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		Witajcie
    na świecie!
Miło nam poinformować, że w ostatnich miesiącach
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka.
Tymon Bałaga, Leon Baszkiewicz, Nikola Baszkiewicz, Oliwia
Bernacka, Dorian Bilak, Ignacy Bryń, Antonina Buczak, Małgorzata
Budnicka, Ewa Chałupa, Zuzanna Chmura, Aleksandra Cieślak,
Tymon Cioch, Milan Dębosz, Kajetan Dobies, Julia Drygas, Jakub
Frydziński, Stanisław Gacka, Barbara Gemel, Michalina Gersztyn,
Antoni Głowacki, Antoni Hornicki, Szymon Jakubowski, Paulina Kaleta,
Magdalena Kosal, Magdalena Kozioł, Anna Krawczyk-Rączka, Marcel
Kruszyński, Julia Krzystek, Ignacy Kupski, Kazimierz Kurian, Lena
Kwiecińska, Antonina Lewczuk, Karol Luboński, Zuzanna Michnicka,
Anna Mochoń, Rita Orłowska, Jakub Pasula, Maria Pelc, Malwina
Pełka, Tomasz Piech, Antonina Pietruszewska, Pola Pilarczyk, Antoni
Sołtyński, Rafał Sołtysiak, Jan Sosnowski, Jakub Szal, Tymoteusz
Szczęsny, Mikołaj Szymczak, Helena Wesołowska, Barbara Węglewska,
Malwina Zadorożna.

Dzieciaki, witamy Was serdecznie,
życzymy zdrowia i pięknych lat życia!
A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!
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Tutaj mieszkam, tutaj pracuję,

tutaj się rozliczam

Do 15 lutego należy składać deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 wraz
z załącznikiem DT-1/A.

S

tawki podatku od środków transportowych na
rok 2020 nie uległy zmianie w stosunku do roku
2019. Podatek płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego – I rata i do
dnia 15 września – II rata. Natomiast terminy płatności

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2020 r.
dla osób fizycznych są następujące: 15 marca, 15 maja,
15 września, 15 listopada. Podatek należy wpłacać na
podany w decyzjach podatkowych indywidualny numer rachunku bankowego. - Wszystkie zmiany, mające
wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, należy
zgłaszać do organu podatkowego w terminie 14 dni od
zaistnienia takiej zmiany – mówi Marta Woźniak, zastępca skarbnika.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Rozpoczynamy karnawał

z balami seniora
Z

abawę zaczynamy na szkolnej sali sportowej w Długołęce, 3 lutego w poniedziałek. Ten, jak i wszystkie inne bale,
rozpocznie się o godz. 17 i potrwa do
godz. 22. Wszystkie imprezy zorganizowane zostaną w szkolnych salach sportowych. Grać będzie znany w naszej gminie zespół Dexter, który
potrafi rozruszać każdego. Jak co roku seniorzy
mogą również liczyć na darmowy transport, po-

częstunek i zdjęcia z fotobudki. – Nie obędzie się
także bez, wpisanego już w tradycję tych zabaw
tanecznych, konkursu na króla i królową balu.
Zdradzę, że w tym roku przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody dla najlepszych par. Będą
to vouchery do salonu piękności i sklepu budowlanego – mówi Paweł Kościółek, kierownik wydziału promocji gminy i współpracy z zagranicą.
Zachęcamy do zapoznania się z terminami balów

i podziałem na miejscowości (grafika na okładce
gazety). Rozkład jazdy darmowego busa znajduje się na gminnym Facebooku i na www.gmina.
dlugoleka.pl. Szczegóły znają również sołtysi. –
Cieszę się na spotkania z Państwem w ten karnawałowy czas. Do zobaczenia na parkiecie – zaprasza wójt Wojciech Błoński.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

fot. Archiwum UG Długołęka

3 lutego rozpoczynamy cykl
balów seniora, których będzie
w sumie dziewięć.
Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Długołęki, którzy
ukończyli 60 lat, do wspólnego
biesiadowania.

Adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl. Redaktor naczelny: Wojciech Błoński.
Wydawca: Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka. Druk: Polska Press Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Nakład – 5000 egz.
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Ale awans!
15 stycznia trampkarze Akademii Sportu Kiełczów odebrali od wójta Wojciecha Błońskiego
gratulacje za awans do II ligi wojewódzkiej.

