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Zmiana na stanowisku  
dyrektora GOK
W związku z nierozstrzygnięciem kon-
kursu na stanowisko dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury w Długołęce (brak 
rekomendacji komisji konkursowej) od 
1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. pełnie-
nie obowiązków dyrektora tej jednostki 
powierzono Ewie Bubień, dyrektorowi 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

Opłatek z wójtem

22 grudnia wójt gminy zaprosiła sołty-
sów, radnych, dyrektorów szkół i gmin-
nych instytucji, działaczy sportowych 
oraz księży na spotkanie opłatkowo-no-
woroczne, które odbyło się w auli szkoły 
w Długołęce. Popołudnie upłynęło pod 
znakiem życzeń, zadumy i miłych roz-
mów. Przyjemnym akcentem był recital 
Moniki Gruszczyńskiej (sopran liryczno-
spintowy). Wspólne kolędowanie stało 
się udziałem wszystkich zebranych, tak 
samo jak ubieranie choinki. Błogosła-
wieństwa Bożego na 2016 rok życzył 
przybyłym ks. Wacław Kuriata.

Gminny Dzień Kobiet
Drogie Panie! Prosimy zarezerwować 
sobie popołudnie 5 marca, ponieważ już 
dzisiaj zapraszamy Was do wspólnego 
świętowania Dnia Kobiet. Tradycyjnie 
będziecie mogły skorzystać z bezpłat-
nych usług kosmetyczek i fryzjerek, 
zaopatrzyć się w biżuterię, zapytać 
wróżkę o swoją przyszłość i wziąć udział 
w loterii, w której do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody. To tylko niektóre 
atrakcje, które dla Was przygotowujemy. 
Więcej szczegółów dotyczących Gmin-
nego Dnia Kobiet pojawi się w kolejnym 
numerze gazety.

Bezpłatne porady prawne
W Gminnym Ośrodku Kultury w Długo-
łęce działa punkt bezpłatnej pomocy 
prawnej (na etapie przedsądowym). 

Drodzy  

mieszkańcy!

Witam serdecznie w nowym 2016 roku! Ten rok to 366 
dni na realizację kolejnych wyzwań, ważnych dzia-
łań i niezbędnych projektów. Mam w tym momencie 

na myśli nie tylko prywatne aktywności, ale przede wszystkim 
te, które będziemy realizować w naszej gminie. W grudniu radni 
przegłosowali jednogłośnie projekt budżetu na 2016 rok. W mojej 
opinii, budżet jest bardzo ambitny. Jak zawsze kładziemy główny 
nacisk na rozwój infrastruktury. Gmina Długołęka to największa 
gmina w powiecie. Na naszym terenie jest aż 41 miejscowości, 
które stale się rozrastają. To zobowiązuje do podejmowania długo-
terminowych decyzji w zakresie odpowiedniego kierunku i tempa 
rozwoju infrastruktury. Niezbędne są: rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz budowa nowych dróg i remonty istniejących. 
O tych, i jeszcze wielu innych działaniach gminy przewidzianych na 
2016 rok, przeczytacie na stronach 9 i 10 oraz na gminnym profilu 
na Facebooku. Tam też od dwóch tygodni codziennie zamieszcza-
my wpisy, w których szczegółowo opisujemy aktualny budżet oraz 
założenia inwestycyjne na lata 2016-2018. Zapraszam więc do 
wnikliwej lektury.
Co jeszcze w nowym numerze gazety? Polecam zapoznać się z roz-
kładem jazdy na ferie. Dużo działań dla dzieciaków zaplanowały 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Jeśli 
więc Wasze dzieci będą spędzać ferie w gminie, na pewno znajdą 
wiele ciekawych zajęć dla siebie! (czytaj na str. 7).
Nowy rok to także kolejne działania kulturalne gminy. Bale seniora 
już za nami. Udało mi się w tym roku odwiedzić cztery miejscowo-
ści. Muszę przyznać, że są to dla mnie wyjątkowe i radosne spotka-
nia. Seniorzy z naszej gminy mają w sobie mnóstwo energii i pogo-
dy ducha. Ich świetny nastrój udzielił się również mnie. Dziękuję 
wszystkim za obecność i obiecuję, że w przyszłym roku będziemy 
kontynuowali organizację balów. Przed nami natomiast Gminny 
Dzień Kobiet. Już dziś śmiało mogę zaprosić wszystkie panie do 
naszej gminnej strefy relaksu. 5 marca w szkole w Borowej nie 
zabraknie fryzjerek, kosmetyczek i wizażystek. Każda pani, oprócz 
miłych zabiegów, będzie mogła skorzystać także z porad dotyczą-
cych zdrowia kobiety. Zaczynamy o godz. 14!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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Każdy chętnie przyłączył się do śpiewania kolęd
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kino sensacyjne. Pierwszy tego typu 
wieczór już 29 stycznia o godz. 19. Wstęp 
jest bezpłatny. Propozycje filmów można 
zgłaszać na gminnym profilu na Faceboo-
ku: www.facebook.com/wdlugolece

Tu potwierdzisz profil zaufany

W Urzędzie Gminy Długołęka otwarto 
punkt potwierdzania profili zaufanych. 
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwie-
rzytelniania obywateli w kontakcie z ad-
ministracją publiczną za pośrednictwem 
portalu ePUaP, dzięki któremu można 
załatwiać sprawy administracyjne drogą 
elektroniczną. Profil zaufany jest rozwią-
zaniem alternatywnym dla bezpiecznego 
podpisu elektronicznego. Jest to narzędzie 
bezpłatne, wydawane na okres 3 lat (po 
upływie tego czasu wymaga przedłużenia). 
Punkt potwierdzania profili zaufanych 
znajduje się w biurze podawczym i jest 
otwarty w godzinach pracy urzędu.

