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Wyjątkowy kalendarz „Przyrod-
nicze Perełki gminy Długołęka” 

Wydział ochrony środowiska przygo-
tował wyjątkową edycję bezpłatnego, 
naściennego kalendarza na 2019 rok. Tym 
razem autorami zdjęć były dzieci, biorące 
udział w konkursie ekologicznym. Piękne 
fotografie przedstawiają przyrodnicze 
skarby naszej gminy. Mieszkańcy mogą 
odebrać swój egzemplarz jeszcze w tym 
roku w urzędzie gminy w biurze podaw-
czym. Zapraszamy, liczba egzemplarzy jest 
ograniczona!

Wspólne ubieranie choinki 
Przed nami święta bożonarodzeniowe, 
których nieodłącznym symbolem jest cho-
inka. Tradycyjnie mieszkańcy naszej gminy 
zadbali, by pojawiała się nie tylko w do-
mach, ale również w centralnych miejscach 
poszczególnych sołectw. Tak było choćby 
w Domaszczynie i Wilczycach.

Rozmawiali o drogach
12 grudnia odbyło się spotkanie wójta ze 
starostą powiatu wrocławskiego, Romanem 
Potockim. Podczas wizyty poruszone zostały 
ważne kwestie dotyczące budowy ulicy 
i chodnika w Kiełczowie przy Wilczyckiej 
i Rzecznej. Dla obu stron jest to zadanie 
priorytetowe. Sprawa przebudowy tych 
ulic powinna się rozstrzygnąć w pierwszym 
kwartale 2019 roku.

Bale seniora
W nowym roku odbędzie się 15. edycja 
corocznych Balów Seniora. Tradycyjnie na 
przełomie stycznia i lutego zapraszamy do 
wspólnej zabawy karnawałowej.
- W tym roku zaprosimy Państwa na 9 balów: 
do łoziny, Kiełczowa, Długołęki, brze-
ziej łąki, Mirkowa, borowej, Szczodrego, 
Wilczyc i Siedlca – mówi wójt, Wojciech 
Błoński. - Zapewniamy muzyczną oprawę, 
smaczne posiłki i przede wszystkim niezapo-
mniane wrażenia – dopowiada wójt.

DaRMoWy tRanSpoRt
na bale dotrą państwo darmowym trans-
portem, autokary zatrzymywać się będą 
na głównych przystankach w Waszych 
miejscowościach. Rozkład jazdy w no-
wym Roku zostanie przekazany sołty-
som.

terminy  
balów seniora

15.01  Łozina
17.01  Kiełczów
22.01  Długołęka
24.01  Brzezia Łąka
26.01  Mirków
12.02  Borowa
14.02  Szczodre
19.02  Wilczyce
21.02 Siedlec

Twoje słowa mają moc 
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grudnia w Pracowni Ceramiki w Domasz-
czynie odbył się maraton pisania listów 
Amnesty-International.  - Ogólnoświatowa 
akcja ma na celu napisanie i wysłanie jak 
największej ilości listów w obronie ludzi, 
których prawa człowieka zostały złamane 
– tłumaczy Julia Lejman, inicjatorka przed-
sięwzięcia, dzięki której nasi mieszkańcy 
w ramach  projektu „Wytwórnia prądu 
społecznego w Domaszczynie”, mogli wziąć 
udział w akcji.
Do pisania listów dołączył wójt gminy, 
Wojciech Błoński. - Cieszę się, że mieszkań-
cy naszej gminy prężnie działają, realizując 
własne inicjatywy, a los drugiego człowieka 
nie jest im obojętny. - komentował. Łącznie 
udało się napisać, aż 183 listy. - Jestem 
zadowolona z rezultatów naszej pracy,  to 
nasza pierwsza akcja i myślę, że z roku na 
rok liczba mieszkańców, którzy do nas dołą-
czą wzrośnie - podsumowała Lejman. 

Opracowała 
martyna owczarek

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Wysłane listy pomogą konkretnym osobom, których 
prawa człowieka zostały złamane
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kultura w gminie

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Misiowe urodziny były obchodzone 
w bibliotekach, przedszkolach i szkołach pod-
stawowych. Dzieci mogły spotkać się z pluszo-
wym ulubieńcem, wysłuchać historii dotyczą-
cej tego wyjątkowego dnia, a w Dobroszowie 
- obejrzeć przedstawienie z jubilatem w roli 
głównej. Niektórzy na tę okazję wzięli swoją 
ulubioną przytulankę. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom i ich opiekunom za włączenie się do 
wspólnej zabawy.

Spotkanie z Violettą Nowakowską

20 listopada w bibliotece w Długołęce gościliśmy 
Violettę Nowakowską - pisarkę i dziennikarkę, 
która opowiadała o swojej najnowszej książce 
„Węgrów. Historia obecności”. W południe 
odbyło się spotkanie dla młodzieży licealnej, a o 
godz. 17.00 dla dorosłych. Bardzo dziękujemy 
autorce za ciekawe opowieści i mamy nadzieję, 
że niebawem znów odwiedzi naszą bibliotekę.

