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Gmina Długołęka w Rankingu Samorządów 2020 
okazała się lepsza od 1480 gmin wiejskich.  
Zestawienie przygotowała redakcja  
„Rzeczpospolitej

R anking ten weryfikuje skuteczność działań władz samo-
rządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju 
wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kate-
goriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowisko-

wej, trwałości społecznej i w zakresie jakości zarządzania. Tym 
bardziej cieszy fakt, że gmina Długołęka uplasowała się w tym ze-
stawieniu na wysokim - 57. miejscu, w kategorii gmin wiejskich, 
w której o najwyższą punktację walczyło aż 1537 gmin! 

Ranking Samorządów od 16 lat uznawany jest za jeden z najbar-
dziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Jego zasady ustala 
niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. 
Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organi-
zacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicz-
nych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. 

agnieszka boruta
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!

Maksymilian Bartczak, Józef Berko, Maja Bielska, Jakub Błaszak, 
Teresa Bocian, Franciszek Boś, Julian Broniszewski, Jakub Bruzi, 
Daniel Brzeziński, Bartłomiej Chrąchol, Edgar Cichy, Kacper 
Cichy, Gabriel Cisowski, Amelia Czapka, Artur Ćwigoń, Cezary 
Daroch, Julia Drygielska, Apolonia Drzewińska, Wiktoria Duś, 
Pola Dybek, Tymon Franiak, Antonina Gawłowska, Nikodem 
Głowacki, Wojtek Godlewski, Oliwia Górska, Nikola Haba, Leon 
Jakubas, Maja Jakubczyk, Piotr Janusz, Tyberiusz Karolak, Alicja 
Kocik, Marcelina Koper, Maja Krysiak, Julia Kwit, Antonina 
Laddach, Maksymilian Listowski, Ignacy Magiera, Antonina 
Matusiak, Wiktor Mega, Zuzanna Michalska, Maria Molenda, 
Amelia Nowak, Franciszek Okaj, Maria Okaj, Jerzy Pałka, Helena 
Pancerz, Natan Pawlicki, Adam Piejko, Nela Piotrowska, Dawid 
Polak, Hanna Reformat, Stanisław Rzeszowski, Aleksander 
Schauer, Gabriela Siorek, Michał Sitarz, Lena Stocerz, Mateusz 
Stopiński, Maja Studzińska, Natalia Synowiec, Idalia Szczypiór, 
Karol Szepielak, Mia Trybała, Jakub Walczak, Agata Węglewska, 
Adam Wojtala, Nel Wolbiś, Tymon Zięba.

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

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia! fo
t. 
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Gmina Długołęka  
bardzo wysoko 
w rankingu samorządów 
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Pierwszaki były bardzo przejęte tego dniaDzieci były zachwycone gminnymi podarunkami

Pasowanie na ucznia 

szczodry Lisek maskotką parku w Szczodrem

Pierwszaki z Borowej są już peł-
noprawnymi uczniami.

ś lubuję być dobrym uczniem, dbać 
o honor mojej szkoły i klasy...” - 
te słowa uczniowie I klasy Szko-
ły Podstawowej im. Odkrywców 

i Podróżników w Borowej wypowiedzieli 
28 października, w obecności dyrektora 

placówki i swoich wychowawców. Po uro-
czystym ślubowaniu i pasowaniu, każdy 
pierwszoklasista otrzymał dyplom, legity-
mację szkolną oraz górę prezentów, m.in. 
te przekazane przez gminę Długołęka i radę 
rodziców. Życzymy pierwszakom powo-
dzenia w nauce!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Znamy zwycięzców konkursu na logo 
i maskotkę parku w Szczodrem, w którym 
udział wzięli uczniowie gminnych szkół. 

wybór wcale nie był łatwy, wszystkie pra-
ce były ciekawe i różnorodne. Dzięku-
jemy za przesłane materiały. Oto sześć 
najlepszych prac: 

maskotka
1. miejsce Szczodry Lisek, Kornelia Rosiecka, SP Długołęka 
2. miejsce Hanna Ponitka, SP Długołęka
3. miejsce Oliwer Szuberski, SP Długołęka
Logotyp 
1. miejsce Oliwer Szuberski, SP Długołęka
2. miejsce Arkadiusz Nowak, SP Długołęka
3. miejsce Aleksander Guć, SP Długołęka

Logotyp stworzony przez Oliwera Szuberskiego, został namalowany ręcznie na je-
dwabnej poszetce przez naszą gminną rękodzielniczkę Dorotę Piątkowską. Maskotka 
Szczodry Lisek, stworzona na podstawie projektu Kornelii Rosieckiej, jak widać na 
zdjęciach, prezentuje się znakomicie. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: za 1. miejsce – hulajnogę elektryczną, za 2. miej-
sce – słuchawki, a za 3. miejsce – głośnik. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w kon-
kursie, dostali swoje projekty, oprawione w piękne ramki wraz z małym upominkiem.

martyna owczarek-kowaLska, wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Anna Chmielewska przez wiele lat 
pełniła rolę radnej gminy Długołęka, 
a obecnie wspiera działania lokalnej 
społeczności jako radna powiatu wroc-
ławskiego. To m.in. dzięki jej aktywno-
ści i zaangażowaniu trwa wyczekiwana 
od dłuższego czasu modernizacja 
ulicy Wilczyckiej. Jak ocenia przebieg 
prac w tym miejscu, czy jej zdaniem 
Kiełczów zmienił się w ostatnim czasie 
i jakie działania uważa za prioryteto-
we w swojej rodzinnej miejscowości? 
Zapraszamy na wywiad.

W Kiełczowie sporo się teraz dzieje 
inwestycyjnie. Między innymi dzięki 
Pani staraniom, jako radnej powia-
towej, odbywa się przebudowa ulicy 
Wilczyckiej. To spore przedsięwzięcie 
i zarazem wyzwanie dla mieszkańców, 
którzy narzekają na rozkopane drogi 
i zmienioną organizację ruchu. Często 
musi Pani uspokajać ich nastroje? Jak 
długo trwały starania o  modernizację 
tej ulicy?
Faktycznie, bardzo dużo się dzieje. Starania 
o przebudowę ulicy Wilczyckiej rozpoczęły 
się tak naprawdę w dniu zakończenia przebu-
dowy ulicy Wrocławskiej, czyli w 2013 roku. 
To były lata załatwiania, próśb, przekonywa-
nia i determinacji. To były dziesiątki spotkań, 
sesji rady, na których uzasadnialiśmy sens tej 
przebudowy - ja najczęściej mówiłam o chod-
nikach, dla mnie osobiście bezpieczeństwo 
pieszych przy tych ruchliwych drogach było 
najważniejszym argumentem. Oczywiście, że 
samo prowadzenie inwestycji zaburza płyn-
ność ruchu, oczywiście, że naraża mieszkań-
ców na niedogodności, ale czekaliśmy na tę 
przebudowę tak długo i staraliśmy się o nią 
tak mocno, że teraz, na ostatniej prostej, mu-
simy wszyscy zacisnąć zęby. Zresztą po ape-
lach moich, pana wójta i samych mieszkańców 
o cierpliwość i wyrozumiałość, sytuacja jest 
już w miarę stabilna. Wiem z doświadczenia, 
że za kilka miesięcy nie będziemy pamiętali 
o tych niedogodnościach. Mało tego, będzie-
my wszyscy myśleli, że ten chodnik był tu za-
wsze. Co do mojego zaangażowania i starań, 
to nigdy nie jest tak, że takie inwestycje mają 
jednego „ojca sukcesu”. Tutaj też bardzo wiele 
osób przyczyniło się do tej przebudowy i z ca-
łego serca im za to dziękuję.

O to samo chciałabym zapytać w kon-
tekście ulicy Wrocławskiej. Gmina zry-
wa chodniki i  drogę, bo kilka domów 

nie ma kanalizacji – mieszkańcy się 
oburzają, ale nie od dzisiaj wiadomo, 
że każda inwestycja wymaga przecież 
poświęceń, by potem móc korzystać 
z nowoczesnej infrastruktury…
Na pewno szkoda tych chodników i drogi. 
Dobry gospodarz buduje najpierw kanaliza-
cję, a potem drogę z chodnikami. Niestety, 
w 2011 roku tak nie zrobiono. Koszt inwe-
stycji jest siłą rzeczy dzisiaj wyższy przez to, 
że trzeba będzie zerwać, a potem naprawić 
chodniki i drogę. Naszą rolą jest dziś naprawa 
błędów z przeszłości i poprawa jakości życia 
mieszkańców, choć szczerze powiem, że jako 
księgowej z wieloletnim doświadczeniem, 
jest mi szczególnie trudno pogodzić się z taką 
niegospodarnością. No ale cóż, nie to jest dziś 
najważniejsze, ale to, że kiełczowianie, którzy 
mieszkają tu kilkadziesiąt lat, w końcu będą 
mieć doprowadzoną kanalizację. Cieszę się 
z tego powodu razem z nimi i apeluję o soli-
darność - przymknijmy oko na chwilowe nie-
dogodności, a miejmy z tyłu głowy, że stan-

dard życia tych osób po latach oczekiwania 
w końcu się poprawi.