Kiełczów/Wilczyce:  
Przygotowania do inwestycji  
na przełomie marca i kwietnia, gmina 
Długołęka planuje rozpoczęcie robót bu-
dowlanych polegających na przebudowie 
dróg w wilczycach. Inwestycja dotyczy 
ul. sportowej z jej sięgaczami. Zakres za-
dania obejmuje przebudowę nawierzchni 

(główny ciąg – masa bitumiczna, sięgacze 
– kostka betonowa) wraz z budową jed-
nostronnego chodnika wzdłuż głównego 
odcinka ul. sportowej oraz odwodnieniem 
i oświetleniem ulicznym. W marcu gmina 
planuje rozpoczęcie przebudowy ul. Bła-
watnej wraz z odcinkiem ul. sportowej 
w Kiełczowie. Zakres robót obejmuje prze-
budowę nawierzchni (kostka betonowa) 
wraz z budową odwodnienia i uzupełnie-
niem oświetlenia ulicznego. zwracamy się  
z prośbą do mieszkańców wskazanych 
ulic, aby do czasu rozpoczęcia inwesty-
cji zakończyli ewentualne prace przy 
realizacji wszelkich planowanych sieci 
oraz przyłączy zlokalizowanych w pasie 
drogowym. niezwłocznie po wyborze 
wykonawcy poinformujemy o terminach 
zakończenia gminnych inwestycji. 

Ruszył program odbioru eternitu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił 
nabór wniosków na realizację zadania 
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” w 2016 r. Mieszkańcy gminy 
Długołęka zainteresowani demontażem 
i odbiorem pokryć dachowych oraz  
innych elementów zawierających azbest, 
do końca stycznia br. mają czas na zło-
żenie w urzędzie gminy takiej deklaracji. 
Wzór dokumentu dostępny jest w punkcie 
podawczym oraz na www.dlugoleka.bip.
net.pl. Demontaż, odbiór i utylizacja  
eternitu są bezpłatne. Więcej szczegółów 
pod nr tel. 71 323 02 72.

Opracowała
agnieszka Boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

Uprawnieni mogą tu uzyskać informacje 
m.in. w zakresie prawa pracy, spraw kar-
nych, ubezpieczenia społecznego, spraw 
rodzinnych. Punkt konsultacyjny przy ul. 
Wiejskiej 23 otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 14-18. Więcej szcze-
gółów na ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej powiatu wrocław-
skiego: www.powiatwroclawski.pl 

Wieczory z sensacją

Wszystkich miłośników filmu za-
praszamy do udziału w piątkowych 
wieczorach z sensacją, które odbywać 
się będą w urzędzie gminy. Motywem 
przewodnim naszych spotkań będzie 

z życia gminy
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z sensacją 
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urząd gminy
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- odbiór eternitu
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z życia gminy
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 Alina i Adam Kowalscy - królewska para balu 
w Mirkowie
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Wanda Mróz i Tadeusz Mróz - królewska para balu 
w Łozinie
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Krystyna Bąk i Jerzy Urbański - królewska para balu  
w Siedlcu
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Jerzy Wypyska i Barbara König - królewska para balu 
w Kiełczowie
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Jerzy Eliaszewicz i Anna Ordon - królewska para balu 
w Szczodrem

fo
t.

 k
am

il
a 

k
o

ch
an

ie
c

Stanisława Znamirowska i Tomasz Zieliński - królewska 
para balu w Borowej
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Państwo Misztalowie - królewska para balu 
w Długołęce
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Mieczysław Kaczor i Stanisława Bartusiak - królewska 
para balu w Brzeziej Łące

Bale Seniora.  
Tak bawiono się w gminie
21 stycznia odbyły się w naszej 
gminie ostatnie z ośmiu Balów 
seniora. najstarsi mieszkańcy jak 
zwykle nie zawiedli i pełni humo-
ru oraz energii weszli na parkiet, 
by przetańczyć cały wieczór.

k arnawał, choć krótki w tym roku, może-
my uznać za udany. Sądząc po frekwen-
cji i dobrej zabawie, Bale Seniora 2016 
przeszły do historii jako mile spędzony 

czas przy dobrej muzyce i w doborowym towarzy-
stwie. Zaczęliśmy nasze karnawałowe tournée od 
Mirkowa i Szczodrego a zakończyliśmy je w Brzeziej 
Łące i Kiełczowie. W każdej z ośmiu miejscowości 
gospodarzami byli dyrektorzy szkół, w których od-
bywały się zabawy. - Super impreza. Mąż mnie na-
mówił na przyjście tutaj i wcale nie żałuję. Wytań-
czyłam się za wszystkie czasy - mówiła z uśmiechem 
pani Jadwiga z Domaszczyna. Na balach nie mogło 
zabraknąć władz gminy i sołtysów, którzy bawili 
się wraz z seniorami. Te jedyne w swoim rodzaju 
spotkania były okazją do wyróżnienia małżeństw 
z 50-letnim stażem - pary otrzymały medale od 
Prezydenta RP i gratulacje od wójta. - Jestem pełna 
podziwu. Życzę jeszcze wielu szczęśliwych lat razem 
- zwróciła się do zacnych jubilatów Iwona Agniesz-
ka Łebek. Nagrodziliśmy również tych, którzy nie 
mieli sobie równych w tańcu – każdy bal miał swo-
jego króla i królową. Podczas losowań roczników 
wręczaliśmy szczęśliwcom specjalnie przygotowane 
na tę okazję kubki, które – co nas cieszy – bardzo się 
podobały. Do zobaczenia za rok na parkiecie!

