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Długołęka: Pomagamy  
poszkodowanej rodzinie

25 czerwca, w wyniku wybuchu butli 
gazowej, trzyosobowa rodzina z Długo-
łęki straciła dach nad głową. Naruszona 
została konstrukcja dachu, zniszczone 
są wszystkie okna i ściany, co uniemoż-
liwia dalsze użytkowanie domu. Przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
powołano Komitet Społeczny Zbiórki 
Publicznej, który prowadzi zbiórkę 
pieniędzy na odbudowę zniszczonego 
budynku. Wpłat można dokonywać do 
końca października. nr konta 96 9584 
1021 2003 0302 5992 0001. Jest też 
możliwość wrzucania datków do pu-
szek, które są wystawione w szkołach, 
sklepach i urzędach na terenie gminy.  

Pasikurowice: Zapraszamy  
na uroczystość
28 lipca zapraszamy na uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego 
pod budowę remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. To historyczne wydarzenie od-
będzie się na terenie inwestycji, przy ul. 
Kwiatowej 17. Rozpoczęcie o godz. 17.

Drodzy  

mieszkańcy!

Lato nas nie rozpieszcza, to fakt. Wierzę jednak, że zła pas-

sa się odmieni i sierpień wynagrodzi nam ten pochmurny 

i deszczowy czas. Nadzieja moja jest tym większa, że za 

miesiąc odbędą się Dożynki Gminy Długołęka i nie dopuszczam 

myśli, że nie zaświeci nam wtedy słońce. W tym roku gospoda-

rzem imprezy jest Kamień. Wspólnie pracujemy w pocie czoła, by 

28 sierpnia zapewnić Państwu zabawę na najwyższym poziomie, 

pełną atrakcji, ludowych i swojskich klimatów oraz ciekawych, 

muzycznych doznań. Na str. 5 piszemy o szczegółach, zachęcam 

do lektury. Wracamy również pamięcią do jubileuszowych XV Dni 

Gminy Długołęka i prezentujemy fotorelację z parku w Szczodrem 

(str. 4). Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do głosowania na 

nasze wydarzenie w plebiscycie dolnośląskim. Myślę, że śmiało 

możemy pretendować do miana Wydarzenia Roku 2016 w regio-

nie (str. 3). 

W tym numerze po raz pierwszy pojawiają się rubryki: Witajcie 

na świecie (str. 6) oraz Zwierzak do adopcji (str. 7), tradycyjnie 

piszemy o środkach zewnętrznych, które udało nam się pozyskać 

na gminne inwestycje i radzimy przedsiębiorcom, jak zdobywać 

fundusze na prowadzenie własnego biznesu (str. 11). 

Niestety, w ubiegłym miesiącu jedną z rodzin w Długołęce spot-

kało nieszczęście – w ich domu wybuchła butla z gazem.  

Na szczęście matce i dwójce dzieci nic się nie stało, ale stracili do-

robek życia. Chcemy im pomóc i organizujemy zbiórkę pieniędzy, 

które pomogą w wyremontowaniu domu. Numer konta i wszelkie 

szczegóły dotyczące akcji znajdziecie obok. Pomóżmy!  

Każda złotówka ma znaczenie.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

Na SKRóTy

fo
t.

 a
rc

hi
w

um
fo

t.
 a

rc
hi

w
um

Tak budynek remizy wyglądał zaledwie trzy tygodnie temu
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i napoje. Startujemy o godz. 21 – zapra-
sza anna Chomicka z wydziału promocji 
gminy i współpracy z zagranicą. Propo-
zycje filmów można zgłaszać na www.
facebook.com/wdlugolece

Długołęka: Święto Policji
12 sierpnia przy urzędzie gminy odbędą 
się uroczystości z okazji Święta Policji, 
których organizatorem jest Komenda 
Miejska Policji we Wrocławiu. Część ofi-
cjalna rozpocznie się o godz. 14 - wtedy 
wręczone zostaną odznaczenia i odbę-
dzie się przemarsz kolumny policjantów. 
Następnie odbędzie się festyn z muzyką 
na żywo i grillem, na który zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy. Zabawa 
potrwa do godz. 22. w związku z uro-
czystością urząd gminy będzie otwarty 
w tym dniu tylko do godz. 13. za utrud-
nienia przepraszamy.

Oddaj wielkie gabaryty
we wrześniu odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych z terenu 
naszej gminy. Odpady powinny być wy-
stawione przed posesją w miejscu łatwo 
dostępnym (od strony drogi dojazdowej). 
Szczegółowy harmonogram zbiórki 
znajduje się na tablicach ogłoszeń, na 
www.gmina.dlugoleka.pl oraz na www.
facebook.com/wdlugolece. Jeśli ktoś 
przegapi termin, będzie musiał wywieźć 
wielkogabaryty we własnym zakresie do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Bielawie.

Segregacja do poprawy
Kontrola w zakresie gospodarki odpada-
mi komunalnymi wykazała, że nieprawid-

łowo segregujemy śmieci. Do pojemnika 
na odpady zmieszane na przykład, wrzu-
camy butelki PET, papier lub gruz a do 
worka na papier trafiają plastiki czy pam-
persy. Co więcej, nie zgniatamy odpadów, 
szczególnie plastikowych opakowań – co 
też jest błędem. - W przypadku stwier-
dzenia takich nieprawidłowości, WPO 
aLBa w pierwszej kolejności ostrzeże 
właściciela posesji, pozostawiając żółtą 
naklejkę informacyjną. Jednak w razie 
braku reakcji, następnym razem odpady 
nie zostaną odebrane – uprzedza anna 
Sitnikow z wydziału ochrony środowiska.

