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Nowoczesna szkoła w Kiełczowie zapewni uczniom
idealne warunki do nauki

Prace nad rozbudową szkoły podstawowej w Kiełczowie idą pełną parą.
Konstrukcja rozwija się z dnia na dzień
i całość zaczyna nabierać realnych
kształtów. Na efekty trzeba jednak
jeszcze poczekać. Zakończenie budowy
przewidziane jest na przyszły rok. Ławy
fundamentowe wykonano już w stu procentach i zaczęto murować ściany.
W nowej części uczniowie będą mieli
do swojej dyspozycji 14 dodatkowych,
nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych a także aulę, świetlicę, siłownię
i salę do squasha. Rozbudowa szkoły
to jedna z najważniejszych inwestycji
realizowanych w tym roku przez gminę.
Decyzja o rozpoczęciu inwestycji podyktowana jest w głównej mierze szybkim
wzrostem liczby mieszkańców Kiełczowa. Na początku października odbyła
się uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego.

Nowa droga przy wsparciu gminy

fot. Archiwum

Z

łota, polska jesień pojawiła się za naszymi oknami
będąc do tej pory dość łagodną dla nas. Mimo to więcej
czasu spędzamy w przytulnych domostwach. Dlatego
właśnie ten okres skłania mnie do jeszcze bardziej intensywnych przemyśleń. Miniony czas upłynął w gminie pod znakiem
bardzo intensywnych inwestycji. Otwarcie pierwszego gminnego
żłobka i rozbudowa przedszkola, budowa kolejnych siłowni napowietrznych i placów zabaw, trzeci Orlik w Łozinie i kolejne boiska
wielofunkcyjne, rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Kiełczowie,
budowa bieżni lekkoatletycznej, remonty oraz budowa dwóch
zupełnie nowych świetlic. Oprócz tego realizowaliśmy zgodnie
z wieloletnią strategią gminy szereg inwestycji związanych
z rozbudową kolejnych kilometrów dróg, oświetlenia, kanalizacji
sanitarnej oraz budową oczyszczalni ścieków w Borowej. Te inwestycje w znacznym stopniu zrealizowaliśmy dzięki skuteczności
w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowym pozyskanych
z rozmaitych nie tylko unijnych źródeł.
W numerze, który trzymają Państwo w rękach skrupulatnie podsumowujemy wszystko to, co wydarzyło się w gminie w ciągu ostatnich lat. Na grafice, która znajduje się na STR. 15 zobrazowaliśmy
podjęte inwestycje, pozyskane środki, a także zmieniającą się liczbę
firm i mieszkańców. Tradycyjnie informujemy również
o obecnie trwających pracach budowlanych oraz o nadchodzących wydarzeniach. Przypomnę, że już w sobotę 11 października
otwieramy pierwszą w gminie bieżnię lekkoatletyczną. Serdecznie
Państwa zapraszam do spędzenia tego dnia wspólnie z nami
w sposób zdrowy i sportowy. Trzy dni później obchodzić będziemy
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektorom oraz wszystkim
pracownikom gminnych szkół składam ogromne podziękowania za
wkład i ogrom solidnej pracy włożony w rozwój naszych młodych
mieszkańców życząc dalszej satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Tej jesieni upływa również kadencja obecnej rady gminy Długołęka. Wszystkim radnym, którzy przez cztery lata godnie reprezentowali interesy swoich lokalnych społeczności i całej gminy chciałbym serdecznie podziękować za energię, trud i zaangażowanie
dzięki którym gmina mogła rozwijać się w dobrym kierunku.

fot. Archiwum

Szkoła w Kiełczowie powiększa się

Droga powiatowa między Długołęką a Kamieniem jest
w kiepskim stanie. Gmina musiała interweniować

Wkrótce zakończy się realizowany
przez firmę Berger Bau Polska Sp. z o.o.
remont drogi powiatowej Długołęka–
Kamień. To kolejna tego typu modernizacja w gminie. Wartość inwestycji wynosi ok. 382 tys. złotych. Całą tę kwotę
gmina przekazała starostwu w ramach
dotacji i pomocy finansowej.

Nowa altana w Kiełczówku
Już niebawem mieszkańcy Kiełczówka zyskają kolejny obiekt sprzyjający
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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Wójt gminy serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców na IV konferencję z cyklu
„Gmina Długołęka w Unii Europejskiej”.
Podczas spotkania podsumujemy nasze doświadczenia z pozyskiwania
dotacji od 2011 roku. W spotkaniu weźmie również udział delegacja
naszych przyjaciół z partnerskiej gminy Fossano.
Konferencja odbędzie się 23 października w sali obrad urzędu gminy. Początek o godz. 16.

Na remont i budowę dróg gmina w tym roku
przeznaczyła ponad 10 mln zł

Modernizacje dróg w gminie
Dobiegła końca modernizacja ul. Wąskiej
oraz fragmentów ul. Polnej i ul. Krętej
w Kiełczowie. Podobne prace trwają
w Wilczycach, gdzie remontowany jest
sięgacz ul. Polnej. Modernizacje dróg odbywają się również w Stępinie, Bielawie,
Łozinie i Siedlcu. W planach gminy jest
także sukcesywne odnawianie pozostałych nawierzchni w Kiełczowie.

Wszystkie kontrole NIK
z oceną pozytywną
W latach 2000-2014 Najwyższa Izba
Kontroli przeprowadziła siedem kontroli w Urzędzie Gminy Długołęka. –
Wszystkie kontrole zostały zakończone
wystawieniem oceny pozytywnej. W
tym czasie na skutek kontroli NIK, nie
toczyło się również żadne postępowanie karne przed prokuratorem czy też
policją w stosunku do pracowników
urzędu oraz wójta gminy, gdyż nie było
ku temu podstaw – informuje sekretarz gminy Anna Borecka.

Droga Kamień-Byków otwarta
Długo wyczekiwana droga łącząca
Kamień z Bykowem została oficjalnie
otwarta. Nie obyło się bez symbolicznego przecięcia wstęgi, w którym uczestniczyli m.in. wójt, sołtysi obu miejscowości
a także projektant i wykonawca. Po
zdjęciu znaków zakazu wjazdu na trasie
pojawiły się pierwsze samochody. O
realizację inwestycji walczyli mieszkańcy.
– Dzięki niej pozbędziemy się przejeżdżających samochodów ciężarowych, które
zniszczyły nasze drogi i codziennie zakłócały spokój – mówi jeden z mieszkańców.
Koszt inwestycji to 5 mln złotych.

fot. Anna Chomicka

fot. Archiwum

integracji. Właśnie podpisano ostatnią
w tym roku umowę na budowę altany
rekreacyjnej. Nowy obiekt będzie się
nieco różnił architektonicznie od altan,
jakie do tej pory pojawiały się w naszej
gminie. - Nowa altana to odpowiedź na
zgłaszane potrzeby mieszkańców. Mam
nadzieję, że spełni ich oczekiwania i na
długo posłuży jako miejsce spotkań
i zawiązywania więzi pomiędzy mieszkańcami – mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Remont ZOZ-u w Siedlcu
Budynek Zakładu Opieki Społecznej w
Siedlcu wymaga pilnego remontu. Na
początku września gmina podpisała
umowę na jego wykonanie. W ramach
modernizacji wykonana zostanie nowa
elewacja, wymienione zostaną drzwi na
strych, a ściany fundamentowe budynku
zyskają izolację przeciwwodną i ocieplenie. Ocieplona zostanie również klatka
schodowa.

Podczas uroczystego otwarcia mieszkańcy otrzymali
pamiątkowe koszulki z napisem „Lubię Kamień” i
„Lubię Byków”

Żłobek z nowym dyrektorem
Nowym dyrektorem żłobka w Długołęce została pani Ewelina Chmura, która

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

posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi. Zdobywała je pracując w szkole podstawowej oraz będąc
instruktorem pływania dla maluchów.
Ponadto jako mama doskonale zna i
rozumie potrzeby rodziców. Doświadczenie w zarządzaniu kadrą wzbogaciła
podczas kilkuletniej pracy w prywatnym
przedsiębiorstwie. Nowemu dyrektorowi
życzymy zadowolenia z pracy oraz wielu
sukcesów zawodowych.

Złóż deklarację za odbiór śmieci
W związku z obniżeniem stawki opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przypominamy o konieczności
złożenia przez osoby segregujące korekty
deklaracji. Stosowną deklarację należało
złożyć do 15 lipca 2014 r. Można to zrobić
bezpośrednio w urzędzie lub przesłać
listownie na adres gminy. Nowa stawka
to 10 zł od osoby. Więcej informacji pod
numerem 71 323 02 71.
Opracował Adrian Walczyk
wydział promocji gminy

XIII Dni Gminy Długołęka w gronie
laureatów najlepszych wydarzeń na
Dolnym Śląsku! W plebiscycie „Gazety
Wrocławskiej” – Wielkie Odkrywanie
Dolnego Śląska – głosami czytelników
i internautów zajęliśmy V miejsce.
Bardzo dziękujemy za wszystkie
oddane głosy!

