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12 sierpnia powstał Klub Honorowych Dawców 
Krwi w naszej gminie. Jego prezesem został  
Piotr Lachowski, skarbnikiem Monika Ki-
jewska, a członkiem zarządu Emil Sozański.

Jeśli ktoś chce dołączyć do klubu, zaangażować się w jego 
działania i zrobić coś dobrego, zachęcamy do zgłaszania 
swojej kandydatury na maila: p.lachowski@o2.pl. Na pro-
filu gminnym na Facebooku istnieje grupa dedykowana 

KHDK – zachęcamy do dołączenia do niej. Tam informuje-
my na bieżąco o działaniach klubu, wymieniamy się wiedzą 
i doświadczeniem.

Ważna informacja: nie trzeba być dawcą krwi, żeby na-
leżeć do klubu. Jeśli przeszkodą są względy zdrowotne, 
nadal można brać czynny udział w organizacji.

martyna owczarek-kowalska
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Miło nam poinformować, że w ostatnich miesiącach  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

  Witajcie 
	 				na	świecie!

Tymon Antoniak, Sylwia Augustyn-Polat, Jakub Balcerzak, Stanisław 
Banaszak, Karol Beśka, Barbara Biernat, Pola Brękiewicz, Blanka 
Bryła, Aleksander Bury, Ida Chmielewska, Dominik Chrąchol, Piotr 
Chudziński, Zofia Ciszewska, Natan Czuchnowski, Stefania Czyż, 
Zuzanna Damian, Laura Dąbek, Antonina Dejneka, Oliwia Downar, 
Mikołaj Drzewiecki, Nikodem Durczyński, Ada Fabiańska, Eryk Gal, 
Matylda Golec, Piotr Gołębiewski, Ernest Górny, Karolina Grocholska, 
Jagoda Grzechnik, Maksymilian Hojło, Remigiusz Hryckiewicz, 
Aleksandra Izdebska, Ewa Jabłońska, Amelia Jacewicz, Pola Janeczko, 
Franciszek Jankiewicz, Mikołaj Januszewski, Malwina Jasińska, Mia 
Kaczmarczyk, Laura Kik, Ida Korczyńska, Daniel Kosacki, Aleksander 
Kowalczyk, Artur Kowalski, Jakub Krystosek, Oliwier Kubiś, Michalina 
Kucharyk, Maja Mackiewicz, Tymon Magiera, Katarzyna Małolepsza, 
Hanna Matuszek, Julian Mazij, Karol Miarka, Iga Milarska, Idalia 
Mirocha, Jarosław Muriienko, Jerzy Orłowski, Franciszek Panek, Eliza 
Pasieczyńska, Maria Pawłowska, Amelia Perska, Maja Petryk, Leon 
Piaskowski, Oliwier Piekarski, Liliana Pietras, Józef Pleban, Patrycja 
Płysa, Leon Podeszwa, Melania Połczyńska, Alan Potoczny, Michalina 
Rębisz, Maksymilian Rosolak, Krzysztof Rowiński, Maria Rucińska, 
Dominik Rup, Gaja Rutka, Pola Rzepecka, Stanisław Siry, Iga Skaba, 
Gabriela Skowronek, Tomasz Skwarnecki, Antoni Sławiński, Marcel 
Sowiński, Tytus Sowula, Filip Sudół, Szymon Suprun, Lidia Swacha.

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

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

1 września byliśmy świadkami radosnego wydarzenia, którym 
było otwarcie nowego przedszkola w Borowej. Piękne, koloro-
we, przestronne korytarze i sale były już wypełnione śmiechem 
maluchów (czasami też płaczem - pierwsze dni rozłąki z rodzi-

cami są najtrudniejsze). Jesteśmy przekonani, że w tak komforto-
wych i przyjaznych warunkach, pierwsze spotkanie z edukacją będzie 
dla nich wkrótce tylko przyjemnością. Na pewno ten czas umilą im 
również zabawki, którymi zostały obdarowane przez sołtysa Boro-
wej, panią Zofię Szelągiewicz. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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dawców krwi 
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inwestycje 
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Nowa Wiejska to sukces, na który pracowało wiele osób

Długołęka z nową wiejską
8 września odbyło się symbo- 
liczne przecięcie wstęgi przy  
ul. Wiejskiej w Długołęce,  
na co czekaliśmy wspólnie 
z mieszkańcami wiele lat. 

udało się zmodernizować jedną 
z najważniejszych ulic w Dłu-
gołęce i z tego powinniśmy być 
najbardziej zadowoleni – mówi 

wójt Wojciech Błoński. – Zostały je-
dynie drobne prace, jak wzmocnienie 
skarp rowów, czy montaż progów zwal-
niających. Nie zmienia to jednak faktu, 
że możemy swobodnie tą drogą podró-
żować, a przede wszystkim bezpiecznie 
spacerować chodnikami – dodaje. 

Podziękowania należą się wojewo-
dzie dolnośląskiemu Jarosławowi 
Obremskiemu oraz dyrektorowi wy-
działu infrastruktury DUW Małgo-

rzacie Majcher za wsparcie i dołożenie 
wszelkich starań w realizację inwesty-
cji. Słowa uznania należą się również 
wykonawcom – Grzegorzowi Stille-
rowi, Wojciechowi Bisekowi, radnym 
Agacie Kaczmarek, Dariuszowi Po-
dymie, Krzysztofowi Karczewskiemu 
i Stanisławowi Azarewiczowi, a także 
pracownikom wydziałów remontów 
i inwestycji oraz pozyskiwania ze-
wnętrznych środków finansowych – na 
tę inwestycję pozyskaliśmy 1 586 700,00 
zł. – Mam nadzieję, że wyremontowany 
odcinek infrastruktury drogowej będzie 
służył mieszkańcom, tym bardziej, że 
w projektowaniu jest drugi etap – bez-
pośrednio do przejazdu i zaraz za nim, 
do „wylotu” na ul. Wrocławską – mówi 
wójt.   

Paweł kościółek 
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

Remont siedziby gok-u
Rozpoczął się I etap remontu wraz z prze-
budową budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Długołęce. 

P race obejmą: montaż windy zewnętrznej wraz 
z robotami towarzyszącymi, izolację pio-
nową i poziomą, wymianę ocieplenia ścian 
zewnętrznych oraz dachu, wymianę drzwi 

wejściowych, przebudowę zadaszenia nad wejściem 
głównym, remont schodów i pochylni zewnętrznej,  

przebudowę złącza kablowego, linii zasilania budynku, 
oświetlenia zewnętrznego, montaż wyłącznika poża-
rowego, wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych, 
wymianę poszczególnych elementów stolarki, spełnia-
jącej wymagania odporności przeciwpożarowej.

