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Gmina zakupi budki dla jerzyków 
W związku ze wzrostem świadomości wśród mieszkańców na 
temat negatywnego wpływu oprysków przeciw meszkom i ko-
marom na środowisko, coraz częściej rezygnuje się z tej inwazyj-
nej metody, w wyniku której giną potrzebne pszczoły oraz inne 
owady. Gmina proponuje ekologiczne rozwiązania.     str. 11

Wizyta u przyjaciół w Velen 
W dniach 23-27 maja delegacja z gminy Długołęka 
odwiedziła gminę Velen w Niemczech. Wizyta zbie-
gła się w czasie ze wspaniałym jubileuszem naszej 
partnerskiej miejscowości.     str. 14

w numerze:

Jak działa grupa ratownicza długołęka? opowiada jeden z założycieli - adam Florek  str. 6

Podsumowanie wydarzeń sportowych w zakończonym sezonie         str. 15

25 sierpnia w brzeziej łące odbędą się dożynki gminy długołęka             str. 16

Wójt gminy Długołęka odebrał 
w urzędzie wojewódzkim
promesę na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
dla jednostki OSP w Brzeziej Łące. 
Wniosek naszej gminy 
pozytywnie zaopiniował 
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej, co oznacza, 
że otrzymamy spore 
wsparcie finansowe.

str. 10
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Miło nam poinformować, że w maju i czerwcu  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

Witajcie  
na świecie!

Bartosz Adamkiewicz, Jakub Antczak, Artur Bakalarczyk, Jan Bartczak, Julia 
Bednarek, Adrian Biłek, Pola Bober, Tomasz Boczek, Julia Bojda, Zuzanna Bożek, 
Adam Buczek, Jakub Cimochowski, Szymon Cimochowski, Saskia Cowley, Julian 
Czarnecki, Franciszek Dąbrowski, Stanisław Deszcz, Gaja Domagała, Barbara 
Domżalska, Wojciech Drygielski, Lena Frątczak, Olaf Glica, Jagna Gładka, Michał 
Gołdyn, Adam Grabowski, Julia Gródecka, Michał Grzesiak, Hanna Haron, Bartłomiej 
Hyd, Aleksander Jadaś, Sara Jankowiak, Jędrzej Jonasz, Antoni Kaczor, Justyna 
Kaźmierczak, Oliwier Kegel, Mateusz Krawiec, Tymon Kręcisz, Henryk Król, Mikołaj 
Kumaszka, Arkadiusz Kuryga, Teodor Laber, Jan Leszczyński, Antoni Liberski, 
Ksawery Liżyński, Nikodem Machnik, Maja Machowska, Zuzanna Majchrzak, 
Tymon Majos, Emilia Maliga, Weronika Marek, Tymon Mężyk, Michalina Młotek, 
Leon Myga, Amelia Niemiec, Adam Niewiejski, Kinga Ocetkiewicz, Piotr Okaj, 
Anastazja Oleksiewicz, Miłosz Omelko, Cyprian Piotrowski, Rozalia Piórek, Amelia 
Pluta, Franciszek Poczobut-Zazula, Antoni Pomiećko, Jagna Poniatowska, Agata 
Prokopeńko, Maksym Rabiega, Błażej Richert, Aleksander Rojda, Jan Rybitskiy, 
Radosław Sielski, Martyna Sikora, Alicja Siuta, Weronika Skoracka, Hanna 
Skorupa, Zofia Sokołowska, Helena Sora, Igor Stanosek, Miłosz Stefańczyk, Natalia 
Stefańczyk, Tola Stencel, Alicja Sujak, Antoni Szajner, Wojciech Szczerba, Helena 
Szlencek, Igor Szumowski, Bartosz Szwal, Wiktoria Szymańska, Marta Szymczak, 
Iga Tarkowska, Szymon Tkaczyk, Wojciech Topolski, Urszula Trubisz, Julia Waszak, 
Barbara Wojtala, Szymon Wtorkiewicz, Tymoteusz Wystemp, Aleks Zarazowski.

Dzieciaki, witamy Was serdecznie,  
życzymy zdrowia i pięknych lat życia!  

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

27 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja rady gminy. 
Uczestniczyło w niej 20 radnych, co wobec ustawo-
wego składu Rady Gminy Długołęka wynoszącego 21 
radnych stanowi kworum pozwalające na podejmo-

wanie prawomocnych decyzji. 
Podczas sesji uchwalono, m.in.: udzielenie wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Długołęka, zatwierdzono sprawozdanie  finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długołęka za 2018 rok,  udzie-
leno absolutorium Wójtowi Gminy Długołęka z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2018 rok, uchwalono zmianę wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Długołęka na lata 2019-2027. Wszystkie uchwały znaleźć mogą 
państwo na BIPie, natomiast przebieg sesji odtworzyć na kanale youtube. 

ewelina wosineK, Biuro Rady Gminy 

iX sesja rady  
Gminy Długołęka

Wójt gminy otrzymał
 jednogłośne absolutorium 
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n  Zostały ukończone i odebrane inwesty-
cje polegające na remoncie nawierzchni 
i konstrukcji dróg ul. Szczęśliwej w Pru-
szowicach oraz ul. Dębowej i ul. Stawo-
wej w Domaszczynie. 

WILCZYCE  
n  Trwa postępowanie przetargowe doty-

czące inwestycji drogowych polegających 
na modernizacji dróg ul. Złotej i ul. Dębo-
wej w Wilczycach. 

WĘGRÓW/SKAŁA   
n  Przystępujemy również do rozpoczęcia 

procedury przetargowej dotyczącej remon-
tu nawierzchni i konstrukcji drogi łączącej 
miejscowości Węgrów i Skała.

n  24 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim 
odebraliśmy promesę na dofinansowanie 
realizacji zadania Węgrów/Skała - droga 

dojazdowa do gruntów rolnych. Inwestycja 
powstanie do końca tego roku, a wsparcie, 
które uzyskaliśmy, to ponad 180 000 zł. Cał-
kowita wartość zadania szacowana jest na 
milion złotych. W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego - wicemar-
szałek Marcin Gwóźdź oraz władze gminy 
Długołęka, wójt Wojciech Błoński i skarbnik 
Karolina Ożóg.

rewitalizacja parku w szczodrem
Obecnie realizowane są prace w kilku zakre-
sach m. in.  przy wodociągu, ścieżkach, przy 
wiosce wiklinowej a także przy placach zabaw 
oraz przy budowie pomostów.

BOROWA
Budowa przedszkola jest realizowana zgod-
nie z planem.

DŁUGOŁĘKA 
Przetarg na dokończenie inwestycji związenej 
z budową szkoły w Długołęce jest w trakcie 
przygotowania. 18 lipca zostaną otwarte ofer-
ty. Planowany termin zakończenia prac to 10 
miesięcy od podpisania umowy z wybranym 
wykonawcą. 

MIRKÓW  
Prace wykończeniowe w szkole w Mirkowie 
dobiegają końca. Planowany odbiór budowy 
to koniec lipca. 

BOROWA
Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi 
głównej, co w dużej mierze poprawić ma 
bezpieczeństwo dzieci zmierzających do 
szkoły. Realizacja zadania przebiega bez 
zarzutów i już niebawem mieszkańcy będą 
mogli korzystać nie tylko z nowego chod-
nika, ale również drogi rowerowej, która 
tam powstanie.

PRUSZOWICE/DOMASZCZYN

inwestycJe 

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.

 inwestycje w trakcie reaLiZacji

Będziemy mieć kolejne przedszkole. 
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Niebawem uczniowie rozpoczną lekcje w nowych salach.
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Domaszczyn 
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Pruszowice 
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z Życia gminy

będą zbierać fundusze  
na mauzoleum w Rakowie

Festyny Prafialne w Brzezej Łące 
mają już swoją kilkuletnią  
tradycję.