K

fot. Miłosz Krzemiński

lub Sportowy Akademia Sportu Kiełczów zaledwie
w 3 lata działalności doczekał się awansu drużyny
młodzieżowej do ligi wojewódzkiej, co jest dla nas
niewątpliwym sukcesem – piszą w mediach społecznościowych sportowcy. Zespół wywalczył promocję
do wyższej ligi dopiero w ostatniej kolejce, zostawiając za
sobą takie drużyny jak: WKS Śląsk Wrocław, 1KS Ślęza
Wrocław, Polonia Środa Śląska, FC Wrocław Academy,
Quick Mix Strzelinianka Strzelin, MGKS Moto Jelcz Oława i Barycz Sułów. - To sukces, na który zapracowali wszyscy: zawodnicy, rodzice i trenerzy (Grzegorz Lew i Michał
Wandzel – przyp. red.). Dziękujemy wójtowi za miłe słowa. Z pewnością damy z siebie wszystko, aby godnie reprezentować naszą gminę na szczeblu wojewódzkim – dodają
przedstawiciele klubu.
Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Spotkanie dla biznesu z muzyką w tle

Tęcza
Brzezia Łąka
z brązową
gwiazdką
PZPN!

27 marca odbędzie się kolejne
– już trzecie – spotkanie partnerów biznesowych z terenu
gminy Długołęka. Tym razem nie
przy kawie, a akompaniamencie
dźwięków muzyki serwowanej
przez mieszkankę naszej gminy’
Alicję Janosz.

W

szystkie firmy działające na
terenie gminy Długołęka, jak
również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
mają od poprzedniego roku możliwość
regularnego spotykania się we własnym
gronie. Wszystko po to, by nawiązywać
relacje biznesowe, wymieniać się doświadczeniami zawodowymi, być na bieżąco z informacjami gminnymi, ale również spędzić czas w gronie wyjątkowych
ludzi. Tym razem będą mieli okazję wystąpić na jednej „scenie” z Alicją Janosz,
tryumfatorką I edycji „Idola”, mieszkanką
Kiełczowa. Wokalistka aktualnie pracuje nad nową płytą muzyczną, ale oprócz
tego sama jest przedsiębiorcą.
Szczegółowych informacji na temat spotkania można uzyskać pod adresem mailowym m.krzeminski@gmina.dlugoleka.pl
oraz numerem telefonu 71 323 02 03.
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fot. Archiwum prywatne Alicji Janosz

Paweł Kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

P

Alicja Janosz

olski Związek Piłki Nożnej
przyznał certyfikaty dla najlepszych szkółek piłkarskich
w kraju. Program certyfikacji to
innowacyjny projekt, mający za zadanie
podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski.
Na mocy decyzji organów PZPN, certyfikaty zostały przyznane 694 szkółkom,
z czego 25 z nich znajduje się na Dolnym Śląsku. W tym gronie znalazł się
jeden przedstawiciel gminy Długołęka
- Tęcza Brzezia Łąka, której przyznano brązowy certyfikat. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w zakresie szkolenia młodych adeptów
piłki nożnej.
Miłosz Krzemiński
wydział promocji gminy
i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Fot. freepik.com

Inwestycje

Inwestycje w skrócie
Remont świetlicy w Dobroszowie zakończony

W grudniu zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Dobroszowie. Toalety w budynku zostały przebudowane i na
nowo wyposażone, pojawiła się też dodatkowa toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz pochylnia.
Wymieniono drzwi wewnętrzne, zbiornik bezodpływowy
na nieczystości ciekłe, kocioł C.O. oraz wyremontowano
instalację elektryczną parteru z uwzględnieniem oświetlenia.

Modernizacja w szkole w Wilczycach

jętych inwestycją wysyłane są umowy dotyczące budowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej, wraz z pismem wyjaśniającym szczegółowo aspekty prawne i formalne. Prosimy
o terminowe podpisywanie i dostarczanie umów do
urzędu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami merytorycznymi urzędami w pok. nr 12 lub tel. 71
323 02 18.

Trwa remont kotłowni w szkole w Wilczycach, a co za
tym idzie, zmiany ogrzewania budynku z węglowego
na gazowe. W tej chwili sale i cały obiekt ogrzewane
są dwufunkcyjnymi klimatyzatorami, co minimalizuje
niedogodności związane z chwilowym wyłączeniem
kotłowni.