Prace mają zakończyć się do 30 października br., 
a uzyskanie zgody na użytkowanie nastąpi do 30 listo-
pada br. Wartość inwestycji sięgnie 1 009 784,80 zł.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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inwestycje
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kiełczów
18 sierpnia w urzędzie gminy odbyło się 
przekazanie placu pod budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie 
ulicy Rzecznej w Kiełczowie. Wykonawcą prac 
budowlanych jest lider: Hydrohand Andrzej 
Guździoł i partner: Juskowiak Maciej Ślusar-
stwo, Mechanika maszyn, Roboty Budowlano-
Instalacyjne. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w rok, a jej koszt to 2.572 339,80 zł. 

domaszczyn 
25 sierpnia dokonano odbioru robót związa-
nych z remontem nawierzchni i konstrukcji 
ul. Słonecznej w Domaszczynie. Wykonawcą 
była firma „AN-GREG”. Remont ulicy wraz 
z usunięciem kolizji złącza nN kosztował 145 
755,00 zł.

kiełczów
27 sierpnia w szkole w Kiełczowie od-
były się konsultacje, dotyczące budowy 
skateparku przy ul. Szkolnej w tej miej-
scowości. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele gminy Długołęka oraz mieszkańcy. 
Co najbardziej cieszy, przybyła również 
młodzież, która wygłosiła swoją opinię na 

temat prezentowanego projektu. Były to 
bardzo cenne i profesjonalne uwagi, za 
które bardzo dziękujemy. Zgłaszane po-
mysły, dotyczyły wyposażenia skateparku. 

szczodre
3 września dokonano odbioru inwestycji, 
która ma na celu poprawę komunikacji 
w Szczodrem, a także poprawę standardu 
dojazdu do posesji. Roboty budowlane 
polegały na wykonaniu remontu się-
gacza ul. Trzebnickiej o długości 40 m, 
wraz z włączeniem do drogi powiatowej 
nr 1341D. Ich koszt wyniósł 84 870 zł, 
a wykonawcą była firma Wojciech Bisek 
„Bisek”.

siedlec
Dobre wiadomości dla mieszkańców 
Siedlca. 9 września w urzędzie gminy wójt 
parafował umowę na remont drogi  
gminnej nr 243/2, czyli po prostu Miłej  
w Siedlcu. - Przez dłuższy czas czekali 
państwo na poprawę jakości tego odcinka 
drogi. Po remoncie zyska ona zupełnie 
nową nawierzchnię asfaltową wraz  
z poboczami z kruszywa – mówi Wojciech 
Błoński. Wykonawcą robót będzie firma 
COLAS Polska Sp. z o.o., wartość zadania 
pochłonie 963 738,37 zł. Termin realizacji 
inwestycji planowany jest na 10 listopada 

br. przy założeniu oczywiście, że pogoda 
„zagra” razem z nami. Warto także pod-
kreślić, że jako urząd pozyskaliśmy 168 
tys. zł na realizację inwestycji z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

brzezia łąka

12 września w Brzeziej Łące odbyło się 
spotkanie w sprawie projektu koncepcji 
zagospodarowania tzw. rozdołu (dz.12/2, 
11, obręb Brzezia Łąka, zaznaczony na 
mapie). Planujemy w tym miejscu rozpo-
cząć inwestycję, która będzie podzielona 
na trzy strefy: rekreacyjną, naturalny plac 
zabaw oraz tor rowerowy.  

kiełczów
Zakończyła się budowa łącznika przy ul. 
Szkolnej. Wykonawcą było konsorcjum 
firm pod nazwą MABUD S.C., M. Choje-
cki, A. Atras z siedzibą we Wrocławiu. 
W ramach zadania wykonano kanalizację 
deszczową budowanej drogi, oświetle-

nie drogowe, przebudowano kolizyjne 
uzbrojenie terenu i drogę, w skład której 
wchodzą pobocza utwardzone o zmiennej 
szerokości, dostosowanej do lokalnych 
warunków, a także miejsca postojowe 
i zjazdy indywidualne. Nawierzchnia drogi, 
poboczy oraz miejsc postojowych wykona-
na została z kostki betonowej - łącznie ok. 
194 mb drogi. Wartość umowy wyniosła 
767 117,43 zł.

kiełczów

24 września wójt spotkał się z Michałem 
Ostafinem – prezesem zarządu Host 
Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp. k. To przedsta-
wiciel firmy, która w Kiełczowie realizuje 
inwestycję budowlaną – osiedle. Panowie 
doszli do porozumienia w sprawie ulicy 
Klonowej. Firma zaprojektuje oraz wybu-
duje na całej długości drogę (540 metrów) 
o szerokości minimum 5 metrów wraz 
ze zjazdami i dojściami na posesje oraz 
wykona odwodnienie. Z kolei po stronie 
gminy pozostanie sfinansowanie kanaliza-
cji i oświetlenia. Planowane rozpoczęcie 
budowy tego odcinka to styczeń przyszłe-
go roku i jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to w grudniu mieszkańcy 
korzystać będą mogli z nowej, bezpiecznej 
i komfortowej drogi.

drogi w budowie
n W Kiełczowie ruszyła długo wyczekiwa-
na przebudowa ulicy Modrzewiowej wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym. 
Droga zyska nową nawierzchnię z kostki 
betonowej z jednostronnym chodnikiem, 
zjazdami i dojściami na posesje. Będą 
również pobocza z kruszywa i kanaliza-
cja deszczowa. Prace zakończą się do 30 
listopada br.
n Natomiast w Łozinie, w stronę Tokar, 
zaawansowane prace drogowe realizuje 
starostwo powiatowe.

fo
t. 

mi
cH

ał
 k

om
ai

sz
ko

Słoneczna jak nowa

fo
t. 

Pi
ot

r 
du

sz
eń

ko

...i otrzymał kilka ciekawych pomysłów 

fo
t. 

ag
ni

es
zk

a 
bo

ru
ta

fo
t. 

ag
ni

es
zk

a 
bo

ru
ta

fo
t. 

ar
cH

iw
um

 u
g 

dł
ug

oł
ęk

a
fo

t. 
mi

cH
ał

 k
om

ai
sz

ko

fo
t. 

Pi
ot

r 
du

sz
eń

ko

Projektant przedstawił projekt...

fo
t. 

bi
ur

o 
Pr

as
ow

e u
mw

d

Odebranie promesy od marszałka województwa
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nowa linia autobusowa w naszej gminie 

10 października uruchomiona została nowa 
linia strefowa 941.

nowa linia kursuje po trasie: STADION OLIM-
PIJSKI – Paderewskiego – Mickiewicza 
– Mosty Chrobrego – Swojczycka – Most 
Strachociński – Wilczycka – WILCZYCE – 

KĄTY WILCZYCKIE – KIEŁCZÓWEK - Topolowa 
– KIEŁCZÓWEK pętla – Topolowa – KIEŁCZÓW 
– Rzeczna – Wilczycka – Wrocławska – PIECO-
WICE pętla – KAMIEŃ – Bursztynowa – DŁUGO-
ŁĘKA – Wschodnia – Wiejska – Broniewskiego – 
Parkowa – SZCZODRE – Trzebnicka – SZCZODRE 
pętla. 

- Ale to nie koniec dobrych informacji, jeśli chodzi o ko-
munikację zbiorową – zapowiada wójt Wojciech Błoński. 
Kolejnym udogodnieniem jest przedłużenie kursów linii 
936 do starego Mirkowa (dwa przystanki przy ul. Kieł-
czowskiej) przez ulicę Bierutowską. Zmiany ruszyły od 
12 października.  

- Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania, w znacz-
nym stopniu ułatwią korzystającym z komunikacji zbio-
rowej dotarcie do pracy i szkoły. Będziemy na bieżąco 
monitorować sytuację na trasach, tak by w przyszłości 
wypracować najbardziej optymalne rozwiązania komu-
nikacyjne na terenie naszej gminy – dodaje wójt. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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W tym roku, po zakończeniu żniw, 
rolnicy z całej Polski mają jeszcze 
jeden bardzo ważny obowiązek do 
wypełnienia. Chodzi o Powszechny 
Spis Rolny, który trwa od 1 wrześ-
nia do 30 listopada br. 

udział w spisie jest obowiązkowy 
i obejmuje wszystkie gospodar-
stwa rolne prowadzące działalność 
rolniczą. Podczas spisu zbierane są 

dane, dotyczące m.in. współrzędnych geo-
graficznych gospodarstwa rolnego, a także 
powierzchni – gruntów, zasiewów, pa-
stwisk i łąk oraz liczby zwierząt gospodar-
skich, maszyn i urządzeń rolniczych, jak też 
sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie 
produktów rolnych.

krok po kroku 
Rolnik może przekazać dane za pośred-

nictwem internetu, czyli wziąć udział 
w tak zwanym samospisie internetowym. 
W tym celu wystarczy wejść na stronę 
https://spisrolny.gov.pl i wypełnić 
elektroniczny formularz. Informacje można 
przekazać w formie wywiadu telefoniczne-
go lub skorzystać ze specjalnie przygotowa-
nego punktu spisowego w urzędzie gminy. 
Jeśli rolnik nie skorzysta z powyższych spo-
sobów, odwiedzi go rachmistrz terenowy  
i na miejscu zbierze dane. - Rolnicy po-
winni pamiętać, że w takim przypadku nie 
będą już mogli odmówić udzielenia odpo-
wiedzi i przełożyć spisu na inny termin – 
mówi Andrzej Milian, kierownik wydziału 
ochrony środowiska, dodając, że na terenie 

naszej gminy, w wyniku przeprowadzonej 
rekrutacji, zostało wybranych trzech rach-
mistrzów. – Będą oni mieli przy sobie spe-
cjalne identyfikatory, wydane przez urząd 
statystyczny. W razie wątpliwości, moż-
na zweryfikować tożsamość rachmistrza, 
dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 
99 – tłumaczy Milian.

dane będą bezpieczne
Dane, zebrane w ramach spisu rolnego, 

są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby 
wykonujące prace spisowe, są obowiązane 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej 
(mogą być dopuszczone do wykonywania 
tych prac tylko po przeszkoleniu i złożeniu 
pisemnego przyrzeczenia). Ochronę zebra-
nych danych zapewnia prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego, który jednocześnie 
jest administratorem danych zebranych 
w ramach spisu. Dane te będą wykorzysty-
wane do opracowań, zestawień i analiz sta-
tystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji 
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego operatów statystycznych. Dane spiso-
we mogą być także łączone z danymi z in-
nych badań statystycznych, w tym z danymi 
zebranymi w narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań. Dane osobowe, 
zebrane w ramach spisu rolnego, nie mogą 
być wykorzystywane do innych celów.

spis rolny ważny dla wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o du-

żym znaczeniu, również dla osób nie-
mających z rolnictwem czy wsią wiele 
wspólnego. Epidemia koronawirusa 
przypomniała nam, jak ważne jest za-
pewnienie bezpieczeństwa żywnościo-
wego – to przecież w głównej mierze 
rola rolnictwa. Warto więc wspierać 
spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rol-
nikami i nie bierzemy udziału w spisie. 
Można to zrobić chociażby poprzez 
udostępnianie informacji o Powszech-
nym Spisie Rolnym 2020 na swoim 
profilu w mediach społecznościowych.

Paweł matysiak 
wydział ochrony środowiska

z życia gminy
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Rolniku, spisz się! 
 do listopada!

Podstawowe inFormacje  
o PowszecHnym sPisie rolnym 2020

Termin: 1 września – 30 listopada 2020 r., 
dane zbierane wg stanu  
na 1 czerwca 2020 r.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o PSR 2020:  
https://spisrolny.gov.pl/
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Problem nielegalnego pozbywania się 
odpadów jest zjawiskiem powszech-
nym, z którym zmaga się bezpośrednio 
większość gmin w Polsce. 

n iejednokrotnie naturalne walory krajo-
brazu są zakłócone poprzez zalegający 
gruz, odpady budowlane, wielkogaba-
rytowe, tworzywa sztuczne. Co może-

my z tym zrobić? Jakie są możliwości usunięcia 
nielegalnie wyrzuconych odpadów? Czy są prze-
widziane kary dla osób, które dopuszczają się za-
śmiecania?  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, składowisko odpadów jest to obiekt 
budowlany przeznaczony do składowania odpa-
dów. Aby składowisko mogło powstać i funkcjo-
nować, niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, a sam 
obiekt musi spełniać szereg warunków określo-
nych w prawie. Każde inne miejsce, na którym 
składowane są odpady, jest nielegalnym dzikim 
wysypiskiem. Warto zauważyć, że z nielegalnym 
składowaniem odpadów mamy do czynienia 
nie tylko w miejscach oddalonych, np. w lasach. 
Zdarza się, że właściciele nieruchomości składują 
odpady na swojej posesji, co również jest czynem 
zabronionym, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która zobowią-
zuje właścicieli do utrzymywania porządku na 
terenie swojej nieruchomości. Za nieprzestrzega-
nie zapisów regulaminu utrzymania czystości na 
terenie gminy, grozi kara grzywny, która może 

być nałożona przez policję. - Osoba będąca bez-
pośrednim świadkiem nielegalnego pozbywania 
się odpadów, powinna powiadomić o tym poli-
cję, bo tylko ona posiada uprawnienia do nałoże-
nia grzywny na sprawcę w kwocie nawet do 1 tys. 
zł, o czym stanowi kodeks wykroczeń – wyjaśnia 
Andrzej Milian, kierownik wydziału ochrony 
środowiska. 

Kwestią budzącą wiele emocji, jest także wy-
korzystywanie ziemi do podnoszenia terenu. 
Ziemia wykorzystywana poza miejscem jej po-
zyskania jest odpadem! Osoba fizyczna może 
wykorzystać do utwardzenia terenu jedynie 200 
kg ziemi na mkw. powierzchni. Wszelkie dzia-
łania związane z niwelacją terenu, powinny być 
poprzedzone uzyskaniem stosownych zezwoleń. 
W przeciwnym razie będziemy odpowiadać za 
nielegalne składowanie odpadów na nierucho-
mości.

Co w przypadku, gdy odpady, pomimo nało-
żonych kar, nadal nie zostały usunięte? W jaki 
sposób można egzekwować ich usunięcie? Nie-
stety, ustawodawca nie przewidział w tym wy-
padku szybkiej ścieżki działania. Stanowi o tym 
art. 26 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r., w którym wskazuje się, że organ właś-
ciwy, w określonych przypadkach, może wydać 
decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub ma-
gazynowania. Jednak wydanie takiej decyzji, 
wiąże się z przeprowadzeniem postępowania 
administracyjnego, które obejmuje szereg zadań, 
m.in.: określenie posiadacza odpadów (co nie za-

wsze jest kwestią oczywistą), zebranie materiału 
dowodowego, przeprowadzenie przesłuchań 
stron oraz świadków, niejednokrotnie także do-
puszczenie dowodu z opinii biegłego. 