Gazeta Gminy Długołęka
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Remonty przejazdów kolejowych

– będą objazdy!

Z

godnie z informację uzyskaną
od PLK przejazd w Mirkowie
będzie jeszcze zamknięty od
16 października (godz. 8:00)
do 18 października (godz. 18). Do tego
czasu wykonawca został bezwzględnie
zobowiązany do oznakowania trasy objazdu. W Długołęce przejazd przy ul.
Wiejskiej będzie zamknięty od 13 października (godz.8) do 15 października
(godz.18). Przejazdy będą zamknięte całodobowo.

fot. Archiwum

Od zeszłego tygodnia
mieszkańcy Mirkowa i
Długołęki narażeni są na
utrudnienia związane z
czasowymi zamknięciami
przejazdów kolejowych
przy ul. Kiełczowskiej
i ul. Wiejskiej. Jest to
efekt prac nad wymianą
nawierzchni przejazdu
na zlecenie Polskich Linii
Kolejowych.
Na czas remontów przejazdów kolejowych mieszkańcy muszą skorzystać z objazdów

remontów i inwestycji. Objazd ul. Kiełczowskiej
biegnie jedyną możliwą trasą. Najpierw ul. Bławatną (przy oczyszczalni ścieków), a następnie
ul. Cisową i Okrężną oraz odcinkiem ul.
Zachodniej do ul. Wiejskiej już w Długołęce.
Mapa z naniesioną trasą objazdu zamieszczona
jest na stronie www.gmina.dlugoleka.pl.

Inwestycja w Mirkowie realizowana jest w
ciągu drogi powiatowej. – Niestety ani zarządca
drogi, ani PLK nie poinformowali nas odpowiednio wcześniej o planowanych zamknięciach,
co praktycznie uniemożliwiło nam przygotowanie mieszkańców na utrudnienia. Dołożymy
jednak wszelkich starań, żeby w miarę możliwości przygotować jak najlepiej objazd – tłumaczy Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału

Adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Poczta w Kiełczowie obroniona

K

iedy informacja o likwidacji obiegła mieszkańców Kiełczowa, ci
zaczęli masowo podpisywać się
pod petycją z prośbą o niezamykanie placówki. Swoje oświadczenie na ten
temat wydała również Iwona Agnieszka Łe-
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fot. Archiwum

Na przełomie sierpnia
i września ważyły się losy
poczty w Kiełczowie.
Tamtejsza placówka miała
zostać zlikwidowana.
Przeciwko takiemu pomysłowi była większość mieszkańców a także wójt gminy.
Poczta w Kiełczowie nie zostanie zamknięta. Apel
wójta i mieszkańców poskutkował

bek. - Miejscowość, w której mieszka 6 tys.
ludzi potrzebuje punktu pocztowego. Likwidacja oddziału sprawiłaby mieszkańcom wie-

le kłopotów. Najbliższe placówki znajdują się
w Mirkowie i na wrocławskim Psim Polu.
Dla osób starszych to trudny odcinek do
pokonania – mówi wójt gminy. W sierpniu
z urzędu wysłano dwa pisma do zarządu
Poczty Polskiej z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy zarówno pod względem
ekonomicznym jak i społecznym. Mieszkańcy
Kiełczowa bronili swojej placówki również
na Facebooku udostępniając na swoich tablicach apel o niezamykanie oddziału. Liczne
głosy sprzeciwu nie mogły przejść bez echa.
Starania ludzi przyniosły pozytywny efekt
i placówka nie zostanie zamknięta.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy / NIERUCHOMOŚCI

Zmiana obwodów i okręgów wyborczych!
Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Warto już teraz zapoznać się ze zmianami
dotyczącymi granic obwodów i okręgów wyborczych na terenie Kiełczowa w wyborach do rady gminy.
Zmiany granic okręgów wyborczych:
1. do okręgu wyborczego nr 17 dodano ul. Złotą w Kiełczowie
2. do okręgu wyborczego nr 18 dodano ul. Cisową w Kiełczowie
Zmiany granic obwodów głosowania:
1. do obwodu wyborczego nr 4 dodano ul. Cisową w Kiełczowie
2. do obwodu wyborczego nr 14 dodano ul. Złotą w Kiełczowie

Gminne szkoły na piątkę z plusem!
W październiku obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej.
To dobry moment, aby przybliżyć osiągnięcia naszych
gminnych szkół. W tym
numerze sprawdzimy
jakie działania podejmowane
są w Siedlcu i Łozinie.

Zespół szkół im. ks. Jana
Twardowskiego w Siedlcu dyrektor Maria Biegańska:
n realizuje od 2010 r. międzynarodowy program Socrates Comenius we współpracy
ze szkołami z Niemiec i Austrii. Młodzież
i nauczyciele uczestniczą w spotkaniach
szkół partnerskich w wymienionych
państwach,
n s zkoła posiada certyfikaty: Dolnośląskiej
Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących
Zdrowie (2006r.), Dolnośląskiej Sieci
Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia
dla Wszystkich”(2008r.), Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (2010r.),
certyfikat i tytuł Szkoły Uczącej Się w
ramach programu RUN prowadzonego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
(2014r.),
n w szkole organizowane są: Powiatowy
Turniej Ortograficzny dla klas I-III, Gminny Konkurs Pięknego Czytania, Gminny
Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjum
„Gimnazjalista – Mistrz Ortografii”, zawody sportowe w różnych dyscyplinach,

S

zkoły z naszej gminy mają się czym
pochwalić. Średni wynik sprawdzianu dla klas VI pokazuje,
że dzieci uzyskują lepsze wyniki niż ich rówieśnicy z Dolnego Śląska oraz
pozostałych województw. Natomiast wyniki
egzaminów gimnazjalnych nie odbiegają znacząco od średniej w kraju. Uczniowie mają na
swoim koncie liczne osiągnięcia edukacyjne,
sportowe i artystyczne. Co roku ich starania
są nagradzane przez wójta gminy podczas

Gali Stypendystów. - Dziękuję wszystkim dyrektorom oraz nauczycielom, dzięki którym
nasza młodzież osiąga tak liczne sukcesy. Z
okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej składam wam najserdeczniejsze życzenia
sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i
zawodowym. Dziękuję za wasze poświęcenie i
wkład w rozwój naszych dzieci - mówi Iwona
Agnieszka Łebek.

n szkoła szczególnie szczyci się sukcesami artystycznymi: uczniowie są laureatami Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich Poezji
Śpiewanej w 2008 r., 2009 r., 2011 r.,

Marszałkowskim, Muzeum Narodowym
we Wrocławiu, Sejmikiem Województwa
Dolnośląskiego, Wydawnictwem ATUT w
ramach organizacji konkursu „I ty możesz
zostać mistrzem literatury nie tylko polskiej”,

n w gminnej klasyfikacji sportowej każdego
roku uczniowie szkoły zajmują czołowe lokaty,
n z inicjatywy pani Marii Biegańskiej szkoła
utrzymuje współpracę z gminą Fossano we
Włoszech i gminą Velen w Niemczech, a
uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie
młodzieży.

Zespół szkół im. Kazimierza Górskiego w Łozinie- dyrektor Ilona
Skowera:
n szkoła bierze aktywny udział w krajowych
projektach młodzieżowych, m.in. „Akademia Uczniowska” realizowany w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki
przez Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej”,
n szkoła współpracuje z Uniwersytetem
Wrocławskim,
WCDN,
Urzędem

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

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

n szkoła posiada certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Dysleksji (2009,2010), uczestnictwa
w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty, programu społecznego „Szkoła bez przemocy”
oraz udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”,
n w szkole organizowane są: Regionalny
konkurs „ I Ty możesz zostać Mistrzem
nie tylko literatury polskiej”, powiatowy
konkurs geograficzny, Gminny konkurs
piosenki obcojęzycznej, Gminny konkurs
ekologiczny, Gminne zawody lekkoatletyczne klas III i IV szkoły podstawowej oraz
takie akcje jak: Plecak Marzeń, Tydzień dla
Zdrowia, kiermasze świąteczne, Szkolna
szlachetna paczka, Palma wielkanocna,
corocznie organizowany Piknik Charytatywny dla wychowanków Specjalnego
Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicach,
Festyn Rodzinny.
Gazeta Gminy Długołęka
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rozmowa

Długołęka to moja

fot. Monika i Emil Pośpieszni

Rozmowa z wójtem gminy Iwoną

Szacunek do ludzi i realizacja ich pomysłów – to dla Iwony Agnieszki Łebek najważniejsze zasady, którymi kieruje się w swojej pracy

Na przestrzeni ostatnich lat Długołęka zmieniła się nie do
poznania. W gminie podjęto wiele kluczowych inwestycji,
które mają bezpośrednie przełożenie na stale wzrastającą
liczbę mieszkańców i przedsiębiorstw. Czym różni się Długołęka
dzisiaj od tej sprzed kilku lat pytamy Iwonę Agnieszkę Łebek.
Od 14 lat jest Pani wójtem gminy. Która kadencja była dla Pani najbardziej wymagająca?