Z anicjował je w latach 90., ówczesny 
probosz parafii p.w.św. Mikołaja 
w Brzeziej Łące ks. Henryk Wacho-
wiak, zapraszając zaprzyjaźniony 

zespół „Czerwone Gitary”. Festyny integro-
wały środowisko, zapewniały dobrą zabawę 
oraz smaczne swojskie jedzenie. Były też 
formą gromadzenia funduszy na remont 
kościoła parafialnego.Tegoroczny festyn, 
który odbędzie się 13 i 14 lipca  jest orga-
nizowany w celu zebrania funduszy na re-
mont zabytkowej kaplicy w Rakowie. 

anna mysiara
mieszkanka Rakowa fo
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15 czerwca miała miejsce niezwykła okoliczność. 
Jak co roku przedstawicielki gminnych Kół Gospo-
dyń Wiejskich spotkały się na ognisku integracyj-
nym. Dobrej atmosferze spotkania nie przeszko-
dziła nawet pochmurna pogoda.

bo właśnie ona otworzyła kolejne spotkanie naszych kół. 
Przez moment się rozpadało, wiatr uniemożliwiał bie-
siadowanie na zewnątrz, dlatego na samym początku 
wszyscy goście spotkali się w świetlicy, by rozpocząć 

uroczystość. - Jesteście naszą chlubą, dużo podróżuję i zawsze 
nasłucham się o Was pozytywnych opinii, nawet w innych częś-
ciach kraju. Wasza pasja, oddanie dla drugiego człowieka, zaan-
gażowanie w sprawy lokalnej społeczności są nieocenione – ot-
worzył integrację wójt gminy Długołęka, Wojciech Błoński. Gdy 
na niebie pojawiło się słońce, a wiatr przestał płatać figle, wszyscy 
udali się na zewnątrz, by przy w otoczeniu przyrody i przy ogni-
sku wspólnie pobiesiadować i pośpiewać, ale również wymienić 
się spostrzeżeniami nt. funkcjonowania własnych kół oraz wy-
mianą doświadczeń i poglądów. Słowa uznania należą się wszyst-
kim organizatorom spotkania. Do zobaczenia za rok! 

Paweł KościółeK
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą 

Panie przygotowały wiele smakołyków 
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Jaksonowice ugościły  
Koła gospodyń wiejskich
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z Życia gminy 

Przedszkole  „zielony  zakątek”  
nagrodzone  w  ogólnopolskim 
konkursie „Oddech Motyla”

Niepubliczne Przedszkole Zielony 
Zakątek jest jednym z pięciu na-
grodzonych przedszkoli w ogólno-
polskim konkursie „Oddech Motyla” 
organizowanym przez Fundację 
„Lubimy Działać”  z Kiełczowa. 

w   tej  edycji komisja wybierała spo-
śród 200 projektów zgłoszonych 
z całej Polski.

Placówka wygrała zewnętrzy 
miernik jakości powietrza Airly. Za po-
mocą darmowej aplikacji mobilnej do-
stępnej na system Android i IOS oraz plat-
formy internetowej map.airly.eu, dzieci 
oraz wszyscy okoliczni mieszkańcy mogą 
na bieżąco sprawdzać jakość powietrza 
w Długołęce.

BuggyGym to nowa forma aktyw-
ności, upowszechniona w Polsce 
dopiero w 2015 roku i przeznaczona 
dla rodziców prowadzących wózek 
z małym dzieckiem. To coś, czego 
w naszej gminie jeszcze nie było, 
a stanowi świetny pomysł, aby 
wrócić do aktywności po porodzie 
oraz żeby przekonać się, że nawet 
z małym dzieckiem można znaleźć 
czas na rozwój osobisty.

Specyfiką zajęć jest to, że uprawia-
my fitness na świeżym powietrzu, 
wykorzystując wózek do ustawienia 
toru ćwiczeń, bądź w celu podparcia. 

Pociechy tymczasem korzystają ze spaceru 
i przyglądają się z zaciekawieniem ruchom 
swojej mamy, bądź taty. Zajęcia mają na celu 
pomóc mamom wrócić do formy sprzed cią-
ży, ale oczywiście pojawić się na tej formie 
aktywności można dopiero po upłynięciu 6 
tygodni od porodu naturalnego, a 8 tygodni 
po zabiegu cesarskiego cięcia. Po uzyskaniu 
informacji od lekarza, iż nie ma przeciw-
wskazań do ćwiczeń, można zacząć swoją 
przygodę z treningami BuggyGym. – wy-
jaśnia Magdalena Lubońska, założycielka 
BuggyGym Mirków. Instruktorki ze Stowa-
rzyszenia BuggyGym są przeszkolone, jak 
wykonać test na rozstęp mięśnia prostego 

brzucha. Z uwagi na różnorodność grupy, na 
przykład ze względu na wcześniejsze kontu-
zje uczestniczek, czy mniejsze wytrenowanie 
organizmu, wprowadza się indywidualizację 
na zajęciach, czyli modyfikuje się podobne 
ćwiczenie w taki sposób, by każda matka mo-
gła je wykonać bez ryzyka – dodaje Lubońska.

ruch w gminie długołęka 
Pani Magdalena jest nową mieszkanką Mirko-

wa, jeszcze w trakcie ciąży uczęszczała na zajęcia  
we Wrocławiu. - Mogłyśmy z dziewczynami 
wymieniać się informacjami o przygotowywa-
nej wyprawce, dzielić obawami związanymi ze 
zbliżającym się porodem, a także obserwować 
jak nasze maluchy rosną. Kontakt z niektórymi 
uczestniczkami zajęć przetrwał do dziś i spoty-
kamy się na stopie towarzyskiej, a nasze dzieci 
mają okazję do wspólnej zabawy – opowiada in-
struktorka.

- Ruch pasjonował mnie od dziecka, o czym 
świadczy również wybór kierunku studiów. 
Aktualnie jestem doktorantką na Wydziale 
Wychowania Fizycznego. Przeprowadzając się 
do Mirkowa, rozeznałam się w terenie. Okaza-
ło się, że w gminie Długołęka zajęć BuggyGym, 
ani żadnych podobnych, jeszcze nikt nie pro-
wadzi, a matek pragnących gimnastykować 
się w doborowym towarzystwie przecież nie 
brakuje! I tak u matki z zacięciem sportowym 
zrodził się pomysł na rozpoczęcie przygody 
z BuggyGym w gminie Długołęka – mówi Pani 
Magdalena.

same korzyści 

Mamy mają przeróżne motywacje do uczest-
nictwa w zajęciach: jedne chcą zrzucić kilka 
zbędnych kilogramów, drugie chcą po prostu 
porozmawiać z kimś, kto przeżywa podob-
ne rodzicielskie rozterki. Zajęcia BuggyGym 
odpowiadają na każdą z wymienionych po-
trzeb, ale oprócz tego wzmacniają te partie 
mięśni, które po porodzie są osłabione bądź 
przykurczone. Szczególną uwagę przywiązuje 
się do ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna 
miednicy, ale też rozciągane są mięśnie pier-
siowe, by kręgosłup odpoczął od przybieranej 
często przez matki przygarbionej pozycji pod-
czas karmienia piersią, czy podczas noszenia 
dziecka na rękach. Treningi mają charakter 
prozdrowotny. Dzięki regularnym ćwicze-
niom poprawia się kondycja, a sylwetka przy-
biera pięknych kształtów. 

wszyscy są mile widziani 
- Marzy mi się stworzenie zgranego zespo-

łu aktywnych matek, które nawzajem będą się 
motywowały do bycia jeszcze lepszą wersją 
siebie. Chciałabym, aby każda mama pamię-
tała, jak ważne jest to, aby wśród codzien-
nych obowiązków wygospodarować chwilę 
na spełnienie własnych potrzeb. To procen-
tuje w życiu rodzinnym. Najciężej jest wyjść 
z domu, zrobić ten pierwszy krok, natomiast 
w trakcie i po treningu pojawia się satysfakcja 
z podjętych działań.  Kontakt z innymi matka-

mi i ich pociechami daje siłę. To niesamowite 
– widzieć rozwój tych najmniejszych w asyście 
uśmiechniętych rodzicielek. Czy jesteś mło-
dą mamą prowadzącą wózek z dzieckiem lub 
znasz kogoś, kto chodzi na spacery i nie wie, 
jakie aktywności dla matek oferowanie są 
w gminie Długołęka? Na stronie https://bug-
gygymmirkow.wordpress.com/ oraz na profi-
lu Facebook-owym BuggyGym Mirków mo-
żesz się zapisać na pierwszy darmowy trening, 
żeby sprawdzić, czy to coś właśnie dla Ciebie. 
Sezon letni rusza już 13.08. Im nas więcej, tym 
weselej. Do zobaczenia! - zachęca Magdalena 
Lubońska.

miłosz KrzemińsKi
wydział promocji gminyi współpracy z zagranicą

BuggyGym – świetna propozycja aktywności dla młodych mam
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Mamo, bądź aktywna
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Konkurs jest częścią całorocznego programu 
edukacyjnego. We wspólnej inicjatywnie z udzia-
łem: nauczycieli i rodziców, a przede wszystkim 
samych dzieci, organizatorzy zwracają uwagę na 
powietrze, jakim najmłodsi oddychają codzien-
nie. W działania zaangażowało się dotychczas 
ponad 8 500 osób.

