na odcinku 
prowadzonych inwestycji występują zwężenia 
jezdni pozwalające jednak na ruch obustronny, 
a w przypadku stawiania studni wprowadzony 
jest czasowy ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. 
Prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej 
ostrożności. Zakończenie prac, planowane jest 
do grudnia br. Termin oddania kanalizacji do użyt-
kowania przewidywany jest na I kwartał 2019 r. 
Wysłaliśmy do mieszkańców objętych inwesty-
cją umowy dot. budowy przyłączy kanalizacji 
wraz z pismem wyjaśniającym aspekty prawne 
i formalne. Osoby, które nie uregulowały kwestii 
umów prosimy o niezwłoczne ich podpisanie 
i dostarczanie do urzędu. W przypadku nie otrzy-
mania korespondencji lub wątpliwości prosimy 
o kontakt z pracownikami urzędu (pokój nr 12 
lub tel. 71 323 02 15).

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
PRZESYŁOWEJ DLA ODPROWADZENIA 
ŚCIEKÓW SANITARNYCH W  SZCZODREM
Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony 
na budowę sieci kanalizacji przesyłowej dla 
odprowadzenia ścieków sanitarnych w Szczod-

rem. Do realizacji zadania wybrane zostało 
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicz-
nych „EKO-WOD” ze Świdnicy. Wykonanie prac 
budowlanych zaplanowane jest do końca bie-
żącego roku. Inwestycja jest zadaniem trudnym 
w realizacji ze względu na przejścia pod torami 
kolejowymi oraz udział drogi wojewódzkiej, dla-
tego spodziewamy się, że może dojść do opóź-
nień wykonawczych. Termin oddania kanalizacji 
do użytkowania przewidywany jest na wiosnę 
2019 r. Wysłaliśmy do mieszkańców Szczodre-
go umowy dot. budowy przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. Osoby, które nie uregulowały kwestii 
podpisania umów prosimy o niezwłoczne 
dostarczenie ich do urzędu do pokoju nr 12. 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt 
telefoniczny z pracownikami merytorycznymi 
pod nr tel. 71 323 02 15.

UWAGA!
Niepodpisanie przez mieszkańców umów, 
o których mowa w powyższych informa-
cjach, skutkować będzie unieczynnieniem 
przyłącza. Mieszkańcy zobowiązani będą 
do samodzielnego  wykonania przyłącza 
oraz wpięcia się do wybudowanej kanaliza-
cji sanitarnej (za wyjątkiem nieruchomości, 
które uzbrojone są w oczyszczalnie przy-
domowe wybudowane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami).

BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH  
- DŁUGOŁĘKA I SZCZODRE
4 października podpisaliśmy umowę na budowę 
dwóch zatok autobusowych wraz z pełną infra-
strukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 
Długołęka – Szczodre. Zadanie obejmuje przebu-
dowę dwóch odcinków drogi wraz z częściowym 
zarurowaniem rowu i przebudową fragmentu 
chodnika. Zakończenie inwestycji planowane jest 
na grudzień br. Przystąpienie do realizacji prac 
nastąpić mogło dopiero teraz z uwagi na koniecz-
ność wcześniejszych uzgodnień i decyzji zarządcy 
drogi – powiatu wrocławskiego. W pierwszej 
kolejności powiat musiał przeprowadzić proce-
durę wyrażenia zgody na ustanowienie w tych 
miejscach nowych przystanków autobusowych, 
co zajęło prawie rok czasu. Następnie odmówił 
nam wydania uzgodnienia dla naszej dokumen-
tacji projektowej budowy zatok, informując że to 
powiat planuje ich realizację w ramach przebudo-
wy ul. Parkowej. Ponieważ do inwestycji ostatecz-
nie nie doszło, gmina ponownie przystąpiła do 
prac projektowych, deklarując budowę zatok we 
własnym zakresie. Prace zajęły kilka miesięcy. Nie-
zwłocznie po wypełnieniu wszystkich formalności 
i uzyskaniu wymaganych zgód  przystąpiliśmy 
do wyboru wykonawcy zadania. Efektem jest 
podpisana właśnie umowa na roboty budowlane. 
Liczymy, że uda się doprowadzić inwestycję do 
szczęśliwego finału - pomimo wielu przeciwności 
na jakie natrafialiśmy.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
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Młodsze dzieci będą miały istny raj do zabaw 
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W parku pojawią się czatownie do podglądania zwierząt 

