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Uczniowie szkoły w Mirkowie doczekali się
nowej sali gimnastycznej. Od 3 września
trenują w dobrych warunkach, a zajęcia
wychowania fizycznego sprawiają
im sporo radości. 		str. 11

Drogi seniorze, z tą kartą skorzystasz ze zniżek!
W numerze:

Wiejska zostanie
zmodernizowana

We wrześniu rozpocznie się przebudowa
drogi w Długołęce. 

Więcej na ten temat na str. 2

To było piękne święto plonów

25 sierpnia odbyły się Dożynki Gminy Długołęka w Brzeziej Łące.
Sądząc po frekwencji i opiniach wygłaszanych jeszcze
wiele dni po wydarzeniu, była to naprawdę udana zabawa.
Jeśli chcą Państwo powspominać te piękne chwile,
zapraszamy do lektury i obejrzenia fotorelacji na 
str. 8-9

Park w Szczodrem pięknieje z dnia na dzień
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece

str. 14

						

												

str. 5
Gazeta Gminy Długołęka

str. 2
str. 2
str. 2
str. 3
str. 3
str. 4
str. 4
str. 5
str. 6
str. 6
str. 7
str. 8-9
str. 10
str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14
str. 15
str. 15
str. 15
str. 16

Witajcie
na świecie!
Miło nam poinformować, że w czerwcu, lipcu i sierpniu
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka.
Liliana Ozimek, Maciej Małecki, Helena Patuszyńska, Maia Martyniak, Ignacy
Kaup, Jakub Nawrocki, Aleksander Chyliński, Julia Krzyśków, Zuzanna Kucharska,
Aleksander Niechciał, Krzysztof Pluciński, Wiktoria Przybyło, Marcelina Doziwska,
Konstanty Zieja, Zuzanna Przybylska, Witold Olbromski, Cezary Jasiński, Jacek
Baranowski, Jakub Wójtowicz, Hanna Rybus, Bogusław Panek, Maja Psuja, Amelia
Stokłosa, Maria Rączka, Helena Cichońska, Hubert Jankowski, Hanna Bąk, Lena
Wawryło, Maria Kusz, Jan Wesołowski, Alicja Sobieściak, Mia Lotzwik, Zuzanna
Bury, Grzegorz Kamieniecki, Ziemowit Szubarczyk, Zofia Korościk, Adam Brzeziński,
Ignacy Kaczorowski, Henryk Łaszczyk, Aleksander Strojs, Dawid Radziwon,
Oliwia Filipczak, Maxymilian Rubin, Viviana Szumska, Leon Męczkowski, Lucjan
Cesarczyk, Adrian Mentel, Bruno Skoczylas, Anna Drobina, Tymon Andrzejewski,
Hanna Mielczarek, Emilia Pawlaczek, Arkadiusz Baranowski, Nela Woźniak,
Maria Niemczyk, Alicja Januszkiewicz, Liliana Hyża, Daria Śliwa, Blanka Rabiega,
Marian Misztal, Dawid Pluta, Jan Mitas, Grzegorz Kowalski, Milena Hetman, Karol
Marciniak, Szymon Elimer, Marianna Wagner, Lena Tosik, Antoni Maciąg, Milena
Piekarska, Laura Mrugalska, Aleksander Corbu, Iga Czarnik, Mieszko Dawidowicz,
Tymoteusz Gibała, Mieszko Grabowski, Natalia Jarosz, Aleksander Mazur, Filip
Miarka, Teodora Mirowska, Leon Neumann, Hanna Nieznalska, Hanna Pierzchała,
Milan Polaczek, Tymoteusz Poznański, Amelia Rogowicz, Mieszko Rymanowski,
Kalina Snoch, Nikodem Staniak, Hanna Szejak, Julia Więckiewicz, Zuzanna Zuterek.

Dzieciaki, witamy Was serdecznie,
życzymy zdrowia i pięknych lat życia!
A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!
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w Dobroszowie
Pomiędzy gminą Długołęka a powiatem
wrocławskim zostało podpisane porozumienie o współpracy, dotyczące utworzenia
i prowadzenia przez Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej (Filii WTZ w Małkowicach)
Warsztatów Terapii Zajęciowej w świetlicy
w Dobroszowie.

W

arsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, która stwarza osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
możliwość uczestniczenia w rehabilitacji
społecznej i zawodowej. Zajęcia w Dobroszowie będą
odbywać się dla ok. 15 osób z terenu naszej gminy. Jednym z ich założeń będzie przygotowanie uczestników
do podjęcia pracy, poprzez budowanie pewności siebie,

rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych
czynności, rozwój psychofizycznych sprawności oraz
umiejętności zawodowych. Ponadto tego typu zajęcia
będą pobudzać do kreatywności oraz poszukiwania
nowych zainteresowań. Odpowiedzialni za poszczególne pracownie terapeuci, wspólnie z psychologiem,
opracują i zrealizują indywidualne programy terapii
dla każdego uczestnika, które pozwolą określić mocne
strony każdej z osób, a także wyznaczą obszary, w których możliwe jest zdobycie nowych umiejętności. Co
niezwykle ważne, w świetlicy w Dobroszowie wybudowany zostanie podjazd dla wózków inwalidzkich,
a toalety przystosowane zostaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Warsztaty Terapii Zajęciowej ruszą
jeszcze w tym roku, w grudniu.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Wiejska w Długołęce
będzie zmodernizowana
To długo wyczekiwana i priorytetowa inwestycja dla mieszkańców. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa.