Celem programu jest zmiana ludzkiej świadomo-
ści i poprawa jakości powietrza. Motyl jest symbo-
lem transformacji, a słynny „efekt motyla” to do-
wód, że małymi krokami można doprowadzić do 
efektu, jakim w przyszłości będą zdrowsze dzieci.

 daria durczaK
Fundacja Lubimy Działać
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Następnie przyszedł czas na motocykle, które 
zakupiliśmy i które miały służyć wyłącznie pasji. 
Z biegiem czasu przekształciliśmy się w „moto-
ambulanse”. Następnie „zarażony” został jeden 
z moich przyjaciół, który zakupił identyczny mo-
tocykl i zbudowaliśmy od podstaw kolejny – już 
trzeci motoambulans. Każdy z nas ma różny staż 
jeśli chodzi o ratownictwo, jednak uzupełniamy 
się i nadal uczymy – w ratownictwie człowiek się 
uczy całe życie. 

Z jakim odbiorem się spotykacie pod-
czas codziennych zadań?
Śmiało mogę powiedzieć, że pozytywny odbiór 
naszych działań i osób pozytywnie zaskoczył nas 
wszystkich. Ostatnio, ku mojemu zdziwieniu 
odwiedził mnie człowiek, któremu pomaga-
łem podczas wypadku. Serdecznie podziękował 
i uścisnął dłoń. W takich chwilach człowiek czu-
je się świetnie.

Czy Wasza pomoc jest bezpłatna?
Oczywiście, nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. 
W tym roku stworzyliśmy fundację, która docelo-
wo będzie się zajmować działaniami poszukiwaw-
czo-ratowniczymi. Kilka miesięcy temu zaczęliśmy 
współpracę z OSP w Brzeziej Łące. 

Jaki cel przyświeca Państwa działaniom?
Kilka miesięcy temu zaczęliśmy dopiero 
pierwsze rozmowy, chcieliśmy być wspar-
ciem dla innych jednostek i móc zabezpie-

czać np. miejsca zdarzenia do czasu przyjaz-
du służb. Nasza współpraca zacieśniła się po 
szkoleniu, które zorganizowaliśmy dla dzieci 
- poprosiliśmy wtedy o wsparcie strażaków 
z OSP w Brzeziej Łące, policję w  Długołęce 
oraz służby wodne z Wrocławia. Oczywiście 
wszyscy chętnie nam pomogli. Podczas tego 
szkolenia mieliśmy chwilę czasu, by poroz-
mawiać i stwierdziliśmy obustronnie, że bę-
dziemy dążyć do pełnej współpracy. Na dziś 
każdy  z naszych ratowników jest również 
strażakiem  w OSP Brzezia Łąka.
Na Państwa stronie na profilu społecz-
nościowym zobaczyć można wiele akcji 
dotyczących bezpieczeństwa adreso-
wanych do dzieci. Czy takie szkolenia 
będą się odbywać regularnie? 
Jednym z naszych głównych celów jest zwięk-
szanie świadomości i wiedzy mieszkańców po-
nieważ wiemy, że najlepszym ratownikiem jest 
świadek – może działać natychmiast. Dlatego też 
szkolenia odbywają się i będą odbywać regular-
nie. Cały czas się rozwijamy – na początku roku 
szkolenia będą mogły się już odbywać w naszej 
siedzibie, która jest budowana w Kiełczowie 
przy ulicy Zdrowej. Zapraszamy do polubienia 
nas na Facebook-u Grupa Ratownicza Długo-
łęka – tam znajdziecie państwo dużo informacji 
na nasz temat. Będziemy też publikować coraz 
więcej porad, które na pewno będą pomocne 
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
Jakimi odbiorcami są najmłodsi? 

Rewelacyjnymi!  Spotkaliśmy się z sytuacjami, 
gdzie podchodzili do nas rodzice i mówili, jak 
dziecko opowiadało i pokazywało im, czego się 
nauczyło – to naprawdę cieszy i pokazuje nam 
zasadność naszych szkoleń.  Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować lokalnym firmom, które 
dostrzegły nasze działania i postanowiły nam 
pomóc. Firma „Turbo Julita” zakupiła nam de-
fibrylator AED, który znalazł się na pokładzie 
naszego motocykla. Kolejna firma – „Quady dol-
nyśląsk” przekazała nam nowego quada, który 
jest nowszym i mocniejszym modelem sprzętu, 
którego używaliśmy wcześniej. Teraz jesteśmy 
w stanie dojechać praktycznie w każde miejsce. 
Rozwijamy się i mamy wielkie potrzeby. Musi-
my zakupić ambulans oraz pełny sprzęt poszu-
kiwawczy, by stać się w pełni profesjonalną i go-
tową na każde działania jednostką. To są duże  
kwoty, ale wiemy, że damy radę. Mamy wsparcie 
zarówno w gminie, jak i w ludziach o wielkich 
sercach oraz naszych znajomych, którzy widzą 
zasadność naszej pasji. 

Z adamem Florkiem, jednym z założycieli fundacji, 
rozmawiała Martyna Owczarek z wydziału  
promocji gminy i współpracy z zagranicą. 

z Życia gminy 

Od niedawna na terenie gminy Długołę-
ka możemy spotkać rotocyklistów, czyli 
ratowników na jednośladach, którzy 
udzielają pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Docierają na miejsce szybciej 
niż karetka, szkolą dzieci i młodzież, są 
wielkimi pasjonatami, a swoje działania 
realizują bezpłatnie. 

Proszę zdradzić skąd wziął się pomysł 
na założenie tego typu działalności?
Ratownictwo to niesamowita pasja, motocy-
kle również. Postanowiliśmy połączyć te dwa 
światy i zacząć pomagać. Mamy świadomość 
tego, że ratownik na motocyklu jest w stanie 
dojechać błyskawicznie w miejsce zdarzenia, 
a na naszych motocyklach również teren nie 
stanowi większego problemu. 

Od jak dawna zajmują się Państwo ra-
towaniem ludzkiego życia? 
Ludzki los nigdy nie był nam obojętny. Każ-
dy z naszych ratowników udzielał się w innych 
fundacjach ratowniczych, bądź też pracował 
w pogotowiu. Gdy zamieszkaliśmy w gminie 
Długołęka, stwierdziliśmy, że chcemy działać 
i pomagać lokalnie. Już ponad dwa lata temu 
zakupiliśmy z żoną pierwszy w gminie defibry-
lator AED, który umieszczony został w Kiełczo-
wie (znajduje się w aptece przy ulicy Zdrowej). 

W ratownictwie człowiek  
uczy się całe życie 
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członkami zarządu /Fundatorami są:
Adam Florek oraz Grzegorz Pindral
ratownicy/wolontariusze :
Ratownik KPP Krzysztof Uher

Ratownicy udzielają bezpłatnie pierwszej pomocy Szkolenia dzieci to priorytet 
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co zrobić, aby w naszej okolicy żyło się lepiej? Jak być dobrym sąsiadem? takie pytania zadajemy 
sobie każdego dnia w naszym sklepie leroy merlin gigamarket mirków. 
„mamy wiele pomysłów i jeszcze więcej chęci, by działać na rzecz lokalnej społeczności”.
Nasz sklep jest tworzony przez ludzi i dla ludzi. Chcemy, żeby okoliczni mieszkańcy, nasi klienci, czu-
li, że ten sklep jest ich, że mają wpływ na to, co się w nim dzieje. Bardzo zależy nam, aby być dobrym 
sąsiadem dla lokalnej społeczności – mówi Kamil Morawik, kierownik ds. relacji z klientami  w Leroy 
Merlin GIGAmarket Mirków.

bądźmy dobrymi sąsiadami

nauka przez zabawę

Zespół GIGAmarketu bardzo chętnie spotyka się na lo-
kalnych piknikach i wydarzeniach, których sieć jest spon-
sorem – Dniach Gminy Oleśnica, Dniach Gminy Długołęka 
czy Dożynkach Gminy Długołęka. Atrakcje przygotowane 
z tych okazji przez pracowników Leroy Merlin na długo 
zapadną w pamięć zwłaszcza najmłodszym, którzy wzięli 
udział w akcji „Dzieciaki Sadzeniaki”. Pokazywaliśmy dzie-
ciom, jak sadzić i pielęgnować rośliny. Mali ogrodnicy mo-
gli wziąć w ręce łopatki i konewki, by spróbować swoich 
sił pod okiem naszych pracowników, a potem zabrać zasa-
dzone przez siebie roślinki do domu. W sumie w naszych 
warsztatach od początku powstania sklepu tj. 24.11.2017 r. 
wzięło udział ponad cztery tysiące dzieci – wylicza Kamil 
Morawik.

chęć pomagania
Nasi pracownicy mają wiele pomysłów i jeszcze więcej 

chęci, by działać na rzecz lokalnej społeczności. Sami wy-
chodzą z inicjatywą i szukają osób oraz instytucji, którym 

moglibyśmy pomóc – podkreśla Kamil Morawik. Nasza 
współpraca z Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie 
rozpoczęła się zaraz po otwarciu naszego GIGAmarketu, 
czyli w listopadzie 2017 roku, kiedy to wzięliśmy udział 
w 11 Edycji Grantowej Fundacji Leroy Merlin i otrzyma-
liśmy grant na projekt pt.: „NIKT NIE JEST TAK SŁABY, 
ABY NIE MÓGŁ POMÓC DRUGIEMU”- kiedy to wyre-
montowaliśmy łazienkę dzieciom.