Czy Pani zdaniem Kiełczów zmienił się 
na przestrzeni ostatnich miesięcy?
Kiełczów zmienia się cały czas. Z miesiąca na 
miesiąc, z roku na rok, coraz więcej osób tu się 
osiedla. Nie jesteśmy już malutką, nic niezna-
czącą wioską. Przeciwnie, Kiełczów jest jedną 
z największych miejscowości w powiecie wroc-
ławskim. Co oczywiście sprawia, że rosną też 
potrzeby i wymagania mieszkańców - to jest 
normalne. Potrzeby w zakresie infrastruktury, 
kanalizacji, ochrony zdrowia, komunikacji… 
Długo by wymieniać, ale pytanie dotyczyło 
zmian, a nie potrzeb. Cóż, ogromną zmianą na 
pewno jest budowa dużego przedszkola przy 
wjeździe do Kiełczowa. Mieszkańcy odczuwa-
ją też, że autobusy jeżdżą częściej i pojawiły się 
nowe kierunki kursowania. W kilku miejscach 
budowana jest kanalizacja, budowane są drogi, 
mamy nowe place zabaw, nowe przystanki, ser-
ducha na nakrętki, stylizowane kubły na śmieci 

- niby drobiazg, ale od razu robi się ładniej. Ja 
natomiast szczególnie jestem dumna z tego, że 
prężnie działa już kilka i cały czas pojawiają się 
nowe grupy i stowarzyszenia mieszkańców, że 
tworzy się nasza kiełczowska społeczność i to 
mimo trudnych czasów. 

Jest pani wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Wrocławskiego, reprezentu-
jącą gminę Długołęka. Czy trudno jest 
przeforsować swoje pomysły na rzecz 
gminy, gdy wokół jest wielu radnych, 
którzy „walczą” o  dobro swoich miej-
scowości?
Każdy radny, zostając nim, powinien być rad-
nym całej gminy, czy całego powiatu. Ale czy 
tak jest? Nie jest. To jest oczywiste, że każdy 
chce inwestycji dla mieszkańców „swoich” 
miejscowości, czy gmin. Najbliższa ciału ko-
szula. Nie jest to łatwe zadanie, aby przekonać 
innych do swoich racji, ale na szczęście nie 
jestem sama - w radzie powiatu mamy kilku 
naszych reprezentantów, więc o tyle jest nam 
łatwiej. Jedno muszę podkreślić - jako radni 
powiatowi wybrani z Długołęki, wywodzimy 
się z różnych środowisk i mamy różne poglądy 
na wiele spraw, ale w temacie inwestycji w na-
szej gminie jesteśmy zawsze zgodni i wspiera-
my się, jak tylko możemy. 

Jakie tematy, dotyczące gminy Długo-
łęka, są obecnie Pani najbliższe, któ-
rych bez działalności w  powiecie nie 
można byłoby poruszyć, zrealizować?
Przede wszystkim kontynuacja - nie osiadajmy 
na laurach. Na dzisiaj dla mnie najważniejsza jest 
dalsza przebudowa dróg w Kiełczowie - przy 
Rzecznej i przy Wrocławskiej w Wilczycach. 
Niemniej ważne są chodniki wzdłuż dróg po-
wiatowych w całej gminie - tutaj ogromną rolę 
odgrywa współpraca gminy z powiatem. Kolej-
ne chodniki są budowane. Kolejne są projekto-
wane. Cieszę się, że dla włodarzy gminy realiza-
cja chodników stała się priorytetowa. Dla mnie 
chodniki były zawsze ważną rzeczą. Pamiętam 
swoje dzieci, dzieci moich sąsiadów, które wra-
cały ze szkoły wąską ścieżką na poboczu ruchli-
wej ulicy, pamiętam potrącone osoby, ludzkie 
dramaty i dlatego zawsze będę wspierać budowę 
chodników, jak tylko mogę. Bardzo mi też zale-
ży, żeby w naszej gminie powstała na stałe filia 
wydziału komunikacji, w której można by było 
dokonać wszystkich zmian, związanych z reje-
stracją pojazdów. Mobilne punkty się  sprawdzi-
ły, warto pójść o krok dalej i ułatwić mieszkań-
com życie - nie musimy każdej sprawy załatwiać 
we Wrocławiu. Czy to wszystko uda się zała-
twić? Nie wiem, ale mogę obiecać, że w powiecie 
żadnej z tych spraw nie odpuszczę. 

Rozmawiała agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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kiełczów zmienia się cały czas
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kiełczów

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz, 
a także te związane z zagospodarowa-
niem terenu na zewnątrz budynku nowe-
go żłobka i przedszkola. Budowa zakoń-
czy się w grudniu br. Trwa już rekrutacja 
do żłobka, natomiast do przedszkola 
rozpocznie się 4 stycznia 2021 r.  
Procedurą naboru dzieci do nowej  
placówki zajmą się wybrani dyrektorzy.  
O sposobie rekrutacji informujemy na 
BIP-ie. 

mirków

Trwają prace końcowe odtwarzania 
nawierzchni dróg po budowie kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Makowej, Modrej, 
Wrzosowej, Bławatnej, części Azaliowej 
i Kalinowej. Zakończenie inwestycji zapla-
nowano na 25 marca 2021 r. Jak na razie 
prace przebiegają bez najmniejszych  
komplikacji. Koszt inwestycji to 
3.594.901,46 zł.

kiełczówek, wilczyce

12 listopada odbył się odbiór oświetlenia 
w Wilczycach przy ul. Wilczyckiej oraz 
Kiełczówku przy ul. Topolowej (część). 
W tych miejscach odbywa się spory ruch, 
szczególnie w godzinach popołudnio-
wych. Wielu kierowców wraca tamtędy 
z pracy, zarówno z Wrocławia, jak i gmin 
ościennych np. Czernicy, Oławy. Co 
gorsza, przy obu drogach nie ma jeszcze 
chodników, więc problem z poruszaniem 
się - szczególnie wieczorami - mają rów-
nież piesi. 

Siedlec
Dobre wieści dla mieszkańców północnej 
części gminy. Trasa Siedlec - Pierwo-
szów została oddana do użytku. To dość 
istotna droga dla wielu mieszkańców, 
którzy od lat wnioskowali o jej budowę, 
usprawni ona bowiem ruch pomiędzy 
trzema gminami - Długołęką, Wisznią 
Małą i Trzebnicą. Koszt inwestycji to 963 
738,37 zł, z czego 252 tys. zł stanowi 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

wilczyce
Trwa modernizacja ulicy Stokrotkowej 
i Łąkowej. Cała inwestycja obejmuje 
wykonanie: robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych i ziemnych, ław pod kra-

wężniki i krawężników betonowych, ław 
pod obrzeża betonowe i obrzeży betono-
wych, koryta ściekowego betonowego, 
konstrukcji podbudowy dróg i zjazdów, 
nawierzchni dróg z mieszanki mineralno-
asfaltowej, kostki betonowej na zjazdach, 
pobocza z kruszywa łamanego, regulacji 
pionowych studzienek dla włazów kanało-
wych, kanalizacji deszczowej wraz z wylo-
tem przykanalika, odwodnienia liniowego, 
oznakowania drogowego pionowego 
(montaż i demontaż oznakowania za-
stępczego na czas prowadzonych robót), 
oznakowania drogowego docelowej orga-
nizacji ruchu.

kamień, długołęka,  
brzezia łąka, pietrzykowice
Mamy dobre wiadomości dla mieszkań-
ców wymienionych sołectw, ale również 
dla wszystkich użytkowników tych tras.  
5 listopada odbyło się przekazanie pla-
ców budowy dotyczących: budowy ciągu 
pieszo-rowerowego łączącego miejsco-
wości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1918D i budowy chodnika, 
łączącego miejscowości Brzezia Łąka - 
Pietrzykowice, wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1920D. Protokół podpisali przedstawi-
ciele firmy realizującej inwestycję, gminy 
Długołęka oraz powiatu wrocławskiego. 
Cieszy również obecność sołtysów: Iwony 
Olearnik, Karoliny Orłowskiej i Artura 
Grzybowskiego. Obie inwestycje w tych 
częściach gminy są bardzo istotne z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa mieszkań-
ców, stanowią bowiem dla wielu z nich 
główną trasę do pracy, szkoły, czy pobli-

skich sklepów. Wykonawcą obu inwestycji 
będzie firma AN-Greg Grzegorz Stiller 
z Jelcza-Laskowic. 

domaszczyn

16 października podpisano umowę na 
remont ulicy Zamkowej. W ramach in-
westycji powstanie nowa nawierzchnia, 
krawężniki, betonowe obrzeża, pobocze 
z kruszywa, zjazdy i dojścia do posesji 
z kostki betonowej. Termin realizacji:  
15 grudnia br.

kątna, wilczyce
Trwa budowa chodników w tych miejsco-
wościach. W Kątnej powstanie on wzdłuż 
całej miejscowości. Ruch tamtędy jest 
naprawdę spory, gdyż duża część kie-
rowców z Oleśnicy podróżuje tą trasą do 
Wrocławia. Nowa inwestycja na pewno 
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców 
w tym miejscu. Z kolei w Wilczycach 
powstanie odcinek chodnika, na który 
czekano od lat, i który połączy nas bez-
pośrednio z Wrocławiem (wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1917D). Prace ruszyły 27 
listopada.

szczodre
Po wielu latach oczekiwań w końcu ruszył 
remont ulic Różanej i Bratkowej. Moderni-
zacja obejmie ułożenie nawierzchni  
asfaltowej oraz kostki na zjazdach. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji  
to 31 grudnia br. Koszt budowy wyniesie 
515 195,02 zł.

agnieszka boruta 
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Przedszkole będzie miało przestronny plac zabaw
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Niebawem pojawi się nowa nawierzchnia
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Za nami kolejna edycja programu edu-
kacji ekologicznej, który tym razem 
odbył się pod hasłem „Nie marnujesz 
– środowisko ratujesz”. 

n iewątpliwie, z uwagi na sytuację epi-
demiologiczną, ta edycja była inna niż 
wszystkie, jednak pomimo przeciwno-
ści, większość założonych działań udało 

się nam wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry zrealizować – mówi Andrzej Milian, kierow-
nik wydziału ochrony środowiska.

- W tym roku skupiliśmy się na uświadomieniu 
dzieciom i młodzieży, jak proste na pozór zmia-
ny, wprowadzone w codziennym życiu, wpływa-
ją na oszczędzanie – zarówno zasobów planety, 
jak i własnych pieniędzy – dodaje. 