agnieszka Boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Medale od Prezydenta rP  
za długoletnie pożycie małżeńskie  
(50 lat razem) otrzymali:
Zygmunt i Mieczysława Miłkosiowie z Długołęki

Zdzisław i Grażyna Muźnierowscy z Mirkowa

Kazimierz i Henryka serafinowie z Wilczyc

Jan i Halina stefaniakowie z Długołęki

Podziękowania
serdecznie dziękujemy dyrektorom 

i pracownikom szkół za wspaniale 

przygotowane sale balowe, pyszne 

jedzenie i cudowną atmosferę!
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kuLtura w gminie

od ubiegłego roku w naszej 
gminie realizowany jest pro-
jekt „Pogotowie tradycji”. 
o tym, co kryje się pod tą 
nazwą i na czym polega idea 
całego przedsięwzięcia, opo-
wiedział nam jeden z jego 
koordynatorów.

Jest to projekt międzypokoleniowy 
– mówi Grzegorz Zmarzły, pra-
cownik Gminnego Ośrodka Kultury 
w Długołęce. - „Pogotowie Trady-

cji” to propozycja dla dzieci, młodzieży i se-
niorów a jego ideą jest zachęcenie najstar-
szych mieszkańców do uczestnictwa w życiu 
kulturalnym swojej miejscowości.

Do tej pory koordynatorzy projektu spotykali 
się regularnie z mieszkańcami Bykowa, w tym 
roku do współpracy zaprosili również miesz-
kańców Długołęki, Brzeziej Łąki i Januszkowic. 
- Chcemy reanimować stare zwyczaje oraz ob-
rzędy, jak i tworzyć nowe – podkreśla Zmarzły. 
- Zamierzamy zebrać, utrwalić i przechować hi-
storie pisane tradycjami, zwyczajami, obrzędami 
ludowymi. Spotkania z tymi cudownymi ludźmi 
coraz bardziej utwierdzają nas w przekonaniu, 
że nasze działania mają sens: starsi chcą opowia-
dać a młodzi potrafią słuchać - dodaje.

Już wiele udało się zrobić

Efektem dotychczasowych spotkań są zdjęcia 
z przeszłości: ludzi, zdarzeń, budowli; nagrania 
opowieści na temat dawnych zabaw, wierzeń 
i wróżb andrzejkowych, przygotowań do świąt 
Bożego Narodzenia; wspólna międzypokolenio-
wa organizacja wieczerzy wigilijnej.

- Rozpoczęliśmy prace nad szufladami pa-
mięci, w których każda grupa będzie groma-
dzić swoje skarby z przeszłości i te współ-
czesne, dotyczące tradycji – zapowiada nasz 
rozmówca. - Przed nami gorący czas: zbie-
ranie wspomnień, przedmiotów, fotogra-
fii odnoszących się do tradycji i zwyczajów; 
stworzenie dokumentacji multimedialnej; 
przygotowania do biesiady grup międzypoko-
leniowych – puentuje Grzegorz Zmarzły.

 „Pogotowie Tradycji” jest projektem dotacyj-
nym, realizowanym w ramach konkursu „Se-
niorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce. Koordynatorką 
tegorocznej edycji projektu jest także Krystyna 
Stoparczyk.

agnieszka Boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Grupa z Długołęki reanimowała starą skrzynię. W ten twórczy proces włączyli się seniorzy i dzieci

Pogotowie Tradycji

fo
t.

 w
w

w
.f

ac
eb

o
o

k.
co

m
/P

o
g

o
to

w
ie

-t
ra

dy
cj

i
fo

t.
 w

w
w

.f
ac

eb
o

o
k.

co
m

/P
o

g
o

to
w

ie
-t

ra
dy

cj
i

W Muzeum Społecznościowym w Bykowie zmodernizowano komodę pamięci. Na zdjęciu Grzegorz Zmarzły

Warsztaty wikliniarskie w Śliwicach były nad wyraz udane. Powstały tu prawdziwe dzieła sztuki
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Młodzież zdobiła pierniki pod okiem Alicji Krasny 
i Janiny Sołtysiak

z życia gminy

W samo południe zebraliśmy się przy choince, by wspólnie ją ubrać. 
To była doskonała okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia

GOK nagrodził laureatów konkursów świątecznych

Zdjęcia: agata wach

Trampolina Zabawy zadbała o najmłodszych Bajkowy kącik stworzyła gminna biblioteka

Nasze gminne stoisko tętniło życiem. Zwłaszcza dzięki loterii, w której każdy los wygrywał