Dzieciaki nie miały godnych warunków do korzystania 
z tej łazienki (brak bieżącej ciepłej wody, ciagle psuje się 
spłuczki, cieknące rury). Potrzeb jest znacznie więcej, ale 
od czegoś trzeba było zacząć... Naszym przewodnim ha-
słem tego projektu było: „ŁĄCZMY SIĘ!- DAJEMY IM 
WIĘKSZE SZANSE”, to przecież dopiero początek naszej 
wspólnej drogi do sprawiania uśmiechu na twarzach tych 
dzieci…i dlatego w grudniu 2018 roku wraz z dzieciakami 
ubraliśmy przepiękną dużą choinkę w dniu świętego Mi-
kołaja oraz na wiosnę 2019 roku zakupiliśmy nowe meble 
do stołówki, również odmalowaliśmy ją. Tak, chętnie po-
magamy! dzieciaki sadzeniaki

Edukacja najmłodszych jest dla nas bardzo ważna. Wie-
rzymy, że połączenie zabawy z nauką przynosi najlepszy 
efekt – tłumaczy Kamil Morawik i tym samym zaprasza do 
udziału w darmowych warsztatach  „Dzieciaki Sadzenia-
ki”. Jest to akcja Leroy Merlin GIGAmarekt w Mirkowie 
skierowana do przedszkolaków i uczniów młodszych klas 
szkół podstawowych. Jej celem jest uczenie dzieci pielęgna-
cji roślin i rozbudzanie w nich zainteresowań przyrodą. Po 
starannym wykonaniu zadania przesadzania rośliny każdy 
z uczestników otrzymuje dyplom Leroy Merlin i zabiera 
doniczkę z kwiatkiem do domu, gdzie będzie mógł stoso-
wać poznane zasady dbania o roślinę. Aby zgłosić szkołę lub 
przedszkole na warsztaty należy skontaktować się z Koor-
dynatorem Działu Relacji - Katarzyną Stafiniak pod nr. tel.: 
71 726 58 18 lub 503 765 040.
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W tym roku Wilczyce wystąpiły w roli gospodarza 
święta naszej gminy i miejsce to przypadło do 
gustu  naszym mieszkańcom. Przede wszystkim 
ze względu na okoliczności przyrody, czyli piękny 
staw, spore połacie lasu wokół boiska, na którym 
odbywał się event oraz duży, przestronny teren 
do dyspozycji.

co w tym roku przygotowali dla naszych mieszkańców 
organizatorzy? Przede wszystkim doskonałą porcję 
muzyki w cyklu dwudniowym. Na scenie pojawili się: 
młodzi artyści  GOK-u, Goya, Ikarus Feel, Bethel, Me-

sajah, czy Dj Daso . - Taki skład zespołów w sobotę pozwalał 
urozmaicić ofertę muzyczną, dedykowaną do każdej grupy 

wiekowej  – tłumaczyła Martyna Owczarek z wydziału pro-
mocji gminy i współpracy z zagranicą. Trzeba podkreślić, że 
sporo działo się również poza sceną. Dla najmłodszych przy-
gotowano nowoczesny park rozrywki z 15-metrowym kołem 
młyńskim oraz olbrzymim autodromem, gigadmuchańcami, 
kolejką górską, czy trampolinami. Z kolei na wszystkich ce-
niących sobie nieco spokoju i lubiących spędzać czas w towa-
rzystwie przyrody czekała strefa relaksu zlokalizowana tuż 
przy stawie. - Bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie dla ca-
łych rodzin, dzieci mogą popływać na kajakach, a my w spo-
koju się zrelaksować – cieszyła się pani Sylwia z Kiełczowa. 

ekokubki hitem imprezy
Po raz pierwszy w historii nasza gmina skorzystała 

z oklejonych w logo gminy ekokubków. Każdy z uczest-

ników kupując napój wpłacał kaucję w wysokości ośmiu 
złotych i na końcu imprezy, decydował, czy odbiera kaucję, 
czy zabiera na pamiątkę z imprezy kubek. Najważniejszy 
aspekt tej inicjatywy miał jednak charakter ekologiczny, 
a inicjatorem wprowadzenia tego rozwiązania był wójt 
gminy Długołęka Wojciech Błoński. - Ekokubki stoso-
wane są na największych imprezach w Europie, pomyśla-
łem, że mogą znakomicie sprawdzić się u nas. Choć wiele 
osób wątpiło w sukces tego przedsięwzięcia, ja upierałem 
się, że mieszkańcy je docenią i szybko zaadoptują. Chodzi 
przecież o ochronę naszego środowiska, a także porządek 
bezpośrednio po evencie – tłumaczył wójt. Warto podkre-
ślić, że bezpośrednio po zakończeniu imprezy, na murawie 
boiska w Wilczycach panował porządek, żaden z kubków 
nie zaśmiecał okolicy.

Za nami Dni Gminy Długołęka.     Przeżyjmy to jeszcze raz!
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Za nami Dni Gminy Długołęka.     Przeżyjmy to jeszcze raz!

w oczekiwaniu na cleo

Zanim jednak organizatorzy ogłosili koniec impre-
zy w niedzielę na scenie pojawili się kolejni artyści. Jako 
pierwszy wystąpił Karol Rajter, na co dzień mieszkaniec 
Pasikurowic. Tuż po nim autorski repertuar zaprezentwał 
Cezary Pazura, który również chętnie pozował do zdjęć. 
Na pamiątkową fotkę załapali się nawet strażacy z OSP 
Brzezia Łąka, którzy w niedzielę wspólnie z ochroną za-
bezpieczali teren imprezy. Z każdą minutą pod sceną gro-
madziło się coraz więcej mieszkańców, którzy z niecierp-
liwością czekali na gwiazdę wieczoru – Cleo – ale zanim 
artystka pojawiła się w Wilczycach, swój występ zanoto-
wał zespół Czerwone Buty oraz Ada Maksymowicz, któ-
ra rytmami popowo-rockowymi rozgrzała publiczność do 

czerwoności. - Czułam się u was znakomicie, perfekcyjnie 
przygotowana impreza, do tego fantastyczna publiczność. 
Dziękuję za przyjęcie i pędzę pod scenę bawić się razem 
z Cleo – powiedziała tuż po występie piosenkarka, która 
chwilę później wspólnie z dwoma tysiącami mieszkańców 
szalała przed sceną. Cleo zaprezentowała piękny, magicz-
ny występ, okraszony profesjonalnym tańcem i efektami 
świetlnymi. - Czekałam z mamą na koncert od rana, cieszę 
się, że mogłam w nim wziąć udział i zrobić sobie zdjęcie 
z moją idolką – cieszyła się 13-letnia Basia. 

sponsorzy na medal
Dużą rolę podczas Dni Gminy Długołęka odegrali spon-

sorzy. Ich udział finansowy był ogromny i pozwolił w spo-
rej części pokryć imprezę. Drewnex oraz Leroy Merlin 

dodatkowo przekazały środki na zakup proekologicznych 
kubków wielorazowego użytku. Sponsor motoryzacyjny 
– Nawrot Długołęka – nie tylko wystawił stoisko z pojaz-
dami Renault i Dacia, ale niejako otworzył imprezę pikni-
kiem rodzinnym przed swoim salonem w Długołęce. Loga 
wszystkich partnerów przez cały czas trwania Dni Gminy 
prezentowane były na ogromnych ledowych ekranach oraz 
za pośrednictwem banerów wywieszonych w centralnych 
punktach imprezy. Informacji na ich temat udzielał nieza-
wodny spiker – Piotr Pietraszek z Radia Wrocław. Bardzo 
dziękujemy wszystkim sponsorom tegorocznej imprezy 
i zapraszamy do współpracy przy okazji następnych wyda-
rzeń gminnych.

Paweł KościółeK
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Wójt gminy Długołęka odebrał w urzędzie wojewódz-
kim promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla jednostki OSP w Brzeziej Łące. 

wniosek naszej gminy pozytywnie zaopiniował Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej, co oznacza, że 
otrzymamy spore wsparcie finansowe: 100 tysięcy złotych 
z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej oraz 160 tysięcy złotych z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wystąpiliśmy również do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o dodatkowe środki i 
otrzymaliśmy 40 tysięcy na realizację tego zadania.  

