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Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych, 

składamy wszystkim mieszkańcom 

gminy Długołęka, 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, pomyślności, 

smacznego jajka, 

mokrego dyngusa 

oraz sukcesów w życiu prywatnym 

i zawodowym.

Wesołego Alleluja!
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Informacje z życia gminy 
zawsze  
pod  
ręką!
zapisz się już dziś 
do systemu sisms,  
a będziemy cię  
informować  
o bieżących  
wydarzeniach,  
imprezach kulturalnych,  
zagrożeniach 
meteorologicznych,  
realizowanych 
inwestycjach,  
awariach 
wodociągowych.

chcesz być na bieżąco
 z informacjami  

dotyczącymi życia 
naszej gminy?

zarejestruj się w bezpłatnym systemie bLisko.  
aplikacja skierowana jest do użytkowników smartfonów. 

w tym numerze: 
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Na początku kwietnia w urzędzie 
gminy - zgodnie z tradycją - odbyła się 
uroczystość nagrodzenia par z pięć-
dziesięcioletnim stażem małżeńskim. 

c eremonię prowadził wójt gminy Dłu-
gołęka Wojciech Błoński, który wrę-
czył w imieniu prezydenta RP pamiąt-
kowe medale. - To wzruszające, że 

ludzie potrafią w miłości wytrwać tak wiele 
lat i najlepszy przykład na to, że sakrament 
małżeństwa może być ogromną wartością 
w życiu człowieka - podkreślił wójt. 

10 par przybyło do urzędu, by wziąć udział 
w tym niezwykłym wydarzeniu, które dodatko-
wo okraszone zostało występem zespołu ludo-

wego „O matko i córko”. Co cie-
kawe w chórze wystąpiły dzieci 

oraz wnuki jednej z nagrodzonych par - co wy-
wołało u jubilatów jeszcze większe wzruszenie. 

Niestety ze względów zdrowotnych udzia-
łu w uroczystości nie mogli wziąć Państwo 
Kaumukowie - Leokadia i Kazimierz. Wójt 
Wojciech Błoński postanowił jednak od-
wiedzić małżeństwo w domu. - Czekaliśmy 
na ten moment od dłuższego czasu i jest 
nam niezmiernie miło z tego wyróżnienia. 
Każdy dzień spędzony razem dodaje nam sił 
- mówiła ze wzruszeniem Pani Leokadia. 

Każda para z terenu gminy może wziąć 
udział w tym wydarzeniu - wystarczy, że 
sama lub z pomocą rodziny złoży w urzędzie 
stanu cywilnego wniosek potwierdzający 
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego.

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z Życia gminy

adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl. redaktor naczelny: Wojciech Błoński.  
wydawca: Wojciech Błoński  – Wójt Gminy Długołęka. druk: Polska Press Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 5000 egz.

medalami prezydenta rp  
zostali odznaczeni: 
Helena i Tadeusz Biskupowie, 

Teresa i Henryk Wójcikowie, 

Leokadia i Kazimierz  
Kaumukowie,  

Józefa i Piotr Ryngowie, 

Maria i Marian Pastusińscy, 

Teodozja i Jan Nowakowie, 

Danuta i Waldemar Mitekowie, 

Ryszard i Agnieszka  
Kulikowscy, 

Stanisław i Krystyna Kuźmińscy, 

Mirosław i Krystyna Lobkowie, 

Stanisława i Zdzisław  
Dobiesowie

Miło nam poinformować, że w marcu i kwietniu na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

Witajcie na śWiecie!

Klaudia Bernat, Helena Bierut, Juliusz Chomicki, Nikodem Chrapczyński, Ewa Dro-
bina, Paweł Dubiński, Kacper Dyraga, Klara Dziubata, Ignacy Florek, Klaudia Foryś, 
Lena Gaj, Helena Gatner, Laura Gatner, Inga Gumiężna, Elena Han, Hanna Janiga, 
Tymon Janikowski, Julian Jankowski, Robert Jarki, Antoni Kara, Nina Karbowska, Ma-
rianna Kielar, Alicja Kitlińska-Kaczor, Szymon Kluba, Liliana Kłapkowska, Tymoteusz 
Konieczny, Klara Korneluk, Amelia Kostrzewska, Nikodem Kowalski, Lena Kozaczkie-
wicz, Zofia Krzyszycha, Laura Kulesza, Jakub Lewko, Florentyna Lichorobiec, Klaudia 

Łągiewczyk, Stanisław Makowiczuk, Julian Malarz, Szymon Marciniak, Marianna 
Miśta, Zuzanna Nosowska, Szymon Ogrodnik, Adrian Pacioch, Zofia Paczkowska, 
Apolonia Pałka, Tymon Paśko, Gabriel Piaskowski, Natalia Piekarska, Oliwia Piotrow-
ska, Antoni Radtke, Stanisław Rybyczyński, Stanisław Sawicki, Oliwia Smolec, Jakub 
Sofiński, Arkadiusz Soja, Janina Szafraniec, Anna Szajda, Anastazja Tokarska, Filip 
Tomicki, Seweryn Waszczak, Jakub Wieczorek, Zuzanna Wnęk-Jońska, Julia Wojakow-
ska, Antoni Wójtowicz, Zofia Zapiór 

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

miłość niejedno ma imię

10 par zostało odznaczonych medalami od prezydenta RP
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To szczególny dzień dla każdej z par
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z Życia gminy

Gmina Długołęka przystąpiła do  
stowarzyszenia aglomeracja wrocławska
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Czy to dobra informacja dla naszego 
samorządu? To świetna wiadomość, 
bo oznacza tak potrzebną współpracę 
z Wrocławiem, ale również z gminami 
ościennymi. Wspólne projekty, pakiety 
świadczeń, czy udział w programach 
edukacyjnych – to wszystko czeka na 
naszych mieszkańców.

w głównej mierze oznacza to znacznie 
atrakcyjniejszą ofertę dla dzieci i mło-
dzieży. Aglomeracja Wrocławska 
organizuje bowiem mnóstwo cie-

kawych projektów edukacyjnych i sportowych 
m.in. kampusy edukacyjne, czy letnie i zimowe 
wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych, zarówno o profilu sportowym, 
jak i artystycznym.

Aglomeracja Wrocławska to także wspieranie 
czytelnictwa, które obejmuje przekazywanie 
książek do gminnych bibliotek, umożliwienie 
dzieciom aglomeracji uczestnictwa w warszta-
tach kreatywnego pisania, czy organizacja spot-
kań autorskich ze znakomitymi pisarzami (np. 
Grahamem Mastertonem)

Cykliczne organizowane są też Mistrzostwa 
Aglomeracji Wrocławskiej w piłce nożnej i ko-
szykówce, podczas których dzieci rywalizują ze 
sobą, ale zarazem integrują się i czują się częścią 
większej wspólnoty. Aglomeracja Wrocławska 
wspiera również samorządy w realizowaniu 
zadań z zakresu zagospodarowania przestrzen-
nego, wykraczających poza ich granice admi-
nistracyjne, a także zapewnia współpracę przy 
wytyczaniu tras rowerowych w regionie oraz 
promuje gminy pod kątem turystyki.

Od kilku lat liderzy lokalnych jednostek samorzą-
du terytorialnego rozmawiają nad opracowaniem 
najbardziej optymalnych rozwiązań komunikacyj-

Podczas kwietniowej sesji rady gminy 
podjęto kilka ważnych uchwał, jedną 
z nich jest przyjecie przez radnych 
uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 
Projekt ruszy w przyszłym roku, ale na  
podstawie tegorocznych  
finansów, będzie można  
określić jego wysokość.

kwoty, jakimi sołectwa będą dyspono-
wać w 2020 roku, są znacznie wyższe od 
tych, którymi dysponują w ramach ini-
cjatyw lokalnych, najmniejsze miejsco-

wości będą mogły liczyć na kwotę około 12.000 
złotych, najliczniejsze zaś w granicach 49.000 zło-
tych. Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona 
będzie od liczby mieszkańców sołectwa wg stanu 
na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
wydatkowania i kwoty bazowej (dochody gminy 
do liczby mieszkańców gminy). 