Czekamy na gości z Sarn
31 sierpnia ponownie przyjadą do nas 
goście z Ukrainy. Podczas pięciodniowe-
go pobytu delegacja z Sarn spotka się 
z wójtem Iwoną agnieszką Łebek, przed-
stawicielami rady gminy oraz pracownika-
mi urzędu, aby podsumować dotychcza-
sowe działania i wytyczyć kierunki dalszej 
współpracy. Nasi goście wezmą udział 
w gminnym rozpoczęciu roku szkolnego 
i otwarciu bieżni w Łozinie. Następnie za-
poznają się z najnowszymi przedsięwzię-
ciami i inwestycjami w gminie Długołęka 
m. in. odwiedzą szkołę w Kiełczowie oraz 
lokalne firmy. Do 7 września przebywać 
będzie u nas dwóch stażystów, którzy 
odbędą praktyki w wydziale pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych.

Rajd na dwóch 
kółkach
10 września odbędzie 
się III Gminny Rajd 
Rowerowy. Jak zwykle 
zapraszamy na niego 
dzieci, młodzież i do-
rosłych. Przemierzymy 
kilkukilometrową trasę, zatrzymamy się 
w ciekawym miejscu a na zakończenie 
będziemy integrować się przy ognisku. 
Więcej szczegółów na temat wydarzenia 
w kolejnym numerze gazety oraz na  
www.facebook.com/wdlugolece

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Zagłosuj na XV Dni  
Gminy Długołęka
Jubileuszowe święto gminy bierze udział 
w plebiscycie „Wielkie odkrywanie 
Dolnego Śląska” w kategorii Wydarzenie 
Roku 2016. Głosowanie trwa do końca 
sierpnia. - Liczymy na to, że uczestnicy 
tegorocznej imprezy oraz mieszkańcy 
gminy, dla których udział w tym święcie 
to miła tradycja, pomogą największe-
mu wydarzeniu w gminie Długołęka 
znaleźć się na podium – mówi wójt Iwona 
agnieszka Łebek. Głosować można 
przez sms (treść: wodsw.48 na numer 
72355): każdy głos mnożony jest 10 
razy, brak dziennego limitu, koszt 2,46 
zł z VaT; przez Facebook: każdy głos 
mnożony jest 2 razy, dziennie można od-
dać jeden głos; tradycyjnie: głos nie jest 
mnożony, dziennie można oddać trzy 
głosy. Zapraszamy na www.dolnosla-
skie.naszemiasto.pl

Szczodre: Będzie sensacja!
5 sierpnia zapraszamy do parku 
w Szczodrem na kino plenerowe.  
- Tym razem będziemy oglądać filmy 
sensacyjne. Wypożyczymy Wam leżaki 
i koce, jednak ich ilość jest ograniczona, 
więc możecie zaopatrzyć się w swoje 
siedziska. W sprzedaży będzie popcorn 

z życia gminy

Na SKRóTy                    Na SKRóTy                    Na SKRóTy

z okazji międzynarodowego dnia młodzieży wszystkim młodym ludziom  
z gminy długołęka życzę odwagi w podejmowaniu życiowych decyzji,   
pewności siebie, realizacji celów i marzeń oraz mocy w zmienianiu  
przyszłości na lepsze, bo ona należy do was!  iwona agnieszka łebek, wójt gminy Długołęka
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z życia gminy

Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila

Pamiątkowe zdjęcie zrobili sobie rówieśnicy gminnej 
imprezy, czyli „15-tki Dni Gminy Długołęka”

Gminne szkoły promowały swoich patronów Zespół Sound’n’Grace zaśpiewał wszystkie przeboje Trofeum zgarnęli siatkarze z Flying Stones z Kamienia

oto fotorelacja z jubileuszo-
wych XV dni gminy długołęka, 
które odbyły się 25 czerwca 
w parku w szczodrem – imprezy, 
która zapewne na długo utkwi 
nam wszystkim w pamięci.  
Fot. agata wach 

Emocje tego dnia sięgnęły zenitu! 
Poznaliśmy zwycięzcę konkur-
su Gminne Talenty 2016, byliśmy 
świadkami historycznego wydarze-

nia w piłce nożnej, nagrodziliśmy finalistów II 
Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej na Piasku, 
usłyszeliśmy cudowne przeboje w wykonaniu 
Sound’n’Grace i Bajm, obejrzeliśmy wyjątko-
wy pokaz laserów i fajerwerków a potem – do 
rana – bawiliśmy się pod gwiazdami. - To był 
cudowny dzień, pełen wrażeń i sportowych 
oraz artystycznych emocji. Cieszę się, że w taki 
właśnie sposób świętowaliśmy jubileusz Dni 
Gminy Długołęka i jestem wzruszona, że tyle 
osób było w tym dniu razem z nami. To napa-
wa optymizmem i sprawia, że z wielkim en-
tuzjazmem myślę już o przyszłorocznej edycji 
imprezy – podsumowuje wójt Iwona Agniesz-
ka Łebek. Dziękujemy wszystkim za obecność, 
wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!

Więcej zdjęć i wideorelację szukajcie na 
www.facebook.com/wdlugolece

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą
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Beata Kozidrak i Bajm dali fenomenalny 
koncert

Gminnym Talentem 2016 została śpiewająca Martyna Kowalska  
(na zdj. druga z prawej)

Młodzież bawiła się wyśmienicie Najmłodsi mieli mnóstwo wrażeń

W niebo poleciało 150 balonów, które były symbolicznym 
akcentem imprezy

dziękujemy sponsorom:
drewnex  
konrad Jaskulski  
– główny sponsor
n Operator Gazociągów  
Przemysłowyh GaZ-SySTEM
n Budmel korty, boiska sportowe  
Tadeusz Molus n EKO-WOD  
n JaMP n Leroy Merlin n M&M Caffe 
aleksandra Szymańska-Rośniak  
n Nawrot n Park Domaszczyn  
n Piaskopol n Polimer Katarzyna  
Głuchowska n Przedsiębiorstwo  
Inwestycji Mieszkaniowych Ireneusz  
Bors n Selgros Cash&Carry n Sentido 
Instytut Zdrowia i Urody n Sklep  
Metalowo-Narzędziowy Mechaniczna 
Śliwka Łukasz Łuczański n Toyota  
Dobrygowski n VaTT-INVEST  
n Zakład Galwanizacyjny Elżbieta  
Gajęcka n Zespół Elektrociepłowni  
Wrocławskich KOGENERaCJa S.a. 
n Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 
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T ym razem gospodarzem dożynek bę-
dzie Kamień. Impreza odbędzie się 
na terenie rekreacyjnym przy boisku 
sportowym i rozpocznie się o godz. 