Podczas warsztatów pn. „Smacznie gotuję – je-
dzenia nie marnuję” uczestnicy dowiedzieli się, jak 
planować tygodniowe menu oraz jak przyrządzić 
smaczny posiłek z tzw. resztek ze stołu. Marno-
wanie żywności jest bardzo dużym problemem. 
W Polsce rocznie marnuje się około 9 milionów 
ton artykułów spożywczych, co oznacza, że sta-
tystycznie jedna osoba rocznie wyrzuca do kosza  
235 kg jedzenia.

Podczas warsztatów „Minimalista naturalnie 
pakuje” uczniowie dowiedzieli się, jak podczas 
codziennego pakowania śniadania do szkoły, 

ograniczyć wytwarzanie odpadów, dlaczego bi-
dony i trwałe pojemniki na drugie śniadanie są 
lepsze od jednorazowych butelek i woreczków 
śniadaniowych. Każdy z uczestników warszta-

tów otrzymał też, wykonaną z tkaniny torebkę 
na śniadanie.

Uczniowie klas ósmych oraz klas drugich lice-
um wzięli udział w interesujących warsztatach 
świadomego konsumenta „Mania posiadania 
ogarnia nas”, podczas których dowiedzieli się, 
co to jest greenwashing*, nauczyli się zwra-
cać uwagę na zawartość składników w produk-
tach oraz  odczytywać oznaczenia na opakowa-
niach.

W tym roku szkoły rywalizowały w konkursie 
na spot/film edukacyjny, dotyczący problemu 
marnowania zasobów planety w życiu codzien-
nym. Powstało ich siedem, z których trzy najlep-
sze zostały nagrodzone i można je zobaczyć na 
www.facebook.com/wdlugolece.

Tradycyjnie już w konkursie indywidualnym 
na projekt graficzny wyłoniono rysunek, który 
znalazł się na torbach bawełnianych wielokrot-
nego użytku (na zdjęciu) – jego autorka Natalia 
Kloczko, jest uczennicą szkoły podstawowej 
w Długołęce, a jej projekt nawiązuje do ważne-
go problemu niedoboru wody i konieczności jej 
magazynowania.

- Pandemia, ograniczenia w przemiesz-
czaniu się i gromadzeniu oraz wszelkie po-
chodne trudności sprawiły, że podobnie jak 
wszyscy, stanęliśmy przed nowymi wyzwa-
niami. Organizowaliśmy nasze działania tak, 

by uczestniczące w nich dzieci i młodzież byli 
bezpieczni. Co ważniejsze – uczestnicy zna-
komicie poradzili sobie z obowiązującymi 
ograniczeniami, w żaden sposób nie tłumiąc 
swojej inwencji i zaangażowania – podsumo-
wuje Andrzej Milian, dodając, że niezależnie 
od tego, co będzie w przyszłym roku, pracow-
nicy wydziału ochrony środowiska i ośrodka 
kultury już planują nową akcję. 
*greenwashing, inaczej ekościema – przyciąga-
nie klientów nieprawdziwymi deklaracjami, że dany produkt 
jest przyjazny dla środowiska. Konsumenci postrzegają 
ekologiczne produkty jako lepsze, co wpływa na decyzje 
o zakupie. Nie zawsze informacja „przyjazne dla środowiska”, 
czy „produkt pochodzenia naturalnego” ma związek z rzeczy-
wistością. Takim komunikatom powinny towarzyszyć dowody, 
uznany certyfikat.

eweLina byra
wydział ochrony środowiska

Za nami rozpoczęcie sezonu grzewcze-
go. Pamiętajmy, że w piecach, kotłach 
i kominkach nie wolno palić złej jakości 
paliwami, a tym bardziej odpadami. 

Spalanie śmieci jest z mocy prawa bez-
względnie zakazane, ale ograniczenia 
dotyczą również paliw złej jakości, wska-
zanych w uchwale antysmogowej, tj. wę-

glem brunatnym, miałem o uziarnieniu poniżej 
3 mm, flotokoncentratami i mułami węglowymi 
oraz drewnem o wilgotności powyżej 20%. Nie-
przestrzeganie przepisów grozi mandatem, a na-
wet aresztem.

czym palimy ?
W wielu budynkach często użytkowane do ogrze-

wania są piece wykonane w starej technologii. Nie 
spełniają one żadnych wymagań co do czystości 
spalin. W tych prostych urządzeniach grzewczych 
najczęściej wykorzystywane jest drewno oraz wę-
giel. Nieumiejętne spalanie nawet najlepszej jakości 
paliw, może powodować, że dym wydobywający 
się z komina utrudnia życie i uniemożliwia nor-
malne funkcjonowanie na terenie nieruchomości 
sąsiadujących z takim „kopciuchem”.

skąd bierze się dym?
Stary kocioł, zły opał – najczęściej w tych 

przyczynach szukamy winy za całe zło. Fak-
tycznie, wiele starych kotłów kopci, lecz 
wina leży najczęściej po stronie ich opera-
torów. Każdą palną substancję da się spalić 
zupełnie, otrzymując przezroczyste spaliny, 
pozbawione jej resztek. Tylko, że z jednymi 
paliwami idzie to banalnie łatwo (np. gaz 
ziemny), a inne wymagają bardziej dogod-
nych warunków. Węglem i drewnem nie jest 
łatwo palić bezdymnie. Te paliwa to mie-
szanki złożonych niepalnych substancji, któ-
re dopiero pod wpływem wysokiej tempera-
tury zaczynają się rozkładać na prostsze, acz 
wciąż skomplikowanej budowy lotne związ-
ki. Do zapłonu substancje te potrzebują dość 
wysokiej temperatury i dostępu powietrza. 
Jednej lub obu tych rzeczy często w domo-
wym kotle brakuje. Narzucenie na żar porcji 
węgla, tłumi ogień, zmniejsza temperaturę 
w palenisku, ogranicza przepływ powietrza, 
co powoduje, że niespalone gazy odsyłane 
są do komina. Co dzieje się później? Wszy-
scy wiemy. Określamy to krótkim zwrotem: 
„siwy dym”.

spalanie „od góry” 
Zapalony od góry węgiel spala się czysto 

i bezdymnie. Uwolnione z węgla gazy zawsze 
przechodzą przez schodzącą w dół warstwę 
żaru, gdzie są dopalane, dając energię. Ciepło 
uwalniane jest stopniowo, aż w końcu żar 
obejmie całą objętość paleniska. Wtedy na-
stępuje drugi, dłuższy etap uzyskiwania ener-
gii – stopniowe spalanie powstałego koksu od 
dołu. Dzięki temu sposobowi wykorzystujemy 
maksymalnie paliwo, po którym pozostaje 
stosunkowo niewielka ilość popiołu. Cały cykl 
spalania paliw w domowych kotłowniach po-
winien odbywać się z temperaturą wody nie 
wyższą niż 60 st. C. Gdy pali się ciągle, nie ma 
potrzeby grzania na wyższych temperaturach. 
W okresie przedwiośnia i przedzimia, gdy bu-
dynek potrzebuje mniej ciepła, kocioł rozpala-
ny od góry może pracować bezpiecznie i czy-
sto nawet z temperaturą wody ok. 40-45 st. C. 
I tutaj dochodzimy do sedna sprawy: nawet 
stary kocioł obsługiwany umiejętnie, nie tylko 
nie będzie kopcił, ale wręcz przez większość 
czasu nie wyrzuci wcale widocznego dymu! 
Taki styl palenia powinien być normą, jednak 
przez lata nikt nie miał interesu w tym, by 

upowszechniać wiedzę o prawidłowym pale-
niu węglem i drewnem, dlatego tylko nieliczni 
ją posiedli. Niestety, wciąż wiele osób, mimo 
najszczerszych chęci bycia „eko”, nie potrafi 
prawidłowo palić w swoim piecu.

ekonomia i efektywność 
Efektywne, ekonomiczne spalanie węgla 

i drewna jest wtedy, gdy komin nie dymi prawie 
wcale. Bo dym to przecież palny składnik każdego 
opału - skoro paliwo wylatuje kominem, to nie 
dało tyle ciepła, ile powinno. Rekompensujemy 
to, dorzucając dodatkową porcję węgla, co odbija 
się na naszej kieszeni i skutkuje kolejnymi tuma-
nami gęstego i duszącego dymu. Podsumowując: 
to nie proste piece ani zły opał są w stu procen-
tach winne temu, jak „pachnie” zima podczas 
spaceru. Główną przyczyną jest ich zła obsługa. 
Dzięki zmianie dotychczasowych przyzwyczajeń 
i zastosowaniu prostej techniki spalania paliw 
stałych (węgiel, drewno) od góry, nawet stary 
piec może spalać do 30 proc. mniej opału. Jaki 
będzie tego skutek? Mniejsze koszty ogrzewania, 
i czyste niebo nad gminą Długołęka.

paweł matysiak
wydział ochrony środowiska

ochrona środowiska

Gmina Długołęka nie marnuje!

Czym palimy, czym trujemy? 

Projekt w liczbach:
3 sierpnia – 30 października 
– czas trwania projektu
1875 uczestników
127 godzin lekcyjnych warsztatów stacjonarnych
41 godzin zegarowych warsztatów stacjonarnych
69 136,54 zł koszt projektu w części dofinansowa-
nego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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ochrona środowiska

Jak oczyszczane są ścieki?

Dobra energia – czysta energia

Proces oczyszczania ścieków komu-
nalnych, a więc ścieków bytowych 
ze ściekami przemysłowymi, a także 
z wodami opadowymi, jest proce-
sem skomplikowanym i odbywa się 
w specjalistycznych instalacjach - 
oczyszczalniach ścieków. 