Park w Szczodrem w zupełnie nowej odsłonie

Park w Szczodrem zyska niebawem 
nowy blask. Dzięki dofinansowaniu 
z dwóch, zewnętrznych źródeł teren 
parkowy poddany zostanie gruntownej 
rewitalizacji. Pojawią się tu nowoczesne 
place zabaw, ścieżki edukacyjne, strefy 
wypoczynku i aktywności fizycznej.

P ark, zwany niegdyś Śląskim Windsorem, 
jest najpopularniejszym miejscem spędza-
nia wolnego czasu wśród mieszkańców 
gminy. Dzięki otrzymanym środkom 

zewnętrznym przejdzie absolutną metamorfozę. - 
Od zawsze zależało mi na realizacji tego działania. 
Park w Szczodrem ma ogromny, niewykorzysta-
ny dotąd potencjał. Z wielką radością przyjęłam 
informację o otrzymanym dofinansowaniu, któ-
re umożliwi nam rozpoczęcie prac jeszcze w tym 
roku – podkreśla wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
W marcu gmina podpisała umowę o dofinanso-
wanie projektu „Rewitalizacja parku w Szczodrem 
– rekreacyjne zagospodarowanie parku” na kwotę 

prawie 3 mln zł w ramach RPO WD ZIT WrOF 
2014-2020. Jego celem jest nadanie zabytkowemu 
parkowi nowych funkcji społecznych, rekreacyj-
nych i kulturalnych. - Oznacza to budowę no-
woczesnych placów zabaw, stref edukacyjnych, 
sportowych i wypoczynkowych. Powstaną nowe 
ścieżki parkowe, przebudujemy parking, a także 
zamontowane zostaną nowe ławki, leżaki, ha-
maki, tablice i inne elementy małej architektury 
– wymienia wójt. Projekt uwzględnia zachowa-
nie harmonii z otoczeniem, zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. - 
Na realizację zadania będziemy starali się o zwięk-
szenie dofinansowania. Wystąpiliśmy do urzędu 
marszałkowskiego o dodatkowe środki w wyso-
kości ponad 1,6 mln zł – dopowiada Iwona Ag-
nieszka Łebek.

Dwa źródła dofinansowania
W ramach zadania rewitalizacji parku, gmina 

otrzyma środki w wysokości ponad 350 tys. zł 
z drugiego źródła - Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - 

Dzięki temu dofinansowaniu realnie wpłyniemy 
na podniesienie estetyki w parku, co z kolei ma 
spowodować poprawę warunków bytowania 
tamtejszej fauny i flory – tłumaczy Kamila Rot 
z urzędu gminy. W ramach otrzymanej puli 
środków zajmiemy się m. in. pielęgnacją star-
szych drzew, nasadzeniem nowych drzew, krze-
wów, pnączy i roślin cebulkowych. Powstaną 
trawniki i kwietne łąki. - Jesteśmy na etapie roz-
strzygnięcia przetargu na realizację tego dużego 
zadania. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu 
umowy, a zakładamy że będzie to miało miejsce 
do końca października br., w listopadzie roz-
poczniemy prace w terenie – mówi Katarzyna 
Wolicka z wydziału remontów i inwestycji. Te 
mają potrwać do połowy października 2019 r. - 
Wszystkie działania mają przyczynić się do pod-
niesienia atrakcyjności parku. Mam nadzieję, że 
będzie to miejsce spotkań i integracji dla naszych 
mieszkańców oraz gości spoza gminy – podsu-
mowuje Łebek.

MARTYNA OWCZAREK
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Rozpoczęliśmy budowę przed-
szkola w Borowej. 2 października 
podpisaliśmy umowę z firmą 
STANBUD na realizację inwestycji.

