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z życIa gmIny

Drodzy  

mieszkańcy!

Najpiękniejsze i wyjątkowo rodzinne święta przed nami! Uwiel-
biam ten czas, gdy spotykam się z całą rodziną przy pięknie 
i smacznie zastawionym stole, gdy śpiewamy kolędy, wy-

mieniamy się podarunkami, a później wspólnie uczestniczymy w mszy 
pasterskiej. Zanim jednak rozpoczniemy obchody Bożego Narodzenia, 
często pochłania nas świąteczna gorączka przygotowań. Mam nadzie-
ję, że w tym roku pomogliśmy Państwu skutecznie zbić temperaturę 
tej gorączki za sprawą I Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Jeśli nam się to udało, a jarmark przypadł Państwu do gustu,  
to proszę o komentarze na Facebooku gminnym. Ta wiedza pozwoli 
nam na podjęcie decyzji o kontynuacji wydarzenia.
Święta to oczywiście moc prezentów pod choinką. Ja również przy-
gotowałam niespodziankę dla Państwa. Jest nią specjalny dodatek, 
który znajdziecie Państwo w tym numerze gazety. To prezent przezna-
czony bardziej dla męskiej części czytelników, dotyczy bowiem podsu-
mowania sportowych sukcesów gminnych klubów i sportowców. Mam 
nadzieję, że będzie on ciekawą lekturą. 
W ostatnim w roku numerze gazety gminnej zawsze zamieszczamy 
podsumowanie pracy wójta i urzędników (str. 6-8). Zachęcam do  
zapoznania się również z naszymi planami na 2016 rok (str. 10).  
Te, zawarte w budżecie gminy, oczywiście będą poddane ocenie 
radnych podczas grudniowej sesji. Mam jednak nadzieję, że bardzo 
ambitna koncepcja budżetu na 2016 rok zyska akceptację rady 
gminy.
Polecam Państwu również relację z obchodów siedemdziesięciolecia 
dwóch gminnych szkół – w Brzeziej Łące oraz w Siedlcu (str. 5). Obie 
szkoły powstały tuż po wojnie i funkcjonują, oczywiście w całkowicie 
nowych budynkach, do dzisiaj. Gratuluję pięknego jubileuszu i wspa-
niałej organizacji obchodów tak znaczącej rocznicy.
Zapraszam również wszystkich miłośników ręcznych robótek  
na str. 12, gdzie znajdziecie instrukcję, jak krok po kroku stworzyć 
bardzo oryginalną ozdobę świąteczną, która przystroi Wasze domy. 
Zapraszamy następnie do nadsyłania na gminnego Facebooka zdjęć 
efektów swojej pracy. Spośród wszystkich wybierzemy i nagrodzimy 
trzy najpiękniejsze aranżacje. Szczegóły dotyczące konkursu znaj-
dziecie Państwo na www.facebook.com/wdlugolece.  
Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Unieważniony przetarg
18 listopada br. unieważniono prze-
targ na odbiór, transport i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
z terenu gminy Długołęka na rok 2016. 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych postępowanie 
zostało unieważnione, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, która została przeznaczona 
w budżecie na sfinansowanie zamó-
wienia. W związku z tym do końca mar-
ca 2016 roku odpady będą odbierane, 
na podstawie udzielonego zamówienia 
uzupełniającego, przez dotychczaso-
wego Wykonawcę tj. WPO ALBA S.A. 
W tym numerze gazetki znajdziecie 
Państwo harmonogramy odbioru od-
padów obejmujące pierwszy kwartał 
2016 roku: Ponadto są one dostępne 
na www.dlugoleka.bip.net.pl w zakład-
ce Ochrona Środowiska, u sołtysów 
oraz w siedzibie urzędu gminy. Pa-
miętajmy, że tylko segregując odpady 
zmniejszamy koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami.

Długołęka/Velen:  
Mamy środki finansowe  
na partnerski projekt
Gmina Długołęka otrzymała dofinan-
sowanie na projekt pn. „Długołęka 
– Velen – spojrzenie partnerów na 
przyszłość Europy”. W ramach projek-
tu współfinansowany będzie pobyt 
w Długołęce delegacji z partnerskie-
go miasta Velen (Niemcy) w czerwcu 
2016 r., który ma na celu wymianę 
poglądów i doświadczeń. Kwota dofi-
nansowania wynosi 5 tys. euro.

Czekamy na decyzje  
o dofinansowaniu
Gmina Długołęka stara się o dofinan-
sowanie na przebudowę dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych przy ul. 
Rubinowej i ul. Turkusowej w Kamieniu 
w ramach programu Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych. Planowana wysokość 
dofinansowania to ok. 140 tys. zł. Chce-
my też pozyskać pieniądze na działania 
w zakresie przygotowania programu 
rewitalizacji gminy Długołęka. Wniosko-
wana kwota dofinansowania to ok. 58 
tys. zł. Wyniki mają być ogłoszone na 
przełomie grudnia i stycznia.

NA SKRóTy
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Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych  
spokojem i miłością, niosących  

szczęście i wypoczynek, rodzinną atmosferę  
przy świątecznym stole oraz Nowego Roku, 

pełnego optymizmu, spełnienia  
osobistych i zawodowych zamierzeń

 życzy przewodniczący Rady gminy 
stanisław azarewicz

Prawdziwie radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia,  

wypełnionych rodzinnym ciepłem  
i refleksją nad tym co najważniejsze  
w życiu oraz uśmiechu i życzliwości  
na każdy dzień Nowego Roku 2016 

życzy Iwona agnieszka łebek 
wójt gminy Długołęka

Wszystkie drogi zostały  
zmodernizowane

Firma Skanska zakończyła moderni-
zację nawierzchni i konstrukcji dróg 
wraz z budową oświetlenia drogowego 
w Wilczycach na odcinku ul. Szkolnej 
i ul. Sportowej. Dobiegła końca również 
modernizacja dróg w Kątnej i Pietrzy-
kowicach. Wszystkie remonty dróg 
zaplanowane na ten rok zostały  
zrealizowane – w sumie wykonano  
ok. 2637 mb nawierzchni utwardzonej. 

Długołęka: Rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego - etap II

W ramach inwestycji wykonano już strop 
I piętra, a w bieżącym roku zaplanowano 
jeszcze do realizacji pokrycie dachowe, 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
(zewnętrznej), budowę ścian działowych 
oraz wykonanie części instalacji elektrycz-
nych oraz prac związanych z utwardze-
niem terenu patio.