Projekt „Mirabelka”
W bibliotece w Długołęce odbył się cykl pięciu 
dwugodzinnych zajęć „Mirabelka – kiełkują-
ca historia” na podstawie książki Cezarego 
Harasimowicza „Mirabelka”. Pomysłodawcą 
ogólnopolskiej akcji jest portal Lustro Biblioteki. 
W całej Polsce do udziału przystąpiło ponad 600 
bibliotek. W Długołęce ponad 100. uczniów klas 
IV SP wzięło udział w warsztatach, których celem 
było rozbudzanie zainteresowania historią Polski 
oraz włączenie dzieci w świętowanie 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zajęcia 
odbyły się w ramach lekcji języka polskiego 
przy współpracy z polonistami. Wykorzystano 
materiały audiowizualne oraz mapy i puzzle udo-

stępnione przez organizatora. Uczestnicy mieli 
możliwość posmakować dżemu mirabelkowego, 
a także wykonać drzewa mirabelkowe na dużych 
arkuszach. 

Noc Detektywów
30 listopada w bibliotece w Łozinie spotkali się 
adepci trudnej sztuki dedukcji. Młodzi detektywi 
mieli do wykonania szereg trudnych zadań. 
Musieli wykazać się sprytem, spostrzegawczoś-
cią, sprawnością fizyczną i umiejętnością pracy 
w zespole. Wszyscy spisali się znakomicie i na 
zakończenie każdy uczestnik otrzymał „Dyplom 
genialnego detektywa”. Bardzo dziękujemy 
za wspólną zabawę i już teraz zapraszamy na 
następną „Noc Detektywów”. 

Marian Dziędziel odwiedził 
Długołękę 

4 grudnia w Długołęce gościliśmy Mariana 
Dziędziela - aktora teatralnego i filmowego. 
Spotkanie poprowadził pisarz Dariusz Rekosz. 
Wybitny aktor opowiadał o swoim dzieciństwie, 
pochodzeniu, studiach, a potem o udziale 
w wielu filmach, takich jak „Wesele”, „Dom zły”, 
„Drogówka”, „Moje córki krowy”. 

Zapachniało świętami! 
8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Długo-
łęce odbyły się coroczne warsztaty bożonarodze-
niowe. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy gminy 
mogli skorzystać z szeregu warsztatów rękodziel-
niczych. W świątecznej, miłej, rodzinnej atmosfe-
rze pod okiem doświadczonych rękodzielników: 
Kazimiery Wilczyńskiej, Janiny Sołtysiak, Teresy 
Domżalskiej z Pracowni Szafirowej 6 oraz Krysty-
ny Stoparczyk powstały piękne stroiki, tiulowe 
aniołki, piękne drewniane ozdoby choinkowe 
i pyszne, pachnące lukrowane pierniki. Kulinarną 
stroną warsztatów zajęła się Milena Dudzińska 
ze Sztuki Gotowania, serwując pyszne paszteciki 
z barszczem czerwonym oraz kapustę z grzyba-
mi. W trakcie trwania warsztatów prowadzony 
był kiermasz i  zbiórka datków na rzecz Państwa  
Grażyny i Przemka, mieszkańców Długołęki, 
którzy w wyniku pożaru stracili cały dobytek. Pod-

czas warsztatów, udało się zebrać kwotę 697,20 
zł. Akcję zbiórki zakończył charytatywny koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca Bierutowianie Bis. 

Perły Długołęki w muzycznym tonie
27 listopada podczas spotkania Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarządu Rejonowego w Długołęce, wystąpił 
zespół „Perły Długołęki” działający przy GOKu 
w Długołęce, a prowadzony przez Martę 
Mackiewicz. Seniorzy zaprezentowali efekty 
całorocznej pracy na warsztatach wokalnych, 
prezentując publiczności znane polskie pieśni 
ludowe i biesiadne we własnej aranżacji.

Cykl wspólnego śpiewania 
Od  22 do 29 listopada w świetlicach wiejskich 
w Bielawie, Bykowie, Januszkowicach, Brzeziej 
Łące, Kątnej i Stępinie odbył się cykl wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych: „Raduje się 
serce...” w ramach obchodów 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Spotkania 
były okazją do wspomnień i poznania wielu 
ciekawych historii i anegdot z przeszłości.

Naszą gminę odwiedził Mikołaj! 
Od  3 do 9 grudnia Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował objazdowe mikołajkowe tourne. 
Święty Mikołaj wraz z pomocnikami zaprosił 
dzieci, rodziców oraz seniorów do wspólnych 
zabaw i animacji. W trakcie objazdowej akcji 
świątecznej, Mikołaj odwiedził: Pasikurowice, 
Siedlec, Oleśniczkę, Brzezią Łąkę, Bielawę, Śliwi-
ce, Raków, Piecowice, Byków, Stępin, Godzie-
szową i Januszkowie. Serdeczne podziękowania 
należą się sołtysom, radom sołeckim oraz KGW 
za współpracę przy organizacji tych wydarzeń 
i wspaniałą atmosferę! 
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Mikołaj dotarł do dzieci na prawdziwych saniach z reniferami!
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20 listopada została pani wybrana na 
przewodniczącą rady gminy. Jakie obo-
wiązki spoczywają na pani w  związku 
z pełnieniem tej funkcji?
Wybór ten traktuję w kategoriach obdarze-
nia mnie zaufaniem i nadzieją, że obowiązki 
wypełniać będę rzetelnie. Jeśli chodzi o obo-
wiązki to są one zapisane w Statucie Gminy 
Długołęka. Dotyczą one przede wszystkim 
szeroko pojętego organizowania prac rady 
gminy i komisji oraz reprezentowanie rady  
na zewnątrz. To, co nowe, od tej ka- 
dencji zapisane jest w ustawie o samorządzie 
gminnym. Zwiększyły się kompetencje prze-
wodniczącego, jak i wydłużył się dla wszyst-
kich radnych czas kadencji z 4 do 5 lat. 