12.45 korowodem dożynkowym oraz mszą 
świętą polową, którą odprawi były proboszcz tu-
tejszej parafii a obecnie biskup Adam Bałabuch. 
Na początek na scenie zaprezentuje się zespół 
Lejwoda z  pasikurowic i zaprzyjaźnione 
z naszą gminą sąsiadeczki z  dobroszyc 
– na te występy zapraszamy w godz. 14.30 – 
15.20. Jedną z gwiazd, która uświetni gminne 
święto, będzie grzegorz Halama, prezentują-
cy program sprawdzający się we wszystkich wa-
runkach. Znany z kreacji Pana Józka, hodowcy 
kurczaków, jak również z wielu parodii, mono-
logów czy skeczów kabaret Halamy zobaczymy 
o godz. 15.30. Na scenie swojego reprezentan-
ta będzie miał Kamień – o godz. 16.40 zaśpie-
wają panie z zespołu „O Matko i Córko”.

muzyczne gwiazdy, sprawdzone 
atrakcje

godz. 17 to czas dla gwiazdy wieczoru – ze-
społu mig. Większość z nas na pewno kojarzy 
takie przeboje disco polo jak „Wymarzona” czy 
„Ona jedyna” - w sierpniu będzie okazja żeby 
pobujać się w rytm tych piosenek razem z ich 
wykonawcami. Jak co roku w programie nie 
zabraknie turnieju wsi i konkursu na najpięk-
niejszy wieniec oraz na gadżet sołectwa (no-

wość!). Na scenie pojawi się także ukraiński duet 
Anna-Maria (godz. 18.30), który niedawno 
wystąpił podczas święta naszego partnerskiego 
miasta Sarny. - Koncert dziewczyn spodobał mi 
się tak bardzo, że zaprosiłam je na gminne do-
żynki. Mam nadzieję, że zarówno artystki, jak 
i publiczność, będą usatysfakcjonowani – mówi 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Zwieńczeniem 
muzycznych prezentacji będzie występ innego 
duetu, pochodzącego z gminy Długołęka zespo-
łu Gentleman’s, który zaczyna odnosić sukcesy 
na scenie disco polo. Na ich występ zapraszamy 
o godz. 20 (wywiad z chłopakami przeczyta-
cie na str. 12). - Na zakończenie zapraszamy na 
potańcówkę z zespołem The Black. Pod gołym 
niebem będziemy bawić się od godz. 21 do 
północy – mówi Anna Chomicka z wydziału 
promocji gminy i współpracy z zagranicą.

będzie się działo i poza sceną

- Poza sceną będą czekać domowe przysmaki 
przygotowane przez reprezentantki gminnych 
miejscowości, warsztaty i animacje dla dzieci, 
stoiska z rękodziełem i wiele innych – wylicza 

Anna Chomicka. Dzieci będą mogły zbudować 
zabawki z butelek, rolek po papierze itp., poma-
lować twarz, uścisnąć dłoń postaciom z bajek. Na 
dosrosłych czekać będą stoiska z naturalnymi kos-
metykami, ręcznie robioną biżuterią, ozdobami 
do domu, ceramiką, miodami i innymi ciekawymi 
produktami. Na gminnym stoisku jak zwykle bę-
dzie można otrzymać przydatne gadżety i dołożyć 
swoją cegiełkę w zbiórce „Długołęka dla Rwandy”. 
Turniej wsi dostarczy pozytywnych, sportowych 
emocji (nowe konkurencje!) a konkurs na gadżet 
sołectwa będzie okazją do oceny kreatywności 
i poczucia humoru mieszkańców naszych wsi.  
- Robimy wszystko, żeby ten dzień był pełeń wra-
żeń i pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że spot-
kamy się za miesiąc w Kamieniu – zachęca wójt.

Czekamy na zgłoszenia wystawców i rękodziel-
ników, którzy chcieliby pojawić się na dożynkach 
ze swoimi produktami. Stawiamy na naturalne 
wyroby. Tel. 71 323 02 43, promocja@gmi-
na.dlugoleka.pl

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

z życia gminy

n a starcie stanęło ok. 40 ekip kon-
nych. W zawodach wzięli udział 
wielokrotni medaliści mistrzostw 
świata i Europy. Na dwóch par-

kurach zawodnicy pokazali kunszt powożenia, 
zręczności i piękno ruchu. Sędzią głównym 
zawodów był Ryszard Szymoniak. Za ich or-

ganizację odpowiedzialne było Stowarzyszenie 
Klub Jeździecki Siwek w Siedlcu z honorowym 
obywatelem gminy Długołęka prof. Andrzejem 
Lange na czele, przy wsparciu gminy Długołęka.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy 

z zagranicą

Jubileuszowe zawody w powożeniu

W tym roku świętujemy w Kamieniu
XVi dożynki gminy długołęka 
odbędą się 28 sierpnia w ka-
mieniu. Święto rolników 
i wszystkich mieszkańców 
będzie obfitowało zarówno 
w plony, jak i w moc atrakcji.
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Zespół MIG jest u szczytu swojej popularności i dlatego zaśpiewa u nas!