Św. Mikołaj przygrywał  

nam na akordeonie

19 grudnia świętowaliśmy podczas i gminnego Jarmarku Bożonarodze-
niowego w długołęce. Było świetnie: kilkadziesiąt stoisk z różnorodnym 
asortymentem, nastrojowa oprawa muzyczna, fantastyczna pogoda i co 
najważniejsze, bardzo duża frekwencja! dziękujemy Państwu za obecność 
i stworzenie magicznej atmosfery. dzieciaki, stanowiłyście najsilniejszą 
grupę podczas imprezy - zarówno w kąciku zabaw, jak i podczas warszta-
tów. dziękujemy także dorosłym za hojność podczas loterii fantowej 
i licytacji. zebraliśmy 6930 zł dla chorej dziewczynki! zapraszamy was do 
obejrzenia fotorelacji autorstwa agaty wach. do zobaczenia za rok!

agnieszka Boruta 
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Jarmark  
Bożonarodzeniowy

Ks. Jakub Bartczak rapował i opowiadał o świętach

Darmowa karuzela przeżywała prawdziwe oblężenie
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Ferie w gminie

Bajkowy kącik stworzyła gminna biblioteka

gminny ośrodek kultury i gminna 
Biblioteka Publiczna w długołęce  
na ostatni guzik dopięły grafik  
ferii zimowych, które rozpoczynają 
się 1 lutego. oferta jest na tyle zróż-
nicowana, że każdy znajdzie  
dla siebie coś ciekawego.

P rzez całe ferie (1-12 lutego) w ośrodku kul-
tury oraz świetlicach wiejskich w Bielawie, 
Bykowie i Śliwicach będą odbywały się za-
jęcia dla dzieci i młodzieży (w wybrane dni 

także w Januszkowicach). - Przygotowaliśmy bogatą 
ofertę warsztatów artystycznych: techniczno-plastycz-
nych, ceramicznych,  animacji poklatkowej oraz ku-
linarnych. Tematy zajęć zostały tak dobrane, aby na-
wiązywały do zwyczajów i tradycji przypadających na 
koniec karnawału – mówi Milena Dudzińska, animator 
kultury. Nie zabraknie szaleństwa na parkiecie, baj-
kowych poranków filmowych, rozgrywek na konsoli 
oraz gier planszowych. Podsumowaniem pierwszego 
tygodnia ferii będzie zabawa karnawałowa połączona 
z balem przebierańców, wyborem króla i królowej balu 
oraz konkursem karaoke. - Wybierzemy się również 
na wycieczkę do Humanitarium we Wrocławiu, gdzie 
weźmiemy udział w warsztatach naukowych – dodaje 
Dudzińska. Zajęcia w ośrodku kultury oraz w świe-
-tlicach odbywać się będą codziennie w godz. od 10 
do 14 (warsztaty w Januszkowicach w wybrane dni). 
Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie in-
ternetowej www.gokdlugoleka.pl oraz na Facebo-
oku. Udział w zajęciach i wycieczce dla dzieci z terenu 
gminy Długołęka jest bezpłatny. Na część zajęć obowią-
zują zapisy: nr tel. 71 315 31 05, e-mail: kontakt@
gokdlugoleka.pl

Ferie w bibliotece? czemu nie!

Biblioteki gminne również będą tętniły życiem w cza-
sie zimowej przerwy od nauki. Od 1 do 5 lutego w fi-
liach w Borowej, Długołęce, Łozinie, Mirkowie i Pa-
sikurowicach odbywać się będą „Ferie z ufoludkiem”. 
- W programie znajdą się zajęcia teatralne, warszta-
ty plastyczne, wspólne czytanie, warsztaty komiksu  
i „bal ufoludków” – wylicza Ewa Bubień, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Serdecznie zapraszamy 
dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu w gminie!

agnieszka Boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Ferie z GOKiem  
i biblioteką
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każdy właściciel nieruchomo-
ści ma obowiązek pozbywania 
się nieczystości ciekłych zgod-
nie z prawem. zapewnienie 
prawidłowej gospodarki ście-
kowej można rozwiązać na trzy 
sposoby.

n ajlepszym rozwiązaniem jest oczy-
wiście podłączenie budynku do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
Jednak nie zawsze mamy taką 

możliwość, pozostaje więc do wyboru budowa 
szczelnego zbiornika na ścieki (szambo) lub 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
(POŚ). - Wiele osób zastanawia się, czy war-
to inwestować w przydomową oczyszczalnię 
ścieków i zwleka z jej budową. Zupełnie nie-
potrzebnie – mówi Tadeusz Luty z wydziału 
ochrony środowiska, przekonując, dlaczego 
warto podjąć decyzję o tego typu inwestycji.  
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków to alter-
natywa dla szamb, dzięki której ścieki oczyszcza 
się w miejscu ich powstawania – dodaje. Jakie 
jeszcze argumenty powinny nas przekonać do 
jej wybudowania? Jest ekonomiczna ze 
względu na koszty eksploatacyjne: 
podczas użytkowania płacimy tylko za energię 
elektryczną, zasilającą pompy i wywóz osadu 
(osad jest usuwany z przydomowej oczysz-
czalni mniej więcej raz na dwa lata, natomiast 

szambo musi być opróżniane regularnie). 
Jest bezpieczna dla środowiska: ście-
ki są oczyszczane w miejscu ich powstawania  
i w stopniu, który umożliwia odprowadza-
nie ich do odbiorników naturalnych (gruntu 
czy wód powierzchniowych). sprawdza się 
w trudnych warunkach: odpowiednio do-
brany rodzaj oczyszczalni można z powodze-
niem wybudować na działce nawet z wysokim 
poziomem wód gruntowych, czy położonej na 
„trudnym” gruncie (glina, skały) albo mającej 
stosunkowo niewielką powierzchnię. Przydo-
mowa oczyszczalnia ścieków to idealne rozwią-
zanie dla każdej posesji niepodłączonej do sieci 
kanalizacyjnej - tania eksploatacja szybko zwró-
ci nam koszty poniesione podczas instalacji.

