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robert lewandowski nowym prezesem Zakładu Usług Komunalnych str. 3 społeczeństwo obywatelskie na fali str. 6

w numerze:

sernica jak z pana tadeusza - najlepsze sery powstają w bielawie  str. 16

przedszkole w borowej już gotowe               str. 8-9

22 grudnia zapraszamy do urzędu na spotkanie opłatkowe                  str. 2

drodzy mieszkańcy!
Boże Narodzenie to wyjątkowe święta,  

pełne zadumy, ciepła i radości. Niech ten szczególny okres będzie  
dla Was czasem rodzinnych spotkań, duchowych przeżyć i refleksji,  

pozwalających docenić codzienność w jej najprostszym wydaniu  
- bez pośpiechu i pogoni za czymś, co w ostateczności nie jest  

tak naprawdę ważne. Liczy się drugi człowiek, poczucie wspólnoty,  
ciepło domowego ogniska. I właśnie tego Wam, drodzy mieszkańcy,  

życzę z całego serca. Bądźmy razem, zapominając o wszelkich troskach.

Natomiast w nadchodzącym 2020 roku życzę spełnienia w życiu  
prywatnym i zawodowym, oraz tego, co najważniejsze - zdrowia i miłości.

 przewodnicząca rady gminy Długołęka wójt gminy Długołęka
 maria szymerowska wojciech błoński
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22 grudnia zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do urzędu gminy na spotkanie opłatko-
we. 

w ostatnią niedzielę przed wigilią 
Bożego Narodzenia pragniemy 
Państwa zaprosić do wspól-
nego dzielenia się opłatkiem, 

kolędowania i ubierania choinki. 
Chętni mogą przynieść ze sobą ozdo-
by, które zawisną na specjalnie wy-
eksponowanym w holu urzędu świą-
tecznym drzewku. Będzie też okazja do 
skosztowania wigilijnych przysmaków, 
przygotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich: barszczu czerwonego, pierogów, 
kapusty z grochem i pierników. Pierwsze 100 
osób otrzyma w prezencie świąteczne kubki. - Mam na-
dzieję, że spotkamy się w dużym gronie, złożymy sobie 
życzenia i miło spędzimy czas, tak po prostu. Liczę na 
Państwa obecność – zaprasza wójt Wojciech Błoński. 
Spotkanie opłatkowe rozpocznie się o godz. 12. 

agnieszka BoruTa
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą 

Od stycznia 2020 r. każdy mieszkaniec gminy 
Długołęka za wywóz odpadów zbieranych se-
lektywnie zapłaci 19 zł miesięcznie (uchwała 
nr XIV/148/19 rady gminy Długołęka z dnia 21 
listopada 2019 r.) i co ważne - zgodnie z obo-
wiązującym prawem – od przyszłego roku 
trzeba będzie odpady segregować. 

nowa stawka za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi jest wyższa od ubiegłorocznej. 
Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Ewelina Byra 
z wydziału ochrony środowiska: „Wzrost staw-

ki jest przede wszystkim wynikiem zmiany przepisów 
prawa oraz zmianą wysokości opłaty marszałkowskiej za 
przyjęcie jednej tony odpadów zmieszanych do instalacji 
regionalnej, która od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie ze 170 
zł na 270 zł i sukcesywnie rosła będzie w kolejnych la-
tach. Nowa stawka jest również wynikiem wzrostu cen 
energii, płacy minimalnej oraz wprowadzenia w życie 

regulacji określających wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego składowisk odpadów (ta 
ostatnia jest odpowiedzią na falę pożarów składowisk, 
która przetoczyła się przez nasz kraj). To wszystko spo-
wodowało, że firmy startujące do przetargów znacznie 
podniosły ceny swoich usług.  Tendencja ta obowiązuje 
w całym kraju, a w wie lu przypadkach wyniosła ponad 
100 proc. wzrostu.

Do postępowania przetargowego na wywóz odpadów na 
terenie gminy Długołęka wpłynęły dwie oferty. Pierwsza 
z nich – firmy Chemeko System Sp. z o.o. - zaoferowa-
ła odbiór odpadów za stawkę wyższą od obecnej o ok. 50 
proc. Kolejna opiewała na kwotę wyższą o ok. 135 proc. 
Gmina wybrała korzystniejszą ofertę i związała się z firmą 
Chemeko System 4-letnim kontraktem.”

Dla porównania, tak wyglądają stawki w sąsiednich gmi-
nach: Trzebnica 22 zł, Wisznia Mała 23 zł, Czernica 18 zł, 
Oborniki Śląskie 23 zł.

paweł kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

spis treści /z życia gminy

Witajcie na świecie!  str. 2

Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców  str. 2

Dlaczego zapłacimy więcej za wywóz odpadów?  str. 2

Odważnie patrzę w przyszłość. Wywiad z nowym prezesem ZUK-u  str. 3

Skąd jesteśmy? Historię naszej gminy pokazano na scenie str. 4-5

Społeczeństwo obywatelskie na fali  str. 6

Dostępna gmina - to nasza gmina  str. 7

Przedszkole w Borowej już gotowe  str. 8-9

Inwestycje w skrócie  str. 9-10

Ekodzieciaki - z myślą o lepszej przyszłości  str. 11

O ekologii słów kilka  str. 12

Migawki kulturalne  str. 12-13

З життя гміни str. 14

Zagraj z nami w świąteczne pomaganie  str. 15

Sernica jak z Pana Tadeusza  str. 16

w tym numerze: 

Miło nam poinformować, że w ostatnich miesiącach  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

WItajcIe  
Na śWIecIe!

Aleksandra Adamczyk, Karol Adamkiewicz, Helena Bachar, Michalina 
Bandziak, Katarzyna Baran , Oliwia Basta, Lilianna Berbeć, Wojciech Błażej, 
Lena Buczek, Kajetan Bugajny, Gabriela Cholewa, Maja Cholewa, Maria 
Ciąćka, Stanisław Cichy, Matylda Cidyło, Michalina Czaja,  Dorian Cząstka, 
Kacper Czerechowski, Anastazja Czternasta, Maria Czuchnowska, Zuzanna 
Dąbrowska, Mikołaj Dobrowolski, Zofia Federowicz, Jagoda Frąk, Aleksandra 
Frej, Helena Gałecka, Michalina Gersztyn, Marlena Głąb, Jagoda Gosk, Emilia 
Grobelna, Mikołaj Haczkowski, Małgorzata Hładczuk, Laura Iwan, Pola Iwan, 
Daniel Jagudzki, Tymon Janczarek, Antoni Kołbuc,  Olivier Kołdras, Mikołaj 
Koman, Hanna Kowalczyk, Mateusz Kowalewski, Hanna Kozak, Martyna 
Krzystek, Kazimierz Kurian, Aleksander Kwiatkowski, Antonina Lasmanowicz, 
Igor Lewko, Iga Lizoń, Filip Łazarz, Martyna Łukasiewicz, Pola Łukasiewicz, 
Julian Łukomski, Liliana Manecka, Matylda Matysiak, Szymon Michowski, 
Stanisław Mierzwa, Alicja Mosińska, Cezary Mucha,  Melania Muszyńska, 
Emilia Myga, Szymon Noga, Amelia Olszyńska, Lena Anna Osetek, Jagoda 
Paczka, Aleksander Palma, Patryk Pałys, Helena Partyka, Mateusz Paśnik, 
Natalia Pawlik, Filip Paździor, Zofia Pelczarska, Aleksandra Pełka, Oliwia 
Piech, Michalina Pietrzak, Pola Pilarczyk, Miłosz Pindral, Pinto Ribeiro, Agata 
Pleciak, Lena Polak, Hubert Połatyński, Hanna Preisner, Nataniel Puzio, 
Kajetan Rębisz, Filip Rosicki, Zbigniew Ruta, Igor Rybak, Konstanty Ryżewski, 
Liliana Siemionow, Malina Skrzypczyńska, Ignacy Smorawski, Rafał Sołtysiak, 
Zofia Stasiak, Antoni Stępień, Mikołaj Stępień, Bruno Szust, Zofia Szweda, 
Hanna Szynalik, Wiktor Śmietana, Maksymilian Świątek, Wojciech Tokarski, 
Laura Tymecka, Zofia Urbaniak, Antoni Warzyński, Natalia Warzywoda, Dawid 
Wawruszczak, Maja Wąsik, Inka Wiktorowska, Olga Wilkocka, Artur Wnętrzak, 
Eliza Wojtowicz, Maks Wrzaszczak, Wiktor Zadka, Malwina Zadorożna, Adam 
Załęski, Marcel Zawada, Alicja Zielińska, Aleksandra Zyskowska.