W związku z tym, wyegzekwowanie usunięcia 
odpadów jest możliwe, jednak organ, działając 
w ramach prawa, nie jest w stanie zmusić posia-
dacza odpadów do ich usunięcia z dnia na dzień.

Warto też pamiętać, że wyrównywanie te-
renu przez właścicieli nieruchomości, może 
powodować również zmiany kierunku spływu 
wód opadowych, co w skrajnych przypadkach 
prowadzi np. do podtapiania sąsiednich nieru-
chomości. Dzieje się to zwłaszcza podczas desz-
czów nawalnych i w okresach długotrwałych 
opadów. Aby zaradzić tego rodzaju problemom 
i wyeliminować takie sytuacje, niezbędna jest 
współpraca organów administracji i mieszkań-
ców. W tym przypadku pod uwagę brać nale-
ży dwa scenariusze. Pierwszy z nich związany 
jest z tzw. zmianami stanu wody na gruncie. 
Wówczas osoba poszkodowana, wskazując 
na szkody jakie poniosła, ma prawo żądać od 
sprawcy zmian podjęcia działań, mających na 
celu wyeliminowanie problemu. Tu organem 
pomocnym jest gmina, która na wniosek osoby 
pokrzywdzonej – po zbadaniu sprawy, wydaje 
stosowną decyzję, nakazującą przywrócenie 
stanu poprzedniego, a ściślej, wyeliminowanie 
przyczyny szkód. Nieco inaczej wygląda sytua-
cja w przypadku stwierdzonych szkód, których 
przyczyną są inwestycje budowlane. Tu można 
liczyć na pomoc Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego. Inspekcja ta ma na-
rzędzia prawne, niezbędne do zweryfikowania, 
czy przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie 
z udzielonym pozwoleniem na budowę. Do-
datkowo, jeśli w pracach budowlanych wyko-
rzystywane są odpady (np. gruz), mamy prawo 
domniemywać, że firma budująca prowadzi ich 
odzysk. To, czy ma na to pozwolenie, może 
skontrolować gmina, ale w przypadku jego bra-
ku, ustalenia kontroli i zgromadzone materiały 
dowodowe, przekazywane są do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To 
on podejmuje już dalsze czynności, zmierzające 
do wyjaśnienia sprawy.

Brak szybkiej ścieżki działania oraz skompliko-
wana procedura walki z nielegalnymi działania-
mi sprawiają, że większość z nas czuje niezado-
wolenie z faktu przeciągających się spraw. Trzeba 
mieć jednak świadomość, że podmioty łamiące 
prawo, nie muszą stosować się do żadnych zasad, 
natomiast organy administracji, inspekcje oraz 
policja zobligowane są, by działać zgodnie z prze-
pisami prawa. Działania te zaś podlegają kontroli 
sądów administracyjnych oraz sądów powszech-
nych, które weryfikują prawidłowość podjętych 
czynności. - Każde niedopatrzenie lub niedopeł-
nienie procedury, może spowodować, że sprawa 
toczyć się będzie latami, co w praktyce oznaczać 
może bezkarność dla winnych łamania prawa, 
a tego wszyscy chcielibyśmy uniknąć – puentuje 
Andrzej Milian.

anna Harańczyk
wydział ochrony środowiska
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Czynniki wpływające na koszt 
funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi na 
terenie gminy

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, zorganizowany przez 
gminę, powinien się samofinanso-

wać. Przekłada się to na obowiązek ustalania 
wysokości ponoszonych przez mieszkańców 
gminy opłat, na poziomie zabezpieczającym 
pokrycie kosztów funkcjonowania całego sy-
stemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi. 

Rada gminy, podejmując uchwałę w przed-
miocie stawek opłaty za gospodarowanie od-
padami, jest zobowiązana do dokonania rze-
telnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki 
tak, aby pobierane opłaty pokrywały rzeczy-
wiste koszty. Rzetelna kalkulacja wysokości 
opłat powinna w szczególności uwzględniać 
liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarza-
nych na terenie gminy odpadów komunal-
nych oraz pozostałe koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami.

Na koszt funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi wpływa  
szereg czynników, które są niezależne od 
gminy i związane są bezpośrednio z koszta-
mi, jakie należy ponieść. Przy obliczaniu wy-
sokości stawki dla właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, gmina 

musiała uwzględnić poniżej wymienione 
czynniki:
1. Wzrost kosztów odbioru odpadów, wynikający 
z  przeprowadzonego przetargu  - na wysokość 
ofert złożonych do przetargu na odbiór i  zago-
spodarowanie odpadów,  wpływ miały m.in.: 
wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej (ze 170 zł 
za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku 
w 2019 r. na 270 zł w 2020 r.), wzrost cen paliw, 
wzrost płacy minimalnej, koszty wprowadze-
nia w  życie regulacji określających wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
składowisk odpadów.  Ustawa prawo zamó-
wień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  
szczegółowo określa zasady przeprowadzania 

przetargów oraz wyboru wykonawcy -  nie ma 
możliwości prowadzenia negocjacji i  ustalania 
cen z oferentami!
2. Wzrost kosztów obsługi administracyjnej sy-
stemu i dodatkowych działań, mających na celu 
zapewnienie mieszkańcom odpowiednich usług, 
na który składają się m.in.:  przewidywany wzrost 
płac, wynikający z  obowiązujących przepisów 
w zakresie płacy minimalnej, wzrost cen energii 
elektrycznej i  paliw, powiązany ze wskazanymi 
podwyżkami wzrost kosztów funkcjonowania 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, itp.
Ponadto, na wzrost ceny, wpływ mają czynniki 
niewymierne, m.in:

n ubytek wpływów z  tytułu braku selektywnej 
zbiórki odpadów od mieszkańców i przedsiębior-
ców, którzy dotychczas płacili dwukrotnie więcej, 
nie deklarując selektywnej zbiórki - po noweli-
zacji ustawy o  utrzymaniu porządku i  czystości 
w gminie, selektywna zbiórka jest obowiązkowa, 
a jej brak jest karany (nie można jednak zakładać 
funkcjonowania systemu w  oparciu o  wpływy 
z kar!);

n zmiana struktury kosztów na niekorzyść syste-
mu zbierania  – im więcej frakcji segregacji i  im 
bardziej dokładna, tym większe są koszty funk-
cjonowania systemu, wynikające z  konieczności 
realizacji odbioru w sposób dostosowany do ro-
dzaju odpadów (i tak np. cena odbioru 1 Mg odpa-
dów z  tworzyw sztucznych, jest znacznie wyższa 
od ceny odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych);

n dramatyczny spadek cen surowców, a  w nie-
których przypadkach nawet konieczność pono-
szenia dodatkowych opłat za ich zagospodaro-
wanie, co nie daje możliwości zarabiania na ich 
sprzedaży – wynika to z sytuacji rynkowej, na któ-
rą wpływa szereg czynników, w  tym możliwość 
sprzedaży surowców za granicą.