Oczywiście pierwsza. Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Przed realizacją
konkretnych działań musiałam uporządkować
wiele spraw z poprzednich lat, wdrożyć się w
problematykę gminy oraz wejść w nowe środowisko, co jest bardzo czasochłonnym procesem. Kiedy zostałam wójtem dysponowałam
budżetem na poziomie 20 mln zł, który musiał
wystarczyć na realizację inwestycji w 41 miejscowościach. Polska nie była jeszcze członkiem
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Unii Europejskiej, więc nie było szans na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
Nie dałam jednak za wygraną.

„

Chcę żeby ludzie
zawsze mogli mówić
o Długołęce, jako o dobrym miejscu do życia.

Jakimi zasadami kieruje się Pani w pracy
wójta?

Zawsze byłam emocjonalnie związana
z gminą. Tutaj się urodziłam i dorastałam. Długołęka jest moją małą ojczyzną,
o którą chcę walczyć, by żyło się w niej
jak najlepiej. W życiu zawodowym kieruję
się kilkoma zasadmi, które mi bardzo
pomagają w pracy samorządowej i sprawiają, że Długołęka osiąga sukcesy.
Przede wszystkim – kochać i szanować
ludzi. Zapomnieć o sobie, o realizacji
własnych ambicji i aspiracji, a skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze dla
lokalnej społeczności. Nauczyć się rozmawiać i słuchać, nie bagatelizując żadnego
głosu. Wprowadzam te zasady w zawodowe
życie i jestem przekonana, że gwarantują
one sukces.
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

rozmowa

mała ojczyzna
Agnieszką Łebek.

Czym różni się Długołęka, którą widzimy dzisiaj od tej sprzed kilkunastu lat?

Gdy obejmowałam urząd wójta w 2000 r.
gmina Długołęka liczyła 17 tys. mieszkańców, a jej budżet wynosił niewiele ponad
20 mln zł. Od tej pory wiele się zmieniło.
Dziś wpływy do gminnej kasy wzrosły niemal pięciokrotnie, a liczba mieszkańców
wzrosła do 26 tys. Wybudowaliśmy wiele
kilometrów dróg, chodników i oświetlenia. Powstała kolejna oczyszczalnia ścieków
i kanalizacja w wielu miejscowościach.
W myśl powiedzenia „do młodych świat
należy” zawsze chciałam zapewnić najmłodszym mieszkańcom jak najlepsze warunki
do rozwoju. Powstały nowoczesne szkoły,
boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne,

„

Kiedy zostałam
wójtem dysponowałam
budżetem na poziomie
20 mln zł. Dziś wpływy
do gminnej kasy wzrosły
czterokrotnie.

orliki, siłownie napowietrzne i place zabaw
niemal we wszystkich miejscowościach. W
ubiegłym roku otworzyliśmy pierwszy publiczny żłobek i rozbudowaliśmy przedszkole
w Długołęce. Obecnie trwa rozbudowa
szkoły w Kiełczowie. Jeszcze w tym roku
będzie dostępny dla mieszkańców pierwszy
w powiecie wrocławskim kompleks lekkoatletyczny. Dużym sukcesem było również
rozszerzenie komunikacji miejskiej, która dociera dziś do każdej wsi. Jako pierwsi
w powiecie uruchomiliśmy nocną linię autobusową. Najbardziej widoczna zmiana
dla osób spoza gminy to liczba firm rozlokowanych wzdłuż „ósemki”. W Długołęce
znajdują się siedziby największych światowych marek z branży motoryzacyjnej oraz
budowlanej. Uchwalone niedawno nowe
studium stworzyło możliwość do jeszcze
szybszego rozwoju. Dzięki lokalizacji terenów aktywności gospodarczej przy nowych

połączeniach komunikacyjnych zwiększyła
się atrakcyjność inwestycyjna gminy.
Co było dla Pani największym wyzwaniem?

Największym wyzwaniem cały czas jest zapewnienie równomiernego rozwoju wszystkich
miejscowości. Mieszkamy w jednej z największych gmin wiejskich w Polsce. Sprostanie
różnym oczekiwaniom to prawdziwa sztuka.
Kluczem do sukcesu są rozmowy ludźmi. Konsultowanie z nimi kierunków rozwoju gminy.
Dobrym przykładem jest studium zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie
uważam za duży sukces. To ważny dokument
pokazujący na co w przyszłości zostaną przeznaczone tereny w naszej gminie. Zaangażowanie mieszkańców w jego tworzenie było
ogromne. Każdy mógł wnieść ewentualne
uwagi, które były przez nas rozpatrywane.
Oczywiście nie sposób zadowolić jednym projektem wszystkich mieszkańców, ale liczba
uwag pokazuje, że zdecydowana większość jest
zadowolona z przyjętych przez nas i projektanta rozwiązań. Na pewno na długo zapamiętam
wprowadzenie „ustawy śmieciowej”, która
była zmorą wszystkich gmin w Polsce. Na nasze barki spadła ogromna odpowiedzialność.
Początki nie należały do najłatwiejszych. Po
raz kolejny kluczem do sukcesu była sprawna
komunikacja z mieszkańcami.
W jakim kierunku wg Pani powinna rozwijać
się gmina? Co jeszcze jest do zrobienia?

Przede wszystkim nasze siły muszą być w dalszym ciągu skoncentrowane na systematycznej
rozbudowie sieci kanalizacyjnej, poprawie stanu nawierzchni dróg, a także na zapewnieniu
bezpieczeństwa mieszkańcom. Po wieloletnich
rozmowach ze starostwem powiatowym udało
mi się dojść do porozumienia w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych.
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace projektowe nad chodnikami w Wilczycach oraz
Szczodrem. Na tym oczywiście nie koniec.
Sukcesywnie będziemy zlecać następne projekty. W pierwszej kolejności skoncentrujemy
się na drogach prowadzących do szkół. Kolejnym przedsięwzięciem, które zamierzam
realizować jest budowa ścieżek rowerowych w
gminie. Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają mi
chęć powstania szlaku rowerowego. Ostatnio
pojawiła się szansa pozyskania zewnętrznych

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

„

W życiu zawodowym
kieruję się kilkoma
zasadami. Przede
wszystkim kochać
i szanować ludzi.
Zapomnieć o sobie,
o realizacji własnych
ambicji i aspiracji,
a skoncentrować
się na tym, co jest
najważniejsze dla
lokalnej społeczności.

środków na budowę globalnej trasy łączącej
gminy powiatu wrocławskiego. Zamierzamy
skorzystać z tej okazji. Dysponujemy pięknymi terenami rekreacyjnymi, którymi warto się
chwalić.
Nie da się ukryć, że o Długołęce mówi się coraz głośniej. W ciągu minionych lat odebrała
Pani wiele prestiżowych nagród. Która z nich
jest dla Pani najcenniejsza?

Rzeczywiście nasze działania zostały docenione w wielu renomowanych konkursach. Jednym z największych wyróżnień jest dla mnie
ogólnopolski plebiscyt „Wójt Roku”. W tym
roku po raz siódmy znalazłam się w dziesiątce
najlepszych włodarzy w Polsce. Podczas ostatniej gali odebrałam statuetkę „Eko Wójta” za
stworzenie efektywnego systemu selektywnej
zbiórki odpadów oraz za działalność na rzecz
edukacji ekologicznej w gminie. Nasza gmina
wielokrotnie znalazła się również w zaszczytnym gronie „Gmin Fair Play”, „Markowych
samorządów” oraz „Dolnośląskich Gryfów”.
Oczywiście zawsze miło być w gronie najlepszych, ale dla mnie satysfakcja mieszkańców
jest na pierwszym miejscu. Chcę żeby ludzie
zawsze mogli mówić o Długołęce, jako o dobrym miejscu do życia.
Rozmawiał Adrian Walczyk
Gazeta Gminy Długołęka
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miejscowości pod lupą

Hollywood na północy gminy

W

naszym cyklu czas wrócić na północ gminy. Sprawdzimy jak żyją mieszkańcy Bierzyc
i Łoziny oraz jakie inwestycje zostały zrealizowane w obu miejscowościach w ciągu ostatnich lat. Przy okazji odwiedzimy gminne Hollywood.
BIERZYCE

Miejscowość ludzi aktywnych

Wioska z efektami specjalnymi

Gabriela Podsiadły

liczba mieszkańców: 604

fot. Adrian Walczyk

Sołtys:

ŁOZINA

Łozina jest jedną z najbardziej rozwiniętych miejscowości w gminie.
Wciągu ostatnich lat przeprowadzono tam wiele inwestycji. Najważniejszą
z nich był kompleksowy remont drogi powiatowej biegnącej wzdłuż całej
miejscowości. Droga jest w pełni oświetlona z chodnikami po obu stronach.
Gmina w minionych czterech latach przeprowadziła modernizacje ulic na
ponad 700 tys. zł. Teraz priorytetem dla mieszkańców jest budowa kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa została już wykonana. Dużą
inwestycją była również budowa orlika przy zespole szkół. Boisko jest do
pełnej dyspozycji uczniów oraz pozostałych mieszkańców. Koszt budowy to
ponad 1 mln złotych. Jednym z największych atutów Łoziny jest położenie.
Ekspresowa droga S8 z węzłem komunikacyjnym wpłynęła na wzrost
potencjału inwestycyjnego miejscowości. Zgodnie z uchwalonym studium
zagospodarowania przestrzennego mają się tam znaleźć tereny inwestycyjne. – Studium otwiera przed nami nowe szanse. Przede wszystkim pojawią
się nowe miejsca pracy, a wpływy z podatków do gminy pozwolą na realizację kolejnych inwestycji – mówi Gabriela Podsiadły, sołtyska wsi. Dobre
połączenie z Wrocławiem wpływa również na większe zainteresowanie
Łoziną napływowych mieszkańców, których z roku na roku przybywa. Do
Wrocławia można się dostać trzema autobusami komunikacji podmiejskiej.
Mieszkańcy nie muszą jednak nigdzie wyjeżdżać, bo niemal wszystko mają
pod ręką. We wsi jest nowoczesna szkoła podstawowa i gimnazjum, dwa
sklepy spożywcze, apteka, ośrodek zdrowia, kościół, stacja benzynowa, a
ostatnio otwarta została pizzeria. W Łozinie trudno narzekać na nudę. Co
roku organizowane są tu festyny z okazji dnia dziecka oraz imprezy charytatywne dla ośrodka dzieci niepełnosprawnych w Wierzbicach. Przez Łozinę
przejeżdżają również uczestnicy konnej pielgrzymki. – Ludzie bardzo chętnie angażują się w prace społeczne. Najlepszym tego przykładem była akcja
sadzenia kwiatów. Kosztowało nas to dużo pracy i wysiłku, ale opłaciło się.
Wieś stała się jeszcze bardziej kolorowa – mówi sołtyska. Ostatnio
w Łozinie zostało utworzone koło gospodyń wiejskich, które zadebiutowało
na dożynkach w Pruszowicach. Panie dzięki uprzejmości Państwa Ewy
i Andrzeja Sienkiewiczów spotykają się w budynku Uniwersytetu Ludowego. We wsi od 50 lat działa również Ochotnicza Straż Pożarna. Dwa
lata temu gmina zakupiła strażakom nowy wóz bojowy. – Nasi strażacy są
nieocenieni. Zawszę mogę liczyć na ich pomoc. Przede wszystkim dziękuję
panu Józefowi Skrobkowi. To człowiek z sercem na dłoni – mówi Gabriela
Podsiadły. Dużą rolę w życiu społecznym Łoziny odgrywa sport. W miejscowości działają sekcje piłkarskie oraz hokeja na trawie. KS Łozina od kilku
sezonów zajmuje czołowe miejsca wrocławskiej klasy okręgowej, a ostatnio
otarł się nawet o czwartą ligę. W świetnej formie są również juniorzy,
którzy pod batutą Wojciecha Lewandowskiego regularnie gromią swoich
rywali. Na mecze piłkarskie przychodzi wielu mieszkańców. Świetnymi wynikami mogą się także pochwalić hokeistki UKS Orient Łozina. Dziewczyny
zajmują najwyższe miejsca w ogólnopolskich rozgrywkach.
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Sołtys: Wiesław Zając
liczba mieszkańców: 351

fot. Archiwum

Mieszkańcy Łoziny mają dogodne warunki di uprawiania sportu

Janusz Król na planie Quo Vadis. Praca nad efektowną sceną walki z bykiem

Bierzyce to miejscowość bezpośrednio granicząca z Łoziną. Prawdę
mówiąc po remoncie drogi powiatowej prowadzącej do Węgrowa
trudno zauważyć granicę między dwoma miejscowościami. Centrum
wsi znajduje się nieco na uboczu i tak naprawdę dopiero tam można
poczuć prawdziwy klimat Bierzyc. Wioska w ciągu ostatnich lat
przeszła prawdziwą metamorfozę. Na chwilę obecną prawie wszystkie
drogi są wyremontowane i oświetlone. – Zostały dwa odcinki po 100
metrów i kilka lamp do uzupełnienia – mówi radna Lidia Augustynowicz. W 2016 roku ma być wykonany chodnik przy drodze powiatowej prowadzącej do zespołu szkół w Łozinie. Mieszkańcom najbardziej
zależy na kanalizacji. Obecnie trwają prace projektowe, ale zanim
zostaną one wcielone w życie, najpierw musi powstać oczyszczalnia
ścieków. Wizytówką Bierzyc jest przepiękny teren rekreacyjny położony na wzgórzu. Znajdują się tam siłownia napowietrzna, plac zabaw,
boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, stół do ping ponga oraz
altana z miejscem na ognisko. W przyszłości mieszkańcy planują zrobić
tam ścieżkę dookoła placu, po której będzie można jeździć na rolkach
oraz na rowerze. – Teren rekreacyjny jest naszym prawdziwym
skarbem. Mieszkańcy bardzo się zaangażowali w jego zagospodarowanie. Podwinęliśmy rękawy i własnymi rękami postawiliśmy altanę.
Niektórzy poświęcili na to swój urlop. – opowiada Lidia Augustynowicz. Prace nad terenem rekreacyjnym to niejedyny dowód na coraz
silniejszą integrację mieszkańców. Ludzie bardzo chętni włączyli się
również w akcję sadzenia kwiatów. – W zeszłym roku, po wielu latach
nieobecności na dożynkach, wykonaliśmy wieniec dożynkowy. To była
iskierka do wspólnego działania, która mam nadzieję na długo wznieci
w nas chęć do integracji i pracy – opowiada radna. Bierzyce są dobrze
skomunikowane z Wrocławiem. Przez wieś przejeżdżają dwa autobusy
podmiejskie oraz autobus pracowniczy. Sklepy, ośrodek zdrowia i kościół znajdują się w pobliskiej Łozinie. W Bierzycach znajduje się za to
małe „Hollywood”. We wsi mieszka wieloletni scenograf oraz pierwszy
w Polsce specjalista od efektów specjalnych. Mowa o Januszu Królu,
który pracował na planach takich filmów jak „Grający z talerza” Jana
Jakuba Kolskiego, „Quo Vadis” Andrzeja Wajdy czy „Pianista” Romana
Polańskiego. Na pewno każdy z was pamięta scenę walki Ursusa
z bykiem. Wszystkich, którzy ze łzami w oczach patrzyli na konającego
zwierza, uspokajam – byk był dziełem mistrza efektów z Bierzyc.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

DOTACJE

Europa w Długołęce,
Długołęka w Europie
Najbliższe lata to najprawdopodobniej ostatnia szansa
dla samorządów na pozyskanie dużych funduszy z
unii. Takiej okazji na pewno
nie zamierza zmarnować
gmina Długołęka. Tylko w
ciągu ostatnich czterech lat
do gminnej kasy wpłynęło
ponad 15 mln środków zewnętrznych.

O

d 2004 roku gmina opracowała i złożyła ok. 150 wniosków
o dofinansowanie projektów,
które uzyskały pozytywne decyzje. To między innymi ze środków zewnętrznych gminie udało się wybudować dwie
oczyszczalnie ścieków, skanalizować kolejne
miejscowości oraz przebudować wiele kilometrów dróg. Od przyszłego roku będą się
ważyły losy najprawdopodobniej ostatniej
tak dużej puli unijnych funduszy dla gmin.
Iwona Agnieszka Łebek wie jak pozyskać ich
najwięcej.

Przyznane kwoty dofinansowania w latach 2004 - 2013

2004
3,8 mln

2005
0,6 mln

2006
1,9 mln

2007
1,6 mln

2008
1,7 mln

2010
7,6 mln

2011
2,3 mln

2012
6,8 mln

2013
5,5 mln

2014
3,2 mln

2009
9,8 mln

Tylko w ciągu ostatnich czterech lat do gminnej kasy wpłynęło ponad 20 mln zł.

Dzięki pozyskanym środkom udało nam się:

Zyskują na tym mieszkańcy
Priorytetem inwestycyjnym gminy w
ostatnich latach była rozbudowa przedszkola
oraz budowa pierwszego publicznego żłobka
w Długołęce. W sumie na ten cel udało się
pozyskać 1,8 mln złotych. Rozwój gminy to
także realizacja mniejszych, ale równie ważnych dla społeczeństwa projektów. Dzięki
zewnętrznym środkom udało się m.in. odnowić tereny rekreacyjne, przeprowadzić
remonty świetlic wiejskich, zakupić siłownie napowietrzne i zagospodarować centra
wsi.