To bardzo dobra i ważna informacja dla mieszkańców naszej gmi-
ny, gdyż jednostka OSP w Brzeziej Łące bardzo często uczestniczy 
w akcjach ratunkowych, a pojazd, z którego obecnie korzysta jest 
awaryjny i wysłużony - wyprodukowany w połowie lat 90. 

Promesę otrzymało 36 gmin z całego województwa, tym bardziej 
cieszy fakt, że wśród nich znalazła się gmina Długołęka. Nowy po-
jazd ma pojawić się w Brzeziej Łące do końca tego roku.

osP potrzebowało wsparcia
Promesa na zakup pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej była priorytetem nie tylko dla strażaków z Brzeziej Łąki, 
ale również dla mieszkańców. Stary, wysłużony wóz coraz częściej 
bywał awaryjny i uniemożliwiał skuteczną pracę. O krótki komen-

tarz w tej sprawie poprosiliśmy wójta gminy Długołęka, Wojciecha 
Błońskiego.
Promesa to ważna deklaracja wsparcia ze strony Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak do niej doszło? 
- Nie ukrywam, że jest to konsekwencja pracy wielu osób, ale 
również moje zaangażowanie w rozmowy na szczeblu central-
nym. Taka jest zresztą moja rola, jako reprezentanta interesów 
mieszkańców. Muszę jednak dodać, że wszystkie strony były bar-
dzo zainteresowane pomocą. Cała jednostka straży pożarnej, czy 
pracownicy wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finan-
sowych. Chciałbym im z tego miejsca bardzo mocno podziękować. 
Trzeba również podkreślić, że jednostka straży pożarnej z Brzeziej 
Łąki. 

Kiedy można się spodziewać samochodu?
- Do końca tego roku. Takie są deklaracje ze strony instytucji, które 
przygotowały dokumenty, ale również terminy, którymi wszyscy 
jesteśmy obligowani.
 
Czy inwestycje w tym obszarze w gminie są większe?
- Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z faktu, że modernizacji wyma-
gają remizy, należy również uzupełnić sprzęt w kilku jednostkach, 
a także starać się o zakup kolejnych pojazdów – dla Stępinia i Dłu-
gołęki. Będziemy konsekwentnie starć się uzupełniać braki.

Paweł KościółeK
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

nowy wóz strażacki  
niebawem trafi do OSP w Brzeziej Łące 
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n  W ramach programu OSA 2019 Minister-

stwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy 
dofinansowanie na zadanie inwestycyj-
ne pn. „Budowa ogólnodostępnej strefy 
aktywności fizycznej w Siedlcu, gmina 
Długołęka- siłownia napowietrzna i stre-
fa relaksu”. Wartość otrzymanej dotacji: 
25 000,00 zł.

n  W ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój otrzymaliśmy 
dofinansowanie projektu partnerskiego 
z Gminą Wrocław na zadanie pn. „Dolno-
śląska szkoła ćwiczeń”. Wartość otrzy-
manej dotacji:  1 300 000,00 zł

n  W ramach Programu Wieloletniego  
Senior+ na lata 2015-2020 z Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu otrzymaliśmy dofinanso-
wanie na utworzenie i wyposażenie 
„Klubu Seniora +” w istniejącej świetlicy 
w Bykowie. Wartość otrzymanej dotacji: 
24 640,00 zł.

n  Gmina Długołęka zdobyła 1 miejsce 
w konkursie na budowę placu zabaw 
w miejscowości Kiełczów, w ramach 
Programu Podwórko Talentów NIVEA. 
Całkowity koszt inwestycji leży po stro-
nie operatora Programu.

ii. wniosKi  o doFinansowanie:
n  W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pn. 
„Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową 
kanalizacji teletechnicznej w ul. Wiejskiej, 
w miejscowości Długołęka, gmina Długołę-
ka”. Wartość wnioskowanej dotacji:  
4 212 808,62 zł. Zadanie dwuletnie (2019- 
2020). W 2019 r. wartość wnioskowanej 
dotacji 1 711 653,04 zł. W 2020 r. wartość 
wnioskowanej dotacji 2 501 155,58 zł

n  W ramach Programu „Bezpieczna droga 
2019” Starostwa Powiatowego we Wrocła-
wiu złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowa-
nie pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego 
łączącego miejscowości Długołęka  i Ka-
mień wzdłuż drogi powiatowej,  w gminie 
Długołęka”. Wartość wnioskowanej dotacji 

500 000,00 zł. „Budowa ciągu pieszo- 
rowerowego łączącego miejscowości 
Brzezia Łąka i  Pietrzykowice, wzdłuż drogi 
powiatowej, w gminie Długołęka”. Wartość 
wnioskowanej dotacji 360 000,00 zł.

n  Program RPO WD 2014-2020 poddziała-
nie 3.4.2. Wdrażanie strategii niskoemi-
syjnej ZIT WrOF złożyliśmy wniosek na 
zadanie inwestycyjne  pn. „ Budowa dróg 
dla rowerów na terenie Gminy Długołę-
ka”. Projekt obejmuje budowę drogi dla 
rowerów na trasie Domaszczyn - Szczod-
re - Długołęka - Byków  Wnioskowana 
wartość dofinansowania: 6 388 780,09 zł. 

n  W ramach Programu RPO WD 2014-2020 
Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetycz-
na w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym- ZIT WrOF, Typ 
3.3.e Modernizacja systemów grzewczych 
i odnawialne źródła energii - projekty 
dotyczące zwalczania emisji kominowej – 
formuła grantowa; złożony został projekt 
partnerski pn. Koalicja na rzecz poprawy 
jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji 

Wrocławskiej (ZIT WROF) Liderem projektu 
jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębior-
czość Centrum Technologii Energetycznych 
ze Świdnicy. Wartość wnioskowanej dotacji 
w formie grantu dla mieszkańców gminy 
Długołęka: 1 238 571,42 zł.

n  W ramach Programu Poprawa Bezpie-
czeństwa w Województwie Dolnoślą-
skim w roku 2019 złożyliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego wniosek o dofinansowanie na 
zadanie pn. ”Zakup średniego samochodu 
ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP 
w Brzeziej Łące, gmina Długołęka”. War-
tość wnioskowanej dotacji 150 000,00 zł.

dodatKowo
n  Klub Sportowy DĄB Pruszowice otrzymał 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach programu „Poprawa bazy spor-
towej” w wysokości 20 000,00 zł na za-
kup kontenera szatniowo- sanitarnego. 
Wniosek został złożony przy współpracy 
z urzędem gminy.

  Dotacje na bieżąco
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szanowni mieszkańcy

W związku z licznymi wnioskami o przeprowadze-
nie akcji odkomarzania, informujemy że gmina 
Długołęka nigdy nie przeprowadzała cyklicznej 
akcji oprysków na komary.
Ostatnie odkomarzanie, które obejmowało więk-
szy obszar naszej gminy było przeprowadzone po 
powodzi w 2010 roku. Przedsięwzięcie obejmowa-
ło odkomarzanie terenów położonych w gminach: 
Czernica, Długołęką, Jelcz-Laskowice, Oława, Siech-
nice i  zostało sfinansowane częściowo z  dotacji 
celowej budżetu państwa. Wymienione gminy na 
podstawie porozumienia wspólnie wyłoniły wyko-
nawcę w drodze postępowania przetargowego.
Gmina Długołęka przeprowadzała odkomarzania 
niewielkich areałów głównie przed imprezami 
masowymi takimi jak: Dni Gminy Długołęka, co 
zostało wykonane również w roku bieżącym.
W tym roku nie jest planowane odkomarzanie na 
terenie gminy. Jest to zabieg bardzo kosztowny, 
mało efektywny oraz szkodliwy dla innych poży-
tecznych organizmów żywych, w tym pszczół.
Jednocześnie istnieją naturalne metody ograni-
czające ilość komarów. Szczegóły https://gmina.
dlugoleka.pl/

 Jarosław Pachana
wydział organizacyjny

Jerzyk jest ptakiem, który gniazduje prze-
de wszystkim na murowanych, wyższych 
budynkach. Budkę lęgową należy umieścić 
jak najwyżej - minimum to 6 metrów, ale 
im wyżej tym większa szansa na zasiedle-
nie - najlepiej na ścianie powyżej drugiego 
piętra w miejscu, gdzie ptaki mają swobod-
ny dolot (nie może być żadnych przeszkód 
takich jak np. drzewa). Należy unikać po-
łudniowej wystawy, aby budka się nie na-
grzewała.
Darmowe budki wykonane z litego drewna 
sosnowego będą dostępne w urzędzie od 
16 lipca w pokoju 121 na i piętrze. Nie na-
leży ich niczym impregnować.

ochrona środowisKa

alarmujemy   
- Ty tracisz, gdy sąsiad oszukuje!
Właśnie minęło 30 lat od zmiany 
ustrojowej w Polsce. Ustrój się 
zmienił, kraj się w szybkim tempie 
rozwija, jednak mentalność dużej 
części społeczeństwa pozostała 
bez zmian.

n adal istnieją „Oni” z którymi 
trzeba walczyć jak za czasów 
rozbiorów, okupacji i Polski so-
cjalistycznej i „My” czyli ci, któ-

rzy w ramach tej walki unikają płacenia 
podatków, dbania o środowisko i estetykę 
otoczenia. 