Warunkiem wypłacenia środków,  będzie zło-
żenie odpowiedniego wniosku przez sołtysa danej 
miejscowości w terminie do 30 września 2019 
roku (termin ustawowy) . Fundusz sołecki reali-
zowany według Ustawy wymaga przestrzegania 
procedur oraz trzymania się terminów, ale cały 
proces nie jest jednak skomplikowany. Co istotne:
n urząd gminy wyznaczy osobę odpowiedzial-

ną za współpracę z sołectwami w kwestii realiza-
cji funduszu sołeckiego
n urząd gminy planuje zorganizowanie szkole-

nia dla sołtysów i rad sołeckich w zakresie plano-
wania i realizacji funduszu sołeckiego.
n środki funduszu sołeckiego będzie można 

przeznaczać na realizację przedsięwzięć służą-
cych poprawie życia mieszkańców, będących 
zadaniami własnymi gminy - decyzję o prze-
znaczeniu funduszu sołeckiego na poszczególne 
przedsięwzięcia podejmą mieszkańcy podczas 
zebrania wiejskiego.

karoLina oŻóg 
skarbnik gminy

Fundusz sołecki z myślą o mieszkańcach

nych. Głównym celem jest połączenie gmin i miast 
partnerskich w taki sposób, by za pośrednictwem 
jednego środka transportu swobodnie poruszać się 
między nimi. Coraz głośniej mówi się o wprowa-
dzeniu wspólnego biletu, w ramach którego takie 
podróżowanie byłoby możliwe. 

Co istotne, stowarzyszenie realizuje projekt 
kampusu edukacyjnego, w którym prowadzone 
będą - wśród utalentowanych młodych ludzi - 
działania rozwijające myślenie twórcze oraz kre-
atywność, tzw. „kuźnie talentów”. Kampus, jako 
obiekt stanowić ma modelowe rozwiązanie w za-

kresie nowoczesnego budownictwa wykorzystu-
jącego odnawialne źródła energii, a jego demon-
stracyjny charakter ma wpływać na świadomość 
społeczną w zakresie zużycia energii oraz jakości 
powietrza (dane te będą prezentowane szersze-
mu odbiorcy). Wszystko wskazuje na to, że taki 
obiekt powstanie w niedalekim Żmigrodzie.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglome-
racji Wrocławskiej zostało powołane do życia 
w czerwcu 2013 roku przez 18 gmin. Obecnie 
(już po przystąpieniu naszej gminy) będzie liczyć 
ich 25. Zrzeszone są m.in. Wrocław, Trzebni-

ca, Czernica, Jelcz-Laskowice, Siechnice, Kąty 
Wrocławskie, ale nawet tak odległe gminy jak 
Międzybórz, czy Przeworno. Wszystkie tworzą 
jedną grupę, która ściśle ze sobą współpracuje.

Przystąpienie gminy Długołęka do Aglo-
meracji Wrocławskiej to bez cienia przesady 
milowy krok na rzecz lepszej współpracy z in-
nymi gminami. 

Leszek kędzior, martyna owczarek
Osiedle Domaszczyn/wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą
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inwestycJe 

 inWestycje W trakcie reaLiZacji

kanalizacja 
W Bielawie trwają ostatnie prace związane 
z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Dębowej.  
W Rakowie trwa budowa przyłączy. Po uzy-
skaniu pozwolenia na użytkowanie dla sieci 
i przepompowni oraz podłączeniu przepom-
powni do sieci elektroenergetycznej wyko-
nawca prac budowlanych będzie podłączał 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przed podłączeniem nieruchomości konieczne 
będzie podpisanie odpowiedniego protokołu 
oraz podanie wskazań wodomierzy. Prosimy 
o zgłoszenie się do urzędu gminy właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są podłączeni do 
sieci wodociągowej i korzystają z własnych 
ujęć wody.

przedszkole w borowej 
Budowa przedszkola w Borowej jest na eta-
pie stanu surowego zamkniętego. Rozpoczęto 
prace instalacyjne wewnątrz oraz prace przy 
elewacji, równolegle trwa budowa przyłączy 
wodno -  kanalizacyjnych w drodze woje-
wódzkiej oraz prace przy zagospodarowaniu 
terenu. 

Etapy budowy przedszkola w Borowej
 przebiegają zgodnie z planem
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blacharsko-dekarskiej
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Szkoła w Długołęce jest 
w opłakanym stanie

W wielu miejscach inwestycja 
jest mokra
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W Rakowie trwa budowa przyłączy
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Stan gminnych inwestycji

5 kwietnia wójt wraz z grupą radnych i pracowników 
urzędu gminy wybrał się w teren, by sprawdzić 
etapy poszczczególnych inwestycji. Na bieżąco rea-
lizowane są prace w przedszkolu w Borowej i szko-

le w Mirkowie. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, 
a obowiązki relizowane są w wyznaczonych terminach.

napotkane trudności 
Rozbudowa szkoły w Długołęce na razie jest w zawie-

szeniu. Firma realizująca zadanie, ogłosiła upadłość. Bu-
dowa  jest w fatalnym stanie, wymaga obróbki blacharsko-
-dekarskiej i generalnego osuszenia. Obecnie kończy się 
etap kompletowania dokumentów do ogłoszenia proce-
dury przetargu, która wyłoni nowego wykonawcę. Szaco-
wany czas dokończenia inwestycji to ok. 10 miesięcy. pk

drodzy mieszkańcy, 
Wójt Gminy Długołęka informuje, że od maja na terenie gminy Długołęka plano-
wane jest przeprowadzenie weryfikacji  w zakresie podatku od nieruchomości  
obejmującej w szczególności porównanie zadeklarowanych do opodatkowania 
powierzchni ze stanem faktycznym w terenie.
W związku z tym Wójt Gminy Długołęka zwraca sie z prośbą do podatników o zweryfikowa-
nie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym 
budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków 
lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie 
informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.
Ponadto Wójt Gminy Długołęka informuje, że rozpoczęcie użytkowania budynków lub ich 
części, przed ich ostatecznym wykończeniem i odbiorem, również skutkuje powstaniem 
obowiązku podatkowego ( art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 
stycznia 1991r. ( t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1445 ze zm.). Szczegółowych informacji udzielą 
pracownicy Referatu Ksiegowości Podatkowej Urzędu Gminy Długołęka. 

remonty/przebudowy dróg 
W Pruszowicach na ulicy Szczęśliwej oraz 
w Domaszczynie na ulicy Dębowej i frag-
mencie ul. Stawowej rozpoczną się prace 
polegające na wykonaniu remontu nawierzch-

ni.  W zakresie prac  jest wykonanie trwałej 
nawierzchni z asfaltu wraz z warstwami 
konstrukcyjnymi, z poboczami z kruszywa 
i zjazdami z kostki betonowej.  Planowany 
termin realizacji zadania: 30.05.2019r. 
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z Życia gminy 

To prawdziwe szaleństwo, ale jak-
że sympatyczne. W naszej gminie 
zagościł tzw. „Tras Tag Challenge” 
czyli projekt zachęcający kolejne 
kraje i miejscowości do społecznego 
sprzątania okolicy. Za każdym razem 
finałem akcji jest zdjęcie dokumentu-
jące posprzątany teren.  

początkowo w akcję zaangażowała się 
społeczność Wilczyc, organizując 
sprzątanie połączone z ogniskiem. 
- Zebrana ilość śmieci zdumiewa-

ła, wystarczyło kilka godzin, by zebrać po-
nad 10 worków nieczystości – komentował 
Wojciech Maciąga, sołtys Wilczyc. Do akcji 
szybko dołączyła: Brzezia Łąka, Długołęka, 
Dobroszów, Domaszczyn, Kamień, Kątna, 
Łozina, Oleśniczka, Śliwice i  Ramiszów. Ko-
lejne sprzątania planowane są w Bierzycach,  
Szczodrem, Kiełczowie i Piecowicach.

Społeczne inicjatywy, cieszą tym bardziej, gdy 
angażują się w nie wszyscy - zarówno dzieci, jak 
i osoby starsze. Na profilu społecznościowym 
Domaszczyna, przeczytaliśmy, że w akcji sprzą-

Akcja – reakcja, czyli  
sprzątanie „małego świata” 

Znamy listę sołtysów
Miejscowość 
i nazwa  
sołectwa

Imię  
i nazwisko

Bąków Joanna gontarska

Bielawa Janusz grzechnik

Bierzyce artur madaliński

Borowa zofia  
szelągiewicz

Brzezia Łąka karolina  
orłowska-warga

Budziwojowice grażyna ziomek

Bukowina agata  
krzynówek-krysa

Byków roman Frej

Dąbrowica marzena tulik

Długołęka rafał barański

Dobroszów Ol. tomasz maliga

Domaszczyn Joanna Janusz

Godzieszowa Henryk miziniak

Jaksonowice marek  
szymanowicz

Januszkowice mariola tryba

Kamień iwona olearnik

Kątna wanda saltarska

Kępa dorota gałęzka

Kiełczów katarzyna  
szkirpan

Kiełczówek przemysław pękala

Krakowiany zbigniew łanowy

Łosice zofia basta

Łozina gabriela podsiadły

Michałowice andrzej  
szmundrowski

Mirków mariusz bernat

Oleśniczka marta gola

Pasikurowice arkadiusz  
Jasiński

Piecowice alina skowron

Pietrzykowice artur grzybowski

Pruszowice krzysztof Florek

Raków zbigniew  
szczepański

Ramiszów monika  
szczepaniak

Siedlec Fabian stachowicz

Skała zofia ksel

Stępin izydor kamiński

Szczodre michał ciosek

Śliwice ryszard bąba

Tokary piotr świerczyński

Węgrów bolesław mróz

Wilczyce wojciech maciąga

Zaprężyn paweł dzitkowski

Na początku kwietnia 
zakończyły się wybory na 
sołtysów i do rad sołe-
ckich. Nowo wybranym 
władzom życzymy dobrego 
kontaktu z mieszkańcami, 
determinacji i wielu po-
mysłów na usprawnienie 
działań. Mamy nadzieję, 
że pięcioletnia kadencja 
będzie dla Was czasem wy-
tężonej pracy, ale i ogrom-
nej satysfakcji. 