W chwili obecnej zapowiadane są zmiany 
przepisów, mające sprawić, że system go-
spodarowania odpadami w gminie będzie 
tańszy.

marta słowik
wydział ochrony środowiska
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opłaty za śmieci w innych gminach
Gmina Stawka za osobę Liczba mieszkańców

DŁUGOŁĘKA 19,00 ZŁ 33.393

TRZEBNICA 22,00 ZŁ 24.179

OLEŚNICA (MIASTO) 23,50 ZŁ 37.169

OLEŚNICA (GMINA) 23,00 ZŁ 13.299

OBORNIKI ŚLĄSKIE 35,00 ZŁ OD LISTOPADA 20.105

KĄTY WROCŁAWSKIE 23,00 ZŁ 24.639

SIECHNICE 28,00 ZŁ 21.960

SOBÓTKA 28,00 Z 12.835

CZERNICA 28,00 ZŁ 14.743

JORDANÓW ŚLĄSKI 23,00 ZŁ 3.154

KOBIERZYCE 20,00 ZŁ 20.437

MIETKÓW 30,00 ZŁ 3.821

ŻÓRAWINA 28,00 ZŁ 10.583
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Pomniki przyrody są niezwykle 
cennym elementem edukacji ekolo-
gicznej dla mieszkańców, pobudzają 
zainteresowanie otaczającym nas 
środowiskiem. Gminne pomniki 
przyrody stanowią doskonały cel 
wypraw w gronie rodziny i przyjaciół 
oraz zachęcają do aktywnego pozna-
wania otaczającej nas natury. 

Pomnikami przyrody są pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywio-
nej lub ich skupiska o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej lub krajobrazo-
wej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krze-
wy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
narzutowe oraz jaskinie – tak brzmi definicja 
pomnika przyrody, zawarta w art. 40 ustawy 
o ochronie przyrody. 

Drzewa są częścią wizerunku gminy, uatrakcyj-
niają ją, tworzą krajobraz, dzięki któremu wybie-
ramy nasze miejsce do życia. Na terenie gminy 
Długołęka znajduje się wiele pięknych i okaza-
łych drzew, które często mają powyżej 400 lat. Są 
to głównie dęby – kojarzone z długowiecznością, 
majestatycznie rozpościerające konary, przy któ-
rych człowiek czuje się jak mrówka. 

Obecnie mamy 13 pojedynczych pomników 
przyrody, z czego 11 to dęby oraz jedną ale-
ję, również złożoną z dębów. Kolejne drzewa, 
zaproponowane przez przyrodników w opra-
cowaniu „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy 
Długołęka”, po nadaniu im imion, także znaj-
dą się w zaszczytnym gronie drzew pomniko-
wych. 

- Lista pomników przyrody pozostaje ot-
warta. Jeśli jakieś drzewo wydaje się komuś 
bardziej wyjątkowe niż inne wielkie okazy 
w okolicy, albo jest z nim związana jakaś miej-
scowa historia/legenda  i uważacie, że powin-
no być pomnikiem przyrody – piszcie do nas. 

Czekamy na maile z propozycjami wyjątko-
wych drzew – apeluje Andrzej Milian, kierow-
nik wydziału ochrony środowiska (a.milian@
gmina.dlugoleka.pl).

ewelina byra
wydział ochrony środowiska
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Pomniki przyrody poszukiwane

leroy merlin 
hoduje pszczoły

ciekawostki
n Największy pomnik przyrody w gminie Dłu-

gołęka ma obwód ponad 760 cm, a  jego 
wiek szacowany jest na 460 lat. Został objęty 
ochroną w 1964 roku.
n Najsłynniejszy polski dąb Bartek ma obwód 

ponad 985 cm, a  jego wiek szacowany jest 
na 670 lat.

n Najstarszym drzewem w Polsce jest Henryk 
- cis pospolity z Henrykowa Lubańskiego na 
Dolnym Śląsku. Jego wiek szacuje się na 
około 1300 lat.
n Najstarszym drzewem na świecie jest „Metu-

zalem”, osobnik sosny długowiecznej, rosną-
cy w Górach Białych we wschodniej Kalifornii. 
Wiek tej sosny określany jest obecnie na nie-
co ponad 4800 lat.

Lp. gatunek lokalizacja

1 Dąb szypułkowy Borowa ul. Cisowa
2 Modrzew japoński Szczodre, droga do gajówki
3 Dąb szypułkowy Łozina, 
  przy drodze powiatowej
4 Dąb szypułkowy Szczodre, wjazd do parku
5 Dąb szypułkowy Szczodre, park w grupie 
  trzech dębów
6 Dąb szypułkowy Szczodre, przy pałacu
7 Dąb szypułkowy Szczodre,
   koło Krakowianki, ul. Leśna
8 Dąb szypułkowy Szczodre, za leśniczówką
9 Dąb szypułkowy Domaszczyn
10 Dąb szypułkowy Bielawa
11 Dąb szypułkowy Bielawa
12 Dąb szypułkowy Bielawa
13 Aleja dębowa Domaszczyn
14 Miłorząb dwuklapowy Krakowiany

l eroy Merlin GIGAmarket 
Mirków dołączył niedaw-
no do nielicznych sklepów 
w Polsce, przy których 

stanęły ule z pszczołami. Dzisiaj, 
w czterech ulach, mieszka tu po-
nad 240 tys. pszczół, a to dopiero 
początek. - Mamy nadzieję, że już 

wiosną będziemy mogli skoszto-
wać pierwszych zbiorów naszej 
pszczelej rodziny - mówią pra-
cownicy gigamarketu w Mirko-
wie.

Brawo, świetna inicjatywa!
agnieszka boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

Grupa trzech dębów w parku w Szczodrem - pomnik przyrody Cypryśnik błotny w parku w Godzieszowej - okaz cenny przyrodniczo
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Ruszyły warsztaty dla osób  
o szczególnych potrzebach 

25 września otwarto Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Caritas Archidie-
cezji Wrocławskiej w Małkowicach 
z siedzibą w Dobroszowie Oleśni-
ckim.

Podopieczni placówki to osoby z nie-
pełnosprawnościami, niezdolne do 
podjęcia pracy, ale dzięki organizo-
wanym codziennie zajęciom, otrzy-

mują możliwość rehabilitacji społecznej 

i zawodowej. Stałym elementem dnia jest 
czas na rozwijanie swoich zainteresowań, 
wspólną zabawę, sport oraz uczestnictwo 
w życiu społecznym i kulturalnym. Na-
sza gmina zyskała ważne miejsce dla osób 
o szczególnych potrzebach, wciąż są miejsca 
dla podopiecznych. 

W przypadku zainteresowania, prosimy 
o kontakt mailowy: wtzmalkowice@wroc-
law.caritas.pl lub 71/79 30 180.