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

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

Spotkanie opłatkowe 
dla mieszkańców

dlaczego zapłacimy więcej  
za wywóz odpadów?

Takie kubki trafią w ręce 100 pierwszych osób
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Robert Lewandowski w listopadzie 
objął stanowisko prezesa Zakładu 
Usług Komunalnych w Kiełczowie. 
Przez ostatnie 20 lat pełnił istotne 
funkcje w MPWiK Wrocław. Jak sam 
twierdzi, zebrane doświadczenie 
i wiedza na pewno mu się przydadzą, 
ale nie zamierza oglądać się wstecz. 

Jest  Pan przykładem człowieka, któ-
ry w sektorze gospodarki komunalnej 
przeszedł niemal wszystkie szczeb-
le zarządzania. Czy to dziś pomaga 
w prowadzeniu tak dużej instytucji?
Podobno dzisiaj, w szybko zmieniającej się rze-
czywistości, równie ważna, jak zdobyte doświad-
czenie, jest umiejętność ciągłego rozwoju. Mam 
nadzieję, że moje 20-letnie doświadczenie pracy 
w dużej spółce wodociągowej, w której miałem 
szansę przejść ścieżkę od referenta po wicepre-
zesa, będzie bardzo pomocne w nowym miejscu 
pracy. Wiem jednak, że nie można żyć przeszłoś-
cią i trzeba odważnie patrzeć do przodu.

Zostańmy jednak na chwilę w  prze-
szłości. Pełnił Pan funkcję wicepreze-
sa MPWiK we Wrocławiu. Co najbar-
dziej spektakularnego udało się za 
Pana kadencji wykonać?
Pełniąc funkcję wiceprezesa byłem odpowie-
dzialny za pion techniczny. Cieszę się, że ra-
zem z zespołem skutecznie wprowadziliśmy 
systemowy program obniżenia strat wody 
na sieci, który po kilku latach świadomych 
i planowych działań dał bardzo dobry wy-
nik (na poziomie 9,6% za rok 2018 – przyp. 
red.). Jestem też dumny, że razem wypraco-
waliśmy założenia do tzw. retencji na kana-
lizacji ogólnospławnej i zmniejszenia ilości 
ścieków nadmiarowych pogody deszczowej, 
napływających na wrocławską oczyszczalnię 
ścieków. Na początku przyszłego roku ruszy 
budowa zbiornika retencyjnego, mogącego 
zatrzymać 60000 m3 ścieków pogody desz-
czowej. Obiekt ten jest częścią wyżej wymie-
nionej koncepcji.

Jakie największe wyzwania czekają 
na Pana w zarządzaniu ZUK-iem?

W każdej firmie najważniejszą rzeczą jest 
spełnianie oczekiwań klientów oraz właś-
cicieli. W naszym przypadku będzie to 
zapewnienie ciągłości dostaw wody i jej 
jakości w czasach, gdy zapotrzebowanie na 
wodę wzrasta, a klimat ulega ciągłym zmia-
nom. Równie ważne będzie zapewnienie 
dostępu do systemu kanalizacji przez jej 
rozbudowę.

Gmina od lat staje w  obliczu napły-
wu nowych mieszkańców. Jak spra-
wić, by zasoby wody zostały zabez-
pieczone dla wszystkich?
Przez odpowiednie inwestycje w rozbu-
dowę infrastruktury – sieci wodociągowej 
wraz z nowymi ujęciami wody. Kluczowe 
też będzie nawiązanie współpracy między 
gminami i wspólne poszukiwanie terenów 
zasobnych w wodę.

Czego Panu życzyć w  nadchodzącym 
roku?
Jak wszystkim – zdrowia.

Rozmawiał paweł kościółek

biogram
robert lewandowski  
(inż. środowiska, absolwent  
Politechniki Wrocławskiej) 
Kariera zawodowa:

20 lat związany z MPWiK Wrocław S.A. 

Pełnił funkcje - referenta, mistrza, 

kierownika centrum zarządzania 

operacyjnego, dyrektora inwesty-

cji, MAO (pełnomocnik ds. realizacji 

projektu) , dyrektora technicznego, 

wiceprezesa zarządu.

z życia gminy 

adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl. redaktor naczelny: Wojciech Błoński.  
wydawca: Wojciech Błoński  – Wójt Gminy Długołęka. druk: Polska Press Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 5000 egz.
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Odważnie patrzę w przyszłość
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MO: Pani Aniu, skąd tak naprawdę je-
steśmy?
AL-P: Tak naprawdę to nieco mistyczne py-
tanie, na które każdy sam musi znaleźć od-
powiedź. Ten mistycyzm jest zresztą ściśle 
związany z historią Długołęki, tak jak i dłu-
go utrzymujący się tu pierwiastek  polskości. 
Świadczy o tym chociażby, wzbudzający wciąż 
zainteresowanie badaczy, niezwykły napis na 
kartuszu przy wejściu do kościoła z 1722 roku 
w dwóch językach - niemieckim i polskim. 
Mimo, że od średniowiecza rządzili tu  Czesi 
i Niemcy - Polacy do XIX wieku wciąż obecni 
byli na tej ziemi. Tajemnicza i zajmująca jest 
historia naszego kościoła i parafii, której bo-
haterem jest również polski szlachcic. Odno-
szę wrażenie, że w niemieckim kręgu kulturo-
wym historia Hostii z Długołęki jest bardziej 
znana niż wśród polskich mieszkańców naszej 
gminy. Ostatnio np. spotkałam się z nią we 
wspomnieniach austriackiej mistyczki Marii 
Simmy, która w jednej z książek wspomina 
o Langewise (po niem. Długołęka), o polskim 
szlachcicu i odnotowanym tu cudzie euchary-
stycznym.

W mniej filozoficznej perspektywie można 
stwierdzić następująco: już cztery pokolenia 
długołęczan uznają się za tubylców, autoch-
tów, bo „tu się urodzili i wyrośli tu”. Jesteśmy 
obecnie świadkami pewnej zmiany socjo-
logicznej, demograficznej, kulturowej. Żyją 
jeszcze świadkowie powojennych przesiedleń 
i repatriacji, którzy nie czuli się tu całkiem „u 
siebie”, ale od 80 lat formuje się i utwierdza 
tożsamość Dolnoślązaka-Polaka, który czuje 
się pełnoprawnym, rdzennym mieszkańcem 
tej ziemi i często nie wyobraża sobie życia 
gdzie indziej. 
Projekt „Skąd jesteśmy” przedstawił nieco poe-
tycką, nieco magiczną, a na pewno kulturowo-
-artystyczną interpretację tej współczesnej 
tożsamości Dolnoślązaka. Sięgnął do korzeni, 
do powojennej, a nawet jeszcze wcześniejszej 
historii naszych przodków. Skąd przyjeżdżali? 
Wiemy, że głównie z Polski Centralnej, z wo-
jewództwa świętokrzyskiego, małopolskiego, 
z Kresów Wschodnich, ale też z Lubelszczy-
zny, Rzeszowszczyzny, z gór, Wielkopolski 
i innych regionów. Co ze sobą przywozili, 
czym żyli? Jak wyglądała proza i święto ich 

rzeczywistości? Za czym tęsknili i co było dla 
nich najważniejsze? O tym wszystkim opowie-
dzieć miała przede wszystkim muzyka - śpie-
wy, tańce, stroje oraz opowieść snuta przez 
babcię, pamiętającą rzeczywistość powojennej 
Długołęki.
  
