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Do wygrania jest 15 podwórek w lokalizacjach z największą liczbą głosów. Można głosować 
codziennie, do 24 czerwca, na www.podworko.nivea.pl
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Miło nam poinformować, że w ostatnich miesiącach  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

  Witajcie 
	 				na	świecie!

Adam Abram, Filip Aleksandrzak, Zofia Balawender, Ignacy Barański, 
Kaja Barszcz, Łukasz Bącal, Adam Biernacki, Wojciech Biernacki, 
Helena Bigielmajer, Aleksander Binkiewicz, Weronika Bochen, 
Hanna Bogdanowicz, Blanka Bojraszewska, Wojciech Bomersbach, 
Franciszek Burek, Lena Bureta, Szymon Cholewa, Martyna Chomska, 
Helena Czechowicz, Melisa Demir, Natalia Drążek, Stanisław Drążek, 
Wiktoria Drążek, Stanisław Drzazga, Aleksander Duczymiński, 
Matylda Dziurkowska, Alicja Dziurkowska, Natan Falkowski, Pola 
Fiszer, Zofia Fogt, Rita Gajek, Iga Glapa, Milena Gołuch, Borys 
Grabowski, Miron Grzmielewicz, Julia Haba, Laura Haładus, Piotr 
Horochowski, Lena Hrankowska, Ewa Ibron, Amelia Iwan, Oliver 
Iwańczuk, Rafał Jagodziński, Alicja Janik, Stanisław Jaroszewicz, 
Antoni Jasion, Irena Jasiukiewicz, Igor Jeglicki, Mikołaj Jeziorek, 
Szymon Jeziorek, Maja Józefów, Pola Kaczorowska, Anna Karlińska, 
Adam Kasprzak, Marcelina Kierśnicka, Lena Kobuszewska, Ewelina 
Kopczyńska, Lena Kopij, Wojciech Kopytko, Kazimierz Kościk, Amelia 
Kowalczyk, Lena Kowalczyk, Barbara Kowalska, Zofia Kowalska, 
Amelia Kozak, Wojciech Kozłowski, Liliana Kruk, Zala Kryspin, 
Aleksander Krystkowiak, Wiktoria Kukulska, Tytus Kukuła, Pola 
Kulczyńska, Zofia Kwiatkowska, Adrian Kwiecień, Wojciech Lew, Klara 
Lubelczyk, Weronika Łączkowiak, Julia Łesak, Stanisław Majewski, 
Ignacy Marciniak, Emilia Marciniszyn, Oskar Marcinkowski, Hubert 
Masternak, Zbigniew Matusiak,  Amelia Matusik, Milena Merska, 
Mikołaj Michalski, Oliwer Mikołajczyk.

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

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

oddaj swój głos na  
podwórko talentów niVea 
w Wilczycach przy ul. Sportowej

w ubiegłym roku nasza gmina, dzięki głosom 
mieszkańców, wywalczyła taki plac zabaw 
w Kiełczowie. Mamy nadzieję, że Wilczyce po-
wtórzą ten sukces.

NIVEA już po raz 6. buduje wyjątkowe podwórka 
w całej Polsce. Marka zachęca do zabawy dzieci i rodzi-

ców, szkoły, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. 
Dzięki wyjątkowym placom zabaw, dzieci w całym kraju 
mogą w kreatywny sposób rozwijać swoje niepowtarzal-
ne talenty.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Trwa akcja „Działaj lokalnie”,  
w ramach której powstała lista 
gminnych dostawców.

P rzygotowaliśmy listę lokalnych 
rolników oraz przedsiębiorców, 
chętnych do sprzedaży produktów 
ze swoich gospodarstw – mówi 

Martyna Owczarek z wydziału promocji 
gminy i współpracy z zagranicą.

– Ten wyjątkowy moment wymaga od 
nas przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
oraz odpowiedzialności za siebie i innych. 
W moim odczuciu to również doskonała 
okazja do wsparcia działalności naszych 
lokalnych dostawców. Warto pamiętać, 
że gmina Długołęka ma charakter wiej-

ski, a na jej terenie działają rolnicy, czy 
wytwórcy lokalnych produktów, którzy 
dysponują wysokiej jakości wyrobami i w 
każdym momencie są do Państwa dys-
pozycji – dodaje Wojciech Błoński, wójt 
gminy Długołęka.

Lista jest otwarta i można w każdej chwili 
się do niej dopisać. Wszyscy chętni rolnicy 
oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy 
powinni, w celu zgłoszenia swojej ofer-
ty, skontaktować się z Martyną Owczarek 
z wydziału promocji gminy i współpracy 
z zagranicą (m.owczarek@gmina.dlugoleka.
pl, nr tel. 665882777, codziennie w godz. 10-
15:30).

paweł kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy 

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

kupuj lokalnie,  
wspieraj dostawców 

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 u
g 

dł
ug

oł
ęk

a

Lp. Dane Adres Dane kontaktowe Produkty Dostawa do klienta 

1. sernica dolnośląska Bielawa, ul. Głowna 15 tel: 516 174 160, FB: Sernica Dolnośląska Sery owcze i kozie, jogurty owcze, twarogi, ricotty, sery twarde długo 
dojrzewające, sery wędzone.

Tak

2. Lokalni Farmerzy Brzezia Łąka tel: 728 816 291, FB: Lokalni Farmerzy Kwiaty cięte i doniczkowe, owoce i warzywa. Tak

3. pracownia cukiernicza Brzezia Łąka, ul. Szkolna 11 tel: 696 062 861, 71 314 82 07 Domowe wypieki, torty, ciasta. Tak

4. sawpoL arkadiusz rupart Mirków, ul. Słowackiego 13 tel: 730 004 348, FB: Sawpol hurtownia warzyw i owoców Świeże warzywa, owoce i zioła. Tak

5. palarnia kawy black cup 
coffee

Długołęka, ul. Słoneczna 20a tel: 669 264 395, FB: Black Cup Cofee Rzemieślnicza świeżo palona kawa. Tak

6. magia Lawendy Brzezia Łąka, ul. Akacjowa 4 tel: 603 969 387, FB: Magia lawendy Syropy  lawendowe, herbatki lawendowe, musy malinowe z nutką 
lawendy, sól do kąpieli z lawendą i wiele innych.

Tak

7. dolnośląskie miody Byków tel. 796 076 770, FB: Dolnośląskie Miody Od maja: miody: rzepakowy, lipowy, akacjowy, pyłek, propolis, pierzga. Tak

8. michał kowalczyk młyn Dąbrowica 1 tel: 600 176 419, FB: Młyn gospodarczy Dąbrowica Przemiał zboża w trybie naturalnym. 
Produkty: mąka pszenna, mąka żytnia, otręby, mąka pełnoziarnista, 
śrutowanie.

9. henryk szczypkowski Piecowice tel: 608 624 305 Miody. Tak

10. Leszek wójcik Brzezia Łąka tel: 781 849 796, FB: Drzewa i krzewy ozdobne Brzezia Łąka Drzewa i krzewy ozdobne.

11. sadzonki z brzeziej Brzezia Łąka, ul. Młyńska 36a tel. 534 747 661, FB: Sadzonki z Brzeziej Sadzonki warzyw, owoców i ziół. Tak

12. rodzinne gospodarstwo 
maliga

Dobroszów, ul. Szwedzka 3 tel: 782  084 056 Ziemniaki. Tak

13. restauracja łąkowy dwór Brzezia Łąka, ul. Wrocławska 107 tel. 668 240 330, FB: Łąkowy Dwór „Domowej roboty” potrawy kuchni polskiej, ciasta, chleb pszenno - żytni 
pieczony na zamówienie.

Tak

14. pasieka na wzgórzach,  
elżbieta i zbigniew piaseccy

Bąków, ul. Klonowa 17 tel: 501 158 566 Miody Tak

15. manufaktura cukier Lukier Kiełczów,ul. Cyprysowa 24a tel.505 072 334 , FB: Cukier Lukier Produkowane ręcznie słodycze: cukierki i lizaki. Tak



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

z życia gminy
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priorytetowa inwestycja dla   rodziców i dzieci już w tym roku

W gminie Długołęka wciąż rośnie 
zapotrzebowanie na miejsca opieki 
dla jej najmłodszych mieszkańców. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom, 
wójt zdecydował, że jeszcze w tym 
roku powstanie żłobek i przedszko-
le, które zapewnią odpowiednio 150 
i 300 miejsc dla dzieci. 

n a działce między Piecowicami, a Kieł-
czowem rozpoczęły się pierwsze pra-
ce pod budowę przedszkola i żłobka. 
Przygotowywany jest teren, nieba-

wem pojawią się fundamenty. Inwestycja zo-
stanie zrealizowana w nowoczesnej technologii 

modułowej, ze względu na krótki czas realizacji. 
– Jest to pierwsza tego typu budowa z przezna-
czeniem dla najmłodszych, która powstanie na 
Dolnym Śląsku – mówi wójt Wojciech Błoński. 

Budownictwo modułowe posiada wyso-
ki stopień prefabrykacji, skalowalność oraz 
niezależność od warunków atmosferycznych. 
Moduły powstają na hali produkcyjnej, a pro-
sta technologia ich instalacji redukuje ryzyko 
wystąpienia komplikacji podczas budowy. 
Dzięki równoczesnemu prowadzeniu faz pre-
fabrykacji oraz przygotowaniu przestrzeni 
inwestycyjnej , czas budowy jest zdecydowa-
nie krótszy, niż w przypadku wykorzystania 
technologii tradycyjnej. - Mimo wybuchu 
pandemii, wszystkie prace przebiegają zgod-
nie z planem. Przewidywany termin realizacji 
tego zadania to grudzień 2020 roku – dodaje 
wójt. 

innowacja to podstawa 
- Optymalizacja zastosowanych technolo-

gii w budynku modułowym, w tym pełne 

fo
t. 

mi
ło

sz
 k

rz
em

iń
sk

i

Prace na placu budowy ruszyły pełną parą
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z życia gminy
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priorytetowa inwestycja dla   rodziców i dzieci już w tym roku

OZE (odnawialne źródła energii, tj. pom-
py ciepła, fotowoltaika), zakłada, że koszty 
eksploatacji będą dużo niższe niż w budyn-
ku tradycyjnym. Nowa technologia pozwa-
la również w  krótkim czasie zrealizować 
inwestycję, z oszczędnością czasu nawet do 
50% niż w technologii tradycyjnej – tłuma-
czy Michał Ciosek, kierownik wydziału re-
montów i inwestycji.

strategiczne miejsce 
Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Lo-

kalizacja jest strategiczna ze względu na poło-
żenie w południowej części gminy sąsiednich 
miejscowości: Brzeziej Łąki, Pietrzykowic, 
Śliwic, Piecowic, Wilczyc, Oleśniczki, Kątnej 

i Kiełczówka. Warto również wspomnieć, że 
nowe miejsca opieki nad dziećmi, to nowe 
miejsca pracy dla nauczycieli.

rekordowe dofinansowanie
Całkowite dofinansowanie unijne na funk-

cjonowanie i wyposażenie żłobka, przyznane 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 dla 
gminy Długołęka, wyniosło ponad 6,2 mln 
zł. - To nie jedyne środki zewnętrzne, jakie 
otrzymała nasza gmina - mówi Dagmara Par-
fanowicz, kierownik wydziału pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych, dodając, 
że w ramach Rządowego programu „Maluch 
+” 2020, gmina otrzymała dofinansowanie na 

budowę nowego żłobka w Kiełczowie w wy-
sokości 3 750 000 zł. 

inwestycja pod lupą 
Już dwa razy pracownicy urzędu, wraz z wój-

tem, odwiedzili głównego wykonawcę w Os-
trowcu Świętokrzyskim – firmę Climatic, by 
przekonać się na własne oczy, jak postępują 
prace związane z inwestycją. – Na ten moment 
wszystko przebiega zgodnie z planem. Podczas 
wizyty sprawdzano sposób wykonania ele-
mentów konstrukcyjnych, jak również dalsze 
etapy realizacji i wykończenia – podsumowuje  
Michał Ciosek.  

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

zgodnie z danymi gus,  
liczba dzieci w gminie długołęka 
w wieku 1-2 lata, wg stanu na:

2018 rok = 906

2017 rok = 427

2016 rok =  387

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planemBudownictwo modułowe spełnia wszystkie normy i przepisy prawa

Nowa placówka zapewni 450 miejsc dla najmłodszych



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

Obecnie prowadzone są prace wy-
kończeniowe. Wykonawca przygoto-
wuje dokumentację powykonawczą, 
w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie.

ukończono również montaż windy, 
instalacje sanitarne w toaletach, in-
stalacje wentylacji mechanicznej, 
płytkowanie toalet, instalacje elek-

tryczne, budowę patio szkoły. Wykonywane 
jest malowanie, układanie posadzek, montaż 
monitoringu, montaż sufitów podwiesza-
nych. Z pewnością 1 września dzieci kolej-
ny rok szkolny rozpoczną w komfortowych 
i bezpiecznych warunkach. 

Gorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o IV 
etap inwestycji – halę sportową. Wybrany 
w przetargu nowy wykonawca, w trakcie 
realizacji inwestycji, stwierdził szereg nie-
prawidłowości w dokonanych przez jego 
poprzednika robotach, takich jak: niezgod-
ne z projektem budowlanym usytuowa-
nie obiektu w terenie, odmienne wymiary 
i właściwości użytkowe obiektu, niewłaś-
ciwy poziom posadowienia fundamentów, 
niezgodna z projektem budowa konstrukcji 
– nie zgadzała się nawet liczba ram podtrzy-
mujących dach. 

W zakresie wadliwego wykonania robót bu-
dowlanych wykryto brak ciągłości zbrojenia 
w słupach konstrukcyjnych i ryglach, niepra-
widłową grubość otuliny zbrojenia, znaczne 
krzywizny elementów konstrukcyjnych (słu-
py, ściany), zastosowanie niezidentyfikowa-
nych materiałów budowlanych, zastosowanie 
w ścianach oddzielenia pożarowego materia-
łów niespełniających warunku niepalności, 
nieprawidłowe wykonanie pokrycia dachu, 

niewłaściwą podbudowę oraz grubość posadz-
ki (od 3 do 15 cm). 

Tym samym wójt gminy Długołęka Woj-
ciech Błoński, we współpracy z radnymi, 
podjął decyzję o rozbiórce wspomnianej hali 
i postawienia jej na nowo. Różnica pomię-
dzy zmodernizowaniem istniejącej inwesty-
cji (nie mając pewności, że w przyszłości nie 
będzie ona wymagała kolejnych nakładów 
finansowych i będzie bezpieczna), a rozbiór-
ką i budową od początku, to ok. 300 tysię-
cy złotych (szacunkowy koszt wzmocnienia, 

niezalecany przez fachowców, to kwota ok. 
1,1 mln zł, zaś szacunkowy koszt wyburze-
nia i wybudowania od podstaw, to kwota ok. 
1,4 mln zł). W związku z tym, na początku 
czerwca ogłoszono konkurs na wyłonienie 
wykonawcy do rozbiórki istniejącej budowli, 
na którą zwycięska firma będzie miała 40 dni. 
Uczniowie z nowej hali zatem jeszcze szybko 
nie skorzystają, ale z nowych sal lekcyjnych 
oraz całej części nowo wyremontowanych 
pomieszczeń socjalnych już tak. Biorąc pod 
uwagę fakt, że już dziś szkoła posiada 27 od-

działów szkolnych i 16 przedszkolnych oraz 
zakładając, że po rozbudowie i modernizacji 
obiektu liczba dzieci wzrośnie, przedstawi-
ciele organu prowadzącego wraz z dyrekcją 
szkoły zdecydowali, że od roku szkolnego 
2021/2022 placówka zostanie zreorganizo-
wana i w miejsce zespołu szkół powstaną 
dwie odrębne jednostki, dedykowane wspo-
mnianym placówkom opiekuńczo-wycho-
wawczym. 

paweł kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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trwa modernizacja  
szkoły w Długołęce

z życia gminy



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka                                     7

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie podpisało z firmą 
Skanska S.A. umowę na budowę 11 
km nowych wałów przeciwpowo-
dziowych, które mają być zabezpie-
czeniem m.in. dla gminy Długołęka 
(Kiełczów, Kiełczówek, Wilczyce 
i Śliwice) przed nadejściem fali 
powodziowej.

O becnie odbywa się procedura wy-
właszczeniowa gruntów pod 
budowę – mówi Tadeusz Luty, 
pełnomocnik wójta ds. ekologii 

i gospodarki wodnej. Wykonawca doko-
nuje również uzgodnień z właścicielami 
dróg, dotyczących organizacji ruchu, gwa-
rancji odbudowy zniszczeń, jakie powstaną 
w trakcie budowy, budowy dróg zastęp-
czych itp. – Wszystkie uzgodnienia gmina 
będzie starała się konsultować z zaintereso-

wanymi mieszkańcami. Miejmy nadzieję, że 
ta niezbędna i oczekiwana inwestycja prze-
biegnie tak sprawnie, jak jej zakończony 
pierwszy etap – dodaje Luty.

W ramach kontraktu „WWW Widawa – 
przebudowa systemów zabezpieczenia przed 
powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisz-
nia Mała i Wrocław” przebudowany zostanie 
również na długości 2 kilometrów istnieją-
cy wał przeciwpowodziowy. Całość stanowi 
element kompleksowego systemu ochrony 
stolicy Dolnego Śląska i ościennych gmin, re-
alizowanego w ramach Modernizacji Wroc-
ławskiego Węzła Wodnego. 

Zakończenie prac zostało zaplanowane na 
koniec 2022 roku. Ich koszt to 92 mln zł. W ra-
mach tych działań wykonane zostaną również 
udogodnienia dla mieszkańców. Inwestor wy-
remontuje i naprawi odcinki nawierzchni ulic 
Wilczyckiej, Topolowej i Rzecznej w Kieł-
czówku.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

	 inwestycje	w skrócie

fo
t. 
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kiełczów
Rozpoczęły się opóźnione przez epidemię koronawirusa prace 
w Kiełczowie – na łączniku pomiędzy ulicami Szkolną, a Wil-
czycką. Inwestycja prowadzona jest przez konsorcjum firm 
pod nazwą MABUD S.C., M. Chojecki, A. Atras z siedzibą we 
Wrocławiu na podstawie umowy zawartej w dniu 20.03.2020 
r. Remont wyceniono na kwotę 767 117,43 zł, w ramach której 
wykonane zostaną następujące działania:
n budowa kanalizacji deszczowej,
n oświetlenie drogowe,
n przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,
n wykonanie poboczy utwardzonych o zmiennej szerokości, 
dostosowanej do lokalnych warunków,
n wykonanie miejsc postojowych,
n zjazdy indywidualne.
Nawierzchnia drogi, poboczy oraz miejsc postojowych wy-
konana zostanie z kostki betonowej, łącznie powstanie ok. 
194 metrów bieżących drogi. Termin zakończenia robót to 
wrzesień tego roku.

długołęka
W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi ewentualne-
go przestoju na przebudowie ul. Wiejskiej wraz z budową 
kanalizacji teletechnicznej w ul. Wiejskiej, informujemy, że 
prace odbywają się nieprzerwanie. - Obecnie trwają prace 
budowlane przy przepustach na dojazdach i skrzyżowaniach 
ul. Wiejskiej przy rowie, którym poprowadzone jest odwod-

nienie deszczówki z remontowanej ul. Wiejskiej – mówi Michał 
Ciosek, kierownik wydziału remontów i inwestycji. Zakres 
inwestycji obejmuje budowę jezdni głównej ul. Wiejskiej, się-
gaczy, zjazdów do posesji oraz chodników, budowę kanalizacji 
deszczowej, jako odwodnienia układu komunikacyjnego ul. 
Wiejskiej i roboty towarzyszące.

michał ciosek, wydział remontów i inwestycjifo
t. 
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Rozpoczął się kolejny etap budowy wałów 

z życia gminy
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wiosna  
- ach to ty
Gmina Długołęka jest piękna o każdej porze roku, ale wiosną oczarowuje 
wręcz swoimi krajobrazami. Zapraszamy do wiosennej podróży po naszej 
gminie, uwiecznionej w obiektywie pośpieszni Fotografia.Na terenie gminy znaleźć można wiele budynków z muru pruskiego

Morze kwitnących rzepaków

Przy wjeździe do Szczodrego jest pomnik poległych podczas 
I wojny światowej

W Szczodrem o świcie słychać ptaków śpiew

Krakowiany słyną z pięknych sadówBielawskie stawy zachwycają o każdej porze roku
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Zieleń majowa jest jedną z najpiękniejszych

Stawy w Rakowie obfitują w bogatą faunę Górki i doliny to część pogórza Trzebnickiego

Wąwóz w Zaprężynie najlepiej zobaczyć podczas przejażdżki rowerowej

Malowniczo położony Węgrów przypomina obraz na płótnie

Niebawem w Godzieszowej zakwitnie tulipanowiec

Kręte polne dróżki zachęcają do spacerów w ciszy
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w parku w Siedlcu odbudo-
wana została nawierzch-
nia o łącznej długości 150 
metrów, przygotowano 

kable pod oświetlenie, 120 drzew 
dostało „nowe życie”  dzięki pie-
lęgnacji i specjalistycznym cięciom 
redukcyjnym. Inwestycja powstała 
przy udziale środków unijnych, któ-
re gmina uzyskała w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014- 2020. Wysokość 
dofinansowania wyniosła ponad 
160 tys. złotych.  

martyna owczarek
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą 

za nami pierwszy etap  
rewitalizacji parku w Siedlcu  
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marzec
16

Marca

Pierwszy apel wójta do mieszkańców 
gminy Długołęka, w którym prosi o po-
zostanie w  domach, na tyle, na ile to 

możliwe oraz o przestrzeganie zaleceń rządu.
Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów 
przez GOPS. 
GOPS i  Fundacja Dignum uruchamiają pomoc dla 
seniorów przy robieniu zakupów. 
Parafia Św. Michała Archanioła w Długołęce otwie-
ra punkt pomocy dla ludzi starszych, którzy pozo-
stają w  domu. Wolontariusze w  tym czasie robią 
zakupy. Dyżur telefoniczny trwa w godz. 8 -18 pod 
numerem telefonu parafii.  
Fundacja Dignum uruchamia infolinię  71 757 57 07, 
organizuje zakupy dla samotnych seniorów i osób 
niepełnosprawnych.

17
Marca

Komunikat wójta w  sprawie zamknię-
cia parku w Szczodrem.

19
Marca

pierwsze informacje z Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej o zaka-
żonych osobach: Na terenie gminy Dłu-

gołęka 11 osób (6 adresów zamieszkania) zostało 
objętych przymusową kwarantanną.

19.03	-	wzrasta	liczba	osób	objętych	
kwarantanną.	48	osób	objętych	
kwarantanną	-	40	adresów.

20
Marca

Wójt przekazuje informacje o sposobie 
działania urzędu w  czasie pandemii. 
Urząd jest zamknięty dla bezpośredniej 

obsługi interesantów, a   przed wejściem do bu-
dynku znajduje się pomieszczenie ze skrzynką 
pocztową oraz zbiorem najpotrzebniejszych wnio-
sków. Wójt przypomina też o  tym, jakie działania 
należy podjąć, gdy zostaje się objętym nadzorem 
epidemiologicznym oraz gdy jest się objętym kwa-
rantanną. Wójt wskazuje także najważniejsze nu-
mery telefonów do gminnych jednostek, sanepidu 
oraz pracowników urzędu.

23
Marca

GOPS rozpoczyna akcję zajęć online dla 
seniorów – „Senior w Domu”.  Od ponie-
działku do piątku od  9:30 seniorzy, 

wraz z prowadzącą, ćwiczą pamięć, koncentrację, 
spostrzegawczość, a  także mają możliwość zada-
wania pytania, na które odpowiada prowadząca.

na terenie gminy znajdują się 3 osoby 
zarażone koronawirusem, a 73 osoby 
objęte są kwarantanną (54 adresy).

24
Marca

GOPS informuje osoby objęte kwaran-
tanną o możliwości zamówienia zaku-
pów do domu. 

25
Marca

Trwają konsultacje w  ramach zespołu 
pomocy rodzinie za pośrednictwem 
Skype – organizowane przez GOPS.

25.03 - objętych kwarantanną 60 osób 
(42 adresy). zanotowane mamy również 
4 przypadki zarażenia koronawirusem.

26
Marca

Fundacja Dignum uruchamia akcję 
„Godny posiłek” (dostarczanie artyku-
łów spożywczych potrzebującym senio-

rom z  gminy Długołęka i  okolic, z  zachowaniem 
bezpieczeństwa i bez żadnych opłat od osób star-
szych).
Wprowadzenie wcześniejszych godzin odbioru od-
padów komunalnych – od godz. 3.
Do urzędu trafia pierwsza partia materiałów 
ochronnych dla gminnych jednostek OSP (kombi-
nezony ochronne, maski z filtrem, okulary, przyłbi-
ce, rękawice, środki do dezynfekcji).

