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Z życia gminyZ życia gminy

Drodzy  
mieszkańcy!

Karnawał w pełni! Od 17 stycznia bawimy się w gminie 
na Balach Seniora – imprezach, które zainicjowałam 
w 2005 roku, i które z powodzeniem odbywają się już 
od 13 lat. Zapraszamy do zabawy mieszkańców 60-

letnich oraz starszych. Naprawdę warto korzystać z tych okazji, bo 
i muzyka podrywa do tańca, i można skosztować dobrego jedzenia, 
nawet z transportem nie ma problemu, bo zapewniamy go bezpłat-
nie. Wymówek więc nie ma: po prostu trzeba się wyszykować, wziąć 
partnera lub przyjaciela za rękę, dobry humor i przyjechać. Ja bardzo 
lubię te spotkania, pełne energii, poczucia humoru i bycia razem, po 
prostu. Pierwsze karnawałowe pląsy już za nami. Droga młodzie-
ży, namawiajcie swoich dziadków i rodziców do wyjścia z domu, do 
wzięcia udziału w Balach Seniora. Zapewniam, że będzie to dla nich 
niezapomniany czas. Więcej na ten temat piszemy na str. 4. 
Zajrzyjcie też proszę na str. 5, gdzie znajdziecie plan na ferie zimowe, 
które rozpoczynają się 13 lutego. Swoją ofertę dla najmłodszych przygoto-
wały zarówno gminna biblioteka, jak i ośrodek kultury. Mam nadzieję, że 
będzie to dla dzieci i młodzieży fajny czas, pełen aktywnego wypoczynku. 
Wszystkim życzę udanych ferii a tym, którzy wyjeżdżają, szczęśliwych 
powrotów.
W tym numerze nie zabrakło ważnych tematów dotyczących ochrony 
środowiska: podejmujemy ten z zakresu zmian w przepisach związanych 
z wycinką drzew (str. 7) oraz bardzo istotną kwestię dla naszego zdrowia 
i otoczenia - chodzi o spalanie odpadów w domowych piecach. Nie róbmy 
tego! Nie szkodźmy sobie i innym. Zachęcam do lektury, która - mam 
nadzieję - uzmysłowi Państwu, jak bardzo się to nie opłaca i wyczuli na 
ten problem (str. 8). Piszemy też o planach budżetowych (str. 9)  
oraz o planach inwestycyjnych na ten rok (str. 10-11). 
Będzie się działo, to na pewno. Tymczasem życzę Państwu przyjemnych, 
zimowych wieczorów z naszą gazetą w ręku i gorącą herbatą. Znajdźcie 
czas dla siebie.

Iwona Agnieszka Łebek 
wójt gminy Długołęka

Borowa: Integracja 
to podstawa
14 stycznia w Borowej odbyło się spotkanie 
integrujące mieszkańców tej miejscowości. 
Jego pomysłodawczynią była sołtys Zo-
fia Szelągiewicz. Zaproszono babcie, które 
świętowały swój dzień już tydzień wcześniej. 
Było bardzo rodzinnie i śpiewająco. Dzieci 
i dorośli wspólnie kolędowali przy akompa-
niamencie muzyki na żywo. Wśród zapro-
szonych gości była wójt Iwona Agnieszka 
Łebek oraz sekretarz Anna Borecka.

Spotkanie było okazją do świętowania dnia babci

Odwiedzimy Velen
W lutym ponownie odwiedzimy naszych 
niemieckich partnerów. W skład delegacji 
gminy Długołęka wejdą: przewodniczący 
rady gminy, radni, sołtysi, prezesi klubów 
sportowych i kół gospodyń wiejskich, urzęd-
nicy oraz członkowie Związku Emerytów 
i Rencistów. Do Velen pojedzie również 
młodzież ze szkoły w Łozinie, która wyróż-
nia się swoimi działaniami charytatywnymi 
i wygrała gminny konkurs „Współcześni bo-
haterowie” w kat. misja - wolontariat. W pro-
gramie wizyty jest m.in. zwiedzanie muzeum 
dzwonów w Gescher oraz udział w korowo-
dzie karnawałowym w mieście gospodarzy. 
Przede wszystkim jednak będzie to kolejna 
okazja do wymiany doświadczeń. W ramach 
współpracy z gminą Velen spotykamy się re-
gularnie od 2003 r.

w ubiegłym roku to my gościliśmy naSzych przyjaciół 
z Velen

Gmina Długołęka prowadzi wstępną analizę, 
czy mieszkańcy gminy byliby zainteresowani 
wymianą kotłów węglowych na ekologicz-
ne instalacje wytwarzania energii cieplnej. 
Mogłaby być ona częściowo finansowana ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związ-
ku z tym zapraszamy do wypełnienia ankiety, 
która jest dostępna na: www.gmina.dlugole-
ka.pl i w biurze podawczym Urzędu Gminy 
Długołęka. Jej wyniki pozwolą podjąć decyzję 
o ewentualnym przygotowaniu pilotażowego 
projektu i aplikacji w ramach środków krajo-
wych. Ankiety można składać do 17 lutego 
br. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w urzędzie pod nr tel: 71 323 02 71.

Serdecznie dziękujemy sponsorom II Gminnego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, który odbył się 17 grudnia w Długołęce. 

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zorganizować duże, świąteczne 
przedsięwzięcie, które przyciągnęło setki mieszkańców  

gminy Długołęka i okolic. 

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział w Długołęce • Brave Design • Clarena • Mlekiem i Miodem  
• Piaskopol sp. z o.o. • Selgros Cash & Carry • Transport Ciężarowy Mariusz Florek • www.room99.pl  

• Bar Apetito • Ola Lis • Teatr Muzyczny Capitol • In Art – Teatr Edukacji Wrocław  
• Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol • katamaran-wroclaw.pl • Pracownia Kaj-Mar Dewocjonalia 

• Studio Arvena • Amber Agency Fabryka Imprez • Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Partnerem wydarzenia był Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
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5 marca w Borowej (budynek gimnazjum przy 
ul. Parkowej 2/4), odbędzie się kolejna edycja, 
wpisanej już na stałe w kalendarz wydarzeń 
gminy Długołęka, imprezy dla pań. W tym roku 
również nie zabraknie kluczowych punktów 
programu, które zawsze cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem płci pięknej. Będą m.in. fry-

zjerzy, kosmetyczki, wizażystki i wróżki – z ich 
usług będzie można skorzystać bezpłatnie. Nie 
zabraknie kawiarenki pełnej domowych przy-
smaków i stoisk handlowych z rękodziełem, 
kosmetykami, odzieżą itp. Więcej szczegółów 
na temat święta kobiet w naszej gminie zamie-
ścimy w kolejnym numerze gazety.