Ludzie ci nie zauważają, że to już nie jest 
walka z „Nimi” a zwykłe oszukiwanie po-
zostałej części społeczeństwa. Przykłady – 
proszę bardzo. 

-Pan X płaci podatek od gruntów rolnych 
w wysokości 131zł/ha ale na tych gruntach 
prowadzi działalność np. składuje kruszy-
wa, ziemię, gruz,  i powinien płacić podatek 

0, 91z, ale za 1 m kw.,  czego oczywiście nie 
zgłasza.

- Pan Y złożył deklaracje na wywóz i za-
gospodarowanie odpadów wskazując zani-
żoną ilość mieszkańców, a nadto deklarują, 
że odpady zbiera selektywnie, co nie jest 
zgodne z prawdą.

- Pan Z tylko część ścieków wywozi wo-
zem asenizacyjnym na oczyszczalnie (na 
co powinien posiadać rachunki) a resztę 
spuszcza do rowu.

Wiemy czym się kierują panowie X,Y,Z. 
Takie postępowanie to dla nich czysty 
zysk, ale gdzie w tym wszystkim  jesteśmy 
my – pozostała część społeczeństwa, która 
w zwyczajny sposób jest okradana. Mniej-
sze wpływy z podatków to mniej inwesty-
cji, o które tak zabiegamy, mniejsze wpły-
wy z „opłaty śmieciowej” to potencjalnie 
konieczność podniesienia jej wysokości, 
ścieki w rowie, to zanieczyszczenie nasze-
go środowiska. Jaka w tym wszystkim jest 
nasza rola? 

Oczywista – nie pozwólmy się okradać. 
Zgłoszenie do urzędu nieprawidłowości, 
to dbanie o własne interesy i dobro ogółu. 
W innych krajach dawno to zrozumiano 
i zgłoszenie nie jest traktowane jako  do-
noszenie, lecz walkę z cwaniactwem jed-
nostek żerujących na naszych moralnych 
rozterkach. 

To już nie ta Polska, tu nie ma donosów, 
tu jest obowiązek dbania o wspólne dobro.

Widzisz nieprawidłowości – zgłoś do 
urzędu. Zyskamy wszyscy, a nie tylko cwa-
niacy.

Urząd w tych sprawach nie pozostaje bez-
czynny, prowadzone są kontrole w terenie 
w zakresie poprawności złożonych dekla-
racji za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz zgłoszonych do opodatkowa-
nia nieruchomości.

tadeusz luty
pełnomocnik ds. ekologii  

i gospodarki wodnej 
Wydział Ochrony Środowiska

W związku ze wzrostem świadomości 
wśród mieszkańców na temat nega-
tywnego wpływu oprysków przeciw 
meszkom i komarom na środowisko, 
coraz częściej rezygnuje się z tej 
inwazyjnej metody, w wyniku której 
giną potrzebne pszczoły oraz inne 
owady.

Jerzyki są bardzo wydajne jeśli chodzi 
o redukowanie liczby drobnych owa-
dów latających. Jeden osobnik w cią-
gu doby może zjeść ich nawet 20000 

w tym bardzo wiele dokuczliwych dla 
człowieka komarów oraz meszek. 

Większość zasiedla wysokie budowle, 
choć ptaki mogą gniazdować również 
w domach jednorodzinnych, o ile są od-
powiednio wysokie (co najmniej dwa 
piętra) i możliwy jest 
swobodny dolot do ot-
woru gniazdowego. 

Wieszanie budek moż-
na przeprowadzić jeszcze 
w czerwcu, a nawet lipcu 
(aby ptaki ją znalazły i przy-
zwyczaiły się do jej obecności), 
by się ustrzec przed zajęciem jej 
przez szpaki, wróble lub mazurki 
należy zatykać otwory wloto-
we budek po sezonie lęgowym  
i odetkać około 1 maja.

W najbliższym czasie gmina zakupi 200 
szt. takich budek (w przypadku dużego za-
interesowania liczba zostanie zwiększona), 
które zostaną zamontowane na wybranych 
budynkach użyteczności publicznej, jak 

również przekazane zaintereso-
wanym mieszkańcom. Zapo-

trzebowanie na budki moż-
na zgłaszać mailowo pod 

adresem e.byra@gmi-
na.dlugoleka.pl.

Paweł KościółeK
Wydział promocji 

gminy i współpracy 
z zagranicą

gmina zakupi  
budki dla jerzyków
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Od początku marca do połowy czerw-
ca trwał projekt „Umiem pływać”. 
Dzięki niemu niemal 300 dzieci  
z naszej gminy zupełnie za darmo 

pod okiem wykwalifikowanej kadry nabie-
rało coraz większych umiejętności w kon-
takcie z wodą.

Każdy z uczniów mógł wziąć udział w 10 
zajęciach trwających półtorej godziny, miał 
zapewniony bezpłatny dojazd na basen oraz 
ubezpieczenie NNW. W czasie przejazdu 

i na terenie basenu z uczniami przebywali 
opiekunowie oraz ratownicy. Zajęcia odby-
wały się na dwóch pływalniach: Gminnym 
Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. 
z o. o. oraz Oleśnickim Kompleksie Rekrea-
cyjnym Atol. Dzięki programowi uczniowie 
zdobyli podstawowe umiejętności pływackie 
oraz poznali zasady bezpiecznego zacho-
wania się nad wodą. Zajęcia współfinanso-
wane były ze środków pozyskanych z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki (67 670 zł)  

ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
uczniów.

JaKub KochańsKi
Wydział Spraw Obywatelskich

wydział sPraw obywatelsKich 

... odbyo się 13 czerwca w Szkole 
Podstawowej w Łozinie.  
W imprezie udział wzięło ponad  
100 osób, w tym przedstawiciele 
wszystkich 10 szkół z terenu na-
szej gminy - dyrektorzy, nauczy-
ciele, uczniowie. 

Z a osiągnięcia sportowe wyróż-
nionych zostało 169 uczniów, 
nagrody przyznano również 24 
nauczycielom. Wyróżnienia za 

rywalizację szkół odbyły się w dwóch ka-
tegoriach: 

JaKub KochańsKi
Wydział Spraw Obywatelskich
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Niemal 300 dzieci 
wzięło udział w programie 
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sportowe zakończenie roku szkolnego

Polubiliście pływać 
z naszą gminą

sPortowe liczby roKu
Reprezentace szkół z terenu gminy Dłu-
gołęka wzięły udział łącznie w 63 zawo-
dach w minionym roku szkolnym.
Uczniowie w drodze na i z zawodów prze-
jechali ponad 6000 km. 
Łącznie we wszystkich zawodach było 
ponad 2300 osobostartów. 
Uczniowie zdobyli ponad 1000 medali. 
Największym osiągnięciem w minionym 
roku jest 17 miejsce na Mistrzostwach 
Polski w Unihokeju - SP Łozina. 

igrzyska dzieci:
I MIEJSCE 102 pkt  SP im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
II MIEJSCE  91 pkt SP im. Odkrywców i Podróżników w Borowej
III MIEJSCE  84 pkt  SP im. Kazimierza Górskiego w Łozinie 
IV MIEJSCE  75 pkt  SP im. Jana Pawła II w Długołęce
V MIEJSCE  58 pkt  SP im. Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu
VI MIEJSCE  51 pkt  SP im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
VII MIEJSCE  43 pkt  SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie
VIII MIEJSCE  13 pkt  SP im. Niezapominajki Polskiej w Szczodrem

igrzyska młodzieży szkolnej: 
I MIEJSCE  165 pkt  ZLG w Długołęce 
II MIEJSCE  153 pkt  SP im. Odkrywców i Podróżników w Borowej.
III MIEJSCE  145 pkt  SP im. Kazimierza Górskiego w Łozinie 
IV MIEJSCE   130 pkt  SP im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
V MIEJSCE  123 pkt  SP im. Księdza Jana Twardowskiego Siedlcu
VI MIEJSCE  96 pkt  SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach
VII MIEJSCE  91 pkt SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie
VIII MIEJSCE  64 pkt  SP im. Jana Pawła II w Długołęce
IX MIEJSCE  63 pkt  SP im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
X MIEJSCE  13 pkt  SP im. Niezapominajki Polskiej w Szczodrem
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atmosferę i wprowadzenie publiczności 
w historię tamtych czasów zadbali człon-
kowie Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin, 
dla których średniowiecze i rekonstruk-
cje historyczne są wielką pasją. Bractwo 
zaserwowało publiczności widowiskowe 
pokazy walk rycerskich w pełni realistycz-
ne, którym towarzyszył autentyczny duch 
współzawodnictwa. Podczas pikniku moż-
na było odwiedzić obozowisko rycerskie, 
gdzie w namiotach znajdowały się sprzęty 
obozowe, takie jak: stół, ławy, naczynia, 
przedmioty codziennego użytku oraz ele-
menty uzbrojenia rycerskiego.
- Strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie 
włócznią do celu, walki na worki na równo-
ważni, czy gra w bulle, to tylko nieliczne 
gry i zabawy plebejskie, z jakich można 
było skorzystać podczas pikniku – komen-
towała Ewa Bubień. Na mieszkańców cze-
kała bogata oferta warsztatów rzemiosła 

dawnego m.in.: garncarskich, kowalskich, 
snycerskich, kuchni historycznej, witrażu, 
czy oferowanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Długołęce warsztatów czer-
pania papieru i kaligrafii. Podczas pikniku 
zaprezentowali się również uczestni-
cy warsztatów gitarowych, wokalnych 
i teatralnych prowadzonych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Długołęce.