P race obejmują budowę nowego 
budynku z siedmioma oddziałami 
przedszkolnymi, zapleczem sanitar-
nym, szatniowym i administracyj-

nym oraz zagospodarowaniem przyległego 
terenu. Całość inwestycji to koszt ponad 10 
mln zł. Planowana jest też rozbudowa placu 
zabaw. Na etapie prac projektowych prze-
prowadziliśmy konkurs plastyczny „Zwie-
rzęta gminnych lasów i łąk” skierowany do 
dzieci. Rysunki maluchów stały się inspiracją 
dla projektanta planującego wnętrza budyn-
ku. - Chcę stworzyć nie tylko nowoczesne, 
wyposażone na najwyższym poziomie miej-
sce wychowania przedszkolnego, ale też 
kolorową i przyjazną dla dzieci przestrzeń, 

w której będą czuć się, jak w domu – komen-
tuje wójt Iwona Agnieszka Łebek.

Przebieg inwestycji
Aktualnie wykonawca przystąpił do wy-

grodzenia placu budowy. Z uwagi na bliską 
lokalizację terenu szkoły, częściowo wyłą-
czony z użytkowania zostanie plac zabaw. 
Urządzenia zabawowe zostaną zdemonto-
wane na czas budowy. Ich nowa lokalizacja 
pozwoli jednak na dalsze użytkowanie przez 
dzieci. Wszystkie działania prowadzone są 
w ustaleniu z dyrekcją szkoły. W związku 
z możliwymi utrudnieniami, prosimy rodzi-
ców i mieszkańców Borowej o wyrozumia-
łość i cierpliwość. Prac budowlane zakoń-
czymy w październiku 2019 r., a otwarcie 
przedszkola planowane jest w II. semestrze 
roku szkolnego 2019/2020.

KATARZYNA WOLICKA
wydział remontów i inwestycji

W Borowej powstanie przedszkole Budowa chodnika  
w ciągu ul. Lipowej w Borowej
W trakcie rozstrzygania jest przetarg dla budowy chodnika 
w Borowej. Złożona została tylko jedna oferta - firmy AN-
-GREG Grzegorz Stiller, na kwotę ok. 1,36 mln zł. Jest ona 
weryfikowana przez komisję przetargową - przewidujemy, że 
do zawarcia umowy dojdzie do końca października br. Zada-
nie planowane jest do zrealizowania do 30.06.2019 r., zakres 
prac obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o szero-
kości 2,5 m, z masy mineralno-bitumicznej. Niestety nie było 
możliwości wcześniejszej jego realizacji, z uwagi na liczne 
przeszkody formalno-prawne (wynikające głównie z tego, 
że jest to droga wojewódzka, a nie gminna). Procedury 
uzgadniania rozwiązań projektowych, a następnie zatwier-
dzania projektu u zarządcy drogi przekroczyły założone przez 
nas terminy. Pomimo dużego zaangażowania projektanta 
nie było możliwości wykonania inwestycji w bieżącym roku 
w całym zaplanowanym zakresie. Dlatego prace ziemne prze-
widziane są na 2019 r., a w roku bieżącym zostanie zinwen-
taryzowany stan faktyczny w ciągu zaprojektowanego chod-
nika i rozpoczną się prace przygotowawcze. Za opóźnienia 
przeproszamy. Zapewniamy, że jest to - na równi z budową 
przedszkola w Borowej - inwestycja o szczególnym znaczeniu.
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