6 kwietnia o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy 
Długołęka odbędzie się jedyny casting do 4. 
edycji konkursu „Gminne Talenty”. Zapra-
szamy wszystkich zdolnych z naszej gminy 
do spróbowania swoich sił w eliminacjach. 
Masz pasję i chciałbyś się nią podzielić ze 
światem? Marzysz o występie na dużej scenie, 
przed publicznością, podczas Dni Gminy Dłu-
gołęka? Jeśli tak, ten konkurs jest dla Ciebie. 
Zainteresowani niech już dzisiaj zarezerwują 
sobie termin castingu i zaczną przygotowania 
do występu. Nagrodą dla zwycięzcy finałowe-
go etapu konkursu jest czek na tysiąc złotych. 
– Warto wziąć udział w castingu, to szansa 
na sprawdzenie się i pokazanie się szerszej pu-

bliczności – mówi Paweł Puchała, uczestnik 2. 
edycji konkursu, wówczas członek zespołu 
Nevermind (wywiad z muzykiem na str. 12.) 
Więcej szczegółów wkrótce na www.facebo-
ok.com/wdlugolece i w kolejnych numerach 
gazety gminnej.

Każda z miejscowości w gminie Długołęka ma 
swojego dzielnicowego, do którego mieszkańcy 
mogą się zwracać w razie potrzeby kontaktu 
z policją. Podział na rejony wygląda następują-
co: rejon nr 1 (Bąków, Bierzyce, Budziwojowice, 
Bukowina, Dąbrowica, Dobroszów, Domasz-
czyn, Godzieszowa, Jaksonowice, Kępa, Kra-
kowiany, Łosice, Łozina, Michałowice, Pasiku-
rowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Skała, 
Tokary, Węgrów, Zaprężyn) - asp. Daniel Ma-
ciński, tel. 601 817 072; rejon nr 2 (Kiełczów, 
Kiełczówek, Wilczyce) - mł. asp. Rafał Gliga, 
tel. 601 815 923; rejon nr 3 (Bielawa, Borowa, 
Brzezia Łąka, Byków, Januszkowice, Kątna, 
Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, Raków, 
Stępin, Śliwice) - sierż. szt. Piotr Socha, tel. 601 
815 903; rejon nr 4 (Mirków, Szczodre, Długo-
łęka, Kamień) - sierż. szt. Krzysztof Chmura, 
tel. 692 450 152.

Fo
t. 

Ag
nie

sz
ka

 Bo
ru

ta

Fo
t. 

Ag
at

a W
ac

h

Gminny Dzień Kobiet

Fo
t. 

Gr
ze

go
rz 

M
ajc

hr
za

k

Chcesz wymienić piec  
– wypełnij ankietę

Casting  
do Gminnych  
Talentów

Rejony dzielnicowych

w ubiegłym roku panie wyrobiły 200 proc. normy

gminnym talentem 2016 zoStała martyna kowalSka

OPRAcOwAŁy: EwElINA ANISImOwIcZ, AGNIESZkA BORuTA wydział promocji gminy i wSpółpracy z zagranicą
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 Z życia gminy Z życia gminy

Co? 
KoSMiCzne 
feRie: ciekawostki 
na temat kosmosu, 
„kosmiczna” literatura 
i warsztaty, maraton 
czytania.

GDzie?
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dłu-
gołęce

KieDy?
13-17 lutego

zaPiSy:
osobiście w GBP przy 
ul. Szkolnej 40 A  
w Długołęce lub 
telefonicznie: 71 315 
26 86 (ilość miejsc 
ograniczona).
Biblioteka będzie 
czynna przez całe ferie 
– zapraszamy wszystkie 
dzieci, by korzystały 
z bogatej, całorocznej 
oferty: książki, tablety, 
komputery, wspólna 
nauka i zabawa.

Co? 
TRoPiKalne 
feRie: gry i zabawy 
ruchowe, warsztaty 
tematyczne, m.in.: 
muzyczne, językowe, 
plastyczne, „tropi-
kalny” bal karnawa-
łowy.

GDzie?
Gminny Ośrodek 
Kultury w Długołęce

KieDy?
13-24 lutego

zaPiSy:
od 30 stycznia do 
6 lutego osobiście 
w sekretariacie GOK-u  
przy ul. Wiejskiej 23 
w Długołęce; zajęcia 
odbywać się będą 
w dwóch blokach 
godzinowych: 
porannym 10-11.45 
i popołudniowym  
12–13.45 (ilość 
miejsc ograniczona).

Ferie zimowe w gminie Długołęka 
wypadają w dniach 13-26 lutego.  
W tym czasie, w placówkach 
kulturalnych na terenie gminy,  
odbywać się będą zajęcia dla dzieci  
i młodzieży.

Hu! Hu! Ha!  
Nasza zima... nie jest zła!

warSztaty poprowadzi muzyk z zeSpołu Foliba
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Seniorzy weszli w nowy rok 
tanecznym krokiem. To już 13. 
edycja zapoczątkowanych przez 
wójta Iwonę Agnieszkę Łebek 
karnawałowych balów.