Jakie ma pani plany na działanie rady 
w najbliższej przyszłości?
Nie ukrywam, że wiążę duże nadzieje z obec-
ną radą. Jest ona przede wszystkim zróż-
nicowana. Obecną radę tworzą : 8 radnych 
z KWW Wojciecha Błońskiego, 8 radnych 
z KWW Agnieszki Iwony  Łebek, 4 radnych 
z KWW PIS  i 1 radna z KWW Jana Augusty-
nowskiego. Liczę na to, że taki układ pozwoli 
na wypracowywanie wspólnych rozwiązań, 
poszukiwania kompromisów. Wszyscy po-
winniśmy pracować dla dobra mieszkańców 
gminy Długołęka, a nie własnych interesów 
politycznych. W obecnej radzie znajduję się 
7. radnych, którzy mandat radnego sprawują 
już kolejną kadencję – ja również. Ufam, że 
będą się oni dzielić doświadczeniem z inny-
mi. Już 30 listopada zostały powołane komisje 
stałe. Zgodnie z nowymi przepisami powstała 
komisja skarg i wniosków. Z moich dotych-
czasowych, krótkich obserwacji widzę dużą 
energię i zaangażowanie u wszystkich rad-
nych - to dobrze wróży na przyszłość. 

Co według pani wymaga usprawnienia 
i zmian?
Na to pytanie można by odpowiadać bardzo 
długo. Ja nadmienię, że już nowe zapisy usta-
wy o samorządzie gminnym wprowadzają 

spore usprawnienia chociażby w przebiegu 
sesji. Trzeba przypomnieć, że w tej kaden-
cji posiedzenia sesji rady są transmitowane 
na żywo, archiwizowane i udostępniane na 
stronie BIP gminy Długołęka. Głosowania 

są jawne, imienne, prowadzone w formie 
elektronicznej. Jak widać cyfryzacja bardzo 
szybko zagościła w pracy radnych. Cieszy 
mnie fakt, że całkiem sprawnie przebie-
gły dotychczasowe posiedzenia. Jeśli cho-
dzi o zmiany to podam tę najważniejszą (z 
mojego punku widzenia). To dobrze pojęta 
współpraca z wójtem i otwartość na potrze-
by wszystkich mieszkańców.  To z pewnoś-
cią duże wyzwanie, ale wiem, że jest to nie-
zbędne i ważne.

Jak znaleźć porozumienie pomiędzy rad-
nymi dla wspólnego dobra gminy?
Już częściowo odpowiedziałam na to py-
tanie. Każdy radny  obecnej kadencji pełni 
mandat, który otrzymał od mieszkańców. 
Kiedy dobrze przyjrzymy się, nam, radnym 
to dostrzeżemy wspólny cel, jakim jest roz-
wój naszej gminy oraz rozwój demokracji 
samorządowej. Z pewnością mamy inne 
doświadczenia, różnimy się między sobą. 
Nie będę wracać pamięcią do ubiegłej ka-
dencji, bo nie w  tym rzecz. Ufam, że mimo 
różnic, ale przy wzajemnym szacunku do 
siebie jesteśmy w stanie wspólnie podejmo-
wać  wyzwania. Musimy wszyscy dać sobie 
szansę!

Jakie doświadczenia zawodowe i  cechy 
charakteru pomogą pani w  realizacji za-
dań przewodniczącej rady?
Sądzę, że po trochę: doświadczenie zawo-
dowe, cechy charakteru i moja pasja życio-
wa. Od kilkunastu lat pełnię funkcję dyrek-
tora szkoły - być może zarządzanie zmianą 
i praca zespołowa przyda się w realizacji 
zadań przewodniczącej. Cecha charakte-
ru, która mi w tym pomoże to szacunek 
do człowieka i opanowanie (nad tą cechą 
cały czas pracuję).  Moją pasją życiową jest 
wioślarstwo - jestem sędzią związkowym 
tej dyscypliny sportu. Cechuje mnie spra-
wiedliwość  i czasami Salomonowe wyro-
ki. Jeśli to wszystko połączymy to musi się 
udać! 

wywiad

Przed nową radą gminy 5 letnia praca na rzecz 
mieszkańców
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z marią szymerowską, nowo wybraną przewodniczącą rady gminy długołęka, o planach na przyszłość  
i działaniach rady rozmawiała, martyna owczarek.