Długołęka: Z sygnalizacją  
jest bezpieczniej
Na początku grudnia została uruchomio-
na sygnalizacja świetlna nieopodal stacji 
paliw Shell, co przyczyniło się do poprawy 

warunków bezpieczeństwa. Władze gminy 
dążyły do jej wybudowania zanim jeszcze 
zmieni się zarządca drogi – od 1 stycznia 
2016 r. ul. Wrocławska w Długołęce stanie 
się drogą wojewódzką pod zarządem 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Kiełczów:  
Zgodna przebudowana

Zakończono przebudowę ul. Zgodnej oraz 
wybranych sięgaczy ul. Wrocławskiej. 
Nowe nawierzchnie jezdni, ich odwodnie-
nie a także oświetlenie, mają przyczynić 
się do poprawy warunków bytowych 
mieszkańców oraz zwiększyć bezpieczeń-
stwo na drogach.

Długołęka: Sesja Rady Gminy
Na 29 grudnia zaplanowano sesję 
budżetową. W czasie spotkania radni 
zajmą się przede wszystkim uchwałą 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Długołęka na 
lata 2016-2025 oraz uchwałą budżeto-
wą na 2016 rok. 

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji

Harmonogram balów seniora
Wszystkich seniorów (wiek: 60+)  
zapraszamy w styczniu na bale organi-
zowane z myślą o najstarszych miesz-
kańcach naszej gminy. Imprezy odbędą 
się w szkołach w ośmiu miejscowoś-
ciach: w Mirkowie i w Szczodrem  
(12 stycznia), w Borowej i w Łozinie  
(14 stycznia), w Długołęce i w Siedlcu 
(19 stycznia), w Brzeziej Łące  
i w Kiełczowie (21 stycznia). Wstęp  
jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy! 

z życIa gmIny

NA SKRóTy                    NA SKRóTy                    NA SKRóTy

Sygnalizacja ułatwia życie kierowcom
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Nowa droga przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
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 Zmodernizowana droga w Kątnej
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Tak na razie wygląda plac budowy

Plan dowozów na Bale Seniora 2016
12 stycznia bal w szczodrem 
16:30 Domaszczyn (przystanek ul. Dębowa) – 
16:35 Domaszczyn (ul. Trzebnicka przy sklepie) 
– 16:40 Domaszczyn (ul. Wrocławska przy 
kościele) – Szczodre (sala gimnastyczna szkoły)
14 stycznia bal w łozinie (2 kursy)
kuRs 1: 16:00 Jaksonowice (przy kościele) – 
16:10 Skała (PKS przystanek) – 16:15 Węgrów 
(PKS przystanek)-16:20 Krakowiany (PKS 
przystanek) – 16:25 Bierzyce (przystanek 
PKS) – 16:30 – Łozina (szkoła)
kuRs 2: 16:40 – Łosice (PKS przystanek) 
– 16:45– Budziwojowice (PKS przystanek) – 
16:50 – Łozina (szkoła)
14 stycznia bal w borowej (2 kursy)
kuRs 1: 16:00 Dąbrowica (PKS przystanek) 
– 16:10 Dobroszów (PKS przystanek ) – 16:20 
Januszkowice (PKS przystanek) – 16:30 Stępin 
(PKS przystanek przy kościele) – Borowa 
(szkoła)
kuRs 2: 16:45 Byków (przy świetlicy) – Boro-
wa (szkoła)
19 stycznia bal w siedlcu (2 kursy)
kuRs 1: 16:00 Pruszowice (pętla) – 16:10– 
Ramiszów (PKS przystanek) – 16:20 Pasi-
kurowice (PKS przystanek przy cmentarzu, 
przystanek przy kościele) – Tokary (PKS 
przystanek) – Siedlec (szkoła)
kuRs 2: 16:40 Bąków (PKS przystanek) – 
16:45 Bukowina (PKS przystanek) – 16:50 
Pasikurowice (skrzyżowanie Wrocławska-
-Energetyczna) – 16:55 Godzieszowa (przysta-
nek PKS) – Siedlec (szkoła)
19 stycznia bal w Długołęce
16:45 Kamień (przystanek PKS) – Długołęka 
(szkoła)
21 stycznia bal w kiełczowie
16:30 Wilczyce (PKS przystanek) – 16:40 
Kiełczówek (PKS przystanek) –16:50 Kiełczów 
(szkoła)
21 stycznia w brzeziej łące (2 kursy)
kuRs 1: 16:00 Oleśniczka (PKS przystanek) 
– 16:10 Kątna (PKS przystanek) -Brzezia Łąka 
(szkoła)
kuRs 2: 16:30 Piecowice (pętla) – 16:40 Śli-
wice (PKS przystanek) - 16:45 Pietrzykowice 
(PKS przystanek) - Brzezia Łąka (szkoła)
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5 grudnia hala w borowej za-
mieniła się w scenę taneczną, 
na której o puchar wójta gminy 
Długołęka walczyło ponad 70 
par z całej polski.

Już po raz 11. odbył się Turniej Tań-
ca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy Długołęka, organizowany  
przez Wrocławską Akademię Tań-

ca Filia Gmina Długołęka oraz Uczniowski 
Klub Tańca Sportowego „Dance Academy”. 
- W rywalizacji turniejowej wzięło udział 
ponad 70 par z całej Polski, które podziwia-
liśmy w tańcach standardowych i latyno- 
amerykańskich – mówi Grzegorz Kijkowski, 
prezes „Dance Academy”. - Po raz pierwszy 
tak licznie dopisały pary seniorskie w ka-
tegorii 45+ - dodaje z radością organizator 
przedsięwzięcia. Podczas wieczornej gali od-
był się pokaz Grupy Desperados oraz aktual-
nych mistrzów okręgu dolnośląskiego i wi-
cemistrzów Polski w klasie B: Bartka Lorka 
i Barbary Rudkowskiej – mieszkanki gminy 
Długołęka.

agnieszka boruta
wydział promocji

Ogromu radości z wizyty starszego 
pana z siwą brodą nie było koń-
ca. Dzieci dostały już pierwsze 
prezenty podczas zabaw organi-

zowanych w naszej gminie z okazji Mikołajek. 
Sołtysi stanęli na wysokości zadania i wielu 
z nich zaprosiło w swoje gościnne progi pana 
w czerwonym kubraku oraz najmłodszych 
mieszkańców miejscowości. Henryk Miziniak 

z Godzieszowej gościł w świetlicy ponad 70 
dzieci. - Frekwencja przerosła moje najśmiel-
sze oczekiwania. Cieszę się, że mieliśmy tylu 
małych gości – mówi sołtys. Muzyka, tańce, 
konkursy, zabawy i długo wyczekiwane pre-
zenty – tak w skrócie można podsumować 
tamtejsze Mikołajki. Było świetnie!