Każdego roku w styczniu i w lutym za-
praszamy mieszkańców w wieku 60 
lat i starszych do wspólnej zabawy. 
Popularne Bale Seniora odbywają się 
w ośmiu miejscowościach, tak aby 

każdy miał możliwość udziału w karnawałowej 
imprezie. Nieodłącznie towarzyszą im: muzy-
ka na żywo, smaczny poczęstunek, darmowy 
dojazd oraz dodatkowe atrakcje: wręczenie 
medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie, upominki dla jubilatów czy loso-
wanie gminnych kubków, zaprojektowanych 
specjalnie dla naszych seniorów. W tym roku 
przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę – 
możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć, 
które od razu trafiają do rąk uczestników. – To 
rewelacyjny pomysł. Miło będzie przypomnieć 
sobie po latach, jak świetnie się razem bawili-
śmy – mówiła zachwycona Barbara Król-Sobo-
cińska, sołtys Mirkowa. Karnawałowe imprezy 
to niepowtarzalna okazja do integracji z miesz-

kańcami gminy oraz zawarcia nowych znajo-
mości. – Z niecierpliwością czekam na ten bal. 
Dla nas, seniorów, to czasami jedyna rozrywka 
– przyznała 92-letnia Krystyna Równicka z Pru-
szowic, najstarsza uczestniczka balu w Siedlcu. 

Seniorzy na medal
Nie dziwi już stwierdzenie, że starsze pokolenia 
potrafią bawić się lepiej niż młodzież. Seniorom 
w gminie Długołęka możemy pozazdrościć 
energii i poczucia humoru. Podczas balów, co 
roku wysoka frekwencja idzie w parze z po-
zytywnym nastrojem i chęcią dobrej zabawy. 
– Wybór króla i królowej balu staje się nie lada 
wyzwaniem. Pary prezentują się w tańcu pięk-
nie, a parkiet wypełniony jest po brzegi do ostat-
nich minut – mówi wójt Iwona Agnieszka Łe-
bek. – Cieszę się, że to wydarzenie dedykowane 
seniorom stało się tak popularne. Zadowolenie 
uczestników upewnia nas w przekonaniu, że 
warto organizować tego typu imprezy i daje 
natchnienie do nowych pomysłów. Szykujemy 
kolejne niespodzianki dla najstarszych miesz-
kańców naszej gminy, aby koniec roku był rów-
nie radosny jak jego początek. Już teraz gorąco 
zapraszam wszystkich seniorów na te spotkania 
– dodaje wójt. 

EwElINA ANISImOwIcZ
wydział promocji gminy i wSpółpracy z zagranicą

Jak karnawał, to tylko  
w gminie Długołęka!

najBliżSze Bale:
•  BoRowa (Bielawa, Borowa, Byków, Dą-

browica, Dobroszów, januszkowice, Raków, 
Stępin) – 7 lutego

•  BRzezia ŁąKa (Brzezia Łąka, Kątna, 
oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, Śli-
wice) i KieŁCzów (Kiełczów, Kiełczówek, 
wilczyce) – 9 lutego

Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie otrzymali na balu w Długołęce: 
Mirosława i Kazimierz jakóbczakowie 

Młody, wykastrowany i zaszczepiony  
kocurek szuka kochającego domu!
 
Kontakt w sprawie adopcji:  
71 323 02 72

Czekam na ciebie!

lucjan i wieSława krzySztoFikowie zachwycili,  
tańcząc na balu w mirkowie

zygmunt i weronika olSzewScy - król i królowa balu w łozinie

król i królowa z długołęki: józeF i katarzyna jagudzcy  
w towarzyStwie wójta iwony agnieSzki łebek  

i przewodniczącego rady  gminy StaniSława azarewicza

henryk i kazimiera miziniakowie królowali  
na parkiecie w Siedlcu
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w Siedlcu, tak jak na innych balach, nie trzeba było nikogo namawiać do zabawy
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jerzy eliaSzewicz i halina kuSzyk błySzczeli w Szczodrem
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W świątecznym klimacie

 Ochrona środowiskaKultura w gminie/Z życia gminy

Wieczory dla przyjaciół 

31 stycznia powracają „Muzyczne wieczory 
dla przyjaciół”. W każdy ostatni wtorek mie-
siąca Gminny Ośrodek Kultury będzie ofe-
rował spotkania z muzyką i kulturą różnych 
krajów. Nowy rok powitamy z kulturą peru-
wiańską. Gościem wieczoru będzie tancerka 
Luz Zenaida Hualpa Garcia (na zdjęciu).

Hej kolęda, kolęda
Gminny Ośrodek Kultury jak co roku 
wspólnie kolędował z mieszkańcami 
gminy Długołęka. Spotkania odbyły się  

w: Bielawie, Brzeziej Łące, Bykowie, Dłu-
gołęce, Januszkowicach, Kątnej, Pasikuro-
wicach i Śliwicach. Przy akompaniamencie 
muzycznym Marty Mackiewicz wspólnie 
śpiewano najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki. 

52 książki w 2017 roku
Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała 
szereg atrakcji na nowy rok. Nie zabraknie 
spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych oraz 
warsztatów m.in. plastycznych i teatralnych. Już 
od stycznia działają Dyskusyjne Kluby Książki 
(w Długołęce, Łozinie i Wilczycach), zarówno 
dla małych, jak i dużych moli książkowych. Dla 
najmłodszych odbędą się zajęcia czytelnicze 
w ramach Klubu Małego Czytelnika. Jak za-
wsze biblioteki podejmą współpracę ze szkołami 
i przedszkolami w ramach lekcji bibliotecznych, 
spotkań tematycznych oraz wspólnego czytania 
książek. – Wszystkich miłośników literatury za-
chęcam do podjęcia noworocznego wyzwania: 
przeczytania 52 książek w jeden rok, czyli jednej 
pozycji tygodniowo. W gminnych bibliotekach 
pojawiły się nowe tytuły, zatem każdy znajdzie 
coś dla siebie – motywuje Ewa Bubień, dyrektor 
gminnej biblioteki.

Grudzień: Nadia Błażek, Grzegorz Jasiński, Jan Jawień, Karolina Kostrzewska, Maria Krawczyk, Adam Łuczak, Aleksandra Mariańska, Natalia 
Niklewicz, Jan Orzechowski, Nadia Ostrycharz, Jan Sieradzki, Gabriel Śmieszniak, Wojciech Tereszko, Julia Wrzosek, Maja Zawadzka.
Styczeń: Filip Dzikoń, Justyna Gmur, Wojciech Kmiecik, Zuzanna Kołodziejska, Marta Komaiszko, Franciszek Kucharski, Gaja Strojna,  
Tymon Walczak, Kacper Zalewski, Szymon Zalewski.
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

Migawki 
kulturalne
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Chcesz wyciąć drzewo?  
Od 1 stycznia br. obowiązują 
nowe przepisy. 