Musimy wszyscy 
dać sobie szansę!
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koło z długołęki radzi, by  
zrobić pyszny i wilgotny sernik 
składniki:
n 2,5 szklanki mąki pszennej
n 0,5 szklanki cukru pudru (brązowego)
n 2 czubate łyżki kakao
n 1 opakowanie przyprawy do piernika
n 1,5 łyżeczki sody
n 2 łyżki płynnego miodu
n 1 szklanka mleka
n 200g powideł śliwkowych
n 120g roztopionego masła

n 3 duże jajka
n 0,5 szklanki sparzonych rodzynek
n 1 opakowanie cukru waniliowego
sposób przygotowania:
Piekarnik nagrzewamy do 175 stopni. Suche składniki 
przekładami do miski i dodajemy cukier waniliowy. Mleko, 
powidła, masło i miód mieszamy, dodajemy suche skład-
niki i miksujemy. Dodajemy wcześniej ubite jajka i znów 
miksujemy. Na końcu dosypujemy rodzynki. Przekładamy 
do blachy i pieczemy 60 minut w 175 stopniach. Studzimy 
i polewamy polewą czekoladową.
makowiec z wiśniami  
na kruchym spodzie  
to hit kgw z kątnej
składniki:
Ciasto kruche:
n 500g mąki pszennej
n 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

n 125g cukru
n 250g masła lub margaryny
n 1 jajko
n 8 łyżek zimnej wody
Masa makowa:
n 500g maku
n 150g cukru
n 3 jajka
n 2 opakowania budyniu waniliowego bez cukru
n 750ml mleka (+ok. 500ml mleka do sparzenia 

maku)
n 1 słoik wiśni (ok. 720ml, waga samych owoców ok. 350g)
n200g gęstej, kwaśnej lub słodkiej śmietany.
Dodatkowo:
n 2 łyżki bułki tartej
sposób przygotowania:
1. Z podanych składników na ciasto kruche zagnieść 
jednolite ciasto. Owinąć w folię spożywczą i wstawić na 
30 minut do lodówki.
2. Mak sparzyć w mleku, odsączyć i dwukrotnie zmielić. 
(Zalewamy gorącym mlekiem i przykrywamy na ok. 30 
minut. Można również mak gotować chwilę w mleku).
3. Budynie wymieszać z 150g cukru i 150ml mleka. 600Ml 
mleka zagotować i dodać wymieszany budyń. Gotować 1 
minutę, aż zgęstnieje. Budyń pozostawić do ostygnięcia.
4. Wiśnie odsączyć na sitku.
5. 2/3 ciasta kruchego wyłożyć do formy prostokątnej 
(o wymiarach ok. 30x40cm) wysmarowanej margaryną. 
Ciasto nakłuć widelcem i posypać 2 łyżkami bułki tartej.
6. Zimny budyń wymieszać z makiem, 3 jajkami i śmieta-
ną. Wyłożyć na ciasto. Na masie makowej rozłożyć wiśnie.
7. Resztę ciasta rozwałkować (na prostokąt ok. 

20x50cm) i pociąć radełkiem na paski o szerokości ok 
1,5cm. Paski ułożyć na cieście, tworząc kratkę. Wystające 
końcówki obciąć do wielkości ciasta.

nie sposób oprzeć się 
smakowitym Pierożkom 
ze stępina  
farsz:
n 70 dkg pieczarek
n 40 dkg kapusty kiszonej
n 1 jajko
n 2 łyżki bułki tartej
n 1 cebula
n Olej, pieprz i szczypta soli
ciasto:
n 2 szklanki mąki
n 2 jajka
n 3 dkg drożdży
n 1/2 szklanki kwaśnej śmietany
n 1/2 kostki margaryny
n szczypta soli
sposób przygotowania:
Wyrobić ciasto: mąkę, drożdże, sól, śmietanę i rozdrob-
nioną margarynę z jajkiem zagnieść na stolnicy w jed-
ną kulę i zostawić na około 20 minut do spoczynku. 
Następnie rozwałkować na dowolne kształty i nakładać 
wcześniej przygotowany farsz. Po tej czynności należy 
posmarować roztrzepanym jajkiem. Można również 
posypać makiem lub kminkiem. Należy zostawić do 
wyrośnięcia.
Piec w piekarniku ok. 20 minut tak, aby uzyskać złoty 
kolor w temperaturze 180*C.

wywiad z wóJtem 

11 grudnia pary z pięćdzie-
sięcioletnim stażem mał-
żeńskim odebrały  medale 
od Prezydenta rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Od początku roku mieliśmy 
zaszczyt spotkać się z 19 
parami, które zostały uho-
norowane takim odzna-

czeniem. Państwo Teresa i Antoni 
Paszkowscy, Czesława i Ryszard 
Klucznikowie, Alina i Adam Mu-
chowie oraz Bożena i Tadeusz Ja-
nasowie na koniec roku spotkali się 
z wójtem, Wojciechem Błońskim, 
wicewójtem Joanną Adamek oraz 
przewodniczącą rady gminy, Marią 
Szymerowską, by wspólnie odno-
wić przysięgę.

miłość, wierność, zaufanie  
Kluczowe wartości to podstawa 

do budowania trwałego związku. 
- Pierwszy raz w życiu udzielam 

ślubowania i nie mogę wyjść z po-
dziwu dla Państwa jubileuszu – ko-
mentował wójt, Wojciech Błoński. 
- Jestem dumny z tego, że w naszej 
gminie są mieszkańcy, którzy dają 
przykład że rodzina to wartość nad-
rzędna – dopowiadał.