W

iejska to jedna z najczęściej uczęszczanych
ulic o newralgicznym połączeniu z drogą
wojewódzką DW 368. W ramach projektu wykonana zostanie nowa nawierzchnia
o szerokości 6 metrów wraz z chodnikami, podłączona
zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowie ulegnie
rów melioracyjny. Całkowita wartość inwestycji to 5
266 010,77 zł, ale warto podkreślić, że połowę tej kwoty - 2 633 006,00 zł nasza gmina pozyska w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie ul. Wiejska
jest w bardzo złym stanie, z wieloma uszkodzeniami
i połataniami, nie posiada chodników. Po modernizacji droga w końcu będzie bezpieczna, zarówno dla
pieszych, jak i osób poruszających się samochodami.
- Wszyscy wykonaliśmy ogrom pracy, by doszło do realizacji tego zadania. Dlatego, gdy otrzymaliśmy wiadomość, że Wiejska znalazła się na liście inwestycji

fot. Paweł Kościółek
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Warsztaty
Spis treści /Z życia gminy / Inwestycje

zleconych do realizacji, podpisanej przez premiera, nie
kryliśmy radości – komentuje wójt gminy Długołęka
Wojciech Błoński.
Paweł Kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy/Inwestycje

W

trzypiętrowym budynku przy ul. Polnej znajdą się m.in. duże sale warsztatowe, profesjonalna salka koncertowa,
nowoczesna biblioteka, sala wystawiennicza
i pomieszczenia biurowe. Wszystko w jednym, przestronnym miejscu, w którym skupiać się będzie życie kulturalno-rozrywkowe
i edukacyjne naszej gminy. Do dyspozycji
mieszkańców będzie też otwarta przestrzeń
zewnętrzna z zielenią i miejscem na organi-

zację choćby wystaw plenerowych, czy zajęć dla dzieci i młodzieży. Obecne siedziby
GOK-u, GBP i ZOEAJO pozostawiają wiele
do życzenia – jest w nich mało miejsca, są
niefunkcjonalne i ograniczają pole działania
tych jednostek. Cel zmian jest jeden: świadczenie usług mieszkańcom gminy Długołęka
na najwyższym poziomie, w godnych i profesjonalnych warunkach. Warto podkreślić, że
do zwolnionej (i zmodernizowanej) siedziby

po ośrodku kultury, przeniesie się ośrodek
pomocy społecznej, który od lat funkcjonuje
w fatalnych warunkach lokalowych. Siedziba
instytucji niosącej pomoc ludziom potrzebującym powinna mieć godny wizerunek. I do
tego gmina Długołęka dąży. Trwają intensywne prace nad opisanymi zmianami, a ich
efekty będziemy mogli poznać za dwa lata.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Fot. freepik.com

W Długołęce powstanie nowoczesny
obiekt, w którym swoją siedzibę
będzie mieć ośrodek kultury, biblioteka i oświata. Dzięki tej inwestycji
mieszkańcy będą mogli w komfortowych warunkach korzystać
z oferty edukacyjnej i kulturalno-rozrywkowej gminy Długołęka.

fot. wizualizacja

fot. wizualizacja

To będzie jedno, wspólne miejsce

	Inwestycje w trakcie REALIZACJI
Szczodre i Długołęka
Zakończyła się budowa rurociągu tłocznego
kanalizacji sanitarnej łączącego Szczodre
z Długołęką. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie całości
inwestycji, tj. sieci wybudowanej w obrębie
miejscowości Szczodre, jak i rurociągu tłocznego. Ich uzyskanie planowane jest najpóźniej
do końca września br. Następnie będziemy
informować mieszkańców o możliwości
wpięcia do wybudowanej sieci. Informacje
będą zamieszczone m.in. na stronie BIP Gminy
Długołęka: http://dlugoleka.bip.net.pl oraz
rozwieszone w ogólnie dostępnych miejscach
na terenie m. Szczodre (przystanki, tablice
ogłoszeniowe), jak również będą wysyłane
pocztą wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi przyłącza. Jednocześnie przypominamy
o konieczności podpisania umów z gminą
Długołęka na zaprojektowanie i wykonanie
przyłącza kanalizacji sanitarnej na poszczególnych posesjach. Uwaga ta dotyczy tych właścicieli posesji, którzy nie dopełnili jeszcze tego
obowiązku. Brak zawarcia umowy uniemożliwi
wpięcie i korzystanie z wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej na poszczególnych
posesjach. Szczegółowa informacja dotycząca

budowy i opłaty za przyłącze została przekazana mieszkańcom listownie wraz z 3 egzemplarzami umowy. W razie wątpliwości bądź
pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem
urzędu gminy p. Agatą Ratajczak, tel. 71 323
0 218, a.ratajczak@gmina.dlugoleka.pl lub p.
Elżbietą Brucko-Stempkowską, tel. 71 323 0
217, e.stempkowska@gmina.dlugoleka.pl
Domaszczyn i Wilczyce
W sierpniu podpisano umowy dotyczące wykonania nowych nawierzchni dróg na ul. Ogrodowej w Domaszczynie oraz Złotej i Dębowej
w Wilczycach. Wykonawcą robót budowlanych
będzie firma AN-GREG Grzegorz Stiller. Zakres
robót na ul. Ogrodowej w Domaszczynie
obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni
drogi i zjazdów z kostki betonowej wraz z jej
konstrukcją oraz poboczami z kruszywa. Drogi
na ul. Złotej i Dębowej w Wilczycach będą posiadały nową nawierzchnię bitumiczną. Łączna
wartość realizowanych robót to ponad 1 mln
zł. Termin zakończenia prac na ul. Ogrodowej
przypada na pierwszą połowę października
natomiast zakończenie prac na ul. Złotej
i Dębowej w Wilczycach przewidywane jest
w listopadzie.