27
Marca

Ogłoszenia dyżurów wójta online za po-
średnictwem komunikatora Skype, co-
dziennie w godz. 12-13 wójt jest dostęp-

ny dla mieszkańców online.
Informacja o możliwości otrzymania zwrotu kosz-
tów biletu okresowego na gminne linie autobuso-
we. 
Apel wideo skierowany przez wójta do mieszkań-
ców, z  prośbą o  pozostanie w  domach podczas 
słonecznego weekendu i minimalizowanie ryzyka 
zarażenia wirusem COVID.
Uruchomienie gminnego Punku Konsultacyjnego 
online dla osób potrzebujących pomocy psycho-
logicznej.

30
Marca

Wprowadzenie specjalnego  rozkładu  
jazdy oraz zwiększenie liczby  kursów 
w godzinach szczytu. 

Informacja od ZOE-AJO o możliwości złożenia elek-
tronicznego oświadczenia potwierdzającego wolę 
przyjęcia do przedszkola. 
Złożenie wniosku CEIDG-1 nie wymaga wizyty 
w urzędzie. Wniosek można złożyć przez Internet. 

30.03 - na terenie naszej gminy 90 osób
 objętych jest kwarantanną (60 adresów),
 natomiast 5 osób jest zarażonych.

kwiecień
informacja o  nowych obostrzeniach. kolejne 
zasady bezpieczeństwa w  związku z  koronawi-
rusem.

2
Kwietnia

GOPS rozpoczyna akcję wsparcia dla 
osób starszych, samotnych i  z niepeł-
nosprawnościami oraz dla rodzin nie-

pełnych z  terenu gminy Długołęka. Pracownicy 
GOPS-u oraz urzędu gminy rozwożą ciepłe posiłki 
do domów najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców.

02.04 - obecnie na terenie gminy 99 osób
 objętych jest kwarantanną (65 adresów), 
5 osób zarażonych jest wirusem.

3
Kwietnia

Dezynfekcja wiat przystankowych na 
terenie gminy. Pracownicy interwen-
cyjni wydziału porządku publicznego 

i  transportu, wyposażeni w  profesjonalne środki 
ochrony indywidualnej, rozpylają preparaty dezyn-
fekujące w  obrębie wiat przystankowych. Sukce-
sywnej dezynfekcji poddawane są wszystkie wiaty 
znajdujące się na terenie naszej gminy. 
Ograniczenie nocnych linii weekendowych N04 
i N11 realizowanych przez firmę TRAKO do jednego 
kursu.
Zamknięcie PSZOK-u.
Informacja o trwających pracach nad wdrożeniem 
pakietu pomocowego dla przedsiębiorców z tere-
nu gminy Długołęka, a w nim m.in. zastosowanie 
ulg w  opłatach za dzierżawę lub wynajem lokali 
użytkowych, zastosowanie ulg w spłacie zobowią-
zań podatkowych w  postaci odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia.

6
Kwietnia

Przypomnienie mieszkańcom o  zasa-
dach obowiązujących podczas robienia 
zakupów.

Rozpoczęcie akcji „działaj lokalnie” – zbieranie 
namiarów lokalnych producentów żywności, ręko-
dzielników i gospodarzy.

06.04 – wzrasta liczba osób objętych 
kwarantanną : 60 osób jest objętych 
kwarantanną (51 adresów), 5 osób 
jest zarażonych wirusem.

7
Kwietnia

Informacje dla seniorów, jak dbać 
o zdrowie.
Publikacja listy przedsiębiorców „Dzia-

łaj Lokalnie”.

08.04 - na terenie naszej gminy 76 osób 
objętych jest kwarantanną, natomiast 
5 osób jest zarażonych coVid-19.

8
Kwietnia

Uruchomienie środków z rezerwy doce-
lowej zarządzania kryzysowego na 
wsparcie dla szpitala przy ul. Koszaro-

wej. 100 tysięcy złotych zostanie wykorzystane na 
zakup maseczek ochronnych dla personelu oraz 
środków dezynfekujących. Kolejne 100 tysięcy zło-
tych przeznaczone zostanie na zakup 8 sztuk łóżek 
SV2 (model Complete) z  pełnym wyposażeniem, 
które są niezbędne do funkcjonowania placówki.

9
Kwietnia

Uruchomienie mszy świętych online 
z kościołów w gminnych parafiach.

09.04 - liczba osób zarażonych 
koronawirusem wzrosła do 7. 
69 osób objętych jest kwarantanną.

14
Kwietnia

KGW Łozina rozpoczyna szycie mase-
czek dla mieszkańców Łoziny i okolicz-
nych wiosek.

15
Kwietnia

na terenie gminy 59 osób 
objętych jest kwarantanną. 
u 7 osób zdiagnozowano 

obecność koronawirusa

17
Kwietnia

Ogłoszenie o  możliwości pomocy dla 
osób uzależnionych i  współuzależnio-
nych, przebywających w izolacji. 

Uruchomienie aplikacji PARASOL, która pozwala na 
uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji 
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

20
Kwietnia

Rozdajemy maseczki mieszkańcom. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Łoziny zaini-
cjowało akcję szycia maseczek, co spo-

wodowało lawinę wsparcia ze strony innych kół, 
radnych, sołtysek i  mieszkanek naszej gminy. 
W międzyczasie urząd gminy kupuje pierwszą par-
tię materiałów potrzebnych do szycia oraz mase-
czek dla mieszkańców. 
Dezynfekcja elementów małej architektury, zlo-
kalizowanych na terenach zieleni urządzonej 

Nasze działania  
w czasie pandemii
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w  obrębie poszczególnych miejscowości naszej gminy. Dezynfek-
cja elementów infrastruktury, służących pasażerom korzystającym 
z transportu publicznego.

21
Kwietnia

Kolejna partia sprzętu ochronnego dla OSP - maseczki, 
okulary.

21.04 - liczba osób zarażonych 
koronawirusem na terenie naszej gminy. 
obecnie to 10. mieszkańców. 
w kwarantannie przebywają 32 osoby

23
Kwietnia

Mobilny wydział komunikacji pod urzędem gminy w Dłu-
gołęce.
Rozdajemy maseczki mieszkańcom Pruszowic i Domasz-

czyna.
W trosce o  dobro mieszkańców i  przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, wójt decyduje 
o wprowadzeniu programu pomocowego, skierowanego do wszyst-
kich przedsiębiorców - osób prawnych i  fizycznych, prowadzących 
działalność gospodarczą, organizacji pożytku publicznego, a  także 
dla pozostałych mieszkańców gminy Długołęka.
Urząd jest zamknięty dla ogólnodostępnej obsługi osobistej intere-
santów – w szczególnych przypadkach wójt może wyrazić zgodę na 
osobisty kontakt z pracownikiem UG po uprzedniej i potwierdzonej 
rezerwacji telefonicznej. 

24
Kwietnia

Rozdajemy maseczki mieszkańcom Siedlca i Wilczyc.
PSZOK czynny od 2 maja. W  trosce o  zdrowie klientów 
i  pracowników PSZOKu, w  związku ze stanem epidemii, 

ustala się szczególne zasady obowiązujące na terenie PSZOKu od 2 
maja do odwołania.

26
Kwietnia

Udział wójta Wojciecha Błońskiego w  akcji Quarantan-
amera. To inicjatywa mieszkanki Kiełczowa - Kasi Mar-
chockiej oraz jednego z wrocławskich fotografów, która 

ma na celu urozmaicenie nam czasu podczas przebywania w  do-
mach. Inicjatorzy akcji zachęcają do wyjścia na balkon, taras czy do 
okna i podzielenia się swoją energią przed obiektywem

28
Kwietnia

Rozdajemy maseczki mieszkańcom Borowej.

29
Kwietnia

Rozdajemy maseczki mieszkańcom Szczodrego.
Mobilny wydział komunikacji w urzędzie gminy Długołę-
ka.

29.04 - na terenie gminy długołęka 23 osoby 
objęte są kwarantanną, natomiast liczba osób 
zarażonych pozostaje bez zmian i wynosi 10.

Informacja o zmianach w obowiązujących obostrzeniach.  Otwarcie 
hoteli i miejsc noclegowych oraz galerii handlowych z wyłączeniem 
klubów fitness i przestrzeni rekreacyjnych oraz miejsc spożywania 
posiłków.

30
Kwietnia

Decyzja o  przedłużeniu zawieszenia działalności przed-
szkoli i  żłobków do 10 maja, w związku z koniecznością 
dostosowania placówek do precyzyjnie określonych za-

sad higieny i bezpieczeństwa.

Maj
5
Maja

Otwarcie PSZOK-u w dodatkowe dni – tj. środy.

05.05 - na terenie naszej gminy 21 osób objętych jest 
kwarantanną, natomiast 13 osób zarażonych jest coVid

6
Maja

Mobilny wydział komunikacji w urzędzie gminy Długołę-
ka.

11
Maja

Informacja o zwolnieniach z podatku od nieruchomości. 
Rada Gminy Długołęka podjęła uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia za część roku 2020 zwolnienia z  podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  powodu 
COVID-19.
Informacja, że przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych wznowią działanie 18 maja.

11.05 – na terenie naszej gminy 18 osób jest 
objętych kwarantanną, natomiast u 14 mieszkańców
 zdiagnozowano obecność koronawirusa.

18
Maja

Mobilny wydział komunikacji w urzędzie gminy Długołę-
ka.
Uruchomienie placówek publicznych na terenie gminy.

19
Marca

23
Marca

25
Marca

30
Marca

2
Kwietnia

6
Kwietnia

8
Kwietnia

9
Kwietnia

15
Kwietnia

21
Kwietnia

29
Kwietnia

5
Maja

11
Maja

Osoby objęte kwarantanną Osoby zarażone

48

4 5 5 5 5 5 7 7
10 10

13 14

73

60

90

99

60

76

69

59

32

23
21

18
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Березень

16
Березень

Перше звернення голови гро-
мади до мешканців гміни Длу-
голенка, в якому він просить 

якомога довше залишатися вдома та до-
тримуватися рекомендацій уряду.
Призупинення прямого обслуговування 
клієнтів GOPS.
GOPS та фонд Dignum організовують до-
помогу для людей похилого віку при по-
купках.
Парафія Св Архангела Михаїла в Длуго-
ленці відкриває довідковий центр для 
людей похилого віку, які залишають-
ся вдома. У цей час волонтери здійсню-
ють покупки. Телефонний дижур три-
ває з 8-18 год за номером телефону па-
рафії.
Фонд Dignum запускає довідкову службу  
71 757 57 07, організовуючи покупки для 
одиноких людей похилого віку та людей 
з обмеженими можливостями.

17
Березень

Заява вуйта щодо закриття пар-
ку в Щодрему.

19
Березень

перша інформація від Районної 
санітарно-епідеміологічної 
станції про заражених людей: 

11 чоловік (6 адресів проживання) підля-
гали примусовому карантині в гміні Длу-
голенка.

19.03 - зростає кількість людей
 на карантині. Карантин 48 осіб 
- 40 адресів.

20
Березень

Вуйт надає інформацію про те, 
як працює районна адміністра-
ція (ужонд) під час пандемії. 

Ужонд закритий для прямого обслугову-
вання клієнтів, а перед входом будівлі ад-
міністрації створене приміщення з пошто-
вою скринькою та підібраних найнеобхід-
ніших бланків заяв. Вуйт також нагадує 
про дії, які слід вжити, коли людина знахо-
диться під епідеміологічним наглядом та 
коли знаходиться на карантині. Вуйт та-
кож вказує найважливіші номери телефо-
нів до комунальних підрозділів, працівни-
ків охорони здоров’я, а також  до праців-
ників уженду.

23
Березень

ГOПС починає онлайн-заняття 
для літніх людей - «Пенсіонер 
вдома». З понеділка по 

п’ятницю з 9:30 пенсіонери разом з учи-
телем практикують пам’ять, зосередже-
ність, спостережливість,
а також мають можливість задавати пи-

тання, на які відповідає організатор за-
нять.

на тереторії району є 3 особи,
 заражені коронавірусом, 
а 73 людини перебувають 
на карантині (54 адреси).

24
Березень

ГОПС інформує осібб що підля-
гають карантину про можли-
вість замовлення покупок в до-

машніх умовах.

25
Березень

Проводяться консультації гру-
пою підтримки сім’ї через Skype 
- організовані за допомогою  

ГОПСу.

25.03 - на карантині 60 осіб 
(42 адреси). Ми також 
зафіксували 4 випадки
 коронавірусної інфекції.

26
Березень

Фонд Dignum розпочинає кам-
панію „Достойне харчування” 
(доставка їжі нужденним людям 

з гміни Длуголенка та околиці, з дотри-
манням безпеки та абсолютно безко-
штовно для людей похилого віку).
Впровадження нового терміну збору ко-
мунальних відходів – від 3-ї год ночі.
Достава першої партії захисних матеріа-
лів для муніципальних підрозділів ТСО 
(захисні костюми, фільтрувальні маски, 
окуляри, шоломи, рукавички, дезінфіку-
ючі засоби).

