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ŚMIECIOWE ZMIANY
Odliczamy miesiące do wejścia nowej ustawy śmieciowej,  
a im bliżej, tym więcej pytań i wątpliwości. Na czym będą 
polegały zmiany, dowiesz się na sTR. 9

ROK INWESTYCJI   
 Przed nami kolejne inwestycje. Procedury wyboru wykonawców ruszyły pełną parą, 
tak byśmy mogli korzystać z nowych, utwardzonych i oświetlonych dróg, z kanalizacji 
sanitarnej, a także z wyremontowanych i odświeżonych świetlic wiejskich. sTR. 11

Nawet największe mrozy nie były w stanie powstrzymać naszych mieszkańców  
przed szampańską zabawą podczas tegorocznych balów seniora, które rozpoczęły się  
15 stycznia. STR. 6

Bale seniora 2013

– GMINNY DZIEŃ KOBIET
9 MARCA Drogie panie 

zarezerwujcie sobie 
czas już dzisiaj. 

Szczegóły wkrótce 
na naszej stronie 

i facebooku.

BĘDZIEMY MIELI KOLEJNĄ OKAZJĘ DO WSPÓLNEGO SPOTKANIA 
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Miło mi poinformować, że po raz kolejny 
znalazłam się w zaszczytnym gronie  
10. najlepszych wójtów w Polsce  
w ramach konkursu „Wójt Roku 2012”,  
nad którym honorowy patronat sprawuje 
Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Konkurs organizowany jest przez Telewizję Polską. Kapituła oceniała osiągnięcia 
wójtów w zakresie wydatków inwestycyjnych, prowadzenia efektywnej polityki 
finansowej oraz strategii zrównoważonego rozwoju w 2012 roku.
Tytuł „Wójt Roku 2012” otrzyma osoba, która uzyska największe poparcie 
wśród społeczności, w związku z powyższym proszę o Państwa głosy.

Drodzy mieszkańcy!

Jest mi niezmiernie miło powitać Was w no-
wym roku. W gminie Długołęka rozpoczął 
się on bardzo radośnie. Czas karnawału 
oficjalnie otworzyli seniorzy, którzy bawili 

się podczas balów. Cieszy mnie przede wszyst-
kim wysoka frekwencja, która towarzyszyła 
każdej imprezie, co tylko potwierdza, że tego 
typu inicjatywy są niezwykle potrzebne. Jedno-
czą i sprawiają wiele radości. Wielkimi kroka-
mi zbliża się kolejna piękna uroczystość, która 
na stałe wpisała się w harmonogram naszych 
spotkań, czyli Gminny Dzień Kobiet, na który 
już dziś serdecznie zapraszam wszystkie miesz-
kanki. 
Rok 2013 to również okres wytężonej pracy. 1 lip-
ca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminie. Wzbudza 
ona sporo emocji, nie tylko wśród mieszkańców. 
Pracownicy urzędu gminy na bieżąco starają się 
udzielać wszelkich niezbędnych informacji na jej 
temat, ale mam świadomość, że z każdym dniem 
przybywa coraz więcej pytań. Dlatego na stronie 
gminy uruchomiliśmy zakładkę zatytułowaną 
„Ustawa śmieciowa”. W tym miejscu czekamy na  
Wasze pytania, na które odpowiadać będzie pra-
cownik wydziału ochrony środowiska. 
We wrześniu planujemy otwarcie jednej z naj-
większych i najdłużej wyczekiwanych inwestycji 
ostatnich lat – gminnego żłobka. Mimo pojawia-
jących się trudności, które wyniknęły w między-
czasie ze strony wykonawcy, prace budowlane 
cały czas trwają!
W pierwszym, tegorocznym numerze „Gazety 
Gminy Długołęka” tradycyjnie zgromadziliśmy 
informacje z ostatnich gminnych wydarzeń: 
spotkań z mieszkańcami, wspólnej zabawy czy 
przepięknej uroczystości 40-lecia naszej gminy. 
W prezencie każdy z was otrzyma harmono-
gram gminnych imprez w roku 2013, podczas 
których mam nadzieję spotkać się z Wami 
wszystkimi. W numerze nie mogło oczywiście 
zabraknąć podsumowania roku 2012, który 
obiektywnie możemy uznać za bardzo udany, 
ze względu na zrealizowane, wielomilionowe 
inwestycje. 

Serdecznie  
zapraszam  
do lektury,

Iwona  
Agnieszka  

Łebek
wójt gminy 
Długołęka

Rok 2012 rozpoczęliśmy od nada-
nia dwóch tytułów honorowego 
obywatela. Statuetki otrzymali 
prof. Jan Biliszczuk oraz prezy-
dent Wrocławia Rafał Dutkie-

wicz. Obaj na co dzień mieszkają w naszej 
gminie. Sporym sukcesem organizacyjnym 
kończyły się imprezy gminne. Dzień kobiet 
pod hasłem „Kobiety sukcesu” zgromadził 
w urzędzie rzeszę mieszkanek. Z powo-
dzeniem odbyła się również 11. edycja 
Dni Gminy Długołęka, na których chwa-
liliśmy się gminnymi talentami, a gwiazdą 
wieczoru była Justyna Steczkowska. Bar-
dzo ważnym wydarzeniem integrującym 
mieszkańców były też Dożynki Gminne 
w Kątnej, których najjaśniejszą gwiazdą, 
oczywiście zaraz po samych mieszkańcach, 
był Jerzy Kryszak. W kalendarium gmin-
nych wydarzeń nie zabrakło tradycyjnych 
Balów Seniora, Święta Konia oraz Ogólno-
polskich Zawodów w Powożeniu. Uroczy-
stością, która kończyła rok, był wspaniały 
jubileusz 40-lecia, podczas którego wystą-
piła Edyta Geppert.

Nasze wyróżnienia
Możemy pochwalić się tytułem oraz złotą sta-
tuetką Gmina Fair Play, tytułem Regionalnego 
Lidera Innowacji i Rozwoju, Przyjaznej Gminy 
oraz Samorządu Równych Szans. Otrzymali-

śmy również złoty certyfikat Gminy XXI wie-
ku, zajęliśmy III miejsce w kategorii Budynki 
użyteczności publicznej w konkursie Dolno-
śląska Budowla Roku 2010-2011 oraz II miej-
sce w konkursie Przyjazna Wieś 2012. Urząd 
Gminy Długołęka uzyskał również certyfikat 
jakości według standardu ISO 9001:2009.

Z myślą o dzieciach
Priorytetem wójta jest budowa pierwszego, 
gminnego żłobka. Na ten cel otrzymali-
śmy 565 tys. zł ze środków krajowych. Do-
datkowo przyznano nam środki na realizację 
projektu „Maluchy do żłobka – mama wra-
ca do pracy” oraz „Edukacja przedszkolna 
– właściwe miejsce – właściwy czas”. Mimo 
pojawiających się trudności, które wynik-

Noworocznych podsumowań czas!
Początek roku to okres sprzyjający wewnętrznym przemyśleniom 
i podsumowaniom podjętych działań w minionych 12. miesiącach. 
My również zmierzyliśmy się z tym niełatwym zadaniem. Niełatwym, 
gdyż gmina jest spora i realizuje wiele, różnorodnych projektów.

r Tegoroczne mikołajki spędzimy już w nowym żłobku.
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Wyślij sms  
o treści 5  
na numer 7120

(koszt wysłania jednego sms-a to 1,23 zł z VAT)
Głosować można wielokrotnie.
Sms-y można wysyłać od 21 stycznia do 1 lutego 2013 r.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 9 lutego 2013 r.

Dziękuję za każdy oddany głos!
wójt gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek

nęły w międzyczasie ze strony wykonawcy, pra-
ce budowlane cały czas trwają! Nasze wysiłki 
nie koncentrują się jedynie na budowie żłobka. 
Przeprowadziliśmy generalny remont sali gim-
nastycznej w szkole podstawowej w Szczodrem, 

a poza tym kontynuujemy budowę boisk spor-
towych. Tym razem w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” utworzono nowy kom-
pleks w Łozinie. Jednocześnie rozpoczęliśmy 
prace projektowe budowy pełnowymiarowego 

boiska trawiastego w Długołęce. Gmina stara się 
również dbać o komfort swoich najmłodszych 
mieszkańców i ich rodziców, doposażając istnie-
jące place zabaw oraz realizując nowatorską ini-
cjatywę wójta – montaż urządzeń do treningów 
tzw. siłowni zewnętrznych przy placach zabaw. 
Bardzo ważnym projektem dla wójta gminy było 
także szczepienie przeciwko wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego HPV. Do programu przystąpić 
mogły wszystkie dziewczynki urodzone w 1999 
roku i zameldowane w gminie Długołęka.