Pierwsi w akcji sprzątania wzięli udział mieszkańcy Wilczyc 
fo

t. 
mi

cd
dk

  

tania świata wzięło udział kilkadziesiąt miesz-
kańców, w tym 35. dzieci! Takie dane świadczą 
o tym, że naszym mieszkańcom zależy na po-
prawie estetyki wsi i polepszeniu warunków 
środowiska. Niestety duża grupa społeczeństwa 
ma w zwyczaju wyrzucać nieczystości w miejsca 
niedozwolone. Zatrważająca ilość wielkogabary-
towych śmieci znajduje się w lasach, rowach, czy 

w pobliżu przystanków. - Nie bądźmy obojętni, 
zwracajmy uwagę, monitorujmy, a w przypadku 
nakrycia na gorącym uczynku, dzwońmy na po-
licję – przestrzega Marta Nawrocka z wydziału 
ochrony środowiska.

Im więcej uwagi poświęcimy edukując 
dzieci, sprzątając i przeciwdziałając – tym 
więcej korzyści zaczniemy dostrzegać z bie-

giem lat – dodaje Nawrocka. Przypomina-
my, że w soboty w Bielawie od godz. 9 – 15 
jest czynny punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Natomiast bieżące, 
nielegalne składowiska śmieci, należy zgła-
szać na: smieci@gmina.dlugoleka.pl. 

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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kuLtura w gminie

      MIGAWKI KuLTuRALNe

kodowanie w bibliotece

W marcu w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej rozpoczęliśmy realizację programu 
„Kodowanie w bibliotece”. Jesteśmy jedną 
z 44 bibliotek na Dolnym Śląsku, które 
zakwalifikowały się do II edycji projektu. 
Podczas zajęć, w których uczestniczą także 
przedszkolaki, dzieci dowiadują się, czym 
jest programowanie i jakie rezultaty można 
dzięki programowaniu osiągnąć. Ćwiczą 
logiczne myślenie i uczą się skuteczniej 
rozwiązywać problemy. Rozwijają krea-
tywność i odkrywają swoje talenty. Dzięki 
udziałowi w warsztatach będą bardziej 
świadomie korzystać z urządzeń elek-
tronicznych i programów. W zgłębianiu 
tajemnic programowania pomagają nam  
roboty Photon, tablety i gry edukacyjne 
Scottie Go. Dla dzieci najmłodszych mamy 
propozycję „Kodowania na dywanie”, a na 
cotygodniowe zajęcia  „Klubu kodowania” 
uczęszczają  uczniowie  klas III – VI. 

spotkania autorskie
5 marca  Filię GBP w Kiełczowie odwiedził  
Zbigniew Kołba, autor  książki dla dzieci 
„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”.  Książka 
opowiada o tym,  jak dziecko może wiele 
nauczyć się poprzez zabawę i kontakt 
z mapą oraz jak uczyć się, aby zapamiętać 
jak najwięcej. Spotkanie z uczniami klasy 
II Szkoły Podstawowej im. Wandy Cho-
tomskiej w Kiełczowie poświęcone było 
znaczeniu czytania w poznawaniu ota-
czającego świata oraz ogromnej roli, jaką 
w naszym życiu odgrywa wysypianie się.  
Dzieci słuchały i same czytały fragmenty 
książki, skąd dowiedziały się, że w Polsce 
jest wiele miejscowości o humorystycz-
nych nazwach takich jak Rogi, Łabędzie, 

Dłoń czy Pieczarki.  Autor zadawał dzie-
ciom zagadki , a one miały okazję zadać 
pytania pisarzowi. 

odwiedziny pisarza 
1 kwietnia biblioteka w Łozinie gościła 
Krzysztofa Widawskiego, geografa, podróż-
nika, wykładowcę Uniwersytetu Wrocław-
skiego, autora powieści „Widzenie asyskie”. 
Fabuła powieści rozgrywa się we Włoszech,  
opowiada o podróży dwojga młodych ludzi, 
Klary i Krzysztofa. którzy samochodem 
przemierzają ten kraj  i  urzeczeni jego pięk-
nem, decydują się zamieszkać w okolicach 
Asyżu. Przez kilka lat prowadzą tam hotel, 
zostają rodzicami Antoniego, w końcu  jed-
nak zaczynają tęsknić za … „swoją północą”. 
Podczas spotkania z czytelnikami Krzysztof 
Widawski mówił o genezie swojej powieści, 
warsztacie pisarskim i  inspiracjach, których 
szuka w odwiedzanych przez siebie miej-
scach. Rozmowie o książce towarzyszyła 
opowieść o Asyżu. Dzięki temu mogliśmy 
choć na chwilę przenieść się do pięknej, 
słonecznej Italii.  Dziękujemy za bardzo 
ciekawe  spotkanie i z niecierpliwością cze-
kamy na następne.

klub małego czytelnika 
W bibliotece w Długołęce prężnie działa 
Klub Małego Czytelnika. W comiesięcz-
nych spotkaniach biorą udział  najmłodsi 
czytelnicy wraz ze swoimi rodzicami. 
W kwietniu  obchodzimy 50. urodziny 
„Bardzo głodnej gąsienicy” - bohaterki 
książki  Erica Carle  amerykańskiego  pi-
sarza i ilustratora książek dla dzieci. Nasi 
mali Klubowicze przyłączą się do wielkie-
go urodzinowego przyjęcia, które odby-
wa się na całym świecie. „Bardzo głodna 
gąsienica”, opublikowana w 1969 roku, 
została wydana w 62 językach i tak jak na 
całym świecie w w naszej bibliotece rów-
nież cieszy się ogromną popularnością.

światowy dzień książki  
i praw autorskich
23 kwietnia  przypada Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Jest to doroczne 
święto organizowane przez UNESCO w celu 
promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochro-
ny własności intelektualnej za pomocą 
praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy 
obchodzono w 1995 roku. W tym dniu na 
całym świecie odbywają się ważne wyda-
rzenia poświęcone książkom i ich twórcom. 
W 2019 roku biblioteki Dolnego Śląska  
podjęły wspólną regionalną inicjatywę czy-
telniczą pt. „Książki Mistrzów”. Biblioteka 
w Długołęce również się do niej przyłączyła. 
Wybrane przez nas  „Książki Mistrzów” to 
utwory mieszkańców naszej gminy Ewy 
Kozyry – Pawlak i Pawła Pawlaka.
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maj należy do bibliotek
Przed nami  maj – tradycyjnie miesiąc 
bibliotek. Co roku w dniach 8 – 15 maja 
obchodzimy ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek. Z tej okazji biblioteka w Długołęce 
przygotowuje dla swoich czytelników 
liczne atrakcje. Między innymi „Pociąg do 
czytania”. Kolejny raz zabierzemy dzieci na 
magiczną  przejażdżkę po gminie Długo-
łęka, dorosłych natomiast  zapraszamy na 
bardzo ciekawe spotkanie autorskie - 13 
maja 2019 r. naszym gościem będzie  Woj-
ciech Jagielski, wybitny dziennikarz, pisarz 
i reportażysta. Serdecznie zapraszamy!

gminny ośrodek kultury

wernisaż prac lokalnej artystki
W marcu w ramach projektu „Strefa Twórcza” 
z okazji Dnia Kobiet w GOK-u odbył się werni-
saż prac Ewy Jednoróg, zatytułowany  „Ma-
larstwo i rysunek - Kobieta”. Obrazy przedsta-
wiały kobiety z różnych stron świata w różnych 
sceneriach i wieku – ukazując ich piękno i de-
likatność. Autorka uwieczniła je na jedwabiu 
za pomocą ostrych i czystych kolorów, a także 
w formie rysunku malowanego węglem.