MO: No właśnie, w narracji udział brała 
babcia, która odpowiadając na pytania 
wnucząt, przybliżała historię Długołę-
ki. Na scenie pojawiali się kolejno nasi 
gminni muzycy i artyści: zespół O Mat-
ko i Córko, Kultywator Perły Długołęki 
i Zespół Tańca Ludowego „Długołęka”. 
Najmłodsza z  uczestniczek miała 4,5 
roku. Proszę powiedzieć, jak przebie-
gała międzypokoleniowa współpraca?
AL-P:  Zacznę od tego, że projekt był nie-
zwykle bogaty nie tylko w wymiarze arty-
stycznym, ale również relacyjnym, integra-
cyjnym, międzypokoleniowym. Na początku 
wakacji moja mama zaprosiła mnie na jakieś 
zebranie aktywnych ludzi w GOK-u Długo-
łęka, na które dałam się namówić głównie 
dla jej towarzystwa. Na tym spotkaniu pani 

Ineza Marszałek opowiedziała o swoim po-
myśle na projekt, który zgromadzi na jednej 
scenie kilka długołęckich zespołów prezen-
tujących kulturę powojennych osadników 
Długołęki i okolic. Zostałam poproszona 
o napisanie scenariusza do tego spektaklu, 
o stworzenie osnowy, która spajałaby całość 
i wprowadzała widza w realia tamtych lat, 
kiedy Ziemie Odzyskane były wielokulturo-
wym tyglem. Od razu przyszedł mi do gło-
wy  pomysł, a że główni bohaterowie byli 
pod ręką, toteż zgodziłam się pomóc w re-
alizacji projektu. Potrzebowałam do obsady 
babci, na którą wybrałam moją mamę - nie 
dla jej zdolności aktorskich, ale dlatego, że 
należy do pierwszego pokolenia Polaków, 
które urodziło się tu po wojnie. Również 
dlatego, że od zawsze wykazywała zainte-
resowanie rozwojem swojej małej ojczyzny,  
pisze o niej we wspomnieniach oraz wier-
szach. Jestem wychowawczynią wyjątkowej 
klasy Va w długołęckiej podstawówce, więc 
z wyborem aktorów do ról trojga wnucząt 
nie miałam żadnego problemu. Maja, Jaś 
i Natalka na scenie radzili sobie od początku 
jak ryby w wodzie. Kilkoro dzieci z klasy za-
angażowałam również do oprawy tanecznej 
przedsięwzięcia. Największym problemem 
okazało się odtworzenie w miarę wiernie 
realiów, szczegółów powojennego życia 
w Długołęce, zwłaszcza że materiał dialo-
gowy był wciąż modyfikowany i obcinany 
ze względu na zbyt dużą objętość całości. 
Korzystałam tu głównie ze wspomnień 
mamy-babci, ale też  m.in. z publikacji „Czas 
zatrzymany”, zredagowanej przez nauczy-
cielkę języka polskiego w SP w Długołęce 
panią Hannę Banaszczyk-Świłło, która wraz 
z uczniami zgromadziła w niej tak cenne 
dziś wspomnienia osadników z naszej gmi-
ny.  Kiedy 10. wersja scenariusza została 
ostatecznie zaakceptowana, mogliśmy przy-
stąpić do prób.  Jednak  w chwili, gdy w auli  
szkoły znalazło się nagle blisko 100 osób 
w różnym wieku z trzech różnych zespołów, 
mogło się wydawać, że z tego chaosu nie-
wiele się wyłoni. Stało się na szczęście ina-
czej. Obecna wśród starszych i młodszych 
artystów energia i chęć stworzenia czegoś 
wartościowego, zaczęła podążać w jednym 

z karT hisTorii

Zespół O Matko i Córko. W górnym rzędzie, trzecia z lewej - Anna Lobka-Pietras, obok jej mama Krystyna Lobka - narrator spektaklu

skąd jesteśmy?  
Historię naszej gminy pokazano na scenie
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24 listopada w sali widowiskowej w Oleśnicy odbył się spektakl muzyczno-taneczny „Skąd jesteśmy?”. Traktował o powojennej rzeczywistości w gminie Długołęka, o pochodzeniu przesiedleńców, 
nawiązywaniu kontaktów, sposobie spędzania czasu wolnego. Z anną lobką-pietras, autorką scenariusza oraz inezą marszałek, reżyserką i choreografką, rozmawia Martyna Owczarek.
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z karT hisTorii

Zespół Tańca Ludowego „Długołęka”Ineza Marszałek

 Podziękowania dla zespołów Kultywator i Perły Długołęki

kierunku. Serdeczność i wzajemna sympa-
tia pomiędzy tak różnymi pokoleniami wy-
konawców (od 4,5 do 80 lat) sprawiła, że 
długie próby nie były zbyt męczące, a sam 
występ stał się wzruszającym i ekscytującym 
przeżyciem dla wszystkich. Jak się okazało, 
dla publiczności również.
Po kilku wspólnych próbach tancerze z ze-
społu ludowego „Długołęka” nauczyli się 
kwestii aktorów i śpiewanych przez zespoły 
piosenek, moje dziesięciolatki tańczyły Ko-
nika i walczyki lwowskie oraz umieli więk-
szość piosenek, a piękne dziewczyny z „O 
Matko i Córko” były porywane do tańca 
przez panów z „Kultywatora”.  Poszerzyli-
śmy krąg znajomych i z próby na próbę po-
głębiała się integracja między zespołami.

MO: Wszystkie miejsca na widowni 
były zajęte, przybyli goście siedzie-
li również na schodach, na portalach 
społecznościowych mieszkańcy pytają 
o szansę obejrzenia spektaklu ponow-
nie. Czy to możliwe?
AL-P: Najchętniej wystawilibyśmy projekt 
w podobnych warunkach scenicznych, jakie 
zapewnił nam gościnny MOKiS w Oleśni-
cy. Tu rzeczywiście, poprzez odpowiednie 
nagłośnienie, oświetlenie, oddane zostały 
magia i nastrój poszczególnych utworów 
i scen, które złożyły się na całościowy od-
biór spektaklu. Tę wyjątkową atmosferę 
budowała również wielkoplanszowa pre-
zentacja z widokami, zdjęciami prezentowa-
nych regionów, przygotowana przez pana 
Andrzeja Marszałka. Mamy profesjonalnych 
instruktorów, choreografów, muzyków, jak 

pani Ineza Marszałek, pani Marta Mackie-
wicz, zaangażowane zespoły, przychylne 
i kreatywne kierownictwo GOK-u i szkoły, 
brakuje nam tylko odpowiednio wyposażo-
nej sali koncertowo-widowiskowej. Do cza-
su jej powstania może uda się zrealizować 
występ na scenie w plenerze, np. podczas 
obchodów 100-lecia urodzin patrona szko-
ły podstawowej w Długołęce, aby więcej 
dzieci i młodzieży mogło zobaczyć bogaty 
w wartościowy przekaz i emocje projekt. 
Drugą grupą odbiorców, na dotarciu do 
której szczególnie by mi zależało, są se-
niorzy, którym tak bliskie wciąż są rzewne 
piosenki o Lwowie czy Wilii, dla których 
nasz koncert mógłby stać się podobnie jak 
dla babci „podróżą w świat ich młodych lat”. 