27
Березень

Оголошення дежурства вуйта 
онлайн через Skype, щодня з 
12-13 сільський голова доступ-

ний для мешканців в Інтернеті.
Інформація про можливість отримання 
відшкодування вартості сезонного квит-
ка на міські автобусні лінії.
Відеозвернення, спрямоване вуйтом 
до мешканців, з проханням залишатися 
вдома у сонячні вихідні та мінімізувати 
ризик зараження COVID.
Запуск муніципального Інтернет-
консультаційного пункту для людей, які 
потребують психологічної допомоги.

30
Березень

Введення спеціального розкла-
ду руху автобусів та збільшення 
кількості курсів у години пік.

Інформація від ZOEAJO про можливість 
подання електронної заяви про при-
йняття  до дитячого садка.
Для подання заяви CEIDG-1 не потрібно 
відвідування уженду. Заявку можна по-
дати онлайн.

30.03 - 90 чоловік перебувають
 на карантині в нашій гмініні 
(60 адресів), 5 людей заражені.

Квітень

1
Квітень

Інформація про нові обмежен-
ня. Наступні правела безпеки з 
коронавірусом.

2
Квітень

ГОПС розпочинає акцію під-
тримки для людей похилого 
віку, самотніх та інвалідів, а та-

кож для неповних сімей з гміни  Длуго-
ленка. Працівники ГОПС та уженду до-
ставляють гаряче харчування до будин-
ків найбільш потребуючих мешканців.

02.04 - наразі на тереторії
 гміни 99 осіб перебувають 
на карантині (65 адресів),
вірусом заражено 5 осіб.

3
Квітень

Дезінфекція автобусних зупи-
нок в районі. Працівники відді-
лу громадського порядку та 

транспорту, обладнані професійними за-
собами індивідуального захисту, розпи-
лювальними дезінфікуючими препара-
тами в автобусних зупинках. Усі автобус-
ні зупинки, які знаходяться в нашому ра-
йоніі, піддаються  дезінфекції.
Обмеження N04 та N11 нічних ліній під 
час вихідних, якими керує TRAKO, одним 
курсом
Закриття ПШОКу (пунк сегрегуйочої 
збірки відходів комунальних)
Інформація про поточні роботи по впро-
вадженню пакету допомоги для підпри-
ємців з громади Длуголенка, в т.ч. вико-
ристання скорочень плати за оренду чи 
оренду комерційних приміщень, вико-
ристання скорочень у сплаті податкових 
зобов’язань у вигляді відстрочення тер-
мінів платежів, поділу їх на часиники або 
викупу.

6
Квітень

Нагадування мешканцям про 
правила, які застосовуються під 
час покупок.

Запуск кампанії „Дій з місьця” - збір кон-
тактів від місцевих провідних виробни-
ків продукції харчування, майстрів та до-
могосподарок.

06.04 - збільшується кількість
 людей на карантині: 60 
осіб перебувають на карантині 
(51 адрес), 5 людей заражені
 вірусом.

7
Квітень

Інформація для людей похило-
го віку про те, як дбати про 
здоров’я.

Опублікування списку підприємців „Дій 
з місьця”.

8
Квітень

Мобілізація цільового резерву 
антикризового управління для 
підтримки лікарні за адресою 

вул. Казарми. 100 000 злотих будуть вико-
ристані для придбання захисних масок 
для персоналу та дезінфікуючих засобів. 
Ще 100 тис. злотих буде виділено на при-
дбання 8 шт. ліжок SV2 (Повна модель) з 
повним обладнанням, необхідним для 
функціонування закладу.

08.04 - в нашому районіні
 76 людей перебувають 
на карантині, а 5 людей 
заражені COVID-19.

9
Квітень

Запуск онлайн-служб із церков 
у гмінних парафіях.

09.04 - кількість людей,
 заражених коронавірусом,
 зросла до 7,69 осіб, які
 перебувають на карантині.

14
Квітень

KGW Łozina (гурток сільських 
домогосподарок) починає 
шити маски для жителів Лозіни 

та навколишніх сіл.

15
Квітень

в районі на карантині
 знаходиться 59 
чоловік. У семи людей 

діагностували коронавірус

17
Квітень

Оголошення про можливість 
надання допомоги  для нарко-
манів,  ялі знаходяться на ка-

рантині.
Запуск програми PARASOL, яка дозволяє 
людям, що зазнають домашнього на-
сильства, отримати підтримку та необ-
хідну інформацію.

20
Квітень

Ми роздаємо маски мешкан-
цям. Гурток сільських домогос-
подарок з Лозіни запропонував  

пошиття масок, що спричинило лавину 
підтримки з інших гуртків, радників, сіль-
ських керівників та жителів нашої гміни. 
Тим часом ужонд купує першу партію 
швейних матеріалів та масок для меш-
канців.
Дезінфекція невеликих архітектурних 
елементів, розташованих у зелених зо-
нах, що знаходяться в межах окремих сіл 

Наша діяльність під час пандемії
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нашої гміни. Дезінфекція елементів інф-
раструктури для пасажирів, які користу-
ються громадським транспортом.

21
Квітень

Ще одна партія захисного об-
ладнання для OSP  (страж по-
жарна)- маски, окуляри.

21.04 - кількість людей,
 заражених коронавірусом в
 нашій гміні. на даний час 
- 10 жителів. У карантині
 перебуває 32 людини.

23
Квітень

Створено мобільне відділення 
комунікації під ужондем гміни 
Длуголенка

Ми безкоштовно роздаємо маски меш-
канцям Прушовиць та Домащина
В інтересах добробуту мешканців та 
підприємців, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність у нашій гміні, вуйт 
приймає рішення про запровадження 
програми допомоги, адресованої всім 
підприємцям - юридичним та фізичним 
особам, які здійснюють підприємниць-
ку діяльність, громадським організа-
ціям, а також іншим мешканцям гміни 
Длуголенка.
Ужонд закритий для загальнодоступно-
го персонального обслуговування клі-

єнтів - в особливих випадках вуйт може 
дати згоду на особистий контакт із пра-
цівником УГ після попереднього та під-
твердженого телефонем забронюваної 
візити.

24
Квітень

Дармова роздача масок меш-
канцям Сєдльца і Вільчице.
PSZOK відкритий з 2 травня. В 

інтересах здоров’я клієнтів та працівни-
ків PSZOK, через стан епідемії, в районі 
PSZOKу встановлюються конкретні пра-
вила з 2 травня до подальшого повідо-
млення.

26
Квітень

Участь вуйта гміни в акції 
„Quarantanamerа”. Це ініціати-
ва жительки Києва - Касі Мар-

хоцької та одного з вроцлавських фо-
тографів, що мають на меті урізнома-
нітнити наш час, залишаючись вдома. 
Ініціатори кампанії закликають вихо-
дити на балкон, терасу чи вікно і діли-
тися своєю енергією перед об’єктивом 
камери

28
Квітень

Ми роздаємо маски мешкан-
цям Борової.

29
Квітень

Ми роздаємоємо маски меш-
канцям Щодрого.

Мобільне відділення комунікації в ужен-
ді гміни Длуголенка.

23 особи перебувають на
 карантині в гміні Длуголенка, 
а кількість заражених 
залишається незмінною 
на 10.

Інформація про зміни існуючих обмежень. 
Відкриття готелів та спальних місць, а та-
кож торгових центрів, за винятком фітнес-
клубів та рекреаційних просторів, а також 
місць для споживання їжі.

30
Квітень

Рішення про продовження ка-
рантину для дитячих садків та 
ясел до 10 травня через необ-

хідність адаптації закладів до точно ви-
значених правил гігієни та техніки без-
пеки.

травень

5
Травень

Відкриття PSZOKу в додаткові 
дні – а саме в середу.

05.05 - в нашій гміні 21 чоловік 
перебуває на карантині, 
а 13 людей заражені COViD

6
Травень

Мобільне відділення комуніка-
ції в уженді гміни Длуголенка.

11
Травень

Інформація про пільги з подат-
ку на нерухомість. Рада гміни 
длуголенка ухвалила резолю-

цію про запровадження на частину 2020 
року звільнення від сплати податку на 
нерухомість: земельні ділянки, будівлі 
та споруди, пов’язані з веденням підпри-
ємницької діяльності групам підприєм-
ців, фінансова ліквідність яких погірши-
лася через негативні економічні наслід-
ки через COVID-19.
11Інформація про те, що державні са-
дочки та відділення дитячих садків у по-
чаткових школах відновлять свою робо-
ту 18 травня.

11.05 - в нашій гміні 18 людей 
перебувають на карантині, 
а у 14 жителів діагностовано
 коронавірус.

18
Травень

Мобільне відділення комуніка-
ції в уженді гміни Длуголенка.
Відновлення роботи держав-

них закладів на тереторії гміни Длуго-
ленла.

Tłumaczenie: 
Valentyna Mandybura

19
Березень

23
Березень

25
Березень

30
Березень

2
Квітень

6
Квітень

8
Квітень

9
Квітень

15
Квітень

21
Квітень

29
Квітень

5
Травень

11
Травень

людей на карантині людей заражені
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Koty są wśród nas. Te, które nie 
mają swojego pana zachowują za-
zwyczaj dosyć duży dystans w sto-
sunku do ludzi, nawet tych, którzy 
starają się opiekować nimi i je 
karmić. Żyją raczej w zamkniętych 
grupach, często są ze sobą spo-
krewnione i niechętnie pozwalają 
innym kotom na dołączenie do nich. 
Mówi się o nich: wolno żyjące, a tak 
naprawdę to są zwierzętami dzikimi 
i na dodatek drapieżnikami.

j ak funkcjonują takie kocie familie? 
Przede wszystkim umieją znajdować 
różnorodne źródła pokarmu. Chętnie 
korzystają z tego, co dają im ludzie, bo 

preferują najłatwiejsze sposoby zdobywania 
pokarmu. Nie oznacza to wcale, że nie potra-
fią polować, są przecież wytrawnymi myśli-
wymi - mimo niepozornych rozmiarów.  

Często jest tak, że jak mówimy o kotach od 
razu stają nam przed oczami myszy. Niektó-
rzy twierdzą, że myszy i prawdopodobnie inne 
gryzonie mają zakodowany genetyczny przy-
mus do ucieczki z miejsc, w których czują za-
pach kota. Można więc śmiało powiedzieć, że 
jak kota nie ma, to myszy harcują!

a tak poważnie
Koty wolno żyjące (dzikie, urodzone na wol-

ności) są elementem ekosystemu, który dzięki 
nim pozostaje w dynamicznej równowadze. 
Zapobiegają nadmiernemu namnażaniu się 
myszy i szczurów, co wpływa pozytywnie na 
komfort naszego życia. Pamiętać trzeba jed-
nak, że koty to drapieżniki polujące nie tylko 
na gryzonie, ale również na ptaki i drobne 
ssaki. To fantastyczni łowcy, których spryt, 
zdolność do bezszelestnego poruszania się 
i cierpliwość, czynią z nich bezwzględnych 
zabójców. Wbrew pozorom koty wolno ży-
jące nie są kotami bezdomnymi, więc ich wy-
łapywanie i umieszczanie w schroniskach jest 
niedopuszczalne – trafiając tam często chorują 
(stres), tracą wolę życia i ostatecznie umierają. 
By populacja kocia mogła spełniać swoje za-
dania związane z regulacją populacji  gryzoni, 
a jednocześnie nie stanowić zbytniego zagro-
żenia dla pozostałej fauny, ich ilość też powin-
na być pod kontrolą.

sterylizacja 
Odławianie i sterylizacja kotów zapobiega 

ich nadmiernemu namnażaniu się. Kotów 
wciąż jest zbyt dużo, a na dodatek w prze-

strzeni publicznej jest coraz mniej miejsc, któ-
re mogą one wykorzystywać jako schronienia. 
W promieniu co najmniej kilometra wokół 
wsi obserwuje się ostatnio, zwłaszcza nocą, 
coraz większą ilość kotów polujących wśród 
pól i zarośli. Spotykamy je również w lasach. 
Wszędzie tam, ci znakomici myśliwi, pro-
wadzą swoje - zwykle kończące się sukcesem 
– łowy. Łowy w wielu przypadkach podejmo-
wane dla „zabawy”, bo koty dokarmiane nie 
potrzebują zdobywać pożywienia.  Dlatego 
sterylizacje i kastracje to podstawa i nasza po-
moc nie może się ograniczać tylko do dokar-
miania. 