Kontynuujemy  
z nowym rokiem
Znaczącym przedsięwzięciem na skalę całej 
gminy była realizacja nowego studium. Po-
przednie z 1997 roku było mało aktualne i wy-
czerpało już w większości możliwości inwesty-
cyjne. Nowe jest jeszcze w fazie projektowania, 
a po jego ukończeniu zostanie stopniowo roz-
poczęta procedura zmian planów miejscowych, 
w których zostaną zawarte m.in. ustalenia po-
zwalające na nowe inwestycje. 
Gmina systematycznie realizuje inwestycje w za-
kresie dostępu do sieci kanalizacyjnej. W ubie-
głym roku, dzięki decyzjom wójta gminy, zre-
alizowano kilka dużych inwestycji. Ogromnym 
sukcesem było pozyskanie środków na budowę 
grupowej oczyszczalni ścieków w Borowej wraz 
z siecią kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 
ponad 6 mln zł.
Przed nami kolejny rok wytężonej pracy. Doło-
żymy wszelkich starań, aby był jeszcze bardziej 
owocny w widoczne efekty, z których mieszkań-
cy będą równie dumni jak my.

ANNA ChomiCkA
wydział promocji gminy

Noworocznych podsumowań czas!

Odbiorca

7120

5
Wiadomość

r nadanie TyTułu honorowego obywaTela prof. janowi biliszczukowi oraz panu rafałowi duTkiewiczowi.

r  pani wójT odbiera sTaTueTkę  
„gmina fair play”.

r  siłownie napowieTrzne lokalizowane są  
w pobliżu placów zabaw.
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Za nami ostatnia sesja rady 
gminy w 2012 roku. Podczas 
jej obrad podjęto wiele 
kluczowych uchwał.

Zapadła m.in. decyzja o wysokości 
stawki za wywóz odpadów komu-
nalnych oraz sposobie jej uiszczania 
przez mieszkańców nieruchomości. 
Podjęto także uchwałę o przyjęciu 

regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Długołęka. Tradycyjnie, 
na ostatniej sesji w danym roku podjęto także 
uchwały kluczowe dla działalności gminy, do-
tyczące budżetu na rok 2013, przyjęcia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej gminy Długo-
łęka, czy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Radni podjęli także uchwały 
zatwierdzające plan ich pracy na rok 2013 oraz 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii i Przemocy dla całej 
Gminy Długołęka. 

Sprawozdanie wójta
XX sesja RG odbyła się zgodnie z ustalonym 
wcześniej porządkiem obrad. Sprawozdanie 
przewodniczącego rady z działań urzędu w okre-
sie międzysesyjnym poprzedziło sprawozdanie 
wójta z działalności międzysesyjnej przedsta-
wione przez Iwonę Agnieszkę Łebek. W swoim 
przemówieniu dużą uwagę poświęciła dalszym 
perypetiom żłobka przy ul. Szkolnej w Długołę-
ce. Przypomniała, że jedna z firm wykonujących 
prace budowlane, borykała się z poważnymi 
problemami finansowymi i nie wypłacała należ-
ności swojemu partnerowi. Bank jednak zgodził 
się na scedowanie umowy, dzięki czemu prace 
zostały wznowione. – Wszystko zmierza we wła-

ściwym kierunku i mamy nadzieję, że to koniec 
przykrych niespodzianek. Sprawa jest przez nas 
cały czas monitorowana – mówiła. Ważnym te-
matem interesującym większość mieszkańców 
gminy jest również projekt studium. Do wcze-
śniejszego wyłożenia wniesiono 604 uwagi, 
z których zdecydowana większość (aż 86%) do-
tyczyła przekształcenia terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Pozytywne roz-
patrzenie uwag spowodowało zmianę projektu 
studium. Kolejne wyłożenie powinno nastąpić 
na przełomie marca i kwietnia. Pani wójt wspo-
mniała również o zadaniach inwestycyjnych, 
na wykonanie których gmina złożyła wnioski 
o dofinansowanie. Na zakończenie swojego spra-
wozdania, wójt podziękowała swoim pracowni-
kom za zaangażowanie w liczne konkursy samo-
rządowe, w których zdobyliśmy trzy prestiżowe 
nagrody – złota statuetka Gminy Fair Play, tytuł 
Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 
oraz złoty certyfikat Gminy XXI Wieku. 

Rewolucja śmieciowa
Po sprawozdaniu radni przystąpili do gło-
sowania nad proponowanymi, w porządku 
obrad, uchwałami. Szczególnie dużo uwa-
gi radni poświęcili na dyskusję w sprawie 
„rewolucji śmieciowej”. Rada gminy zdecy-
dowała się na naliczanie opłaty od każdej 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
Osoby, które będą segregować odpady – za-
płacą za ich wywóz 11,50 zł. Pozostali będą 
musieli wydać kwotę dwukrotnie większą 
– 23 zł. Wszystkie uchwały, nad którymi 
debatowano podczas XX sesji rady gminy 
zostały przyjęte większością głosów i wej-
dą w życie w terminach ustawowych, a ich 
treść jest dostępna na stronie dlugoleka.bip.
net.pl w zakładce „Uchwały Rady Gminy” – 
„Rok 2012” – Kategoria: „Sesja XX w dniu 21 
grudnia 2012r.”

kAmilA koChANiEC
wydział promocji gminy
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Viva España, viva Portugal!

Do gminy Długołęka 
po raz kolejny przyjedzie 
mammobus, a wszystkie 

panie w wieku od 50. do 69. 
roku życia będą mogły bezpłatnie 
przebadać swoje piersi. 
Badanie zostanie przeprowa-
dzone 14 lutego na parkingu 
przed urzędem gminy. Akcja 
cieszy się sporym zainteresowa-
niem. W ubiegłym roku z bez-
płatnego badania skorzystało 
w sumie ponad 200 mieszkanek. 

Wczesne wykrycie raka piersi 
daje bardzo duże szanse na cał-
kowite wyleczenie. Profilaktyczne 
badania, znajomość czynników 
ryzyka, mogą pomóc w zmianie 
stylu życia, uczą świadomości 

własnego ciała, co w rezultacie 
może obniżyć możliwość zachoro-
wania. Nie ma więc na co czekać, 
tylko trzeba się rejestrować.
Badania będą przeprowadzane 
w godzinach od 9.00 do 13.00 
oraz od 14.00 do 17.00. 
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja telefoniczna: 58 325-
76-20 lub 58 325-76-21

mARTA BiElAwskA-
wAwRyŁo
wydział spraw obywaTelskich

r  w ubiegłym roku z badania piersi 
skorzysTało ponad 200 mieszkanek

Pamiętaj o mammografii

r  radni zaTwierdzili wszysTkie projekTy uchwał.

Będą rozmawiać  
o chodnikach
13 lutego wójt gminy Dłu-
gołęka – Iwona Agnieszka 
Łebek – wraz z radnymi z klubu 
„W przyszłość” spotkają się 
w starostwie powiatowym 
z Andrzejem Szawanem. 
Tematem rozmów będzie bu-
dowa chodników przy drogach 
powiatowych znajdujących się 
na terenie gminy Długołęka.

Co na sesji?
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Milcząc jesteś współuzależniony!

Problemy choroby alkoholowej oraz przemocy 
domowej w dalszym ciągu dla wielu osób 
stanowią temat tabu. Nie chcą o nim mówić, 

wolą się pogodzić z losem, udając, że wszystko 
jest w najlepszym porządku. Dla takich osób 
otwieramy gminne punkty konsultacyjne.
Motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wspar-
cia osobom po zakończonym odwyku, pomoc dla 
osób, które są ofiarami przemocy domowej – to tylko 
część misji gminnego punktu konsultacyjnego. Przede 
wszystkim jego głównym celem jest uświadomienie 
skali problemu uzależnień. W 12. szkołach na terenie 
gminy organizowane są cykliczne (z wyjątkiem prze-
rwy wakacyjnej) spotkania z rodzicami uczniów oraz 
konsultacje dla nauczycieli i wychowawców, mające 
na celu uwrażliwienie na problem alkoholizmu.