muzyczne warsztaty dla dzieci
Od  marca w GOK-u dzieci mają możliwość 
uczestniczyć w kontynuacji warsztatów 
reggae prowadzonych przez Grzegorza Wlaź-
laka i Konrada Możdżenia z zespołu Bethel. 
Uczestnicy warsztatów swoją 3 miesięczną 
pracę zaprezentują 8 czerwca podczas tego-
rocznych Dni Gminy Długołęka występując 
na dużej scenie wraz z zespołem Bethel.

na deskach teatru
W dniach 26, 27 i 29 marca GOK w Długołęce 
świętował Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Z tej okazji odbyły się 3 spektakle dedykowa-
nie mieszkańcom naszej gminy.  Pierwszego 
dnia w sali konferencyjnej zaprezentowano 
spektakl „Przebudzenie”, Teatru Pantomimy 
Blejkatt, który skierowany był do starszej pub-
liczności i dotykał aspektów codziennego ży-
cia starszych ludzi. W kolejnym dniu  młodzież 
z Zespołu Licealno Gimnazjalnego w Długołę-
ce obejrzała „Dom zły” w wykonaniu Dziecię-
co Młodzieżowego Teatru Pantomimy TEAM. 
Oba teatry działają przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Długołęce i prowadzone są przez 
Andrzeja Kozłowskiego, który jest reżyserem 
i scenarzystą obu spektakli. Dla najmłodszej 
publiczności z Gminnego Żłobka w Długołęce, 
Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa 
przygotował spektakl pt.: „Na Misiowych uro-
dzinach- najważniejsza jest rodzina”, porusza-
jący kwestie więzi rodzinnych.

muzyka i teatr
15 maja o godzinie 18:00 w ramach 
projektu „Dom Kultury za rogiem” w sali 
widowiskowej w Oleśnicy, przy współpra-
cy z Biblioteką i Forum Kultury w Oleśnicy 
odbędzie się widowisko teatralno – mu-
zyczne: „Na strunach niesione emocje, 
malowane gestem”. W widowisku wezmą 
udział uczestnicy warsztatów gitarowych 
prowadzonych przez Beniamina Głuszka, 
którzy zaprezentują utwory znanych arty-
stów. W części teatralnej widzowie będą 
mogli obejrzeć spektakle „Przebudzenie” 
i „Dom zły” w wykonaniu Teatru Pantomi-
my Blejkatt i Dziecięco Młodzieżowego 
Teatru Pantomimy TEAM.

Występ dzieci usłyszymy podczas XVIII Dni Gminy Długołęka
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1. Заповніть декларвцію „Про сміття” - 
у вас є на це 14 днів з дня проживання 
або повстання комунальних відходів 
на території.

2. Після вислання декларації 
на вказану поштову адресу 
ви отримаєте індивідуальний 
банківський рахунок, на який 
необхідно сплачувати за вивезення 

відходів в межах строків:
І внесок - 15.01. II внесок – 15.04. III 
внесок-15.07. IV внесок – 15.10.

3. Плата за жителя: роздільний збір – 
12 зл/ос; збір нероздільний – 28 зл/ос
4. Використовуйте безкоштовний 
додаток Ecoharmonogram. Він, 
зокрема, нагадує, термін вивезення 
відходів, для подання скарги.

5. У разі не вивозу відходів - у вас є 3 дні 
на подачу скарги, яку можна скласти за 
допомогою: додатку  Ecoharmonogram, 
за телефоном - 71 323 02 71 або компанії 
Chemeko System тел. 71 349 90 71

6. Ваш обов’язок обладнати 
нерухомість контейнером на відходи 
змішані. На інші види відходів Ви 
отримаєте мішки.

7. Ознайомтеся з умовами 
підтримування чистоти і порядку на 
території муніципалітету Длуголенка. 
http://dlugoleka.bip.net.pl

8. Сміття, які не вдається класифікувати, 
і відходи дужих розмірів можна 
щосуботи вивезти самостійно до Пункту 
Селективного Збору Комунальних 
Відходів (PSZOK), який знаходиться 
в Беляве, вул. Комунальна. PSZOK 
працює щосуботи з 9: 00 до 15: 00.

9. Забороняється спалювати відходи 
в побутових печах!  За спалювання 
сміття загрожує штраф.

СУБСИДІЇ / СПІВФІ-
НАНСУВАННЯ
1. Муніципалітет веде програму 
поширення компостування, в рамках 
якої безкоштовно надає компостери 
ємністю 700 л і 350 л.
Для отримання компостера необхідно 
подати заяву в службовий кабінет, 
в паперовому вигляді з власним 
підписом.

2. Муніципалітет надає субсидії на 
придбання та монтаж споруд для 
очищення стічних вод у розмірі 2000 зл.

3. Муніципалітет на 100% покриває 
вартість видалення азбесту (eternit)

dodatek w Języku ukraińskim 

ВИ Є ЖИТЕЛЕМ МУНІЦИПАЛІТЕТУ ДЛУГОЛЕНКА?
ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ!

W gminie Długołęka przebywa obecnie spora grupa mieszkańców po-
chodzenia ukraińskiego. Z każdym miesiącem liczba zameldowanych 
gości zza wschodniej granicy wzrasta. Z myślą o nich przygotowali-

śmy dwie strony poświęcone najważniejszym informacjom z terenu 
naszej gminy oraz adresy i kontakty telefoniczne do poszczególnych 
pracowników urzędu. 
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dodatek w Języku ukraińskim 

Управління Муніципалітету Длуголенка
Длуголенка, вул. Робоча 12
55-095 Міркув
www.gmina.dlugoleka.pl
www.facebook.pl/wdlugolece
тел. 71 32 30 203, факс. 71 32 30 204

Вуйт Гміни Длуголенка
Войцех Блонскі
tel. (71) 323 02 02
e-mail: wblonski.wojt@gmina.dlugoleka.pl

Заступник Мера Муніципалітету Длуголенка
Джоанна Адамек
tel. (71) 323 02
e-mail: j.adamek@gmina.dlugoleka.pl

Секретар Муніципалітету Длуголенка
Мечислав Шинкаровский
tel. (71) 323 02 01
e-mail: sekretarz@gmina.dlugoleka.pl

Скарбник Муніципалітету Длуголенка
Кароліна Ожуг
tel. (71) 323 02 69
e-mail: skarbnik@gmina.dlugoleka.pl

Факультет громадського порядку і 
транспорту
Менеджер-Артур Сайног

tel. (71) 323 02 84
e-mail: a.sajnog@gmina.dlugoleka.pl

Відділ Цивільних Справ
Керівник-брата Пажджеж
tel. (71) 323 02 39
e-mail: b.pazdzierz@gmina.dlugoleka.pl

Офіс Муніципальної Ради
Евеліна Васинек
tel. (71) 323 02 32
e-mail: brg@gmina.dlugoleka.pl

Загс
Джоанна Циган
tel. (71) 323 02 37
e-mail: j.cygan@gmina.dlugoleka.pl

Відділ капітального Ремонту та Інвестицій
Лешек Енджеюк
tel. (71) 323 02 19
e-mail: l.jedrzejuk@gmina.dlugoleka.pl

Відділ Територіального Планування та 
Економіки Нерухомості
Керівник – Магдалена Tomala
tel. (71) 323 02 29
e-mail: m.tomala@gmina.dlugoleka.pl

Департамент Охорони Навколишнього 
Середовища
Марта Навроцька
tel. (71) 323 02 72
e-mail: m.nawrocka@gmina.dlugoleka.pl

Департамент Мобілізації Зовнішніх 
Фінансових Ресурсів
Керівник-Дагмара Парфанович

tel. (71) 323 02 89
e-mail: d.parfanowicz@gmina.dlugoleka.pl

Організаційний Відділ
Ярослав Пачана
tel. (71) 323 02 49
e-mail: j.pachana@gmina.dlugoleka.pl

Відділ сприяння муніципалітету і співпраці із 
зарубіжними країнами
Керівник-Павло Церква
tel. (71) 323 02 43
e-mail: p.kosciolek@gmina.dlugoleka.pl

Публічна бібліотека
Длуголенка, Вул. Шкільна 40а, 55-095 Міркув
тел. 71 315 26 86 fax. 71 315 26 86
www.bibliotekadlugoleka.pl

ГМІННИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ  
В ДЛУГОЛЕНКЕ
Длуголенка, вул. Сільська 23, 55-095 Миркув
тел. + 48 0-71 315-31-05, тел. / факс. +48 0-71 
315-31-58
www.gokdlugoleka.pl, електронна пошта: kon-
takt@gokdlugoleka.pl

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ
Длуголенка, Вул. Шкільна 40, 55-095 Міркув
tel./fax. +48 0-71 315-20-60
e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl

* Не соромтеся стежити за закладками 
„вакансії” і „місцеві вакансії” на веб-сайті офісу 
(www.gmina.dlugoleka.pl), в яких систематично 
розміщуються оголошення місцевих компаній, 
які шукають працівників.