Budowa oświetlenia
n Rozstrzygnięty został pierwszy przetarg
i rozpoczęta została budowa oświetlenia
drogowego w miejscowościach gminy: Bielawa, ul. Hiacyntowa, Lawendowa, Jaśminowa,
Długołęka, ul. Słowicza, dz. 80/17, Piecowice,
ul. Jasna, Oleśniczka, dz. nr 370, Oleśniczka,
dz. nr 342, 235/1, Wilczyce, ul. Malinowa, Stokrotkowa, Poziomkowa, Łozina, dz. nr 144/6,
305/3, Łozina, dz. nr 56/1, 298/3, Kiełczów, ul.
Zielona, Kiełczów, ul. Wrocławska - Wilczyce,
dz. nr 1/5. Termin zakończenia budowy to 28
października.
n Rozstrzygnięty został także drugi przetarg na budowę kolejnych inwestycji oświetleniowych w miejscowościach: Kątna, dz. nr 188,
Kątna, ul. Pogodna, Raków, dz. nr 389, 390,
Węgrów, dz. nr 117, 119, Siedlec, ul. Cicha, Borowa, ul. Dębowa do m. Stępin, dz. nr 372/4,
Długołęka, ul. Wschodnia do m. Kamień, ul.
Bursztynowa, Kiełczów, ul. Borowa, Kiełczów,
ul. Krótka. Termin zakończenia budowy to 30
listopada.
n Opracowywany jest przetarg dotyczący
wykonania dokumentacji projektowej (wraz
z dostawą materiałów na ich budowę) w miejscowościach: Bąków, ul. Wiązowa, Polna,

Dębowa; Bielawa, ul. Olchowa; Długołęka, ul.
Myśliwska, Łowiecka, Jaśminowa; Długołęka,
ul. Różana, ul. Robotnicza (do PKP); Dobroszów Oleśnicki, ul. Szkocka, Szwedzka; Godzieszowa, dz. nr 189; Pruszowice, ul. Zielna;
Ramiszów, dz. nr 140/6; Stępin, dz. nr 425/6;
Szczodre, ul. Cisowa, Lazurowa; Brzezia Łąka
ul. Spokojna; Brzezia Łąka ul. Szkolna i Ogrodowa; Kiełczów, ul. Agrestowa; Kiełczów, ul.
Mleczna; Kiełczów, ul. Kwiatowa; Kiełczów, ul.
Wilczycka – ul. Szkolna - oświetlenie przejścia
dla pieszych, Wilczyce, ul. Łąkowa (dz. nr
416); Wilczyce, ul. Wrocławska – ul. Polna oświetlenie przejścia dla pieszych, Wilczyce,
ul. Wrocławska – ul. Borowa - oświetlenie
przejścia dla pieszych, Wilczyce, ul. Wrocławska – ul. Dębowa - oświetlenie przejścia dla
pieszych. Realizacja budowy w 2020 r.
Dokumentacja
do publicznego wglądu
Opracowana została „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy
Długołęka w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe”. Zostanie ona wyłożona do
publicznego wglądu - ogłoszenia na tablicach
informacyjnych w miejscowościach 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.
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Z ŻYCIA GMINY

Powstanie przedszkole i żłobek
5

września Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przekazał
gminie Długołęka w formie darowizny teren pod budowę tej
jakże potrzebnej instytucji. - Dziękuję
przedstawicielom uczelni za ten gest.
Dzięki przekazaniu terenu, w Kiełczowie stanie obiekt, na który od wielu lat
z niecierpliwością czeka bardzo duża
część mieszkańców naszej gminy. Jestem szczęśliwy, że ruszamy z inwestycją, która jest dla mnie jednym z priorytetów – mówi wójt Wojciech Błoński.
Urzędnicy pracują już nad projektem
funkcjonalno-użytkowym z koncepcją żłobka i przedszkola. - Obecnie
pracujemy nad projektem układu
funkcjonalnego, wyglądu elewacji
i organizacji zieleni, przestrzeni do
zabaw wokół obiektu oraz parkingów – wylicza Iwona Zielińska-Gacek
z wydziału remontów i inwestycji.
Obiekt pomieści 12 oddziałów przed-

szkolnych oraz 6 żłobkowych. - Planujemy oddzielne place zabaw dla przedszkola i żłobka, dla żłobka dodatkowo
tarasy zewnętrzne. Konstrukcja budynku będzie modułowa – precyzuje
urzędniczka. -Przy tym projekcie chcemy wykorzystać rozwiązania wspomagające ekologię i ochronę środowiska,
w tym głównie źródła energii odnawialnej – dodaje Zielińska-Gacek.
Gmina Długołęka przystąpiła już do
partnerskiego projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II” wraz z woj. dolnośląskim,
na który złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020
dotyczący funkcjonowania żłobka. Pod
koniec roku planujemy złożenie wniosku
o dofinansowanie budowy żłobka w ramach programu „Maluch +” edycja 2020.
Ponadto gmina będzie się starać o dofinansowanie rozwiązań niskoemisyjnych,
tj. paneli fotowoltaicznych oraz pompy
ciepła w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Inwestycja ma być gotowa do użytku od
września 2020 r.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

fot. Paweł Kościółek

Mamy świetną wiadomość dla
wszystkich rodziców, opiekunów
i ich małych podopiecznych.
W Kiełczowie powstanie drugi
gminny żłobek i przedszkole!

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym zaowocuje priorytetową inwestycją dla gminy Długołęka. Wójt z urzędniczkami z wydziału planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami oraz reprezentantem uniwersytetu zaraz po podpisaniu stosownych dokumentów

Kreatywny plac zabaw dla Kiełczowa

Ruszyła budowa Podwórka talentów NIVEA
w Kiełczowie, który miejscowość wygrała
w plebiscycie internetowym. Prace mają
zakończyć się pod koniec września.

fot. https://podworko.nivea.pl/

P
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lac zabaw będzie podzielony na trzy strefy: strefę aktywności (huśtawka bocianie
gniazdo, kubik wspinaczka, trampoliny
oraz terenowe plansze dla gier: skok w dal,
gra w kapsle, twister); strefę naukową (piaskownica naukowa, rowerek, planetarium, zegar słoneczny) i strefę artystyczną (tuba do rozmawiania dla 6
osób, tablice muzyczne, bębny i teatrzyk). - W obrębie placu znajdą się również elementy infrastruktury tj.: kosze na śmieci i ławki. Ponadto cały teren
zostanie ogrodzony – dodaje Tomasz Kudyba, kierownik wydziału porządku publicznego i transportu. Podwórko talentów Nivea znajdować się będzie
za szkołą, na placu zieleni dzielącym parking od
Orlika.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Park w Szczodrem
coraz piękniejszy

Trwa rewitalizacja parku w Szczodrem. Zakończył się już pierwszy
etap prac.