Organizowane są również spotkania edukacyjne dla 
grup wsparcia AA oraz Al-Anon (wspólnota niosąca 
pomoc osobom współuzależnionym). W ramach 
programu można nauczyć się m.in. jak rozpoznawać 
objawy i fazy choroby alkoholowej oraz jak wyzna-
czać sobie kolejne cele, by całkowicie pozbyć sią 
nałogu. 
Wsparcie można uzyskać korzystając z indywidual-
nych konsultacji w wyznaczonych miejscach m.in. 
w Łozinie przy ulicy Milickiej 6, ośrodkach zdrowia 
w: Borowej, Brzeziej Łące, Długołęce, Kiełczowie 
oraz Łozinie. Akcja skierowana jest do osób uza-
leżnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików 
i ofiar przemocy w rodzinie.

mARTA BiElAwskA-wAwRyŁo
wydział spraw obywaTelskich

Działalność gminnego punktu konsultacyjnego Dni przyjęć Godziny przyjęć

PRZYCHODNIA W ŁOZINIE Drugi piątek miesiąca 14.15 - 15.45

PRZYCHODNIA W BRZEZIEJ ŁĄCE Czwarty piątek miesiąca 8.00 – 9.30

PRZYCHODNIA W DŁUGOŁĘCE Czwarty piątek miesiąca 14.00 – 15.30

PRZYCHODNIA W BOROWEJ Trzeci piątek miesiąca 8.00 – 9.30

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W KIEŁCZOWIE Trzeci poniedziałek miesiąca 13.00 - 14.30

PUNKT KONSULTACYJNY (ŁOZINA UL. MILICKA 6) Pierwszy poniedziałek miesiąca 9.45 – 15.45

EDUKACJA DLA GRUPY AL.-ANON Czwarty poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.15

EDUKACJA DLA GRUPY AA W zależności od potrzeb grupy

Jeśli ktokolwiek myśli, że 
na emeryturze siedzi się całymi 
dniami w domu, oglądając 
kolejne odcinki „Mody na sukces”, 
od czasu do czasu jeżdżąc 
na działkę – najwyższa pora 
wyprowadzić go z błędu. 

Z naszym kołem emerytów i rencistów nu-
dzić się nie można. Niestraszne im safari, 
górskie wycieczki, a na zabawach nie zosta-
wiają wolnego miejsca na parkiecie. Koło 
emerytów i rencistów założone zostało w li-

stopadzie 2011 roku. W niecały rok zgromadziło 120-
osobową grupę, która uwielbia aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, 
a każdą wolną chwilę starają się w pełni wykorzystać. 
– Do tej pory byłam już na kilku wyjazdach integra-
cyjnych w Kudowie, Książu, a nawet w czeskim safa-
ri. Będąc w kole poznałam wiele fantastycznych osób, 
z którymi nudzić się po prostu nie można – mówi 
jedna z członkiń koła. 
W okresie letnim wiele osób bardzo chętnie korzy-
sta z możliwości wyjazdu na zorganizowane wczasy. 
W zeszłym roku uczestnicy koła pojechali do Darłów-
ka i Jarosławca. Zwolennicy zimy wyjechali natomiast 
na świąteczną wycieczkę do Zakopanego. – Mam 72 
lata, ale po górach dalej chodzę jak dwudziestoletni 

młodzieniec – opowiada pan Henryk. Uczestnicy 
koła emerytów bardzo chętnie biorą udział w wielu 
gminnych imprezach: dni gminy, dożynki, Gminny 
Dzień Kobiet, bale seniorów, kiermasze czy wystawy 
organizowane w GOK-u lub urzędzie gminy. Sami 
również organizują wiele świetnych inicjatyw, jak 
choćby: karnawałową zabawę, na której bawiło się 80 
osób, dwudniowy wyjazd do Pragi, wycieczkę do An-
tonina na jesienne zbieranie grzybów oraz trzydniową 
wycieczkę do Warszawy. – Naszym kluczem do sukce-
su jest regularność cotygodniowych spotkań zarządu 
oraz comiesięcznych spotkań ogólnych, które bardzo 
dobrze wpływają na atmosferę i owocność pracy koła – 
podsumowuje Janina Sołtysiak, uczestniczka koła. 

ADRiAN wAlCZyk 
wydział promocji gminy

NIERUCHOMOŚCI 
OD A DO Z
BoRowA
•  działki nr 171/17 do 171/20, 

o pow. od 0,0925 ha 
do 0,0927 ha. Działki w atrak-
cyjnej lokalizacji, przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zabudowę 
zagrodową.

•  lokal użytkowy o pow. 112,84 
m2 znajdujący się w budynku 
przy ul. Lipowej 66A.

BRZEZiA ŁĄkA
•  działki nr 16/7 o pow. 0,1039 ha 

i nr 16/12, o pow. 0,1113 ha. 
Działki przeznaczone pod zabudo-
wę mieszkaniową w atrakcyjnej 
lokalizacji.

BykÓw
•  działki nr 143/2 i nr 146, 

o pow. 0,4900 ha. Działki prze-
znaczone pod tereny aktywności 
gospodarczej z wykluczeniem 
inwestycji uciążliwych.

DomAsZCZyN
• działki nr 149/3 

o pow. 0,0980 ha i nr 149/4 
o pow. 0,1135 ha. Działki 
przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
i zabudowę zagrodową, w atrak-
cyjnej, spokojnej okolicy.

JANUsZkowiCE
•  działka nr 208/5 

o pow. 0,1720 ha. Nierucho-
mość zabudowana zabytkowym 
budynkiem dawnego dworu. 
Teren, na którym położona 
jest działka, przeznaczony jest 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną.

ŁoZiNA
•  działki nr 185/5 i 185/6 

o pow. 0,1162 ha każda. Działki 
przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
i zabudowę zagrodową, położone 
blisko centrum wsi.

PAsikURowiCE
•  działka nr 96/4 

o pow. 0,2041 ha Działka 
przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
i zabudowę zagrodową. 

(sTAN NA 11.02.2013)
Informacje dotyczące sprzedaży 
można uzyskać w pok. nr 17 i 18 
Urzędu Gminy Długołęka lub tele-
fonicznie pod nr (71) 323 02 21 
i (71) 323 02 23 oraz w Zarzą-
dzeniach wójta gminy Długołęka, 
udostępnianych w siedzibie urzędu 
i na stronie internetowej  
http://dlugoleka.bip.net.pl/

Niestraszne im safari
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r  wspólne grillowanie na wyjeździe w anToninie. 
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r  uśmiechnięTe Twarze seniorów, pełny parkieT – bezcenny widok. 

r  a wszysTko Te czarne oczy,  
gdybym ja je miał… 

r  uczniowie w wilczycach  
- kopalnia młodych TalenTów.

r  mężczyźni zadbali, żeby pani wójT nie 
siedziała przy sTole.

r  jedna z królewskich par balu w wilczycach.

Bale seniorów na dobre zagościły 
w kalendarzu gminnych imprez. 
Pierwsze z nich zorganizowane zo-
stały siedem lat temu z inicjatywy 
pani wójt Iwony Agnieszki Łebek, a 

frekwencja z roku na rok jest coraz większa, co 
tylko potwierdza, że pomysł przypadł do gustu 
najstarszym mieszkańcom. Nie ma się czemu 
dziwić, bal to doskonała okazja na spotkanie 
się z bliskimi przy wspólnym, biesiadnym stole 
oraz do zabawy tanecznej. 

Wilczyce – obowiązkowy przy-
stanek balów
Po zeszłorocznej niskiej frekwencji na balu 
w Wilczycach, wszyscy się zastanawiali, jak 
będzie tym razem. Jeśli ktokolwiek miał wąt-
pliwości, co do zasadności organizowania tam 
zabaw, przekraczając próg sali gimnastycznej, 
zostały one bezpowrotnie rozwiane. Suto zasta-
wione stoły, piękne dekoracje, zwarty i gotowy 
zespół The Black oraz… blisko 50. seniorów. 
Tradycyjnie uczestnicy balu pojechali pocią-
giem do Warszawy, zatańczyli grecką zorbę 
oraz śpiewali przy stole. Mężczyźni, którzy sta-
nowili zdecydowaną mniejszość, zadbali o to, 
by pani wójt nie siedziała za długo przy stole. 

Co chwilę była proszona do tańca, a uśmiech 
na jej twarzy świadczył, że bawiła się doskona-
le. Pani Iwona Gradzik – dyrektor gimnazjum 
– udowodniła, że Wilczyce są obowiązkowym 
przystankiem corocznych balów. 

Niezawodna Długołęka
Organizatorzy balu w Długołęce mieli twardy 
orzech do zgryzienia. Zeszłoroczna zabawa 
podniosła poprzeczkę bardzo wysoko i na-
prawdę ciężko było ją przeskoczyć. Ale kiedy 
organizatorem balu są Grażyna Pilarska oraz 
Grzegorz Sudnik nie ma rzeczy niemożli-
wych. Podczas zabawy  zastępca wójta Ewe-
lina Kolinko przekazała pamiątkowe medale 
od prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go za wieloletnie pożycie małżeńskie. Wyróż-
nione zostały dwie pary, państwo: Anna i Jan 
Dąbrowscy oraz Janina i Zdzisław Nowakow-
scy. Wieczór upłynął w serdecznej atmosfe-
rze, a na twarzach wszystkich gości malował 
się szczery uśmiech. Jak zwykle problemem 
był nieubłaganie szybko płynący czas. 