Kreatywne wakacje
Przez cały lipiec w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Długołęce oraz w świetlicach 
wiejskich w Pasikurowicach, Bielawie, By-
kowie i Śliwicach odbywają się bezpłatne 
zajęcia w ramach „Wakacji z Gok-iem”.
Oprócz bogatej oferty warsztatów pla-
stycznych i zajęć ruchowych, uczestnicy 
wezmą udział w działaniach prowadzo-
nych w ramach projektu „Ekologicznie 
– fantastycznie w szkole i na wakacjach. 
Pszczoła owad mały, ale doskonały” dofi-
nansowanego z budżetu wydziału ochro-
ny środowiska gminy Długołęka. - W tym 
roku  projekt ma na celu zwiększenie 
świadomości wśród dzieci i młodzieży na 
temat wpływu człowieka na środowisko 
naturalne, wskazania problemów i za-
grożeń związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi wpływu zanieczyszczenia powie-
trza na owady zapylające – komentuje 
Ewelina Byra z OŚ.
Dzieci i młodzież wezmą udział w eduka-
cyjnych warsztatach stacjonarnych  
oraz wyjazdowych. Odwiedzą m.in.: Su-
decką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie, 
Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Natural-
nego w Chrośnicy, Zagrodę Edukacyjną 
„Zielony Wulkan” w Rzeszówku, Ośrodek 
Edukacji Leśnej „Dom Drzewa” w Wałko-
wej, Centrum Edukacyjne w Krośnicach 
oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Eko-
logicznej w Dziewinie. - W każdym z tych 
ośrodków będą mogli wziąć   
udział w warsztatach mających na celu 
m.in.: zgłębienie wiedzy i świadomości  
na temat znaczenia pszczół w ekosyste-
mie i wpływu zanieczyszczenia powietrza 
na populację tych owadów oraz poznają 
negatywne skutki jakie powoduje  
zwiększona umieralność owadów zapyla-
jących – podsumowuje Byra.  
W ramach projektu odbędą się również 
objazdowe warsztaty stacjonarne,  
które poprowadzą wykwalifikowani 
edukatorzy z Ekolandii. edu i Spiżarni 
Miodowej.  

Kultura w gminie

wakacje z goKiem odbywać się będą od 1 do 26 lipca w godz. 10:00 – 14:00

      MIGAWKI KULTURALNE

Pociąg do czytania
8 maja  już po raz siódmy ulicami Długołęki 
jeździł kolorowy „Pociąg do czytania”. W prze-
jażdżce wzięły udział  dzieci z przedszkola 
i żłobka w Długołęce oraz z przedszkola „Zie-
lony Zakątek”. Tegoroczna edycja”Pociągu 
do czytania” miała szczególny charakter, po-
nieważ biblioteka w Długołęce i jej trzy filie: 
w Borowej, Brzeziej Łące i Łozinie obchodzą 
właśnie jubileusz 70-lecia działalności. Z tej 
okazji w urzędzie gminy można było obejrzeć 
wystawę fotograficzną  prezentującą historię  
biblioteki.  Mali pasażerowie pociągu również 
odwiedzili urząd gminy. Dzieci  spotkały  się 
z wójtem i wysłuchały „Lokomotywy” Juliana 
Tuwima w interpretacji wicewójt Joanny 
Adamek. Miłe spotkanie z władzami gminy 
zakończyło się wypuszczeniem w niebo 70 ko-
lorowych ekologicznych balonów dla uczcze-
nia jubileuszu biblioteki. 29 maja „Pociąg do 
czytania” ponownie odwiedził naszą gminę. 
Tego dnia w magiczną podróż wyruszyły dzie-
ci z Borowej. Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy za rok.

spotkanie autorskie  
z wojciechem Jagielskim

13 maja na zaproszenie biblioteki gościł 
w Długołęce Wojciech Jagielski – polski 
dziennikarz, reportażysta,  pisarz, dłu-
goletni publicysta „Gazety Wyborczej”.  
Korespondent Polskiej Agencji Prasowej, 
od 2017 członek redakcji „Tygodnika Po-
wszechnego”.  Autor książek o Afganista-
nie, Czeczenii,  Kaukazie, Ugandzie i RPA.  
Obserwator konfliktów zbrojnych w Afga-
nistanie, Tadżykistanie, Czeczenii i Gruzji. 
Jego książki od lat cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem i uznaniem czytelników, 
także w Długołęce. Spotkanie było bardzo 
ciekawe. Mogliśmy poznać bliżej  i z bez-
pośredniej relacji trudną i niebezpieczną  
pracę korespondenta wojennego, a  także 
usłyszeć  o kulisach  zbierania materiałów,  
ich weryfikacji  i nawiązywaniu kontak-
tów z bohaterami reportaży. Spotkaniu 
towarzyszyła prezentacja ostatniej książki 
Wojciecha Jagielskiego ”Na Wschód od 
Zachodu”. 

dotacja na zakup nowości
Drodzy Czytelnicy,  miło nam poinformo-
wać, że biblioteka w Długołęce otrzymała 
dotację na zakup nowości wydawniczych 
z programu  Biblioteki Narodowej.  Dzięki 
temu wzbogacimy naszą kolekcję i będzie-
my mogli zaproponować Państwu więcej 
nowych, ciekawych książek.

gminny ośrodek Kultury

sukcesy młodzieży
Kolejne sukcesy na swoim koncie zapisały for-
macje taneczne PSOTA I BURN IT, działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce, 
prowadzone przez Maćka Czernka i Adriannę 
Wyrębkiewicz. 12 maja obie formacje wzięły 
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
FAZA w Obornikach Śląskich w stylu Taniec 
Nowoczesny /Jazz do lat 15 i Taniec Hip Hop/ 
Street Dance do lat 15. Oba zespoły wywal-
czyły 3 miejsca w swoich kategoriach.

muzyka, taniec i śpiew
15 maja na scenie sali widowiskowej w Oleś-
nicy Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce 
zaprezentował swoje działania w ramach 
projektu: „Dom kultury za rogiem”, pod-
czas  widowiska teatralno – muzycznego pt.: 
„Na strunach niesione emocje, malowane 
gestem”.W widowisku wzięli udział uczest-
nicy warsztatów gitarowych prowadzonych 
przez Beniamina Głuszka. W części teatralnej 
widzowie obejrzeli spektakl „Przebudzenie”- 
wielokrotnie nagradzany na przeglądach 
teatralnych w Polsce w wykonaniu Blejkatt 
Teatr Pantomimy oraz spektakl „Wehikuł cza-
su” w wykonaniu Dziecięco Młodzieżowego 
Teatru Pantomimy TEAM. Teatry działają przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce pod 
opieką Andrzeja Kozłowskiego, który technikę 
mimu szlifował w Teatrze Pantomimy Henryka 
Tomaszewskiego we Wrocławiu.

średniowieczna twierdza w długołęce  
18 maja na terenie przyległym do stadio-
nu lekkoatletycznego w Długołęce miesz-
kańcy gminy świętowali Dzień Dziecka 
podczas IV Pikniku Historycznego „Jak 
drzewiej bywało…”. O średniowieczną 
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sportowe zakończenie roku szkolnego
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W dniach 23-27 maja delegacja z gmi-
ny Długołęka odbywała wizytę w part-
nerskiej gminie Velen w Niemczech. 
Nasze odwiedziny zbiegły się w czasie 
ze wspaniałym jubileuszem.