Ostatnie lata na pozyskanie
środków
Od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej
gmina pozyskała w sumie ponad 41 mln złotych. Jest to nie lada wyzwanie biorąc pod
uwagę wielkość gminy, jej budżet oraz liczbę mieszkańców. - Większym samorządom
trudniej pozyskać zewnętrzne środki., ale

Wybudow
ać dwie o

czyszczaln

ie ścieków

e

Wybudować boiska sportow

nie poddajemy się. Każda złotówka jest na
wagę złota i odciąża budżet gminy. Zyskują
na tym mieszkańcy, co jest dla mnie dodatkową motywacją. Najbliższy okres finansowania zamierzam wykorzystać jak najlepiej i

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

nie dróg

ch
wać nawierz

Zmodernizo

Wybudować jeden
z pierwszych żło
bków w gminach
wiejskich

podtrzymać naszą skuteczność – mówi Iwona Agnieszka Łebek.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Gazeta Gminy Długołęka
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INWESTYCJE

Świetlice jak grzyby po deszczu.
Pierwsze powstają w Godzieszowej i Stępinie
Niedawno wprowadzony przez
wójta Długołęki program
budowy świetlic przynosi
pierwsze efekty. Na początku
lata ruszyły prace nad budową świetlicy w Godzieszowej.
Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli organizować w
niej pierwsze spotkania.

fot. Archiwum

W

realizacji budowy wykonawca
znacznie wyprzedza przyjęty wcześniej harmonogram.
Wszystko wskazuje na to, że
już w listopadzie mieszkańcy Godzieszowej
będą mogli cieszyć się z nowej świetlicy.
Świetlica zintegruje mieszkańców
Obiekt wyposażono już w okna i drzwi,
podłączono wodę i prąd wraz z całą potrzebną instalacją. Otynkowano również wnętrze,
położono posadzkę i ułożono ceramiczną dachówkę. Do osiągnięcia ostatecznego efektu
pozostały jeszcze roboty malarskie, wykończenie sufitów i ogrodzenie terenu obiektu.
– Mocno wyczekujemy otwarcia świetlicy. Do
tej pory musiałyśmy się tułać, nie miałyśmy
stałej siedziby. Teraz wreszcie będzie miejsce,
w którym będzie można się spotkać, które będzie łączyło i integrowało mieszkańców wsi.
Mamy nadzieję, że uda się nam organizować

Świetlica w Godzieszowej rośnie w oczach. Mieszkańcy nie mogą się jej doczekać

tam fajne zajęcia i oprócz seniorów przyciągnąć również dzieci i młodzież – mówi pani
Zofia Eisler, przewodnicząca koła gospodyń
wiejskich w Godzieszowej.

Stępin następny w kolejce
Swojej pierwszej świetlicy doczeka się
również Stępin. Budowa właśnie ruszyła.

Pierwszy etap to prace ziemne i wylewanie ław fundamentowych. Dzięki bardzo
ciekawemu rozwiązaniu architektonicznemu – dźwiękoszczelnym przesuwanym
ścianom – w zależności od potrzeb będzie
można zmieniać układ przestrzenny w budynku.
Anna Stelmaszyk

Kolejne miejscowości z kanalizacją.
Po Borowej czas na Byków i Domaszczyn
W ostatnich tygodniach ruch
na odcinku między Bykowem
i Borową mógł być nieco
utrudniony. Nie bez przyczyny.
Wszystko dlatego, że na terenie pomiędzy miejscowościami
trwają intensywne prace nad
budową kanalizacji sanitarnej.
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Wkrótce prace w Domaszczynie

fot. Internet

W

tej chwili wykonawca kończy konstrukcję sieci przesyłowej o długości 2850
metrów. W dalszej kolejno-

ści planowana jest budowa przepompowni
sieciowych, sieci ciśnieniowej i przejść pod
ul. Wrocławską. Koszt inwestycji to 10,5
mln złotych.

Już niedługo mieszkańcy Bykowa i Domaszczyna będą
podłączeni do kanalizacji

W kanalizację sanitarną wyposażony zostanie wkrótce Domaszczyn. Ogłoszono już
przetarg i obecnie wybierany jest wykonawca robót budowlanych. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, gmina podpisze z nim umowę na początku października i jeszcze w tym
roku ruszy budowa.
Anna Stelmaszyk
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

na sportowo

Długołęka gotowa do startu.
Otwieramy stadion lekkoatletyczny

S

tadion w Długołęce powstaje w ramach programu „Dolny Śląsk
dla Królowej Sportu”.
Gmina uzyskała z urzędu marszałkowskiego dofinansowanie w
wysokości 310 tys. zł na budowę,
co stanowi 50 % wartości inwestycji. Mieszkańcy będą mieli do
swojej dyspozycji sześciotorową
bieżnię okólną o długości 400 m,
czterotorową bieżnię do sprintu,
skocznię w dal, boisko do pchnięcia kulą oraz boisko piłkarskie o
nawierzchni trawiastej.

Do dyspozycji mieszkańców są
również liczne boiska wielofunkcyjne, orliki, siłownie napowietrzne, a także pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej.
– Inwestycja w sport zawsze się
opłaca. Dzięki temu aktywizujemy mieszkańców i stwarzamy
im szansę rozwijania swoich
umiejętności. Kto wie, może
wśród nas znajdziemy przyszłego olimpijczyka – zastanawia się
z uśmiechem Iwona Agnieszka
Łebek.

Gmina inwestuje w sport

Otwarcie stadionu
na sportowo

Stadion lekkoatletyczny to kolejny obiekt sportowy w gminie.

Uroczystość otwarcia stadionu
odbędzie się w pobliżu urzę-

fot. Archiwum

W sobotę 11 października w Długołęce zostanie
otwarty pierwszy w powiecie stadion lekkoatletyczny. Z tej okazji przygotowujemy wiele sportowych atrakcji m.in. test Coopera dla wszystkich,
zawody lekkoatletyczne dla szkół oraz sztafetę
pokazową.

du gminy, gdzie trwają ostatnie
prace wykończeniowe. Organizatorzy przygotowali wiele
sportowych atrakcji. Uczniowie szkół podstawowych wezmą
udział w zawodach lekkoatletycznych. Na każdego uczestnika czekają pamiątkowe medale
a na zwycięzców puchary.
Wójt gminy wręczy również
stypendia dla najzdolniejszych

sportowców z gminy. Część
z nich, podobnie jak pozostali uczestnicy imprezy, będzie
miała okazję sprawdzenia się
w teście Coopera. Dodatkową
atrakcją będą stoiska ze zdrową
i ekologiczną żywnością. Uroczystość otwarcia stadionu rozpocznie się o godz. 11.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Wilczy apetyt na sport

K

lub WKS Wilczyce został reaktywowany w
2010 roku. Głównymi
inicjatorami tego pomysłu byli: Jakub Zapiór, Łukasz Góral,
Rafał Niklewicz oraz Wiesław Janusewicz. – Jako wieloletni działacz
sportowy nie mogłem uwierzyć,
że boisko piłkarskie w Wilczycach
pobada w ruinę. Nie mogliśmy na
to dłużej patrzeć i postanowiliśmy
zrobić krok do przodu. Nieocenioną
pomocą wykazał się Eugeniusz Rabiega – wspomina pan Janusewicz.

Pan Eugeniusz w pierwszym sezonie pełnił funkcję sekretarza klubu.
Wtedy Wilczyce grały swoje mecze
w Śliwicach. Ale w ciągu roku po zarośniętym boisku przy ul. Sportowej
zostało tylko wspomnienie. – Pan
Eugeniusz ma ogromną wiedzę na
temat prawidłowego utrzymania
boisk sportowych. Bardzo zaangażował się w uporządkowanie terenu oraz stworzenie dogodnych
warunków do rozgrywania spotkań.
Wszystko to zrobił w czynie społecznym – podkreśla Wiesław Ja-

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

fot. Anna Chomicka

Mieszkańcy Wilczyc są głodni sportowych
emocji. Choć drużyna piłkarska gra w najniższej
klasie rozgrywkowej, frekwencja na meczach
jest większa niż na niejednym boisku klas
okręgowych. Przeciwnicy przyjeżdżający
do Wilczyc przecierają oczy ze zdumienia.
Klub WKS Wilczyce od czterech lat dostarcza swoim kibicom sportowych emocji

nusewicz. Klub otrzymuje również
wsparcie ze strony gminy. Urząd zakupił dla drużyny piłkochwyty oraz
altanę przy boisku. Co roku z puli
budżetu są również przeznaczane
środki na zakup sprzętu sportowego.
WKS Wilczyce gra we wrocławskiej
grupie C klasy. W ubiegłym sezonie
podopiecznym Adriana Gieraka zabrakło zaledwie jednego punktu do
upragnionego awansu. Frekwencja

na meczach jest większa niż na niejednym boisku klas okręgowych.
Mieszkańcy chętnie przychodzą dopingować swoją drużynę. – Przeciwnicy często przecierają oczy ze zdumienia, kiedy przyjeżdżają do nas.
Nie mogą uwierzyć, że na naszych
meczach jest tylu kibiców – mówi
zadowolony Wiesław Janusewicz.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Gazeta Gminy Długołęka
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INWESTYCJE