dokarmianie 
Dobrej jakości, świeża karma, regularnie 

dostarczana oraz świeża woda to podstawo-
we zasady, którymi kierują się karmiciele 
kotów. Ważna też jest czystość w miejscu 
karmienia. Koty akceptują osoby, które do-
starczają im pożywienia, przyzwyczajają się 
do nich (jednocześnie nie dając się oswoić) 
i właśnie te osoby mogą w największym 
stopniu wpływać na regulowanie populacji 

tych zwierząt, pomagając w ich wyłapywa-
niu i sterylizacji.

otwarte okno
Uchylenie małego okienka w piwnicy bloku 

mieszkalnego lub garażu i umożliwienie schro-
nienia się kotom w okresie niesprzyjających 
warunków, nie wpłynie istotnie na nasze bez-
pieczeństwo i warunki termiczne w pomiesz-
czeniach. Niekoniecznie obecność kotów na 
terenie naszej nieruchomości musi wiązać się 
z pojawianiem się nieczystości wynikających 
z ich bytowania. Wystawienie kuwety i regu-
larne jej sprzątanie to niewielki koszt, jaki po-
nosimy za kocie usługi deratyzacyjne. 

prawo
Dzikie koty (koty wolno żyjące) objęte są 

ochroną prawną określoną w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638). Zgodnie z art. 21. powo-
ływanej ustawy zwierzęta wolno żyjące stano-
wią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć 
zapewnione warunki rozwoju i swobodnego 
bytu. Warto o tym pamiętać. O kotach wolno 

żyjących mówimy także w naszym gminnym 
Programie opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Długołęka w 2020 roku. Do 
zadań podstawowych programu należy między 
innymi opieka nad wolno żyjącymi (dzikimi) 
kotami, w tym ich dokarmianie, a także ograni-
czenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację oraz edukacja mieszkań-
ców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

W ramach programu zapewniamy także ca-
łodobową opiekę weterynaryjną w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

i na koniec
Koty dzikie są potrzebne. Pamiętajmy jed-

nak, że gwarancją bezpiecznej ich egzystencji 
w środowisku i brak szkód wynikających z ich 
bytowania, wiąże się wprost z poziomem na-
szej odpowiedzialności za nie. Zadbajmy więc, 
by wolno żyjące koty nie rozmnażały się nad-
miernie, a te, które są wśród nas były wolne 
od chorób i w dobrej kondycji. 

andrzej miLian
wydział ochrony środowiska

koty są wśród nas
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18 maja urodził się Karol Wojtyła. Od 
wielu lat tego dnia Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Długołęce uroczy-
ście obchodził Dzień Patrona Szkoły. 

w  tym roku przypada setna rocznica 
urodzin św. Jana Pawła II. Szkol-
na społeczność przygotowała się 
do niej w sposób szczególny. Rze-

czywistość pandemii pokrzyżowała jednak 
te plany. Obchody rocznicowe ograniczyły 
się do uroczystej mszy św. z udziałem nie-
wielkiego grona pracowników szkoły, która 
transmitowana była w Internecie. 

Jan Paweł II mówi do młodzieży także dziś. 
„Musicie od siebie wymagać”. Jest to zdanie 
z rozważania Jana Pawła II, wygłoszonego do 
młodzieży w Częstochowie w dniu 18.06.1983 
roku. Słowa Papieża-Mówcy miały wielką siłę 
i nigdy nie były  rzucane na wiatr. Jedno nie-
długie rozważanie podczas Apelu Jasnogór-
skiego i tyle skrzydlatych słów, które zacho-
wały głęboki sens do dziś.

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdy-

by inni od was nie wymagali...”

Współczesne pokolenie młodzieży, żyjące 
w obecnej niełatwej sytuacji, może dziś na 
sobie testować ten wymowny apel Papieża-
Przewodnika Moralnego. Zobaczcie: nie mu-
sicie chodzić do szkoły, nie musicie jeździć na 
treningi, nie musicie o siebie dbać. Sami jed-
nak możecie ocenić, czy to rzeczywiście łatwe, 
kiedy jesteśmy zdani głównie na siebie, a wy-
magania wobec nas są znacznie ograniczone. 

Czy staliśmy  się przez to szczęśliwsi? Czy 
rozwijamy, uczymy się równie intensywnie, 
jak przed czasem pandemii? Długie spanie, 
apatia, natłok myśli i zadań do samodzielnego 
wykonania, brak codziennego rytmu dnia, re-
lacji, spotkań z innymi.  Okazuje się, że pewna 
dyscyplina ciała, psychiki, ducha jest nieod-
zowna dla zachowania ogólnego dobrostanu 
człowieka, dobrej kondycji oraz samopoczu-
cia. Powinniśmy więc starać się wymagać od 

siebie, nawet jeśli inni od nas nie wymagają, 
również dlatego, że to nam się zwyczajnie 
opłaca. 

„Kształt życia społecznego zależy od tego, 

jaki będzie człowiek, więc czuwajcie.”

W tych samych rozważaniach pojawił się 
motyw czuwania. Jak je rozumiał Święty Jan 
Paweł II?

„Czuwam, to znaczy dostrzegam drugie-

go, nie zamykam się w ciasnym pokoiku 

własnych interesów czy też nawet włas-

nych osądów. Czuwam, to znaczy miłość 

bliskiego, to znaczy podstawowa ludzka 

solidarność”

Życie społeczne tworzą  indywidualne jed-
nostki ze swoimi zachowaniami, postawami. 
I to  od naszego wzajemnego nastawienia za-
leży, czy życie społeczne stanie się oazą życz-
liwości, czy dziką dżunglą, w której wszyscy 
będą na siebie warczeć i walczyć o swoje. Jan 
Paweł II zauważa, że zamykanie się w kręgu 
własnych spraw nie wystarczy, żeby być bliź-
nim dla drugiego. Dziś szczególnie można 
zauważyć, jak zróżnicowany bywa stosunek 
młodych do osób słabszych, opuszczonych. 
Jedni spontanicznie organizują dla nich po-
moc w załatwianiu   codziennych spraw, inni 
cynicznie korzystają z obecnej sytuacji i  i pró-
bują ich oszukać, ograbić. Miłość bliźniego? 
Dziś jej praktykowanie należałoby chyba za-
cząć od wyrozumiałej, życzliwej i uważnej 
postawy wobec najbliższych, którzy podczas 
przedłużającej się  izolacji zaczynają nas nie-
kiedy irytować. Jak widzicie, Papież-Miłośnik 
Bliźniego nie zaleca wówczas zamykania się 
w swoim ciasnym pokoiku...

„Czuwanie... znaczy, że staram się być 

człowiekiem sumienia, że tego sumienia 

nie zagłuszam, nie zniekształcam, nazy-

wam po imieniu dobro i zło, a nie zama-

zuję.”

Tymi słowami nasz Patron wzywał młodzież, 
aby niezależnie od okoliczności, nie poddawała 
się złu w jakiejkolwiek postaci, nawet gdy tak 

robią inni. Zalecał, aby wypracowywać w sobie 
dobro, a starać się poprawiać ze zła, przezwy-
ciężając je. Trzeba przyznać, że wymagający 
był nasz Patron-Człowiek Sumienia. Przecież 
dobrze wiemy, jak trudno jest odrabiać lekcje, 
kiedy czekają w zasięgu ręki gry, jak trudno po-
móc w domu, kiedy można poplotkować z ko-
leżanką, jak trudno słuchać, kiedy samemu ma 
się tak wiele do powiedzenia…

„Czuwam, to znaczy także - czuję się odpo-

wiedzialny za to wielkie dziedzictwo, które-

mu na imię Polska. To imię nas wszystkich 

określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje, 

to imię nas wszystkich kosztuje”

Czy zdajecie sobie sprawę, że np. od Wasze-
go uważania na biologii zależeć może zdrowie 
wielu Polaków? W jaki sposób? Bardzo pro-
sty. Za przykład niech posłuży absolwentka 
naszej szkoły w Długołęce, która dziś jest dok-
torem nauk biologicznych i pracuje nad szcze-
pionką przeciw koronawirusowi. Wspomina 
ona często lekcje chemii czy biologii w naszej 
szkole. Ile ważnych wiadomości i umiejętności 
z nich wyniosła, które do dziś jej się przydają. 
Pamiętajcie, że kto jest wierny, dokładny, so-
lidny w rzeczach małych, kiedyś może zostać 
postawionym nad rzeczami wielkiej wagi. Bę-
dąc porządnym człowiekiem na co dzień, dba-
my o dobro naszej ojczyzny, Polski. Jaj wartość 
była nie do przecenienia dla Papieża-Polaka. 

Przypomnijmy na koniec wiersz Papieża-
Poety, o sosence, którą ofiarowali mu górale 
w 1985 roku. Drzewko posadzone w Ogrodzie 
Watykańskim, niestety, uschło.  

Karol Wojtyła

Do Sosny Polskiej 
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze ros-
ną,
Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno,
Od matki i sióstr oderwana rodu,
Stoisz, sieroto, pośród cudzego ogrodu.

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyro-
ku.
I mnie także przeniosła pielgrzymka daleka.
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.

Czemuś-choć cię starania cudze otoczyły,
Nie rozwinęła wzrostu-utraciła siły?
Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane.
A przecież twe gałązki bledną pochylane.

Więdniesz, usychasz,
smutna wśród kwietnej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia,
bo nie ma Ojczyzny. Drzewo wierne!

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty 
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty,
A padniesz martwa-obca ziemia cię pogrzebie
-Drzewo moje!
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?

 
 
 Wiersz pokazuje nam jeszcze jedno oblicze 

naszego Patrona jako Człowieka doświad-
czającego cierpienia. Otrzymując powoła-
nie na przewodnika kościoła katolickiego 
całego świata, musiał z żalem pożegnać 
się ze swoją ojczyzną i dalsze życie spędzać 
w „cudzych stronach”. Mimo że jako Papież-
Poliglota, znający biegle ok. 10 języków, bił 
rekordy w podróżowaniu po świecie, odbył 
104 podróże zagraniczne, odwiedził 132 
kraje i blisko 1000 miejscowości, to jednak 
rozczulała go swojska sosna, „domowy pro-
stak”, dla którego nie ma życia, „bo nie ma 
Ojczyzny.”

Nie ma wątpliwości, że imię Polska wiele 
znaczyło dla naszego Patrona-Patrioty i wiele 
go kosztowało. 

 A co to imię znaczy dla Ciebie?
anna Lobka-pietras

Zespół Szkolno-Przedzkolny w Długołęce

100. rocznica 
urodzin św.  
jana pawła ii
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Dyrekcja i grono pedagogiczne 
zapraszają uczniów ze szkoły pod-
stawowej w gminie Długołęka oraz 
z okolic Wrocławia do Liceum Ogól-
nokształcącego im. Olimpijczyków 
Polskich w Długołęce.

wybierając nasze liceum oszczędzasz 
czas na dojazdy, więc zyskujesz śred-
nio:

- 3 godziny dziennie
- 15 godzin w tygodniu
- 48 godzin w miesiącu
- 480 godzin w roku
co daje w skali 4 lat do Twojej dyspozycji 1920 

godzin, czyli prawie 3 miesiące!
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzony bę-

dzie nabór do dwóch klas pierwszych 4-letniego 
liceum:

1. o profilu biologiczno-chemicznym (przed-
mioty rozszerzone: biologia, chemia, język an-
gielski).

2. o profilu historyczno-społecznym (przed-
mioty rozszerzone: historia, WOS, język angiel-
ski).

W każdej klasie, w ramach nauki  języka ob-
cego w zakresie rozszerzonym, realizowana bę-
dzie innowacja „Język angielski w biznesie”. Po-

nadto uczniowie mają możliwość poszerzania 
kompetencji językowych poprzez uczestnictwo 
w: międzynarodowym projekcie językowym 
ERASMUS+, którego realizacja obejmuje rów-
nież wymianę uczniów pomiędzy europejskimi 
szkołami, warsztatach językowych na wydziale 
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
warsztatach językowych podczas projektu EU-
ROWEEK.

Oferta edukacyjna liceum nieustannie się po-
szerza. Staje się to za sprawą podpisanych z uczel-
niami Wrocławia porozumień, dzięki którym 
uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników naukowych 
wrocławskich uczelni.

Uczniowie biorą udział w zajęciach laborato-
ryjnych, warsztatach oraz wykładach prowa-
dzonych przez pracowników naukowo – dy-
daktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego, 
Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Korzystają również z zorganizowanych war-
sztatów, wykładów i konsultacji prowadzonych 
przez pracowników naukowych Uniwersytetu 
SWPS, w takich dziedzinach jak dziennikar-
stwo, psychologia czy prawo. Jednocześnie jako 
wolontariusze mają możliwość angażować się 
w działania organizowane na Uniwersytecie 

SWPS, zyskując nie tylko wiedzę, ale przede 
wszystkim nabywając cenne doświadczenie, po-
twierdzone certyfikatem poświadczającym ich 
wkład.