Z

w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie
parku”). Wysokość dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa to ok. 3,5 mln zł. - Chcemy
przywrócić parkowi funkcje społeczno-kulturowe i nadać nowe, poprzez zagospodarowanie
terenu w sposób zachęcający do zwiększenia
aktywności społecznej i rekreacyjnej oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych w parku. Celem
bezpośrednim jest zagospodarowanie istniejącej przestrzeni publicznej zabytkowego parku
w harmonii z otoczeniem i zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,
w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego cza-

su – mówi wójt Wojciech Błoński.
Drugi etap prac ma potrwać do 15 października
i dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu („Rewitalizacja Parku w Szczodrem – zagospodarowanie terenów zielonych”)
w wysokości ok. 350 tys. zł. Rewitalizacja parku
w Szczodrem kosztować będzie ponad 7,7 mln

zł. Ponadto, w obrębie parku, prowadzone są
prace związane z wykonaniem i montażem
oświetlenia oraz monitoringu. Prognozowany
termin ich zakończenia to także październik br.,
a kwota przeznaczona na realizację zadania sięga
nieco ponad 523 tys. zł.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

akończone niedawno pierwsze prace objęły budowę i modernizację parkingów,
ścieżek parkowych wraz z wprowadzeniem ścieżek tras edukacyjnych (przyrodnicza, historyczna i Kumaka), wykonanie placu
zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych
oraz terenów aktywności fizycznej (labirynt,
wioska wiklinowa, pagórki trawiaste z tunelami) a także montaż elementów infrastruktury
technicznej tj. śmietniki, ławki, tablice informacyjne, pomosty dla kajakarzy i wędkarzy. Zadanie pierwsze dofinansowane jest z Regionalnego
Programu Województwa Operacyjnego na lata
2014-2020 (tytuł projektu „Rewitalizacja Parku

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Konkurs na logo i maskotkę
Wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński ogłosił konkurs
na logo oraz maskotkę zmodernizowanego parku w Szczodrem. Jest on dedykowany wszystkim uczniom z terenu naszej
gminy.

K

fot. Łukasz Haraźny

onkurs odbywa się pod patronatem gminnych szkół i każda z nich do
30 września powinna wytypować trzy najlepsze prace konkursowe.
Dla wszystkich wyróżnionych przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody,
a dla zwycięzcy zaproszenie VIP oraz prezentację podczas uroczystości otwarcia parku w Szczodrem, które zaplanowane jest na październik.
Paweł Kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

fot. Piotr Duszeńko

Spotkań wójta z mieszkańcami ciąg dalszy

W sierpniu i wrześniu wójt Wojciech Błoński odwiedził
wszystkie 21 miejscowości w okręgu wyborczym nr 1
i nr 4. Na konsultacje z mieszkańcami zaproszeni zostali
także gminni radni, którzy w większości skorzystali
z możliwości odwiedzenia naszych sołectw.

W

fot. Piotr Duszeńko

szystkie spotkania mają na celu poznanie problemów
na danym terenie, by w najbliższym czasie wypracować długofalowy plan rozwoju gminy. Co najczęściej
sygnalizowali mieszkańcy? - Braki w infrastrukturze
drogowej i kanalizacji, problemy z gazyfikacją i komunikacją,
czyli tematy, które powtarzają się wszędzie, w całej gminie – relacjonuje Piotr Duszeńko z wydziału spraw obywatelskich, który
towarzyszył wójtowi w tych spotkaniach.
- Nawet w połowie sołectw nie ma chodników, kanalizacji,
świetlic, nie mówiąc o tym, że tak ogromna gmina nie wybudowała do tej pory chociażby kilometra ścieżek rowerowych – dodaje Duszeńko, podkreślając, że aż w 12 sołectwach w tym okręgu
spotkania odbyły się na dworze ze względu na brak świetlic w tych
miejscowościach.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Piękna inauguracja
roku szkolnego w Siedlcu

fot. Paweł Kościółek

T

Paweł Kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Paweł Kościółek

fot. Paweł Kościółek

fot. Paweł Kościółek

ym razem Szkoła Podstawowa m.
Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu była gospodarzem tej niezwykłej
uroczystości. Na początku, zgodnie z tradycją, wprowadzono sztandar przy
akompaniamencie hymnu narodowego,
a potem wszyscy zebrani goście odśpiewali
Mazurka Dąbrowskiego. - Jestem wzruszony
faktem, że wszyscy, bez wyjątku, odśpiewali hymn. Szacunek do historii i najwyższych
wartości kraju są niezwykle ważne. Dobrze,
że je kultywujecie – otworzył spotkanie
wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński.
Głos zabrała również dyrektor Maria Bie-

gańska, która życzyła wszystkim uczniom
przede wszystkim bezpiecznego, pełnego
wzorowych ocen roku szkolnego oraz ksiądz
proboszcz Norbert Jerzak, który nie tylko
pobłogosławił uczestników, ale pozostawił
ich z przesłaniem, że nauka jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka.
Podczas inauguracji odbyło się uroczyste
wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które
odebrały: Katarzyna Lelonkiewicz (SP w Borowej), Anna Kusztal (SP w Brzeziej Łące),
Justyna Kusaj-Stefańska (SP w Kiełczowie),
Edyta Siewierska, Kamila Roszko, Dorota
Słomka (ZSP Długołęka). Absolwentem roku
2019 wśród uczniów został Filip Fret (SP
w Siedlcu), gimnazjalistą roku Wojciech Król
(gimnazjum w Siedlcu), a licealistą roku Julia Kuczma (LO im. Olimpijczyków Polskich
w Długołęce).