n Повідомляємо, що іноземець, який перебуває 
на території Польщі зобов’язаний виконувати 
прописки.

n Громадянин України, який проживає на території 
Польщі, зобов’язаний реєструватися за місцем 
постійного або тимчасового перебування не 
пізніше четвертого дня з моменту прибуття. 
Немає обов’язку реєстрації, якщо термін 
перебування на території Польщі не перевищує 
30 днів.

n Зверніть увагу, що за недотримання зобов’язань з 
реєстрації заїзду стягується штраф.

n  Якщо Ви плануєте замешкати на території 
муніципалітету Длуголенка, реєстрація заїзду 
проводиться в Офісі Муніципалітету в кімнаті № 
6. Для цього заповнюється відповідний бланк 
(повідомлення проживання постійного або 

тимчасового). При реєстрації потрібно мати з 
собою паспорт. У форму будь ласка, додайте 
документ, що підтверджує право власності 
на приміщення, в якому Ви реєструєтеся 
(нотаріальний акт, витяг з поземельної книги 
або договір оренди). Якщо ви не маєте таких 
документів, то звіт про реєстрацію має підписати 
власник закладу та надати для перевірки 
документ, що підтверджує право на власність.

n За заявкою іноземця термін тимчасового 
перебування за зазначеною адресою не може 
перевищувати періоду, в якому він може 
легально перебувати на території Польщі. Таким 
чином, при реєстрації необхідно надати один 
з наступних документів: карту перебування, 
дійсну візу, рішення воєводи, що видає дозвіл 
на проживання в Польщі або відбиток штампа 
в паспорті, що підтверджує подачу заявкі на 
надання дозвілу на проживання.

n Реєстрація також може бути проведена за 
біометричним паспортом у зв’язку з безвізовим 
рухом. Тоді термін перебування не може тривати 
довше, ніж 90 днів протягом 180-денного 
періоду.  

n При реєстрації на постійне місце проживання Ви 
отримуєте свідоцтво. При тимчасовій реєстрації  
для отримання свідоцтва необхідно подати 
заяву з цього питання. Свідоцтво підлягає оплаті 
державних мит у розмірі 17 злот.  

n При реєстрації вам буде автоматично присвоєно 
номер соціального страхування.

n Якщо немає можливості реєстрації, номер 
соціального страхування можна отримати, також 
подавши заявку в муніципалітет. Тоді номер 
соціального страхування, можна отримати в 
тому органі муніципалітету, на території якого 
знаходиться роботодавець.

ВІДДІЛ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Управління Муніципалітету Длуголенкі – контактні дані
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proJekty gminne 

i. wyniki naborów:

n  W ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 
Gmina Długołęka otrzymała dofinanso-
wanie na funkcjonowanie 50 istnieją-
cych miejsc w gminnym żłobku w Długo-
łęce.Wartość otrzymanej dotacji:  
90 000,00 zł.

n  W ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na 2019 r. z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskie-
go, Gmina Długołęka otrzymała dofi-
nansowanie na zadanie rekultywacyjne 
pod nazwą „Węgrów- Skała- droga  
dojazdowa do gruntów rolnych”.  
Wartość otrzymanej dotacji:  
184 800,00 zł.

ii. wnioski  o doFinansowanie:

n  W ramach Programu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskie-
go „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 
r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
pn. „Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego- park wiejski w Bukowinie, 
gmina Długołęka”. Projekt dotyczy za-
gospodarowania przestrzeni publicznej 
istniejącego terenu rekreacyjnego parku 
wiejskiego w miejscowości Bukowina. 
Wartość wnioskowanej dotacji:  
30 000,00 zł.

n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogól-
nodostępnej strefy aktywności fizycznej 
w Siedlcu, gmina Długołęka- siłownia 
napowietrzna i strefa relaksu” w ramach 
programu OSA 2019 Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. Wartość wnioskowanej dotacji: 
25 000,00 zł.

n  W ramach Programu Rozwoju Lokalnej In-
frastruktury Sportowej- Sportowa Polska 
2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki  
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
pn. „Budowa pełnowymiarowych sal 
gimnastycznych w ramach rozbudowy 
Zespołów Szkolno- Przedszkolnych 
w Długołęce (etap IV) i w Mirkowie, 
gmina Długołęka”. Wartość wnioskowa-
nej dotacji: 2 046 421,00 zł.

n  W ramach Programu Edukacji Ekologicznej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pn. 
„Ekologicznie- fantastycznie w szkole 
i na wakacjach. Pszczoła owad mały, ale 
doskonały”. Wartość wnioskowanej dota-
cji: 84 754,80 zł.

n  W ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój złożyliśmy partner-
ski wniosek o dofinansowanie pn. „Gmina 
Długołęka dostępna dla wszystkich”. 
Liderem projektu jest Centrum badaw-
czo – szkoleniowe Dobre Kadry.  Wartość 
wnioskowanej dotacji: 1 403 742,40zł.

n  W ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój złożyliśmy partnerski 
wniosek o dofinansowanie pn. „Dolnoślą-
ska szkoła ćwiczeń”. Liderem projektu 
jest Gmina Wrocław.  Wartość wniosko-
wanej dotacji: 1 333 269,10 zł.

n  W ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego zło-
żyliśmy partnerski wniosek o dofinansowa-
nie pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Liderem 
projektu jest Województwo Dolnośląskie. 
Wartość wnioskowanej dotacji:  
14 833 511,00 zł.

  Dotacje na bieżąco

W marcu rozpoczęliśmy cykl  
dedykowany lokalnym  
przedsiębiorcom, którego  
głównym celem jest  
zaktywizowanie tego środowiska  
do wspólnych działań,  
wymiany doświadczeń oraz  
wzajemnego wsparcia  
w pozyskiwaniu nowych  
rynków zbytu.

Spotkanie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem, frekwencja do-
pisała, bo ponad 80 firm z terenu 
gminy Długołęka zdecydowało się 

wziąć udział w śniadaniu. W jego trakcie 
organizatorzy przedstawili główne założe-
nia projektu, plany działania w przyszłości. 
– Zależy nam na cyklicznych spotkaniach 
i na tym, by w przyszłości ta grupa nabyła 
osobowości prawnej. Cieszy mnie frekwen-
cja i fakt, że nasz pomysł zyskał wielu zwo-
lenników. Przede wszystkim zależy nam na 
utworzeniu grupy wzajemnego wsparcia, 

która dzięki tego typu inicjatywom, na-
wiązywać będzie silne relacje biznesowe, 
wspierać swoje działania oraz wymieniać 
się doświadczeniami – otworzył spotkanie 
wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński. 
Podczas spotkania zaprezentowana została 
również oferta gminy Długołęka oraz miejsc 
i wydarzeń, w trakcie których lokalne firmy 
mogą silnie zaakcentować swoją obecność. 
Zorganizowano konkurs wizytówkowy oraz 
znakomity śniadaniowy catering, o który 
zadbali gospodarze pierwszego spotkania – 
Państwo Edyta i Jacek Skórowie – właścicie-

le restauracji Borowianka. Co o inicjatywie 
myślą sami zainteresowani. – Potrzebna. 
Dowiedzieliśmy się dziś, ze w przyszło-
ści planowany jest nawet system kart do 
identyfikacji nas jako partnerów. Ciekawe, 
inspirujące i rozwojowe – podsumowali 
uczestnicy pierwszej „Kawy z Biznesem”. 
O kolejnym spotkaniu przedsiębiorcy zo-
staną poinformowania na początku maja. 
Przygotowane są już konkrente propozycje 
działań na przyszłość.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Za nami pierwsza „kawa z biznesem”
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walczymy   
o lepsze powietrze 

11 kwietnia w Świdnicy wójt gminy Długołęka pod-
pisał umowę partnerską projektu pn. „Koalicja na 
rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglo-
meracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”. 

W ramach porozumienia możemy ubiegać się o dofinansowanie na 
modernizację systemów grzewczych w domach jednorodzinnych. 
Wnioskowana kwota dofinansowania przeznaczona dla granto-
biorców z naszej gminy to ponad 1200 000 złotych. 

kamiLa zaustowicz 
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

Poprawa jakości powietrza w naszej gminie to zadanie priorytetowe
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Rycerze, Damy Dworu, szczęk oręża  
i gwar jarmarczny to nie są sceny  
z filmu, a opis zbliżającego się  
IV Pikniku Historycznego  
„Jak drzewiej bywało...”

18 maja na terenie przyległym do 
Stadionu Lekkoatletycznego 
w Długołęce odbędzie się piknik 
historyczny połączony z Dniem 

Dziecka. W tym roku organizatorzy przygoto-
wali szereg atrakcji dla całych rodzin. Pojedyn-
ki rycerskie, gry i zabawy plebejskie, turnieje 
rodzinne, igraszki z katem, pokazy sokolnicze 
i magiczne sztuczki alchemika – to wszystko 
zaserwuje nam Bractwo Rycerskie Zamku Bę-
dzin.