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody 
wprowadziła zmiany w dwóch 
zasadniczych kwestiach: zezwoleń 
oraz pobierania opłat za wycin-

kę. - osoby fizyczne nie będą potrzebowały 
stosownego zezwolenia w przypadku wy-
cinki na cele niezwiązane z działalnością 
gospodarczą. W tym przypadku nie będzie 
mieć znaczenia gatunek drzewa czy krzewu, 
obwód pnia, a także powierzchnia gruntu 
pokryta krzewami - wylicza Anna Sitnikow, 
kierownik wydziału ochrony środowiska. 

Co się zmieniło?
Nowością jest przepis zwalniający z obowiąz-
ku uzyskania stosownej decyzji na usunięcie 
drzew lub krzewów w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowych do użytkowania 
rolniczego. Nie będziemy też potrzebować 
zgody na wycięcie drzewa o określonych 
parametrach obwodu pnia, które wskutek 
nowelizacji uległy istotnym zmianom (na 
cele związane z działalnością gospodarczą 
patrz - tabelka, poz. 3 i 4). Nowe przepisy 
określają również zasady naliczania opłat (za 

ścięcie drzewa lub krzewu na cele związane 
z działalnością gospodarczą). - Zwiększo-
no dopuszczalne wymiary obwodów drzew 
usuwanych w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowych do użytkowania innego niż 
rolnicze. Dotyczy to użytkowania zgodne-
go z przeznaczeniem terenu, określonym 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu – dodaje 
urzędniczka. 

Za to nie zapłacimy
Opłaty nie będą pobierane za usunięcie 
drzew, których obwód na wysokości 130 
cm nie przekracza 120 cm (w przypadku 

topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistne-
go) i 80 cm (w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew). - Należy jednak pamiętać, 
że drewno to nie tylko materiał budowlany 
czy opał. Zadrzewienia mają nieocenione 
znaczenie dla przyrody i tam, gdzie jest taka 
możliwość, należy je zachowywać – podkre-
śla Anna Sitnikow. - Nie bez znaczenia jest 
także funkcja estetyczna. Drzewa znacząco 
zwiększają atrakcyjność terenu, a przecież 
wszyscy chcemy mieszkać w przyjaznym 
i ładnym otoczeniu.

EwElINA ANISImOwIcZ
wydział promocji gminy i wSpółpracy z zagranicą

NajważNiejsze zmiaNy:

1.  brak konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów przez osoby fizyczne, 
na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,

2.  brak konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

3.  brak konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 
130 cm nie przekracza: 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) i 50 cm 
(w przypadku pozostałych gatunków drzew) – dotyczy wycinki na cele związane z działalno-
ścią gospodarczą

4.  brak konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę krzewu albo krzewów rosnących w skupi-
sku o powierzchni do 25 mkw. – dotyczy wycinki na cele związane z działalnością gospodarczą

Szczegółowe informacje dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dostępne są na : 
www.dziennikustaw.gov.pl

Wycinamy  
drzewa 
zgodnie  
z prawem...  
i zdrowym rozsądkiem
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   Kajetan -

Miło nam poinformować, że w grudniu i styczniu na świat przyszli 
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.
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OPRAcOwAŁy: mARIOlA mATulA gminna biblioteka publiczna, ANNA PATyk gminny ośrodek kultury

w magiczny świat kSiążek przenioSły Się maluchy z przedSzkola „zielony zakątek”

Koniec grudnia w gminnych bibliotekach 
upłynął pod hasłem Świąt Bożego Narodze-
nia. Uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów w bibliotecznym zaciszu mieli okazję 
porozmawiać o bożonarodzeniowych trady-
cjach, podzielić się pomysłami na prezenty 
oraz wykonać świąteczne ozdoby. Dla młod-

szych dzieci przygotowano wspólne czytanie 
zimowych opowieści. W grudniu bibliotekę 
w Długołęce odwiedzili również czwarto-
klasiści, którzy poznali zasady katalogowa-
nia książek oraz system klasyfikacji zbiorów 
bibliotecznych, tj. Uniwersalną Klasyfikację 
Dziesiętną. 
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FinanseOchrona środowiska

W okresie jesienno-zimowym wie-
le osób ulega pokusie pozbycia 
się śmieci, paląc je w piecach do-
mowych. To nie jest dobre roz-

wiązanie! – Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić 
na kosztach węgla, ponieważ wydajność ener-
getyczna nieposegregowanych śmieci jest nie-
wielka. Może to natomiast skutkować bardzo 
poważnymi i kosztownymi konsekwencjami 
– ostrzega Anna Sitnikow, kierownik wydziału 
ochrony środowiska. Przy niskotemperaturo-
wym spalaniu odpadów, które odbywa się w do-
mowych piecach, temperatura spalania wynosi 
200-500 °C. Wówczas powstaje szkodliwy 

dym a wszystkie toksyczne związki w nim 
zawarte wydostają się z kominów, następnie 
wdychane są przez mieszkańców, wnikają do 
gleby i wód, a stamtąd np. do przydomowe-
go ogródka. Domowe kominy, pozbawione 
filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń 
niż zakłady czy spalarnie śmieci! – ostrze-
gają ekolodzy. – Spalanie odpadów w takich 
warunkach powoduje osadzanie się tzw. mo-
krej sadzy w przewodach kominowych, któ-
ra może powodować zapalenie się instalacji 
grzewczej, pęknięcia komina, zaczadzenia, 
a nawet pożar – wylicza zgubne skutki Anna 
Sitnikow. 