Gazociąg Gałów-Kiełczów.
Weź udział w wizjach w terenie

G

azociąg będzie przebiegał przez
gminy Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka i miasto Wrocław. Swoim
zasięgiem obejmie: Bukowinę, Długołękę,
Domaszczyn, Kiełczów, Mirków, Pasikurowice, Piecowice i Siedlec. Planowany koniec

budowy przypada na czwarty kwartał 2015
roku. Inwestycja budzi duże emocje mieszkańców zaniepokojonych sytuacją swoich
nieruchomości. Gmina zorganizowała spotkanie z przedstawicielami firmy Gaz System,
delegatem wykonawcy robót budowlanych,
a także radnymi oraz sołtysami miejscowości, przez które ma przebiegać gazociąg.

fot. Archiwum

Na terenie gminy rozpoczęła
się budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji
Gałów-Kiełczów. Inwestycja
budzi duże emocje wśród
mieszkańców. Wszystkim
niepokojącym się o przyszły
stan swojej nieruchomości
podpowiadamy, jak starać
się o ubezpieczenie w razie
ewentualnych szkód.

Firma wypłaci odszkodowania

Gazociąg będzie przebiegał przez osiem miejscowości
w gminie

Gaz System jest przygotowany finansowo
na wypłatę odszkodowań mieszkańcom,
których posesje ucierpią podczas realizowania inwestycji. Każda działka zostanie objęta
dwukrotną wizją w terenie – przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu.
W wizji będą uczestniczyć właściciele danej
nieruchomości i rzeczoznawcy. Sporządzone
w tym czasie protokoły staną się podstawą
do wyliczenia kwoty ewentualnego odszkodowania. O planowanych inwentaryzacjach

wszyscy właściciele są informowani pisemnie przez firmę Gaz System. Warto wziąć w
nich udział, bo to jedyny moment, w którym
można zgłosić wszystkie swoje uwagi co do
stanu i wartości działki. Firma namawia też
mieszkańców, aby na bieżąco informowali ją
o wszelkich problemach i niedogodnościach
związanych z budową gazociągu.
Katarzyna Wolicka
wydział remontów i inwestycji

Dzieje się - przetargi w naszej gminie (Stan na dzień 05.10.2014 r.)
NAZWA POSTĘPOWANIA 	TERMIN OTWARCIA	INFORMACJA Z OTWARCIA	TERMIN REALIZACJI
PRZETARGOWEGO	OFERT	OFERT (ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT)	UMOWY
			
Transport i zagospodarowanie odpadów

02.10.2014 r.

wpłynęło 5 ofert - TRWA WERYFIKACJA

31.12.2015 r.

04.09.2014

wpłynęło 11 ofert - TRWA WERYFIKACJA

24 miesiące od dnia

komunalnych z terenu gminy Długołęka

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami w miejscowości Domaszczyn			

podpisania umowy

Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi

wpłynęły 3 oferty

2 miesiące od dnia

- umowa wstępna podpisana 07.10.2014

podpisania umowy

wpłynęło 5 ofert - TRWA WERYFIKACJA

30.04.2015

15.09.2014

- dokończenie ul. Akacjowej wraz z sięgaczem		
ul. Akacjowej w Borowej

Usługi polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu

22.09.2014

śliskości zimowej na drogach gminy

Rozbudowa linii energetycznych z punktami

06.10.2014		

15.12.2014

10.10.2014		

rok od dnia

oświetlenia drogowego ul. Wiosennej w Kiełczowie,
sięgacza ul. Ogrodowej w Łozinie oraz sięgacza
ul. Polnej w Wilczycach, gmina Długołęka

Usługi pocztowe na rzecz Urzędu
Gminy Długołęka

12

Gazeta Gminy Długołęka

		

podpisania umowy

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

temat numeru

Iwona Agnieszka Łebek w ciągu 14 lat siedem razy znalazła się w gronie najlepszych
wójtów w Polsce

Podwrocławskie gminy nazywane są często sypialniami
Wrocławia. Samorządom zależy
jednak, żeby nie były kojarzone
wyłącznie z miejscem odpoczynku, ale również z miejscem, gdzie
można aktywnie spędzić czas.
Najlepszym tego przykładem
jest Długołęka, w której stawia
się na budowanie lokalnej społeczności, oddawanie inicjatywy
mieszkańcom i łączenie tradycji
z nowoczesnością.

W

ójt stara się kultywować wiejskie
tradycje. W gminie co roku organizowane jest święto plonów,
podczas którego mieszkańcy
aktywnie uczestniczą w wielu konkursach np. na
najpiękniejszy wieniec czy najbarwniejsze stoisko
wsi. W kilku miejscowościach prężnie działają
Koła Gospodyń Wiejskich oraz kapele ludowe.
- Coraz częściej spotykam się z określeniem, że
nasza gmina to sypialnia Wrocławia. Nawet jeśli
tak jest, to staram się robić wszystko, żeby mieszkańcy Długołęki nie tylko tu odpoczywali, ale
również aktywnie spędzali czas i tworzyli lokalną
społeczność – zaznacza Iwona Agnieszka Łebek.

Przede wszystkim inwestycje
Największą siłą Długołęki są podejmowane
inwestycje. Gmina stale rozbudowuje kanalizację sanitarną, poprawia stan nawierzchni
dróg, sukcesywnie stawia nowe oświetlenie
oraz inwestuje w oświatę. W ubiegłym roku
z inicjatywy wójta powstał tu jeden z pierwszych publicznych żłobków w gminach wiej-

Zdjęcia: Archiwum

Długołęka – gmina aktywnych ludzi

Mieszkańcy gminy chętnie angażują się w życie społeczne miejscowości

skich. Rodzice nie kryją zachwytu nad wysokim standardem placówki.
– Pomysł na żłobek był strzałem w dziesiątkę.
Budynek wygląda imponująco. Niejedna prywatna
placówka może pozazdrościć nam takich warunków. Oddając tu córkę jestem spokojna, bo wiem,
że jest pod dobrą opieką. Dzięki temu mogę swobodnie realizować się zawodowo – mówi mama
Hani. Gmina inwestuje również w młodzież. To
z myślą o nich rozbudowywana jest kolejna szkoła, powstają też boiska wielofunkcyjne, orliki, a już
niebawem pojawi się tu pierwszy kompleks lekkoatletyczny w powiecie wrocławskim.

Tutaj walczy się o każdą złotówkę
W Długołęce z roku na rok przybywa coraz
więcej mieszkańców. – Kiedy obejmowałam stanowisko było nas 18 tys. a dziś liczba sięga prawie
26 tys. Coraz więcej firm jest zainteresowanych
inwestowaniem w naszej gminie – mówi Iwona
Agnieszka Łebek. Wraz z napływającymi mieszkańcami oraz inwestorami do gminnej kasy
wpływa coraz więcej pieniędzy. Dziś Długołęka
jest zaliczana do jednej z najbogatszych gmin
wiejskich w Polsce. – Nasze dochody kształtują się dziś na poziomie 100 mln złotych. Kiedy
pełniłem swoją pierwszą kadencję był on niemal
pięciokrotnie niższy – mówi wójt. Choć budżet
Długołęki jest jednym z najwyższych wśród gmin
wiejskich, wójt nie rezygnuje z walki o każdą
złotówkę z zewnętrznych źródeł finansowania.
W ciągu dziesięciu lat obecności Polski w Unii
Europejskiej Długołęka pozyskała ponad 41 mln
złotych na realizację wielu inwestycji. Tylko w
ostatnich czterech latach na konto gminy wpłynęło ponad 15 mln zł. To m.in. z tych środków
udało się zakończyć budowę żłobka oraz znacząco rozbudować kanalizację sanitarną. Rozwój
gminy to także realizacja mniejszych projektów,
ale równie ważnych dla mieszkańców np. re-

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

monty i budowa świetlic wiejskich, rewitalizacja
terenów rekreacyjno-sportowych oraz budowa
siłowni napowietrznych i placów zabaw.