Jak co roku, delegacje z gminy partner-
skich spotkały się razem, by przed kilka 
dni  rozmawiać o dalszej współpracy, 
poznawać się i zacieśniać więzi.  Do de-

legacji dołączył także wójt Wojciech Błoń-
ski, który po raz pierwszy odwiedził naszą 
partnerską gminę w Velen i poznał tamtej-
szą burmistrz Dagmar Jeske. Każde spotka-
nie z zagranicznymi partnerami to świetna 
okazja na poznanie obcej kultury, zwyczajów 
i zwiedzanie nowych ciekawych miejsc.

byliśmy częścią pięknego jubileuszu

Podczas naszej wizyty, 25 maja Ramsdorf, 
czyli sąsiednie miasto, które należy do gmi-
ny Velen, obchodziło 700-lecie nadania praw 
miejskich. Mieliśmy okazję wziąć udział 
w uroczystym spotkaniu, na którym wójt 
Błoński zabrał głos i złożył najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności. Po oficjalnej części od-
był się festyn z muzyką na żywo i tradycyjną 
beczką niemieckiego piwa. W drugim dniu 
„Walburgismarkt”, na scenie przed lokalną 
publicznością, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
Długołęka, który zaprezentował nasze trady-
cyjne tańce oraz pieśni.

miłosz KrzemińsKi
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

wsPółPraca z zagranicą  

Wójt złożył życzenia pomyślności mieszkańcom gminy Velen 

Dzieci z zespołu ludowego z Długołęki zaprezentowały swój występ
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Wizyta u przyjaciół 
w Velen

15 lat 
minęło...
w dniach 14-18 czerwca 2019 r. 

przedstawiciele naszej gminy 
przebywali na Ukrainie, w part-
nerskim mieście Sarny. Wizyta 

zbiegła się z obchodami 15 lecia współpracy 
obu miejscowości.

Naszych przedstawicieli serdecznie przywitała 
mer Svietłanę Usik oraz wicemer Viktor Cho-
micz. 

W trakcie pobytu delegacje wymieniały się 
doświadczeniami i wiedzą na temat specyfi-
ki funkcjonowania samorządów odwiedza-
jąc przy tym wszelkie instytucje publiczne  
– m,in. przedszkola, szkoły, ośrodki kultury. 
Delegacja z Polski - na specjalne zaproszenie 
księdza Władysława Łukasiewicza - uczestni-
czyła również we mszy świętej koncelebro-
wanej w polskim Kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego oraz w uroczystym śniadaniu.  

barbara ciszewsKa
wydział pozyskiwania  

zewnętrznych środków finansowych

casdasdsd
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kiełczowie reprezentowali gminę 
Długołęka na turnieju finałowym 
strefy wrocławskiej igrzysk dzieci 
w piłce nożnej, rozgrywek organi-
zowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy – Dolny Śląsk. 

d rużyna prowadzona przez trene-
ra Grzegorza Lwa zaprezentowała 
się świetnie i wygrała swoją grupę 
z kompletem zwycięstw w trzech 

meczach: SP Kiełczów – SP 1 Oława 9:2 SP 
Kiełczów – SP 6 Brzeg Dolny 6:1 SP Kieł-
czów – SP 24 Wrocław 3:0 Dopiero w pół-
finale kiełczowianie musieli uznać wyższość 
reprezentacji Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go Junior z Wrocławia, którym ulegli 2:4. 

Cały turniej zakończył się jednak dla SP Kieł-
czów zwycięstwem w spotkaniu o 3. miejsce 
w którym pokonała SP 6 Brzeg Dolny 4:2. 

łuKasz haraźny
Kiełczów 

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie 
w naszej gminie, więc przyszedł 
czas na podsumowanie zmagań 
siedemnastu drużyn, które przez 
niemal osiem miesięcy dostarczały 
kibicom wielkich emocji. Dwie z nich 
po ostatnim gwizdku zakończonego 
sezonu otwierali szampany – GKS 
Kątna i KS Długołęka 2000.

P ierwsza z drużyn wywalczyła awans 
do B-klasy zwyciężając rywalizację 
we wrocławskiej klasie C. Do koń-
ca jednak piłkarze z Kątnej musie-

li drżeć o awans, gdyż tuż za plecami czuli 
oddech Silesii Szymanów. Ostateczny to oni 
wygrali batalię o fotel lidera w ostatniej kolej-
ce pokonując Iskrę II Pasikurowice 3:2.

Długołęka 2000 również nie miała łatwego 
zadania, na dodatek w pamięci sytuację z ubie-
głego sezonu, gdy w ostatniej kolejce przegrała 
awans ze Śliwicami, a że historia lubi się po-
wtarzać, podopieczni Miłosza Krzemińskiego 
znów musieli w ostatniej kolejce wygrać, by 
nie zostać uprzedzonym przez rywali. Spotka-
nie z Piastem Dobrzeń zwyciężyli jednak bez 
najmniejszych problemów, pewnie pokonując 
gospodarzy 4:0 i w przyszłym sezonie zagrają 
w upragnionej A-klasie. - Chciałbym żeby każ-
dy mecz wyglądał tak, jak ten z Dobrzeniem. 
Zagraliśmy bardzo dobre zawody z piłkarską 
dojrzałością, konsekwencją i wielkim zaanga-
żowaniem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nie 
popełniliśmy tego samego błędu co w zeszłym 
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Komu awans, komu spadek?

KlasyFiKacJa Końcowa 
1. SP Żmigród 
2. SMS Junior Wrocław 
3. sP Kiełczów 
4. SP 6 Brzeg Dolny 
5. SP 24 Wrocław 
6. SP 4 Strzelin 
7. SP 2 Milicz 
8. SP 1 Oława.
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Drużyna SP Kiełczów rozegrała dobre zawody 
organizowane przez SZS Dolny Śląsk

Ks Długołęka 2000 
awansuje do A-klasy

roku i tym razem z radością poczekaliśmy do 
ostatniego gwizdka sezonu. Teraz jest czas na 
zasłużony odpoczynek, a później rozpoczyna-
my nowy etap naszej sportowej przygody! - 
podsumował sezon trener Krzemiński.

Niewątpliwie do sukcesów obecnego sezonu 
zaliczyć należy utrzymanie naszego czwartoli-
gowca – GKS-u Mirków. Podopieczni Grze-

gorza Dorobka mimo fatalnej sytuacji wyjścio-
wej po rundzie jesiennej w rewanżowej zagrali 
fenomenalnie, bez dwóch zdań zasługując na 
miano rycerzy wiosny – 9 zwycięstw, 3 remi-
sy, 3 porażki i na koniec 8 pozycja w ligowej 
tabeli, a gdyby brać pod uwagę jedynie wystę-
py na wiosnę, czwarta lokata. Należy również 
pamiętać, że niewiele brakowało, a Mirków 

młodzi piłkarze z Kiełczowa trzeci w regionie! 

w ogóle nie przystąpiłby do meczów rundy re-
wanżowej ze względu na ogromne braki infra-
strukturalne. Zarówno jednak władze klubu, 
jak i gminy stanęły na wysokości zadania i w 
kilka miesięcy doprowadziły obiekt do pożą-
danego efektu. Zakupiono trybunę piłkarską, 
a także nowe kontenery szatniowe, spełniając 
wszelkie wymogi licencyjne Dolnośląskie-
go Związku Piłki Nożnej. - Awans piłkarzy 
Mirkowa do IV ligi w ubiegłym sezonie był 
historyczny, poza tym to jedyny zespół, któ-
ry reprezentuje i promuje naszą gminę na tak 
wysokim poziomie rozgrywkowym. Więk-
szość klubów dobrze szkolących młodzież 
w naszej gminie musi mieć wiodący zespół, 
by mieć możliwość wskazania ścieżki rozwoju 
dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, dlatego 
to utrzymanie było w interesie nas wszystkich 
– komentował utrzymanie beniaminka wójt 
gminy Długołęka Wojciech Błoński. 

Jedyny zespół, który niefortunnie musi obec-
ny sezon zaliczyć na straty to KS Dobroszów. 
Choć w tabeli piłkarze tego klubu zajęli miejsce 
gwarantujące utrzymanie, to w wyniku spad-
ków z wyższych lig drużyn z regionu wrocław-
skiego, musieli poświęcić miejsce w A-klasie 
i w przyszłym sezonie zagrają o klasę rozgryw-
kową niżej. Pozostałe drużyny z naszej gminy 
pozostają w swoich klasach rozgrywkowych: 
Widawa Kiełczów, Iskra Pasikurowice, Burza 
Godzieszowa, KS Łozina, Perła Węgrów, KS 
Byków, GKS Kamień, Dąb Pruszowice, Boro-
wianka Borowa, WKS Wilczyce, KP 99 Śliwi-
ce, Iskra II Pasikurowice, Zieloni Szczodre. 

Paweł KościółeK
Wydział Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą
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z Życia gminy