W obozowisku rycerskim będzie można 
skosztować wyśmienitego jadła, które zaser-
wuje kuchnia historyczna. Będzie się można 
dowiedzieć jak dawniej przygotowywano po-
siłki i jakich naczyń używano. -  Bogata ofer-
ta warsztatów rzemieślniczych z pewnością 
będzie nie lada atrakcją. Własnoręcznie pod 
bacznym okiem instruktorów będzie można 
przygotować figurki ze słomy, szmaciane lal-

ki, ozdobić skórzane sakiewki, ulepić gliniany 
dzbanek, stworzyć piękny kolorowy witrażyk, 
poczuć się jak kowal w dawnych czasach i wy-
kłuć z gorącego żelaza podkowę, a wraz ze sny-
cerzem stworzyć drewnianą ozdobę – wymie-
nia Ewa Bubień z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Długołęce.

będzie smacznie i kolorowo
Na scenie królować będzie muzyka średnio-

wieczna. Nie zabraknie także naszych gmin-
nych talentów, własne aranżacje muzyczne 
zaprezentują  uczestnicy warsztatów wokal-
nych i  gitarowych prowadzonych GOK-u 
w Długołęce, a Dziecięco-Młodzieżowy Teatr 
Pantomimy „TEAM” zaprezentuje spektakl  
pt.: „Wehikuł czasu”. O swojskie jadło i na-
pitek zadbają panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Długołęki i Łoziny. Na bazarku będzie 
można zaopatrzyć się  w zdrowe tłoczone ole-
je, pyszne naturalne miody, świeże wędzone 
ryby oraz wiele innych produktów i wyrobów 
rękodzielniczych. To będzie wspaniała im-
preza przybliżająca historię, połączona z do-
brą, rodzinną zabawą.

anna patyk
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce

ocHrona środowiska/gminny ośrodek kuLtury  

W trosce o nasze środowisko
Rozpoczęła się kolejna edycja programu 
edukacji ekologicznej dla dzieci. W tym 
roku organizatorzy kładą nacisk na dwa 
przewodnie zagadnienia: rolę i ochronę 
pszczół oraz walkę ze smogiem. 

cztery konkursy ekologiczne są skierowane są 
do uczniów gminnych szkół. - Chętne pla-
cówki będą na swoim terenie wykonywać 
miododajne ogrody, czyli kompozycje ro-

ślinne zawierające rośliny dostarczające nektar i py-
łek oraz miejsca schronienia dla owadów (domki 
dla owadów) – komentuje Marta Nawrocka z wy-
działu ochrony środowiska. - Przy okazji uczniowie 
będą rozwijać umiejętność pracy w grupie, poznają 
rośliny przyjazne zapylaczom i powalczą o atrakcyj-
ne nagrody dla swojej szkoły – dodaje Nawrocka.

okiem kamery 
W drugim konkursie uczniowie szkół wyko-

nywać będą spot – film edukacyjny dotyczący 
problematyki walki ze smogiem – tu liczy się 
przede wszystkim pomysł i kreatywne podejście 
do zagadnienia – wyjaśnia Nawrocka.  Film ma 
trafić do jak największej liczby mieszkańców 
i pomóc w zmianie sposobu myślenia na temat 
konieczności poprawy stanu powietrza, którym 
oddychamy.  

Łącznie z programu skorzysta ok. 3200 dzieci. 
Poza konkursami odbęda się również wyjazdy do 
ośrodków edukacji oraz warsztaty stacjonarne 
w szkołach, Gminnym Óśrodku Kultury i świet-
licach wiejskich.

Organizatorami akcji są: Urząd Gminy w Długo-
łęce oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Regulaminy wszystkich konkursów znajdują się 
w biuletynie informacji publicznej (prawo miej-
scowe - zarządzenia wójta gminy - zarządzenie 
110, 111, 112, 113 z 18 marca 2019r.)

eweLina byra 
wydział ochrony środowiska 

iV piknik Historyczny  
„Jak drzewiej bywało…”
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warsztaty dedykowane uczniom:
1. Pszczoła - edukacja przyrodniczo ekologiczna warsztaty  
muzyczno-ruchowe - 12 warsztatów po 45 minut dla przedszkolaków

2. ekologicznie - klimatycznie - kampania edukacyjna w zakresie  
ochrony powietrza 22 warsztatów po 90 minut (szkoły) + 6 warszta-
tów po 120 minut (świetlice)
 
3. Wpływ zanieczyszczenia atmosferycznego na populację pszczół,  
oraz negatywne skutki tych zmian - 26 warsztatów po 90 minut 

4. SMOG - czyste powietrze to nasza przyszłość - 22 warsztaty po 90 minut
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z Życia gminy 

1. 
w deklaracji podatkowej pit wpisz  

swój faktyczny adres zamieszkania.

2. 
twój podatek zasili budżet gminy,  

w której mieszkasz.

3. 
pozyskane fundusze zostaną 

przeznaczone na kolejne  
inwestycje w twojej gminie.

urząd gminy długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,  
tel. 71 323 02 03, www.gmina.dlugoleka.pl, www.facebook.com/wdlugolece

Dlaczego  miejsce  rozliczania  
podatku  (PIT)  jest  tak  ważne?
Spora część dochodów gminy to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT).  To dzięki tym pieniądzom gmina realizuje inwestycje związane z rozbudową dróg, 
chodników, oświetlenia, kanalizacji, czy też budową szkół i przedszkoli.  
Jeśli mieszkasz w gminie Długołęka i zależy Ci na jej rozwoju,  
w deklaracji podatkowej wpisz swój faktyczny adres zamieszkania.
1 MIeSZKANIeC    2.182 zł
100 MIeSZKAńCóW    218.200 zł
1000 MIeSZKAńCóW    2.182.000 zł

Weź sPraWy W sWoje ręce!  
KażDa złoTóWKa z TWojego PoDaTKu  
ma WPłyW na PoPraWę  jaKoścI życIa  
W naszej gmInIe
PrzyKłaDoWe  InWesTycje

DOFINANSOWANIe KOLONII I OBOZóW DLA DZIeCI  32.000 zł

STyPeNDIA SPORTOWe  190.000 zł

uTRZyMANIe STRAży POżARNeJ 778.250 zł

ROCZNe uTRZyMANIe KOMuNIKACJI ZBIOROWeJ   3.475.200 zł

BuDOWA HALI SPORTOWeJ  4.500.000 zł

BuDOWA PRZeDSZKOLA  7.000.000 zł

BuDOWA DRóG  8.200.000 zł

zeznaj  
na sWoją Korzyść!
W  zeznanIu  PIT  Ważne  jesT 
mIejsce  TWojego  zamIeszKanIa

fot. freepik.com
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wydział spraw obywateLskicH / współpraca z zagranicą 

międzynarodowy projekt z udziałem Długołęki 
W dniach 25-29 marca w partnerskim 
mieście Fossano we Włoszech odby-
ło się spotkanie w ramach projektu 
Erasmus+ „Razem: działania przeciwko 
przemocy i dyskryminacji”. 

p rezentacje uczestników, warsztaty 
i wykłady czterech państw: Francji, 
Hiszpanii, Włoch  i Polski  to wymia-
na praktyk, mających na celu wdro-

żenie u partnerów projektu nowych wzorców 
w zwiększaniu świadomości, przeciwdziałaniu 
przemocy i dyskryminacji wśród uczniów oraz 
lokalnej społeczności. 

przeciwdziałanie przemocy 
W polskiej prezentacji mogliśmy pochwalić 

się działaniami GOPS-u, koordynowanych pro-
jektach na rzecz społeczności lokalnej w prze-
ciwdziałaniu przemocy. Przemoc, to nie tylko 
działania przeciwko członkom rodziny, ale także 
negatywne zachowania w szkole, jak przemoc 
fizyczna, dyskryminacja, czy potocznie określany 
„hejt”. 