Nowy plac zabaw w Mirkowie

fot. Archiwum UG Długołęka

fot. Archiwum UG Długołęka

W grudniu zamontowano sprzęt na placu zabaw przy
szkole w Mirkowie. Jest on wysokiej jakości, ze stali
nierdzewnej, dla różnych grup wiekowych dzieci.
Znajduje się na nim m.in. duża piaskownica, huśtawki,
bujaki, sprzęty wielofunkcyjne, a także ławki i kosze na
śmieci.

fot. Archiwum UG Długołęka

fot. Archiwum UG Długołęka

Budowa oświetlenia

fot. Archiwum UG Długołęka

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

W grudniu zakończono prace nad projektem nowej remizy
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziej Łące. Realizacja
inwestycji przewidziana jest w tym roku.

fot. Archiwum UG Długołęka

fot. Archiwum UG Długołęka

Projekt remizy w Brzeziej Łące

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Makowej, Modrej, Wrzosowej, Bławatnej, części
Azaliowej i Kalinowej w Mirkowie, w związku z tym na
odcinku prowadzonych prac przewidziane są utrudnienia w ruchu drogowym. Wykonawca będzie informował
mieszkańców o planowanych pracach na danym odcinku. Prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej
ostrożności w tym rejonie. Zakończenie całej inwestycji
planowane jest na I kwartał 2021 r. Do mieszkańców ob-

W grudniu i styczniu zakończona została budowa oświetlenia
w następujących lokalizacjach: Kątna, odcinek ulicy Wrocławskiej i ulicy Pogodnej; Długołęka, ul. Wschodnia do ul.
Bursztynowej w Kamieniu; Raków, dz. nr 390, 389, ul. Dębowa
w Borowej do Stępina; Węgrów, dz. 117, 119; Siedlec, ul. Cicha;
ul. Malinowa, Stokrotkowa, Poziomkowa w Wilczycach; Oleśniczka, dz. nr 342; Byków, ul. Kwiatowa, Akacjowa; Węgrów, dz.
117, 119; Kiełczów, ul. Wrocławska; Wilczyce, dz. nr 1/5.

Budowa dróg

Zakończyła się budowa drogi z kostki betonowej z progami
zwalniającymi, o długości 218 m, z jednostronnym chodnikiem
i oświetleniem drogowym, przy ul. Leśnej w Kiełczowie.
Trwa weryfikacja 11 ofert złożonych na realizację zadania: Budowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 486/1 i 500/1
w obrębie miejscowości Kiełczów (łącznik pomiędzy ul.
Wrocławską Szkolną i Wilczycką). Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa i ruszy
proces budowy.
wydział remontów i inwestycji
Gazeta Gminy Długołęka
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Podsumowanie roku 2019

Jak fundusze zewnętrzne napędzają rozwój
gminy Długołęka – podsumowanie roku 2019
Rok 2019 był bardzo dobry z punktu
widzenia perspektyw rozwojowych.
To kolejny okres dla gminy Długołęka
z ważnymi projektami. Tak w skrócie
można określić to, co działo się w minionym roku w naszej gminie dzięki
dotacjom zewnętrznym.

W

ysokość pozyskanych środków wyniosła 22 722 786, 55 zł (co stanowi ponad 10% budżetu 2019), a to
napędza nasz rozwój. Aby Fundusze zewnętrzne przestały być dla nas czymś
odległym, niezrozumiałym, niedostępnym
i zaczęły być postrzegane jako pieniądze,
z których każdy mieszkaniec korzysta,
przedstawiamy Państwu najważniejsze projekty, które otrzymały wsparcie w opisywanym okresie.

Nowe władze i samorząd w roku
2019 postawiły na duże strategiczne
projekty.
To nowe spojrzenie władz gminy na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracę w tym zakresie z sąsiednimi gminami jako partnerami projektów.
Sięgnęliśmy do źródeł, z których dotychczas
gmina nie korzystała, co przyniosło pozytywny, wymierny efekt w postaci wielomilionowych projektów, jak chociażby projekt
grantowy na wymianę kotłów dla naszych
mieszkańców, projekt międzynarodowy
związany z dostępnością naszej gminy dla
osób o szczególnych potrzebach, Program
„Bezpieczna droga” , czy Gminny Klub „Senior +”.

na liście dofinansowanych projektów
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wybudowana została także droga łącząca Węgrów i Skałę. Inwestycja ta,
o strategicznym znaczeniu dla
mieszkańców obu tych miejscowości,
została dofinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ponad 173 tys. zł.
W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców gmina aplikowała
o środki przeznaczone na bezpieczeństwo
użytkowników dróg. W ramach programu „Bezpieczna droga”, realizowanego przez powiat wrocławski, złożonych
zostało 5 wniosków o dofinansowanie
na zadania dotyczące budowy chodników
oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie
gminy Długołęka. Na dwa złożone wnioski
dotyczące drogi pomiędzy Długołęką i Kamieniem oraz Pietrzykowicami i Brzezią
Łąką, gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł.
Aktualnie oczekujemy na ocenę pozostałych
trzech wniosków.
Bezpieczna Gmina to również dobrze
wyposażone ochotnicze jednostki straży
pożarnej, dlatego OSP w Brzeziej Łące