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Grzegorz Halama potrafi rozśmieszyć 
do łez. Szykujcie chusteczki!

fo
t.

 a
g

ni
es

zk
a 

b
o

ru
ta

Konie spisały się na medal
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W imieniu organizatorów gratulacje odebrał prof. Andrzej 
Lange

16 i 17 lipca  
w siedlcu odbyły  
się XV zawody 
w powożeniu za-
przęgami Jedno- 
i parokonnymi. 
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kuLtuRa w gminie/z życia gminy

Miło nam poinformować,  
że w lipcu na świat przyszli nowi 
mieszkańcy gminy Długołęka. 
Kacper Garncarz, Jakub Gawłow-
ski, Julia Klapa, Lena Marciniak, 
Radosław Merski, Łucja Neumann, 
Aleksandra Orbán, Liliana  
Paszek, Matylda Polny, Natalia 
Przerywacz, Bartosz Ryng, Tymon 
Starmach,  Aleksandra Sulecka,  
Mikołaj Świątek, Natalia Szejnig, 
Sara Wojtasik, Maria Wójcicka.
dzieciaki, witamy was serdecznie, 
życzymy zdrowia i pięknych lat życia! 
a waszym rodzicom gratulujemy 
takiego szczęścia! 

witajcie  
na  

świecie!

Spotkanie silnych kobiet
wydawać by się mogło, że siła 
to męski atrybut, ale podczas 
Świętojańskiej nocy kobiet, 
która odbyła się 17 czerwca 
w gok-u, nikt nie miał wątpli-
wości że „siła jest kobietą”.

T ę myśl przewodnią, na przykła-
dzie swoich książek : „Idę w tango” 
i „Second Hand”, pięknie rozwinęła 
felietonistka Joanna Fabicka, gość 

specjalny wieczoru. Po pełnej emocji i reflek-
sji rozmowie z pisarką przyszła pora na wspól-
ną zabawę. Pod okiem profesjonalisty można 
było nauczyć się tańczyć z gracją w szpilkach. 
Panie spisały się niczym zawodowe tancerki. 
Swoim śpiewem wieczór umilał zespół lu-
dowy „O Matko i Córko”. Kobiety kochają 
świecidełka, więc i tych nie mogło zabrak-
nąć. Ciekawą atrakcją dla pań były warsztaty 
z brafitterką, która doradzała, w jaki sposób 
prawidłowo dobrać bieliznę z korzyścią dla 
zdrowia i pięknego biustu. Była również oka-
zja, aby doświadczyć terapii dźwiękiem przy 
pomocy mis tybetańskich. - Nie spodziewa-
łam się, że efekty będą tak zadowalające. Od 

razu po seansie czułam się odprężona i wypo-
częta - mówi jedna z uczestniczek. Zrelakso-
wane panie mogły przystąpić do tradycyjnego 
plecenia wianków z kwiatów i ziół. Spotkanie 
zwieńczyła żywa dyskusja o kobietach, którą 
poprowadziła Zuzanna Belicak, pedagog ze 
szkoły w Długołęce. - Pierwsza Świętojańska 

Noc Kobiet była bardzo udana. Z pewnoś-
cią będziemy kontynuować tę inicjatywę - 
mówi Ewa Bubień, p.o. dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury.

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą
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Świętojańska Noc Kobiet przyciągnęła wiele pań, które świetnie spędziły razem czas

w sobotę, 2 lipca, to panie z KGW 
w Stępinie były gospodarzami 
i z tej okazji zorganizowały „Noc 
Kwitnącej Paproci” z typowymi 

dla nocy świętojańskiej obrzędami. 
Rytualne krzesanie ognia na cześć słońca, oczysz-

czające skakanie przez ogniska, puszczanie wian-
ków uplecionych z kwiatów i ziół o magicznych 
właściwościach, a to wszystko okraszone smako-
witym poczęstunkiem i zapachem polnych kwia-
tów. - Cieszę się, że koła gospodyń wiejskich wy-
kazują tak duże zaangażowanie w życie społeczne 

naszej gminy. „Noc Kwitnącej Paproci” była okazją 
do tego, by omówić dotychczasowe działania, ale 
także do wspólnej, wyśmienitej zabawy - mówi 
wójt Iwona Agnieszka Łebek. Podczas spotkania 
odbył się również pokaz mody, na którym go-
spodynie dumnie prezentowały efektowne stroje 
i własnoręcznie wykonane wianki. Śpiewom nie 
było końca. Mamy nadzieję, że zgodnie z tradycją 
wszystkich czeka szczęście, miłość i urodzaj.

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

Noc kwitnącej paproci
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Gospodynie ze Stępina stanęły na wysokości zadania

co roku koła 
gospodyń wiej-
skich z gminy 

długołęka  
spotykają się, 
aby podsumować 
efekty swoich 
działań i zinte-
grować się. 
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ocHRona ŚRodowiska

dzieci i młodzież odpoczy-
wają i zbierają siły na nowy 
rok szkolny. dzięki ośrodkowi 
kultury robią to z pożytkiem 
dla siebie i innych.

Tegoroczne wakacje z GOK-iem 
upływają pod hasłem: „Ekologicz-
nie – fantastycznie w szkole i na 
wakacjach”. Jest to projekt reali-

zowany przy współpracy z gminą Długołęka  
i dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Działania podzielone 
są na dwa bloki: wakacyjny – w którym biorą 
udział dzieci i młodzież uczęszczające na za-
jęcia do ośrodka kultury oraz podległych mu 

świetlic wiejskich oraz blok skierowany do 
szkół, zaplanowany na wrzesień i październik. 
Wakacyjne zajęcia to szereg eko-warsztatów 

oraz wyjazdy do miejsc bezpośrednio zwią-
zanych z edukacją ekologiczną i znajdujących 
się na terenie województwa dolnośląskiego: 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, 
Muzeum Powozów i Zaprzęgów w Galowi-
cach, Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis 
we Wrocławiu, Centrum Edukacji Ekologicz-
nej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśli-
borzu. - Realizowany przez nas projekt ma na 
celu pobudzenie wewnętrznej motywacji dzie-
ci i młodzieży do poszerzania wiedzy z zakresu 
ekologii. Łączymy przyjemne z pożytecznym, 
czyli zabawę z nauką. Nie ma czasu na nudę – 
mówi Grzegorz Zmarzły, animator GOK.