Piotr duszeńko
pełnomocnik wójta ds. społecznych
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15 sierpnia na placu kościelnym w Mirko-
wie odbyły się ponadregionalne uroczy-
stości, poświęcone 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, zwanej Cudem Nad Wisłą.

kluczowym elementem tych obchodów było 
uroczyste odsłonięcie pomnika popiersia Jó-
zefa Piłsudskiego, który powstał z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Marszałek”, zawiązanego 

przez mieszkańców Mirkowa i Długołęki, w którego 
imieniu działa zarząd w składzie: Kościelak Cezary 
(prezes), Sabała Hubert (wiceprezes), Ewa Pelc (sekre-
tarz), Kletwik Andrzej i Albin Nicpoń (członkowie). 
Wykonawcami pomnika byli: artysta rzeźbiarz Maciej 
Tabor, odlewnik Grzegorz Łagowski oraz artysta ka-
mieniarz Jakub Pytalski. Pomnik został sfinansowany 
głównie z dotacji IPN, wsparcia finansowego sponso-
rów: Betard, Malachit, ZWM Nielipiński oraz z dat-
ków społeczności Mirkowa, Długołęki, Żórawiny 
i Kątów Wrocławskich. Uroczystość pomogli sfina-
lizować: gmina Długołęka i starostwo powiatu wroc-
ławskiego, a patronatem honorowym objęły ją: wójt 
gminy Długołęka, starosta powiatu wrocławskiego, 
wojewoda wrocławski i marszałek województwa 
dolnośląskiego. Uczestniczyli w niej przedstawicie-
le IPN we Wrocławiu: dyrektor Katarzyna Pawlak

-Weiss oraz naczelnik Wojciech Trębacz, władze 
województwa dolnośląskiego: wicewojewoda Jaro-
sław Kresa, przewodniczący sejmiku dolnośląskiego 
Andrzej Jaroch, członek zarządu powiatu wrocław-
skiego Wiesław Zając, przewodniczący Światowego 
Związku AK dr hab. Stanisław Ułaszewski, przed-
stawiciel europosłanki Beaty Kempy, wójt gminy 
Długołęka Wojciech Błoński oraz przedstawiciele 
związku Piłsudczyków, sąsiednich gmin, członkowie 
Stowarzyszenia „Marszałek” oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Mirkowa i Długołęki. Wydarzenie odby-
ło się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego Garnizonu Wrocław i 16. Dywizji WOT we 
Wrocławiu. Po uroczystym wciągnięciu flagi Polski 
na maszt, odśpiewaniu hymnu Polski i okolicznościo-
wych przemówieniach, poświęcenia pomnika doko-
nał ks. proboszcz Wacław Kuriata. Całość uświetnił 
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu. Pięknie prezentowali się również 
ułani Jazłowieccy i grupa rekonstrukcyjna żoł-
nierzy generała Hallera „Semper Fidelis”. Zarząd 
Stowarzyszenia „Marszałek” pragnie podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli w budowie po-
mnika, jak i zorganizowaniu samej uroczystości.

cezary kościelak
Stowarzyszenie „Marszałek”

z życia gminy

oPiekunka środowiskowa

Kierownik GOPS w Długołęce poszukuje 
opiekunki środowiskowej - świadczenie usług 
opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy 
Długołęka.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie z możli-
wością uzgodnienia dogodnego czasu pracy, 
w tym liczby godzin. Stawka za 1 godz. – 25,00 
zł brutto.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
n podstawowe czynności higieniczno-pie-

lęgnacyjne (np. czynności związane z utrzy-
maniem czystości osoby w zależności od in-
dywidualnych potrzeb - pomoc przy umyciu, 
kąpaniu, ubieraniu się);
n czynności gospodarcze (np. przygotowa-

nie posiłków, zapewnienie czystości w miej-
scu zamieszkania danej osoby, robienie zaku-
pów, przygotowanie opału, pranie);
n zapewnienie kontaktu z otoczeniem (np. 

pomoc w kontakcie z urzędami, instytucjami, 
ośrodkami zdrowia);

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu 
zamieszkania osoby wymagającej wsparcia 
i opieki.  

Wymagania niezbędne: 
n wykształcenie min. średnie lub zawodo-

we, 
n posiadanie stanu zdrowia, pozwalającego 

na wykonywanie usług opiekuńczych,
n niekaralność za przestępstwa umyślne, 
n pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Mile widziane doświadczenie w pracy z oso-

bami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi. 
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy 
do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Długołęce przy ul. Szkolnej 40A,  
tel. 71 315 20 50.

ewelina walczak-Pelc
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Praca w gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce
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Pomnik  
Piłsudskiego 
w Mirkowie
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Fundusze zewnętrzne

i. na co znamy wyniki:
n W ramach Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych gmina otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 6 828 130,00 
zł, które przeznaczy na budowę przed-
szkola w ramach zadania pn.: „Realizacja 
żłobka i przedszkola w technologii modu-
łowej w systemie zaprojektuj i wybuduj 
wraz z kompletną infrastrukturą tech-
niczną oraz zagospodarowaniem terenu 
– w miejscowości Kiełczów na dz. Nr 
212/1 obręb Kiełczów, gmina Długołęka”. 

n W ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych (FOGR) 2020 gmina otrzymała 
dofinansowanie na zadanie pn.: „Sied-
lec - droga dojazdowa do gruntów 
rolnych”. Wartość otrzymanej dotacji: 
168 00,00 zł. Całkowita wartość zada-
nia: 963 738,37 zł

n W ramach Subwencji Oświatowej 2020 
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnej Jednostek Oświatowych 
otrzymał zwiększoną część oświato-
wej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 
w roku 2020, w ramach:
• Kryterium V, dot. dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrod-
niczych w szkołach podstawowych. 
Przyznana kwota dofinansowania: 
70 000,00 zł.

• Kryterium VI, dot. dofinansowania 
doposażenia publicznych szkół i pla-
cówek prowadzonych (dotowanych) 
przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w zakresie pomieszczeń do 
nauki w nowo wybudowanych budyn-
kach, nowych pomieszczeń do nauki 
pozyskanych w wyniku adaptacji oraz 
pomieszczeń dla szkół rozpoczynają-
cych kształcenie w nowych zawodach. 
Przyznana kwota dofinansowania: 
25 000,00 zł.

 
n W ramach Programu Priorytetowego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, Ochotnicza Straż Pożarna 
Długołęka na wniosek opracowany przy 
współpracy z gminą Długołęka, otrzy-
mała dofinansowanie na zadanie pn. 
„Zakup sprzętu, wyposażenia i środ-
ków ochrony indywidualnej służących 
do prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków zagrożeń na 
potrzeby Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Długołęce”. Wartość otrzymanej 
dotacji: 9 729,05 zł. Całkowita wartość 
zadania: 13 898,64 zł.

n W ramach Programu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu gmina 
otrzymała dofinansowanie na zadanie 
pn. „Nie marnujesz - środowisko ratu-
jesz”. Wartość otrzymanej dotacji: 
24 220,00 zł. Całkowita wartość zada-
nia: 130 990,00 zł.

n Gmina, z uwagi na wyczerpanie dostęp-
nej alokacji w ramach Programu Roz-
woju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 
- Sportowa Polska 2020 Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, nie otrzymała 
dofinansowania na budowę sali gimna-
stycznej w ramach rozbudowy Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Długołęce 
(etap IV). Wnioskowana kwota dotacji:  
1 076 099,00 zł. Całkowita wartość 
zadania: 4 010 913,00 zł.

ii. na co złożyliśmy wnioski:
n W ramach Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, współfinansowanego z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021, gmina złoży-
ła wniosek o dofinansowanie pn.:  
„Rozwój zielono-niebieskiej infra-
struktury gminy Długołęka”. 
Wnioskowana wartość dofinansowa-
nia: 2 498 976,33 zł. Całkowita wartość 
zadania: 3 024 559,44 zł

n W ramach Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, współfinansowanego z Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-2021, 
gmina złożyła wniosek o dofinansowa-
nie pn.: „Edukacja w zakresie łagodze-
nia zmian klimatu i adaptacji do ich 
skutków w szkołach na terenie Gminy 
Długołęka”. Wnioskowana wartość do-
finansowania: 1 234 070,54 zł. Całkowi-
ta wartość zadania: 1 234 070,54 zł

n W ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 2021, gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie pn.: „Budowa ul. Sło-
wackiego (dz. Nr ew. 458), w obrębie 
miejscowości Długołęka oraz odcinka 
ul. Wierzbowej (dz. Nr ew. 249), w ob-
rębie miejscowości Domaszczyn, wraz 
z odwodnieniem”. Całkowita wartość 
zadania: 3 811 230,00 zł. Wartość dofi-
nansowania zostanie ustalona na etapie 
podziału alokacji dostępnej w naborze.