Paweł matysiak
wydział ochrony środowiska

zima, kiedy temperatury  
spadają poniżej zera, to  
szczególnie trudny czas dla 
czworonogów. zadbajmy o nie! u stawa o ochronie zwierząt zobowią-

zuje każdego opiekuna zwierzęcia 
domowego do zapewnienia mu właś-
ciwych warunków bytowych. Stałe 

miejsce przebywania czworonoga ma je chronić 
przed zimnem oraz opadami atmosferycznymi. 
Pies musi mieć dostęp do światła dziennego oraz 
możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała, musi 
być odpowiednio karmiony i mieć miskę z wodą 
(w czasie mrozów – ciepłą!). Niedozwolone jest 
trzymanie psa na łańcuchu dłużej niż 12 godzin 
w ciągu doby - długość uwięzi nie może być krót-
sza niż 3 metry. Idealnym rozwiązaniem jest w tym 
przypadku kojec i częste wypuszczanie zwierzaka 
na ogrodzony teren posesji. Nie zapominajmy 
o zapewnieniu psu ocieplonej styropianem budy, 
izolowanej od ziemi, dostosowanej do jego wiel-

kości. Otwór wejściowy nie powinien być zbyt 
duży - pies ma wtedy możliwość „nagrzania” budy 
swoim ciepłem. Na drewnianej podłodze musi być 
wyściółka ze słomy (w dużej ilości), którą przynaj-
mniej raz w tygodniu trzeba uzupełnić. Nie należy 
używać do tego celu starych ubrań, kocy, czy gąb-
ki, gdyż szybko wilgotnieją lub zamakają, dlatego 
psy często wyciągają je z budy, nie chcąc kłaść się 
na wilgotnym posłaniu. Zwierzę to stworzenie, 
które czuje tak samo jak każdy z nas. Pamiętajmy 
o tym! 

marta nawrocka
wydział ochrony środowiska

z życia gminy
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Tak powinna wyglądać psia buda
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Przydomowa oczyszczalnia ścieków: 

czy to się opłaca?
Jak otrzymać  
dofinansowanie?
Dofinansowanie polega na jedno-
razowym zwrocie części kosztów 
poniesionych w związku z realizacją 
inwestycji w wysokości do 2 tys. zł. 
Dotacją na przydomową oczyszczal-
nię ścieków mogą zostać objęte in-
westycje w obrębie nieruchomości, 
w przypadku których:
n nie ma technicznych możliwo-
ści podłączenia nieruchomości, na 
której planowane jest zamontowanie 
przydomowej oczyszczalni ścieków, do 
istniejącej sanitarnej sieci kanalizacyj-
nej lub podłączenie takie jest ekono-
micznie nieuzasadnione,
n w  Wieloletnim Programie Inwesty-
cyjnym Gminy Długołęka i  budżecie 
gminy, w  perspektywie dwóch lat od 
złożenia wniosku o  częściowe refun-
dowanie kosztów, nie jest planowana 
budowa sieci kanalizacyjnej, która ob-
jęłaby tę nieruchomość.

Wniosek jest do pobrania na stronie 
BIP: www.dlugoleka.bip.net.pl

Dokumenty można składać do 
30 września 2016 r. Dodatko-
wych informacji udzielamy pod 
nr telefonu 71 323 02 71.

Zimą zadbaj o swojego pupila Wiązanie psa na łańcuchu pozbawio-
nym obrotowego ogniwa dłużej niż 
12 godzin dziennie, grozi aresztem 
bądź grzywną. W  przypadku znęcania 
się nad zwierzętami, w tym trzymanie 
ich w  niewłaściwych warunkach, grozi 
grzywna od 500 zł do 100 tys. zł i kara 
pozbawienia wolności do 2 lat.
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kanalizacja sanitarna

n Zakończenie budowy kanaliza-
cji sanitarnej w Bykowie  
250 000 zł 
n Zakończenie budowy kanaliza-
cji sanitarnej w Domaszczynie  
3 700 000 zł 
n rozpoczęcie budowy kanaliza-
cji sanitarnej w szczodrem  
1 500 000 zł (inwestycja do zrea-
lizowania w latach 2016-2018)
n Optymalizacja pracy oczysz-
czalni ścieków Mirków 800 000 zł

rozbudowa kanalizacji 
deszczowych  

n Pula 100 000 zł
Działania prowadzone w  zależno-
ści od potrzeb.

Budowa dróg

n Budowa ul. sportowej wraz 
z sięgaczami w Wilczycach  
2 200 000 zł 
n Budowa ul. Bławatnej  
i odcinka ul. sportowej w Kiełczo-
wie 3 360 000 zł 
n Budowa ul. Modrzewiowej, 
Okrężnej i Cisowej w Długołęce  
2 600 000 zł
n Wykonanie nawierzchni 
wzmocnionej wraz z częściowym 
zarurowaniem rowu na odcinku 
ul. Ptasiej w Długołęce 150 000 zł

modernizacje  
nawierzchni drogowych 
Pula 3 000 000 zł

Projekty dróg i chodników

n Pula 170 000 zł (kwota zabez-
pieczona na rozliczenie zadań pro-
jektowych zleconych w  latach po-
przednich – zakończenie procesów 
projektowania).