fot. Paweł Kościółek

Uroczyście wystrojona hala sportowa, komplet uczniów i nauczycieli,
przedstawienia nawiązujące do historii kraju – tak w wielkim skrócie
wyglądała inauguracja gminnego
roku szkolnego.
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fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

Na ludowo z przytupem

D

Impreza tętniła życiem
Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści: Kultywator, O Matko i Córko, Zespół Tańca Ludowego „Długołęka”, Karol Rajter
oraz duet Gentleman’s. Publiczność świetnie bawiła się także
przy muzyce Ikarus Feel, WonerSa i gwiazdy wieczoru Power
Play. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników dożynek był Gminny
Turniej Sołectw, stoiska wsi oraz kół gospodyń wiejskich, które serwowały domowej roboty przysmaki, a także towarzyszące
imprezie atrakcje, tj. wesołe miasteczko, strefa malucha czy polana sołtyski – miejsce wypoczynku, w którym królowały leżaki,

snopy siana, regał z książkami do wzięcia/wymiany i wymiennik
roślinny. „Maskotkami” tego sielskiego miejsca były przepiękne
alpaki, które można było nakarmić, a doskonałym przerywnikiem
w zabawie warsztaty z plecenia wianków (prowadzone przez
GOK) czy kiszenia warzyw. Nie zabrakło konkursów dla sołectw.
Wśród 24 wieńców najwyżej ocenione przez komisję zostały te
przygotowane przez Kątną, Jaksonowice i Stępin. Z 21 stoisk
dożynkowych wyróżniono kram Oleśniczki, a zdaniem jury najsmaczniejszą grochówkę zaserwowały Pasikurowice. Nagrodzeni
zostali zarówno zwycięzcy, jak i reszta sołectw biorących udział
w konkursach. Nagrody w postaci czeków wręczył wójt Wojciech
Błoński – będzie je można zrealizować na potrzeby wsi. Zachęcamy do odwiedzenia https://www.facebook.com/wdlugolece/
i obejrzenia obszernej fotorelacji.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

fot. Łukasz Haraźny

ożynki gminne tradycyjnie rozpoczął korowód wieńców, w którym ruszyły reprezentacje 24 miejscowości.
Poprowadzony przez wójta Wojciecha Błońskiego i jego
małżonkę oraz orkiestrę dętą z Domaniowa, był idealnym wprowadzeniem do święta plonów i mszy świętej polowej,
której przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Płukarski. Starostami dożynek byli Karolina Orłowska-Warga i Jacek Masternak,

którzy przekazali gospodarzowi gminy bochen chleba, upieczony
z mąki z tegorocznego zboża, z prośbą „by był dzielony roztropnie i sprawiedliwie wśród mieszkańców, i by nie zabrakło go dla
żadnej rodziny”. Wójt natomiast dziękował wszystkim rolnikom
i pracującym na rzecz rolnictwa w gminie Długołęka.
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fot. Łukasz Haraźny

Dożynki Gminy Długołęka 2019 za nami – udana zabawa, która dzisiaj przywołuje same miłe
wspomnienia. Brzezia Łąka podjęła wyzwanie
współorganizacji gminnego wydarzenia i stanęła
na wysokości zadania. Pięknie ozdobiona wieś,
uśmiechnięci ludzie, kolorowe stoiska – te obrazki na długo pozostaną w naszej pamięci.

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

fot. Łukasz Haraźny
fot. Łukasz Haraźny
fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny
fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

Z życia gminy

Partnerzy
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszym Partnerom (logotypy poniżej), wśród których znaleźli się również Piaskopol, Energia Plus Gaz Fotowoltaika, LPG Endermologie Mesange Studio oraz Szkoła Podstawowa
im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące. Serdeczne podziękowania należą się także mieszkańcom i Radzie Sołeckiej Brzeziej Łąki z sołtysem na czele, Kołu Gospodyń Wiejskich Brzeziołączanki oraz OSP Brzezia Łąka.

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Tymoteusz Michaś, stypendysta
wójta gminy Długołęka, wspólnie
z kolegami z klubu golfowego
Toya Golf & Country Club Wrocław,
został Klubowym Mistrzem
Polski 2019.

fot. Archiwum prywatne Tymoteusza Michasia

fot. Archiwum prywatne Tymoteusza Michasia

Mamy Klubowego Mistrza Polski!

untry Club. Mistrzowski puchar pozostał
w dolnośląskim, niezwykle utytułowanym
klubie, który triumfował nie tylko w 2018
roku, ale też nieprzerwanie w latach 20102013. Zawody Citi Handlowy Klubowe Mistrzostwa Polski dzielą się na dwie grupy:
kwalifikacyjną (26 drużyn) i mistrzowską
(20 drużyn). Droga do zwycięstwa jest bardzo długa. Awans do grupy mistrzowskiej
gwarantują tylko dwa pierwsze miejsca
w grupie kwalifikacyjnej. W obu grupach
zawody trwają przez cztery dni – niezależnie od warunków pogodowych, zawodnicy

codziennie pokonują pieszo 18 dołków, co
daje około 10 kilometrów w czasie mniejszym niż pięć godzin. Zawodnicy Toyi walczyli w grupie mistrzowskiej. - Prawie cały
mecz, mimo remisu, kontrolowała ekipa
z Sobieni, dopiero na przedostatnim dołku,
dzięki spektakularnym uderzeniom, dałem
naszej parze punkt prowadzenia. Świetnie się uzupełnialiśmy, dobra komunikacja
i wiara w siebie dały nam piękne zwycięstwo, które zadecydowało o awansie reprezentacji do finału – wspomina Tymoteusz
Michaś z Wilczyc.