ś cieki charakteryzują się znaczną zawar-
tością zawiesin mineralnych, związków 
organicznych i nieorganicznych, za-
wierają wirusy i bakterie chorobotwór-

cze (m.in. E.coli), a także jaja pasożytów. Sam 
proces ich oczyszczania jest złożony. Obejmu-
je on oczyszczanie mechaniczne, zwane tak-
że wstępnym, oraz oczyszczanie biologiczne. 
Oczyszczanie mechaniczne ma za zadanie prze-
de wszystkim usunięcie ze ścieków zanieczysz-
czeń o stosunkowo dużej średnicy – większych 
ciał stałych, cząstek piasku o średnicy 0,1 mm 
i większych oraz osadów wstępnych, a także 
olejów i tłuszczy. Kolejnym etapem jest oczysz-
czanie biologiczne, które polega na rozkładzie 
zanieczyszczeń w procesach biologicznego 
utleniania, przy udziale mikroorganizmów. 
Oczyszczone ścieki odpływają poprzez urzą-
dzenie pomiarowe, kontrolujące ich ilość (np. 

przepływomierz ultradźwiękowy) do odbiorni-
ka – najczęściej rowu.

Prawidłowy przebieg opisanego wyżej, w isto-
cie dość skomplikowanego procesu, zależy od 
odpowiedniej obsługi instalacji oczyszczalni. Nie-
mniej jednak, na jakość działania obiektu olbrzy-
mi wpływ ma również to, co znajduje się w ście-
kach oraz ilość dostarczanych do niej nieczystości 
płynnych. Dlatego też, aby urządzenia kanaliza-

cyjne oraz oczyszczalnia prawidłowo funkcjono-
wały (zwłaszcza w zakresie oczyszczania biolo-
gicznego), niezwykle istotne jest przestrzeganie 
zakazu wprowadzania do kanalizacji odpadów 
stałych (m.in. żwiru, piasku, szkła), odpadów 
płynnych nie mieszających się z wodą, substancji 
żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z ho-
dowli zwierząt. Na te elementy mamy wpływ my 
– użytkownicy. Możemy również bezpośrednio 

wpływać na ilość powstających ścieków, w szcze-
gólności poprzez oszczędne i racjonalne gospoda-
rowanie wodą. 

Co zrobić jednak w sytuacji, gdy przepustowość 
oczyszczalni przestaje wystarczać? Co wówczas 
zrobić ze ściekami? Niewiele pomoże oszczędza-
nie wody. Rozwiązaniem nie będą też przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, choćby ze względu 
na szereg uwarunkowań mających wpływ na ich 
prawidłową pracę. Szczelne zbiorniki bezodpły-
wowe i wywóz przez wyspecjalizowane firmy do 
innych oczyszczalni też nas nie satysfakcjonuje, 
choćby z uwagi na koszty. Poza tym, pozostaje 
problem nielegalnego zrzutu ścieków do rowów 
– jakie są tego konsekwencje dla środowiska, 
a zwłaszcza dla jakości życia mieszkańców - mo-
żemy sobie wyobrazić.

W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem 
jest zainwestowanie w nowoczesną oczyszczal-
nię i rozbudowa sieci na terenie gminy. Z tym 
wiąże się swoboda dalszego rozwoju, czystsze 
środowisko i konsekwentne eliminowanie 
nielegalnych zrzutów ścieków. Inwestycje tego 
rodzaju nie są ani tanie, ani łatwe, niemniej jed-
nak podjęcie decyzji o koniecznych pracach, to 
niezbędny krok na drodze zrównoważonego 
rozwoju gminy.

anna harańczyk
wydział ochrony środowiska

Na początku była ekologia. Słowo 
odmieniane przez wszystkie przy-
padki. Pojawia się często w języku 
potocznym oraz w wypowiedziach 
publicznych ważnych ludzi rządzą-
cych światem. Czy wszyscy mówią 
o tym samym?

Ekologia to nauka badająca powiązania 
między organizmami żywymi, a środo-
wiskiem abiotycznym, czyli elementa-
mi nieożywionymi. To co żyje zależne 

jest od pozostałych składników ekosystemu, 
a te zależności i ich poznanie to właśnie eko-
logia. 

W jednym z wcześniejszych numerów na-
szej gazety pisaliśmy o ocenach oddziaływania 
na środowisko i postępowaniach w sprawie 
wydania decyzji o uwarunkowaniach środowi-
skowych. Postępowania te służą ocenie konse-
kwencji realizacji przedsięwzięć, znajdowaniu 
najlepszych rozwiązań oraz minimalizowaniu 
szkód w środowisku w związku z inwestycjami. 
Ale negatywne oddziaływania na środowisko 

nie powstają tylko w związku z inwestycjami 
drogowymi, potężnymi obiektami przemy-
słowymi, czy też zmianą biegu rzek. Oddzia-
ływania to także wszystkie drobne czynności 
i codzienne wybory, których dokonujemy jako 
mieszkańcy ziemi. 

Woda, powietrze i ziemia – trzy żywioły, 
bez których nie możemy żyć, a jednocześ-
nie te właśnie komponenty środowiska są 
przez nas najczęściej dewastowane. Odpa-
dy, ścieki, spaliny, emisje substancji z in-
stalacji przemysłowych zabijają planetę. Co 
możemy zrobić my, zwykli ludzie? Między 
innymi zmniejszyć nasze zapotrzebowanie 
na energię i sprawić, by pochodziła one ze 
źródeł odnawialnych – żeby to była czysta, 
dobra energia.

Słońce, wiatr, woda biomasa, biogaz, ener-
gia geotermalna i hydrotermalna, energia 
cieplna pozyskiwana z powietrza, spalanie 
biomasy, to główne źródła „czystej energii”. 
Coraz częściej indywidualne gospodarstwa 
mogą korzystać z tych źródeł. Promowanie 
ich jest jak najbardziej uzasadnione, bo roz-
proszenie instalacji, pewna niezależność od 

globalnego systemu oraz minimalizowanie 
niskiej emisji z domowych kotłowni (o któ-
rych piszemy w innym artykule w niniejszym 
wydaniu), zdecydowanie dobrze wpływa na 
nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psy-
chiczne. 

Pamiętać jednak należy, że korzystanie ze 
źródeł odnawialnych często wymaga zastoso-
wania wysoce złożonych urządzeń i instalacji. 
Produkcja ich odbywa się w zaawansowanych 
technologicznie zakładach, przy wykorzystaniu 
cennych surowców, wydobywanych w wielu 
przypadkach bez poszanowania środowiska 
naturalnego, a w wyniku tej produkcji poja-
wiają się różnego rodzaju emisje (gazy, pyły, 
ścieki, odpady niebezpieczne, itp.). Po wyko-
rzystaniu, „ekologiczne” instalacje i urządzenia 
muszą zostać unieszkodliwione. Niezbędne są 
następne specjalistyczne instalacje, umożliwia-
jące bezpieczne przeprowadzenie tego procesu 
i odzysk surowców. I wszystko zaczyna się od 
początku…

Czym więc jest w istocie ekologia, ochrona śro-
dowiska, dbałość o ekosystemy? Którędy wiedzie 
droga do czystej energii?

Jest to umiejętność dostrzegania zachodzą-
cych zmian i mądrego reagowania na nie. Jest 
to życie zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, rozumianego jako sposób gospo-
darowania, w którym zaspokojenie potrzeb 
obecnego pokolenia nie zmniejszy szans 
zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 
W zrównoważonym rozwoju środowisko 
naturalne jest jego podstawą, gospodarka na-
rzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem 
(definicja na podstawie: https://www.ekolo-
gia.pl). 

W kolejnych numerach naszej gazety bę-
dziemy chcieli przybliżyć poszczególne źród-
ła energii odnawialnej. Chcielibyśmy jednak 
zrobić to nieco inaczej. Spojrzymy na spra-
wę, analizując tzw. cykl życia produktu oraz 
powiązany z nim cykl życia odpadu z niego 
powstałego. Pod lupę weźmiemy instalacje 
i urządzenia, wykorzystywane obecnie do po-
zyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
i zadamy sobie pytanie: czy to naprawdę jest 
„ECO”?

andrzej miLian
wydział ochrony środowiska
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podsumowanie dwóch Lat kadencji

20 listopada minęły dwa lata od mo-
mentu, kiedy Wojciech Błoński złożył 
ślubowanie wójta gminy Długołęka. 
Drugi rok kadencji przypadł na bezpre-
cedensowy okres, kiedy rzeczywistość 
została zdominowana przez globalną 
pandemię. – Dostosowanie się do no-
wych okoliczności wymagało elastycz-
ności i sporo wysiłku, ale dziś mogę 
z całą stanowczością stwierdzić, że 
gmina wychodzi z tej sytuacji obronną 
ręką. Mimo trudności związanych z pan-
demią, konsekwentnie realizujemy 
cele związane z rozwojem infrastruktu-
ralnym i społecznym – mówi Wojciech 
Błoński, wójt gminy 
Długołęka.

Gmina jest na fali   wznoszącej

koronawirus wywrócił ży-
cie wielu ludzi do góry no-
gami, zamknął ich na dłu-
gi czas w domach, zmienił 

sposób zachowania się w prze-
strzeni publicznej i storpe-
dował wiele planów. W tym 
czasie urząd gminy musiał 
dostosowywać swoją pracę 
do obostrzeń związanych 
z sytuacją epidemiczną. Ob-
sługa mieszkańców w dużej 
mierze odbywała się w spo-
sób zdalny. Dla pracowni-
ków wielu wydziałów był 
to swoisty test. Również dla 
wójta.

blisko ludzi,  
mimo pandemii
 – Do wyborów wspólnie ze 

wspierającymi mnie radnymi 
szliśmy z hasłem „Bliżej ludzi”. 

Przez cały pierwszy rok pracy na 
rzecz mieszkańców na-

szej gminy odby-

łem ponad 800 spotkań i odwiedziłem każde 
sołectwo. W tym roku od połowy marca 
możliwość bezpośrednich spotkań została 
mocno ograniczona, ale w tym momencie 
z pomocą przyszły nowoczesne rozwiązania 
– mówi Wojciech Błóński. 