doczekało się nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości
prawie 1 mln złotych, przy czym pozyskane dotacje przekazane na ten cel łącznie
wyniosły 300 tys. zł.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest
poprawa klimatu w zakresie jakości powietrza, a co za tym idzie naszego
zdrowia. Cała Polska walczy z problemem
smog-u.
My również nie pozostajemy bierni w tym
temacie. Gmina Długołęka, wraz z 6 innymi gminami, przystąpiła do partnerskiego
projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT WrOF
Aglomeracji
Wrocławskiej
(ZIT
WrOF)”. Liderem oraz realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Projekt otrzymał
dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Dolnośląskiego 2014-2020 w łącznej wysokości 10,2 mln zł., z czego dla gminy
Długołęka przypada ponad 1,2 mln zł.
Jest to projekt grantowy, dzięki któremu
mieszkańcy będą mogli wymienić nieekologiczne kotły i piece tzw. kopciuchy, na gazowe lub ekogroszek.

Pozostając przy ochronie klimatu, ważnym
aspektem jest też budowa ścieżek rowerowych. Nie tylko w miastach, ale także u nas
ścieżki rowerowe są pilnie potrzebne. Idea jest
taka, aby drogami rowerowymi połączyć miejscowości gminy i dać alternatywę kierowcom
samochodów. W roku 2019 złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Długołęka”,
Projekt budowy ścieżek rowerowych znalazł się
na liście zadań dotowanych przez Unię Europejską. Otrzymaliśmy na ten projekt ponad
6,3 mln zł dofinansowania.

Ekologia to także edukacja ekologiczna
prowadzona w szkołach podstawowych na
naszym terenie. W roku 2019, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, zrealizowaliśmy projekt pn. „Ekologicznie-fantastycznie w szkole i na wakacjach.
Pszczoła owad mały, ale doskonały”,
z którego skorzystało 2315 uczniów, a wartość
przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosła 23,5 tys. zł.

Infrastruktura drogowa to priorytet
dla władz.
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fot. Pixabay.com

Przy udziale środków zewnętrznych rozpoczęto przebudowę ul. Wiejskiej wraz
z budową kanalizacji teletechnicznej w ul.
Wiejskiej w Długołęce. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 2 633 006, 00 zł,
a inwestycja zostanie zakończona do lipca
2020 r. Co warto podkreślić, gmina po wieloletnich staraniach o dofinansowanie zadań dot. inwestycji drogowych, znalazła się
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

fot. Archiwum UG

Podsumowanie roku 2019

Jak co roku gmina postawiła na usuwanie
azbestu w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – projekt uzyskał wsparcie w wysokości ponad
17,6 tys. zł.
W ramach programu usunięto łącznie 70
ton azbestu z 42 gospodarstw na terenie naszej gminy.
Nie pozostajemy obojętni na sprawy społeczne oraz opiekę seniorów i edukację
naszych najmłodszych mieszkańców
gminy. Dzięki wsparciu finansowemu
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w wysokości ponad 24,6 tys. zł., przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, utworzyliśmy Gminny Klub
„Senior+” w Bykowie.

Jednak priorytetem gminy na ten rok były
projekty dotyczące opieki dla dzieci do lat 3,
czyli stworzenie nowego Żłobka na terenie
gminy Długołęka. Do tematu podeszliśmy
kompleksowo. Dlatego pozyskaliśmy przeszło 10 mln. zł dofinansowania na budowę
i funkcjonowanie żłobka, który powstanie
w Kiełczowie. Projekt dotyczący funkcjonowania żłobka, w ramach projektów
społecznych to partnerski projekt opracowany z Województwem Dolnośląskim pn.
„Dolnośląskie żłobki II”. Jest to olbrzymi
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

sukces gminy z uwagi na fakt rekordowo
wysokiego dofinansowania wywalczonego przez gminę w ramach projektów tzw.
miękkich. Całkowite dofinansowanie unijne przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego
2014-2020 dla projektu wyniosło 12,5
mln zł., z czego dla gminy Długołęka to
prawie 6,3 mln zł.
Dodatkowo na budowę żłobka gmina
pozyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”
w wysokości 3 750 000,00 zł.
Poszerzamy nasze horyzonty i sięgamy poza granice naszego kraju.
Obecnie wraz z Centrum Badawczo-Szkoleniowym Dobre Kadry oraz partnerską gminą Velen (Niemcy) realizujemy projekt
ponadnarodowy pn. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”, w ramach programu POWER 2014-2020.
Projekt zakłada wypracowanie i wdroże-