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

ZWIeRZAK DO ADOPCJI

CZeKAM
NA CIeBIe!

Przedstawiamy Wam Wiesia, 3,5-let-
niego mieszańca-owczarka. To bardzo 
inteligentny i oddany pies. Wiesio jest 
wesoły, ale też samotny. Zamieszka 
wszędzie, ale ma jeden warunek: chce 
być kochany! Może czeka właśnie na 
Ciebie? 

Kontakt: osa@miron.pl
tel. 502 34 77 87  
lub 71 323 02 72

Nawożenie ziemi  
– czy to się na pewno opłaca?
podnoszenie poziomu prywat-
nych gruntów poprzez nawoże-
nie ziemi, gruzu itp., to łama-
nie prawa zapisanego w kilku 
ustawach (m.in. prawo wodne, 
ustawa o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, ustawa o od-
padach). problem jest jeszcze 
większy, gdy ziemia nawożona 
jest na tereny o szczególnym 
zagrożeniu powodziowym.

Z taką sytuacją mamy obecnie do 
czynienia w Wilczycach. Właści-
ciel działek położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie rzeki Wida-

wy nawiózł dużą ilość ziemi na teren, przez 
który  w czasie wezbrań prowadzone są wody 
powodziowe. Zmniejszył się przez to prze-
krój koryta i wzrosło zagrożenie powodzio-
we. Warto dodać, że w tym samym czasie, 
po drugiej stronie rzeki, budowane są wały 
przeciwpowodziowe (sic). - Sprawa została 
zgłoszona do Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej, który może wydać decyzję 
o obowiązku przywrócenia stanu, który nie 
będzie utrudniał ochrony przed powodzią. Ze 
względu na realne zagrożenie powstawania 
strat materialnych o dużej wartości, zawia-
domienie złożyliśmy również do prokuratury 

– wyjaśnia Tadeusz Luty, pełnomocnik wójta 
ds. ekologii i gospodarki wodnej. Dodatko-
wym problemem są pojazdy, które transpor-
tują ziemię. Ich tonaż jest wyższy niż jest to 
dopuszczalne na okolicznych mostach. - Za-
wiadomiliśmy policję, która ma zwiększyć 
częstotliwość  kontroli  kierowców – dodaje 
Tadeusz Luty.

konsekwencje dla przyrody  
i dla kieszeni

Gromadzenie ziemi, niezależnie od tego 
w jakim celu, może prowadzić do degrada-
cji gruntów rolnych, zmieniać niekorzystnie 
stosunki wodne i zagrażać żywotności drzew 
rosnących na tych terenach. W wyniku pod-
sypywania pni, rośliny często obumierają, a to 
grozi wysokimi finansowymi karami admi-
nistracyjnymi. Warto dodać, że ziemia i gruz 
w pewnych okolicznościach są traktowane jak 
odpady, więc nawożenie ich na własny grunt 
może być interpretowane jako składowa-
nie odpadów w niewłaściwym miejscu. - We 
wszystkich przypadkach właściciel nierucho-
mości może zostać decyzją właściwego organu 
zobowiązany do usunięcia nawiezionej ziemi, 
gruzu itp. Procedury trochę trwają, ale konse-
kwencje często bywają dotkliwe – mówi Ta-
deusz Luty.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

ekologicznie – fantastycznie!
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Tematem przewodnim warsztatów upcyklingowych w Galo-
wicach była forma wtórnego przetwarzania odpadów



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

RAMISZÓW

Zakończyła się przebudowa fragmen-
tu drogi gminnej z włączeniem do 
drogi, której zarządcą jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad. 
Remont zrealizowany zostanie w ob-
rębie dz. nr ew. 113/3 i 951/4. 

BRZeZIA ŁĄKA

Trwa remont mostów. Pierwszy na 
rzece Oleśnica, w ciągu ul. Głównej, 
a drugi na rzece Leniwka. Termin za-
kończenia prac to 3 sierpnia br. 

DOMASZCZYN
19 stycznia br. gmina Długołęka podpi-
sała porozumienie z Parkiem Domasz-
czyn Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 
wykonawcą osiedla „Park Domaszczyn”. 
Dotyczy ono inwestycji polegającej na 
modernizacji nawierzchni i konstrukcji 

fragmentu odcinka drogi stanowiącej 
własność gminy, tj. ul. Leśnej (dz. nr ew. 
253), wraz z przebudową przepustu 
drogowego zlokalizowanego na rowie 
melioracyjnym „R-G2”, obejmującego 
około 620-metrowy odcinek pomiędzy 
wjazdem na osiedle „Parku Domasz-
czyn” (skrzyżowanie ulic Leśnej oraz 
Przylesie) a skrzyżowaniem ul. Leśnej 
z działką drogową nr 387/18 w Domasz-
czynie. Zgodnie z zapisami tego porozu-
mienia koszty wykonania dokumentacji 
projektowej, jak również wykonania 
wszystkich robót budowlanych, leżą po 
stronie dewelopera. Umowny termin 
zakończenia inwestycji to 10 sierpnia 
br.

KAMIeń

Trwa przebudowa ul. Rubinowej. 
Wykonywane są warstwy konstrukcyj-
ne drogi, obramowania jezdni, zjazdy 
i dojścia oraz regulacja naziemnych 
urządzeń obcych uzbrojenia podziem-
nego do poziomu remontowanej dro-
gi. Przewidywany termin zakończenia 
prac to 14 sierpnia br.

DŁUGOŁĘKA
Budowa nowego skrzydła dydaktycz-
nego budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego dobiega końca. W pomiesz-
czeniach są już pomalowane ściany 

i położone wykładziny. Inwestycja 
zostanie ukończona przed 31 sierpnia, 
zatem w roku szkolnym 2016/2017 
dzieci będą korzystać z nowych klas.