Perfekcyjna Łozina
Kolejnym obowiązkowym przystankiem 
corocznych balów jest Łozina. Uczestnicy 

zabawy udowodnili, że potrafią się bawić na 
najwyższym poziomie. O oprawę muzyczną 
zadbał niezawodny zespół Dexter, a na par-
kiecie - oprócz nestorów - tańczyła również 
Iwona Agnieszka Łebek. Wójt wyróżniła 
obecną na balu parę z najdłuższym – 60-
letnim - stażem małżeńskim. Państwo Rzecz-
kowscy – Władysław i Marianna – odebrali 
medale, dyplom oraz legitymacje podpisane 
przez prezydenta Polski Bronisława Komo-
rowskiego. Bale w Łozinie niezmiennie cie-
szą się dużą popularnością, a wszystko dzięki  
sprawnej organizacji, nad którą czuwała dy-
rektor zespołu szkół –  pani Ilona Nowaczyk.
Wszystkim organizatorom balów należą się 
ogromne brawa. Nasza praca zwieńczona zo-
stała sukcesem, który przejawiał się uśmie-
chem naszych seniorów oraz wielogodzinną 
zabawą na parkiecie.
W związku z zamknięciem numeru przed ko-
lejnymi balami w: Szczodrem, Brzeziej Łące, 
Siedlcu, Mirkowie i Borowej, relacja wraz z 
galerią zdjęć pojawi się na naszej stronie in-
ternetowej www.gmina.dlugoleka.pl oraz na 
Facebooku.

ANNA ChomiCkA i ADRiAN wAlCZyk
wydział promocji gminy

Bale 
seniora
rozpoczęte

Nawet największe mrozy nie byłyby w stanie powstrzymać naszych mieszkańców przed 
szampańską zabawą podczas tegorocznych balów seniora. Za nami pierwsze z nich, a sale pękały  
w szwach i to nie tylko za sprawą seniorów, ale również doskonale bawiącej się młodzieży!
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Spotkanie noworoczne

Choć święta Bożego Narodzenia już 
za nami, w Brzeziej Łące znowu mogliśmy 
poczuć wigilijną atmosferę. wspólna 

modlitwa, dzielenie się opłatkiem, wiejskie 
wypieki oraz kolędowanie, tak w skrócie 
można opisać spotkanie noworoczne, które 
zorganizowała dla mieszkańców Elżbieta 
Świerczyńska – sołtys Brzeziej Łąki.
Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej, która 
specjalnie na tę okazję została świątecznie wystro-
jona. Stoły były nakryte białymi obrusami, przy wej-
ściu gości witała oświetlona choinka, a na ścianach 
wisiały własnoręcznie robione „wyszywanki” 
– jednym słowem, było bardzo nastrojowo. Dobry 
humor dopisywał wszystkim. Po ciepłym poczę-
stunku rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Pani 
wójt zademonstrowała swoje wokalne umiejętności, 
śpiewając „Gdy śliczna panna” z drobną pomocą 
mieszkańców. – Było bardzo rodzinnie i takie było 
nasze zamierzenie. Na twarzach gości rysował 
się szczery uśmiech, więc chyba wszystkim się 
podobało – mówiła Elżbieta Świerczyńska, sołtys 
Brzeziej Łąki. – W świetlicy spotykamy się w każdą 
środę i śpiewamy we wspólnym gronie – wtó-
rowała jej pani z koła gospodyń wiejskich. Po raz 
kolejny Brzezia Łąka udowodniła, że jest miejscem, 
w którym nudzić się nie można.

ADRiAN wAlCZyk
wydział promocji gminy 

Do kiedy zezwolenia?

ważna informacja dla przedsiębiorców 
posiadających zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu. Zbliża się 

termin składania oświadczeń o wartości 
sprzedaży na rok 2012.
Przyjmowanie dokumentów upływa 31 stycz-
nia, a na ich podstawie zostanie naliczona 
opłata za zezwolenie na rok 2013. Niezłożenie 
oświadczenia oraz niewniesienie opłaty na ra-
chunek gminy za korzystanie z zezwoleń, będzie 
skutkowało ich wygaśnięciem. Druki można 
pobrać osobiście w urzędzie gminy lub w formie 
elektronicznej za pośrednictwem strony inter-
netowej – dlugoleka.bip.net.pl – w zakładce 
poradnik interesanta. Stosownych opłat trzeba 
dokonać do końca miesiąca w budynku urzędu 
gminy w kasie Banku Spółdzielczego lub prze-
lewem na numer rachunku bankowego gmi-
ny 31 9584 1021 2003 0300 0101

mARTA BiElAwskA-wAwRyŁo
wydział spraw obywaTelskich
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r  śpiewać każdy może… pani wójT udowodniła,  
że robi To doskonale. 

r  obchody 40-lecia rozpoczęły się uroczysTą  
mszą św. w kościele. 

r  drugi dzień obchodów To konkursy dla szkół 
– najpierw podsTawówki. 

r  gwiazdą jubileuszu 40-lecia była edyTa gepperT. 

r  po mszy odbyło się symboliczne wieszanie  
40. bombek 

r  choć regulamin konkursu przewidywał Tylko Trzy 
miejsca na podium, wszyscy oTrzymali nagrody. 

r  Trzeci dzień obchodów To uroczysTa gala  
z udziałem naszych mieszkańców. 

40-lecie w obiektywie
Mimo że od uroczystości  
40-lecia gminy minął już 
ponad miesiąc, w dalszym 
ciągu z przyjemnością 
wspominamy nasz 
wspólny jubileusz.  
A kiedy mowa 
o wspomnieniach, 
najlepiej oddają je 
zdjęcia. Zatem przeżyjmy 
to jeszcze raz.

r  później do gry wkroczyli gimnazjaliści i licealiści. 

r  podczas gali swoim wysTępem zachwycił paTryk słoTa. r  po koncercie każdy mieszkaniec pomyślał po cichu 
życzenie, a pani wójT wraz z przewodniczącym rady,  
zdmuchnęli świeczki z jubileuszowego TorTu. 

Dziękujemy wszystkim za obecność. Było pięknie!
Czy 40-lecie spełniło twoje oczekiwania?  Czy w podobnej konwencji chciałbyś spędzić kolejny 
jubileusz? Napisz do nas na adres mailowy: promocja@gmina.dlugoleka.pl
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Kto ukradł miliony?

Ferie z GOK-iem

W ostatnich dniach ubiegłego roku 
GOK wzbogacił się o sprzęt, 
otwierający nowe możliwości 
w dostępie do kultury oraz za-
gospodarowaniu wolnego czasu. 

Świetlice wiejskie w Bykowie, Pasikurowicach, 
Bielawie i Śliwicach oraz siedziba GOK-u zo-
stały wyposażone w projektory multimedialne, 
ekrany, laptopy oraz konsole Xbox z sensorem 
ruchu Kinect. Główna siedziba GOK oraz świe-
tlica w Bykowie zyskały dodatkowo nagłośnie-
nie konferencyjne oraz odtwarzacze blu-ray. 
Dzięki zawartej umowie z firmą Motion Picture 

Licensing Company, reprezen-
tującą kilkuset amerykańskich 
i europejskich producentów fil-
mowych, we wszystkich obiek-
tach GOK-u możliwe jest legalne 
wyświetlanie filmów światowych 
producentów, w tym największych 
wytwórni hollywoodzkich. To 
na pewno miła niespodzianka dla 
wszystkich kinomaniaków.
Z nowych możliwości skorzystali już m.in. 
uczestnicy „byczej” imprezy. Teraz pora na prze-
testowanie sprzętu przez dzieci i młodzież, dla 

których animatorzy przygotowali bogatą ofertę 
na ferie. Szczegółowy harmonogram dostępny 
jest na stronie www.gokdlugoleka.pl.

PAwEŁ kAmiński 
dyrekTor gok

Projekcje filmowe, gry i zabawy na konsoli  
Xbox Kinect, karaoke, a wkrótce internet wifi  
– to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają  
na młodzież, która skorzysta z zajęć Gminnego 
Ośrodka Kultury podczas ferii.