Kary są surowe
Za spalanie odpadów w instalacjach grzew-
czych lub na wolnym powietrzu grozi man-
dat do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł, jeśli 
sprawa trafi do sądu. Unikajmy więc domo-
wych sposobów pozbywania się śmieci, które 
bez odpowiedniej technologii są bezpośred-
nim zagrożeniem dla zdrowia i życia. – Spa-
lanie ich w piecach nie jest oszczędne, tylko 
kosztowne, bo nieekologiczne – podkreśla 
urzędniczka. – Mając na uwadze szkodliwy 
tego wpływ na zdrowie i środowisko, ko-
rzystajmy z możliwości selektywnej zbiórki 
odpadów, która umożliwia właściwe ich wy-
korzystanie .

EwElINA ANISImOwIcZ
wydział promocji gminy  

i wSpółpracy z zagranicą

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, że każdego 
obowiązuje bezwględny zakaz spalania odpadów, zarówno na terenie 
nieruchomości, jak i w piecach domowych.

Szkodliwy dym zawiera m.in.:
d  pyły powodujące szkodliwe dla zdrowia człowieka zanie-

czyszczenie metalami ciężkimi,
d  tlenek węgla (czad) uszkadzający układ krążenia i ośrodkowy 

układ nerwowy, powodując osłabienie pamięci, utratę łaknie-
nia, utratę czucia w palcach, senność w dzień i bezsenność 
w nocy, upośledzenie psychiczne,

d  tlenek azotu podrażniający, a nawet uszkadzający płuca,
d  dioksyny i furany wywołujące choroby nowotworowe,
d  dwutlenek siarki powodujący trudności z oddychaniem,
d  chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny,
d  cyjanowodór tworzący z wodą kwas pruski.

STOP 
paleniu śmieci w piecu!

5000 zł
Tyle może wynosić  

grzywna 
za spalanie śmieci

meTale 
CiężKie

CZad

TleneK 
aZoTu

ChloroWodór

CyjanoWodór 

dioKSyny 
i furany

27 grudnia 2016 r. Rada  
Gminy Długołęka uchwałą  
nr XXIII/281/2016 r. przyjęła 
budżet gminy Długołęka  
na 2017 rok.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 
140.319.857 zł, a wydatki w wysokości 
143.563.857 zł. Deficyt budżetu wynosi 
3.244.000 zł i będzie sfinansowany przycho-
dami z tytułu pożyczek.
Dochody zaplanowano z następujących źródeł:
a)  dochody własne – 88.359.062 zł  

(tj. 62,97% dochodów ogółem) w tym: 
- podatki i opłaty – 39.327 962,00 zł 
- udział gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (tzw. PIT i CIT) – 
43.928.542 zł 
- pozostałe – 5.102.558 zł

b)  subwencje: oświatowa – 27.198.647 zł 
(tj. 19,38% dochodów ogółem)

c)  dotacje celowe – 24.762.148 zł  
(tj. 17,65 % dochodów ogółem)

Planowane wydatki to:
a)  wydatki bieżące – 104.299.557 zł (tj. 

72,65 % wydatków ogółem)
b)  wydatki majątkowe – 39.264.300 zł (tj. 

27,35 % wydatków ogółem) 
w tym m.in. na następujące działy: 
- oświata – 45.675.511 zł (tj. 31,82% 
wydatków ogółem) 
- transport i łączność – 22.234.000 zł  
(tj. 15,49% wydatków ogółem) 
- gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 25.366.935 zł (tj. 17,67% 
wydatków ogółem)

W budżecie gminy zaplanowano środki na zada-
nia własne gminy, w tym w szczególności na:

1.  konserwację rowów melioracyjnych – 
700.000 zł

2.  organizację i funkcjonowanie transpor-
tu zbiorowego (linie autobusowe) – 
3.420.000 zł

3.  utrzymanie i rozbudowę dróg gminnych – 
14.369.000 zł (tj. m.in. równanie, ścinka 
pobocza – 730.000 zł, odśnieżanie – 
350.000 zł, dostawa kruszywa – 600.000 
zł, naprawa nawierzchni dróg utwardzo-
nych – 500.000 zł, naprawa i czyszczenie 
kanalizacji deszczowych, przepustów 
– 180.000 zł, budowa i modernizacja dróg 
– 9.920.000 zł)

4.  administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami i gruntami gminnymi – 2.322.690 zł

5.  opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego, utrzymanie cmentarzy 
komunalnych – 472.950 zł

6.  funkcjonowanie urzędu gminy, Rady Gminy, 
wydatki związane z poborem podatków, 
promocją gminy – 11.952.389 zł

7.  zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę prze-
ciwpożarową, obronę narodową, zarządza-
nie kryzysowe – 813.000 zł

8.  spłatę odsetek od zaciągniętych i planowa-
nych pożyczek i kredytów – 1.935.000 zł

9.  funkcjonowanie wszystkich typów szkół, 
przedszkoli publicznych i niepublicznych, 
dowozy uczniów do szkół oraz remonty 
i rozbudowę szkół – 45.675.511 zł

10.  realizację programu zdrowotnego – 
100.000 zł

11.  realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
– 650.000 zł (tj. na konserwację urzą-
dzeń placów zabaw, dotację dla Gminnego 
Ośrodka Kultury, prowadzenie punktów 
konsultacyjnych, organizację wyjazdów na 
obozy i kolonie, montaż siłowni napo-
wietrznych)

12.  działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, wypłaty zapomóg i zasiłków – 
23.732.465 zł

13.  funkcjonowanie gminnego żłobka – 
1.034.284 zł

14.  dofinansowanie wypoczynku letniego 
organizowanego przez stowarzyszenia 
i wypłaty stypendiów – 217.813 zł

15.  wywóz odpadów w związku z wykona-
niem obowiązków wynikających z ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości – 
6.173.862 zł

16.  sprzątanie przystanków i innych terenów 
użyteczności publicznych – 425.200 zł

17.  utrzymanie i tworzenie terenów zielonych 
– 1.975.256 zł

18.  wyłapywanie i pobyt w schroniskach 
bezdomnych zwierząt – 140.000 zł

19.  opłatę za zużytą energię elektryczną 
i konserwację urządzeń i rozbudowę sieci 
elektrycznych – 5.057.617 zł