wspomnień czar 
W imię tradycji, po spotkaniu ze-

brani goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek. W miłej atmosferze 
małżonkowie wspominali swoje 
przeżycia, przytaczali anegdoty i dzie-
lili się radami na długotrwały związek. 
- Są państwo dla mnie przykładem na 
schemat prawdziwej rodziny. Miło 
spoglądać na kochających się ludzi, 
którzy mimo wzlotów i upadków, ja-
kie wszystkich doświadczają, potrafią 
być razem, czerpać i dzielić się radoś-
cią – podsumowała przewodnicząca 
rady gminy, Maria Szymerowska.

martyna owczarek
wydział promocji  

i współpracy z zagranicą

Wręczyliśmy kolejne medale od Prezydenta RP 

Jubilaci dają przykład, że sztuka kompromisów to podstawa udanego związku
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Współne rozmowy i wymiana doświadczeń to nasza tradycja
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świąteczne PrzePisy naszych gosPodyń 
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z życia gminy

Łozina – gminna stolica hokeja na trawie
w sobotę 1 grudnia odbyła się Vi  
edycja otwartych halowych mi-
strzostw gminy długołęka w hoke-
ju na trawie dziewcząt. do rywali-
zacji o tytuł mistrzyń, przystąpiło 
łącznie 11 drużyn, walczących 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
młodzik i skrzat. 

do Szkoły Podstawowej w Łozinie, za-
witały drużyny z Poznania, Nysy, Swa-
rzędza, Wrocławia oraz zawodniczki 
miejscowego klubu UKS Orient II Ło-

zina, który był organizatorem turnieju.
Licznie przybyli kibice mieli okazję w ciągu 

prawie 6. godzin obejrzeć 25 meczów, które 
okraszone były gradem bramek, pięknymi inter-
wencjami bramkarzy, wspaniałymi akcjami zespo-
łowymi rozgrywanymi nie raz w szalonym tempie. 
W obu kategoriach najlepsze okazały się zawod-
niczki UKS Orient II Łozina, które w drodze po 
tytuł mistrzyń nie przegrały ani jednego meczu.

 Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
z rąk wójta gminy Długołęka medale i nagro-
dy rzeczowe, a 3 najlepsze zespoły z każdej 
kategorii otrzymały puchary. Przyznane zo-
stały wyróżnienia indywidualne w kategorii 
młodzika: najlepszą zawodniczką turnieju zo-
stała Natala Bucher (UKS Swarek Swarzędz), 
a najlepszą bramkarką Martyna Gaweł (UKS 
Orient II Łozina); w kategorii skrzatów tytuł 
najlepszej zawodniczki otrzymała Zofia Bu-
dzińska (UKS Orient II Łozina). 

- Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym 

wydarzeniu i osobiście pogratulować wszyst-
kim zawodniczkom. Hokej na trawie od wielu 
lat stoi w naszej gminie na bardzo wysokim 
poziomie, przede wszystkim dzięki klubowi 
UKS Orient II Łozina, który wykonuje kawał 
dobrej roboty jeżeli chodzi o szkolenie mło-
dzieży. Gratuluję organizatorom, zwycięzcom 
oraz wszystkim uczestnikom turnieju i życzę 
jak najwięcej sukcesów sportowych. - podsu-
mował Roman Woźnica, prezes klubu.

Jakub kochański
wydział spraw obywatelskich

Wszystkie drużyny spisały się na medal
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Miło nam poinformować, że w listopadzie i grudniu 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!

Tobiasz Bonar, Szymon Borysewicz, 
Patryk Cebula, Marcel Falkowski, 
Adam Glombik, Helena Głowacka, Ka-
tarzyna Gołdyn, Marcel Gregulski, Zoja 
Husar, Igor Janusz, Zuzanna Jóźwicka, 

Hanna Krawczyk, Milena Kryszak, 
Lilianna Krzak, Bartosz Lewandowski, 
Laura Lubczyńska, Pola Mach, Alicja 
Miecznik, Maja Migrella, Zuzanna 
Nitkiewicz, Oliwia Obiegło, Pola Pru-

saczyk, Olaf Sabaj, Pola Sadowska, 
Franciszek Sokół, Konstanty Tkaczyk, 
Diana Waletzko, Leon Zabierowski, 
Lena Zawadzka, Tymon Żełtonowski, 
Lena Zimkowska, Michał Żymełka 
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Place zabaw  
zyskają nowy 
blask 
W bykowie, Dobroszowie 
Kiełczówku, Krakowia-
nach, oleśniczce, pasikuro-
wicach, piecowicach, 
Michałowicach, Ramiszo-
wie, Siedlcu, Stępinie oraz 
zaprężynie trwa realizacja 
umowy na doposażenie, 
wyminanę elementów 
zabawowych starych na 
nowe oraz konserwację 
nowszych urządzeń na 
placach zabaw. 

aktualna liczba osób zameldowanych w naszej gminie

pobyt stały   30152 pobyt czasowy  455
zameldowania w roku 2018 

na pobyt stały 

1784
na pobyt czasowy 

439

Liczba urodzeń w roku 2018 

403
Liczba zgonów w roku 2018  

206
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w ubiegłym roku został opraco-
wany dokument dotyczący „in-
wentaryzacji przyrodniczej gminy 
długołęka”. 