MO: W  spektaklu połączyła pani siłę 
muzyki, tańca i  śpiewu.Ile czasu zaję-
ły próby i zgranie wszystkich elemen-
tów?
IM: Pomysł na wspólny koncert świtał już 
od dawna. Kiedy pojawiła się możliwość 
pisania projektu, nie miałam wątpliwo-
ści, że to będzie na ten koncert. W marcu 
złożyliśmy wniosek, gmina zaakceptowała 
i zaczęłam przygotowania ze swoim zespo-
łem. W czerwcu zaprosiłam inne zespoły. 
Spotkaliśmy się i ustaliliśmy ogólny wstęp-
ny plan. Poprosiłam panią Anię o napisanie 
tekstu spinającego całość pomysłu, a z ze-
społami wybraliśmy repertuar. W sierpniu 
warsztaty wyjazdowe z moim zespołem - 10 
dni. We wrześniu, październiku i listopadzie 
wspólne próby z zespołami. Gok pomógł 
w zorganizowaniu sali, plakatów zaproszeń.

MO: W zespole dostrzec mogliśmy na-
prawdę pokaźną liczbę uczestników. 
Co jest dla pani najważniejsze w pracy 
z dziećmi i młodzieżą? 
IM: Kocham ludzi. Praca z nimi sprawia mi wie-
le radości. Przekazując wiedzę, dużo się od nich 
uczę i zdobywam doświadczenie. Uwielbiam 
młodzież i ich zapał energię, świeżość i urodę. 
A w pracy najważniejsze, by pokazać swoją pa-
sję i zarazić nią innych. W pracy najważniejsze 
są systematyczność, sumienność i konsekwen-
cja. Te dzieci są moimi dziećmi. Bardzo dużo 
od nich wymagam (od siebie również), czasem 
krzyczę, ale myślę, że wiedzą już, że tak napraw-
dę kocham je wszystkie.

MO: Jakie ma pani plany związane 
z  przyszłością zespołu?  Gdzie bę-
dziemy mogli zobaczyć  Was w nowym 
roku? 
IM: Chciałabym, by Zespół Tańca Ludowe-
go “Długołęka” był wizytówką gminy, wo-
jewództwa, a nawet kraju. Chcę, by stał się 
zespołem pieśni i tańca. Stąd plany, by do-
łączyć zajęcia wokalne, ale to są koszty, na 
które nie możemy sobie sami pozwolić. Cały 
czas poszerzamy repertuar taneczny. Dzieci 
uwielbiają występować, chętnie pokazaliby-
śmy koncert kolejny i kolejny raz. Zapra-
szam chętne do tańca dzieci i robię swoje. 
To moja nieprzemijająca pasja. 
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z życia gminy 

fo
t. 

ag
ni

es
zk

a 
Bo

ru
Ta

Zbliża się koniec roku, czas pod-
sumowań i planowania na kolejny 
2020 r. W naszej gminie widoczna 
jest aktywizacja mieszkańców, 
warto się więc pochwalić, iż 
społeczeństwo obywatelskie 
wyraźnie zaznaczyło swoją obec-
ność, a urząd przekazuje narzędzia 
i pomaga w rozwoju wszelkich 
inicjatyw. 

oprócz corocznych dotacji ważne 
jest wsparcie merytoryczne, je-
steśmy dla organizacji pozarzą-
dowych, czy liderów społecznych 

otwarci, na współpracę. W tym roku mie-
liśmy okazję organizować szkolenia, war-
sztaty, spotkania tematyczne, czy kampa-
nie informacyjne - służymy doradztwem. 
O społeczeństwie obywatelskim mówimy 
już na etapie inicjatywy mieszkańców jed-
nej ulicy, najważniejsze to wyjść z domu 
i zrobić coś dla innych czy, dla najbliższej 
okolicy np. tłumnie sprzątaliśmy nasze so-
łectwa. 

Od przyszłego roku pojawi się fundusz 
sołecki, dużo większe kwoty finansowe niż 
z inicjatyw lokalnych. Liczymy przy okazji 
tworzenia, czy wydatkowania, na udział 
wszystkich mieszkańców. Decyzje nie na-
leżą tylko do sołtysa, ale także do rady sołe-
ckiej. Cieszy ogromnie szeroka współpraca 
z kołami gospodyń wiejskich, zaczęło się od 
dożynek, gdzie to panie i panowie z KGW 
byli widoczni, promowali lokalne produk-
ty i swoją działalność, przecież w gminie 
rolnej jest to właśnie ich święto i zawsze 
będziemy chcieli to podkreślać i szanować. 
Kolejną wspólną akcją będzie organizacja 
(22 grudnia) spotkania opłatkowego dla 
mieszkańców w urzędzie gminy - nic nie 
smakuje tak, jak własnej roboty barszcz, 
groch z kapustą czy pierogi. Energia pań 
jest ogromna, bardzo nam zależy, by koła 
napędzały gminną kulturę i współpraco-
wały ze sobą. 

Ważne w tym roku okazało się podjęcie 
działań z Centrum Aktywności Obywa-
telskiej Fundacji Manufaktura Inicjatyw. 
Mamy za sobą już kurs „szkoła liderów-ani-
matorów”, trwa cykl tematycznych spotkań 
integracyjnych oraz kurs zakładania i pro-
wadzenia fundacji oraz stowarzyszeń. Co 
warto podkreślić, po zakończeniu szkoły 
liderów uczestnicy dalej funkcjonują i reali-
zują inicjatywy jako GminniAktywiści. Od 
początku roku niezwykle rozwinęła swoją 
działalność Fundacja Dignum, która poma-

ga osobom starszym czy z niepełnospraw-
nościami, angażuje młodzież w wolontariat. 
Po otrzymaniu od gminy dotacji, fundacja 
uruchomiła punkt konsultacyjny, odwie-
dzała gminne szkoły z prelekcjami. W tym 
zakresie istnieje ogromna potrzeba, prze-
de wszystkim dążenia do normalności, do 
stworzenia gminy bez barier. 

We współpracy z firmą Dobre Kadry, 
centrum badawczo-szkoleniowym, jeste-
śmy w trakcie realizacji projektu ponad-
narodowego, współfinansowanego przez 
Unię Europejską, w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Partnerem jest 
niemiecka gmina Velen, a tytuł projektu 
to: „Polepszenie jakości obsługi dla osób 
ze szczególnymi potrzebami”. Na począt-
ku projektu firma przeprowadza wywiady 
z pracownikami urzędu oraz mieszkańca-
mi, przekazaliśmy także na teren gminy  
3 tys. ankiet, które w instytucjach gmin-
nych i szkołach mają pomóc w stworze-
niu swego rodzaju audytu, czy świadczone 
usługi i obiekty gminne są przystosowane 
do potrzeb lokalnej społeczności. Z drugiej 
strony ciekawi jesteśmy, czy przy kampanii 
informacyjnej sami mieszkańcy wypełnią 
ankiety, dowiemy się, jakie znaczenie mają 
konsultacje społeczne, źródłem wyrażenia 
niezadowolenia nie mogą być tylko tema-
tyczne grupy na Facebooku.  

Niezwykle ważną rolę pełni Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, który może 
kojarzyć się ze świadczeniami, a prowadzi 
szereg ważnych akcji, projektów skiero-
wanych do mieszkańców, tych potrzebu-
jących, jak i całych rodzin, np. w zakresie 
przeciwdziałania przemocy czy dyskrymi-
nacji. W listopadzie gościliśmy w urzę-
dzie dwie klasy z długołęckiego liceum, 
prelegentem był Paweł Parus - pełnomoc-
nik marszałka ds. osób z niepełnospraw-
nościami, oprócz rozmów o problemach 
lokalnych, funkcjonowaniu organizacji 
pozarządowych, młodzież miała okazję 
zwiedzić urząd, poznać wójta Wojciecha 
Błońskiego, który w tym roku odwiedził 
osobiście wszystkie czterdzieści jeden 
miejscowości, a także - wg zapisów Biu-
ra Obsługi Wójta - do listopada odbył 
w urzędzie 808 spotkań z mieszkańcami. 