Poprawa bezpieczeństwa 
na drogach (chodniki,  
drogi/ścieżki rowerowe)

n Budowa chodnika w siedlcu  
1 000 000 zł
n Budowa chodnika w Bierzycach 
660 000 zł
n Opracowanie dokumentacji 
projektowej odcinka chodnika 
w Mirkowie (starym) 30 000 zł
n Opracowanie dokumentacji 
projektowej chodnika w Borowej 
(ul. Lipowa) – 100 000 zł
n Opracowanie dokumentacji 
projektowych dla dróg rowero-
wych – etap I

Budowa  
i rozbudowa szkół

n Zakończenie budowy skrzydła 
dydaktycznego przy Zespole 
szkolno-Przedszkolnym w Długo-
łęce 2 200 000 zł
n rozpoczęcie budowy hali spor-
towej w Kiełczowie 300 000 zł 
n Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla sali gimnastycz-
nej w Mirkowie – 50 000 zł

Budowa boisk  
sportowych

n Budowa boiska wielofunkcyjne-
go w Wilczycach 400 000 zł

n Budowa zaplecza szatniowo-so-
cjalnego w Długołęce (przy bieżni 
lekkoatletycznej) 250 000 zł
n Zakończenie budowy bieżni lek-
koatletycznej w Łozinie  250 000 zł
n Opracowanie dokumentacji 
projektowej boiska wielofunkcyj-
nego w Brzeziej Łące 30 000 zł
n Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla nawierzchni tar-
tanowych w Bykowie, Mirkowie, 
Piecowiach  30 000 zł

montaż piłkochwytów 

n Pula 50 000 zł
Działania prowadzone w  zależno-
ści od potrzeb.

Budowa wiat  
autobusowych 

n Pula 80 000 zł
Działania prowadzone w  zależno-
ści od potrzeb.

Parki 

n Opracowanie dokumentacji 
projektowej rewitalizacji parku 
w szczodrem 100 000 zł
n Opracowanie koncepcji rewi-
talizacji parku w siedlcu (przy 
szkole) 50 000 zł

urządzenie  
terenów zielonych 
(miejsc wypoczynku)

n Wyposażenie terenów (altany 
rekreacyjne, stoliki rekreacyjne, 

stoły do ping-ponga) 100 000 zł
n street Workout (Długołęka  
- za urzędem gminy) 40 000 zł
n Utworzenie terenów rekracyj-
nych (w tym: Długołęka,  
ul. Ptasia; Kiełczów, ul. Południo-
wa; Pruszowice) 210 000 zł

Budowa ogrodzeń  
terenów rekreacyjnych 

n Pula 80 000 zł
Działania prowadzone w  zależno-
ści od potrzeb.

montaż siłowni  
napowietrznych  

n Bąków, ramiszów, Łosice, Budziwo-
jowice, szczodre 115 000 zł

Budowa nowych  
punktów świetlnych 

razem 2 500 000 zł

i. Budowa oświetlenia  
drogowego  2 400 000 zł:
n Długołęka ul. Broniewskiego 
(wraz z opracowaniem dokumen-
tacji projektowej) 
n Wilczyce, ul. Klonowa, ul. Wałowa 
n Brzezia Łąka, odcinek ul. Wro-
-cławskiej 
n Bielawa, ul. Leśna, ul. Brzozowa 
n Dobroszów Ol. (droga gminna, 
odcinek drogi powiatowej) 
n Łozina, ul. nowego Osiedla 
n Łosice, odcinek drogi powiatowej 
n Mirków, ul. Fiołkowa, ul. Jaśmi-
nowa, ul. rumiankowa 
n Pasikurowice, odcinek  
ul. Pawłowickiej 

inwestycJe

nowy rok to kolejne inwestycje w gminie.  
co zrobimy i ile to będzie kosztować?  
zachęcamy do lektury.

Założenia inwestycyjne 2016

dokończenie na str. 10
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dzieJe się - Przetargi w naszeJ gminie (STan na dzień 19.01.2016 r.)
nazwa PostęPowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
Przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/PodPisanie umowy
   

Usługa odbioru odpadów komunalnych  10.02.2016  31.12.2017 
z terenu gminy Długołęka
    
Usługa polegająca na opracowaniu  26.01.2016  20.12.2016 
dokumentacji projektowej dla budowy dróg  
rowerowych na terenie gminy Długołęka   
  
Usługa sprzątania przystanków  20.01.2016  31.12.2016 
i miejsc użyteczności publicznej   
 
Usługa polegająca na oznakowaniu pionowym  11.02.2016        31.12.2016 
i poziomym dróg gminnych   
 
roboty budowlane polegające na remontach  02.02.2016 
cząstkowych dróg utwardzonych   31.12.2016
 
roboty budowlane polegające na naprawie  10.02.2016  31.12.2016 
dróg gruntowych   
 
Dostawa mieszanek kamiennych dla naprawy  22.01.2016  31.12.2016 
dróg gruntowych   
 
Usługi polegające na koszeniu pasów  04.02.2016  15.12.2016r. 
drogowych dróg utwardzonych i gruntowych  
zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka   
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego  Planowany termin  4 miesiące od 
w Wilczycach ogłoszenia przetargu:   dnia zawarcia umowy 
 II połowa stycznia 2016  
 