Zespół naukowców po rocznych pra-
cach terenowych stworzył opraco-
wanie, które pokazuje jak wiele nie-
zwykłych roślin, zwierząt i siedlisk 

przyrodniczych można spotkać na terenie 
naszej gminy. Jednym z nich jest pachnica dę-
bowa - chrząszcz o długości do 4 cm, który 
zamieszkuje w starych, wiekowych, spróch-
niałych drzewach.  Ten niepozorny owad ob-
jęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Osobniki 
dorosłe przemieszczają się niechętnie, naj-
częściej na niewielkie odległości w poszuki-
waniu nowych drzew do zasiedlenia.

bezpieczeństwo człowieka, czy ochrona 
gatunku?

Warto wiedzieć, że usunięcie drzewa za-
siedlonego przez gatunek chroniony wymaga 
zgody na zniszczenie siedliska, którą wydaje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
- Trzeba zdawać sobie sprawę, że takie same 
zasady obowiązują na terenach publicznych, 
jak i na działkach prywatnych – informuje Pa-
weł Matysiak z wydziału ochrony środowiska. 
- Prace muszą być przeprowadzone pod nad-
zorem specjalisty – entomologa, który odpo-
wiada za pozbieranie wszystkich osobników 
pachnicy i przesiedlenie ich w inne bezpieczne 
miejsce – dopowiada Matysiak.

z naturą za pan brat 
30 listopada w Pruszowicach miała miejsce 

wycinka drzewa zasiedlonego przez pachni-
cę debową. Wycinka została wykonana przez 
specjalistyczną firmę. W ściętym pniu stwier-
dzono występowanie 55 pędraków pachnicy 
dębowej, 5 kokolitów, 5 larw tęgosza rdzawe-
go oraz żerowisko larwy kozioroga dębosza. 
Wyżej wymienione owady wraz z workami 
zebranego murszu przesiedlono w miejsce 
umożliwiające zakończenie rozwoju. Pień jak 
również ścięte konary zostały przewiezione na 
obszar leśny gdzie ułożono je w stos i pozo-
stawiono do naturalnego rozkładu. -Jak widać 
pogodzenie interesów człowieka i przyrody 
nie jest sprawą łatwą, ale jest możliwe – pod-
sumowuje Matysiak.

ewelina byra 
wydział ochrony środowiska

ochrona środowiska 

Pachnica dębowa jest objęta ścisłą ochroną gatunkową 
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Larwy pachnicy zostały przeniesione do obszaru leśnego 
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Skarby przyrody Gminy 
Długołęka - Pachnica dębowa

Prace wymagały specjalistycznej wiedzy 
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Pamiętajmy również, że zgodnie z inwentaryzacją przy-
rodniczą opracowaną w 2017 r. na ternie gminy długołęka 
występuje ponad 200 lokalizacji w których występują ściśle 
chronione gatunki owadów w tym m. in.: pachnicy dębowej, 
kozioroga dębosza, kwietnicy okazałej czy tęgosza rdzawego. 
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    inwestycJe inwestycJe

inwestycJe w trakcie realizacJi
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Perony autobusowe w Długołęce 
oraz w Szczodrem
Roboty budowlane w zakresie budowy zatoki 
na odcinku Szczodre - Długołęka są już 
zakończone. Natomiast prace budowlane 
w zakresie budowy drugiej zatoki – na odcin-
ku Długołęka - Szczodre – powinny zostać 
zakończone do końca bieżącego roku. W na-
stępnej kolejności gmina wystąpi do Starosty 
Powiatu Wrocławskiego o nadanie numeru 
i nazwy dla przystanków, a po otrzymaniu 
numerów ewidencyjnych nastąpi zgłoszenie 
do wydziału transportu urzędu miejscowego 
we Wrocławiu w celu ujęcia przystanków 
w rozkładach jazdy komunikacji autobuso-
wej. Procedura udostępnienia przystanków 
jest uzależniona od podjęcia uchwały przez 
powiat wrocławski.

I etap budowy przedszkola 
w Borowej

W okresie mijających trzech miesięcy wykona-
no już prace fundamentowe, płytę zero, ściany 
parteru oraz strop nad parterem. Obecnie 
trwają prace murarskie ścian nośnych I. piętra. 
Obiekt w realizowanym  obecnie etapie ma 
powierzchnię 1860m², a w jego skład wchodzi 
siedem sal wykładowych, winda oraz pomiesz-
czenia techniczne.

drogi
n W Wilczycach przy ul. Familijnej dobie-
gają końca prace związane z wykonaniem 
docelowej nawierzchni drogi z kostki beto-
nowej i budową oświetlenia. Tempo inwesty-
cji jest uzależnione od warunków atmosfe-

rycznych i od wykonywanych w obrębie tej 
ulicy prywatnych inwestycji (wpływających 
na postęp pracy wykonawcy). Ostateczne 
zakończenie prac powinno nastąpić do końca 
grudnia br.
n W ramach przebudowy dróg w  Długołęce 
na ul. Świerkowej, Jarzębinowej i Sosno-
wej wykonane zostały prace polegające na 
ułożeniu warstwy wiążącej oraz ścieralnej 
jezdni na pierwszym odcinku ul. Świerkowej. 
Kontynuowane są również prace związane 
z wykonywaniem nawierzchni zjazdów i wejść 
do posesji na tym odcinku. Aktualnie wyko-
nawca prowadzi roboty budowlane polegają-
ce na wykonaniu kanalizacji deszczowej ulicy 
Świerkowej (na jej dalszej części - w kierunku 
ulicy Jarzębinowej). Po ułożeniu fragmentu 
kanalizacji deszczowej, wykonawca zamierza 
przystąpić do wykonywania w tym miejscu 
konstrukcji jezdni.