Znamy budżet na 2013 rok. Dochody 
ustalono na kwotę 83,5 mln zł, 
a wydatki na 90,9 mln zł. Deficyt 

budżetu wyniesie 7,4 mln zł i będzie 
sfinansowany przychodami z tytułu 
pożyczek i kredytów. 
Dochody zaplanowano z następujących źródeł: 
a) dochody własne – 58.549.520 zł 
(tj. 70,1% dochodów ogółem) w tym: 
– podatki i opłaty – 32.629.966 zł, 
– udział gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (tzw. PIT i CIT) 
– 25.919.554 zł. 
b) subwencje: oświatowa i ogólna 
– 20.981.252 zł (tj. 25,1% dochodów 
ogółem) 
c) dotacje celowe – 3.969.228 zł (tj. 4,8% 
dochodów ogółem) 
PlANowANE wyDATki To: 
a) Wydatki bieżące – 66.221.393 zł 
(tj. 72,8% wydatków ogółem) 
b)  Wydatki majątkowe – 24.678.607 zł 

(tj. 27,2% wydatków ogółem) 
w tym m.in. na następujące działy: 
– oświata – 28.799.966 zł (31,7% wydat-
ków ogółem) 
– transport i łączność – 19.145.607 zł 
(tj. 21,2% wydatków ogółem) 
– gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska – 16.166.390 zł (tj. 17,8% wydatków 
ogółem) 
W budżecie gminy zaplanowano środki na za-
dania własne gminy, w tym w szczególności 
na:
1.  Konserwację rowów melioracyjnych 

– 500.000 zł, 
2.  Utylizację wyrobów z azbestu – 20.000 zł 

(oraz 80.000 zł w formie dotacji z WFO-
ŚiGW we Wrocławiu), 

3.  Organizację i funkcjonowanie trans-
portu zbiorowego (linie autobusowe) 
– 3.140.000 zł, 

4.  Utrzymanie i rozbudowa dróg gminnych 
– 15.907.190 zł (tj. m.in. równanie, 
ścinka pobocza – 500.000 zł, odśnie-
żanie – 800.000 zł, dostawę kruszywa 
– 500.000 zł, naprawę nawierzchni dróg 
utwardzonych – 420.000 zł, naprawę 
i czyszczenie kanalizacji deszczowych, 
przepustów – 240.000 zł, budowę i moder-
nizację dróg- 11.785.190 zł)

5.  Administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami i gruntami gminnymi – 2.278.700 zł, 

6.  Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego, utrzymanie cmentarzy 
komunalnych- 446.950 zł, 

7.  Funkcjonowanie urzędu gminy, Rady Gminy, 
wydatki związane z poborem podatków, 
promocja gminy – 9.180.733 zł, 

8.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę 
przeciwpożarową, obronę narodową, zarzą-
dzanie kryzysowe- 951.008 zł, 

9.  Spłatę odsetek od zaciągniętych i planowa-
nych pożyczek i kredytów – 2.450.000 zł, 

10.  Funkcjonowanie wszystkich typów szkół, 
przedszkoli publicznych i niepublicznych, 
dowozy uczniów do szkół oraz remonty 
i rozbudowę szkół- 28.799.966 zł, 

11.  Program zdrowotny (szczepienie przeciw-
ko HPV dziewcząt) – 75.000 zł, 

12.  Realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych – 635.000 zł (tj. na konserwację 
urządzeń i zakup nowych placów zabaw, 

dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, 
prowadzenie punktów konsultacyjnych, 
organizację wyjazdów na obozy i kolonie, 
montaż siłowni napowietrznych). 

13.  Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, wypłaty zapomóg i zasiłków 
– 5.595.605 zł, 

14.  Dofinansowanie wypoczynku letniego 
przez stowarzyszenia, wypłaty stypendiów 
– 90.00 zł, 

15.  Utrzymanie i rozbudowa sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych – 7.828.000 zł, 

16.  Wywóz odpadów segregowanych 
– 2.797.810 zł, (w tym wykonanie obo-
wiązków wynikających z ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości) 

17.  Sprzątanie przystanków i innych terenów 
użyteczności publicznych – 467.700 zł, 

18.  Utrzymanie i tworzenie terenów zielonych 
– 570.000 zł, 

19.  Wyłapywanie i pobyt w schroniskach 
bezdomnych zwierząt – 80.000 zł, 

20.  Opłatę za zużytą energię elektryczną 
i konserwację urządzeń i rozbudowę sieci 
elektrycznych – 4.392.880 zł, 

21.  Konserwację obiektów zabytkowych 
– 130.000 zł, 

22.  Działalność kulturalną (tj. funkcjonowanie 
świetlic, Gminnego Ośrodka Kultury) 
– 1.018.084 zł, 

23.  Działalność gminnych bibliotek – 910.000 
zł, 

24.  Krzewienie kultury fizycznej (w tym dota-
cje na działalność stowarzyszeń sporto-
wych) – 868.867 zł. 

sylwiA BARGŁowskA
wydział finansów publicznych

Budżet Gminy na 2013 rok
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W związku z licznymi wątpliwościa-
mi mieszkańców otworzyliśmy już 
na naszej stronie www.gmina.dlu-
goleka.pl zakładkę „ustawa śmie-
ciowa”, gdzie będzie można zadać 

pracownikom wydziału ochrony środowiska pyta-
nia w sprawie nowelizacji. Nie wszyscy mają jednak 
dostęp do internetu, dlatego wszelkie ustalenia bę-
dziemy publikować na łamach naszej gazety. 

W jaki sposób będzie określana 
stawka za wywóz odpadów?
Do 15 marca każDy właściciel nie-
ruchomości musi wypełnić Dekla-
rację, w której określi liczbę osób 
faktycznie ją zamieszkujących  
(nie zamelDowanych!) oraz sposób 
zbierania odpadów (selektywnie, czy jako zmie-
szane); właściciele firm deklarują ile pojemników 
(worków) o określonej pojemności będą potrze-
bować do zebrania wytworzonych odpadów ko-
munalnych, uwzględniając również sposób ich 
zbierania – selektywny, czy jako odpady zmie-
szane. Od tego zależeć będzie cena odbioru. 

Co powinienem zrobić, gdy  
zmieni się liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość?
W przypadku zmiany liczby osób zamieszku-
jących nieruchomość, właściciel zobowiązany 
będzie do zaktualizowania deklaracji w ciągu 
dwóch tygodni od momentu zmiany danych. 

Skąd mam wziąć deklarację?
Deklaracje są do pobrania bezpośrednio w urzędzie 
gminy oraz na stronie internetowej www.gmina.
dlugoleka.pl. Część z nich będzie dostarczona rów-
nież przez przeszkoloną grupę chętnych osób, któ-
rzy w razie potrzeby pomogą je wypełnić i zwrócą 
do urzędu. W naszej gminie chęć udziału w tym 
przedsięwzięciu zgłosili prawie wszyscy sołtysi. 

Jaka jest wysokość opłaty, jeśli 
zdecyduję się segregować śmieci 
i jak często muszę ją regulować?
Wysokość opłaty w przypadku zadeklarowania se-
lektywnej zbiórki wyniesie 11,50 zł/ 1 m-c od oso-
by, niezależnie od wieku i powinna być wnoszona 
kwartalnie tzn. do: 15 lipca, 15 października, 15 
stycznia i 15 kwietnia. Czteroosobowa rodzina 
zapłaci:
11,50 zł x 4 osoby = 46 zł/m-c
 46 zł x 3 m-ce (kwartał) = 138 zł/3 m-ce

A jeśli nie zdecyduję się  
na segregowanie śmieci?
Wysokość opłaty dla osób niesegregujących 
odpady będzie dwukrotnie większa i w skali 
miesiąca wyniesie 23 zł od osoby, niezależnie 
od wieku. Również powinna być wnoszona 
kwartalnie, tzn. do: 15 lipca, 15 października, 15 
stycznia i 15 kwietnia. Czteroosobowa rodzina 
zapłaci: 
 23 zł x 4 osoby = 92 zł/m-c
 92 zł x 3 m-ce (kwartał) = 276 zł/3 m-ce
Koszty są nieporównywalnie większe, dlatego 
zdecydowanie bardziej opłaca się segregować 
odpady. Poza środowiskiem odczują to również 
nasze portfele.

Z czego wynika różnica stawek?
Koszt całego systemu gospodarki odpadami w du-
żym stopniu zależeć będzie od mieszkańców gminy. 
Wszystkie odpady zmieszane muszą trafić do Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych (RIPOK), która znajduje się ok. 75 km 
od Długołęki, w Rudnej Wielkiej i muszą być pod-
dane procesowi odzysku. Koszty tej operacji – odzy-
sku bioodpadów, odpadów wysokoenergetycznych 
itp. są bardzo wysokie, stąd m.in. wyższa opłata 
za odbiór śmieci zmieszanych. Odpady selektywnie 
zebrane nie muszą trafiać do RIPOK-u, mogą być 
przekazane do recyklingu, stąd segregacja może 
wpłynąć na koszty działania całego systemu, a to 

oczywiście znajdzie swoje odbicie w stawce, jaką 
mają płacić mieszkańcy. Wpływy z opłaty muszą 
sfinansować koszty systemu, nie mogą jednak sta-
nowić nieuzasadnionego dochodu gminy. System 
musi się bilansować. 
rzetelne wypełnienie deklaracji i prawidłowe 
sortowanie odpadów = obniżenie stawki.