BIeRZYCe

Trwają prace związane z budową 
chodnika, który zlokalizowany jest 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1453D 
(dz. nr ew. 176/1) na odcinku od gra-
nicy z miejscowością Łozina pomiędzy 
dz. nr ew. 37/8 a dz. nr ew. 165/1 
w miejscowości Bierzyce. aktual-
nie wykonywana jest nawierzchnia 
z kostki brukowej. Termin zakończenia 
inwestycji to 30 września br.

PIeCOWICe

18 lipca br. podpisaliśmy kolejną umo-
wę na realizację zadania drogowego 
- tym razem w zakresie modernizacji 
ul. Motylkowej. Wykonawcą prac jest 

inwestycJe
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firma aN-GREG Grzegorz Stiller. Zada-
nie to obejmuje wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej wraz z krawężnikami. 
Prace mają być zakończone do 18 
września br. (prace w terenie rozpo-
czną się w sierpniu). 

DŁUGOŁĘKA
Prace w terenie przy ul. Cisowej, 
Modrzewiowej i Okrężnej, zgodnie 
z deklaracją wykonawcy, rozpoczną się 
w pierwszym tygodniu sierpnia. Termin 
ich zakończenia to grudzień br.

ŁOSICe/ZAPRĘŻYN
W lipcu podpisaliśmy umowę na 
wykonanie nawierzchni asfaltowej 

wraz z krawężnikami z terminem 
ich zakończenia do 1 września br. 
(Łosice) i 15 września br. (Zaprężyn). 
W Łosicach prace drogowe są już na 
ukończeniu, natomiast w Zaprężynie 
niebawem zostaną rozpoczęte. 

inwestycJe/nieRucHomoŚci

w miejscowości znajduje się 
kościół, szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, ośro-
dek zdrowia, apteka, kilka 

sklepów i punktów usługowych. Działka 
przeznaczona do sprzedaży położona jest 
przy ul. Sportowej. Sąsiedztwo nierucho-
mości stanowią tereny zabudowane doma-
mi jednorodzinnymi, natomiast od strony 
południowej znajdują się tereny rolne. 
Działka położona jest na płaskim terenie 
i ma kształt wydłużonego trapezu. Sieci 
infrastruktury technicznej poprowadzone 
są wzdłuż ul. Sportowej. W miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go działka znajduje się na terenie prze-
znaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową 
oraz w granicy projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki 
Widawy”.

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

Działka nr:

257/19 o pow. 0,2026 ha, 
cena ustalona w I przetargu 

120.000 zł netto
Planowany termin przetargu 

wrzesień br.

brzezia łąka to średniej 
wielkości wieś położona w po-
łudniowo-wschodniej części 
gminy długołęka, w odległo-
ści około 18 km od centrum 
wrocławia i około 10 km od 
długołęki. 
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Łosice

Zaprężyn
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dzieJe się - pRzetaRgi w naszeJ gminie (Stan na Dzień 21.07.2016 r.)
nazwa postępowania  teRmin inFoRmacJa z otwaRcia teRmin ReaLizacJi
pRzetaRgowego otwaRcia oFeRt (iLoŚĆ złożonycH umowy
 oFeRt oFeRt)/podpisanie umowy   

Budowa ul. modrzewiowej, cisowej,  31.05.2016 12.07.2016 – zawarto umowę  12.12.2016 

okrężnej w długołęce  (Wykonawca: 

  BISEK Wojciech Bisek z/s  

  w Krępicach, cena 1 578 090,06 zł brutto) 

Budowa chodnika w brzeziej łące 1.06.2016 wpłynęło 14 ofert (trwa ich weryfikacja) 31.07.2017

Budowa kanalizacji w szczodrem  30.06.2016 wpłynęło 13 ofert zadanie nr 1 do dnia: 

(roboty budowlane rozdzielono    (trwa ich weryfikacja) 15.12.2016 

na dwa zadania: zadanie 1    zadanie nr 2 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej    do dnia: 

ul. Trzebnickiej; zadanie 2    15.11.2018 

– budowa sieci kanalizacji     

sanitarnej w pozostałej części Szczodrego)      

Budowa hali sportowej  01.07.2016 wpłynęło 7 ofert 30.09.2017 - 

w szkole podstawowej w kiełczowie     postępowanie  zakończenie robót 

  zostało  budowlanych; 

  unieważnione 30.11.2017 – 

   w dniu 21.07.2016r.  uzyskanie 

  – z uwagi na fakt,  ostatecznego 

  iż oferta najkorzystniejsza przewyższała pozwolenia 

  kwotę jaką zamawiający przeznaczył na użytkowanie 

                           na realizację tego zadania

dostawa i montaż wyposażenia  4.07.2016 wpłynęło 7 ofert 20 dni od dnia 

do oddziałów przedszkolnych    (trwa ich weryfikacja) podpisania umowy 

przy  szkole podstawowej w borowej    

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu  19.07.2016 wpłynęła 1 oferta spłata kredytu 

długoterminowego złotówkowego  (trwa jej weryfikacja) do dnia 

dla gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce    30.09.2025 

na spłatę wcześniej zaciągniętych  

zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  

w kwocie 1 436 000,00 zł     

Remont nawierzchni i konstrukcji drogi  21.07.2016 wpłynęły 4 oferty (trwa ich weryfikacja) 2 miesiące od dnia 

w Śliwicach, ul. akacjowa,    podpisania umowy 

dz. nr ew. 189, gm. Długołęka wraz  

z włączeniem do drogi     

powiatowej ul. Wrocławska, dz. nr ew. 188   

Usługa polegająca na opracowaniu  26.07.2016  12 miesięcy od dnia 

dokumentacji projektowej dla    podpisania umowy 

budowy dróg rowerowych na terenie gminy  

długołęka (zad. 1 długołęka – kamień –    

 piecowice – bielawa – Raków – borowa  

oraz zad. 2 piecowice - kiełczów)   

Modernizacja nawierzchni odcinek  01.08.2016  2 miesiące od dnia 

ul. Leśnej w domaszczynie    podpisania umowy 

   

inwestycJe
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Fundusze zewnętRzne

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIe?