Gminę tworzą ludzie
Ciekawym strategią stosowaną od wielu lat
przez wójta jest umożliwianie mieszkańcom
podejmowania decyzji oraz posiadania realnego wpływu na to, co dzieje się w gminie. Każda
miejscowość otrzymuje co roku pulę środków
z budżetu, którą może przeznaczyć na dowolny
cel. Najczęściej pieniądze są wydawane na przeprowadzenie drobnych inwestycji we wsi oraz
na organizację lokalnych festynów. - Mieszkańcy sami najlepiej wiedzą co trzeba zrobić w ich
miejscowości i czego najbardziej potrzebują. Inicjatywy lokalne służą wzajemnej integracji oraz
aktywizacji mieszkańców. Rolą wójta jest wnikliwe wsłuchiwanie się w potrzeby ludzi oraz
oddawanie im pola do działania – tłumaczy wójt.

Szanse gminy na przyszłość
Najbliższe lata zapowiadają się dla Długołęki
bardzo obiecująco. Oczy inwestorów zwrócone są na tereny przy drodze ekspresowej S8
(węzeł Łozina) oraz przy planowanej budowie
Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Bielany- Łany- Długołęka. To właśnie tam zgodnie
z projektem studium powinny powstać tereny
pod działalność gospodarczą. W ciągu najbliższych lat wójt nadal chce konsekwentnie realizować politykę zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości. Zadanie nie jest łatwe, bo
gmina liczy aż 41 miejscowości. - Na tym właśnie
polega kwintesencja pracy wójta. Trzeba mierzyć
się z trudnymi wyzwaniami i stale polepszać poziom życia mieszkańców. Nigdy nie wolno spocząć na laurach - mówi wójt Długołęki.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Gazeta Gminy Długołęka
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Zdjęcia: Agata Wach

Gmina z myślą o najmłodszych

We wszystkich miejscowościach dzieci mogą się bawić na placach zabaw

W myśl powiedzenia „do młodych świat należy” gmina realizuje wiele inwestycji właśnie dla
najmłodszych mieszkańców.
Otwarcie pierwszego publicznego żłobka, rozbudowa przedszkola w Długołęce i szkoły
w Kiełczowie, budowa kolejnego orlika i stadionu lekkoatletycznego – a wszystko w ciągu
ostatnich czterech lat.

J

edną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej wymagających inwestycji w gminie była budowa żłobka
w Długołęce. Od pozwolenia na budowę do otwarcia budynku upłynęły zaledwie
dwa lata. Żłobek przykuwa uwagę nowoczesnym wyglądem, a wyposażenie zapewnia
należytą opiekę nad maluchami. Całkowita
wartość zadania to koszt na poziomie 9,5 mln
zł, z czego budowa żłobka kosztowała blisko
2,5 mln zł.

Przede wszystkim przyjazne
i bezpieczne warunki
Pomysł na realizację inwestycji zrodził się
w 2010 r. Pierwotnie miała ona polegać na rozbudowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Długołęce, jednak gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, a w szczególności młodych małżeństw,
dał początek nowej koncepcji. - Nie ukrywam,
że w ostatnich latach utworzenie przyjaznego
miejsca opieki dla dzieci było dla mnie jednym
z najważniejszych zadań. Zależało mi, aby rosnąca wciąż liczba młodych małżeństw miała możliwość pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym – mówi Iwona Agnieszka Łebek. Realizacja
inwestycji nie byłaby możliwa bez otwarcia w
2011 r. furtki w postaci nowelizacji „ustawy żłobkowej”. Od tamtej pory żłobki przestały być za-
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W żłobku i przedszkolu dzieci czują się jak w domu

kładami opieki zdrowotnej i mogą być tworzone
i prowadzone również przez gminy.
- Naszym priorytetem było stworzenie przede wszystkim przyjaznych i bezpiecznych warunków do zabawy i nauki. Ogromny nacisk
położyliśmy na dobór wykwalifikowanego,
życzliwego personelu. Dziękuję dyrektorowi
oraz całej kadrze żłobka, za zaangażowanie
i pełną mobilizację w stworzenie serdecznej
atmosfery opartej na zaufaniu i szacunku – dodaje pani wójt.

Nowoczesna szkoła dla dzieci
Kolejną ważną inwestycją z myślą o najmłodszych jest rozbudowa szkoły podstawowej
w Kiełczowie. Prace idą pełną parą. Na efekty
trzeba jednak jeszcze poczekać . Zakończenie
budowy przewidziane jest na przyszły rok. Ławy
fundamentowe wykonano już w niemal stu procentach i zaczęto murować ściany. W nowej części uczniowie będą mieli do swojej dyspozycji 14
dodatkowych, nowocześnie wyposażonych sal
dydaktycznych, a także aulę, świetlicę, siłownię
i salę do squasha. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji podyktowana jest w głównej mierze szybkim
wzrostem liczby mieszkańców Kiełczowa. Na
początku października odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego.

Miejsca rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży
W gminie regularnie trwają prace doposażania i odnawiania placów zabaw. Obecnie
każda miejscowość dysponuje przynajmniej
jednym placem. W sumie jest ich 46. Od
2011 roku gmina realizuje również budowę
siłowni napowietrznych. Sprzęty do ćwiczeń
zostały postawione w 25 miejscowościach. Są
one zlokalizowane głównie przy placach zabaw, zapewniając całym rodzinom aktywne
spędzanie czasu. Od trzech lat w gminie działa program „godzin boiskowych”. Zatrudnieni przez urząd animatorzy prowadzą bezpłatne zajęcia dla mieszkańców na boiskach

wielofunkcyjnych w: Długołęce, Borowej,
Mirkowie, Pruszowicach, Rakowie, Siedlcu
i Śliwicach. Do dyspozycji mieszkańców są
również trzy orliki w Kiełczowie, Brzeziej
Łące oraz Łozinie, a już niebawem zostanie
otwarty pierwszy stadion lekkoatletyczny
w powiecie wrocławskim.

Zdrowie to podstawa
Poza wysokim poziomem placówek edukacyjnych i rekreacyjnych istotne znaczenie dla wójta
ma też promocja zdrowia wśród najmłodszych.
Od dwóch lat na terenie gminy realizowany
jest program profilaktycznych szczepień dla
dziewczynek w wieku 13 lat przeciwko rakowi szyjki. Z programu co roku korzysta ponad
100 dziewczynek, a liczba ta nieustannie rośnie.
W ramach środków na profilaktykę zdrowotną
w szkołach odbywają się warsztaty edukacyjnokulinarne. Zajęcia prowadzone są przez organizację „ Slow Food Youth Wrocław”.

Szkoła w Kiełczowie powiększa się
Prace nad rozbudową szkoły podstawowej
w Kiełczowie idą pełną parą. Konstrukcja rozwija się z dnia na dzień i całość zaczyna nabierać realnych kształtów. Na efekty trzeba jednak
jeszcze poczekać .
Zakończenie budowy przewidziane jest na
przyszły rok. Ławy fundamentowe wykonano
już w niemal stu procentach i zaczęto murować
ściany. W nowej części uczniowie będą mieli do
swojej dyspozycji 14 dodatkowych, nowocześnie
wyposażonych sal dydaktycznych, a także aulę,
świetlicę, siłownię i salę do squasha. Rozbudowa szkoły to jedna z najważniejszych inwestycji
realizowanych w tym roku przez gminę. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji podyktowana jest
w głównej mierze szybkim wzrostem liczby
mieszkańców Kiełczowa. Na początku października odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

GMINA W LICZBACH

GMINA W LICZBACH (2011-2014)
Budżet gminy

Oświetlenie

Firmy

Dochody ogółem:
ROK 2010
84 408 975,66 zł
ROK 2011
69 680 524,41 zł
ROK 2012
88 359 148,66 zł
ROK 2013
91 759 244,52 zł
ROK 2014 (plan)
91 312 095,05 zł

Wybudowano
32,6 km linii
oświetlenia
drogowego w 34
miejscowościach
realizując
127 inwestycji.

Obecnie
w gminie jest 2490
osób fizycznych
prowadzących
działalność
gospodarczą.
W latach ubiegłych
liczba wynosiła:
2392,2281,2234.

Liczba
mieszkańców
Na chwilę obecną
w gminie
zameldowanych
jest 25527 osób.
W latach ubiegłych
liczba ta wynosiła:
2013 – 24812
2012 – 23878
2011 - 23054
2010 – 22367

DŁUGOŁĘKA
Drogi

Środki
zewnętrzne
Wartość pozyskanych dotacji
w latach
2011-2014
(bez projektów
z roku 2014, które
znajdują się
w trakcie weryfikacji) to ponad
14,5 mln złotych.
W przypadku
uzyskania dofinansowania na
realizacją trzech
projektów
z roku 2014,
kwota dotacji
wyniesie prawie

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

Kanalizacja

Sprzedaż
nieruchomości
gminnych (stan
na 10.09.2014)
Do budżetu
gminy ze
sprzedaży
nieruchomości
gminnych
w latach 20112014 wpłynęło
6,2 mln zł.