Przekaz jest jeden, najbardziej istotny - 
skoro gmina miała być „Bliżej ludzi”, to 
właśnie mieszkańcy i ich sprawy są priory-
tetem, a świadome społeczeństwo obywa-
telskie z roku na rok będzie coraz mocniej-
sze, liczniejsze i gotowe do działania w imię 
jednej, zintegrowanej gminy.

piotr duszeńko
wydział spraw obywatelskich
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Społeczeństwo obywatelskie na fali

Piotr Duszeńko i Kamila Zaustowicz - urzędnicy koordynujący akcję z ankietami

Spotkanie młodzieży z wójtem
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r ealizujemy obecnie projekt pn. „Gmi-
na Długołęka dostępna dla wszyst-
kich”, dofinansowany z Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Liderem projektu są 
Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkolenio-
we sp. z o.o. a partnerem ponadnarodowym 
gmina Velen (Niemcy). 

Celem głównym projektu jest wypracowanie 
i wdrożenie z partnerem niemieckim – gminą 
Velen nowych rozwiązań w zakresie poprawy 
funkcjonowania jednostek samorządu teryto-
rialnego, na poziomie małych gmin wiejskich 
i miejskich, w obszarze dostępności usług pub-
licznych dla osób o szczególnych potrzebach. 

rezultatem projektu będzie  
kompleksowe narzędzie  
(model) dostępna gmina  
złożone z 5 części:
część 1: Procedura wdrożeniowa.

część 2: Sposób świadczenia usług publicz-
nych dostosowany do potrzeb osób o szczegól-
nych potrzebach.

część 3: Standard obsługi klientów dostosowa-
ny do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

część 4: Program szkoleń i  seminariów wraz 
z  wzorcowymi materiałami dla pracowników 
urzędu i podległych jednostek.

część 5: Ścieżka i  narzędzia kompleksowego 
audytu dostępności urzędu i podległych jedno-
stek wraz ze schematem rekomendacji.

Modelowe rozwiązanie będzie testowane 
w naszej gminie oraz w Siemianowicach Ślą-
skich.

Rozwiązanie jest innowacyjne co najmniej 
z dwóch powodów:

1. Nikt dotychczas nie wdrożył komplekso-
wo rozwiązań z Niemiec w obszarze dostęp-
ności do usług publicznych grup o specjal-

nych potrzebach, zarówno w urzędzie gminy, 
jak i podległych mu jednostkach. 

2. Założono przeszkolenie grupy tzw. mul-
tiplikatorów - osób w pełni przygotowanych 
do wdrożenia i monitorowania rozwiązań 
w obszarze dostępności w podległych urzę-
dowi jednostkach. 

Obecnie projekt jest w pierwszej fazie re-
alizacji – trwają prace nad przygotowaniem 
modelowego rozwiązania pn. „Dostęp-
na gmina”, w którym zawarty jest sposób 
świadczenia usług i standard obsługi klien-
tów o szczególnych potrzebach. W związku  
z powyższym, z wybranymi mieszkańcami 
naszej gminy są przeprowadzane pogłębio-
ne wywiady na temat dostępności naszej 
gminy. Dodatkowo, mieszkańcy, urzędnicy 
gminy oraz pracownicy jednostek podle-
głych wypełnili ankiety, dotyczące dostęp-
ności poszczególnych jednostek. Osobą nad-
zorującą projekt w zakresie merytorycznym 
z ramienia gminy jest Piotr Duszeńko. 

 

unijne abc o projekcie
Okres realizacji projektu: październik 2019 rok 
– marzec 2022 rok

Wartość projektu: 1 447 310,40 zł (w tym war-
tość budżetu gminy Długołęka 533.093,00 zł)

Wartość dofinansowania: 1 403 742,40 zł (w tym 
dla gminy Długołęka 492 885,00 zł)

Wkład własny: zostanie wniesiony w formie nie-
pieniężnej.

Warto podkreślić, że gmina Długołęka zmieniła 
politykę wnoszenia wkładu własnego w ramach 
projektów tzw. miękkich i po raz pierwszy wnio-
sła wkład własny w  formie niepieniężnej tzn. 
udostępniania sal w urzędzie gminy. 

kamila zaustowicz 
wydział pozyskiwania zewnętrznych  

środków finansowych

z życia gminy 

dostępna gmina  
– to nasza gmina
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Urzędnicy gminni również wypełnili ankiety
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inwestycje 

W pierwszym kwartale 2020 roku 
175 dzieci z Borowej i okolic będzie 
mogło rozpocząć swoją przygodę 
z edukacją w nowoczesnym i koloro-
wym obiekcie.

Budynek jest przestronny i bar-
dzo przyjazny dzieciom. Jego po-
wierzchnia użytkowa to ponad 1700 
mkw. Na trzech kondygnacjach 

znajdują się nie tylko sale do zajęć i toa-
lety, ale także szatnie, magazyny na leżaki 
i sprzęt, kuchnia, pomieszczenia biurowe, 
pokój nauczycielski oraz gabinet higienistki 
i logopedy. Ściany są ozdobione wiernie od-
wzorowanymi pracami plastycznymi dzieci, 
które brały udział w konkursie ogłoszonym 
jeszcze na etapie powstawania projektu 
przedszkola. Tworzą one przyjazną i przy-
tulną atmosferę. Przy budynku znajduje 
się boisko o pow. ok. 400 mkw. oraz plac 
zabaw o pow. ok. 42 mkw. - Budynek jest 
monitorowany i w całości dostosowany dla 
osób z niepełnosprawnościami, wyposażony 
w windę – mówi Michał Ciosek, kierownik 
wydziału remontów i inwestycji. Budowa 
trwała nieco ponad rok a koszt tej inwestycji 
to ponad 10,1 mln zł. 

agnieszka BoruTa
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Przedszkole w Borowej już gotowe
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oświetlenie drogowe 
Trwa realizacja umów przetargowych na 
budowę oświetlenia drogowego. Zakoń-
czono już prace  w następujących lokaliza-
cjach: Bielawa, ul. Hiacyntowa, Lawendowa 
i Jaśminowa, Długołęka, ul. Słowicza, dz. 
80/17, Piecowice, ul. Jasna, Oleśniczka, dz. 
nr 370, Łozina, dz. nr 144/6, 305/3, Łozina, 
dz. nr 56/1, 298/3, Kiełczów, ul. Zielona, 
Borowa i Krótka. Prace w trakcie realizacji: 
Oleśniczka, dz. nr 342, Byków, ul. Kwia-
towa, Akacjowa, Wilczyce, ul. Malinowa, 
Stokrotkowa, Poziomkowa, Kiełczów, ul. 
Wrocławska, Wilczyce, dz. nr 1/5, Kątna 
188, Kątna, ul. Pogodna, Raków, dz. nr 390, 
389, Borowa-Stępin (między miejscowoś-
ciami), Węgrów, dz. 117, 119, Siedlec, ul. 
Cicha, Długołęka, ul. Wschodnia-Kamień, 
ul. Bursztynowa (między miejscowościami).
Trwa budowa oświetlenia drogowego od 
ul. Wschodniej w Długołęce do ul. Burszty-
nowej w Kamieniu. Już w grudniu tego 
roku oświetlenie zostanie uruchomione. 