Postaw na kompostowanie

W marcu 2017 r. gmina wdrożyła „Program 
propagowania kompostowania”. W ciągu roku 
w ogrodzie i w kuchni zbiera się duża ilość ro-
ślinnych odpadów, które można przeznaczyć do 
kompostowania. Dzięki tej czynności unikniemy 
wyrzucania roślinnych resztek i niemal za dar-
mo uzyskamy cenny nawóz. Zmniejszymy też 
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 
BIO. - Większość mieszkańców naszej gminy 
ma przydomowe ogródki, w których z powo-
dzeniem można przechowywać kompostownik 
– dopowiada wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
Do końca 2017 r. gmina użyczyła aż 585 sztuk 
takich kompostowników, a koszt ich zakupu wy-
niósł 150 tys. zł. Zainteresowanie programem 
od początku był bardzo duże, dlatego w 2018 r. 
urząd kontynuował jego realizację. - Przeznaczy-
liśmy kolejnych 150 tys. zł na zakup następnej 
partii kompostowników. W tym roku pozo-
stało nam do przekazania jeszcze 200 sztuk, 

dlatego zachęcam do składania wniosków, 
które dostępne są na www.gmina.dlugoleka.
pl oraz w urzędzie gminy – apeluje wójt Łebek. 
Wnioski należy złożyć w biurze podawczym lub 
za pośrednictwem ePUAP. O przyjęciu wniosku 
decyduje kolejność zgłoszeń. Program planowa-
ny jest do kontynuacji w kolejnych latach.

Ecoharmonogram

Już ponad 1650 osób korzysta z darmowej apli-
kacji Ecoharmonogram. Dzięki niej mieszkańcy 
mają łatwy dostęp do aktualnego harmonogra-
mu wywozu odpadów oraz w szybki i wygodny 
sposób mogą zgłosić reklamację nieodebra-
nych odpadów. - Wystarczy pobrać darmową 
aplikację na swój telefon, by dowiedzieć się 
np. do którego pojemnika należy wyrzucić 
dany odpad – komentuje Karolina Orłowska – 
Warga z wydziału ochrony środowiska. Więcej 
informacji znajduje się na stronie: www.ecoha 
rmonogram.pl.

Sadzimy drzewa

W bieżącym roku na terenie gminy nasadzili-
śmy 290 sztuk nowych drzew t.j. lipy, klony, 
jesiony, wierzby i wiązy, oraz ozdobne jabło-
nie, śliwy i wiśnie, a także ponad 150 szt tui. 
Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 83 tys. zł. 
Część nasadzeń jest rekompensatą za zubo-
żenie środowiska w związku z wycinanymi 
drzewami, które straciły żywotność i zaczęły 
stwarzać zagrożenie lub też musiały zostać 
wycięte w związku z realizowaną inwestycją 
(drogi, kanalizacja). Pozostałe nasadzono 
celem upiększenia gminnych terenów. - Sto 
młodych lip posadziliśmy wraz z młodzieżą 
z każdej gminnej szkoły, w związku z ob-
chodami stulecia niepodległości. Cieszę się, 
że uczniowie włączyli się w ten wyjątkowy 
projekt, który nie tylko  realizuje aspekty 
ekologiczne, ale także podkreśla wagę 
tegorocznego jubileuszu – mówi z dumą 
wójt gminy.

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Mieszkańcy licznie wzięli udział w programie
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Warto już dziś pobrać aplikację na swój telefon
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Marszałek Piłsudski wraz z młodzieżą zazielenili naszą 
gminę

Eternit zawierający azbest był nie-
gdyś jednym z najczęściej stoso-
wanych materiałów na pokrycia 
dachowe. Dziś już wiemy, że jest 
to groźna dla zdrowia grupa mi-
nerałów, które mogą powodować 
nawet choroby nowotworowe.

D ążeniem władz gminy jest elimina-
cja wyrobów azbestowych z całego 
terenu gminy. Usunięcie ich musi 
być przeprowadzone przez wyspe-

cjalizowane firmy, a składowanie zużytych 
materiałów azbestowych możliwe jest jedy-
nie na specjalnie do tego przystosowanych 
składowiskach. Dlatego gmina regularnie 
przeznacza środki budżetowe na ten cel, 
a także pozyskuje zewnętrzne dofinanso-
wania na pokrycie kosztów związanych 
z demontażem, transportem i utylizacją wy-

robów azbestowych z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu. - 
W ciągu czterech ostatnich lat, zebraliśmy 
łącznie 328,28 ton odpadów zawierających 
azbest ze 171 posesji – podsumowuje Marta 
Nawrocka z wydziału ochrony środowiska. 
- Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 146 
tys. zł, z czego większość, bo ok. 118 tys. 
zł środków pochodzi z funduszy zewnętrz-
nych – dodaje.