Co roku wielu uczniów otrzymuje stypendia 
Wójta Gminy Długołęka za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Od wielu lat liceum może się pochwalić co-
rocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów 
za bardzo wysokie wyniki w nauce. Naszą mocną 
stroną jest sport. Współpracujemy z gminnymi 
klubami sportowymi, m.in. lekkoatletycznym 
klubem GKS START Długołęka, a nasi ucznio-
wie osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Nasz uczeń jest aktualnym 
halowym mistrzem Polski w skoku w dal.

Nasze liceum istnieje 26 lat  i charakteryzuje się:
dobrą zdawalnością matury, wielu maturzystów 

osiąga maksymalną ilość punktów z poszczegól-
nych przedmiotów na egzaminie maturalnym;

zaangażowaniem licealistów w: działalność 
Młodzieżowej Rady Gminy, akcje charyta-
tywne np. Akcja Wsparcia, wolontariat po-
przez Szkolny Klub Wolontariatu, współpracę 
z wrocławskim hospicjum, Szkołą Podstawową 
w Długołęce, Gminną Biblioteką Publiczną 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, projekty 
edukacyjne np. „Patriota i Patriotka XXI wieku” 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, Szkoła Amba-
sadorem Parlamentu Europejskiego- EPAS, 
Ogólnopolski Program Kreatywności- Desti-
nation Imagination;

organizacją cyklicznych imprez: Gminnego 
Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pt. 
„Naukowy Cza Par”, Dnia Integracji Szkolnej;

wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, 
wielu nauczycieli to egzaminatorzy zewnętrzni 
egzaminu maturalnego.

Atutem szkoły jest jej kameralność. Ucznio-
wie czują się u nas bezpiecznie. Dbamy nie 
tylko o ich rozwój intelektualny, ale również 
emocjonalny. Zapewniamy opiekę i doradztwo 
psychologiczno-pedagogiczne. Efektywnie re-
alizujemy innowację „Znam siebie- skutecznie 
rozwiązuję problemy”. Posiadamy doświad-
czenie, niezbędne przygotowanie i narzędzia 
do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia 
i opinie. Dysponujemy specjalistycznym sprzę-
tem do terapii Biofeedback. Zapewniamy Wam 
drodzy licealiści przyjazną atmosferę, wspar-
cie i zadbanie o wasz wszechstronny rozwój. 
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znaj-
dują się na naszej stronie www: https://zlgdlu-
goleka.edupage.org. Zapraszamy!

grażyna piLarska
dyrektor LO w Długołęce 
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zapraszamy do liceum w Długołęce
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na co znamy wyniki:

n  W ramach Programu wieloletniego „Se-
nior +” na lata 2015-2020 gmina Długo-
łęka złożyła wniosek o dofinansowanie 
na funkcjonowanie Dziennego Klubu 
Seniora w Bykowie.  Całkowita wartość 
zadania:  132 394,00 zł. Gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 36 000,00 
zł.

n  W ramach resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020, gmina 
otrzymała dofinansowanie dla modułu 
1b, na utworzenie 150 miejsc w nowo 
budowanym Gminnym Żłobku w Kiełczo-
wie (możliwość dofinansowania do 25 
tys. zł na jedno miejsce). Gmina otrzy-
mała całkowitą wnioskowaną wartość 
dofinansowania: 3 750 000,00zł.

n  W ramach Programu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na zadania „Sport dla 
wszystkich”. Działania „Upowszechnianie 
sportu dzieci i młodzieży” gmina otrzy-
mała dofinansowanie na dwa projekty 
pn.:  
1) „Organizacja zajęć sportowych z za-
kresu nauki pływania dla uczniów Szkół 
Podstawowych z Gminy Długołęka” 
Wartość otrzymanej dotacji: 55 000,00 zł 
2) „Organizacja zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej dla uczniów Szkół Pod-
stawowych z Gminy Długołęka”. Wartość 
otrzymanej dotacji: 20 000,00 zł.

n  W ramach programu „Zdalna szkoła”, 
ogłoszonego przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie na kwotę 99 999,90 
zł. W ramach projektu gmina zakupiła 42 

laptopy dla nauczycieli wszystkich szkół 
w naszej gminie. Projekt jest odpowie-
dzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażeniami korona-
wirusem. Komputery wykorzystywane 
są do pracy zdalnej z uczniami. Wniosek 
otrzymał dofinansowanie.

n  W ramach Programu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej złożono wniosek o dofinansowa-
nie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej z terenu Gminy Długołęka”. 
Wnioskowana wartość dofinansowania: 
29,5 tys. zł. Wniosek otrzymał dofinan-
sowanie.

n  W ramach Programu Infrastruktury 
Domów Kultury z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego złożono 
wniosek o dofinansowanie na zadanie 
pn. „Remont wraz z przebudową Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Długołęce”.
Wnioskowana wartość dofinansowa-
nia: 494 584,49 zł. Wniosek oceniony 
poprawnie pod względem formalnym 
i merytorycznym. Z powodu ograniczo-
nej alokacji gmina nie otrzymała dofinan-
sowania.

n  W ramach „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka 2020” z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie na zadanie dot. zwięk-
szenia bezpieczeństwa pieszych, zwłasz-
cza dzieci  na przejściach w okolicach 
szkół, w wybranych miejscowościach: 
Mirków, Kiełczów oraz Siedlec. Wartość 

dofinansowania: 100 tys. zł. Wniosek 
oceniony poprawnie pod względem 
formalnym i merytorycznym. Z powodu 
ograniczonej alokacji gmina nie otrzyma-
ła dofinansowania.

na co złożyLiśmy wnioski:
n  W ramach Programu Lokalny Animator 

Sportu 2020, gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie na animatorów 
prowadzących zajęcia na boiskach Orlik 
2012 w Kiełczowie, Łozinie i Brzeziej 
Łące. Wartość wnioskowanej dotacji: 32 
400,00 zł.

n  W ramach programu Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi 2020 z Urzędu Marszałkowskie-
go, gmina złożyła wniosek o dofinanso-
wanie zadania pn. „Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego – budowa placu 
zabaw we wsi Dąbrowica, Gmina Długo-
łęka”.  Wnioskowana kwota dofinanso-
wania:  21 665,00 zł.

n  W ramach programu Podwórko ta-
lentów Nivea 2020 gmina zgłosiła do 
konkursu lokalizację w miejscowości 
Wilczyce. Od 22 maja do 24 czerwca 
2020 r. do godz. 15:00 będzie trwało 
głosowanie. Serdecznie zachęcamy do 
oddawania swoich głosów na zgłoszoną 
lokalizację w naszej gminie.  Koszt placu 
zabaw to około 250 tys. zł Całkowity 
koszt budowy placu zabaw pokrywa 
organizator konkursu.

n  W ramach modułu 3 Rządowego Progra-
mu „Posiłek w szkole i w domu”, gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie zada-
nia, dotyczącego remontu i doposażenia 
stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Mirkowie. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania:  57 424,00 zł

n  W ramach Programu Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej - Sportowa 
Polska 2020 Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, gmina  złożyła wniosek o dofinan-
sowanie na budowę sali gimnastycznej 
w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Długołęce (etap IV).
Wnioskowana kwota dofinansowania: 
1,07 mln zł. 

n  W ramach Programu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej gmina złożyła 
wniosek o dofinansowanie pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Długołęka w 2020r.” 
Wnioskowana wartość dofinansowania: 
13 473,32 zł

n  W ramach Programu „Edukacja eko-
logiczna” Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie na zadanie pn. „Nie marnu-
jesz- środowisko ratujesz”. Wnioskowana 
wartość dofinansowania: 116 316,00 zł.

n  W ramach programu „Poprawa bazy 
sportowej 2020”, ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Wiejski Klub Sportowy 
Kątna przy współpracy z gminą Długołę-
ka złożył wniosek o dofinansowanie na 
zakup kontenera szatniowo-sanitarnego. 
Łączna wartość wnioskowanego dofinan-
sowania: 49 000,00 zł.

dagmara parFanowicz 
wydział pozyskiwania zewnętrznych  

środków finansowych

		Dotacje	na	bieżąco

dotacje dla OSP 
Rada Gminy Długołęka 
podjęła uchwały w spra-
wie przyznania dotacji 
na zakup samochodów 
pożarniczych dla OSP 
w Stępiniu i Długołęce.

kolejna kwota dotacji na za-
kup średniego samochodu po-
żarniczego dla OSP w Stępiniu wynosi 
500 tys. zł. - Cała dotacja przeznaczo-

na na zakup średniego samochodu pożarni-
czego w 2020 roku dla OSP Stępin wynosi 800 

tys. zł i zostanie przekazana umową po 
rozstrzygnięciu przetargu – mówi 

Jarosława Pachana, kierownik 
wydziału organizacyjnego. Ko-
lejna kwota dotacji na zakup lek-
kiego samochodu pożarniczego 
dla OSP Długołęka wynosi 140 

tys. zł. - Cała dotacja przeznaczona 
na zakup lekkiego samochodu pożar-

niczego w 2020 roku dla OSP Długołęka 
wynosi 180 tys. zł i zostanie przekazana umo-
wą po rozstrzygnięciu przetargu – dodaje Pa-
chana.

agnieszka boruta
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Kompost to nawóz organiczny, po-
wstający w wyniku rozkładu materii 
organicznej przez mikroorganizmy, 
przy udziale tlenu. W wyniku tleno-
wego rozkładu biomasy, powstaje 
materiał bogaty w łatwo przyswajalny 
azot, potas i fosfor, stanowiący nawóz 
dla roślin, zwany potocznie humusem. 
Można go wykorzystywać bez ograni-
czeń ilościowych do nawożenia gleby, 
poprawy jej urodzajności oraz pozy-
tywnie wpływa na żyzność.

w  ogrodach domowych proces kompo-
stowania może być przeprowadzony 
w pryzmie kompostowej lub kompo-
stowniku. Na cały proces komposto-

wania ma wpływ wiele czynników, m.in. jakość 
kompostowanych odpadów zielonych, tempe-

ratura kompostowania, wilgotność, dostępność 
tlenu oraz ilość mikroorganizmów. Sam proces 
polega na przetwarzaniu materii organicznej 
w obiegu zamkniętym – naturalna materia or-
ganiczna, w wyniku procesów rozkładu, trafia 
ponownie do gleby, wzbogacając ją.

Kompost w gospodarstwie domowym można 
wytwarzać z odpadów organicznych z ogrodu 
oraz domu, takich jak: skoszona trawa, liście, 
drobne gałęzie, kora, trociny, opadłe owoce, 
kwiaty, odpadki kuchenne pochodzenia roślin-
nego. Proces kompostowania może zostać zabu-
rzony poprzez kompostowanie resztek potraw 
zawierających znaczne ilości tłuszczu, kości, 
mięs, chwastów z nasionami. Nie bez znaczenia 
jest również kwestia ustawienia kompostowni-
ka. Ustawienie go na podłożu przepuszczalnym 
spowoduje dostęp do kompostu dżdżownicom 
i mikroorganizmom glebowym oraz umożli-
wi swobodny odpływ nadmiaru wody. Proces 
kompostowania można usprawnić, dodając do 
kompostownika materiał różnorodny – suchy 

oraz mokry. Szybciej procesom rozkładu ulega 
także materiał rozdrobniony. Należy również 
pamiętać, aby kompost miał odpowiednią wil-
gotność – zbyt mała spowoduje zahamowa-
nie procesu, natomiast zbyt duże namoczenie 
kompostu, może doprowadzić do rozpoczęcia 
procesów beztlenowych, które zachodzą znacz-
nie dłużej. Rozpoczęcie przygody z komposto-
waniem jest proste – jego pierwszą warstwę 
stanowić powinny drobne gałązki, które będą 
pełnić funkcję drenującą. Następnie materiał 
powinien być układany warstwami.

Pozyskiwanie kompostu jest działaniem 
nieskomplikowanym i nie wymagającym 
dużego nakładu energii, a niesie ze sobą wie-
le pozytywnych skutków dla środowiska. 
Gmina Długołęka, wspierając tak pozytyw-
ne działania, prowadzi program użyczenia 
kompostowników, do skorzystania z którego 
zachęcamy wszystkich mieszkańców.

anna harańczyk
wydział ochrony środowiska 

Jak racjonalnie wykorzystać  
odpady zielone?  

fo
t. 

p.
 m

at
ys

ia
k

Postaw na kompostowanie

 o drzewach spraw kilka
Drzewa, zwłaszcza w czasie wichur, 
wzbudzają sporo emocji w kwestii 
naszego bezpieczeństwa. Jak mówi 
stare porzekadło: „każdy kij ma dwa 
końce” – i tak też jest w tym przy-
padku.