Natomiast została zakończona długo ocze-
kiwana inwestycja oświetlenia ul. Jasnej 
w Piecowicach.

bukowina: park wypiękniał 
Zakończyły się prace polegające na zago-
spodarowaniu terenu rekreacyjnego w par-
ku w Bukowinie. Wykonawcą inwestycji 
był Zakład Usługowo-Projektowy MAWEN 
Michał Sofiński. Jej zakres obejmował 
wykonanie: nawierzchni miałowej ok. 300 
mkw., montaż ławek - 4 szt., montaż koszy 

inwestycje 
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parkowych – 2 szt., nasadzenia rabat – 
jałowiec płożący 108 szt., klon pospolity 3 
szt., tawuła japońska 141 szt., trawników – 
wykonanie siewem w gruncie – 597  
mkw. 

siedlec: strefa aktywności gotowa
15 listopada zakończyła się budowa ogól-
nodostępnej strefy aktywności fizycznej 
w Siedlcu - siłowni napowietrznej i strefy 

relaksu. Wykonawcą inwestycji była firma 
Free Kids s.c., Zbigniew Andruszewski, a jej 
koszt to 52 374,63 zł.

wydział remontów i inwestycji
wydział porządku publicznego i transportu
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inwestycje

LP NAZWA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO TERMIN OTWAR-
CIA OFERT INFORMACJA Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA TERMIN REALIZACJI 

UMOWY

1 Budowa odcinka ul. Leśnej – od ul. Północnej do drogi gminnej (dz. nr 341, obręb 
Mirków) wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka 15.10.2019 05.11.2019 r. podpisano umowę z AN-GREG Grzegorz Stiller z/s w Jelczu – Lasko-

wicach na kwotę brutto 430 500,00 zł do 10.12.2019

2 Remont świetlicy wiejskiej w Dobroszowie Oleśnickim 23.10.2019 06.11.2019 r. podpisano umowę z Bogdan Jaroszewski Zakład Remontowo – 
Budowlany 437 885,99 zł do 16.12.2019

3 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Wilczycach wraz z wymianą 
instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią – remont w zakresie kotłowni 14.10.2019 25.11.2019 r. opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

z ceną brutto 394 299,13 zł
2 miesiące od dnia 
podpisania umowy

4 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długo-
łęka 23.09.2019

07.11.2019 r. opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty z ceną brutto 49 003 254,72 zł (najkorzystniejsza oferta złożona przez 
CHEMEKO-SYSTEM ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW)

01.01.2020  
– 31.12.2023

5
Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Siedlec w zakresie odbudowy 
nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wycinki i pielęgnacji drzew oraz ułożenia kabla 
elektrycznego pod oświetlenie

22.11.2019 wpłynęły 4 oferty – trwa ich weryfikacja do 15.06.2020

6 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminy Długołęka 05.11.2019 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia – 06.11.2019 r. postępowanie unieważniono do 30.04.2020

7 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminy Długołęka (II) 25.11.2019
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia – 26.11.2019 r. postępowanie unieważ-
niono

do 30.04.2020

8 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminy Długołęka (III) 05.12.2019 postępowanie ogłoszone do 30.04.2020

9
Realizacja żłobka i przedszkola w technologii modułowej w systemie zaprojektuj i wy-
buduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu 
– w miejscowości Kiełczów na dz. nr 212/1 obręb Kiełczów, gmina Długołęka

16.12.2019 postępowanie ogłoszone do 30.10.2020

10
Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr ew. 486/1, 500/1 w obrębie miejscowości 
Kiełczów, gm. Długołęka wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowe-
go oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia

17.12.2019 postępowanie ogłoszone 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy

 WykaZ POstĘPOWaŃ PrZetarGOWycH             (stan na dzień 29 listopada 2019 r.)

 INWestycje W skrócIe
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budowa dróg
Długołęka

Trwa przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budo-
wą kanalizacji teletechnicznej w ul. Wiejskiej 
w Długołęce. Wykonawcą jest firma AN-
-GREG Grzegorz Stiller. Przewidziany termin 
realizacji inwestycji to druga połowa 2020 r. 
zdjęcie, fot. Archiwum UG Długołęka
Wilczyce
n Zakończono i odebrano inwestycję  pole-
gającą na rozbudowie drogi w Wilczycach, ul. 
Złota. Wartość zrealizowanych robót budow-
lanych wyniosła 479 102,29 zł..
n Zakończono i odebrano inwestycję polega-
jącą na remoncie drogi gminnej, ulicy Dębo-

wej w Wilczycach. Wartość zrealizowanych 
robót budowlanych wyniosła 414 026,81 zł. 

Borowa

Zakończono i odebrano inwestycję 
polegającą na  przebudowie drogi woje-
wódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu 
pieszo-rowerowego w Borowej, ul. Lipo-

wa, na odcinku od skrzyżowania z daw-
ną drogą DK8 do dz. nr 318/1. Wartość 
zrealizowanych robót budowlanych 1 770 
902,37 zł. brutto. 
 
Węgrów, Skała

Nowa droga łącząca Węgrów i Skałę już 
otwarta. Wyremontowany odcinek o dłu-
gości 0,86 km kosztował ponad 928 tys. 
zł. Dzięki wsparciu Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przekazano gminie 
dotację w ramach programu „Ochrony, 
rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych”. W tym wypadku środki przezna-
czone były na remont drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych, a dotacja wyniosła 
prawie 180 tys. zł.

wydział remontów i inwestycji
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ocHrona środowiska

Tradycyjnie już, trzeci rok z rzędu, 
25 października w szkole podstawo-
wej w Szczodrem podsumowaliśmy 
kolejną edycję programu edukacji 
ekologicznej, która tym razem od-
była się pod hasłem “Pszczoła owad 
mały, ale doskonały”. 

p rojektem objęto wszystkie grupy wie-
kowe dzieci i młodzieży: przedszkolaki 
wzięły udział w muzobajce „Królestwo 
Pszczół”, uczniowie szkół podstawo-

wych, do których skierowanych było najwięcej 
warsztatów, uczestniczyli m.in. w licznych wy-
jazdach do ośrodków edukacyjnych na terenie 
Dolnego Śląska oraz zajęciach stacjonarnych, li-
cealiści wzięli udział w warsztatach dotyczących 
problematyki walki ze smogiem. 

Podczas oficjalnego spotkania, które zakończy-
ło tegoroczną edycję programu, rozstrzygnięto 
dwa konkursy skierowane do szkół oraz dwa 
konkursy indywidualne. Szkoły rywalizowały, 

tworząc ogród miododajny z domkiem dla owa-
dów oraz nagrywając spot edukacyjny, dotyczący 
walki ze smogiem. Niekwestionowanym zwy-
cięzcą w tych kategoriach został Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Długołęce. W konkursie in-
dywidualnym na projekt graficzny wyłoniono 
rysunek, który znalazł się na ekologicznych tor-
bach bawełnianych oraz workach na kapcie. Jego 
autorka - Weronika Kurowska, jest uczennicą 
szkoły podstawowej w Kiełczowie. W konkur-
sie piosenki ekologicznej niekwestionowanym 
zwycięzcą został jego zeszłoroczny laureat – Bra-
jan Radzio ze szkoły podstawowej w Siedlcu. 

- Z roku na rok projekt obejmuje coraz większą 
liczbę uczniów. Cieszy mnie fakt, że dzieci tak 
chętnie biorą udział w wyjazdach i warsztatach 
dotyczących ekologii. Gratuluję wszystkim lau-
reatom i zapraszam na kolejną edycję programu 
w przyszłym roku – mówi Marta Nawrocka, 
zastępca kierownika wydziału ochrony środo-
wiska.

ewelina byra
wydział ochrony środowiska

Ekodzieciaki - z myślą  
o lepszej przyszłości
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projekt w liczbach
24 kwietnia – 22 października  
– czas trwania projektu
3037 uczestników

16 wyjazdów do ośrodków edukacji ekologicznej

152 godziny lekcyjne warsztatów stacjonarnych

12 godzin zegarowych warsztatów stacjonarnych 

92 115 zł - koszt projektu, w tym 23 500 zł dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

Projekt graficzny autorstwa Weroniki Kurowskiej ozdobił worki i torby ekologiczne

Ogród miododajny z domkiem dla owadów - praca uczniów z Długołęki
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ocHrona środowiska / kultura

      MIGAWKI KULTURALNE

szlak do wolności

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na 
wystawę “Szlak do Wolności”, którą do 
15 grudnia można oglądać w holu urzędu 
gminy. Została ona przygotowana kilka 
lat temu przez warszawski Ośrodek Karta 
i składa się z kilkudziesięciu tablic, prezen-
tując nieznane fotogramy oraz dokumenty 
dotyczące działalności opozycyjnej w PRL-u 
i Czechosłowacji, którą prowadziła Solidar-
ność Polsko-Czechosłowacka. Dotychczas 
była prezentowana m.in. w Pradze, Braty-
sławie, Wrocławiu, a także wielu miejsco-
wościach pogranicza polsko-czeskiego. Jej 
kuratorem jest współorganizator strajków 
i protestów w 1980 r., wielokrotnie za-
trzymywany i więziony w stanie wojennym 
Julian Golak. 