- Zespół chwilę podelektuje się wygraną, ale
nie będzie czasu na odpoczynek, bo triumf
oznacza również awans do klubowych mistrzostw Europy, które jesienią odbędą się we
Francji – dodaje.
Skład drużyny mistrzowskiej Toya Golf &
Country Club: Jan Szmidt jr, Jakub Urbański,
Yu-Hao Chen, Tymoteusz Michaś, Jan Szałagan, Jakub Ćmikiewicz, Paul Grabka, Patryk
Jabłoński – kapitan. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

pływanie, golf, tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, sporty motorowe, żeglarstwo, jeździectwo, szachy oraz gimnastyka.
Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w sportach indywidualnych uznaje się:
1. I-VI miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucharach
Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2. I-VI miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucharach
Europy, Uniwersjadach,
3. I-VI miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach
Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
4. I-VI miejsce w zawodach makroregionalnych,
5. I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska,
6. Powołanie do kadry narodowej.

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w sportach drużynowych uznaje się:
1. I-VI miejsce w Mistrzostwach Świata, Pucharach
Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2. I-VI miejsce w Mistrzostwach Europy, Pucharach
Europy, Uniwersjadach,
3. I-III miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharach
Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
4. I-III miejsce w zawodach makroregionalnych,
5. I-III miejsce w Mistrzostwach Dolnego
Organizatorem zawodów sportowych mogą
być tylko: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski,
Międzynarodowe Federacje Sportowe, Euro-

pejskie Federacje Sportowe, Polski Związek
Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
Do wniosku o przyznanie stypendium, który dostępny jest na www.gmina.dlugoleka.pl
w zakładce Sport, należy dołączyć dokument
z właściwego związku sportowego potwierdzający osiągnięte wyniki sportowe; dokument poświadczający kontynuowanie nauki
na dzień składania wniosku (zaświadczenie ze
szkoły) oraz klauzulę informacyjną podpisaną
przez osobę wnioskującą (jej wzór również
dostępny jest na stronie gminy w zakładce
Sport).

T
Stypendia dla sportowców

oya Golf obroniła ubiegłoroczny
tytuł klubowego Mistrza Polski. Na
swoim polu golfowym, położonym
w Krynicznie, jej reprezentanci pokonali w finale First Warsaw Golf & Co-

Do 30 września w urzędzie gminy
można składać wnioski o stypendia
sportowe za osiągnięcia uzyskane od 1 października 2018 r. do 30
września 2019 r. Stypendium będzie
wypłacane kwartalnie w roku 2020.

S

typendium sportowe może być przyznane mieszkańcowi gminy Długołęka,
który na dzień złożenia wniosku kontynuuje naukę i nie ma więcej niż 25 lat
a wysokie wyniki sportowe uzyskał w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej na trawie,
unihokej, lekkoatletyka, sporty walki, taniec,
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Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Jakub Kochański
wydział spraw obywatelskich
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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Uczniowie z Mirkowa
pokochają WF na nowo
Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP
w Mirkowie odbyło się już w nowej sali
gimnastycznej. Społeczność szkolna długo czekała na tę inwestycję. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się ją oddać
do użytku przed oficjalnym rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.

T

fot. Archiwum UG Długołęka

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Archiwum UG Długołęka

fot. Archiwum UG Długołęka

fot. Archiwum UG Długołęka

fot. Paweł Kościółek

en rok szkolny na pewno będzie niezwykły. W końcu, po dwóch latach budowy,
do użytku zostało oddanych aż osiem nowych sal lekcyjnych, które będą pełnić
funkcje pracowni przedmiotowych. Uczniowie
z pewnością ucieszą się także z kolorowych korytarzy, większej biblioteki i szatni wyposażonej
w nowe szafki. Wkrótce czeka nas też uroczystość
związana z otwarciem naszej nowej szkoły – piszą
nauczyciele na stronie internetowej placówki.
Nowa sala gimnastyczna wyposażona została
w boisko do koszykówki (dwa treningowe), boisko
do siatkówki (dwa treningowe), jest również przystosowana do rozgrywek w tenisa ziemnego, piłkę
ręczną, badmintona oraz w 26 szt. drabinek gimnastycznych. Nie zabrakło tablicy wyników i piłkochwytów, które zostały zamontowane na ścianach
szczytowych. Sala została wyposażona w kotarę
grodzącą, która pozwoli na rozgrywanie np. dwóch
meczów siatkówki w tym samym czasie. Na zapleczu znalazły się prysznice i szafki ubraniowe dla 32
osób (64 schowki). Powierzchnia użytkowa wynosi
666,84 mkw.
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fot. Miłosz Krzemiński

Brzezia Łąka
pachnąca lawendą

Od kilku lat na terenie naszej gminy kańcami naszej gminy. Miło posłuchać, z jaistnieje piękne, wspaniale pachnące kim zaangażowaniem i zapałem opowiadają
o swoim hobby. Własnoręcznie wytwarzają
miejsce, do którego chce się wracać. wiele produktów z tej, jak się okazuje, leczMowa o plantacji lawendy państwa niczej rośliny. Stoisko z wyrobami z lawenMasternaków z Brzeziej Łąki. Lawen- dy, na którym można zakupić rośliny, oleje,
przetwory z dodatkiem lawendy, jest stałym
dowy ogród, zapach unoszący się
punktem na gminnych imprezach.
w powietrzu i zakochana w lawendzie pani Małgosia, tworzą wspania- Magia lawendy
Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę
ły klimat tego miejsca.

P
12

aństwo Masternakowie w ogrodzie
za swoim domem w Brzeziej Łące postanowili założyć lawendowy ogród
i podzielić się swoją pasją z mieszGazeta Gminy Długołęka

z tego, ile różnych zastosowań i właściwości ma lawenda. Ta roślina znana jest przez
większość ludzi z pięknych fioletowych
kwiatów i upajającego zapachu, okazuje się
jednak, że nie są to jej największe zalety.