praktyka innych państw 
Współpraca międzynarodowa to idealna moż-

liwość konfrontacji życia na wielu płaszczyznach 
w kilku krajach. Włosi zmagają się z problemem 

uchodźców, uczą tolerancji i promują działania 
przeciwko rasizmowi, są dobrym przykładem 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. - Świa-
domość społeczna zależy także od możliwości 
oferty gminy - komentuje kierownik GOPS-u, 
Ewelina Walczak Pelc. - Włosi dysponują na 
przykład w miejscowości Saluzzo centrum ini-
cjatyw obywatelskich zaadaptowanym po starej 
wojskowej stadninie koni, gdzie powstały sale 
konferencyjne, przestrzeń dla sztuki, studio na-
grań, gdzie każdy zrzeszony lub mieszkaniec 
znajdzie coś dla siebie. Istotną rolę społeczną peł-
ni tam również kościół, który sponsoruje wiele 
projektów (zakonnice  pomagają odrabiać dzie-
ciom lekcje i pracują z trudną młodzieżą). Du-
żym zaskoczeniem dla mnie okazał się projekt 
dla byłych więźniów, którzy założyli teatr z ka-
wiarnią, szansę otrzymali od władz miasta – do-

daje Walczak-Pelc.  We wszystkich państwach 
ma się na uwadze aktywność  i rozwiązywanie 
problemów –  Hiszpanie, zmagają się z dyskry-
minacją płci, dążą do niwelowania kulturowo 
nabytych różnić pomiędzy kobietami i mężczy-
znami,  większość kampanii społecznych opar-
tych jest o motywy sztuki i muzyki, zaś przekaz 
ma być siłą projektów, które zmienią myślenie 
i postrzeganie istoty problemu. 

ważna wymiana doświadczeń 
Wniosków i przemyśleń jest bardzo dużo, to 

prawda, że podróże kształcą, dają także moty-
wację do pracy, a w gminie Długołęka w temacie 
społeczeństwo obywatelskie mamy dużo do zro-
bienia. Zawsze najważniejszy jest ten pierwszy 
krok, nieustannie należy młodzież aktywizować, 
motywować, stwarzać warunki do działania, nie 

można powiedzieć „nie da się”. W tym temacie 
i na tym etapie życia należy pamiętać, że nawet 
poprzez wolontariat, udział w projektach, czy 
przy działaniu  klubu sportowego można zdo-
być doświadczenie potrzebne w przyszłości do 
startu na rynku pracy. Świadome społeczeństwo 
obywatelskie to nieustanna potrzeba kreowania 
rzeczywistości, która powinna rosnąć i nabierać 
apetytu na rozwój wraz z każdym pokoleniem. 
Zwalczyć przemoc i dyskryminację można po-
przez edukację  i ciągłą prewencję, lokalne wy-
darzenia, czy poszerzanie wiedzy, która powinna 
niwelować akty agresji oraz łagodzić skutki prze-
mocy. Projekt w ramach Erasmus+ jest długim 
procesem, który potrwa trzydzieści miesięcy, 
zakłada liczne spotkania, ciągłą komunikację 
i wymianę doświadczeń. Partnerzy projektu 
z pozostałych trzech krajów jeszcze w tym roku 
odwiedzą gminę Długołękę. 

Nasz samorząd reprezentowały trzy osoby: dr 
Monika Kurzynoga - pedagog szkolny i tera-
peuta pedagogiczny w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Długołęce, Ewelina Walczak-Pelc 
- kierownik GOPS-u,- merytorycznie odpo-
wiedzialne za prezentację działań w projekcie 
oraz Piotr Duszeńko przedstawiciel urzędu 
gminy,- koordynator organizacyjny projektu. 

piotr duszeńko 
Inspektor ds. sportu i współpracy   

z organizacjami pozarządowymi

Współpraca międzynarodowa to idealna możliwość do konfrontacji życia na wielu płaszczyznach
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Za nami pierwsze Forum Kobiet Długo-
łęki, które odbyło się 5 marca w urzę-
dzie gminy. 

początkowo nazwa miała pełnić roboczy 
charakter... dziś już wiadomo, że pomysł 
cieszył się na tyle dużym zaintereso-
waniem, że oficjalnie możemy ogłosić 

powstanie nowej, społecznej inicjatywy. Uczest-
niczki to przedstawicielki organizacji i stowa-
rzyszeń z naszej gminy, kobiety aktywne, które 
poprzez swoje działania codziennie odpowiadają 
potrzebom lokalnej społeczności.

przed nami dobre praktyki 
Spotkanie przebiegało wokół kluczowego za-

gadnienia, jakim jest społeczeństwo obywatelskie. 
Miało na celu poznanie się i zintegrowanie śro-
dowiska lokalnych działaczek, wymianę doświad-
czeń, określenie obecnego potencjału organizacji 
z terenu naszej gminy. Nie jest tajemnicą, że wraż-
liwość na sprawy społeczne niesie za sobą chęć 
doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności. 
Współpraca i szukanie wspólnych rozwiązań na 
terenie gminy może pomóc w poszukiwaniu no-
wych, dobrych praktyk, jak również zniwelować 

Przed nami wiele wspólnych projektów
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Forum kobiet Długołęki  
5 marca w pierwszym Forum kobiet  
długołęki  uczestniczyły organizacje: 
DFŚK Millenium Domaszczyn, Zespół Pieśni 
i  Tańca Długołęka, Fundacja Pomiędzy, Ze-
spół o Matko i Córko, Stowarzyszenie Nowa 
Ziemia, Stowarzyszenie Inicjatyw Sporto-
wych RuN Wilczyce, Stowarzyszenie w  ko-
biecym kręgu, Fundacja Centrum Pomocy 
Seniorom DIGNuM.

bariery dla ludzi zagrożonych wykluczeniem, po-
przez niepełnosprawność, wiek czy ubóstwo. 

nowe, wspólne inicjatywy 
Atmosfera spotkania w bardzo szybkim czasie 

ukierunkowała się na współpracę zaproszonych 
gości. Mamy nadzieję, że  w przyszłości projekt 
posłuży się tworzeniu sieci lokalnych inicjatyw, 

które docelowo rozpoczną rozwój i wzmocnią 
podstawy społeczeństwa obywatelskiego w gmi-
nie Długołęka. Mocna pozycja kobiety w lokalnej 
społeczności przy realizacji projektów, wydarzeń 
i akcji społecznych jest bardzo ważna, miejmy 
nadzieję, że uczestniczkom spotkania nie zabrak-
nie kreatywności i entuzjazmu, a współpraca 
wyznaczy słuszne kierunki w działaniu. Wszyst-

kie organizacje obecne podczas forum miały 
czas, by się zaprezentować, pojawiło się wiele 
dobrych emocji i wzruszeń przy wystąpieniu 
pani Agnieszki Katyńskiej z gościnnie zaproszo-
nej fundacji „Nie widzę problemu”. W niedale-
kiej przyszłości mamy nadzieję na zrealizowanie 
wspólnego projektu. Na spotkaniu obecne były 
wicewójt  Joanna Adamek oraz przewodnicząca 
rady gminy Maria Szymerowska, radna powiatu 
Anna Chmielewska, kierownik GOPS-u Eweli-
na Walczak-Pelc, dyrektor GOK-u Ewa Bubień. 

piotr duszeńko 
Inspektor ds. sportu i współpracy  
z organizacjami pozarządowymi
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Sport 

W minionej rundzie zespół GKS  
Mirków - który w ubiegłym sezonie 
wywalczył historyczny awans do IV 
lidze - większość meczów rozegrał na 
wyjeździe, a tzw. domowe spotkania 
organizował gościnnie w Łozinie. 
W końcu może grać już u siebie.

p rawdziwy debiut przed własną pub-
licznością przypadł na mecz z bardzo 
wymagającym rywalem - Orłem Pru-
sice. Skazywani na porażkę mirkowia-

nie nie dość, że zwyciężyli, to jeszcze w bar-
dzo przekonującym stylu (5:1). Wszystko 
przy udziale kompletu publiczności, obser-
wującej mecz z wysokości nowych trybun. Te 
- oraz nowe kontenery szatniowe - były nie-
zbędnym wymogiem otrzymania licencji na 
grę w 4 lidze. Przy dużej determinacji władz 
klubu oraz wsparciu lokalnego samorządu, 
udało się niemal perfekcyjnie przygotować 
obiekt.

Była to duża inwestycja, która nie zakoń-
czyłaby się powodzeniem gdyby nie za-

Rezprezentacja klubu Mako Judo 28 
marca wyjechała na międzynarodowy 
turniej do Tolmezzo we Włoszech. Młodzi 
sportowcy z naszej gminy mieli świetną 
okazję, aby rywalizować z najlepszymi 
zawodnikami na świecie, a przy okazji 
promować gminę Długołęka.