agnieszka boruta
wydział promocji
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Turnieje co roku są profesjonalnym widowiskiem tanecznym wzbudzającym wiele emocji 

Czar tanecznych par

Witaj, Święty Mikołaju!

najlepsze wyniki 
reprezentantów 
gminy Długołęka:

10 -11 klasa e 
 III miejsce Michał Dzie-
dzic i Emilia Czopnik

12-13 open standard 
 II miejsce Dawid Kraw-
czyk i Martyna Piskozub

III miejsce Adrian Antos 
i Katarzyna Ludkiewicz

12-13 open La 
II miejsce Adrian Antos 
i Katarzyna Ludkiewicz
III miejsce Dawid Kraw-
czyk i Martyna Piskozub

pow. 16 r.ż. b Latin 
II miejsce Jakub Pietru-

cha i Kinga Szemiel
III miejsce  Wojciech Pio-
trowski i  Julia Dumań-
ska

pow. 16 r.ż. b standard 
II miejsce Bartek Lorek 
i Barbara Rudkowska
III miejsce Jakub Pietru-
cha i Kinga Szemiel
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Każdy mógł wyszeptać Mikołajowi swoje życzenia

Do wspólnej zabawy zaprosili najmłodszych pomocnicy Mikołaja

„Idzie, idzie święty 
z długą, siwą brodą 
a dwa aniołki za 
ręce go wiodą”.  
na początku  
grudnia najważ-
niejszym gościem 
w naszej gminie 
zdecydowanie  
był Święty mikołaj.



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   5

ostatnie tygodnie obfitowały 
w znaczące, szkolne wydarze-
nia w naszej gminie. Ważne 
momenty w swojej historii 
świętowały placówki w Wilczy-
cach, brzeziej łące i siedlcu.

G imnazjum w Wilczycach, dzięki 
staraniom rady rodziców i dyrek-
tor Iwony Gradzik, doczekało się 
swojego sztandaru – symbolu Pol-

ski i naszej „małej ojczyzny”. 30 listopada spo-
łeczność szkolna uczciła godnie to wydarzenie. 
- Od tego dnia już wszystkie gminne szkoły 
mają swój sztandar - powiedziała wójt Iwona 
Agnieszka Łebek. Podniośle i wzruszająco było 
także podczas jubileuszowych uroczystości szkół 
w Brzeziej Łące i Siedlcu. Obie obchodzą w tym 
miesiącu 70-lecie swojej działalności. Uczniowie 
przygotowali wzruszające i dopracowane w każ-
dym szczególe programy artystyczne, a dyrekto-
rzy dziękowali tym, którzy w kilkudziesięciolet-
niej historii zapisali się na kartach historii szkół, 

którymi zarządzają. - Lubię się tu uczyć, spędzać 
czas z kolegami z klasy. Nie wyobrażam sobie 
chodzić do innej szkoły – zapewnia Ania, uczen-
nica z Brzeziej Łąki, która wzięła czynny udział 
w przygotowaniach do jubileuszowej uroczysto-
ści. Na  spotkaniach nie zabrakło znamienitych 
gości, w tym emerytowanych nauczycieli, którzy 
ze wzruszeniem wrócili w szkolne progi.  Szko-
łę w Siedlcu swoją obecnością zaszczycił Roman 
Potocki, starosta wrocławski. Jeszcze raz gratulu-
jemy pięknej oprawy tych wyjątkowych w Wa-
szym życiu chwil!

agnieszka boruta
wydział promocji

z życIa gmIny

W Przedszkolu im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Mir-
kowie 3 grudnia odbyło 
się uroczyste pasowanie na 

przedszkolaka. Z tej okazji trzy- i czterolatki 
z grupy I i II przygotowały program arty-
styczny pod opieką Anny Niedbały, Bogumi-
ły Trzęsowskiej oraz Ewy Wojewody, przy 
wspaniałym akompaniamencie Anny Chała-
dy. Ten wyjątkowy dzień zapisze się w naszej 

pamięci jako radosne i „słoneczne” wydarze-
nie grudniowego popołudnia. Wszystko to 
za sprawą małych artystów, którzy wcielili 
się w role aktorów, muzyków oraz tancerzy. 
Dzieci z wielki urokiem i przejęciem recy-
towały wierszyki, śpiewały piosenki oraz 
tańczyły. Z kolei licznie zgromadzona pub-
liczność nie zawiodła i nagrodziła wszystkie 
występy gromkimi brawami. Całość  zwień-
czyła ceremonia pasowania na przedszkolaka, 

którą poprowadziła dyrektor Edyta Podyma. 
Najpierw przysięgę złożyły dzieci, a potem 
ich rodzice. Nasi wspaniali artyści spisali się 
na medal i na zakończenie otrzymali roż-
ki obfitości. Dzieciom gratulujemy odwagi 
i przebojowości, a wszystkim gościom dzię-
kujemy jeszcze raz za przybycie i wspaniały 
doping.

anna niedbała
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie
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Przedszkolaki były pasowane “zaczarowanym ołówkiem” przez dyrektor Edytę Podymę
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Teraz już wszystkie szkoły w gminie mają swój sztandar
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Dyrektor Maria Biegańska pokroiła jubileuszowy tort

Uczniowie z Brzeziej Łąki dali z siebie wszystko

Moja duma - moja szkoła

A ja jestem przedszkolakiem
Czy w Waszej szkole wydarzyło 
się coś, o czym warto napisać 
w gazecie? Podjęliście jakieś 
działania, które mają zmienić 

otoczenie, naszą rzeczywistość 
i chcecie się tym podzielić 

z mieszkańcami gminy Długołę-
ka? Jeśli tak, to zapraszamy do 

współpracy wszystkie koła dzien-
nikarskie z naszych szkół. 

to miejsce  
w gazecie jest  

dla Was!
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Zewnętrzne środki finansowe

Pozyskaliśmy:

ok. 3 mln zł na przebudowę oczysz-
czalni ścieków w Mirkowie (II etap)

ok. 307 tys. zł na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie

ok. 195 tys. zł na zapewnie-
nie funkcjonowania miejsc opieki nad 
dziećmi do 3 lat (żłobek w Długołęce)

175 tys. zł na budowę obiektu 
lekkoatletycznego w Łozinie

130 tys. zł na budowę boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliu-
retanowej w Szczodrem

ok. 40 tys. zł na usuwanie wyro-
bów zawierających azbest

27 tys. zł na projekty pn. „Anima-
tor – Moje Boisko – Orlik 2012”  
w Kiełczowie, Brzeziej Łące i Łozinie

ok. 23,5 tys. zł na budowę 
altan parkowych w Domaszczynie 
i Łozinie

w sumie 3.897.500 zł

5 tys. euro na projekt Długołęki 
i Velen pn. „Spojrzenie partnerów na 
przyszłość Europy”

Ochrona środowiska

500 tys. zł przeznaczyliśmy na realiza-
cję prac melioracyjnych, m.in. kon-
serwację ok. 20 km rowów, budowę 
przepustów, umocnienie i uformowa-
nie skarp stawu w Węgrowie.