20.  konserwację obiektów zabytkowych – 
200.000 zł

21.  działalność kulturalną (tj. funkcjonowanie 
świetlic, Gminnego Ośrodka Kultury) – 
1.778.950 zł

22.   działalność gminnych bibliotek – 
1.068.726 zł

23.  krzewienie kultury fizycznej (w tym dota-
cje na działalność stowarzyszeń sporto-
wych) – 1.579.770 zł

EwElINA mONIuSZkO-cZucZwARA
zaStępca Skarbnika

Budżet Gminy Długołęka na 2017 rok

Dochody  
budżetu zaplanowano w kwocie 

140.319.857 zł  
a wydatki w wysokości  

143.563.857 zł
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Inwestycje/Nieruchomości Inwestycje

DziaŁKa nR 55/5 o pow. 0,3951 ha zabu-
dowana jest budynkiem dawnej szkoły pod-
stawowej. Jest on usytuowany w środkowej 
części działki, jest w części podpiwniczony, 
częściowo ma dwie kondygnacje naziemne, 
a częściowo jedną kondygnację. Powierzchnia 
użytkowa wynosi 688,9 mkw. Nieruchomość 
została wybudowana w technologii tradycyjnej 
i wyposażona jest w instalacje: wodno-kanali-
zacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną 
i odgromową. Stan techniczny budynku oce-
nia się jako dobry. Jego otoczenie stanowią 
nieruchomości niezabudowane (las, park) oraz 
zabudowa jednorodzinna o średnim i niskim 
standardzie wykończenia. Nieopodal znajduje 
się zaplecze handlowo-usługowe.

DziaŁKa nR 55/6 pow. 0,1278 ha, to te-
ren pagórkowaty ze znacznym spadkiem 
terenu w kierunku zachodnim, porośnięty 
trawą i pojedynczymi drzewami, ma kształt 
trapezu. Otoczenie stanowią nieruchomo-
ści niezabudowane (las, park) oraz zabudo-
wa jednorodzinna o średnim i niskim stan-
dardzie wykończenia. Nieopodal znajduje 
się zaplecze handlowo-usługowe. W miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obie nieruchomości znajdują się 
na terenie przeznaczonym pod tereny usług 
oświaty i wychowania.

DARIA ŚPIEwAk-wSOlAk
wydział planowania przeStrzennego i goSpodarki 

nieruchomościami

 

Zamieszkaj w gminie  
Długołęka – Węgrów
Węgrów to niewielka wieś położona w północnej części gminy 
Długołęka, w odległości około 16 km na północny-wschód od 
Wrocławia. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są 
w północno-wschodniej części Węgrowa.

Działka nr: 55/5  
o pow. 0,3951 ha, 
cena ustalona w I przetargu 
700.000 zł netto

Działka nr: 55/6  
o pow. 0,1278 ha, 
cena ustalona w I przetargu 
75.000 zł netto

Planowany termin I przetargu  
– kwiecień 2017r .

Kanalizacja sanitarna
1)  kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitar-

nej w Szczodrem (wartość zadania:  
6 000 000,00 zł brutto, z czego w 2017 r.:  
2 700 000,00 zł brutto) – planowany termin 
zakończenia zadania: listopad 2018 r.

2)  rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Rakowie i Bielawie (szacunkowa wartość 
zadania: 16 400 000,00 zł brutto, z czego 
w 2017 r.: 6 900 000,00 zł brutto) - inwestycja 
do zrealizowania w latach 2017-2018

3)  kontynuacja prac optymalizacyjnych na oczysz-
czalni ścieków w Mirkowie (wartość zadania:  
2 130 000,00 zł brutto, z czego w 2017 r.:  
730 000,00 zł brutto) - inwestycja do zrealizowa-
nia w latach 2017-2018

4)  opracowanie dokumentacji projektowej dla 
uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej w Sta-
rym Mirkowie (szacowana wartość zadania: 
50 000,00 zł brutto) – inwestycja jednoroczna

5)  zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w Domaszczynie – inwestycja opóźniona 
z winy wykonawcy (przewidywany termin 
zakończenia: kwiecień br.)

Budowa dróg
1)  przebudowa dróg w Kiełczowie: ul. Leśna, 

Północna, Letnia, sięgacze ul. Ogrodowej, od-
cinek ul. Wiosennej - pomiędzy ul. Leśną a ul. 
Ogrodową (szacunkowa wartość zadania:  
4 600 000,00 zł brutto) – inwestycja jednoroczna

2)  przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu 
(szacunkowa wartość zadania: 1 200 000,00 zł 
brutto) – inwestycja jednoroczna

3)  zakończenie budowy ul. Sportowej wraz z się-
gaczami w Wilczycach – inwestycja konty-
nuowana z roku 2016 (przewidywany termin 
zakończenia: kwiecień br.)  

Modernizacje  
nawierzchni drogowych
W ramach tych działań zabezpieczono kwotę 
w wysokości 3 200 000,00 zł brutto – zrealizo-
wane zostaną m.in. następujące zadania:
1)  modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Długo-

łęce
2)  modernizacja nawierzchni drogi na granicy 

Łozina/Bierzyce
3) modernizacja nawierzchni drogi w Bąkowie
4) budowa parkingu przy przychodni w Siedlcu
5)  budowa parkingu przy terenie sportowym 

w Bykowie
6)  budowa parkingu przy budynku Jodełka 

w Łozinie (ul. Milicka 6)
7)  budowa parkingu przy przychodni w Brzeziej 

Łące (o ile pozwolą na to warunki terenowe)

i inne działania zarówno z zakresu moderni-
zacji nawierzchni drogowych jak i utwardza-
nia miejsc postojowych.

Projekty dróg i chodników 
1)  opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. 