A co z nieruchomościami  
niezamieszkałymi?
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych 
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych uzależniona jest od ilości pojemników 
(worków) stawki za konkretny gabaryt, częstotli-
wości wywozu oraz sposobu odbierania odpadów 
(odpady zbierane selektywnie będą generować 
mniejsze koszty).
selektywna zbiórka: 
worek 60 litrów (na szkło) – 8,50 zł
pojemnik lub worek 120 litrów – 17 zł
pojemnik 240 litrów – 33 zł; pojemnik 1100 
litrów – 150 zł; pojemnik 1500 litrów – 180 zł; 
pojemnik 2500 litrów – 220 zł; kontener 5000 
litrów – 580 zł; kontener 7000 litrów – 800 zł
odpady zmieszane:
120 litrów – 34 zł; 240 litrów – 66 zł; 1100 li-
trów – 300 zł; 5000 litrów – 1160 zł; 7000 li-
trów – 1600 zł

Jak często będą odbierane  
odpady?
W zamian za wniesione opłaty, gmina gwarantuje 
odbiór odpadów: zmieszanych – raz na dwa ty-
godnie, selektywnie zebranych – raz w miesiącu, 
wielkogabarytowych – dwa razy w roku, zielonych 
w okresie wegetacyjnym – raz na dwa tygodnie. 
Przeterminowane leki będzie można oddawać 
w aptekach, a odpady problemowe (chemikalia, 
odpady budowlane do 300 kg w skali roku oraz 
odpady wielkogabarytowe) w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie.

Skąd wziąć pojemniki i worki?
Idea nowego systemu gospodarki odpadami, 
choć z założenia słuszna, w zapisach ustawy za-
wiera wiele wątpliwości. Nakłada m.in. obowią-
zek zaopatrzenia się właścicieli nieruchomości 
w pojemniki na odpady. Traktuje worki jako 
pojemniki. Nowy system przewiduje, że w więk-
szości przypadków selektywna zbiórka odpa-
dów odbywać się będzie w workach, tak więc 
to właściciele nieruchomości powinni się w nie 
zaopatrzyć. Przewidywane w styczniu zmiany 
w ustawie mają to zmienić – to firma odbierająca 
odpady ma obowiązek zaopatrzyć nieruchomość 
w worki. Każdy właściciel nieruchomości otrzy-
ma od nas na początek „pakiet startowy”, a póź-
niej worki pełne będą zamieniane na puste.

ADRiAN wAlCZyk, TADEUsZ lUTy

ŚmiECiOWE ZmiaNy
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawia 
wiele trudności zarówno pracownikom urzędów jak i mieszkańcom. 
Pierwsi muszą stworzyć taki system naliczania opłat, który nie dość, 
że pokryje wszystkie wygenerowane koszty, to musi być możliwy 
do wyegzekwowania, drudzy chcą z kolei wiedzieć ile, jak, gdzie, po co…

Na stronie internetowej zamieściliśmy sondę, 
w której pytaliśmy was: jakiej pomocy w 

uzyskaniu wszelkich informacji nt. segregacji 
odpadów oczekujecie od gminy? Poniżej 

prezentujemy procentowe wyniki sondażu.

Artykuł  
w „Gazecie 
Gminy 
Długołęka” 
8 %

Publikacja na stronie 
internetowej 32%

w najbliższym czasie na stronie 
internetowej zamieścimy informację o 

terminach i miejscach spotkań mieszkańców 
z pracownikiem. 

Spotkania  
z pracownikiem 

ochrony  
środowiska  

36%

Ulotka  
informacyjna  

12%

Film 
krótkometrażowy 

12%
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Mamy trzech partnerów 
i bardzo to sobie chwalimy. 
Z pierwszym z nich 
„oficjalnie” spotykamy się  
już dziewięć lat, z drugim  
– osiem, a z trzecim – blisko 
cztery lata. Nasze relacje są 
bardzo dobre: odwiedzamy 
się, piszemy do siebie, 
dzwonimy, mailujemy…

mowa oczywiście o naszych zagra-
nicznych partnerskich gminach 
z Niemiec, Ukrainy i Włoch. 
Dowodem rozwijającej się mię-
dzy nami współpracy może być 

miniony rok 2012. Wspólnie pracowaliśmy 

nad projektami złożonymi do Komisji Europej-
skiej. Gdy pierwsza próba uzyskania dofinanso-
wania na realizację dużego, międzynarodowego 
projektu skierowanego do osób starszych nie po-
wiodła się, pojechaliśmy do Fossano (Włochy), 
aby wspólnymi siłami spróbować ulepszyć wnio-
sek, a przy okazji omówić dalszą współpracę. 
W 2012 r. spotkaliśmy się dwukrotnie z naszym 
najstarszym partnerem – miastem Velen. W lip-
cu tradycyjnie gościliśmy 30-osobową niemiecką 
delegację, natomiast w sierpniu dwuosobowa re-
prezentacja naszej gminy pojechała do Niemiec 
na uroczyste obchody nadania gminie Velen 
praw miejskich. Rozpoczęliśmy razem również 
przygotowania do jubileuszu 10 lat naszej współ-
pracy, który przypada w obecnym roku 2013.
Z miastem Sarny na Ukrainie, mieliśmy 
okazję spotkać się w styczniu ubiegłego 

roku. Zaproszona ukraińska delegacja wraz 
z pozostałymi gośćmi i  mieszkańcami na-
szej gminy uczestniczyła w ważnej dla nas 
uroczystości nadania tytułu honorowego 
obywatela gminy Długołęka panu Janowi 
Biliszczukowi i panu Rafałowi Dutkiewiczo-
wi. Ponadto w sierpniu 2012 r. otrzymaliśmy 
zaproszenie na obchody 20. rocznicy odda-
nia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego 
dla parafii rzymsko-katolickiej w Sarnach. 
Niestety przedstawiciele władz nie mogli 
uczestniczyć w wydarzeniu. Wójt gminy 
Długołęka przekazała życzenia z okazji jubi-
leuszu, a także podziękowania za zaprosze-
nie na uroczystość.

kARoliNA hoRNiCkA
wydział pozyskiwania zewnęTrznych środków 
finansowych i współpracy zagranicznej

Budżet naszej gminy w roku 2012 
przybrał barwy niebiesko-żółte. 
Z pozyskanych ponad sześciu milionów 

złotych, aż 80 % to środki z Unii Europejskiej.
Tradycyjnie udało nam się otrzymać wsparcie 
finansowe na przebudowy dróg, budowę oczysz-
czalni oraz kanalizacji. Najbardziej cieszą nas jednak 
dotacje na opiekę i edukację dzieci 
i młodzieży, zaczynając od żłobka, a kończąc 
na liceum, w którym w 2012 r. zakończono 
prowadzenie dodatkowych lekcji dla młodzieży. 
Nie udało się niestety zdobyć pieniędzy dla dzieci 
z klas IV-VI, ponieważ projekt naszej gminy, który 
dotyczył m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu 
multimedialnego dla szkół, w drodze losowania nie 
został wybrany do dofinansowania. 
Zabrakło nam szczęścia także przy projektach, 
dotyczących budowy drogi transportu ciężkiego 
Kamień–Byków, remontu świetlicy w Bykowie, 
zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Łozina, czy montażu windy dla niepełnospraw-
nych w szkole w Kiełczowie. Niestety kończące 
się pieniądze przeznaczone do wykorzystania w la-
tach 2007-2013 oraz wysokie dochody i niskie 
bezrobocie w gminie Długołęka to główne przyczy-
ny, przez które nasze projekty, pomimo pozytywnej 
oceny formalnej, nie otrzymują dofinansowania 
lub często znajdują się na listach rezerwowych 
w oczekiwaniu na ewentualne uwolnienie środków. 
Warto jednak wspomnieć, że czekamy jeszcze 
na oceny i decyzje, dotyczące projektów z zakre-
su przebudowy dróg w Wilczycach, Długołęce 
i Kiełczowie oraz przebudowy budynku na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. W przy-
padku „pomyślnych wiatrów”, budżet naszej gminy 
zasilą dodatkowo ponad dwa miliony złotych.

kARoliNA hoRNiCkA
wydział pozyskiwania zewnęTrznych środków 
finansowych i współpracy zagranicznej

Partnerstwu mówimy taK!

Milionowe wsparcie

PoZyskANE DoTACJE

ilE? NA Co?

Unia Europejska

3 118 174 zł Budowa grupowej oczyszczalni ścieków w Borowej wraz z siecią kan. sanit. - etap I.

980 000 zł Telebimy - nowoczesne e-usługi w dolnośląskich gminach. Projekt partnerski.

615 060 zł Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy.

209 525 zł Edukacja przedszkolna - właściwe miejsce - właściwy czas.

82 150 zł Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  
szkół podstaw.

21 327,04 zł Ścieżki rowerowe okiem kamery. (Warsztaty filmowe dla mieszkańców gminy  
Długołęka)

24 942,92 zł Poznaj swojego sąsiada. (Projekt aktywizujący społeczności lokalne w gminie Długołęka)

Budżet państwa

270 009 zł Budowa żłobka Długołęce

172 800 zł Skała - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 59).

123 520 zł Pasikurowice etap II - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

593 000 zł Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko  
- ORLIK 2012” w Łozinie

48 465 zł Usuwanie azbestu z terenu gminy Długołęka w roku 2012.

17 800 zł Umocnienie dna i skarp rowu R-H3 w Kiełczowie i renowacja rowu R-G2  
w Brzeziej Łące.

9 000 zł Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Kiełczowie. (Projekt dotyczący 
zatrudnienia osoby do organizowania zajęć sportowych na kompleksie boisk.)