n Pragniemy podziękować mieszkańcom 
Długołęki za cierpliwść i zrozumienie. Jedno-
cześnie informujemy, że prace na ul. Jarzębi-
nowej i Sosnowej rozpoczną się niezwłocznie 
po zakończeniu prac na ul. Świerkowej. 
Zakończenie zadania planowane jest na czer-
wiec 2019r.
n W Długołęce końca dobiegły główne roboty 
budowlane związane z budową ul. ptasiej i ul. 
Słowiczej. Obecnie trwają prace porządkowe 
na placu budowy.
n 24 października br. pospisaliśmy umowę 
z wykonawcą na prace budowlane polegają-
ce na budowie ciągu pieszo-rowerowego 
w borowej, przy ul. Lipowej. Wykonawcą 
przedmiotowych prac będzie firma AN-GREG 
Grzegorz Stiller, z siedzibą w Jelczu -Lasko-
wicach. Termin umowny realizacji umowy to 
30 czerwca 2019r. 7 listopada nastąpiło prze-
kazanie wykonawcy placu budowy, kończy 
czynności polegające na tyczeniu geodezyj-
nym ciągu pieszo-rowerowego, przygotowuje 
zaplecze budowy, jak również - ze względu 
na obligatoryjną konieczność powiadomienia 
przez niego stosownych służb oraz organów 
o zamiarze rozpoczęcia robót budowla-
nych - oczekuje na dokonanie przeglądów 
technicznych wszystkich sieci znajdujących 

się w pasie drogowym przez ich zarządców. 
Faktyczne rozpczęcie prac w terenie nastąpi 
w I. kwartale 2019 . Termin pra uzależniony 
jest od warunków atomsferycznych.
n Zakończyliśmy przebudowę ul. Letniej 
w Kiełczowie. Nadal natomiast trwają prace 
związane z układaniem nawierzchni ul. północ-
nej. Wykonawca ma przystąpić do korytowania 
sięgacza ul. ogrodowej, a następnie rozpo-
cznie prace w sięgaczu ul. Leśnej.
n W Kiełczówku przy ul. Jałowcowej i ul. 
Głogowej (odcinek) wykonawca zgłosił zakoń-
czenie robót.
n W borowej, na ul. Jaworowej wykonano 
podbudowę drogi oraz krawężniki. Prace zwią-
zane z układniem nawierzchni planowane są na 
drugą połowę grudnia (z uwagi na intensywne 
opady deszczu uniemożliwiające ich realizację 
w terminie wcześniejszym).

kanalizacJe sanitarne
Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Rakowie i Bielawie
W Rakowie zakończona została budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i odtworzone zostały 
nawierzchnie asfaltowe na drogach objętych 
pracami. W bielawie trwają ostatnie roboty (na 
ul. Lawendowej i Dębowej) związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej – w zakresie montażu 
przepompowni ścieków. Wykonawca przygtowu-
je się również do kompleksowego odtwarzania 
nawierzchni asfaltowych. Po uzyskaniu pozwo-
lenia na użytkowanie rozpoczniemy podłączanie 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do 
stanu zastanego w chwili rozpoczęcia robót. 

W związku z powyższym zalecamy wykona-
nie dokumentacji fotograficznej nierucho-
mości i zachowanie jej (najlepiej w wersji 
elektronicznej). Prosimy również o umożli-
wienie wykonawcy wykonania dokumentacji 
fotograficznej terenu przed rozpoczęciem 
i po zakończeniu przez niego prac.Taka do-
kumentacja pozwoli rozstrzygnąć ewentu-
alne spory z wykonawcą dotyczące kwestii 
odtworzenia terenu do stanu zastanego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w re-
jonie ul. Wilczyckiej w Kiełczowie
Na terenie Kiełczowa oraz części Wilczyc 
prowadzone są roboty budowlane kanali-
zacji sanitarnej w rejonie ulic Wilczyckiej, 
Kwiatowej i Sportowej. Ze względu na 
wystąpienie okoliczności, których ani wy-
konawca, ani zamawiający nie byli w stanie 
przewidzieć, termin zakończenia inwestycji 
w zakresie budowy sieci w pasie drogo-
wym został przesunięty do końca grudnia. Prace w Wilczycach na ul. Familijnej dobiegają końca
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W dobrym tempie realizowana jest budowa przedszkola 
w Borowej
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trwa przebudowa drogi w Długołece na ul. Świerkowej
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NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa obrony na-

rodowej na projekt „ławka niepodległości dla samorządów”, który 
otrzymał pozytywną ocenę formalną. Nie otrzymaliśmy dofinansowa-
nia z powodu zbyt małej otrzymanej liczby punktów. Wnioskowana 
wartość dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
n  W ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnia-

nie sportu dzieci i młodzieży” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
projektu „organizacja zajęć sportowych z zakresu nauki pływania 
dla uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych z Gminy Dłu-
gołęka”.  Wartość wnioskowanej dotacji wynosi ponad 86 tys. zł. 