Współorganizowaliśmy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury wakacje pn. „Ekolo-
giczny misz-masz” (warsztaty, wyciecz-
ki, konkursy).

Zakupiliśmy: 43 sztuki ławek beto-
nowych, 40 sztuk ławek żeliwnych 
oraz 28 sztuk koszy betonowych. 
Rozstawiono je m.in. na terenie 
leśnej ścieżki spacerowej z Długołęki 
do parku w Szczodrem, na terenie 
rekreacyjnym w Borowej, na terenie 
rozbudowanej szkoły w Kiełczowie, 
na terenie boiska w Piecowicach 
oraz na innych terenach publicznych 
w Bukowinie, Bykowie, Godzieszowej, 
Kątnej, Kiełczowie, Krakowianach, 
Łosicach, Łozinie, Mirkowie, Pasiku-
rowicach, Pietrzykowicach, Rakowie, 
Siedlcu, Skale i Węgrowie.

Przeprowadziliśmy akcję usuwania eter-
nitowych pokryć dachowych z terenu 
gminy Długołęka, współfinansowaną 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Zdemontowano 70,11 
mg wyrobów zawierających azbest 
i odebrano 55,15 mg wyrobów zawiera-
jących azbest z 48 posesji. 

Zlikwidowaliśmy 8 nielegalnych  
wysypisk odpadów w miejscowoś-
ciach: Stępin, Ramiszów, Piecowice, 
Mirków, Raków, Bierzyce, Domaszczyn 
i Kiełczów, z których wywieziono  
łącznie prawie 120 ton odpadów.

Remonty i inwestycje

Przebudowa drogi sięgacza ul. Wroc-
ławskiej w Pasikurowicach (153 750 zł).

Przebudowa ul. Diamentowej wraz 
z chodnikiem, odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym oraz ul. Janta-
rowej wraz z odwodnieniem w Kamie-
niu (1 967 276,88 zł) a także przebudo-
wa ul. Wierzbowej w Długołęce  
(789 311,41 zł) i ul. Stawowej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem ulicz-
nym w Pasikurowicach (339 670,08 zł).

Budowa chodnika wraz z odwodnie-
niem wzdłuż ul. Wrocławskiej w Wil-
czycach (1 117 248,26 zł).

poDsumoWanIe Roku
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Dzieciom przyda się ekologiczna wiedza
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Tak wygląda teraz chodnik w Wilczycach
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Tak prezentuje się ul. Stawowa w Pasikurowicach
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Tak prezentują się nowe altany parkowe w gminie
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Dzieci korzystają już z nowego boiska w Szczodrem
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Przebudowa ul. Zgodnej oraz wybra-
nych sięgaczy ul. Wrocławskiej w Kieł-
czowie (605 829,65 zł).

Remont drogi ul. Południowej wraz 
z remontem mostu na rzece Topór 
w Długołęce (523 631,50 zł).

Modernizacja nawierzchni i konstruk-
cji dróg wraz z budową oświetlenia 
drogowego w Wilczycach – odcinek ul. 
Szkolnej oraz odcinek ul. Sportowej 
(556 262,28 zł).

Budowa kanalizacji sanitarnej w Byko-
wie oraz sieci przesyłowej do istnie-
jącej sieci w Borowej (10 557 000 zł) 
– w trakcie realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej  
wraz z przyłączami w Domaszczynie  
(8 303 230,41 zł) – w trakcie realizacji. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w części ul. Wilczyckiej 

z sięgaczami, w sięgaczu ul. Wroc-
ławskiej oraz w części ul. Szkolnej 

w Kiełczowie (595 194,29 zł).

Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Kiełczowie – etap I (7 893 893,42 zł).

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną w Stępinie 
(939 724,50 zł).

Rozbudowa zespołu szkolno-przed-
szkolnego w Długołęce – etap II  
– budowa skrzydła dydaktycznego  
(3 062 650,11 zł) – w trakcie realizacji.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni poliuretanowej w Szczodrem 
(389 910 zł).

Budowa kompleksu lekkoatletycznego 
w Łozinie (282 900 zł) – w trakcie reali-
zacji.

Sprawy obywatelskie

1196 – tyle osób zameldowało się na 
pobyt stały od 1 stycznia 2015 r.

26716 – tyle wynosi aktualna liczba 
mieszkańców (osoby zameldowane na 
pobyt stały)

299 – tyle dzieci się urodziło

163 – tyle osób zmarło

2701 – tyle wydano dowodów oso-
bistych
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W szkole dzieci mają teraz więcej miejsca

poDsumoWanIe Roku

97 – tyle dziewczynek w wieku 13 lat 
zaszczepiło się w ramach profilaktyki 
raka szyjki macicy

126 – tyle osób powyżej 65 r.ż. 
skorzystało ze szczepień ochronnych 
przeciwko grypie *

 

Sprawy organizacyjne

Zamontowaliśmy monitoring wizyjny te-
renów publicznych. Łącznie objętych nim 
zostało 17 obiektów, w których zamon-
towano łącznie 22 kamery umożliwiające 
archiwizację nagrań przez co najmniej 7 
dni od daty rejestracji. Łączny koszt mon-
tażu systemu to 88 646,10 zł. Do 2018 r. 
system objąć ma wszystkie miejscowości 
z łączną ilością ok. 60 kamer.

Gospodarka nieruchomościami

Nabycie działek: pod oczyszczalnię ście-
ków w Borowej, pod kompleks rekreacyj-
no-sportowy z dużym boiskiem piłkarskim 
w Wilczycach na granicy z Kiełczowem 
oraz pod teren sportowo-rekreacyjny 
w Dąbrowicy.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Długołęka 
pozbawiono kategorii drogi gminnej odci-
nek dawnej krajowej drogi nr 8 i przekaza-
no go na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa przekazano dla najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców naszej gminy 4 lokale 
mieszkalne w tym 3 lokale socjalne.