Między marcem a listopadem wójt odbył 273 
spotkania online. Dodając do tego spotkania 
stacjonarne i poza urzędem, w sumie od po-
czątku urzędowania uczestniczył już w ponad 
1700 spotkaniach, rozmawiając o potrzebach 
dotyczących rozwoju gminy. – To był i będzie 
mój znak rozpoznawczy. Dzięki temu dowia-
duję się, „co w trawie piszczy”, jakie są rze-
czywiste problemy mieszkańców. Zamknięty 
w biurze nie miałbym takiej możliwości – za-
znacza.

precyzyjnie kierowana pomoc
Wyzwania związane z sytuacją epidemicz-

ną to przede wszystkim pomoc tym, którzy 
wsparcia potrzebowali najbardziej. Dlate-
go od pierwszych chwil epidemii wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i aktywistami urząd realizował działania 
skierowane do konkretnych grup społecz-
nych. – Zależało mi, żeby jak najszybciej 
otoczyć opieką osoby starsze i niepełno-
sprawne. Dziękuję wszystkim, którzy ini-
cjowali i włączyli się w akcję dostarczania 
zakupów i posiłków – podkreśla wójt. – Sło-
wa uznania należą się także naszym radnym, 
sołtyskom i wolontariuszom, którzy zaan-
gażowali się w szycie maseczek. Dzięki temu 
pracownicy gminy mogli je dostarczyć do 
potrzebujących.

Wśród różnych działań pomocowych nie 
zabrakło wsparcia dla społeczności szkolnej. 
Gmina pozyskała środki na zakup 63 kom-

puterów do prowadzenia nauki zdalnej, któ-
re później pozostaną na wyposażeniu szkół. 
Wójt zdecydował również o pomocy dla Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we 
Wrocławiu przy ul. Koszarowej, do którego 
trafiają chorzy z terenu gminy Długołęka. 
Medycy otrzymali środki ochrony osobistej 
i specjalistyczne łóżka zakupione w sumie za 
200 tys. zł. Decyzją wójta zamrożone zostały 
stawki podatków: rolnego, od nieruchomości 
i od środków transportowych.

Wyposażone w środki ochronne zostały 
także gminne jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, choć w ich przypadku w ostatnim 
czasie imponujące były przede wszystkim in-
westycje w sprzęt.

po pierwsze bezpieczeństwo
– Nasza gmina potrzebuje wielu inwesty-

cji drogowych, nowych miejsc w żłobkach 
i przedszkolach, ale fundamentem jest bez-
pieczeństwo mieszkańców. Dlatego m.in. 
regularnie doposażamy naszych dzielnych 
strażaków – mówi Wojciech Błoński. Na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat w jednost-
kach OSP zakupione zostały aż trzy nowe 
samochody. Najpierw średni wóz ratow-
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Budowa przedszkola i żłobka w Kiełczowie to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych za kadencji wójta Wojcie-
cha Błońskiego
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Pandemia koronawirusa okazała się testem dla samorządów i... okazją do naby-
cia nowych umiejętności. Na zdjęciu wójt podczas szycia maseczek ochronnych

 - Możemy osiągnąć  
wiele, ale ważna  
jest współpraca 

– Wojciech Błoński,  
wójt gminy Długołęka



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka                                     9

niczo-gaśniczy pojawił się w Brzeziej Łące. 
Gmina przeznaczyła na ten cel 670 tys. zł, 
dodatkowo pozyskała zewnętrzne środki. 
Dotacja w wysokości 800 tys. zł pozwoliła 
też na zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP Stępin. Warto 
dodać, że tamtejsi strażacy czekali na nowy 
wóz 62 lata. Z lekkiego samochodu cieszą się 
także w OSP Długołęka (dotacja w wysoko-
ści 193 tys. zł). Ponadto do strażaków z róż-
nych jednostek trafił nowoczesny sprzęt, 
m.in. kamera termowizyjna, która pozwala 
skuteczniej prowadzić akcje gaśnicze.

W trosce o bezpieczeństwo gmina przezna-
czyła również środki na nowy radiowóz dla 
policjantów z Długołęki. Samochód został 
zakupiony w ramach „Programu Moderni-
zacji Policji”, który zakładał 50-procentowy 
udział finansowy samorządów. W przypadku 
naszej gminy wkład wyniósł ponad 41 tysię-
cy złotych, ale warto nadmienić, że urząd od 
2019 r. wygospodarowuje również środki na 
dodatkową liczbę patroli. 

mapa drogowa coraz pełniejsza
Inwestycje drogowe są często przedmio-

tem ożywionej dyskusji mieszkańców naszej 
gminy, bo potrzeby związane z remontem 
starych i budową nowych dróg są ogrom-
ne. – Nie jest łatwo nadrabiać wieloletnie 
zaniedbania w tym względzie, ale stajemy 
na rzęsach, żeby rokrocznie przybywało 
jak najwięcej kilometrów nowych lub na-
prawionych dróg. Mam satysfakcję, że we 
wrześniu oddaliśmy do użytku ul. Wiejską 
w Długołęce. To jedna z ważniejszych dróg 
w gminie, a jej stan pozostawiał wiele do 
życzenia. Najważniejsze jednak, że drogo-
we inwestycje przeprowadziliśmy i prze-

podsumowanie dwóch Lat kadencji

Gmina jest na fali   wznoszącej
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Remontu doczekała się wysłużona siedziba GOK-u. W przyszłości przeniosą się tutaj pracownicy GOPS-u
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Kołem zamachowym dla ofensywy inwestycyjnej prowadzonej obecnie w gminie są sprawnie pozyskiwane środki zewnętrzne. Tak 
zabezpieczono m.in. finansowanie remontu ul. Wiejskiej w Długołęce

dokończenie na str. 10

gmina długołęka w liczbach (stan na 20.11.2020)

Liczba mieszkańców:

32 892 (wzrost o 2 622 w stosunku do 2018 roku)
Liczba os. fiz. prowadzących działalność:

4 270 (wzrost o 643 w stosunku do 2018 roku)
Suma pozyskanych środków zewnętrznych:

32 772 940 zł (25,5 mln zł na inwestycje,  
7 mln 250 tys. zł na projekty społeczne  

Fundusz sołecki w 2020 r.:

1 318 646,17 zł
Liczba spotkań wójta z mieszkańcami:

1758 od początku kadencji
Liczba przyznanych stypendiów naukowych w 2020 r.:

240
Liczba przyznanych stypendiów sportowych w 2020 r.:

132

prowadzimy w najbliższym czasie w wielu 
miejscowościach, m.in. w Domaszczynie, 
Pruszowicach, Wilczycach, Kiełczowie, 
Siedlcu czy w Szczodrem – wyjaśnia Woj-
ciech Błoński.

Celem wójta jest także poprawa bezpieczeń-
stwa pieszych i rowerzystów. Między Dłu-
gołęką i Kamieniem trwają prace związane 
z budową ciągu pieszo-rowerowego. Nowy 
chodnik połączy Brzezią Łąkę i Pietrzy-

kowice, kolejne powstają także w Wilczy-
cach (wzdłuż drogi do Wrocławia) i Kątnęj 
(wzdłuż całej miejscowości). W wielu miej-
scach stawiane jest oświetlenie, w minionych 
miesiącach m.in. w Bielawie, Piecowicach, 
Kątnej, Łozinie, w Miłkowie, Długołęce 
i Kiełczowie. Ostatnio nowe lampy rozbłys-
nęły  w Wilczycach przy ul. Wilczyckiej oraz 
Kiełczówku przy części ul. Topolowej, gdzie 
po zmroku ruch jest często bardzo intensyw-
ny.

nowocześniej i funkcjonalniej
Koniec 2020 roku zbiegnie się z finałem 

kilku ważnych inwestycji. Koronną z nich 
z pewnością jest nowy budynek żłobka 
i przedszkola w Kiełczowie, który powstaje 
w systemie modułowym. – To przykład no-
woczesnego i funkcjonalnego budownictwa. 
Na miarę XXI wieku. Dzięki tej inwestycji 
przybędzie nam 300 miejsc przedszkolnych 
i 150 miejsc w żłobku – zaznacza wójt. – 
Infrastruktura związana z edukacją stale 
się poprawia, dość powiedzieć, że w tym 
roku najmłodsi rozpoczęli naukę w nowym 
przedszkolu w Borowej, a uczniowie i na-
uczyciele w Długołęce mogli – zanim do 
domów wysłał ich koronawirus – cieszyć się 
wyremontowaną szkołą. Tam przed nami 
jeszcze ostatni etap prac, dzięki któremu 
szkoła zyska nowoczesną i bezpieczną salę 
gimnastyczną – dodaje.

Kolejną nową inwestycją jest remiza OSP 
w Brzeziej Łące. Nowy obiekt ma dwie 
kondygnacje nadziemne, na powierzchni 
których znajdują się pomieszczenia socjalne 
i dydaktyczno-szkoleniowe. Powstał także 
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jesteśmy dla was 
w dobie pandemii
W czasach COVID-19 klienci urzędu gminy nie są pozostawieni sami sobie. 
Poniżej prezentujemy listę kontaktów do konkretnych pracowników meryto-
rycznych.

dwustanowiskowy garaż. Remontu docze-
kała się wreszcie będąca wcześniej w opła-
kanym stanie siedziba GOK-u. – Ważną, 
choć nie rzucającą się w oczy inwestycją, jest 
optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków 
w Mirkowie, która zwiększy przepustowość 
z 2834 m3 na dobę do 4000 m3 na dobę. Na 
ten moment to zabezpieczy potrzeby gminy, 
ale oczywista pozostaje konieczność budo-
wy centralnej oczyszczalni ścieków – mówi 
wójt.