Familijnej w Wilczycach – zadanie projektowe 
jednoroczne

2)  opracowanie dokumentacji projektowej dla 
ul. Ptasiej w Długołęce – zadanie projektowe 
jednoroczne

3)  rozpoczęcie prac projektowych dla ul. Space-
rowej w Mirkowie – zadanie projektowe do 
zrealizowania w latach 2017-2018

4)  rozpoczęcie prac projektowych dla ul. Wil-
czyckiej w Wilczycach – zadanie projektowe 
do zrealizowania w latach 2017-2018

Budowa nowych  
punktów świetlnych 
W ramach tych działań zabezpieczono kwotę 
w wysokości 2 000 000,00 zł brutto – w jej 
ramach zrealizowane zostaną m.in. następujące 
zadania:
1) Borowa, ul. Świerkowa
2) Byków, ul. Cicha
3) Kiełczów, odcinek ul. Brzozowej 
4) Bierzyce – uzupełnienie oświetlenia
5) Pruszowice, odcinek ul. Oleśnickiej (doświe-
tlenie przystanku autobusowego)
6) Łozina - oświetlenie boiska piłkarskiego 
7) Mirków, ul. Lawendowa
8) Mirków, ul. Azaliowa
9) Mirków, ul. Makowa
10) Wilczyce, ul. Łąkowa
11) Siedlec, ul. Polna
12) Kamień, ul. Rubinowa
13) Długołęka, ul. Broniewskiego
14) Kiełczówek, ul. Wierzbowa
15) Brzezia Łąka, ul. Lipowa
16) Łozina, ul. Milicka
17) Kiełczów, ul. Cyprysowa
18) Kiełczów, ul. Hebanowa
19) Kiełczów, ul. Wąska
20) Ramiszów
21) Śliwice, ul. Wrocławska
22) Wilczyce, ul. Wrocławska
23) Łozina, ul. Oleśnicka
24) Szczodre, ul. Lipowa
25) Szczodre, ul Brzozowa
26) Siedlec, sięgacze ul. Ogrodowej
Dodatkowo, w ramach puli środków w wysokości 
100 000,00 zł brutto, zlecone zostanie opraco-
wanie dokumentacji projektowych dla kolejnych 
zadań z zakresu infrastruktury oświetleniowej. 

Poprawa bezpieczeństwa 
na drogach gminnych, 
powiatowych  
i wojewódzkich (chodniki, 
drogi/ścieżki rowerowe)
1)  kontynuacja i zakończenie budowy chodnika 

w Brzeziej Łące (wartość zadania:  
1 100 000,00 zł brutto) – zadanie do zakoń-
czenia w roku 2017

2)  budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 
ul. Kiełczowskiej w Mirkowie - od przejazdu 
kolejowego do włączenia w ul. Kwiatową 
(szacunkowa wartość zadania: 600 000,00 zł 
brutto) – zadanie jednoroczne

3)  opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kontynuacji budowy ciągu pieszo-rowerowego 
na odcinku ul. Kiełczowskiej – do skrzyżowa-
nia z ul. Bławatną (zadanie jednoroczne)

4)  rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
w ul. Lipowej w Borowej (szacunkowa wartość 
zadania: 1 200 000,00 zł brutto, z czego 
w roku 2017: 200 000,00 zł brutto) – inwesty-
cja do zrealizowania w latach 2017-2018

5)  rozpoczęcie budowy dróg rowerowych w ciągu 
dawnej DK8 (na odcinku od Długołęki do granic 
gminy z gminą Oleśnica) oraz w ciągu dróg 
powiatowych (na odcinku od Długołęki, przez 
Szczodre, Domaszczyn do granicy gminy z gmi-
ną Wrocław) – szacunkowa wartość zadania:  
9 600 000,00 zł brutto – zadanie do zrealizowa-
nia (pod warunkiem otrzymania dofinansowa-
nia zewnętrznego) w latach 2017-2018

6)  rozpoczęcie budowy chodnika w Szczodrem 
(szacunkowa wartość zadania: 2 200 000,00 zł 
brutto, z czego w 2017 r.: 100 000,00 zł brutto) 
– zadanie do zrealizowania w latach 2017-2018

7)  opracowanie dokumentacji projektowej dla 
II. etapu budowy dróg rowerowych na terenie 
gminy (od Długołęki przez Kamień, Piecowice, 
Bielawę, Raków, do Borowej oraz na odcinku od 
Piecowic do Kiełczowa) – zadanie jednoroczne

8)  opracowanie projektu oraz budowa odcinka 
chodnika w ciągu ul. Dworskiej w Wilczycach 
(szacunkowa wartość zadania: 220 000,00 zł 
brutto) – zadanie jednoroczne

Budowa i rozbudowa 
obiektów kubaturowych 
(w tym szkoły)
1)  budowa świetlicy wiejskiej w Oleśniczce 

(szacunkowa wartość: 700 000,00 zł brutto) – 
inwestycja jednoroczna

2)  przebudowa budynku szkoły podstawowej 

przy Zespole Szkolno-Przedszkonym w Dłu-
gołęce (szacunkowa wartość: 2 200 000,00 zł 
brutto) – inwestycja do zrealizowania w latach 
2017-2018

3)  budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Długołęce (szacunkowa 
wartość: 1 650 000,00 zł brutto) – inwestycja 
do zrealizowania w latach 2017-2018

4) kontynuacja i zakończenie budowy hali sporto-
wej w Kiełczowie (wartość zadania: 4 720 000,00 zł 
brutto) – zadanie do zakończenia w roku 2017
5) rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
wraz z budową sali gimnastycznej w Mirkowie 
(wartość szacunkowa: 6 050 000,00 zł brutto, 
z czego w roku 2017: 1 800 000,00 zł brutto)  
– inwestycja do realizacji w latach 2017-2018
6) budowa przedszkola w Borowej (szacunkowa 
wartość zadania: 5 000 000,00 zł brutto, z czego 
w 2017 r.: 1 000 000,00) – zadanie do zrealizowa-
nia w latach 2017-2018 
7) opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy budynku biurowego w Długołęce (szacun-
kowa wartość zadania projektowego: 150 000,00 zł 
brutto) – zadanie projektowe jednoroczne