«  Staramy się zdobyć dotację i niskoprocentową pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków 
w  Mirkowie. Wnioskowana kwota dotacji to ponad 89 tys. zł, 
natomiast pożyczki to ponad 269 tys. zł.  

NA CO ZNAMY 
WYNIKI NABORÓW? 

«  Staraliśmy się o dofinansowanie na budowę placu rekreacyjne-
go na terenie publicznym „STREET WORKOUT PaRK” w Długo-
łęce i udało się! Otrzymaliśmy je z  listy rezerwowej w wys. 30 
tys. zł.  

«  Otrzymaliśmy także dofinansowanie na zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczodre w  ramach 

programu Poprawa Bezpieczeństwa w  Województwie Dolno-
śląskim w  2016 roku. Łączna kwota wszystkich przyznanych 
dotacji na samochód dla gminy i OSP Szczodre to prawie 332 
tys. zł. 

JAKĄ ZAWARLIŚMY 
UMOWĘ PARTNeRSKĄ?  

1 lipca 2016 br. gmina Długołęka podpisała umowę partnerską na 
realizację projektu pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na tere-
nie gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”. W sytuacji pozyskania 
środków finansowych na realizację zadania z Unii Europejskiej, na 
terenie gminy w latach 2017-2018 zostanie wybudowanych ok. 14 
km dróg rowerowych w przebiegu: granica Gminy Wrocław - Do-
maszczyn - Szczodre - Długołęka - Byków - Borowa - granica gminy 
Oleśnica.

kamila zaustowicz  
wydział pozyskiwania  

zewnętrznych środków finansowych

zachęcamy początkujących 

przedsiębiorców do zapo-

znania się z możliwościami 

pozyskania funduszy na 

start oraz rozwój działalno-

ści gospodarczej. 

«�Osoby, które planują rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej, o  środki na start 
mogą się starać w  ramach dwóch pro-
gramów: osoby do 29 r.ż. z  Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój, osoby w  wie-
ku 30 lat i  więcej z  Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Wsparcie będzie do-
stępne wyłącznie dla osób niepracują-
cych. Maksymalna wartość udzielonego 
dofinansowania nie będzie mogła być 
wyższa niż sześciokrotność średniego 
miesięcznego wynagrodzenia (ok. 23 
tys. zł). Więcej informacji: Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich we 
Wrocławiu, tel. 71 776 95 01, www.fun-
dusze.dolnyslask.pl

«�Kolejną możliwość wsparcia finansowe-
go osobom bezrobotnym na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej daje Powiato-
wy Urząd Pracy we Wrocławiu. Przyzna-
ne wsparcie nie może być wyższe niż 
sześciokrotność średniego miesięczne-
go wynagrodzenia w  gospodarce (ok. 

23 tys. zł). Więcej informacji: Powiatowy 
Urząd Pracy we Wrocławiu, tel. 71 7701 
600, http://wroclaw.praca.gov.pl

«�Premie na start można także uzyskać 
aplikując do Lokalnej Grupy Działania 
Dobra Widawa. Na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej można otrzymać do 
100 tys. zł. Więcej informacji: Lokalna 
Grupa Działania Dobra Widawa, tel. 71 
314 32 01, www.dobrawidawa.pl

«�Wsparcie w  postaci pożyczki o  maksy-
malnej wartości 50 tys. zł można uzyskać 
w ramach projektu ”Fundusz Pożyczkowy 
EFS”. Mogą się o nią ubiegać osoby bez-
robotne i  pracujące. Więcej informacji: 
Dolnośląska agencja Współpracy Gospo-
darczej we Wrocławiu, tel. 71 736 63 04, 
www.dawg.pl

«�Osoby, które już prowadzą działalność go-
spodarczą, mogą starać się o  wsparcie na  
rozwój działalności w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. O  dofinansowanie mogą 
ubiegać się mikro-, małe i  średnie przed-
siębiorstwa. Program przewiduje wsparcie 
w postaci bezzwrotnych dotacji oraz nisko-
oprocentowanych pożyczek na:
n  innowacyjność produktową i procesową 

MSP - dotacja. Więcej informacji: Dolno-
śląska Instytucja Pośrednicząca, tel. 71 
776 58 12; www.dip.dolnyslask.pl

n  zwiększenie konkurencyjności mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw - po-
życzka. Więcej informacji: Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich we 
Wrocławiu, tel. 71 776 95 01, www.fun-
dusze.dolnyslask.pl

«�Na rozwój działalności gospodarczej bę-
dzie można również składać wnioski do 
Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa 
o przyznanie pomocy w ramach Progra-
mu Rozwojów Wiejskich. Przedsiębiorcy 
będą mogli się starać o środki w wyso-
kości od 100 tys. zł do 300 tys zł. (wa-
runkiem jest utworzenie przynajmniej 
jednego nowego miejsca pracy). Więcej 
informacji: Lokalna Grupa Działania Do-
bra Widawa, tel. 71 314 32 01, www.do-
brawidawa.pl

«�W tym roku uruchomiono również po-
życzki dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw w ramach POST-JERE-
MIE. Podobnie jak w ubiegłych latach, 
pożyczki będą udzielane przez pośredni-
ków finansowych działających na terenie 
całego województwa (www.dfr.org.pl/

posrednicy-finansowi/). Więcej infor-
macji: Dolnośląski Fundusz Regionalny, 
tel. 71 727 79 67, www.dfr.org.pl

«�w każdą środę w urzędzie gmi-

ny działa Punkt Informacji Euro-

pejskiej. Zapraszamy wszystkich 

mieszkańców w godzinach 8.30 

– 16.30 na bezpłatne porady, po-

kój 125 i 126.