środki zewnętrzne motorem rozwoju
Taka ofensywa inwestycyjna nie byłaby 

możliwa, gdyby nie sprawne pozyskiwanie 
środków finansowych. – Dostępnych jest 
wiele funduszy, trzeba tylko umieć po nie 
sięgnąć. Dziś mogę powiedzieć, że w ciągu 
minionych dwóch lat doszliśmy w tej dzie-
dzinie do poziomu mistrzowskiego. W su-
mie to już prawie 33-milionowy zastrzyk 
finansowy, który napędza rozwój w różnych 
obszarach naszej gminy  – wyjaśnia Woj-
ciech Błoński. – Z jednej strony to przeszło 
25,5 miliona złotych na projekty infrastruk-
turalne, z drugiej prawie 7 milionów 300 ty-
sięcy złotych na projekty społeczne. 

Dotacje zewnętrzne są kołem zamachowym 
budowy nowego przedszkola, dróg rowero-
wych i chodników, ale jednocześnie pozwo-
lą gminie np. zabezpieczyć finansowanie 

w iększość z nich pozostaje do 
Państwa dyspozycji za pośred-
nictwem telefonicznym (poniżej 
znajduje się lista telefonów dy-

żurnych w poszczególnych wydziałach). 
Każdy mieszkaniec ma również możliwość 
bezpośredniego napisania wiadomości ma-
ilowej do konkretnego pracownika (adresy 
wskazane zostały na stronie www.gmina.
dlugoleka.pl w zakładce kontakt). Dodat-
kowo przypominamy o możliwości zała-
twiania spraw w sposób elektroniczny po-
przez ePUAP czy eBOI.

W obecnej – trudnej dla nas wszystkich 
– sytuacji, dołożymy wszelkich starań, by 
obsługa przebiegała na najwyższym moż-

liwym poziomie, a Państwa sprawy były 
załatwiane na bieżąco. Mamy świadomość, 
że nic nie zastąpi bezpośredniej obsługi 
klienta, ale jesteśmy przekonani (mając na 
względzie zaistniałe okoliczności), że wska-
zana przez nas forma jest najskuteczniejszą 
z możliwych. Dziękujemy w imieniu pra-
cowników za wyrozumiałość z Państwa 
strony i mamy nadzieję, że już niebawem 
będziemy mogli się z Państwem spotkać 
w urzędzie.

W czasach pandemii do dyżurów za po-
średnictwem komunikatora Skype wrócił 
wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński, 
dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), 
w godz. 12-14. 

Wydział Finansów Publicznych   71 323 02 69

Wydział Spraw Obywatelskich  
- działalność gospodarcza  71 323 02 33

Wydział Spraw Obywatelskich - meldunki i dowody 
osobiste  71 7487314

Urząd Stanu Cywilnego  71 323 02 37

Wydział Porządku Publicznego i Transportu   
 71 74 87 301

Wydział Remontów i Inwestycji   71 323 02 19

Wydział Organizacyjny i Zarządzanie Kryzysowe - 
 71 323 02 49

Wydział Ochrony Środowiska   71 323 02 79

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami   71 323 02 29

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą   
 71 323 02 42

Referat Zamówień Publicznych   71 748 73 07

Biuro Rady Gminy  71 323 02 32

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków 
Finansowych  71 323 02 89

Biuro podawcze  71 323 02 05 

Sekretariat 71 323 02 03

paweł kościółek 
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

podsumowanie dwóch Lat kadencji/z życia gminy
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Poprawa bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów wójta.  
Na zdjęciu przejście dla pieszych w Borowej z nowym oświetleniem

dla funkcjonowania żłobka w Kiełczowie 
(rekordowe dofinansowanie na poziomie 
6 mln 269 tys. zł). W ramach projektów 
społecznych pozyskane środki przyczyni-
ły się do powstania pierwszego w gminie 
klubu Senior+ w Bykowie oraz utworzenia 
placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
która pomaga w rehabilitacji społeczno-
zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
z terenu gminy. 

z optymizmem w przyszłość
 – Nasza gmina jest na fali wznoszącej i nie 

przeszkodzi w tym nawet epidemia korona-
wirusa. Ważne projekty związane z rozwojem 
gminy toczą się bez przeszkód i to oceniam 
jako największy sukces ostatnich miesięcy – 
podsumowuje wójt. – Przed nami jeszcze spo-
ro do zrobienia, w niektórych obszarach musi-
my nadrabiać zaległości, ale jestem optymistą. 
Pozytywne nastawienie buduje we mnie pra-

cowitość i energia moich współpracowni-
ków, wielu radnych, sołtysów i mieszkańców 
gminy. Możemy osiągnąć dużo, ale ważna jest 
współpraca. W przypadku mieszkańców może 
się ona wyrażać choćby przez chęć rozliczenia 
podatków w gminie, do czego serdecznie ich 
namawiam. Działajmy wspólnie – wtedy po-
dołamy wyzwaniom.

rafał zagrobeLny
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Wojciech Błoński konsekwentnie realizuje hasło „Bliżej ludzi”. Często spotyka się z mieszkańcami i wizytuje 
liczne place budowy w gminie
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Trwa nabór na przyszły rok 
do Gminnego Klubu Senior+ 
w Bykowie. GOPS serdecznie 
zaprasza do wzięcia w nim 
udziału.

u czestnikami Klubu Senio-
ra mogą zostać osoby 60+, 
bez względu na płeć i wy-
kształcenie, pełnosprawne 

oraz niepełnosprawne, nieaktywne 
zawodowo i zameldowane na tere-
nie gminy Długołęka. Osoby chętne 
do uczestnictwa w zajęciach Klubu 
mogą złożyć deklarację uczestnictwa 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Długołęce przy ul. Szkol-
nej 40 a, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7:30 – 15:30. Więcej infor-
macji, dotyczących działalności Klu-
bu Senior+, można uzyskać pod nr 
tel. 71 315 20 60. Zachęcamy senio-
rów, mieszkańców gminy Długołę-
ka, do składania deklaracji. 

katarzyna mądrecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z życia gminy

zmiana studium w wilczycach 
Na ostatniej sesji Rady Gminy Długołęka 
została podjęta uchwała w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Długołęka, dla terenu 
położonego w obrębie Wilczyce. 
– Celem tej inicjatywy jest wprowadzenie 
dla działek nr 1/7 i 1/8  w Wilczycach funk-
cji szeroko rozumianych usług publicznych 
i usług sportu i rekreacji – mówi Daria 
Śpiewak-Wsolak, zastępca kierownika 
wydziału planowania przestrzennego i go-
spodarki nieruchomościami. – Ustalenie 
dla tego terenu takiego kierunku zago-
spodarowania, otwiera możliwość plano-
wania kolejnych społecznie pożądanych 
inwestycji publicznych, a także daje moż-
liwość ubiegania się przez gminę o nieod-
płatne pozyskanie do zasobu gminnych 
nieruchomości, gruntu niezbędnego do 
realizacji tych inwestycji – dodaje.

Zdalne konsultacje za nami
Za nami pierwsze zdalne konsultacje dotyczą-
ce planowania przestrzennego, przeprowa-
dzone w trakcie pandemii. 
- Stoimy w obliczu konieczności budowy 
trzeciej oczyszczalni ścieków. Aby móc 
zrealizować tę inwestycję, przystąpiliśmy do 
zmiany studium dla terenu w obrębie wsi 
Piecowice – mówi Magdalena Tomala, kie-
rownik wydziału planowania przestrzennego 
i gospodarki nieruchomościami. Ze względu 
na epidemię COVID-19 nie mogliśmy się 
z Państwem spotkać osobiście, dlatego 
dyskusję nad zmianą studium zorganizowali-
śmy za pośrednictwem środków komunikacji 
zdalnej. 
- W urzędzie gminy intensywnie pracujemy 
nad rozwiązaniami najbardziej optymal-
nymi dla naszych mieszkańców. Przedsta-
wiliśmy dwie koncepcje, porozmawialiśmy 
o Państwa obawach i wątpliwościach, 
a teraz przeanalizujemy zgłoszone opinie 

i niedługo przygotujemy materiały do 
kolejnego etapu procedury: przekazanie 
projektu studium do instytucji zajmują-
cych się opiniowaniem i uzgadnianiem 
projektów dokumentów planistycznych 

– zapowiada Magdalena Tomala, dziękując 
jednocześnie za zainteresowanie tema-
tem. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

seniorze, 
zapraszamy 
do klubu!

	 	 	 			sprawy	urzędowe	w czasie	pandemii	
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autobusy przegubowe dla Długołęki
Miasto Wrocław, jako organizator 
transportu zbiorowego na liniach 
łączących gminę Długołęka z Wrocła-
wiem, wprowadza od 4 stycznia 2021 
roku cztery autobusy przegubowe do 
obsługi linii strefowych numer 904, 
911, 914, 921 i 924. Wszystkie będą 
w 100% niskopodłogowe, klimatyzo-
wane i będą posiadały 4 pary drzwi. 

M ając  na uwadze szybki wzrost licz-
by mieszkańców gminy Długołęka, 
która w ostatnim czasie stała się 
największą gminą w aglomeracji 

wrocławskiej, a także zwiększającej się liczby 
pracowników stref przemysłowych, występu-
jących pomiędzy Wrocławiem 

a gminą Długołęka, wydział transportu Urzę-
du Miejskiego we Wrocławiu, przy współpracy 
przedstawicieli Urzędu Gminy Długołęka, pod-
jął działania w celu poprawy dostępności miejsc 
na liniach strefowych, łączących Wrocław 
z miejscowościami gminy Długołęka. Obecne 
obostrzenia, związane z pandemią COVID-19, 
wymuszające wprowadzanie tzw. „kursów bi-
sowych”, czyli obsługi jednego kursu przez dwa 
lub w niektórych przypadkach trzy autobusy, 
znacząco przyspieszyły pracę nad poprawą sy-
tuacji.