P ielęgnowane drzewa są ozdobą, po-
chłaniają zanieczyszczenia, dają tlen, 
chłód w upalne dni, zatrzymują kurz 
i hałas. Zaniedbane – spadają na dro-

gi i budynki, zrywają sieci energetyczne. Czy 
więc mamy się ich bać? Przede wszystkim 
musimy rozsądnie podchodzić do sprawy 
właściwej pielęgnacji drzew w ciągu całego 
ich życia.

Długowieczność drzew jest możliwa, jeżeli 
będą one objęte prawidłową opieką od mo-
mentu ich posadzenia, poprzez kolejne fazy 
życia. Sadzenie i pielęgnacja drzew muszą być 
przemyślane, aby w przyszłości rośliny były 
zdrowe, bezpieczne, piękne, nie kolidowały 

z istniejącą i planowaną infrastrukturą oraz by 
cieszyły nas i następne pokolenia.

Pierwsze 25 lat życia drzewa, to kluczowy 
czas dla jego rozwoju. Drzewa objęte właści-
wymi zabiegami pielęgnacyjnymi za młodu, 
będą wymagały mniejszej uwagi w wieku doj-
rzałym.

Młode drzewka mają większy potencjał ad-
aptacyjny, lepiej przystosowują się pod wzglę-
dem fizjologicznym i mechanicznym oraz po-
siadają zdolność całkowitego zaleczania ran. 
Cięcie drzew nowo posadzonych, powinno 
ograniczać się tylko do usuwania gałęzi mar-
twych lub pękniętych i złamanych. W drugim 
lub trzecim roku, kiedy drzewo po przesadze-
niu odzyska witalność, powinniśmy rozpocząć 
odpowiednie zabiegi, niezbędne do ukształto-
wania się drzewa o silnej budowie i pożąda-
nym kształcie.

Pielęgnacyjne zabiegi interwencyjne, wyko-
nywane u dojrzałych drzew (spowodowane 
głównie względami bezpieczeństwa), gene-
rują zdecydowanie wyższe koszty, mogą mieć 

negatywny wpływ na ich stan zdrowotny, a w 
skrajnych przypadkach doprowadzić do ich 
śmierci.

Oczywiście, zamieranie drzew nie jest spo-
wodowane jedynie działalnością człowieka. 
Jak każdy żywy organizm ma ono określoną 
długość życia, która może wahać się od 60-80 
lat w przypadku czeremchy, wierzby iwy, lesz-
czyny, czy jarząba; do 300 – 500 lat dla graba, 
buka, jesiona wyniosłego, lipy drobnolistnej, 
dębu i modrzewia; a nawet 1000 -2000 lat 
dla takich gatunków, jak limba, cis pospoli-
ty, miłorząb dwuklapowy. Oczywiście, jak to 
w przyrodzie, mogą pojawić się odstępstwa od 
podanych wartości i spotkać można osobniki 
znacznie starsze.

O tym, że drzewa mają znaczący wpływ na 
kształtowanie się dobrego klimatu do życia, 
wiemy wszyscy, więc naturalnym jest fakt, że 
wycinając jedno stare drzewo, powinniśmy 
zastąpić je przynajmniej kilkoma młodymi. 
Dlaczego kilkoma? Bo mowa o ekosystemie, 
żywym i dynamicznym układzie, znajdującym 

się zwykle pod znaczą presją człowieka, gdzie 
następować będzie naturalna selekcja i wyeli-
minowane zostaną organizmy gorzej dostoso-
wane. O ile w przypadku zezwoleń, wydawa-
nych podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą, można nałożyć obowiązek na-
sadzeń kompensacyjnych, o tyle w przypadku 
zgłoszeń od osób fizycznych takiej możliwości 
już nie mamy.

W marcu, na terenie naszej gminy – w ra-
mach nasadzeń kompensacyjnych, posadzono 
65 sztuk młodych lip, dębów, klonów, brzóz, 
jarząbów, robinii i buków. Nowe nasadzenia 
pojawiły się głównie w Kiełczowie, Kiełczów-
ku i Kępie w zamian za drzewa wycięte pod-
czas inwestycji drogowych, realizowanych na 
terenie naszej gminy. Jeśli chodzi o wycinki 
realizowane przez osoby fizyczne (a jest ich 
wiele), informacje o nasadzeniach kompensa-
cyjnych raczej się nie pojawiają.

eweLina byra
agnieszka mirek

wydział ochrony środowiska
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Na przestrzeni ostatniej deka-
dy, odprowadzanie i oczysz-
czanie nieczystości ciekłych 
(pochodzących z gospodarstwa 
domowego) w przydomowych 
oczyszczalniach ścieków, stało 
się rozwiązaniem bardzo popu-
larnym.

Z  uwagi na mnogość modeli, jak 
też łatwość realizacji, zaczęły 
one wypierać tradycyjne roz-
wiązanie, czyli bezodpływowe 

zbiorniki na nieczystości ciekłe. Po-
nadto, w przypadku przydomowych 
oczyszczalni ścieków, nie zachodzi 
konieczność ponoszenia dodatkowych 
kosztów w postaci wywozu nieczysto-
ści.

alternatywa w zakresie usuwania 
i oczyszczania ścieków bytowych

Obecnie na rynku dostępnych jest 
wiele urządzeń, których ceny są bardzo 
zróżnicowane. Jednym z parametrów 
wpływających na cenę jest jakość ma-
teriału, ważną rolę odgrywają również 
warunki terenowe, występujące w da-
nej lokalizacji. Odpowiednie do budo-
wy POŚ (przydomowych oczyszczalni 
ścieków) jest występowanie gruntów 
przepuszczalnych oraz niski poziom 
wód gruntowych. W przeciwnym wy-
padku należy liczyć się z dodatkowymi 
kosztami np. na budowę kopca filtra-
cyjnego oraz montaż pompy, która po-
zwoli na swobodny przepływ ścieków.

kluczowa jest technologia pracy
Bez względu na wybrany rodzaj 

oczyszczalni, pierwszym jej elemen-
tem jest osadnik gnilny (może stano-
wić integralną część większego zbior-
nika, w którym zlokalizowane jest 

złoże biologiczne lub osad czynny). 
Najtańszym na rynku układem jest 
oczyszczalnia z osadnikiem gnilnym 
oraz drenażem rozsączającym. Kom-
pletna oczyszczalnia ścieków tego 
typu, przeznaczona dla 4-osobowej 
rodziny, wyceniana jest na ok. 3-4 tys. 
zł. Do ceny tej należy doliczyć najczęś-
ciej około 1 tys. zł na zakup żwiru oraz 
koszt montażu (2-3 tys. zł). Wybiera-
jąc bardziej zaawansowane technolo-
gicznie rozwiązania, jak układ działa-
jący w oparciu o złoże biologiczne lub 
osad czynny, należy liczyć się z kosz-
tami rzędu 10 do nawet ponad 20 tys. 
zł. Tego typu układy pozwalają jednak 
osiągnąć wysokie parametry oczysz-
czonych ścieków, a także stabilną pra-
cę w zmiennych warunkach.

koszty eksploatacyjne 
W przypadku przydomowej oczysz-

czalni ścieków należy pamiętać również 
o kosztach, za usuwanie osadów z osad-
nika gnilnego (około 150-200 zł na 2 
lata), za zakup preparatów bakteryjnych, 
który wynosi średnio 100 zł na rok. 
W przypadku, gdy zastosowana przez 
nas technologia wymaga dostarcze-
nia energii, doliczyć należy dodatkowo 
koszty rzędu około 200 zł na rok.

dodatkowe źródło finansowania 
Na budowę przydomowych oczyszczal-

ni ścieków na terenie gminy Długołęka, 
można wnioskować o dofinansowanie. 
Pomoc finansowa jest adresowana do 
gospodarstw położonych na obszarach 
gminy, na których nie ma i w najbliższej 
przyszłości nie będzie sieci kanalizacyj-
nej. Dzięki środkom publicznym, przy-
domowe oczyszczalnie ścieków mogą na 
tych obszarach stać.

paweł matysiak
wydział ochrony środowiska

Przydomowe 
oczyszczalnie 
ścieków 
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Jedno ze zgłoszeń konkursowych. Czekamy na więcej 
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z życia gminy

Z kamilą niemiec, trenerką dziewcząt w piłce nożnej z Kiełczowa (GZS Widawa Kiełczów), rozmawia Agnieszka Boruta.

kobiety też potrafią grać w piłkę  
i niektóre lepiej niż niejeden facet
AB: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda 
ze sportem?
KN: Moja przygoda ze sportem zaczęła się, 
gdy miałam 6 lat. Moja mama zaprowadzi-
ła mnie na mecz hokeja na trawie, który 
odbywał się na starym boisku ZKS POLAR 
Wrocław. Spodobało mi się. Od tamtej pory 
żyłam bardziej sportem, niż życiem młodej 
osoby, która bawi się na placu zabaw. Wola-
łam iść na trening, który był dla mnie czymś 
ważnym. Nie zmarnowałam tej szansy. Mój 
czas w hokeju skończył się, gdy miałam 22 
lata – zostały wspomnienia, medale, zdjęcia 
i puchary.

AB: Jak to się stało, że zostałaś trene-
rem dziewcząt w piłce nożnej?
KN: Po zakończeniu kariery w hokeju na tra-
wie zadbałam o swoje życie rodzinne. Trene-
rem w piłce zostałam po przeprowadzce do 
Kiełczowa, w styczniu 2018 roku. Będąc na 
spacerze zobaczyłam, że mój kolega z daw-
nej drużyny Wulkan Wrocław – Rafał Kli-
maszewski – trenuje chłopców. Od słowa 
do słowa, w porozumieniu z trenerem, padł 
pomysł utworzenia drużyny dziewcząt. Naj-
pierw obserwowałam, jak koledzy prowadzą 
treningi, robiłam notatki. Potem prowadzi-
łam chłopców pod okiem trenera Rafała, a w 
kwietniu byłam gotowa na to, by zebrać dru-
żynę i iść w szkolenie trenerskie piłki nożnej 
dziewcząt.

AB: Co jest najważniejsze w byciu tre-
nerem? Jakie wartości, oprócz tych 
czysto technicznych, pragniesz przeka-
zać swoim podopiecznym?
KN: Dla mnie, jako trenera, ważne jest, aby 
słuchać się wzajemnie. Dzięki współpracy całej 
ekipy, możemy zdobyć więcej niż w pojedynkę. 
Moim zawodniczkom zawsze tłumaczę, że nie 
ma rzeczy, których nie możemy osiągnąć. Mu-
simy jednak ciężko pracować. Wartości, które 
przekazuję, są proste: na 1. miejscu szkoła, po-
tem treningi. One mają być nagrodą i naszą pa-
sją, dzięki której możemy się rozwijać. Dlatego 
musimy być fair i tu, i tu, aby osiągnąć cel.

AB: Ile piłkarek jest obecnie w Twojej 
drużynie i w jakim są wieku?
KN: Na chwilą obecną trenuje 25 osób, 
w dwóch grupach, roczniki od 2005 -2012. 
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AB: Jak często odbywają się treningi?
KN: Treningi w sezonie wiosna-jesień odbywa-
ją się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny, plus 
w soboty mecze i turnieje. W sezonie zimowym 
trenujemy trzy razy w tygodniu po godzinie, a w 
weekendy jeździmy na turnieje i obozy.

AB: Najbliższy cel sportowy do osiąg-
nięcia?
KN: To wojewódzkie finały w ogólnopol-
skim turnieju „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku”, w dwóch kategoriach: U12 
i U10. 

AB: Jaki jest największy sukces, jaki 
odniosłaś w sporcie dotychczas?

KN: Największy sukces w hokeju odniosłam, 
zdobywając trzykrotnie Mistrza Polski oraz 
występując w barwach narodowych w kadrze 
U13. A w piłce nożnej moja drużyna zdobyła 
4. miejsce w województwie w turnieju Tym-
barku oraz 1. i 2. miejsce w wojewódzkim tur-
nieju w Gilowie.

AB: Jakimi umiejętnościami musi wy-
kazać się dziewczyna, by została przy-
jęta do Twojej drużyny?
KN: Każda dziewczyna może przyjść i spró-
bować swoich sił. Umiejętności czasami nie 
widać od razu i potrzeba czasu, aby rozwi-
nąć skrzydła. Każdy robi to w swoim tempie 
– trzeba tylko pozwolić mu znaleźć swoją 

drogę, a ja jestem od tego, aby pokazywać, 
jak można iść.