Opracowane przez Punkt Informacji Europejskiej 

Urzędu Gminy Długołęka na podstawie  

danych Głównego Punktu Informacyjnego  

Funduszy Europejskich we Wrocławiu  

oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

dotacJe na bieżąco

gdzie szukaĆ Funduszy na staRt?

gdzie szukaĆ Funduszy na RozwÓJ?
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wywiad

Zespół Gentleman’s powstał dwa 
lata temu. Skąd pomysł na duet?
Pomysł na założenie zespołu zrodził 
się spontanicznie. Podczas jednego 
ze spotkań zdecydowaliśmy, że na-
gramy coś dla siebie. Reakcja znajo-
mych i rodziny sprawiła, że powstał 
teledysk i ujawniliśmy się na You-
Tube oraz Facebooku. Odbiór przez 
internautów, zarówno pozytywny, 
jak i negatywny, zachęcił nas do na-
grania następnych utworów.

Dlaczego akurat disco polo?
Disco polo towarzyszy nam od 
dziecka, to właśnie z tym gatun-
kiem kojarzą nam się beztroskie, 
szczęśliwe chwile. Krótko mówiąc, 
mamy do niej duży sentyment. 
Przygoda z tym gatunkiem muzyki 
rozpoczęła się kilka lat temu. Jeden 
z nas grał na weselach – a jak wia-
domo rytmów disco tam nie braku-
je, a drugi po prostu kocha muzykę 
i dlatego próbuje swoich sił wokal-
nych. Oboje możemy stwierdzić, że 
tę muzykę czujemy w sercu. Należy 
być pozytywnie nastawionym do 
życia, a ten gatunek wywołuje same 
dobre reakcje. Gdy słuchamy disco 
polo, mamy uśmiech na ustach, 
dlatego chcemy zarażać innych lu-
dzi energią, którą nam ta muzyka 
daje. Disco polo jest radosne, słowa 
piosenek szybko zostają w pamięci. 
Przy disco są zawsze najlepsze za-
bawy, co widać na naszych koncer-
tach. Tam pozytywnej energii nie 
brakuje. Czasami sami się dziwimy, 
skąd ludzie mają tyle siły – skaczą, 
śpiewają. Dla nas to bardzo miłe, 
w ten sposób pokazują nam, że to 
co tworzymy daje radość, a my je-
steśmy usatysfakcjonowani, gdy 
widzimy, że ludzie są zadowoleni.

Czym zajmujecie się zawodowo?
Na co dzień jeden z nas pracuje 
w firmie korporacyjnej, a drugi 
prowadzi własną działalność. Naszą 
pasją jest muzyka i tworzenie no-
wych kompozycji, którymi mamy 
nadzieję zainteresować słuchaczy.

Kto pisze teksty, kto komponuje 
utwory?
Teksty naszych utworów są wspól-
ną pracą. Spotykamy się i wymie-
niamy pomysłami. Wymyślamy 
temat piosenki i układamy do niego 
słowa. Zawodowymi tekściarza-
mi nie jesteśmy, ale wiemy o czym 

chcemy śpiewać. Jeśli chodzi 
o oprawę muzyczną, wymyślamy 
melodię, a w studio nagraniowym 
nabiera ona kształtu. Nie bazujemy 
tylko na tym co nam w głowie sie-
dzi, ale jesteśmy otwarci na wszel-
kie uwagi. Polegamy na sobie i my-
ślimy, że dobrze nam to wychodzi.

Skąd czerpiecie inspirację?
Inspirację czerpiemy z codzienne-
go życia. Z tego co nas dotyczy, co 
przeżywamy. Największą są kobie-
ty, dlatego nazwa naszego zespołu 
jest skierowana właśnie do nich. 
Teksty piosenek to historie o ży-

ciu, ubrane w słowa i przez nas 
śpiewane.

Jakie są Wasze marzenia mu-
zyczne?
Jedno z naszych największych ma-
rzeń właśnie się spełniło. Ostróda 
– to jest największy w Polsce Festi-
wal Muzyki Tanecznej, o którym 
marzyliśmy. Kolejnym celem, do 
którego dążymy, jest nagranie pły-
ty. Cały czas zbieramy do niej mate-
riał. Mamy nadzieję, że to marzenie 
zrealizujemy także w niedługiej 
przyszłości. Rok temu nie spodzie-
waliśmy się, że nasz zespół w tak 
krótkim czasie się rozwinie, dlate-
go możemy stwierdzić, że warto 
stawiać sobie cele i mieć marzenia, 
ponieważ ciężką pracą można na-
prawdę wiele osiągnąć. Mimo że 
jesteśmy tak naprawdę na początku 
drogi, to i tak miejsce, w którym się 
znajdujemy obecnie, jest dla nas du-
żym sukcesem i daje nam motywa-
cję do dalszej pracy.

Disco polo to gatunek muzyczny 
wzbudzający wiele emocji. Lu-
dzie często nie przyznają się, że 
słuchają tej muzyki, a na koncer-
tach zawsze są tłumy. Jak myśli-
cie, z czego to wynika?
To pomału się zmienia, ludzie prze-
stają się wstydzić tego gatunku. Mu-
zyka taneczna – każdy potrafi do niej 
zatańczyć, szybko wpada w ucho 
– czego chcieć więcej?! Obserwuje-
my to na różnych eventach i coraz 
częściej znane, duże korporacje się-
gają po zespoły z naszej branży, żeby 
uświetniły imprezy firmowe. To 
o czymś świadczy. A na różnych fe-
stiwalach czy w klubach disco coraz 
częściej można spotkać znane osoby.

Warto stawiać sobie cele 
i mieć marzenia

Michałowi i Krzysztofowi disco polo towarzyszy od dziecka. Z tą muzyką kojarzą im 
się beztroskie, szczęśliwe chwile. Mają do niej duży sentyment
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Z krzysztofem wichułą i michałem wielosikiem, zespołem gentleman’s z gminy długołęka,  
który wystąpi na dożynkach w kamieniu, rozmawia agnieszka boruta.