Został opracowany i przyjęty na mocy 
Uchwały Rady Gminy Długołęka do-
kument pod nazwą „Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami”.

Obecnie trwają prace nad uchwałami 
w sprawie bonifikat na sprzedaż lokali 
mieszkalnych, a także nad wieloletnim pro-
gramem gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2016-2020, dzięki 
czemu – wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców – będziemy mogli na dogod-
nych warunkach zbyć osobom posiadają-
cym najem na czas nieoznaczony, lokale 
mieszkalne  przeznaczone do sprzedaży.

dokończenie na str. 8
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Świetlica w Stępinie od kilku miesięcy służy mieszkańcom

* 
D

an
e 

z 
7 

gr
ud

ni
a 

20
15

 r.



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

poDsumoWanIe Roku

Promocja

W 2015 roku zorganizowaliśmy szereg 
wydarzeń kulturalnych, które cieszyły 
się ogromną popularnością.

Bale seniora w 8 miejscowościach 
– dla wszystkich seniorów z gminy 
Długołęka.

Wystawy: „Nim rak da znak”, „Twarze 
w Różach” Katarzyny Stróżyńskiej, malar-
stwa i rysunku Jarosława Krukowskiego.

Gminny Dzień Kobiet pod hasłem 
„Piękna w środku, piękna na zewnątrz” 
w Długołęce.

Pokaz stołów wielkanocnych podczas 
Jarmarku Wielkanocnego w Borowej.

XIV Dni Gminy Długołęka w Szczodrem 
połączone z konkursem „Gminne Talenty 
20145” oraz „Gminnym Turniejem Siat-
kówki na Piasku”.

XV Dożynki Gminne w Piecowicach.

Kino letnie w plenerze w parku 
w Szczodrem – dwie edycje: Noc Hor-
rorów i Wieczór z Komedią.

Imprezy konne: Święto Konia w Siedl-
cu, Ogólnopolskie Zawody w Powoże-
niu w Siedlcu, Pielgrzymka konna.

Akcja prowadzona z Komisariatem 
Policji „Gmina Długołęka – gmina 
bezpiecznych dzieci”.

II Gminny Rajd Rowerowy – Długołęka-
-Szczodre-Byków.

Gminny Dzień Seniora – spotkanie 
z najstarszymi mieszkańcami gminy 
w Długołęce.

I Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Długołęce.

Zorganizowaliśmy konkursy: „Śmie-
ciuchom mówimy NIE!”, „Moja rodzi-
na, moje życie, moja gmina – 25 lat 
samorządu w Polsce, Konkurs wiedzy 
o samorządzie terytorialnym w Pol-
sce”.

konkuRsy
 
Iwona Agnieszka Łebek znalazła się 
w dziesiątce finalistów konkursu Wójt 
Roku 2014 organizowanym przez TVP 
Program 1.

Otrzymaliśmy certyfikat uczestni-
ctwa w konkursie „Gwiazdy Biznesu 
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy 
2015” organizowanym przez Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego i portal nasz-
biznes.pl

Dostaliśmy wyróżnienie w konkursie 
Dolnośląska Budowa Roku organi-
zowanym przez wrocławski oddział 
Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa.

Zdobyliśmy 3. miejsce w konkur-
sie „Europejski Tydzień Sportu dla 
Wszystkich – XXI Sportowy Turniej 
Wsi i Miast” organizowanym przez 
Krajową Federację Sportu dla Wszyst-
kich.

Możemy pochwalić się 10. miejscem 
w konkursie „Wielkie Odkrywanie 
Dolnego Śląska 2015” w kategorii 
Wydarzenie.

Zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie 
„Gmina ekoinnowacji” za wprowadze-
nie systemu kompleksowej selektyw-
nej zbiórki odpadów, w tym odpadów 
ulegających biodegradacji; za akcję 
ukwiecania gminy i za akcję edukacji 
ekologicznej.

Wójt gminy zdobyła wyróżnienie 
w konkursie Fundacji społecznej edu-
kacji ekologicznej 3E „Eko Wójt Roku 
2014”.
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Piecowice tętniły życiem i dobrą zabawą
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Wystawa K. Stróżyńskiej cieszyła się popularnością
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Święto Konia gromadzi miłośników tych zwierząt
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Seniorzy byli bardzo wzruszeni
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Dni Gminy Długołęka to nasza flagowa impreza
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W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
zakończyła się budowa oświetle-
nia drogowego w Łosicach oraz 
placu zabaw w Jaksonowicach.  

- Największymi, zrealizowanymi w tym roku 
inwestycjami związanymi z budową oświetlenia 
drogowego, były prace w Domaszczynie (ul. Pro-
sta), w Szczodrem (ul. Polna), w Januszkowicach 
(ul. Leśna), w Wilczycach (ul. Szkolna i Spor-
towa), w Bykowie (ul. Lipowa). Do tego należy 
wliczyć oświetlenie bieżni w Długołęce. Ponadto 
oświetlone zostały drogi w Rakowie, Ramiszowie, 
Kątnej, Śliwicach, Łozinie, Kiełczowie i Pietrzy-
kowicach – wylicza Katarzyna Wolicka, kierow-
nik wydziału remontów i inwestycji. - Wykona-
ne zostały także złącza elektroenergetyczne na 
placach rekreacyjnych w Dobroszowie Oleśni-
ckim, Siedlcu, Jaksonowicach, Śliwicach i Dłu-
gołęce – dodaje urzędniczka. 

Wydatki na budowę oświetlenia drogowego 
w mijającym roku wyniosły 1 248 874 zł, a wy-
konanie 48 dokumentacji projektowych budowy 
oświetlenia kosztowało ok. 267 000 zł.

kanalizacja sanitarna
W tym miesiącu zakończy się I etap budo-

wy sieci kanalizacji sanitarnej w Bykowie. 
Sieć i większość przyłączy jest już gotowa.  
- Obecnie kończymy odbudowę nawierzch-
ni drogowych – mówi Maciej Żak z wydziału 
remontów i inwestycji, dodając, że na wnio-
sek mieszkańców drogi zostały odbudowane 
w szerszym zakresie, nie tylko po trasie wyko-
pów. - W I kwartale 2016 r. uzyskamy pozwo-
lenie na użytkowanie dla sieci i w II kwartale 
2016 r. nastąpi przyłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacji sanitarnej – zapowiada za-
stępca kierownika wydziału. Co należy zrobić, 

aby przyłączyć swoją nieruchomość do sieci?  
- Należy podpisać „umowę przyłączeniową” 
z gminą – wyjaśnia Maciej Żak. - Umowy te 
dostarczane są Państwu do domu. Projekt 
przedmiotowej umowy jest dostępny także 
w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie  
internetowej www.dlugoleka.bip.net.pl 
w zakładce poradnik Interesanta. W po-
łowie 2016 r. zgłoszą się także do Państwa pra-
cownicy Zakładu Usług Sanitarnych w Kieł-
czowie w celu podpisania umowy na odbiór 
ścieków – zapowiada urzędnik.