Wybudowano
32,7 km linii
kanalizacyjnej
(w tym 26,2 km
sieci kanalizacji
sanitarnej oraz
6,5 km przyłączy)
w sześciu
miejscowościach:
Mirków, Borowa,
Kiełczów,
Wilczyce,
Długołęka Byków.
Trwa wybór
wykonawcy robót
w Domaszczynie.

Remonty
budynków
(świetlice,
szkoły, OSP,
mieszkania
komunalne
itp.)
Zrealizowano
40 umów, w tym:
15 remontów
świetlic, budowa
żłobka i rozbudowa przedszkola w Długołęce,
rozbudowa szkoły
podstawowej
w Kiełczowie,
budowa dwóch
świetlic w
Stępinie i

Gazeta Gminy Długołęka

Ilustracje: freepik.com

Bieżące utrzymanie dróg:
na naprawę dróg gruntowych wykorzystano
38,2 tys. ton mieszanki
kamiennej w 41
miejscowościach
ok. 1,9 mln złotych
Równanie dróg
gruntowych: wykonano
naprawy o łącznej
długości 303, 6 km
w 41 miejscowościach
ok. 1,8 mln złotych
Remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych:
dokonano naprawy dróg
na powierzchni
12, 6 tys. m²
ok. 1,3 mln złotych
Kompleksowa przebudowa dróg (wraz
z budową linii oświetlenia
drogowego, siecią kanalizacji deszczowej oraz
chodnikami): przebudowano drogi o łącznej
długości 17,3 km
w 10 miejscowościach
ok. 34,3 mln złotych
Modernizacje nawierzchni
drogowych: zmodernizowano nawierzchnię
dróg o łącznej długości
27,3 km
w 28 miejscowościach
(realizując 73 inwestycje)
ok. 17 mln złotych
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Z życia gminy

Gmina oczami ludzi
Dlaczego z roku na rok przybywa nam mieszkańców?
Co sprawia, że chcą tu inwestować firmy? Jakie
zmiany zaszły w gminie w ciągu ostatnich lat?
Przeczytajcie co mają do powiedzenia mieszkańcy
oraz ludzie, którzy dopiero chcą się tu wprowadzić.

Walde
mar Sz
czykut
tarost
owicz
a powia
Z uwag
tu wro
ą obser
cławsk
wu
iego:
że Stęp
in, w kt ję rozwój mie
jscowo
órym n
ucywiliz
ś
a co dz
owana
ień mie ci i muszę prz
miejsco
Pani w
yznać,
szkam,
wość. P
ójt jest
to dz
r
zyjemn
b
z miesz
ie tu ży iś w pełni
kańcam ardzo zaanga
ći
żowan
i
mów g
a we w pracować.
miny. Z przy rozwiązy
spółpra
waniu
uwagą
Dzięki
cę
k
wsłuch
luczow
jej po
uje się
ych pro
inicjaty parciu udało
w głos
b
lesię zrea
mieszk
w społe
ańców.
lizowa
cznych
ć
s
w
łu
ie
żących
le cenn
i integr
ro
yc
acji jej
mieszk zwojowi gmin h
ańców.
y
– wices

owic
iec Prusz

Mieszkan

óch
ach od dw y.
Pruszowic
zin
w
d
ro
m
a
o
k
Miesz
się tu d
żać ze
wadziłem
ro
żd
p
e
e
yj
rz
rz
P
p
lat.
do nich
.
e lubiłem
ne okolice
Od zawsz
okój i pięk
sp
,
o
ę
st
sz
ci
ch
a
szowica
względu n
kam w Pru am od dziesz
ie
m
że
Mimo
kolicę zn
krótko, o
zwija, jest
sunkowo
ągle się ro
ci
się
ść
o
w
co
js
le
ie
o pszyła
cka. M
ościoła, p
k
y
eć,
w
zi
o
d
d
u
ie
b
Mogę pow
w trakcie
dzin
poboczy.
i
ro
g
la
ró
d
d
jakość
miejsce
wspaniałe
placem
że jest to
o boisko z
n
d
je
y
m
a
M
e boiw
i.
żo
ćm
a
z dzie
ełnometr
p
ie
g
ru
d
.
żną
zabaw a
w piłkę no
sko do gry

Krzysztof
Dobrygowski
– prezes firmy
Toyota Dobrygowski
iny jest
Największym atutem gm
Wybór tego
a.
acj
aliz
lok
ała
kon
dos
jest decyzją
miejsca pod działalność
czają nas
przemyślaną. Nie ograni
ałka daje
dzi
ża
Du
.
iery
tu żadne bar
ania jej
row
możliwość zagospoda
zdecyTo
.
wy
kso
ple
w sposób kom
ntów, któklie
dla
ć
zyś
kor
e
ani
dow
ej opieki w
rzy oczekują całościow
jednym miejscu.

Marcin – m

ieszkaniec

Emil Sozański –
przewodniczący
młodzieżowej ra
dy
Mieszkając w gm
inie od urodzenia
wi
dzę wiele zmian.
nowe miejsca do
Przede wszystkim
uprawiania spor
tu. Mamy coraz wi
cieszą mnie
napowietrznych,
ęcej boisk wielofu
a teraz powstaje
nkcyjnych, siłow
sta
dion lekkoatletyc
stamy z bezpłatn
ni
zny. Ze znajomymi
ych zajęć z anim
atorami sportu na
chętnie korzyimprezy integrując
boiskach. Fajnie,
e ludzi i że myśli
że gmina organiz
o ludziach młodyc
uje
h organizując dla
jak choćby „Gminn
nich konkursy,
e Talenty”.

Jan
– mie ina Sołt
ysiak
szka
Gmin
nka
Dług
poni a doczek
ołęk
e
i
kiedy waż dot ała się w
ie
y
ś był
y utr czą dziad lu zmian
apien
k
p
i spra
iem m ów i wnu okolenio
wną
w
ków.
ieszk
kom
spor
Drog ych,
a
ńców
unika
towe
szyb
i, któ
d
k
,
c
z
ą
z
j
i
r
ę.
ś um
które
wnu
ożliw e
ki
go ci Wybudow
iają
eszą
finan . Dzięki p
ano p
s
an
ię
so
r
siedz wej i dor i wójt, k rodzice, zedszkol
e,
tó
dz
ibę. N
ad
a pot czej, zw ra okazu iadkowie boiska
je wi
iązek
stępn
rzeb
i nas
el
y
z
iony
e
budy naszej or merytów e pomocy e
gani
nek G
m
a sw
zacji
OK-u
oją
zo
, gdz
ie em stał udo
eryci

Tomasz M
aliga – sołt
ys

wsi Dobro
szów
Na przestr
zeni ostatn
rozwinęła
ic
h
lat w nasz
się jej infr
ej gminie
astruktura
drogach. P
i bezpiecz
racę nad es
eństwo na
tetyką mie
że gmina w
jsco
ygląda jesz
cze pięknie wości sprawiają,
większa li
czba gośc
j i odwied
i. Dla miejs
za ją coraz
sołtysem,
cowości, w
bardzo wa
k
tó
rej jestem
żn
ą
inwestycją
oświetlen
ia. Wielkim
było wyko
osiągnięci
nanie
wszystkim
em gminy
jej mieszka
i przede
ńców jest
fa
kt coraz w
integracji
iększej
między
miejscowo
ściami nasz
ej gminy.
Wrocławia

Co prawda
jeszcze tu ni
e mieszkam
dzam się z żo
, ale już nied
ną i moją có
ługo przepr
reczką do D
pozytywnych
owaługołęki. Dla
rzeczy się o
czego? Bo du
was nasłuc
liśmy, że te
żo
haliśmy, ale
historie nie
też sami zo
były wyssane
cisza, spokój
baczyz palca. Prze
no i świetna
ds
zkole, żłobek
lokalizacja.
lepszą opcją
Krótko mów
,
dla potencja
iąc jesteście
lnego Kowal
młodzi, dlat
najskiego z Wro
ego cieszą na
cł
awia. Jesteś
s również lic
Duża piona
my
zne akcje, kt
za Bednark
óre organizu
a na Dniach
jecie.
G
m
iny i za GOK
na pewno w
, do którego
yślemy córe
czkę.

Roman Frej
– sołtys Bykowa
Przede wszystkim cieszą mnie
liczne zmiany w mojej miejscowości.
W ciągu ostatnich czterech lat gmina
wyremontowała nam świetlicę wiejską, odnowiła park, w którym mamy
dziś piękne ścieżki, altanki oraz
kwiaty. Dawniej cały teren był porośnięty dzikimi krzakami. Największą
inwestycją jest budowa kanalizacji,
z której bardzo się cieszymy. Czekamy
jeszcze na modernizację niektórych
dróg, ale wiadomo, że to musi poczekać. W ciągu czterech lat przeszliśmy
dużą metamorfozę. Jeśli chodzi o
całą gminę to największym plusem
jest program estetyki wprowadzony przez panią wójt. Na drogach
jest bezpieczniej, czyściej
i przyjemniej.
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Adrian Walczyk
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