czytaj.pl
Już kolejny raz nasza gminna biblioteka 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  Czytaj.
pl.  Czytelnicy otrzymali 12 topowych tytułów 
książek w formie ebooka oraz audiobooka, 
dostępnych przez smartfony i inne urządzenia 
mobilne.

międzynarodowy  
dzień pluszowego misia 

25 listopada najbardziej znany miś na świecie - 
Kubuś Puchatek - spotkał się z dziećmi w żłob-
ku, przedszkolu i bibliotece. Międzynarodowy 
Dzień Pluszowego Misia świętowaliśmy przez 
cały tydzień we wszystkich filiach biblioteki.

lapbooki 

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Dłu-
gołęce świętowali „Miesiąc Bibliotek Szkol-
nych”. Z tej okazji powstało 75 lapbooków  
o tematyce popularnonaukowej. 

dyskusyjny klub książki
Podczas spotkania klubowiczów Dyskusyj-
nego Klubu Książki, które odbędzie się 12 
grudnia rozmawiać będziemy o  twórczości 
Olgi Tokarczuk, laureatki Literackiej Nagrody 
Nobla 2019. Kolejne spotkanie odbędzie się 
w styczniu 2020 roku, a jego tematem będzie 
„Kawa w literaturze”. Pokaz parzenia kawy 
przygotuje dla nas  Palarnia Kawy „Black Cup 
Coffee” z Długołęki.

bożonarodzeniowe warsztaty  
z panią ewą jednoróg 4.12.2019 
4 grudnia uczniowie szkoły podstawowej 
w Długołęce uczestniczyli w świątecznych 
warsztatach z  Ewą Jednoróg. Pod okiem ar-
tystki dzieci wykonały papierowe aniołki oraz 
postacie Św. Mikołaja. 

„mała książka – wielki człowiek”
Już blisko 250 dzieci z gminy Długołęka ode-
brało wyprawkę czytelniczą w ramach ogól-
nopolskiej kampanii społecznej „Mała książka 
– wielki człowiek”. Zapraszamy do naszych 
bibliotek w całej gminie. Wyprawki czekają. 

klub małego czytelnika 

Klub Małego Czytelnika w grudniu odwie-
dził ważny dla dzieci gość – Św. Mikołaj. 
Spotkaniu towarzyszył zapach świątecz-
nych pierników i magia wspólnie spę-
dzonego czasu dzieci i rodziców. Kolejne 
spotkania już w styczniu. Zapraszamy!

pasowanie na czytelnika
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Długo-
łęce odbyło się uroczyste pasowanie na 
czytelnikauczniów klas I szkoły podstawo-
wej. Nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, 
że będą szanować książki. 

spotkanie z dobą 
9 grudnia o godz. 17 w urzędzie gminy 
w Długołęce gościć będziemy Aleksan-
dra Dobę - podróżnika, kajakarza,  
pierwszego człowieka w historii,  który 
samotnie przepłynął kajakiem Ocean  
Atlantycki z kontynentu na kontynent  
(z Afryki do Ameryki Pd.) wyłącznie dzięki 
sile mięśni.

agnieszka konieczna-mazur
Gminna Biblioteka Publiczna

łukasz Haraźny
Gminny Ośrodek Kultury
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co nas martwi w oczyszczalni  
ścieków w borowej ?

Niestety, ostatnio zdarzyło się wielokrotnie, że 
w ściekach dopływających do oczyszczalni w Bo-
rowej znalazły się substancje bardzo negatywnie 
oddziałujące na procesy oczyszczania. Jedną 
z głównych ról oczyszczania ścieków odgrywa 
złoże biologiczne. Gdy w ściekach dopływają-
cych do oczyszczalni znajdują się oleje spożywcze 
lub przepracowane oleje pochodzenia mineral-
nego, np. silnikowe, to nawet ich niewielka ilość 
może „zabić” złoże. Jego odbudowa to długi czas 
i pieniądze. W tym czasie ścieki dopływające nie 
są w pełni oczyszczone, a jedynie podczyszczone. 
Dlatego urzędnicy będą prowadzić kontrole za-
kładów znajdujących się na terenie miejscowości 
podłączonych do OŚ Borowa, w szczególności 

w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej. 
W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, 
sprawy będą kierowane do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocła-
wiu. Apelujemy! Nie wylewajmy tego rodzaju 
ścieków bezpośrednio do kanalizacji, bo tracą na 
tym zarówno mieszkańcy, jak i środowisko.

czym oddychamy?
Ważnym tematem o tej porze roku jest to, czym 

oddychamy. Jesień i zima wymagają od wielu 
z nas palenia w piecu. Wszyscy wiemy, że pale-
nie to dym, który później wdychamy, oczywistym 
więc jest, aby palić takim paliwem, z którego dym 
będzie jak najmniej trujący. Trzeba sobie również 
zdać sprawę, że nie tylko ten dym, który jest od-
czuwalny szkodzi, znacznie gorszy jest ten, które-

go nie widać. Zawsze o jego składzie decyduje to, 
czym palimy. Pozorne oszczędności na zakupie 
dobrej jakości węgla dadzą o sobie znać niewy-
tłumaczalnym osłabieniem organizmu, kaszlem, 
łzawieniem oczu a często również poważniejszy-
mi konsekwencjami, w tym także przedwczesną 
śmiercią. Przestańmy spalać odpady drewniane 
(pocięte meble, pomalowane deski, ramy okien-
ne), plastik, opony, zużytą odzież itp. - Infor-
mujemy, przypominamy i staramy się podnieść 
świadomość ekologiczną naszych mieszkańców, 
z drugiej strony należy się spodziewać kontro-
li prowadzonych przez uprawnionych do tego 
urzędników – informuje Marta Nawrocka, za-
stępca kierownika wydziału ochrony środowiska. 

paweł matysiak
wydział ochrony środowiska fo

t. 
pi

xa
ba

y.
co

m

o ekologii słów kilka



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka                                     13

z życia gminy 



14                                     Gazeta Gminy Długołęka Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

З життя гміни

Шановні мешканці!
 Різдво - це особливе свято, сповнене мрій,  

тепла та радості. нехай цей особливий період стане  
часом сімейних зустрічей, духовних переживань  

та роздумів, що дозволяє оцінити повсякденне життя  
в його найпростішій версії - без поспіху і в переслідувані тиго,  

що не є насправді важливим. Важливим є людина поруч,  
почуття згуртованості, сімейного затишку. і саме цього,  
шановні мешканці, я хочу від усієї душі побажати вам.  

Будьмо разом, забувши про всі турботи.

 Однак у наступаючому 2020 році я бажаю Вам  
здійснення  мрій як у житті приватному, так і професійному,  

а також того, що найважливіше - здоров’я та любов.

 голова ради гміни Длуголенка міський голова гміни Длуголенка
 марія Шимеровська Wojciech Błoński

Чому ми 
платимо більше 
за вивезення 
відходів?

Кілька  
слів про 
екологію
Чим ми дихаємо?

В ажливою темою у цю пору року є те, чим ми 
дихаємо. Осінь та зима для багатьох із нас це 
сезон опалювання будинку. Всі ми знаємо, що 
опалювання - це дим, який ми потім вдихаємо, 

тому відомо, що опалювати потрібно таким паливом, 
від якого дим буде найменш отруйним. Також потрібно 
усвідомити те, що шкідливий не тільки той дим, який 
ми відчуваємо, але набагато гірший той дим, якого 
ми не бачимо. Економія на придбанні вугілля хорошої 
якості відобразиться незрозумілою слабкістю на нашому 
з Вами здоров’ю: кашлем, подразненням очей і часто  
більш серйозними наслідками, включаючи передчасну 
смерть. Давайте припинимо спалювати відходи з дерева 
(різані меблі, пофарбовані дошки, віконні рами), а також 
пластик, шини, вживаний одяг тощо.