karolina pietrzak
wydział remontów i inwestycji

poDsumoWanIe / nIeRuchomoŚcI 

Inwestycja w Szczodrem należała do tych największych Pamiętano również o boisku w Śliwicach
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koniec roku to czas podsumo-
wań, również pod kątem zreali-
zowanych w gminie inwestycji. 
W 2015 roku duży nacisk poło-
żyliśmy na rozwój oświetlenia 
drogowego i budowę kanaliza-
cji sanitarnej.

Zaplanowane - zrealizowane

W  miejscowości znaj-
duje się kościół, 
szkoła podstawowa, 
gimnazjum, ośro-

dek zdrowia, apteka, kilka sklepów 
i punktów usługowych. Działka 
przeznaczona do sprzedaży położo-
na jest w centralnej części Brzeziej 
Łąki, przy ulicy Ogrodowej (droga 
gruntowa), około 60 m od ul. Szkol-
nej (droga utwardzona tłuczniem). 
Znajduje się w cichej okolicy, w są-
siedztwie terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i siedli-
skowej. Działka położona jest na 
płaskim terenie, ma kształt prosto-
kąta. Sieci infrastruktury technicz-
nej doprowadzone są do najbliższej 
zabudowy przy ulicy Szkolnej. 

- W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego działka 
znajduje się na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zabudowę za-
grodową oraz w granicy projek-
towanego obszaru chronionego 
krajobrazu „Dolina Rzeki Widawy” 
- mówi Aniela Wichlińska-Moska-
lik z wydziału PiGN.

Daria Śpiewak-Wsolak
wydział planowania 

przestrzennego i gospodarki 
nieruchomościami

Interesują cię nieruchomości  
na sprzedaż w gminie Długołęka?  

zadzwoń (71) 323 02 23 lub 
sprawdź na  

www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA bRzezIa łąka
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brzezia łąka to średniej wielkości wieś położona w południo-

wo-wschodniej części gminy Długołęka, w odległości około 

18 km od centrum Wrocławia i około 10 km od Długołęki.

Działka nr:  

141/6 o pow. 0,1271 ha,  

cena ustalona w II przetargu 85.000 zł netto

Termin przetargu 12.01.2016 r.
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pLany / FInanse

podatek od nieruchomości
a) mieszkalnych - 0,75 zł za 1 m²  pow. użytkowej
b)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 22,86 zł  za 1 m²  pow. 
użytkowej

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w  zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 10,68 zł za 1 m²  pow. 
użytkowej

d)  związanych z udzieleniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,65 zł za 1 
m²  pow. użytkowej

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego - 7,68 zł za 1 m²  pow. użytkowej.

podatek od budowli - bez zmIan
a)  2% - ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 3 i ust. 3-7 ustawy  o podatkach i opłatach 
lokalnych, z zastrzeżeniem zapisu litery b

b)  1% - ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3i ust 3-7 ustawy o  podat-
kach i opłatach lokalnych, wykorzystywanych 
wyłącznie na działalność komunalną w zakre-

sie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców 
gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz gromadzenia odpadów na skła-
dowisku.

podatek od gruntów
a)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów  i budynków 
- 0,89 zł/m² powierzchni

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
referencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 
zł /ha powierzchni

c)  pozostałych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego – 
0,47 zł od 1 m² powierzchni.

podatek rolny 
– 53,75 zł za 1 kwintal żyta

podatek leśny 
– 191,77 zł za 1m3

podatek od środków  
transportowych
- od samochodu ciężarowego w zależności od 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 755 zł
b)  powyżej  5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.268 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.521 zł

d)  równej lub wyższej niż 12 ton – od kwoty 
2.151 zł do 2.889 zł.

- od ciągnika siodłowego i  balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z  naczepą 
lub przyczepą w  zależności od dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniżej  12 ton – 1.763 zł  
b)  równej lub wyższej niż 12 ton – od kwoty 

1.780 zł do 2.852 zł.
- od przyczepy lub naczepy  z wyjątkiem zwią-
zanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez płatnika podatku rolnego, które 
łącznie z  pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton do poniżej  12 ton – 1.520 zł  
b)  równej lub wyższej niż 12 ton – od kwoty 

1.589 zł do 2.240 zł.
- od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia poza miejscem kierowcy w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia:  
a) mniej niż 22 miejsc  – 1.763 zł  
b)  równej lub większej  niż 22  miejsca – 2.230 zł.

sylwia bargłowska
wydział finansów publicznych

Podatki w 2016 roku
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Zmiany w przepisach o podatkach

Jeśli kwota należnego podatku za rok 2016 
nie przekracza lub jest równa 6 zł to nie ma 
obowiązku jego zapłaty (tj. nie będą doręczane 
decyzje wymiarowe). W przypadku gdy kwota 
należnego podatku za rok 2016  wynosi od 7 zł 
do 100 zł płatność jest jednorazowa, w termi-
nie do 15 marca 2016 r.

Co mamy  

w planach?

 n Bale seniora w 8 miejscowościach: Borowej, Brzeziej Łące, Długołęce, Kiełczowie, Łozinie, Mirkowie Siedlcu i Szczodrem – dla wszystkich seniorów z gminy Długołęka  n Gminny Dzień Kobiet – 5 marca 2016 r. n Święto Konia w Siedlcu – 15 maja 2016 r.  n Piątki z sensacją – comiesięczne spotkania filmowe w urzędzie n Cykl kina w ple-nerze – okres letni n Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu n Pielgrzymka konna – 18 września  2016 r. n I Gminny Dzień Rodzin – 4 czerwca 2016 r. w parku w Szczodrem n XV jubileuszowa edycja Dni Gminy Długołęka – sobota 25 czerwca 2016 r. w parku w Szczodrem n Dożynki Gminne – 28 sierpnia 2016 r. n Akcja „Gmina Długołęka – gmi-na bezpiecznych dzieci” n III Gminny Rajd Rowerowy – 10 września 2016 r. n II Gminny 
Jarmark Bożonarodzeniowy – 17 grudnia 2016 r.