9 000 zł Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Brzeziej Łące. (Projekt dotyczący 
zatrudnienia osoby do organizowania zajęć sportowych na kompleksie boisk.)
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Śnieg na „ósemce”

wraz z coraz mocniej zasypującym nas śniegiem 
i stopniowo rosnącym mrozem, częściej 
odpowiadamy na pytania dotyczące odśnieżania 

krajowej „ósemki”. 
Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości informujemy, że 
do czasu uzyskania przez GDDKiA wszystkich decyzji, 
zezwalających na użytkowanie trasy S8 (trwa procedura), 
„ósemka” pozostaje w ich władaniu. Niestety ani przed-
stawiciele GDDKiA, ani tym bardziej my, nie jesteśmy 
w stanie jednoznacznie określić terminu uzyskania tej 
decyzji, a co za tym idzie – daty, od której droga krajowa 
nr 8 stanie się własnością gminy Długołęka. W dalszym 
ciągu, zarówno za odśnieżanie jak i za wszelkie inne czyn-
ności dokonywane w obrębie „ósemki”, odpowiedzialna 
jest GDDKiA. 

kATARZyNA woliCkA 
wydział remonTów i inwesTycji

kolejny rok zawsze przynosi 
ze sobą nowe zadania 
inwestycyjne, jednak nie można 

zapominać o tych, które trwają 
od kilku, czasem nawet kilkunastu 
miesięcy. w gminie cały czas 
aktualnym tematem są trwające 
prace projektowe budowy kanalizacji 
sanitarnych w kiełczowie, szczodrem 
i Domaszczynie.
Jedną z głównych przyczyn wydłużających 
się terminów jest problem z uzyskiwa-
niem zgód od prywatnych właścicieli 
na lokalizacje sieci w działkach, będących 
ich własnością. Obecnie trwają rozmowy 
mające na celu doprowadzenie do pomyśl-
nego zakończenia prac i przekazania nam 

projektów. Na przełomie I oraz II kwartału 
bieżącego roku otrzymamy kompletny 
projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Do-
maszczynie i Szczodrem, a na przełomie III 
i IV kwartału – projekt dla sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kiełczowie. 

kATARZyNA woliCkA 
 wydział remonTów i inwesTycji

Zgodnie z przyjętą przez radnych 
uchwałą budżetową, najwięcej pie-
niędzy  - bo aż 5,5 mln zł - w bieżą-
cym roku przeznaczono na komplek-
sową (wraz z kanalizacją deszczową 

oraz oświetleniem ulicznym) budowę dróg. 
W pierwszej kolejności planujemy rozpocząć 
prace drogowe w:
• kamieniu przy ul. Koralowej;
•  mirkowie, przy ul. Brzozowej, ul. Topolo-

wej, ul. Sosnowej i ul. Świerkowej;
• wilczycach, przy ul. Polnej.
Poza kompleksowymi przebudowami pla-
nujemy również – zgodnie z już przyjętą, 
wieloletnią praktyką - wykonać w możliwie 
jak najszybszym terminie modernizacje na-
wierzchni dróg. Przeznaczyliśmy na ten cel 
3,5 mln zł. Ze względu na bardzo dużą liczbę 
wniosków, w pierwszej kolejności wójt gminy 
zdecydowała, by wykonać wskazane prace w:
• Wilczycach • Kiełczowie • Mirkowie • Go-
dzieszowej • Ramiszowie • Brzeziej Łące 
• Pasikurowicach • Oleśniczce • Łozinie • 
Pruszowicach • Bielawie
Jeśli po wykonaniu wszystkich wskazanych po-
wyżej inwestycji pozostaną wolne środki, nie-
zwłocznie przystąpimy do realizacji kolejnych, 
po wcześniejszym zaprojektowaniu i uzyskaniu 
decyzji zezwalającej na ich realizację. Przygo-
towując się do inwestycji na kolejne lata, radni 

zabezpieczyli pieniądze na nowe projekty dro-
gowe. W ramach tych środków podpisaliśmy 
umowy na opracowanie projektów przebudo-
wy dróg w Długołęce (ul. Modrzewiowej, ul. 
Wierzbowej, ul. Zachodniej, ul. Cisowej oraz ul. 
Okrężnej). Gotowego projektu oczekujemy na 
przełomie I i II kwartału 2014 roku.

Nowe sieci
Są niezwykle ważne – przede wszystkim z 
ekologicznego punktu widzenia. Umożliwiają 
mieszkańcom korzystanie z sieci kanalizacji 
sanitarnych. W tegorocznym budżecie radni 
zabezpieczyli  900 tys. zł z przeznaczeniem na 
kolejne odcinki. W II kwartale tego roku pla-
nujemy rozpocząć budowę odcinków w:
•  kiełczowie przy ul. Różanej, Ładnej i Wi-

śniowej;
• wilczycach przy fragmencie ul. Familijnej.
Pełną parą prace ruszą od 2014 roku. Wtedy, 
zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą fi-
nansową, rozpocznie się nowy okres progra-
mowania w zakresie środków unijnych dla in-
westycji budowy sieci kanalizacji sanitarnych, 
a w konsekwencji można będzie starać się o 
bardzo duże pieniądze na ich realizację.

Odświeżone świetlice wiejskie
Zgodnie z przyjętym budżetem przeprowadzi-
my również remonty w wybranych budynkach 

świetlic wiejskich. Pierwsza na liście jest świe-
tlica w Rakowie. Po zakończeniu prac i ich roz-
liczeniu, podjęte zostaną decyzje o kolejnych 
remontach, które będą uzależnione przede 
wszystkim od pozostałej w budżecie kwoty do 
rozdysponowania. Jeśli pozostaną wolne środki, 
prace rozpoczniemy w Bielawie, Brzeziej Łące, 
Pruszowicach oraz Piecowicach.

Oświetlenie uliczne
Jego budowa, podobnie jak budowa nowych 
dróg, jest najbardziej wyczekiwana, a jedno-
cześnie najwyraźniej odczuwalna – już po za-
kończeniu – przez nas wszystkich. Radni 
zabezpieczyli na ten cel aż 1,5 mln zł. Sama 
budowa oświetlenia drogowego trwa sto-
sunkowo krótko, gorzej jest z pracami pro-
jektowymi, które mogą potrwać nawet rok. 
Dlatego już w zeszłym roku rozpoczęliśmy 
przygotowania, by móc sprawnie i szybko 
oświetlić choć część naszej gminy.
Już do końca pierwszego kwartału planujemy 
zlecić jak największą liczbę robót budowla-
nych, tak by w miarę pozostałych w budżecie 
środków realizować systematycznie kolejne.

kATARZyNA woliCkA
wydział remonTów i inwesTycji

Co z tą kanalizacją?

r budowa oczyszczalni ścieków w borowej. 

r  prace budowlane przy żłobku Trwają. 

Rok inwestycji
Rozpoczął się nowy rok, a my wraz z nim przygotowujemy 
się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji. Procedury wyboru 
wykonawców ruszyły pełną parą, tak byśmy mogli korzystać 
z nowych, utwardzonych i oświetlonych dróg, z kanalizacji 
sanitarnej, a także z wyremontowanych i odświeżonych 
świetlic wiejskich. 
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Mamy trzech partnerów 
i bardzo to sobie chwalimy. 
Z pierwszym z nich 
„oficjalnie” spotykamy się  
już dziewięć lat, z drugim  
– osiem, a z trzecim – blisko 
cztery lata. Nasze relacje są 
bardzo dobre: odwiedzamy 
się, piszemy do siebie, 
dzwonimy, mailujemy…

mowa oczywiście o naszych zagra-
nicznych partnerskich gminach 
z Niemiec, Ukrainy i Włoch. 
Dowodem rozwijającej się mię-
dzy nami współpracy może być 

miniony rok 2012. Wspólnie pracowaliśmy 

nad projektami złożonymi do Komisji Europej-
skiej. Gdy pierwsza próba uzyskania dofinanso-
wania na realizację dużego, międzynarodowego 
projektu skierowanego do osób starszych nie po-
wiodła się, pojechaliśmy do Fossano (Włochy), 
aby wspólnymi siłami spróbować ulepszyć wnio-
sek, a przy okazji omówić dalszą współpracę. 
W 2012 r. spotkaliśmy się dwukrotnie z naszym 
najstarszym partnerem – miastem Velen. W lip-
cu tradycyjnie gościliśmy 30-osobową niemiecką 
delegację, natomiast w sierpniu dwuosobowa re-
prezentacja naszej gminy pojechała do Niemiec 
na uroczyste obchody nadania gminie Velen 
praw miejskich. Rozpoczęliśmy razem również 
przygotowania do jubileuszu 10 lat naszej współ-
pracy, który przypada w obecnym roku 2013.
Z miastem Sarny na Ukrainie, mieliśmy 
okazję spotkać się w styczniu ubiegłego 

roku. Zaproszona ukraińska delegacja wraz 
z pozostałymi gośćmi i  mieszkańcami na-
szej gminy uczestniczyła w ważnej dla nas 
uroczystości nadania tytułu honorowego 
obywatela gminy Długołęka panu Janowi 
Biliszczukowi i panu Rafałowi Dutkiewiczo-
wi. Ponadto w sierpniu 2012 r. otrzymaliśmy 
zaproszenie na obchody 20. rocznicy odda-
nia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego 
dla parafii rzymsko-katolickiej w Sarnach. 
Niestety przedstawiciele władz nie mogli 
uczestniczyć w wydarzeniu. Wójt gminy 
Długołęka przekazała życzenia z okazji jubi-
leuszu, a także podziękowania za zaprosze-
nie na uroczystość.