Dotacje na wymianę pieców
Dzięki wsparciu WFOŚiGW gmina Dłu-

gołęka, jako jedna z nielicznych w powiecie 
wrocławskim, pozyskała w tym roku środki 
na wymianę pieców dla swoich mieszkańców. 
- Z programu skorzysta w sumie 72 wniosko-
dawców na łączną kwotę przyznanego wspar-
cia ponad 679 tys. zł – komentuje Nawrocka. 
W czerwcu Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął de-
cyzję o zakończeniu dotychczasowego naboru 
wniosków w ramach programu walki z niską 
emisją, w ramach którego mieszkańcy gminy 
Długołęka otrzymali dotacje.

Nowy program dla mieszkańców
W ramach nowego programu ”Czyste po-

wietrze” mieszkańcy będą mogli ubiegać się 
o dotacje na termomodernizację, wymianę 
palenisk, czy montaż odnawialnych źródeł 
energii. Od teraz wnioski będą przyjmowane 
bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
ne we Wrocławiu. - Szczegóły dotyczące 
naboru są już opublikowane na www.wfo-
sigw.wroclaw.pl, dlatego warto na bieżąco 
monitorować stronę internetową – zachęca 
Nawrocka.

PAWEŁ MATYSIAK
wydział ochrony środowiska
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W walce o czyste środowisko
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Mijają cztery lata od oddania do użytku 
stadionu lekkoatletycznego w Długołę-
ce. Wraz z otwarciem stadionu jesienią 
2014 roku swoją działalność rozpoczął 
Gminny Klub Sportowy START Długo-
łęka. O tym co można osiągnąć w tym 
czasie opowiada Henryk Benkowski – 
trener i prezes klubu.
Jaką drogę przeszedł klub na drodze do dzi-
siejszych sukcesów?
Stadion lekkoatletyczny rozbudował się od dnia 
otwarcia. Powstał tu budynek zaplecza szatniowo-
-magazynowego oraz oświetlenie, dzięki któ-
remu nasi zawodnicy mogą trenować w godzi-
nach wieczornych. Zmiany nie ograniczają się 
do kolejnych inwestycji gminy. To także poziom 
sportowy zawodników, ilość trenujących i cele, 
jakie stawiamy przed sobą. Kiedy w 2016 r. zdo-
byliśmy pierwszy medal Mistrzostw Dolnego 
Śląska (MDŚ), według obiegowej opinii kolegów 
trenerów doszliśmy do tego i tak kilka lat przed 
spodziewanym czasem. Gdy rok później zdoby-
liśmy już szesnaście medali MDŚ, cztery medale 
Makroregionu i złoto Mistrzostw Polski U16 
(Sebastian Wawrzyniak) byliśmy rewelacją 
sezonu. Rok 2018 to już trzydzieści sześć me-
dali MDŚ, cztery medale Makroregionu, złoto 
(Konrad Brzeziński) i brąz (Dorota Puzio) 
Mistrzostw Polski, dwie kwalifikacje na Mistrzo-
stwa Polski U18. Wygraliśmy też klasyfikację me-
dalową MDŚ U16 w Zgorzelcu, a w klasyfikacji 
medalowej Mistrzostw Makroregionu spośród 
wszystkich klubów na Dolnym Śląsku i w wo-
jewództwie lubuskim uplasowaliśmy się na 9. 
miejscu na 34 kluby (z Dolnego Śląska tylko trzy 
kluby przed nami Osa Zgorzelec, Bolesłavia Bo-
lesławiec i Górnik Wałbrzych). Za nami lekkoat-
letyczne potęgi z Dolnego Śląska. Oznacza to, że 
zbudowaliśmy bardzo silny team, który liczy się 
w naszym województwie, a wyniki niektórych 
zawodników są czołowymi w Polsce. Z całą pew-
nością w ciągu minionych czterech lat na lekko-
atletycznej mapie Polski pojawił się nowy, mocny 

ośrodek z ambicjami. Długołęka jest już rozpo-
znawalna na stadionach w Polsce i coraz częściej 
budzimy nie tylko ciekawość, ale i respekt. To 
bardzo wzmacnia zespół i mobilizuje do ciężkiej 
pracy, nas trenerów jak i samych zawodników.