n Złożenie wniosków o dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ra-
mach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 oraz Lokalnej Grupy Działania Dobra 

Widawa.

n Pozyskanie środków na e-usługi, rozbudowę 
szkoły w Długołęce, ścieżki rowerowe na terenie 
naszej gminy, rozbudowę dróg oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego poprzez podnoszenie świa-
domości mieszkańców na temat ochrony środo-

wiska, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój 
infrastruktury turystycznej, kulturalnej itp.

n Ubieganie się o dofinansowania w ramach pro-
gramów krajowych m.in. na rozbudowę gminnej 

infrastruktury drogowej,  rozwój bazy sportowej, 
odnowę wsi na terenie naszej gminy, edukację 
ekologiczną, usuwanie azbestu z terenu gminy, 

infrastrukturę wodno-ściekową, zakup książek do 
bibliotek szkolnych, funkcjonowanie gminnego 
żłobka, drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

n Zakup koszy ulicznych i ławek na tereny publiczne. n Zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach publicznych.  n Realizacja prac melioracyjnych.  n Edukacja ekologiczna. n Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy. n Re-alizacja Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi na terenie gminy Długołęka.

n Przebudowa ul. Sportowej wraz z sięgaczami w Wilczycach. n Przebudowa ul. Bławatnej i części  

ul. Sportowej w Kiełczowie. n Przebudowa ul. Modrzewiowej, Cisowej i Okrężnej w Długołęce.

łącznie na budowę i modernizację dróg - 10,5 mln zł

n Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach. n Budowa zaplecza szatniowego przy bieżni w Długołęce. 

n Budowa chodnika w Siedlcu (przy drodze powiatowej). n Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w Szczodrem. n Rozpoczęcie budowy hali sportowej w Kiełczowie. n Budowa oświetleń drogowych w ok. 27 

miejscowościach na łączną wartość ok. 2 500 000,00 zł brutto. n Rozbudowa szkoły podstawowej  

w Długołęce.  n Zakończenie budowy bieżni w Łozinie. n Modernizacja nawierzchni drogowych  

n Drogi rowerowe - projekt. n Budowa chodników przy drogach powiatowych.
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FInanse

16 listopada 2015 r. zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych Wójt gmi-
ny Długołęka przedłożył Radzie 
gminy Długołęka i Regionalnej  
Izbie obrachunkowej we Wroc-
ławiu niniejszy projekt budżetu 
gminy Długołęka na rok 2016.

Dochody budżetu zaplanowano 
w kwocie 104.403.115,03 
zł, a wydatki w wysokości 
107.801.115,03 zł. Deficyt 

budżetu wynosi 3.398.000 zł i będzie sfi-
nansowany przychodami z tytułu pożyczek.

Dochody zaplanowano z następu-
jących źródeł:

a)  dochody własne – 72.129.825 zł (tj. 
69,08% dochodów ogółem) w tym:
- podatki i opłaty – 33.310.200 zł
- udział gminy w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa (tzw. PIT 
i CIT) – 35.701.925 zł
– pozostałe – 3.117.700 zł

b)  subwencje: oświatowa – 25.036.965 
zł (tj. 23,98% dochodów ogółem)

c)  dotacje celowe – 7.236.325.03 zł ( tj. 
6,93% dochodów ogółem).

planowane wydatki to:

a)  wydatki bieżące – 79.261.115.03 zł 
(tj. 73,52 % wydatków ogółem)

b)  wydatki majątkowe – 28.540.000 zł 
(tj. 26,48% wydatków ogółem) 
w tym m.in. na następujące działy:
- oświata – 36.064.599 zł (tj. 33% 
wydatków ogółem)
- transport i łączność – 20.114.000 zł 
(tj. 18,65% wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 19.278.053,03 zł (tj. 
17,88% wydatków ogółem).

W budżecie gminy zaplanowano 
środki na zadania własne gminy, 
w tym w szczególności na:
a)  konserwację rowów melioracyjnych – 

610.000 zł
b)  organizację i funkcjonowanie trans-

portu zbiorowego (linie autobusowe) 
– 3.430.000 zł

c)  poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach powiatowych (w tym budowa 
chodników, dróg i ścieżek rowero-
wych) - 2.400.000 zł

d)  utrzymanie i rozbudowę dróg 
gminnych – 14.284.000 zł  (tj. m.in. 
równanie, ścinka pobocza – 610.000 
zł, odśnieżanie – 350.000 zł, dosta-
wa kruszywa – 500.000 zł, naprawa 
nawierzchni dróg utwardzonych – 
450.000 zł naprawa i czyszczenie ka-
nalizacji deszczowych, przepustów 
– 180.000 zł, budowa i modernizacja 
dróg – 10.500.000 zł)

e)  administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami i gruntami gminnymi 
– 2.179.926 zł

f)  opracowanie planów zagospodaro-
wania przestrzennego - 130.000 zł

g)  utrzymanie cmentarzy komunalnych 
- 66.400 zł

h)  funkcjonowanie urzędu gminy, Rady 
Gminy, wydatki związane z pobo-
rem podatków, promocją gminy – 
8.538.114 zł

i)  zapewnienie bezpieczeństwa 
i ochronę przeciwpożarową, obronę 
narodową, zarządzanie kryzysowe - 
1.456.200 zł

j)  spłatę odsetek od zaciągniętych 
i planowanych pożyczek i kredytów – 
2.000.000 zł

k)  funkcjonowanie wszystkich typów 
szkół, przedszkoli publicznych 
i niepublicznych, dowozy uczniów 
do szkół oraz remonty i rozbudowę 
szkół - 36.064.599 zł

l)  realizację programu zdrowotnego - 
128.860 zł

m)  realizację Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 620.000 zł (tj. na 
konserwację urządzeń placów zabaw, 
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, 
prowadzenie punktów konsultacyjnych, 
organizację wyjazdów na obozy i kolo-
nie, montaż siłowni napowietrznych)

n)  działalność Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, wypłaty zapomóg 
i zasiłków – 6.076.009 zł

o)  funkcjonowanie Gminnego Żłobka – 
998.648 zł

p)  dofinansowanie wypoczynku letniego 
organizowanego przez stowarzyszenia 
i wypłaty stypendiów – 158.930 zł

q)  wywóz odpadów w związku z wyko-
naniem obowiązków wynikających 
z ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości – 4.912.100 zł

r)  sprzątanie przystanków i innych 
terenów użyteczności publicznych – 
440.200 zł

s)  utrzymanie i tworzenie terenów 
zielonych – 1.295.980 zł

t)  wyłapywanie i pobyt w schroniskach 
bezdomnych zwierząt – 106.785 zł

u)  opłatę za zużytą energię elektryczną 
i konserwację urządzeń i rozbudowę 
sieci elektrycznych – 5.232.988,03 zł

v)  konserwację obiektów zabytkowych 
– 135.000 zł

w)  działalność kulturalną (tj. funkcjono-
wanie świetlic, Gminnego Ośrodka 
Kultury) -  1.395.944 zł

x)  działalność  gminnych bibliotek – 
996.027 zł

y)  krzewienie kultury fizycznej (w tym 
dotacje na działalność stowarzyszeń 
sportowych) – 2.028.674 zł.