kARoliNA hoRNiCkA
wydział pozyskiwania zewnęTrznych środków 
finansowych i współpracy zagranicznej

Budżet naszej gminy w roku 2012 
przybrał barwy niebiesko-żółte. 
Z pozyskanych ponad sześciu milionów 

złotych, aż 80 % to środki z Unii Europejskiej.
Tradycyjnie udało nam się otrzymać wsparcie 
finansowe na przebudowy dróg, budowę oczysz-
czalni oraz kanalizacji. Najbardziej cieszą nas jednak 
dotacje na opiekę i edukację dzieci 
i młodzieży, zaczynając od żłobka, a kończąc 
na liceum, w którym w 2012 r. zakończono 
prowadzenie dodatkowych lekcji dla młodzieży. 
Nie udało się niestety zdobyć pieniędzy dla dzieci 
z klas IV-VI, ponieważ projekt naszej gminy, który 
dotyczył m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu 
multimedialnego dla szkół, w drodze losowania nie 
został wybrany do dofinansowania. 
Zabrakło nam szczęścia także przy projektach, 
dotyczących budowy drogi transportu ciężkiego 
Kamień–Byków, remontu świetlicy w Bykowie, 
zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Łozina, czy montażu windy dla niepełnospraw-
nych w szkole w Kiełczowie. Niestety kończące 
się pieniądze przeznaczone do wykorzystania w la-
tach 2007-2013 oraz wysokie dochody i niskie 
bezrobocie w gminie Długołęka to główne przyczy-
ny, przez które nasze projekty, pomimo pozytywnej 
oceny formalnej, nie otrzymują dofinansowania 
lub często znajdują się na listach rezerwowych 
w oczekiwaniu na ewentualne uwolnienie środków. 
Warto jednak wspomnieć, że czekamy jeszcze 
na oceny i decyzje, dotyczące projektów z zakre-
su przebudowy dróg w Wilczycach, Długołęce 
i Kiełczowie oraz przebudowy budynku na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. W przy-
padku „pomyślnych wiatrów”, budżet naszej gminy 
zasilą dodatkowo ponad dwa miliony złotych.

kARoliNA hoRNiCkA
wydział pozyskiwania zewnęTrznych środków 
finansowych i współpracy zagranicznej

Partnerstwu mówimy taK!

Milionowe wsparcie

PoZyskANE DoTACJE

ilE? NA Co?

Unia Europejska

3 118 174 zł Budowa grupowej oczyszczalni ścieków w Borowej wraz z siecią kan. sanit. - etap I.

980 000 zł Telebimy - nowoczesne e-usługi w dolnośląskich gminach. Projekt partnerski.

615 060 zł Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy.

209 525 zł Edukacja przedszkolna - właściwe miejsce - właściwy czas.

82 150 zł Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  
szkół podstaw.

21 327,04 zł Ścieżki rowerowe okiem kamery. (Warsztaty filmowe dla mieszkańców gminy  
Długołęka)

24 942,92 zł Poznaj swojego sąsiada. (Projekt aktywizujący społeczności lokalne w gminie Długołęka)

Budżet państwa

270 009 zł Budowa żłobka Długołęce

172 800 zł Skała - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 59).

123 520 zł Pasikurowice etap II - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

593 000 zł Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko  
- ORLIK 2012” w Łozinie

48 465 zł Usuwanie azbestu z terenu gminy Długołęka w roku 2012.

17 800 zł Umocnienie dna i skarp rowu R-H3 w Kiełczowie i renowacja rowu R-G2  
w Brzeziej Łące.

9 000 zł Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Kiełczowie. (Projekt dotyczący 
zatrudnienia osoby do organizowania zajęć sportowych na kompleksie boisk.)

9 000 zł Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Brzeziej Łące. (Projekt dotyczący 
zatrudnienia osoby do organizowania zajęć sportowych na kompleksie boisk.)
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ogromnym przedsięwzięciem 
gminy jest tworzenie nowego 
studium. Prace trwają od 2010 
roku – dlaczego tak długo?
szymon truszczyński: 
Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Długołęka jest 
ważnym dokumentem strategicz-
nym, który ma ściśle określoną 
procedurę sporządzania. Naru-
szenie skomplikowanej procedury 
formalno-prawnej skutkowałoby 
nieważnością dokumentu, na co 
nie możemy pozwolić. Etapy 
w procedurze sporządzania są 
stosunkowo długie, ponieważ 
muszą się spotkać z aprobatą 
mieszkańców – wszystko to po-
woduje, że studium sporządza się 
często przez kilka lat. Opracowa-
nie dotyczy całej gminy Długołę-
ka, a to przecież ponad 20000 ha, 
na których zamieszkuje ok. 25 tys. 
mieszkańców. Obecnie obowiązu-
jący dokument studium bardzo się 
zdezaktualizował i niezbędna była 
szczegółowa inwentaryzacja gmi-

ny oraz zbadanie różnego rodzaju 
uwarunkowań (w tym zupełnie 
nowego układu komunikacyjne-
go), co również wydłużyło proce-
durę sporządzania. 

jakie problemy napotkał pan 
w trakcie opracowywania 
studium?
s.t.:  Problemów jest wiele 
i musimy je rozwiązywać tak, 
aby nie zaszkodzić przyrodzie, 
krajobrazowi, architekturze, 

a przede wszystkim mieszkań-
com gminy Długołęka. Bardzo 
trudno uzyskać różnego rodza-
ju uzgodnienia od ponad 40. 
instytuc j i  zapewniając ych 
sprawne funkcjonowanie gmi-
ny. Często trzeba „wojować”, 
aby uzyskać zgodę na zagospo-
darowanie jakiegoś fragmentu 
gminy. Trudno jest też stworzyć 
dokument, który nie narusza 
polskiego prawa, nie niszczy 
przestrzeni, a jednocześnie wy-

chodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, którzy chcą in-
westować i przekształcać swoje 
nieruchomości.

co uchwalenie studium da 
mieszkańcowi?
s.t.: Studium jest gminnym 
aktem kierownictwa wewnętrz-
nego i wytyczną do sporządza-
nia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 
Plany sporządzone przez wójta 
na podstawie nowego studium, 
wpłyną na ogólny rozwój spo-
łeczno-gospodarczy gminy. 
Przełoży się to na rozwój przed-
siębiorstw, za czym idą miejsca 
pracy, lepsza jakość mieszkania 
i podróżowania, lepsza oferta 
rekreacyjna, kulturalna i edu-
kacyjna. Podstawowym zało-
żeniem nowego studium jest 
poprawa jakości życia każdego 
mieszkańca gminy Długołęka 
na wielu płaszczyznach.
rozmawiała  
Dorota wołowiec

Dlaczego studium jeszcze niegotowe?
W marcu kolejne wyłożenie studium, ale czy ostatnie? M.in. o trudnościach podczas tworzenia 
projektu oraz o tym dlaczego tak długo to trwa, opowiada szymon truszczyński.
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Krzyżówka Gminna
 1. Miejsce, w którym są składowane odpady zmieszane
 2. Musisz wypełnić do 15 marca
 3. Gwiazda muzyczna 40-lecia
 4. Projektuje Szymon Truszczyński
 5.  Wolontariusz z Włoch na „Wieczorach z kulturą europejską”
 6. Impreza, która zainaugurowała tegoroczne ferie
 7.  Ulica w Wilczycach, na której planowana jest w tym roku 

budowa sieci kanalizacyjnej
 8.  Miejscowość, w której odbędzie się pierwszy w tym roku 

remont świetlicy wiejskiej
 9. Miejscowość, w której odbyło się spotkanie noworoczne
10. Zagraniczny partner z Włoch
11. Warstwa lodu, pokrywająca nad ranem drogi

Rozwiąż krzyżówkę, rozszyfruj hasło i wygraj gadżety!
Osoba, która jako pierwsza wpisze hasło z krzyżówki na naszym profi-
lu na Facebooku, otrzyma od nas paczkę z gadżetami, wśród których 
znajdzie się gminny kubek , cieszący się ostatnio dużą popularnością. 
A kawa smakuje w nim znakomicie… 

RoZwiĄZANiE kRZyżÓwki

r pracowniczki urzędu analizują sTudium.
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