W uzgodnieniu z gminą Długołęka wydział 
transportu Urzędu Miejskiego przygotował 
i przeprowadził negocjacje z operatorami na te-
mat możliwości wprowadzenia do obsługi linii 
strefowych autobusów przegubowych. W wy-

niku owocnych negocjacji uzyskano bardzo ko-
rzystną ofertę cenową oraz taborową.

Dzięki powyższym działaniom, od stycznia 
2021 r., do obsługi wybranych kursów linii 
strefowych numer 904, 911, 914, 921 i 924 zo-
staną skierowane cztery autobusy przegubowe 
marki Solaris Urbino 18. Wszystkie autobusy 
będą 18-metrowe, w pełni niskopodłogowe 
i klimatyzowane, będą również wyposażone 
w znany już pasażerom System Informacji Pa-
sażerskiej. Nie zabraknie również wrocławskiej 
kolorystyki na zewnątrz pojazdu (żółto-czer-
wonej) oraz zapowiedzi głosowych wewnątrz 
pojazdu. Dodatkowo pojazdy będą obrando-
wane logo gminy Długołęka i herbem miasta 
Wrocław, w celu lepszej identyfikacji przez po-
dróżujących. Autobusy przegubowe będą mo-
gły pomieścić minimum 150 pasażerów, a dwa 
z nich nawet 160 (wartości nie przedstawiają 

ograniczeń związanych z COVID-19), zapew-
niając odpowiednią liczbę dostępnych miejsc 
dla wszystkich pasażerów, chcących skorzystać 
z komunikacji zbiorowej na terenie Wrocławia 
i gminy Długołęka, co jest bardziej przyjazne 
środowisku naturalnemu. Usługi będzie świad-
czył operator Bus Marco Polo. 

Warto zaznaczyć, że Miasto Wrocław i Gmi-
na Długołęka od dłuższego czasu rozmawiają 
nad wypracowaniem najbardziej optymalnych 
wariantów komunikacyjnych dla podróżujących 
komunikacją zbiorową, mając przede wszystkim 
świadomość skali mieszkańców, korzystających 
z tej formy dojazdu do domu czy pracy. Przy-
pomnijmy, że nie tak dawno, na bazie wypra-
cowanego porozumienia, uruchomiono linię 
autobusową pomiędzy Szczodrem a Stadionem 
Olimpijskim we Wrocławiu.

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
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fundusze zewnętrzne

W czasach, kiedy wszyscy borykamy się 
z trudnościami związanymi z panującą 
pandemią COVID-19, nie zwalniamy tempa 
w poszukiwaniu dodatkowych środków 
finansowych, mogących zasilić budżet 
naszej gminy. 

w każdym obszarze naszej działal-
ności obecna sytuacja wymaga od 
nas dostosowania się do warun-
ków pandemicznych. Tak się dzieje 

w obszarze oświaty. 
Ograniczenie funkcjonowania szkół, spowo-

dowało skok technologiczny w rzeczywistości 
szkolnej. Nauka zdalna wymusza na naszych 
uczniach i nauczycielach dostosowanie się do 
nauki w domu. W tym celu gmina Długołęka 
aplikowała do rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji ucz-
niów i nauczycieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 
– „Aktywna tablica” i otrzymała dofinansowanie 

na zakup sprzętu IT dla szkół podstawowych 
w Kiełczowie i Wilczycach, w łącznej wysokości 
28 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczo-
ne na zakup sprzętu, w tym laptopów, które do-
stępne będą dla potrzebujących uczniów. Warto 
wspomnieć, że gmina od marca (od początku 
trwania pandemii) pozyskała już środki na za-
kup laptopów dla szkół. W ramach programu 
„Zdalna Szkoła”, ogłoszonego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, gmina dwukrotnie 
aplikowała i otrzymała  dofinasowanie na zakup 
laptopów w wysokości łącznej 155 tys. zł. W ra-
mach projektu zakupiliśmy 63 komputery dla 
nauczycieli ze wszystkich szkół w naszej gminie.

Okres pandemii to również wyzwanie w ob-
szarze inwestycj. W ramach „Tarczy antykryzy-
sowej dla JST” i stworzonego Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, gmina Długołęka 
otrzymała dofinansowanie w wysokości przeszło 
6,8 mln zł., które przeznaczone zostało na trwa-
jącą budowę nowego, gminnego przedszkola 
w Kiełczowie. Tak duże dofinansowanie znacz-
nie wspomogło budżet gminy i wydatki zwią-

zane z tak dużą inwestycją. Dlatego, korzystając 
z możliwości pozyskania po raz drugi środków 
finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL), stworzonego w celu wsparcia 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19, gmina złożyła aż 6 wniosków o do-
finansowanie na łaczną kwotę ponad 65 mln zł 
z różnych obszarów, tj. oświaty, infrastruktury 
drogowej oraz kanalizacji sanitarnej.

dodatkowo złożono następujące 
wnioski:
n W ramach Programu Maluch + 2021 gmina 

Długołęka złożyła wniosek o dofinansowa-
nie na funkcjonowanie 50 miejsc w gmin-
nym żłobku w Długołęce. Wnioskowana 
wartość dofinansowania: 839 461,00 zł

n W ramach Programu Bezpieczna Droga 
2021 gmina Długołęka złożyła wniosek 
o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa 
drogi powiatowej Nr 1916D - ulicy Kieł-
czowskiej (dz. Nr 325, obręb Mirków), na 

odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej, 
w miejscowości Mirków, gmina Długołęka”. 
Szacowany koszt inwestycji: 3 640 159,39 
zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 
500 tys. zł.

n W ramach Programu Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych FOGR 2021 gmina złożyła 
3 wnioski o dofinansowanie na zadania pn.:

1. „Pruszowice - droga dojazdowa do gruntów 
rolnych”. Wartość wnioskowanej dotacji: 
298 200,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 
2 583 000,00 zł.

2. „Śliwice - droga dojazdowa do gruntów 
rolnych”. Wartość wnioskowanej dotacji:  
168 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji:  
1 476 000,00 zł.

3. „Raków - droga dojazdowa do gruntów 
rolnych”. Wartość wnioskowanej dotacji:  
273 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji:  
2 398 500,00 zł.

barbara ciszewska
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

		dotacje	na	bieżąco
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nie zwalniamy tempa  
w poszukiwaniu dodatkowych pieniędzy
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nizowanych rajdów, pokonujemy w ciągu dnia trasę 
100-kilometrową, zwiedzając z perspektywy dwóch 
kółek dany region. To tak naprawdę jedyne wyciecz-
ki, w których kilometry pokonuję ze współtowa-
rzyszami. Poza tym wsiadam na rower wtedy, kiedy 
mam czas, więc trudno umówić mi się ze znajomymi 
na konkretną godzinę. W tym roku odniosłam swój 
życiowy rekord przejechanych kilometrów. Wszyst-
ko za sprawą zakładu z przyjacielem. Powiedziałam, 
że go pokonam w ilości przejechanych kilometrów 
w 2020 roku. Nie myślałam, że ta rywalizacja będzie 
tak zacięta! Do końca roku, jeśli zdrowie pozwoli, 
zrobimy po 8 000 km, co oznacza średnią blisko 22 
km dziennie. Swoją rywalizację prowadzimy na En-
domondo.

Jakie ciekawe miejsca odkryłaś na mapie 
Polski?
Jestem mamą małych dzieci, więc na razie nie jest mi 
dane swobodne przemierzanie Polski na rowerze, 
więc myślę, że wiele przede mną. Niemniej, obecnie 
oczarowana jestem trasą R10 ze Świnoujścia na Hel. 
Polecam wszystkim aktywny urlop nad morzem. 
Bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura rowe-
rowa, zwłaszcza w województwie zachodniopomor-
skim, urzeknie każdego. W regionie polecam ścieżkę 
rowerową trasą kolejki wąskotorowej od Gruszeczki 
do Grabownicy w powiecie milickim. Doskonała na 
weekendowy wypad za miasto.
Mimo tego, że pracujesz od niedawna w na-
szej gminie, czuję, że znasz ją jak własną 
kieszeń. Wszystko za sprawą Twoich rowe-
rowych przejażdżek. Którą trasę mogłabyś 
polecić?
Faktycznie, przez okres mojego zatrudnienia sta-
rałam się objechać teren całej gminy rowerem tak, 
żeby ją dobrze poznać. Rozpoczęłam od wycieczki po 
zachodniej stronie gminy w weekend poprzedzający 
dzień mojego zatrudnienia. W niektórych miejsco-
wościach byłam już kilkanaście razy. Mam nadzie-
ję, że ułatwi mi to również moją pracę zawodową 
w przyszłości. Jedną z moich ulubionych tras, nie 
tylko na terenie gminy Długołęka, jest pętla z Wroc-
ławia wałami do Wilczyc, następnie przez Kiełczów, 
Brzezią Łąkę, Oleśniczkę, Borową, Stępin, Januszko-
wice, Dobroszów, Szczodre, Domaszczyn, Pruszo-
wice, Ramiszów i Wrocław. Wspaniała, niespełna 
50-kilometrowa trasa, która eksponuje uroki naszej 
gminy. 