n W ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 2021, gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie pn.: „Remont drogi 
gminnej, ulicy Bławatnej (dz. Nr 326/2, 
AM-1, obręb Mirków) w miejscowości 
Mirków, gmina Długołęka”. Całkowita 
wartość zadania: 2 197 037,00 zł. War-
tość dofinansowania zostanie ustalona 
na etapie podziału alokacji dostępnej 
w naborze.

n W ramach konkursu grantowego dla 
jednostek samorządu terytorialnego, 
ogłoszonego w ramach projektu pn. 
„Usługi indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa dostępno-
ści architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych”, ogłoszonego 
przez PFRON, gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie na „Zakup nowego 
specjalistycznego samochodu  

i zapewnienie usług indywidualnego 
transportu door- todoor osobom po-
trzebującym po 18 roku życia, z tere-
nu Gminy Długołęka”. Wnioskowana 
wartość dofinansowania 100%: 382 
536,30 zł.

n W ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych gmina złożyła  
6 wniosków o dofinansowanie w róż-
nych zakresach tematycznych, na łączną 
kwotę dofinansowania ponad 65 mln zł. 
Aktualnie trwa ocena wniosków. 

iii. Planowane do złożenia:
n W ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 gmina planuje 
złożenie wniosku o dofinansowanie 
z Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – 
ZIT WROF pod roboczą nazwą: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych 
w gminach Długołęka, Wisznia Mała 
i Czernica”. 31.07.2020 r. podpisano list 
intencyjny dotyczący współpracy w za-
kresie przedmiotowego naboru między 
gminami Długołęka, Czernica, Wisznia 
Mała oraz miastem Oborniki Śląskie. 
Obecnie trwają prace nad zakresem 
projektu. Koniec naboru wniosków: 
04.12.2020 r.

n W ramach Programu Maluch+, gmina 
planuje złożenie wniosku o dofinan-
sowanie na funkcjonowanie 50 miejsc 
w Gminnym Żłobku w Długołęce. Obec-
nie trwa analiza zakresu oraz szacowa-
nie wartości inwestycji. Koniec naboru 
wniosków: 06.11.2020 r.

Dodatkowo:
n Trwają prace nad „Strategią Zrównowa-

żonego Rozwoju Gminy Długołęka na 
lata 2021-2027”. Dotychczas sporządzo-
no część diagnostyczną strategii oraz 
przeprowadzono badanie ankietowe. 
Efektem kolejnych etapów pracy nad stra-
tegią będą: misja, wizja, cele, priorytety 
i działania, które zostaną opracowane we 
współpracy z przedstawicielami lokalne-
go społeczeństwa podczas warsztatów.

n Gmina, w partnerstwie z fundacją „Krzy-
żowa” dla Porozumienia Europejskiego, 
planuje realizację gminnego programu 
dla szkół pn.: „Szkoła Dialogu”. Program 
zakłada rozwój umiejętności społeczno-
emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. 
Obecnie trwają prace nad rozpoczęciem 
pilotażowej edycji programu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Mirkowie. 

dagmara ParFanowicz
wydział pozyskiwania zewnętrznych  

środków finansowych

		Dotacje	na	bieżąco
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z życia gminy

Zawodnicy Gminnego Klubu Sportowego 
START Długołęka wrócili z Mistrzostw Dol-
nego Śląska w kategorii U18 i U20 w Jele-
niej Górze z 9 medalami.

n iestety, z powodu nawałnicy, zawody prze-
rwano i nie odbyły się konkurencje, w któ-
rych liczyliśmy na kolejne 8 medali - mówi 
trener Henryk Benkowski. Wybitny rezul-

tat uzyskała Dorota Puzio na 100 m U18 - 11.92 s, 
co dało jej złoty medal i jednocześnie 1. miejsce na 
listach rankingowych. Dorota jest obecnie najszybszą 
zawodniczką w Polsce na 100 m, która nie ukończyła 
18 lat. To 17. czas na europejskich listach rankingo-
wych U18. Brawo!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Dorota Puzio najszybsza w Polsce
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OSP Długołęka zyskała nowy wóz 
strażacki, a OSP Brzezia Łąka otrzy-
mała dotację na wyposażenie nowo 
budowanej remizy. 

26 września w Długołęce odbyło 
się uroczyste odebranie przez 
druhów nowego lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśni-

czego. – Chciałbym podziękować wszystkim 
radnym za decyzje na przestrzeni ostatnich 
miesięcy, zmierzające do poprawy wyposaże-
nia naszych jednostek, jak również skarbnik 
Karolinie Ożóg, kierownikowi wydziału or-
ganizacyjnego Jarosławowi Pachanie i pra-
cownikowi tego wydziału Januszowi Smol-

cowi, za wsparcie w przygotowaniu wszelkiej 
niezbędnej dokumentacji – mówi wójt Woj-
ciech Błoński, dodając, że udało się również 
zabezpieczyć w budżecie gminnym 20 tys. zł 
na zakup kamery termowizyjnej dla naszych 
dzielnych strażaków. 28 września z kolei wójt 
przekazał OSP Brzezia Łąka dotację w wy-
sokości 35 tys. zł na zakup wyposażenia dla 
nowo budowanej remizy. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na szafki dla strażaków na 
mundury bojowe i koszarowe, stoły i krzesła 
do sali szkoleniowej, wyposażenie do aneksu 
kuchennego oraz sprzęt do utrzymania po-
rządku w remizie.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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kultura w gminie

      MIGAWKI KULTURALNe
biblioteka bezglutenowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
zdobyła nagrodę w konkursie dla bibliotek           
pt. „Biblioteka Bezglutenowa”  - otrzymaliśmy 
komplet książek i poradników na temat ce-
liakii i diety bezglutenowej. Nasza biblioteka 
wzbogaciła też swój księgozbiór o książki   dla 
dzieci związane z cukrzycą, autyzmem i innymi 
trudnościami, z jakimi borykają się najmłodsi. 
Zapraszamy do wypożyczania 

dkk on-line
Zapraszamy czytelników do udziału w wirtual-
nych rozmowach o książkach. Wystarczy polu-
bić naszą bibliotekę na Facebooku  i wysłać do 
nas wiadomość. 

narodowe czytanie 
Gminna Biblioteka Publiczna w Długo-
łęce już po raz 9. zaprosiła czytelników 
do udziału w Narodowym Czytaniu. Tym 
razem, wspólnie z wydziałem promocji 
gminy i współpracy z zagranicą zrealizo-
waliśmy film, prezentujący fragmenty 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego, czy-

tane przez przyjaciół GBP w Długołęce. 
Zapraszamy do oglądania na Facebooku 
i gminnym YouTube. Akcja  Narodowe 
Czytanie  została zainicjowana  w 2012 
roku przez prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego wspólnym czytaniem  „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

nowości w bibliotece 

Gminna Biblioteka publiczna pozyskała dofi-
nansowanie na rok 2020 w wysokości 11 429 
złw ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek.