Olejek lawendowy ma właściwości kojące
i wspomaga zabliźnianie i leczenie różnego
rodzaju zmian skórnych. Napary z lawendy
wspomagają wchłanianie krwiaków i siniaków. Poza leczeniem zmian skórnych, olejek lawendowy stosowany do inhalacji może
działać wspomagająco w leczeniu przeziębień, zapaleń oskrzeli czy migdałków. Napary z kwiatów lawendy działają napotnie
i rozgrzewająco.
Właściwości lawendy są też wykorzystywane w kuchni. Kwiaty i liście lawendy,
ze względu na właściwości wspomagające
trawienie, są doskonałą przyprawą do dań
ciężkostrawnych - tłustych mięs i deserów.
Lawenda jest też wykorzystywana jako sku-

teczny sposób na komary w ogrodzie oraz
jako odstraszacz moli odzieżowych. Jakby
tego było, mało Państwo Masternakowie
produkują też wodę lawendową, która może
posłużyć jako naturalne perfumy, dodają lawendę do soków, miodu, przetworów
z owoców.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tej
wyjątkowej roślinie, zapraszamy do Brzeziej Łąki oraz na profil facebookowy Magia Lawendy (https://www.facebook.com/
pages/category/Product-Service/Magia-lawendy).
Miłosz Krzemiński
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy / Finanse

Pomaganie jest fajne!
Gminni Aktywiści to nowa inicjatywa
w gminie Długołęka, powstała z potrzeby
serca, pasji i niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi.

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

fot. www.facebook.com/gminniaktywisci/

J

esteśmy grupą mieszkańców, którzy chcą zrobić coś
dla swoich miejscowości, dla naszej gminy – piszą
o sobie Gminni Aktywiści, czyli 11-osobowa grupa
ludzi, w której jest trójka sołtysów a także działacze społeczni znani w gminie Długołęka od lat. Biorą sprawy
w swoje ręce, nie oglądając się na innych i sprawia im
to dużo radości. - Chcielibyśmy, żeby nasza społeczność
była lepiej zintegrowana, żebyśmy ze sobą współdziałali, pomagali przy wspólnych projektach społecznych,
a kiedy trzeba, zdrowo rywalizowali – dodają.
Ostatnio Gminni Aktywiści angażowali się w pomoc
pogorzelcom z Rakowa, którzy zostali bez dachu nad
głową: organizowali zbiórkę potrzebnych rzeczy, a potem ich transport do poszkodowanych, jednym słowem
ogarniali logistycznie te kwestie, które dla innych ludzi – chcących przekazać potrzebującym odzież, meble
czy sprzęt AGD – były trudne. Działalność Gminnych
Aktywistów, którzy skrzyknęli się dzięki projektowi
Fundacji Manufaktura Inicjatyw pn. „Szkoła liderów-animatorów”, wspiera Urząd Gminy Długołęka.

Gminni Aktywiści to:
Agnieszka Cichocka, Kiełczów, Magdalena Giez-Piotrowska, Kiełczów, Aneta Grocholska, Długołęka, Leszek Kędzior, Domaszczyn,
Agata Krzynówek-Krysa, Bukowina, Wojtek Maciąga, Wilczyce, Ewa Mika-Grząka, Mirków, Beata Nartowska, Kamień,
Katarzyna Szkirpan, Kiełczów, Małgorzata Tylkowska, Mirków, Aleksandra Ziółkowska, Kiełczów

ZMIANY W PRZEPISACH.
BIAŁA LISTA ORAZ MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI
Od dnia 1 września 2019 r. Szef Krajowej Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi według nowych zasad wykaz podatników VAT (tzw. Biała
Lista VAT). Wśród danych ewidencyjnych są zamieszczone rachunki
bankowe, którymi podatnicy zobowiązani są posługiwać się na swoich
fakturach.

Mechanizm podzielnej płatności dotyczy między innymi następujących grup towarów
i usług:

wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
odpady, złom, surowce wtórne;
elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy,
obec powyższego dokonanie płatności przez gminę Długołęka dla kontrahenta konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
nastąpi po zweryfikowaniu rachunku bankowego z „Białą Listą”. Jeżeli numer paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
rachunku nie będzie się zgadzał, gmina będzie zobowiązana do powiadomienia
Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla kontrahenta o dokonaniu płat- prawa do emisji gazów cieplarnianych;
ności na inny rachunek bankowy.
roboty budowlane;
węgiel;
Ponadto od 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania mechanizmu po-

W

dzielnej płatności transakcjach dotyczących towarów i usług wymienionych w załączniku nr
15 do ustawy o VAT, oraz w których kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto. W takim przypadku kontrahenci mają obowiązek umieszczenia informacji na fakturze
o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Naszych kontrahentów prosimy o dokładne sprawdzanie faktur, które składane są do gminy.

Marta Woźniak
wydział finansów publicznych
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Z życia gminy

Nie dajmy się oszukać!
Cały czas dochodzi do wyłudzania
pieniędzy na terenie naszej gminy.
Ofiarami oszustów padają przede
wszystkim osoby starsze. Policja
apeluje: bądźmy czujni i reagujmy
natychmiast, dzwoniąc pod numer
alarmowy.

N

Dlatego trzeba pamiętać
o kilku ważnych wskazówkach:
1. Jeśli odwiedza Państwa osoba podająca się za pracownika instytucji pań-

stwowej, należy poprosić ją o okazanie legitymacji służbowej, a jeśli nie
chce tego zrobić, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję;
2. Nie wolno zostawiać interesanta, bądź
jakiegokolwiek innego nieznanego gościa
samego w mieszkaniu. Jeśli mieszkacie

fot. freepik

ie należy wpuszczać do domu obcych ludzi a już na pewno nie
można dawać im żadnych pieniędzy. Ryzykujemy wówczas utratę oszczędności całego życia – ostrzega asp.
szt. Tomasz Murawiec z komisariatu policji w Długołęce. - Przestępcy pod różnymi
pretekstami czekają tylko, aby dokonać kradzieży pieniędzy, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów. Podszywają się pod
policjantów, funkcjonariuszy CBŚ, pracowników służby zdrowia, ZUS-u, banku, elektrowni itp. Ich ofiarami najczęściej padają
osoby starsze i samotne – dodaje policjant.