G rupa młodych judoków wyjechała na pre-
stiżowe zawody, aby skonfrontować swoje 
umiejętności i przygotowanie z zawodnika-
mi z innych krajów europejskich. Przy oka-

zji młodzi mieszkańcy naszej gminy mogli zwiedzić 
kilka ciekawych miejsc w słonecznej Italii. 

zawodnicy stanęli na wysokości zadania
W sobotę udało im się zwiedzić Udine oraz Tol-

mezzo – miasto, w którym późnym popołudniem 
zaczęły się zawody w najniższej kategorii wieko-
wej U10. W tej grupie reprezentowała nas Maja 
Butwicka, która po świetnym występie zdobyła 
brązowy medal, a także Miłosz i Bartosz Samsty-

Brązowy medal wywalczyła dla nas Maja Butwicka 
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Zawodnicy godnie 
reprezentowali naszą gminę
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Wsparcie kibiców to podstawa udanego meczu  
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mirków z licencją na IV ligę  

nasi zapaśnicy z sukcesami  
w międzynarodowym turnieju

angażowanie osób związanych z klubem 
z Mirkowa, przychylność wójta Wojciecha 
Błońskiego oraz wsparcie sponsorów, m.in. 
Leroy&Merlin, które w ramach darowi-
zny przekazało materiały do budowy ogro-

dzenia. Prace wykonane na terenie boiska 
w Mirkowie to wartość ok. 280 tys. złotych. 
Podczas kilku miesięcy przygotowań udało 
się usunąć stare kontenery szatniowe i za-
montować zestaw 4 nowych, które posłużą 

jako szatnie dla zespołów z łazienkami, po-
kojem sędziowskim oraz pomieszczeniami 
gospodarczymi. Przy kontenerach wykona-
no nowe przyłącze do kanalizacji sanitarnej 
oraz wykonano nowe chodniki. Zainsta-
lowano trybunę na 200 miejsc siedzących, 
komplet nowych bramek, oraz piłkochwyt 
o wymiarach 6x34 metry. Wykonano we-
wnętrzne ogrodzenie płyty boiska oraz 
ogrodzenie zewnętrzne (od ul. Kiełczow-
skiej). Zwiększono również wymiary boiska 
i wypełniono ubytki trawą z rolki.

- Cieszymy się, że w końcu możemy zagrać 
na własnym boisku. Udało się uzyskać licencję 
w kilka miesięcy w zasadzie w przerwie mię-
dzy rundami, w co nie do końca wierzyliśmy. 
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili, działaczom, pracowni-
kom kluby, firmie Leroy Merlin oraz wójtowi 
Wojciechowi Błońskiemu, którzy od samego 
początku wspierał klub w działaniach - po-
wiedział po meczu z Orłem prezes Paweł Pasz-
kowski.

miłosz krzemiński
Wydział Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą

ko, którzy skończyli zawody na siódmym miejscu.
W niedzielę zawodnicy z Mako Judo odnieśli kolej-

ne sukcesy w starszych kategoriach wiekowych. 
Aureliusz Kleller okazał się być w świetnej dyspo-

zycji i wywalczył złoty medal. Kacper Wiącek i Kac-
per Żmudziński zdobyli brązowe medale, natomiast 
Kaja Raus i Amelia Iwańska zakończyły zawody na 
siódmych miejscach.

- Wielkie gratulacje należą się zawodnikom za 
świetne występy i godne reprezentowanie gminy 
Długołęka na arenie międzynarodowej. Gratulujemy 
trenerowi, Maciejowi Kostrzewie, który przygoto-
wał sportowców do zawodów. Życzymy jak najwięcej 
sukcesów w przyszłości i trzymamy kciuki za wasz 
rozwój.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Z inicjatywy mieszkańców naszej gminy – Adama 
Florka z Kiełczowa, Grzegorza Pindrala z Bielawy – 
niedługo w teren wyruszy 5-osobowa ekipa niosąca 
pomoc ( ratownik medyczny Paweł Piasecki, ratow-
nik Krzysztof Uber, lekarz Krzysztof Florek)

G rupa Ratownicza Długołęka powstanie przy przy 
Fundacji Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej 
Speed. Jej głównym celem będzie edukacja miesz-
kańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

niesienie pomocy przedmedycznej, wsparcie przy zabez-
pieczaniu lokalnych wydarzeń oraz patrolowanie okolicz-
nych terenów. - Dla nas ratownictwo to pasja,  jesteśmy na 
ostatniej prostej, by dopiąć wszystkie formalności do końca. 

Sprzęt sfinansowaliśmy z własnych środków, ale możemy 
również liczyć na sponsorów. Na przykład firma Turbo Juli-
ta sponsoruje nam  dwa defibrylatory, a kolejny partner chce 
zakupić nam karetkę – wyjaśnia Adam Florek.
Więcej informacji na temat nowo powstałej gru-
py ratunkowej znajdą państwo w kolejnym nume-
rze Gazety Gminy Długołęka.

pk 

16 i 17 marca w Kiełczowie odbyła się 
druga edycja turnieju, tym razem 
połączona z charytatywną akcją i zbiór-
ką pieniędzy dla potrzebujących osób 
z naszej gminy.

Zgodnie z pomysłem wójta Wojcie-
cha Błońskiego tegoroczny turniej 
piłkarski odbył się w charytatywnym 
charakterze. Dwudniową rywalizację 

wygrał wrocławski zespół PD WildBoars, 
który w emocjonującym finale pokonał dru-
żynę Przyjaciół z Polaru. W „małym finale”, 
czyli meczu o trzecie miejsce, zmierzyły się 
ekipy PP-DŁK i Rolmetu Oleśnica. Na trze-
cim stopniu podjum stanęli ci pierwsi nie da-
jąc szans zawodnikom z Oleśnicy. Najbardziej 
wartościowym zawodnikiem turnieju (MVP) 
został Dawid Piech (PD WildBoars), naj-
lepszym strzelcem okazał się Maciej Wiech 
(PP-DŁK) zdobywając 11 goli, natomiast na 
bramce najlepiej spisał się Damian Stanisz 
(Przyjaciele z Polaru).

gwiazdy rozświetliły kiełczowską halę
W finałowym dniu turnieju na hali w Kieł-

czowie wystąpił Mistrz Świata w sztuczkach 
piłkarskich freestyle football – Paweł Skóra, 
który zachwycał swoimi trikami zgroma-
dzoną publiczność. Zawodników do boju 
zagrzał także pokaz cheerleaderek ze szkoły 
w Kiełczowie, które zaprezentowały bardzo 
ciekawy układ taneczny. Punktem kulmi-
nacyjnym dwudniowej imprezy był mecz 
drużyny gwiazd, dowodzonej przez wójta 
Błońskiego ze zwycięzcami turnieju czyli 
PD WildBoars. W drużynie gwiazd oprócz 
wójta wystąpili także: Paweł Rańda, Maciej 

działania społeczne  

Zebraliśmy ponad 7 000 złotych! 

sponsorzy
Leroy&Merlin, Mazda, Team Marek 
Pasierbski, Renault Nawrot, Toyota 
Dobrygowski, KIA Motors, Akademia 
Dobrej Jazdy, Selgros Cash&Carry, 
Macma Polska, Wicar Taxi, Pesto 
Długołęka, Jump World, Brave Design, 
Pizza Station Długołęka, ElectroZAP, 
RGR Maliga, KS Długołęka 2000.

Mamy  
mistrza  
michał Chalabala został 

mistrzem świata ma-
sters w pięcioboju podczas 
rozgrywanych nie tak daw-
no zawodach w Toruniu.

Świetny człowiek, o wiel-
kiej pasji i dużej inteligencji. 
Gratulujemy zdobycia tytu-
łu najlepszego pięcioboisty 
na świecie. Warto dodać - 
również - rekordzisty Polski 
w pięcioboju i biegu przez 
płotki. pk

Wszyscy zawodnicy spisali się na medal
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Grupa Ratownicza Długołęka m.in. będzie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej 
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Wójt gminy przyjął wyjątkowego gościa
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Powstaje grupa  
ratownicza długołęka

Zegan, Maciej Zieliński, Janusz Kudyba, 
Wojciech Bartnik, Tomasz Horwat, Mar-
cin Kwiecień, Roman Potocki. Bardzo wi-
dowiskowy i emocjonujący mecz zakończył 
się remisem 7:7 i o zwycięstwie musiał roz-
strzygnąć konkurs rzutów karnych, w któ-
rym zwyciężyła drużyna gwiazd. 

warto pomagać
Obecność i pomoc gwiazd, które przeka-

zały sportowe gadżety na licytację, wsparcie 
sponsorów, oraz Państwa hojność i dobre 

serca, pozwoliły na zebranie ponad 7,5 
tys. złotych, które przekazaliśmy dla 
czwórki potrzebujących dzieci z terenu na-
szej gminy. -Bardzo dziękujemy za Państwa 
zaangażowanie i każdą złotówkę, która zna-
lazła się w puszce. Jestem dumny, że nasza 
gminna społeczność potrafi się zmobilizo-
wać w takiej chwili i po raz kolejny poka-
zała, że nie jest obojętna na krzywdę innych 
ludzi. - komentował wójt Błoński.

miłosz krzemiński
Wydział Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą
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z Życia gminy