AB: Gdybyś miała powiedzieć, jakie 
emocje wzbudza w  ludziach kobieca 
piłka nożna, to jakich słów byś użyła? 
KN: Kobiety też potrafią grać w piłkę i niektó-
re lepiej niż niejeden facet. Dlatego nigdy nie 
lekceważ przeciwnika innej płci. 

AB: Czy oprócz piłki nożnej masz czas 
na jakieś inne pasje, czy pochłania Cię 
ona bez reszty?
KN: Tak, mam czas. Wolne chwile spędzam 
na rowerze lub z rodziną na działce, gdzie ła-
dujemy akumulatory na kolejny dzień.

Kamila Niemiec (pierwsza z prawej)
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z życia gminy

konkursy rozstrzygnięte  
i przesunięte
W ramach otwartego konkursu, ogłoszo-
nego przez wójta gminy Długołęka, wpły-
nęły dwie oferty od organizacji pozarzą-
dowych z realizacji zadania publicznego 
w zakresie działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz z działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym w 2020 roku. Planowana 
kwota dotacji przeznaczona na realizację 
w tym konkursie wynosiła 70 tys. zł.  - 
Oferty zostały pozytywnie rozpatrzone  
i zlecone do realizacji – mówi Beata Paź-
dzierz, kierownik wydziału spraw obywa-
telskich. 
Ofertę złożyła Fundacja Educational Trip 
z siedzibą w Długołęce; nazwa zadania: 
„Poznaj inną kulturę - warsztaty z zagra-
nicznymi wolontariuszami” – przyznana 

kwota dotacji to 15 872,00 zł. Oferta 
skierowana do osób w wieku emerytalnym 
została złożona przez Oddział Rejonowy 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów z siedzibą w Długołęce; nazwa 
zadania: „Aktywny i sprawny senior” – 
dotacja została przyznana w kwocie 30 
tys. zł. 
Jeśli chodzi o konkurs na organizację 
wypoczynku dzieci i młodzieży, to plano-
wana kwota dotacji wynosiła 30 tys. zł. 
Wpłynęły trzy oferty: od Klubu Sportowe-
go Mako Judo, Klubu Sportowego Tęcza 
Brzezia Łąka i Klubu Sportowego GKS 
START Długołęk. - Ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju, rozstrzygnięcie tego 
konkursu przesunęliśmy do 31 maja 2020 
r. – mówi Beata Paździerz. 
Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu dzia-
łalności na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami – planowana kwota na realizację 
zadań to 30 tys. zł. Do 20 kwietnia wpły-
nęła jedna oferta od Fundacji Centrum 

Pomocy Seniorom Dignum; nazwa zada-
nia: „Połączeni”. – Ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju rozstrzygnięcie tego 
konkursu planowane jest do końca maja 
2020 r. - dodaje Paździerz.. 

punkt konsultacyjny – 
jak działa? 
Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależ-
nień działa obecnie online, za pomocą 
Skype’a.
Osoby chcące skorzystać z pomocy 
psychologicznej, mogą skontaktować się 
telefonicznie z osobami prowadzącymi 
punkt konsultacyjny. Wystarczy zadzwonić 
pod wskazane numery  telefonu: Robert 
Dechnik, tel. 606 753 457, Agata Świst, 
tel. 609 477 247. 
Działalność punktu prowadzona jest bez-
płatnie dla mieszkańców gminy Długołę-
ka.

hpV w 2020 r.
W drodze konkursu ofert,
ogłoszonego w kwietniu 2020 r., na rea-
lizację szczepień ochronnych przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 
dla dziewczynek urodzonych w roku 2006, 
zameldowanych na pobyt stały na terenie 
gminy Długołęka wg stanu na 15 stycznia 
2019 r. oraz dziewczynek urodzonych 
w 2007 roku, zameldowanych na
pobyt stały na terenie gminy Długołęka 
wg stanu na 15 stycznia 2020 r., wyłonio-
no jednego wykonawcę. Jest nim Przy-
chodnia Rodzinna Donata Tużnik w Brze-
ziej Łące ul. Krótka 3 oraz Przychodnia 
Rodzinna Donata Tużnik w Borowej ul. 
Parkowa 2. Do programu zostały zakwa-
lifikowane 364 dziewczynki urodzone 
w 2006 i 2007 roku. Na realizację progra-
mu, zgodnie z konkursem, przeznaczono 
kwotę 273 tys. zł.

Dorota Puzio oficjalnie znalazła się w ka-
drze narodowej sprintów na 2020 rok. 

S ezon letni stoi pod znakiem zapytania, ale 
nasza halowa mistrzyni Polski U-18 na 60 
m z Torunia (luty 2020) jest tam, gdzie 
wszyscy chcieliśmy, aby była. Poza Dorotą 

w kadrze narodowej jest również aktualny halowy 
mistrz Polski U-20 w skoku w dal Sebastian Waw-
rzyniak. 

Dorota Puzio - multimedalistka Mistrzostw 
Dolnego Śląska i Makroregionu na 60 m, 100 m, 
300 m, 4x100 m, 4x400 m oraz brązowa meda-
listka na 100 m i 5. na 300 m Mistrzostw Polski 
U-16 (Bełchatów 2018); dwa finały Mistrzostw 
Polski U-18 (Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży) w Poznaniu 2019 i złoto na 60 m Halowych 
Mistrzostw Polski U-18 w Toruniu 2020. 

Sebastian Wawrzyniak – multimedalista Mi-
strzostw Dolnego Śląska i Makroregionu w skoku 
w dal, 4x100 m, 4x400 m oraz Mistrz Polski U-16 
w skoku w dal (Biała Podlaska 2017), Mistrz Polski 
U-18 (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w sko-
ku w dal, Poznań 2019 i Halowy Mistrz Polski U-20 
w skoku w dal (Toruń 2020).

henryk benkowski
Gminny Klub Sportowy START Długołęka

NA SKRóTy                                na	skróty                                NA SKRóTy

dorota puzio (GKS START Długołęka) 
powołana do kadry narodowej
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Henryk Benkowski, Dorota Puzio i Sebastian Wawrzyniak
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dwa awanse,  
nikt nie spadnie! 
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o zakończeniu rozgry-
wek w tym sezonie. Przez pandemię sezon piłkarski 2019/2020 dla 
wszystkich naszych gminnych drużyn zakończył się przed czasem.
poniżej prezentujemy wyniki drużyn seniorskich na koniec sezonu 
2019/2020:

GSSKS Długołęka 2000   A klasa, grupa: Wrocław III  miejsce 10. 

GKS ISKRA Pasikurowice   A klasa, grupa: Wrocław II  miejsce 9.

GKS ISKRA II Pasikurowice   C klasa, grupa: Wrocław  miejsce 4.

KS Łozina   A klasa, grupa: Wrocław II  miejsce 4.

GZS Widawa Kiełczów   A klasa, grupa: Wrocław III  miejsce 12. 

GKS Kamień   B klasa, grupa: Wrocław II  miejsce 12.

GKS Mirków-Długołęka,   IV liga, grupa: dolnośląska (wschód)  miejsce 10.

KS Borowianka Borowa   B klasa, grupa: Wrocław IV  miejsce 5.

KS Perła Węgrów   B klasa, grupa: Wrocław IV  miejsce 2.

KS Byków   B klasa, grupa: Wrocław IV  miejsce 10.

KS Dąb Pruszowice   B klasa, grupa: Wrocław IV  miejsce 12.

WKS Kątna   B klasa, grupa: Wrocław IV  miejsce 14.

KP 99 Śliwice   B klasa, grupa: Wrocław V   miejsce 11.

WKS Wilczyce   B klasa, grupa: Wrocław V   miejsce 8.

Zieloni Szczodre   C klasa, grupa: Wrocław   miejsce 7.

dwa kluby z naszej gminy uzyskały awans do wyższych klas rozgrywkowych: 
ks burza godzieszowa  
A klasa, grupa: Wrocław II – 1 miejsce i AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ 

ks dobroszów-januszkowice  
B klasa, grupa: Wrocław II  – 1 miejsce i AWANS DO A KLASy

Gratulujemy wyników i czekamy na start sezonu 2020/2021. 
jakub kochański, wydział spraw obywatelskich

jak teraz funkcjonują obiekty sportowe w gminie?

Podsumowanie szkolnej 
rywalizacji sportowej 2019/2020
W obecnym roku szkolnym rywalizacja sportowa szkół została skrócona z powodu 
pandemii. Gminne rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci. Na etapie gminnym rozegranych zostało 20 zawodów. 

Uczniowie rywalizowali między innymi w takich konkurencjach jak: sztafetowe biegi przełajowe, szachy, 
koszykówka, tenis stołowy, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka 3x3, szkolna liga lekkoatletyczna.  

kwalifikacja końcowa szkół
igrzyska dzieci
MIEJSCE PKT SZKOŁA

I  74 SP Im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie

II  70 SP im. Odkrywców i Podróżników w Borowej

III  68 SP im. Kazimierza Górskiego w Łozinie

IV  51 SP im. Jana Pawła II w Długołęce

V  46 SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu

VI  41 SP im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące

VII  29 SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie

VIII  18 SP im. Niezapominajki Polskiej w Szczodrem

igrzyska młodzieży szkoLnej
MIEJSCE PKT SZKOŁA

I  140 SP im. Odkrywców i Podróżników w Borowej

II  134 SP Im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie

III  110 SP im. Kazimierza Górskiego w Łozinie

IV  102 SP im. Jana Pawła II w Długołęce

V  95 SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu

VI  70 SP im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące

VII  57 SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie

VIII  23 SP im. Niezapominajki Polskiej w Szczodrem

Najlepszy wynik to sztafetowe Biegi Przełajowe, który zdobyła SP Kiełczów – 7. miejsce w Polsce. Gratu-
lacje dla wszystkich zawodników i szkół i do zobaczenia na zawodach w przyszłym roku szkolnym. 

jakub kochański, wydział spraw obywatelskich

w związku z pandemią koronawirusa wprowadzono 
ograniczenia czasowe w korzystaniu z obiektów 
sportowych. „Odmrażanie” sportu rozpoczęło się 4 
maja 2020 r. Rozporządzenie Rady Ministrów (obec-

nie w obiegu jest to z dnia 30.05 – IV etap odmrażania sportu), 
regulujące wytyczne, po spełnieniu których, do użytku mogą 
zostać oddane obiekty sportowe: 
1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sporto-
wego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz 
niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w  zajęciach sportowych, wydarzeniu 
sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sporto-
wym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do 
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie ko-

rzystających, 
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestni-
kami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sporto-
wego lub w inny sposób ogranicza takt pomiędzy tymi osobami;
2. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz 
korzystające z  obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do 
dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia 
sportowe. 
3. W  zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz we współzawodnictwie spor-
towym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów 
wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie 
dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, może uczestniczyć nie więcej 
niż 150 osób, bez udziału publiczności.  
4. Od 30.05 podczas uprawiania sportu na otwartej przestrzeni (np. bieganie czy 
jazda na rowerze), nie musimy zakrywać ust i nosa, pod warunkiem, że możemy 
zachować dwa metry odstępu od innych. 
5. Od 30 maja jest możliwość organizacji wydarzeń sportowych do 150 osób, na 

razie bez udziału publiczności. Uczestnicy takich imprez, np. biegowych czy rowe-
rowych, nie muszą zasłaniać ust i nosa, nie mają także obowiązku zachowania dy-
stansu społecznego, choć oczywiście jest to zalecane. 

W naszej gminie otwarte są kolejne obiekty sportowe, będące 
pod zarządem stowarzyszeń (pełnowymiarowe boiska piłkar-
skie), udostępnione zostały również Orliki w Kiełczowie, Łozinie 
i Brzeziej Łące, stadion lekkoatletyczny w Długołęce oraz 5 boisk 
wielofunkcyjnych w miejscowościach: Pruszowice, Śliwice, Bo-
rowa, Brzezia Łąka, Kamień. Korzystanie z tych obiektów może 
odbywać się jedynie w wyznaczonych godzinach, po spełnieniu 
wytycznych wynikających z rozporządzenia. Wszystkie pozostałe 
otwarte obiekty sportowe, tj. boiska wielofunkcyjne, korty teni-
sowe oraz siłownie napowietrzne, pozostają zamknięte do odwo-
łania. Obecnie obiekty przyszkolne mogą być udostępniane – de-
cyduje o tym zarządca – dyrektor. Będą dostosowane do użytku 
zgodnie z panującą sytuacją i możliwościami.

jakub kochański, wydział spraw obywatelskich
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