 - „Ми повідомляємо, нагадуємо і намагаємося допомогти 
усвідомити екологічну відповідальність наших мешканьців, 
проте з іншого боку, слід очікувати перевірок, проведених 
уповноваженими посадовими особами”, - повідомляє 
заступник начальника управління охорони навколишнього 
природного середовища Марта Навроцька.

ПаВел матисяК
відділ охорони навколишнього середовища
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З січня 2020 року кожен житель 
гміни Длуголенка сплачуватиме 
19 злотих щомісяця за відходи 
сортовані (Постанова № XIV/ 
148/19 ради гміни Длуголенка з 
дня 21 листопада 2019 року), і що 
важливо - відповідно до чинного 
законодавства - з наступного 
року сортування відходів буде 
обов’язковим для всіх. нова 
ставка на комунальні відходи 
вища, ніж минулого року. 

Чому це відбувається?”, пояснює Евеліна Бира 
з департаменту охорони навколишнього 
середовища: „Підвищення ставки - це 
насамперед результат зміни законодавчих 

норм та зміни розміру маршавковської плати (плати 
за використання навколишнього середовища) за 
прийняття однієї тонни змішаних відходів до 

регіональної установки, яка з 1 січня 2020 року 
збільшиться з 170 злотих до 270 злотих і поступово 
збільшуватиметься в наступні роки. Нова ставка 
також є результатом підвищення цін на енергоносії, 
мінімальної заробітної плати та виконання норм, 
що встановлюють вимоги протипожежної безпеки 
сміттєзвалища (останнє - це відповідь на хвилю пожеж, 
що прокотилися нашою країною). Це все спричинило 
то, що компанії значно підвищили ціни на свої послуги. 
Ця тенденція застосовується по всій країні, і в багатьох 
випадках була досягнута понад 100% зростанням. На 
тендерну процедуру щодо утилізації відходів у гміні 
Длуголенкa надійшло дві пропозиції. Перша з них - 
Chemeko System Sp. z o.o. - запропонувала  збір відходів 
на швидкість, що перевищує поточну норму приблизно 
на 50% Інша була на суму, яка вища приблизно на 135 
відсотків. Гміна вибрала більш вигідну пропозицію та 
підписала 4-річний контракт з компанією Chemeko 
System Sp. z o.o. . „. Для порівняння, так виглядають 
тарифи в сусідніх гмінах: Тшебніца - 22 зл, Вішня Мала 
- 23 зл, Черніца – 18 зл, Оборнікі Сльонскє - 23зл.

ПаВел КОстюлеК
відділ промоції гміни та співпраці  
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z życia gminy

zagraj z nami  
w świąteczne pomaganie
Zbliża się okres Bożego Narodze-
nia. Za moment pochłonie nas szał 
świątecznych zakupów, nadmiar 
domowych obowiązków oraz czas 
rodzinnych spotkań. Nie zapomnij-
my jednak o tych, którzy potrzebują 
naszego wsparcia – oni będą na nas 
czekać.

p racownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Długołęce już po 
raz kolejny organizują akcję „Świą-
teczna Moc Wsparcia”. Pomoc de-

dykowana jest osobom starszym, samotnym, 
z niepełnosprawnościami, które znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej. - Niekiedy 
świadczenia emerytalne, rentowe, wystarcza-
ją jedynie na podstawowe, niezbędne potrze-

by życia codziennego – leki, drobne zakupy, 
czy opłacenie bieżących rachunków. Pomóż-
my im przeżyć święta w poczuciu życzliwości, 
troski, oraz dostrzegania ich obecności w lo-
kalnej społeczności – apeluje Ewelina Wal-
czak-Pelc, dyrektor ośrodka. Pomóc może 
każdy. Co należy zrobić? Przekazać żywność 
z przedłużonym terminem ważności do spo-
życia, środki higieniczne, środki czystości lub 
np. książki, które mogłyby być prezentem 
pod choinkę. Czasem wystarczy zrobić nieco 
większe zakupy, niż planujemy i część z nich 
dostarczyć do GOPS-u. Najlepiej do dnia 13 
grudnia, tak, by wszystkie przedmioty trafi-
ły w ręce osób potrzebujących. Zachęcamy 
do pomocy, każdy gest liczy się podwójnie 
w tym wyjątkowym, świątecznym okresie. 

paweł kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

chcesz być  
na bieżąco

 z informacjami  
dotyczącymi  

życia naszej gminy?
zarejestruj się w bezpłatnym systemie blisko.  

aplikacja skierowana jest do użytkowników smartfonów. 
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Od dwóch lat w Bielawie powstają 
sery owcze i kozie, których pro-
dukcją zajmuje się Kamil Holajda, 
22-latek z Długołęki, prawdziwy 
pasjonat serowarstwa.

s ernica Dolnośląska to marka znana 
coraz bardziej w gminie Długołęka 
i okolicach. - Produkuję sery de-
likatne, ostre, twarde, smarowne, 

w gomółkach, w plasterkach. Mam sta-
łych klientów, którzy od dawna doceniają 
ich smak, wśród nich są również alergicy, 
którzy potrafią przyjechać wiele kilome-

trów po swoje ulubione i przede wszystkim 
sprawdzone produkty – mówi pan Kamil.  
Serowarstwo jest niebywale złożonym 
procesem, ale dzięki niemu otrzymujemy 
produkty charakteryzujące się dobrym sma-
kiem, zapachem i wyglądem. - Przez wiele 
wieków wszystkie receptury były ściśle do-
pracowywane, w wyniku czego dzisiaj mo-
żemy się cieszyć tysiącami gatunków serów 
o różnych walorach – mówi Kamil Holajda, 
którego pasja zaczęła się 7 lat temu w gim-
nazjum od... przeczytania książki o serach. 
Jako nastolatek produkował sery dla siebie 
i swoich najbliższych, dzięki czemu dosko-
nalił swoje umiejętności, a od roku jest to 

jego sposób na życie. Firmę prowadzi sa-
modzielnie, ale zawsze może liczyć na po-
moc rodziców. Nazwa Sernica Dolnośląska 
została zainspirowana zarówno naszym 
regionem, jak i drewnianym pomieszcze-
niem do przechowywania i suszenia serów, 
której opis znajduje się w IX księdze „Pana 
Tadeusza” – lekturze z liceum. 

Pan Kamil posiada swoją hodowlę zwierząt, 
ale produkuje przysmaki również z mleka 
kupionego od sprawdzonych dostawców. Ile 
trwa proces powstawania serów? - Twar-
dych, takich jak gouda, 2-3 miesiące, sery 
świeże i jogurty robię na bieżąco – tłumaczy. 
W zakładzie produkcyjnym w Bielawie mie-
ści się dojrzewalnia i mały sklepik firmowy 
(ul. Główna  15), który czynny jest w piątki 
i soboty w godz. 16-19. Sery z gminy Dłu-
gołęka można nabyć także we wrocławskich 
sklepach, np. Prosto z Grządki czy Chlebo-
tece (produkty oznaczone są logo Sernicy 
Dolnośląskiej). Talent pana Kamila został 
doceniony na takich imprezach jak „Europa 
na Widelcu” czy „Wielkie Serwowanie” – wy-
różnienia zdobyły tam jego jogurty owcze, ser 
halloumi i cheddar z koziego mleka. Sernica 
Dolnośląska promuje się na organizowanych 
cyklicznie jarmarkach w Lutomierzu i Lutyni, 
będzie również obecna na jarmarkach bożo-
narodzeniowych, które już wkrótce odbędą 
się w Kiełczowie, Miliczu i Twardogórze. 

agnieszka BoruTa
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Sernica jak z pana tadeusza
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z życia gminy 

Dla Kamila Holajdy serowarstwo nie ma żadnych tajemnic