Budowa boisk  
sportowych
1) budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeziej 
Łące (szacunkowa wartość: 400 000,00 zł brutto) 
– inwestycja jednoroczna
2) montaż nawierzchni tartanowej na płycie 
boiska w Bykowie i Piecowicach (szacunkowa 
wartość: 140 000,00 zł brutto) – inwestycja 
jednoroczna
3) rozpoczęcie prac w zakresie zagospodarowania 
terenu przy ul. Leśnej w Kiełczowie (nawierzchnia 
boisk treningowych oraz boiska głównego)

Urządzenie terenów 
zielonych (miejsc 
wypoczynku)
W ramach tych działań zabezpieczono kwotę 
w wysokości 400 000,00 zł brutto – w jej ramach 
zrealizowane zostaną m.in. następujące zadania:
1)  budowa placu zabaw na terenie przy ul. Leśnej 

w Kiełczowie
2)  budowa urządzeń do treningu siłowego street 

workout na terenie przy ul. Leśnej w Kiełczowie
3)  rozbudowa placu zabaw przy szkole w Brzeziej 

Łące
4)  rozbudowa placu zabaw na terenie za urzędem 

gminy w Długołęce
5) budowa altan rekreacyjnych na terenie gminy
6) montaż siłowni zewnętrznych na terenie gmin
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wydział remontów i inweStycji

  inweStycje  inweStycje  inweStycje  inweStycje  inweStycje  inweStycje 
Nowy rok to kolejne inwestycje w gminie. Co zrobimy, i ile to będzie kosztować w 2017 roku?  
Zachęcamy do lektury. 



Z Pawłem Puchałą z Długołęki, 
basistą zespołu Klin, rozmawia 
Agnieszka Boruta.

jak długo istnieje zespół Klin?
PaweŁ PuChaŁa: W obecnym składzie 
gramy od marca 2015 roku.

Wcześniej, jeszcze pod inną nazwą, 
graliście głównie covery polskich kapel 
rockowych i punk rockowych. Z czasem 
dopiero zaczęły powstawać Wasze utwo-
ry. Kto pisze teksty, a kto muzykę?
P.P.: Jeszcze dwa lata temu zespół w mniej-
szym składzie funkcjonował pod nazwą 
Nevermind i przeplataliśmy nasz autorski 
materiał z coverami polskich zespołów. Po 
dołączeniu Maćka Matury, zmieniliśmy na-
zwę na Klin. Teksty w części pisze wokalistka 
Asia, czasami próbujemy wspólnie. Two-
rzenie muzyki to inna sprawa, jak ktoś ma 
pomysł na piosenkę, to stara się ją przygoto-
wać w domu indywidualnie i zaprezentować 
na próbie. Wtedy możemy ocenić materiał 
i wnieść do niego ewentualne poprawki.

W muzyce czerpiecie z twórców zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Kto jest 
dla Was inspiracją?
P.P.: Nie mamy wspólnie wybranego zespołu, 
na którym moglibyśmy się wzorować i czer-
pać inspirację. Z polskich kapel na pewno 
byłyby to Illusion, Coma, Acid Drinkers, ale 
też Decapitated czy nawet Vader, ponieważ 
nie patrzymy tylko na to, co zespół gra, ale też 
ile pracy musiał włożyć w osiągnięcie sukcesu. 
Staramy się podążać podobnymi drogami. 
Z artystów zagranicznych z pewnością na 
pierwszym miejscu mógłbym powiedzieć 
o BLS, gdzie frontman jest naprawdę gitaro-
wym bogiem, nie można też pominąć takich 
wykonawców jak Pantera czy Machine Head, 
od których też można nauczyć się wiele 
dobrego.

Podobno każdy z Was ma nieco odmien-
ne preferencje muzyczne. jak zatem 
wypracowujecie kompromis? 
P.P.: Nasze preferencje muzyczne nie stano-
wią bariery w tworzeniu wspólnej muzyki. 

Grając nasz repertuar, każdy z nas jest sobą 
i nie stara się być jednym ze swoich idoli 
z ulubionej kapeli.

na swoim koncie macie już mini album. 
dlaczego bez tytułu?
P.P.: Nasze EP nie otrzymało nazwy, ponieważ 
nie było takiej potrzeby. Materiał był wyko-
rzystywany głównie do prezentowania go na 
konkursach i przeglądach. Obecnie zajmujemy 
się nagrywaniem pierwszego wspólnego long 
playa, który zostanie wydany na początku mar-
ca 2017 roku. Trwają prace nad szatą graficzną, 
kończony jest mastering i obmawiane są osta-
nie szczegóły związane z wydaniem. Możliwe, 
że wraz z płytą powstanie również teledysk.

jak zaczęła się Twoja przygoda z mu-
zyką? Czy zawsze Twoją miłością była 
gitara basowa?

P.P.: Moja przygoda z muzyką zaczęła się 
jeszcze w gimnazjum w 2008 roku, gdy 
miałem 16 lat. Na początku byłem mega 
zafascynowany tym, że mogę grać w kapeli 
i tak zostało mi do dzisiaj. Niedługo po zało-
żeniu zespołu z Arturem Zawadą, zagraliśmy 
pierwszy koncert na Dniach Gminy Długołę-
ka – pamiętam, że stres był olbrzymi. Gitara 
basowa nie jest moją pierwszą miłością, dłu-
żej gram na gitarze elektrycznej, natomiast 
do basu szybko się przekonałem. Od tej pory 
nie widzę siebie jako gitarzysty, ale zawsze 
interesowała mnie również perkusja i kiedyś 
chciałbym zagrać koncert na garach.

Skład zeSpołu klin  

(gaTuneK: hard roCK/meTal):
joanna KonToWSKa – WoKal
daniel maZur – giTara 
maCieK maTura – giTara (mieSZKa W SZCZodrem)
PaWeł PuChała – giTara baSoWa 
maTeuSZ SZnajder – PerKuSja (mieSZKa W SZCZodrem)

obecnie zajmujemy się nagrywaniem pierwszego 
wspólnego long playa, który zostanie wydany na 
początku marca 2017 roku. Trwają prace nad szatą 
graficzną, kończony jest mastering i omawiane są ostanie 
szczegóły związane z wydaniem. 
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Kiedyś chciałbym zagrać  
koncert na garach

paweł puchała 
drugi z prawej
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