Przebudowa ul. Bławatnej i odcinka  Planowany termin  31.10.2016 
ul. sportowej w Kiełczowie ogłoszenia przetargu:  
 II połowa stycznia 2016  
 
Budowa remizy strażackiej  Planowany termin  31.10.2016 
w Pasikurowicach ogłoszenia przetargu:  
 I połowa lutego 2016  
 
Przebudowa ul. sportowej wraz z sięgaczami  Planowany termin  8 miesięcy od 
w Wilczycach ogłoszenia przetargu:   dnia zawarcia umowy 
 II połowa lutego 2016 
 
Budowa chodnika w Bierzycach Planowany termin   31.10.2016 
 ogłoszenia przetargu:  
 I połowa lutego 2016

inwestycJe

n Piecowice, ul. Fiołkowa 
n stępin (dokończenie oświetle-
nia na drodze gminnej) 
n Kiełczów, ul. akacjowa  
i ul. Brzozowa 
n Węgrów, odcinek drogi powia-
towej 
n Tokary, odcinek drogi powia-
towej 
n Zaprężyn, odcinek drogi powia-
towej i gminnej 
n Godzieszowa, odcinek drogi 
powiatowej 
n Jaksonowice, droga do cmen-
tarza 
n szczodre, ul. stawowa i Świer-
kowa 
n Krakowiany, doświetlenie parku 
i boiska, droga 

n Michałowice, droga do przy-
stanku autobusowego 
n Pruszowice, sięgacz ul. Trzeb-
nickiej 
n Pruszowice, ul. szczęśliwa 
n Opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla iluminacji 
świetlnych kościołów (Długołęka, 
Brzezia Łąka)
n Wilczyce, ul. Familijna (dokoń-
czenie)
n Byków, ul. różana 
n Śliwice, ul. Jesionowa 
n Domaszczyn, ul. Zamkowa

ii. opracowanie nowych doku-
mentacji projektowych  
100 000 zł
O konkretnych lokalizacjach 
poinformujemy w kolejnych wyda-
niach gazetki.

monitoring obiektów 
użyteczności publicznej 

n Bąków (teren rekreacyjny), 
Bielawa (plac zabaw), Bierzyce 
(plac zabaw), Bukowina (park), 
Domaszczyn (plac zabaw), 
Godzieszowa (park), Kamień 
(teren za kaplicą), Kępa (plac za-
baw), Kiełczówek (plac zabaw), 
Oleśniczka (plac zabaw), raków 
(boisko, plac zabaw), ramiszów 
(plac zabaw), siedlec (teren za 
szkołą) 100 000 zł

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

n Pula 60 000 zł

Budowa remizy  
w Pasikurowicach
n 600 000 zł

zakup samochodu  
dla osP szczodre

n 400 000 zł 
Opracowała

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

dokończenie ze str. 9
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Nowy rok 
– start po nowe fundusze

zewnętrzne Środki Finansowe
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Programów krajowych  
na zadania w zakresie:
n rozbudowy gminnej infrastruktury dro-
gowej, w tym dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych,
n rozwoju bazy sportowej,
n odnowę wsi na terenie naszej gminy,
n infrastruktury wodno-ściekowej,
n edukacji ekologicznej,
n usuwania azbestu z terenu gminy,
n inwentaryzacji przyrodniczej,
n zakupu książek do bibliotek szkolnych.

Programów unii europejskiej: 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Zintegrowanych Inwestycji Teryto-

rialnych w ramach Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na zadania w zakresie:
n rozbudowy szkoły w Długołęce,
n ścieżek rowerowych,
n rewitalizacji parku,
n e-usług,
n wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 
szkolenia.

Programu rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014-2020, w tym w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania Dobra Wi-
dawa na zadania w zakresie:
n rozwoju infrastruktury turystycznej, kul-
turalnej,
n budowy infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej.
n budowy lub modernizacji dróg lokal-
nych,
n inwestycji w ramach gospodarki wodno-
-ściekowej.

w oczekiwaniu na wyniki

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie za-
dań na 2016 rok dotyczące:

n przebudowy dwóch dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w Kamieniu, wnio-
skowane dofinansowanie ze środków kra-
jowych  w wysokości 141 120,00 zł,
n przygotowania gminnego programu 
rewitalizacji dla gminy Długołęka – wnio-
skowane dofinansowanie ze środków kra-
jowych w wysokości 58 558,78 zł,
n funkcjonowania żłobka w gminie Długo-
łęka w 2016 roku – wnioskowanie dofinan-
sowania ze środków krajowych w wysoko-
ści 240 000,00 zł,
n zakupu książek do biblioteki szkolnej – 
wnioskowane dofinansowanie ze środków 
krajowych 12 000,00 zł,
n projektu partnerskiego „Move’n learn 
(ruch i nauka)”, dotyczącego wizyty studyj-
nej pracowników socjalnych z partnerskie-
go miasta Fossano (Włochy) w Długołęce 
w 2016 roku – wnioskowane wsparcie 
z Unii Europejskiej.

opracowała 
kamila zaustowicz

wydział pozyskiwania  
zewnętrznych środków finansowych

nowy rok daje nam kolejne 
możliwości pozyskania  
środków zewnętrznych.  
gmina długołęka nie zwalnia 
tempa i planuje ubiegać się 
o dofinansowanie w ramach:
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wywiad