Państwo sami, należy poprosić telefonicznie o pomoc, w ten sposób uniemożliwia
się złodziejowi dokonanie kradzieży.
3. Jeśli jest to możliwe, nie należy wypłacać w mieszkaniu żadnych pieniędzy.
4. Nie wpuszczać do mieszkania osób obcych, nawet jeśli ktoś zapyta o możliwość
skorzystania z toalety, poprosi o szklankę
wody lub dostęp do telefonu.

5. Jeżeli otrzymamy informację telefoniczną od osoby podającej się za
członka rodziny, że np. miała wypadek
i trzeba wypłacić pieniądze a następnie
przekazać wskazanej osobie (policjantowi, prokuratorowi itp.) nigdy tego nie
robimy! O takim fakcie informujemy
Policję telefonicznie oraz kontaktujemy się z członkami rodziny. Pod żadnym
pozorem nikomu nie przekazujemy żadnych pieniędzy.

KOMISARIAT POLICJI W DŁUGOŁĘCE

nr tel. 71 315 21 77

Numer alarmowy

997 i 112

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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szka Boru
fot. Agnie

Każdy senior, który ukończył 60 lat,
może wyrobić sobie Ogólnopolską
Kartę Seniora. Upoważnia ona do
zniżek w wielu punktach w całej
Polsce, w tym m in. w sanatoriach,
uzdrowiskach, przychodniach,
gabinetach rehabilitacji,
instytucjach zdrowia i kultury.

ta

Drogi seniorze, skorzystaj ze zniżek!

O

gólnopolska Karta Seniora jest wydawana w celu aktywizacji seniorów oraz umożliwienia osobom, które ukończyły 60 lat, korzystanie
z ulg oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów.
Karta jest wydawana bezpłatnie i można ją otrzymać po wypełnieniu
formularza w Urzędzie Gminy Długołęka (pok. nr 4, na parterze). Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO,
które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości
życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.
Lidia Góral
wydział spraw obywatelskich
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy/ochrona środowiska

Graham Masterton

Klasa hokejowa
w szkole w Łozinie

w Długołęce

Mieszkańcu! Złóż deklarację!		
Drodzy mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości.
W deklaracji należy wskazać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
wynoszą:
- zbiórka selektywna (opłata od mieszkańca za miesiąc) 12,00 zł brutto
- zbiórka nieselektywna (opłata za
mieszkańca za miesiąc) 28,00 zł brutto.
Całkowita opłata miesięczna zależna
jest od ilości zadeklarowanych mieszkańców na nieruchomości oraz stawki
opłaty zależnej od formy prowadzonej
zbiórki (selektywna/nieselektywna).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości należy
uiszczać w terminach kwartalnych do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca i 15 października danego
roku na wskazany przez Urząd Gminy Długołęka indywidualny numer rachunku bankowego.

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

S

potkanie odbędzie się 19 września
o godz. 17 w sali konferencyjnej
urzędu gminy w Długołęce (ul. Robotnicza 12). Graham Masterton
urodził się w 1946 roku w Edynburgu. Na
początku swojej kariery pracował jako reporter i dziennikarz. Debiutował w 1976 r.
horrorem „Manitou”, który stał się światowym bestsellerem. Oprócz horrorów Masterton pisze thrillery, powieści historyczne i romanse. Od lat zajmuje się również
seksuologią. Jego powieści otrzymały wiele

międzynarodowych nagród. Autor jest silnie związany z naszym krajem. Polakiem był
jego pradziadek, z Polski pochodziła również jego żona. Pisarz ceni polską kulturę
i kuchnię, często i chętnie przyjeżdża nad
Wisłę. W ostatnich latach czyni to głównie
we współpracy z Aglomeracją Wrocławską,
w ramach projektu Rozczytana Aglomeracja
odwiedzając biblioteki i spotykając się z czytelnikami.
Mariola Golinczak
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce

Мешканцю! Подай декларацію!
Шановні мешканці, нагадуємо Вам про зобов’язання
подати декларацію на комунальні відходи
протягом 14 днів з дати проживання в даному
помешкані. В декларації вказується
кількість осіб, які там проживають.
Тарифи на комунальні відходи
для мешканців, що орендують
житло від власників нерухомості:
- Відходи сортовані (плата за
1 особу на місяць) 12,00 зл
брутто.
- Відходи несортовані (плата
за 1 особу на місяць) 28,00, 00
зл брутто.
Загальний щомісячний
платіж базується на кількості
офіційно проживаючих осіб та
вартості оплати, в залежності
від форми збору (сортоване/
несортоване).
Оплата за комунальні відходи
повинна бути сплачена щоквартально до
15 січня, 15 квітня та 15 жовтня поточного
року на індивідуальний номер банківського
рахунку, що надає Ужонд Гміни Длуголенка.
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Fot. freepik.com

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą

fot. https://www.facebook.com/PolskiHokej

N

a inauguracji roku szkolnego
w Łozinie pojawili się przedstawiciele PZHT. Mateusz
Grochal oraz prezes „Hokej
Superligi” Marcin Nowaczyk przekazali
dyrektor szkoły Ilonie Skowerze sprzęt
sportowy - kije oraz piłki. - Systematyczna praca wykonywana w Łozinie
zasługuje na słowa pochwały. To świetny przykład łączenia edukacji szkolnej
z rozwojem hokejowym, przy ogromnym zaangażowaniu kadry trenerskiej –
mówi Mateusz Grochal z PZHT.

fot. Archiwum GBP

Aglomeracja Wrocławska i Gminna
Biblioteka Publiczna w Długołęce
zapraszają miłośników literatury na
spotkanie autorskie z Grahamem
Mastertonem - szkockim pisarzem,
dziennikarzem, autorem kryminałów, thrillerów, horrorów, powieści
historycznych i romansów.

W szkole podstawowej w Łozinie powstała klasa sportowa
o profilu hokej na trawie. Udało
się to dzięki wsparciu Polskiego
Związku Hokeja na Trawie.
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