Czy w  trakcie Twoich wycieczek doświad-
czyłaś jakichś niebezpiecznych sytuacji? 
Potrafisz sama zmienić przebitą oponę? 
Pomimo, że często jeżdżę nocą, to staram się, żeby 
było bezpiecznie. Po zmierzchu poruszam się głów-
nie po wrocławskich ścieżkach rowerowych. Niemiło 
wspominam część trasy z Wrocławia do Gdańska, 
pokonaną drogą wojewódzką.  Niestety, nie każdy 

poznajmy się bLiżej

Podczas naszego pierwszego spotkania 
dowiedziałam się, że jeździsz do rodziców 
na rowerze. Pomyślałam: „dobrze, też mam 
rower i też się czasami na nim poruszam”. 
Tylko nie zdawałam sobie sprawy, gdzie 
mieszkają Twoi bliscy – pokonujesz kawał 
drogi na dwóch kółkach, by ich odwiedzić!
Wychowałam się w małej miejscowości na pograni-
czu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. 
Sulmierzyce, bo o nich mowa, znajdują się 85 km 
od Wrocławia, w którym mieszkam. Parę lat temu 
miałam takie marzenie, że pojadę w rodzinne stro-
ny rowerem. Wówczas zakupiłam swój pierwszy, 
używany jednoślad i pojechałam. Nigdy wcześniej 
nie przejechałam jednorazowo takiej odległości. Ła-
two nie było, ponieważ po drodze mijałam tereny 
Wzgórz Trzebnickich. Frajda po przejechaniu tego 
dystansu była tak ogromna, że nie odczuwałam żad-
nego zmęczenia tylko euforię. Zamiast odpocząć, 
tego samego dnia wsiadłam ponownie na rower. 
Obecnie dość często – w okresie letnim nawet dwa 
razy w miesiącu – jadąc w rodzinne strony, wybieram 
rower. 

Co tak naprawdę skłoniło Cię do tej formy 
aktywności fizycznej i od jak dawna ją prak-
tykujesz? 
Sport lubiłam zawsze. W liceum trenowałam lekko-
atletykę. Ze względu na swoje rozmiary, w pchnięciu 
kulą nie miałam sobie równych. Uwielbiałam i dalej 
uwielbiam piesze wycieczki górskie i rower. Wraz 
z uzyskaniem świadectwa dojrzałości porzuciłam 
lekkoatletykę. Góry są, niestety, w większej odle-
głości od Wrocławia i na co dzień nie mogę z nimi 
obcować. Dlatego wybrałam jednoślad. Największym 
plusem tej aktywności jest jej dostępność. Mam chwi-
lę – wsiadam na rower! Intensywniej poruszam się na 
nim od 5 lat. Nawet będąc w drugiej ciąży nie porzu-
ciłam jazdy na rowerze. Praktykowałam wówczas 
krótsze przejażdżki. Po prostu kręcą mnie kilometry. 

Jeździsz sama, z rodziną, czy ze znajomymi? 
Ile kilometrów pokonujesz w trakcie roku? 
W ogóle liczysz to w jakiś sposób? 
Przeważnie jeżdżę sama. Rodzina nie podziela mojej 
pasji. Często komentują moje próby nakłonienia ich 
na przejażdżkę rowerową zdaniem: „Nie każdy musi 
kochać jazdę na rowerze, tak jak ty”. To mnie w żaden 
sposób nie zniechęca. Zazwyczaj jeżdżę o dość nie-
typowych porach dnia, gdzie większość znajomych 
jeszcze śpi, albo właśnie układa się do snu. Nigdy nie 
znalazłam chętnej osoby, która z własnej, nieprzy-
muszonej woli pójdzie ze mną na rower w sobotę o 6 
rano.  Mam wspaniałą koleżankę, która pomaga mi 
w realizacji tych najważniejszych wyzwań, typu ob-
jazd wybrzeża. Ponadto, około trzech razy w roku, 
spotykam się ze znajomymi, biorąc udział w tzw. 
setkach rowerowych. Wówczas, w ramach zorga-

Rozmowa z iwoną wojczuk-kokot z wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, prywatnie – zapaloną rowerzystką i mamą dwóch chłopców

Kręcą mnie kilometry 
zwraca uwagę na rowerzystę na drodze. Zdecydowa-
nie wolę drogi szutrowe. Zmorą każdego rowerzy-
sty na terenach wiejskich są biegające, ujadające psy. 
Z sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, ale również 
zabawnych, pamiętam spotkanie z dzikiem w cen-
trum Helu. Byłam przekonana, że natknęłam się na 
rzeźbę na skraju drogi, która według mnie była ideal-
nie odwzorowana. Moje zdziwienie oraz strach były 
ogromne kiedy „rzeźba” zaczęła się przemieszczać, nie 
zwracając uwagi na turystów. Serwis ogumienia nie 
jest mi obcy. Po weekendzie, podczas którego trzy-
krotnie złapałam przysłowiową gumę, nauczyłam się 
zmieniać dętkę. Za dużo mnie to kosztowało, kiedy 
musiałam prosić o pomoc męża.

Którą z  wycieczek uważasz za najbardziej 
atrakcyjną i  chciałabyś ją po-
wtórzyć?
Urzekło mnie wybrzeże. Pięk-
ne widoki, zachody słońca i cu-
downe trasy rowerowe. W przy-
szłym roku chciałabym ją nie tyle 
powtórzyć, co dokończyć. W 2020 
roku zrobiłam trasę Świnoujście-Hel 
i w przyszłym chciałabym przejechać Wła-
dysławowo-Piaski (granica rosyjska), a następ-
nie rozpocząć wschodni szlak rowerowy 
Greenvelo, który liczy ok. 2000 km.

Iwona, jakie masz rady dla po-
czątkujących? 
Rada: wsiąść na rower. Świat 
wokół nas jest tak piękny i nie 
dostrzeżemy tego zza szyby sa-
mochodu. Jazda na rowerze nie 
musi być kosztowna. Pierwszy 
rower, którym przejechałam tra-
sę Wrocław-Gdańsk był kupiony 
za ok. 900 zł. Do tego trampki za 
30 zł i murowana przygoda gwa-
rantowana, a wrażenia bezcenne!

Rozmawiała  
martyna owczarek-kowaLska
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

nie zwalniamy tempa  
w poszukiwaniu dodatkowych pieniędzy
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iwona wojczuk-kokot 
w Urzędzie Gminy Długołęka pracuje od kwietnia 2020 r.  
Ukończyła planowanie przestrzenne na Politechnice Wrocławskiej 
oraz geodezję i kartografię na Uniwersytecie Przyrodniczym  
we Wrocławiu. Uwielbia jazdę na rowerze, niegdyś nie miała sobie 
równych w pchnięciu kulą. Jest mamą dwóch chłopców.  
Mieszka we Wrocławiu.
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Strażacy z OSP Brzezia Łąka mogą już 
cieszyć się z nowego miejsca pra-
cy. Pod koniec listopada odbył się 
odbiór budowlany nowej remizy.

w ciągu roku jednostka przeszła 
prawdziwą metamorfozę. Jeszcze 
w grudniu 2019 r. wzbogaciła się 
bowiem o nowoczesny samochód 

ratowniczo-gaśniczy Scania P360, który 
z powodzeniem zastąpił wysłużonego i awa-
ryjnego Stara 244. Wartość nowego pojazdu 
wyniosła 1,2 miliona złotych, a zakup sfi-
nansowano z kilku źródeł: środków gminy 
Długołęka, promesy pochodzącej z budżetu 
państwa oraz dotacji z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.  To było 
wielkie święto w Brzeziej Łące, a na powi-

Po raz kolejny mieszkańcy gminy 
udowodnili, że chcą i lubią pomagać. 
W pierwszej historycznej akcji Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK przy 
urzędzie gminy w Długołęce, łącznie 
oddaliśmy 12l 150 ml krwi! 

w zięło w niej udział aż 41 osób. Ze 
względu na obostrzenia związa-
ne z koronawirusem, pobieranie 
krwi odbywało się zgodnie ze 

zgłoszoną wcześniej listą osób, które do 
urzędu gminy przyjeżdżały na konkretną 
godzinę. Jako pierwszy krew oddał Woj-
ciech Błoński, który jest zbudowany po-
stawą mieszkańców. – Nie po raz pierwszy 
udowadniają, że można na nich liczyć. Cie-
szy mnie frekwencja, zainteresowanie oraz 
cały projekt klubu honorowych dawców – 
komentował wójt gminy. W akcje włączyli 
się również radni klubu Bliżej Ludzi, którzy 
nie tylko oddawali krew, ale przygotowali 
również drobne przekąski oraz owoce. 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
UG w Długołęce powstał 12 sierpnia. Jego 

prezesem został Piotr Lachowski, skarbni-
kiem Monika Kijewska, a członkiem zarzą-
du Emil Sozański. Jeśli ktoś chce dołączyć 
do klubu, zaangażować się w jego działa-
nia i zrobić coś pożytecznego dla innych, 
zachęcamy do zgłaszania swojej kandyda-

tury za pośrednictwem adresu mailowego: 
p.lachowski@o2.pl. Na profilu gminnym 
na Facebooku istnieje grupa dedykowa-
na KHDK – zachęcamy do dołączenia do 
niej. Tam pojawiają się bieżące informacje 
o działalności klubu. Ważna informacja: nie 

trzeba być dawcą krwi, żeby należeć do klu-
bu. Jeśli przeszkodą są względy zdrowotne, 
nadal można brać czynny udział w organi-
zacji. Zatem do dzieła!
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nowa remiza 
w Brzeziej Łące

Nasza pierwsza akcja zakończona sukcesem! 

tanie nowego samochodu przyszli niemal 
wszyscy mieszkańcy. Dziś cieszą się, że ich 
strażacy mają profesjonalny sprzęt i w kom-
fortowych warunkach mogą pracować. Pre-
zes OSP Brzezia Łąka – Magdalena Zagórska 
– nie kryje radości z nowo powstałej remizy. 
– Będziemy mieli miejsce na sprzęt, pojazdy, 
ale również znajdzie się biuro do codzien-
nej pracy – przekonuje. Remiza oprócz du-
żego, przestronnego garażu, wyposażona 
jest w dwie szatnie oraz dwie kondygnacje, 
w których znajdują się przestronne pomiesz-
czenia. Na górze wygospodarowano nawet 
miejsce na kuchnię, a dach pokryto panela-
mi fotowoltaicznymi, jednostka wyposażo-
na jest oczywiście w profesjonalny system 
SAP (sygnalizacja alarmowo pożarowa). 
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