dotacJe na bieżąco
n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu: „Węgrów- 

Skała- droga dojazdowa do gruntów rolnych” w ramach 
programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych FOGR 2019, 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 
ponad 180 tys. zł.

n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu: „bukowina-  
-bąków- droga dojazdowa do gruntów rolnych” w ramach 
programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych FOGR 2019, re-
alizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi ponad  
172 tys. zł.

inwestycJe w trakcie realizacJi

Przyłącza natomiast powinny być zrealizo-
wane do końca kwietnia 2019r. Dziękujemy 
za cierpliwość oraz prosimy o zachowanie 
ostrożności w rejonie prowadzonych prac. 
Jednocześnie informujemy, że do odtworze-
nia nawierzchni odcinka ul. Sportowej przy-
stąpimy w okresie ferii zimowych. Decyzja ta 
jest konsekwnecją zamknięcia drogi na całej 
jej szerokości. Jej zamknięcie przy tak dużym 
natężeniu ruchu w jej obrębie, związanym 
przede wszystkim z funkcjonowanie szkoły – 
wiązałoby się ze  znacznym uturdnieniem dla 
mieszkańców.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
przesyłowej dla odprowadzenia 
ścieków sanitarnych w Szczodrem
Trwają prace polegające na budowie sieci kana-
lizacji przesyłowej dla odprowadzenia ścieków 
sanitarnych w Szczodrem. W ich toku wykonaw-
ca natrafił na szereg kolizji z siecią podziemną 
oraz oczekuje na stosowne uzgodnienia z PKP 
(celem przeprowadzenia sieci pod torami 
kolejowymi). W konsekwnecji nie jest możliwym 
zakończenia zadania w roku bieżącym. Przewi-

dujemy że do ich kompleksowego zakończenia 
dojdzie w II. kwartale 2019r.

oświetlenie
n Zakończyliśmy kolejne zadania z zakresu budo-
wy oświetlenia drogowego w: Długołęce przy 
ul. Makowej, pruszowicach przy ul. Gwiezd-
nej, w Domaszczynie przy ul. ogrodowej i Ró-
żanej oraz oświetlenia boiska w piecowicach.
n Trwają budowy oświetlenia w piecowicach 
przy ul. Leśnej i tulipanowej oraz budowa 
oświetlenia 5 przejść dla pieszych W Kieł-
czowie przy ul. Wrocławskiej.

*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   

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego,  07.11.2018 r. wpłynęła 1 oferta • Bank Gospodarstwa Krajowego - spłata do 30.09.2027 r. 
z łotówkowego dla gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce    cena oferty brutto: 1 686 748,48 zł postępowanie 
na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10 689 100,00 zł  rozstrzygnięto w dniu 07.12.2018r. - trwa przygotowanie umowy

Usługi koszenia poboczy i innych elementów (skarpa,  12.12.2018 r. wpłynęło 6 ofert • pakiet 1: wpłynęły 2 oferty, w tym o najniższej 15.12.2019 r. 
przeciwskarpa, rowy) pasa drogowego dróg utwardzonych   cenie oferty: MANIFOLD Marcin Jeziorek – cena oferty brutto: 
i gruntowych zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka  290 100,00 zł • pakiet 2: wpłynęły 4 oferty, w tym o najniższej  
  cenie oferty: SEISO Adrian Caruk – cena oferty brutto: 218 040,00 zł 

Usługi polegające na koszeniu trawy i chwastów wraz z wywozem  10.12.2018 r. wpłynęło 6 ofert • pakiet 1: wpłynęły 2 oferty, w tym 15.12.2019 r. 
biomasy na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej  o najniższej cenie oferty: Pracownia Architektury Krajobrazu 
 znajdującej się w zasobach mienia gminy Długołęka, na terenie   Małgorzata Wilczak – cena oferty brutto: 277 500,00 zł 
gminy Długołęka  • pakiet 2: wpłynęły 4 oferty, w tym o najniższej cenie oferty: 
  HELIX Sp. z o.o. – cena oferty brutto: 314 500,00 zł 

Roboty budowlane polegające na budowie czwartej komory  27.11.2018 r. postępowanie unieważnione 30.10.2019 r. 
denitryfikacji KDn4 na terenie oczyszczalni ścieków w Mirkowie,   w dniu 27.11.2018r. z powodu braku złożonych ofert 
gmina Długołęka  

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  26.11.2018 r. wpłynęła 1 oferta 1 rok od zawarcia 
na rzecz urzędu gminy Długołęka w zakresie przyjmowania,   • Poczta Polska S.A. – cena oferty brutto: 397 523,50 zł umowy 
przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu   trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez Wykonawcę 
przesyłek niedoręczonych  

Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Szczodre  17.12.2018 r.  31.05.2019 r./ 31.07.2019 r. 
na terenie gminy Długołęka   
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