opracowała 
sylwia bargłowska

wydział finansów publicznych

Projekt budżetu gminy Długołęka na 2016 rok

Plany zawarte w projekcie budżetu gminy zostaną poddane głosowaniu radnych na sesji 29 grudnia br.
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ŚWIąteczne poRaDy

W Święta bożego narodzenia może-
my puścić wodze fantazji jeśli chodzi 
o ozdoby: przystroić pięknie stół wigi-
lijny, upiększyć dom, podarować komuś 
własnoręcznie zrobiony gadżet świą-
teczny. I właśnie w tym miejscu prag-
niemy państwu zaprezentować kilka 
oryginalnych ozdób, które można zrobić 
samemu, bardzo szybko i co najważ-
niejsze, w prosty sposób (są 3 stopnie 
trudności). zachęcamy do zapoznania 
się ze wskazówkami „krok po kroku” 
i zdjęciami prezentującymi efekty.

ozdoba ze świeczką
Stopień trudności: 1
materiały: ozdobny słój, opakowanie 
gorzkiej soli, kolorowe, ozdobne szkiełka, 
gałązka sztucznych jagód, kawałek materiału, 
świeczka, pistolet na gorący klej, kawałek 
sztucznej choinki.
krok 1. Utnij kawałek materiału o szerokości 
nieco mniejszej niż szerokość świecy. Okręć 
nim świeczkę i przyklej za pomocą gorącego 
kleju. Do materiału doklej kawałek sztucznej 
choinki i plastikowe jagody.
krok 2. W słoiku wymieszaj w równych 
częściach gorzką sól i kawałki potłuczonego 
szkła. Napełnij słoik do mniej więcej 1/3 
objętości.
krok 3. Umieść świeczkę w słoiku. Można 
przykleić ją do dna za pomocą odrobiny 
stopionego wosku lub po prostu zakopać 
ją w soli i szkiełkach. Można również dodać 
odrobinę brokatu.

Świąteczny anioł

Stopień trudności: 2
materiały: styropianowa kulka o średnicy 
5 cm, 1 rolka taśmy gipsowej o wym. 6 cm 
x 2 m (do kupienia w aptece), klocek drew-
niany o wys. 20-25 cm o przekroju trójkąta, 
tekturka o wym. 20 cm x 20 cm, zielona 
roślinka.
krok 1. Potnij taśmę gipsową na kwadraty 
2-3 cm, następnie nabij kulkę styropianową 
na szpikulec do szaszłyków i oklej ją kawał-
kami taśmy po jej wcześniejszym zamoczeniu 
w miseczce z wodą. Jak już cała kulka będzie 
oklejona, pozostaw w ciepłym miejscu do 
zaschnięcia.
krok 2. Z tekturki wytnij kształt skrzydeł 
i oklej je kawałkami taśmy – podobnie jak 
kulkę styropianową. Jeśli całe skrzydła będą 
oklejone pozostaw do wyschnięcia. Po za-
schnięciu uzyskają śnieżnobiały kolor.
krok 3. Gdy już wyschnie głowa i skrzyd-
ła anioła, przybij je do kawałka drewna 
w następujący sposób: mały gwóźdź wbij 
do drewienka a następnie nabij na niego 
głowę anioła, jeśli będzie luźna, doklej 
kawałek taśmy gipsowej. Podobnie przybij 
skrzydła do tylnej części anioła a główki 
gwoździ zamaskuj kawałkiem taśmy gip-
sowej.
krok 4. Z kawałka czegoś zielonego (wrzos, 
tuja, nawet sianko) uwij koło, które będzie 
tworzyło aureolkę i przybij ją małym gwoź-
dzikiem u szczytu głowy anioła. I gotowe! 
Anioł jak marzenie, a jeśli zrobisz ich kilka 
i podświetlisz różnej wielkości świecami 
stworzy to przepiękną kompozycję świątecz-
nego stołu czy okna. Do dzieła!

ozdoba z butelki po winie
Stopień trudności: 3
materiały: lampki choinkowe (najlepiej za-
silane bateriami), butelka po winie, skrobak, 
woda lub oliwka dla dzieci, wiertarka, wiertło 
o średnicy odpowiadającej lampkom, taśma 
klejąca, rękawice ochronne, okulary ochron-
ne, papier ścierny.
krok 1. Przed rozpoczęciem pracy nad 
ozdobną butelką usuń wszystkie etykiety 
i ślady po kleju. Możesz w tym celu użyć oliw-
ki dziecięcej lub namoczyć butelkę w wodzie 
i zeskrobać nalepkę skrobakiem.
krok 2. Przyklej taśmę u dołu butelki, gdzie 
chcesz zrobić otwór na kabel. Taśma zapo-
biegnie pęknięciu szkła podczas wiercenia.
krok 3. Załóż ochronne okulary i rękawice. 
Diamentowym wiertłem zacznij nawiercać 
otwór. Najpierw przyłóż je pod kątem 45 
stopni, a kiedy poczujesz, że szkło zostało już 
lekko nawiercone zmień kąt na 90 stopni. Nie 
dociskaj wiertarki zbyt mocno, gdyż szkło 
może pęknąć. Lepiej wiercić dłużej i delikat-
nie, ale bezpiecznie.
krok 4. Papierem ściernym złagodź wszyst-
kie brzegi i ostre krawędzie.
krok 5. Umieść lampki w butelce przez 
wywiercony otwór. Jeżeli masz więcej niż 
jeden łańcuch światełek przygotuj kilka 
butelek. Po włączeniu lampek możesz cie-
szyć się cudownym nastrojem. Cały projekt 
nie zajmie ci dużo czasu, a efekt będzie 
fantastyczny.
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Zrób to sam, czyli oryginalne  
pomysły na dekoracje świąteczne