Czy otrzymujecie na swoją działalność 
wsparcie z zewnątrz?
Nasze sukcesy to również efekt świetnej współ-
pracy klubu z władzami samorządowymi, które 
nie tylko rozwijają stadion, ale są też głównym 
donatorem naszej działalności. Gmina Długołę-
ka od początku współfinansuje działalność klubu 
w sezonie zimowym, halowym i letnim. Korzy-
stamy z gminnych dofinansowań do obozów 
sportowych, a wielu naszych zawodników to 
gminni stypendyści. Mamy bardzo silne wspar-
cie wójta naszej gminy, Iwony Agnieszki Łebek 
i całego zespołu urzędu. Realnej współpracy 
z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju 
Królowej Sportu zazdroszczą nam najwięk-
sze ośrodki lekkoatletyczne na Dolnym Śląsku. 
Bez spójnej współpracy takie efekty nie byłyby 
możliwe. Co ważne, daliśmy świadectwo, że 
z niczego można zbudować markę, jaką staje się 
GKS START Długołęka. Za tą marką idą dzieci 
i wyniki. We wszystkich grupach wiekowych na 
terenie gminy trenuje blisko 140 dzieci z każdej 
gminnej szkoły i ponad dwudziestu gminnych 

miejscowości. Nasi mistrzowie Polski są z Ło-
ziny i Bykowa. Medaliści MDŚ są z Kiełczowa. 
Kiełczówka, Kamienia, Długołęki, Szczodrego 
i Mirkowa. Niemały wpływ na to ma rozwój 
infrastruktury lekkoatletycznej. W Łozinie 
powstał świetny mini obiekt lekkoatletyczny, 
podobnie jak w Mirkowie. Wiem, że są dalsze 
plany w tym zakresie. Lada tydzień na stadionie 
stanie garaż i zeskok do skoku wzwyż, a są jesz-
cze realne plany budowy trybuny w 2019 roku, 
o co aplikujemy w programie grantowym. Takie 
działania inicjują chęć trenowania lekkoatletyki 
wśród dzieci. A to jest najważniejsze.

Jak podsumuje Pan dotychczasową działal-
ność klubu?
Spoglądając wstecz muszę stwierdzić, że nie 
spodziewałem się takich wyników. Kiedy ot-
wieraliśmy stadion, wójt Łebek zwróciła się do 
mnie, jako do jednego z inicjatorów idei jego 
powstania, z prośbą aby ten obiekt żył. I tak 
się stało! Obiekt żyje, objawiają się tu ogrom-
ne talenty i rodzi się fundament liczącego się 
w Polsce klubu. Bez wsparcia samorządu nie 
byłoby to możliwe. Czego mogę sobie i klubo-
wi, który reprezentuję życzyć na kolejne lata? 
Aby rozwój lekkoatletyki w naszej gminie 
trwał nadal przynajmniej na takim poziomie 
jak do tej pory. 
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Lekkoatletyczne talenty z gminy Długołęka

WySTARTowali z impetem

W ciągu czterech lat przekazaliśmy  
ponad 1,75 mln zł dotacji na sport  
(*w trybie konkursowym i poza konkursowym).

W latach 2015 – 2018  
przeznaczyliśmy  

prawie 310 tys. zł  

na stypendia dla uzdolnionych  
sportowców!

W latach 2015 – 2018 przekazaliśmy 

prawie 76 tys. zł 
dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, 
w tym obozy sportowe. Zatrudniliśmy też animatorów 
sportu, co kosztowało ok. 57,5 tys. zł.