W jakim wieku zaczęłaś tańczyć 
i dlaczego wybrałaś taniec towa-
rzyski?
Tańczę od dziecka. Jeszcze jako kil-
kulatka, gdy słyszałam muzykę, nie 
potrafiłam stać spokojnie. Zawsze 
musiałam w jakiś sposób poruszać 
się w rytm muzyki i tak mi zosta-
ło. W przedszkolu uczęszczałam na 
zajęcia mające na celu kształtowanie 
osobowości poprzez taniec, które 
prowadził pan Grzegorz Kijkowski. 
Traktowałam je jako urozmaicenie 
czasu spędzanego w szkole. Gru-
pa dzieci biorących udział w za-
jęciach zmniejszała się z roku na 
rok, jednak dla mnie nadal były one 
ogromną przyjemnością. Zaczęłam 
chodzić na dodatkowe treningi, 
tym razem z tańca towarzyskiego. 
Tańczę już prawie 10 lat i nadal jest 
mi mało. W tym czasie próbowa-
łam też innych stylów tanecznych, 
m.in. baletu, tańca nowoczesnego, 
hip-hopu, jednak żaden z nich nie 
spodobał mi się na tyle, bym była 
w stanie zrezygnować z tańca spor-
towego.

Jaką klasę taneczną posiadasz?
W tańcach standardowych posia-
dam klasę taneczną B, a w tańcach 
latynoamerykańskich najwyższą, 
krajową klasę A. Moim celem jest 
uzyskanie w obydwu stylach naj-
wyższej, międzynarodowej klasy 
tanecznej S oraz jak najlepsze osiąg-
nięcia na arenie światowej.

W takim razie standard czy łaci-
na? 
Zawsze bardziej ciągnęło mnie do 
klimatów związanych z tańcami 
latynoamerykańskimi. Standard 
wydawał mi się sztywny i nudny. 
Zauważyłam jednak, że aby zrozu-
mieć i pokochać ten styl, potrzeba 

czasu. Należy w pewien sposób 
dorosnąć i wtedy można zacząć ina-
czej na niego patrzeć. Teraz potrafię 
dostrzec jego piękno i urok, dlatego 
nie potrafię udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie.

Co daje Ci taniec?
Taniec bardzo mnie zmienił 
i ukształtował. Dzięki niemu zy-
skałam m.in. pewność siebie, któ-
rej zazwyczaj mi brakowało. Jest 
on też sposobem, w jaki najłatwiej 
jest mi wyrażać emocje. Taniec to 
ogromne poświęcenie i żeby osiąg-

nąć w nim mistrzostwo wymaga on 
naprawdę wielu wyrzeczeń. Mimo 
to, kocham to robić! To moja pasja 
i dzięki niej stałam się inną, wydaje 
mi się, że lepszą osobą.

Pochwal się swoimi największy-
mi osiągnięciami do tej pory.
Ja i mój partner Bartosz Lorek tań-
czymy ze sobą 10 miesięcy. W tym 
stosunkowo krótkim czasie na-
szym największym osiągnięciem 
jest zdobycie wicemistrzostwa 
Polski w klasie B w tańcach laty-
noamerykańskich (2015 rok) oraz 

mistrzostwa Okręgu Dolnośląskie-
go (2015 rok).

Gdzie trenujesz i jak intensywnie?
Od początku mojej przygody z tań-
cem jestem związana z klubem pro-
wadzonym przez pana Grzegorza 
Kijkowskiego - Wrocławską Aka-
demią Tańca. Trenuję w Kamieńcu 
Wrocławskim, gdzie dojeżdżam trzy 
razy w tygodniu na 3-4 godziny in-
tensywnych zajęć. Do tego dochodzą 
jeszcze weekendowe, całodniowe 
szkolenia m.in. z moimi głównymi 
trenerami Latin Dance, wielokrot-
nymi Mistrzami Polski Andrzejem 
Suchockim i Natalią Piecewicz.

Czy wiążesz z  tańcem swoją 
przyszłość zawodową czy to tyl-
ko hobby?
Taniec jest dla mnie wszystkim. 
Z początku zwyczajne, dziecięce 
hobby stało się po prostu uzależ-
nieniem. W chwili obecnej nie 
wyobrażam sobie życia bez tańca. 
Jak najbardziej wiążę z nim swoją 
przyszłość zawodową. Chciałabym 
osiągnąć tyle, żeby móc szkolić tan-
cerzy na całym świecie. Zastana-
wiałam się także nad studiami na 
kierunku taniec i choreografia, ale to 
na razie jedne z licznych możliwości.

Masz jakichś idoli?
Staram się nie wzorować na ni-
kim. Oczywiście jestem uzależ-
niona od oglądania filmików, 
śledzenia profilów w mediach 
społecznościowych najlepszych 
światowych tancerzy i podpa-
trywania ich techniki, ale mimo 
to nie chcę być ich kopią. Prag-
nę być indywidualnością. Razem 
z partnerem chcemy stworzyć coś 
nowego, swojego - własny styl, 
charakter i wizerunek naszej pary.

Tańczę już prawie 10 lat  
i nadal jest mi mało

Barbara Rudkowska tańczy z Bartoszem Lorkiem od 10 miesięcy
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z Barbarą rudkowską, 16-letnią tancerką z długołęki, rozmawia agnieszka Boruta.