agnieszka mazur
Gminna Biblioteka Publiczna
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z życia gminy
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Świetlica po modernizacji 
Gminny Ośrodek Kultury rozszerza 
swoją działalność. 29 września 
otwarto wyremontowaną świetlicę 
w Łozinie.

w oficjalnym otwarciu placówki 
uczestniczyli: zastępca wójta Joan-
na Adamek, radny Arkadiusz Szy-
dełko, sołtys Łoziny Gabriela Pod-

siadły oraz dyrektor ośrodka kultury Andrzej 

Staniszewski. Świetlica, zarządzana przez 
GOK, będzie oferowała mieszkańcom alter-
natywne sposoby spędzania wolnego czasu 
oraz będzie stanowiła miejsce integrujące 
lokalną społeczność. Placówka będzie czyn-
na codziennie, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 18 – 20. Zajęcia poprowadzi Magda-
lena Frankowska.

anna Patyk
Gminny Ośrodek Kultury

Pakiety powitalne dla noworodków
Witajcie, najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy! Przygotowali-
śmy dla Was wyprawki, w skład 
których wchodzą body, maskot-
ka i śliniaczek. Tym gestem 
chcemy powiedzieć Wam, jak 
bardzo się cieszymy, że jeste-
ście z nami.

z apraszamy rodziców do wzię-
cia udziału w projekcie. Każde 
nowo narodzone dziecko (po-
cząwszy od 1 września 2020 

roku), zameldowane na pobyt stały 
w naszej gminie, może otrzymać poda-
runek. 

- Zależy nam, żeby tym akcentem miło 
przywitać nowych mieszkańców naszej 
gminy i podziękować rodzicom za to, 
że chcą właśnie tutaj żyć i wychowywać 
swoje potomstwo – mówi Paweł Koś-
ciółek, kierownik wydziału promocji 
gminy i współpracy z zagranicą.

martyna owczarek-kowalska
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

co należy zrobić,  
by otrzymać  
wyprawkę? 
Wypełnić formularz i zapoznać się 
z regulaminem akcji (informacje 
dostępne są na naszej stronie 
internetowej: www.gmina.dlugo-
leka.pl).
Formularz można wysłać elek-
tronicznie na adres: promocja@
gmina.dlugoleka.pl, albo zosta-
wić w biurze podawczym urzędu 
gminy w Długołęce.
W przypadku dodatkowych pytań, 
zapraszamy do kontaktu z  wy-
działem promocji gminy i współ-
pracy z zagranicą pod nr tel. 71 32 
30 243. 
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Poznajmy się bliżej

Rozmowa z Barbarą Ciszewską z wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, prywatnie – szpadzistką, medalistką mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. 

Robię to, co naprawdę kocham
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze 
szpadą i dlaczego właśnie ta dziedzina 
sportu stała się Twoją pasją?
Jak to w większości przypadków bywa, cał-
kiem przypadkowo trafiłam na szermierkę. 
Zaczynałam od baletu, potem była szkoła mu-
zyczna, ale jednak nie byłam dzieckiem, które 
grzecznie usiedzi przy fortepianie, więc rodzi-
ce zapisali mnie do klubu AZS Politechnika 
Wrocław, gdzie mój starszy brat już trenował 
szermierkę. Trener stwierdził, że jestem dłu-
ga, chuda to się nadam (śmiech). Bardzo szyb-
ko odkryłam w sobie ducha walki, chociaż na 
początku więcej było ogólnorozwojówki niż 
samej szermierki. Zresztą mój pierwszy trener 
bardzo dbał o nasz rozwój fizyczny, więc w za-
sadzie biegaliśmy, skakaliśmy, pływaliśmy, 
jeździliśmy na nartach i graliśmy we wszystko 
co możliwie. Były to bardzo ciężkie treningi, 
ale do dzisiaj twierdzę, że bardziej kształtowa-
ły nasze charaktery i psychikę niż samą spraw-
ność fizyczną. Potem, w drugiej klasie  liceum, 
przeniosłam się do Warszawy do klubu AZS 
AWF Warszawa i tam zostałam na długie lata. 
Tak się zaczęła moja przygoda ze szpadą, która 
stała się życiową pasją, ale też i moim zawo-
dem oraz sposobem na życie, przez wiele lat.

Jaki sukces w swoje karierze wspomi-
nasz szczególnie?
Każdy medal jest dla mnie wyjątkowy i ma 
swoją wartość. Wszystkie zdobywane w róż-
nych etapach mojego życia, więc trudno jest 
mi wskazać, który był najważniejszy. Pierw-
szy złoty medal na Mistrzostwach Europy Ju-
niorów był takim potwierdzeniem dla mnie, 

że robię to, co naprawdę kocham. Na pewno 
medale z Mistrzostw Polski, Europy czy Pu-
charów Świata są dla mnie cenne, ale z czasem 
chyba najcenniejsze stają się wszystkie chwile 
i lata spędzone na planszach szermierczych, 
na niemalże wszystkich kontynentach świata, 
w gronie niesamowitych ludzi, sportowców 
i przyjaciół, z którymi nadal mogę się spotykać 
i nadal mogę powalczyć.

Czy obecnie przygotowujesz się do 
startu w jakichś zawodach?
Dwa lata temu, po paroletniej przerwie ma-
cierzyńskiej, wróciłam na planszę jako zawod-
niczka kategorii Masters. Przeprowadziłam 
się do Wrocławia i teraz jestem zawodniczką 
Klubu AZS AWF Wrocław. Długo dojrze-
wałam do tego, zwłaszcza psychicznie. Kiedyś 
wydawało mi się, że w tym wieku to już nie 
wypada machać szpadką. Ale jak się okazało – 
można. W zeszłym roku zdobyłam brązowy 
medal na Igrzyskach Europejskich w Turynie. 
Zresztą miałam niesamowitą niespodziankę 
tutaj w urzędzie, jak wróciłam. Nie sądziłam, 
że zostanę tak fantastycznie przywitana przez 
koleżanki i kolegów. W tym roku, w maju, 
miałam zaplanowany start na Mistrzostwach 
Europy w Brukseli, ale niestety pandemia po-
krzyżowała te plany, a turniej odwołano. Tak 
więc trenuję i czekam na nowy kalendarz za-
wodów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
Światowa Federacja Szermiercza FIE wznowi 
turnieje i będę mogła wystartować w jakichś 
zawodach.

Rozmawiała agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Barbara Ciszewska w Urzędzie Gminy Długołęka pracuje od marca 2017 r. Ukończyła Akademię 
Wychowania Fizycznego w  Warszawie i  studia podyplomowe menedżerskie. Uwielbia sport 
w  każdej postaci – ostatnio beach tennis (tenis plażowy – przyp. red.) oraz chillout z  dobrą 
książką. Mieszka w Kiełczowie.
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Z europejskich Igrzysk Weteranów Turyn 2019 Basia przywiozła brązowy medal

Srebrny medal Basia zdobyła na Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Weteranów Szermierki 2019 Barbara Ciszewska w akcji Na podium XIX Uniwersjady na Sycylii w 1997 roku Mistrzostwa Juniorów 1992 w Innsbrucku - pierwsze trofeum Basi
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