nie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego polegających na polepszeniu dostępności i jakości obsługi osób ze
szczególnymi potrzebami. Wartość dofinansowania dla całego projektu wyniosła ponad 1,5 mln zł z czego dla gminy
Długołęka to prawie 0,5 mln zł.
Przedstawiliśmy Państwu tylko namiastkę najważniejszych działań zrealizowanych
w zakresie dofinansowań. Projekty były
twórcze, ciekawe, interesujące, ale przede
wszystkim wynikające z potrzeb zgłaszanych
przez mieszkańców. Rok 2019 to dla nas
rok dobrej współpracy i zaangażowania mieszkańców, za co Państwu serdecznie dziękujemy.

Najlepszym tego przykładem może być
projekt Podwórko Talentów Nivea,
gdzie to mieszkańcy swoimi głosami wywalczyli wspaniały plac zabaw dla swoich

pociech, uzyskując 1. miejsce w Polsce,
spośród wszystkich zgłoszonych projektów.

Co dalej? Jakie perspektywy
na rok 2020?

Gmina Długołęka w grudniu 2019 r. przyjęła
budżet na 2020 rok. Zgodnie z planem na zadania inwestycyjne przeznaczono blisko 70 mln zł.
Będą to przede wszystkim zadania związane
z budową żłobka i przedszkola w miejscowości
Kiełczów oraz projekty dotyczące infrastruktury
drogowej, tj. budowy dróg i chodników, kanalizacji oraz obiektów sportowych. Bardzo ważną
inwestycją na najbliższe lata będzie dla naszej
gminy budowa nowej oczyszczalni ścieków.
Nadal będziemy poszukiwać możliwości dofinansowania wszystkich działań, pomysłów
i inicjatyw, aby pozyskane środki zasilały budżet gminy, a o efektach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.
Dagmara Parfanowicz
kierownik wydziału pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych
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fot. Archiwum UG Długołęka

Znam problemy mieszkańców, ponieważ

4 lutego minęło 15 miesięcy od
kiedy Wojciech Błoński objął stanowisko wójta gminy Długołęka. Jak
ocenia pierwszy okres urzędowania, co było dla niego największym
wyzwaniem, czy zadomowił się
już w nowym miejscu pracy i jakie
wyzwania czekają na niego w nadchodzącym czasie?
Czy 2019 rok można zaliczyć do udanych?
WOJCIECH BŁOŃSKI: - Myślę, że tak, choć
nie ukrywam, że był to bardzo intensywny
okres. Przede wszystkim ze względu na zmiany w kadrze naszej jednostki, które w moim
odczuciu były niezbędne do poprawnego
funkcjonowania urzędu. Należało również od
samego początku rozpocząć realizację programu wyborczego, w którym padały konkretne
deklaracje i obietnice. Wiem, że wyborców
nie można zawieść i jak się coś obiecało, należy
dotrzymać słowa.
Tak było choćby z rewitalizacją parku
w Szczodrem, którego pierwszy etap
został zakończony w listopadzie ubiegłego roku. To najważniejsza inwestycja minionych dwunastu miesięcy?
- Na pewno najbardziej spektakularna. Cieszy
mnie tym bardziej, że gdy w 2018 roku rozpocząłem pracę w gminie, miałem naprawdę nie-
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wiele czasu na podjęcie decyzji, czy rozpocząć
rewitalizację właśnie w tym czasie. W zasadzie
wiedziałem, że są na ten cel zabezpieczone
środki w budżecie, ale nic poza tym nie było
gotowe. Obiecałem to jednak mieszkańcom
i nie chciałem odkładać w czasie, biorąc pod
uwagę fakt, że to miejsce w przyszłości potrzebuje kolejnych prac, by w pełni odzyskać swój
dawny blask. Park w Szczodrem jest miejscem
historycznym, nazywany niegdyś „Śląskim
Windsorem”, centrum lokalnych spotkań XXwiecznej arystokracji, ale również tamtejszej
społeczności. Dziś, gdy jadę do parku w weekend i widzę tabuny ludzi odwiedzających to
miejsce, wiem, że to była doskonała decyzja.
Jeśli dodamy do tego fakt, że niemal połowa
kwoty potrzebnej do modernizacji tego miejsca pochodzi z funduszy europejskich, tym
bardziej trzeba się cieszyć.
Wiadomo jednak, że inwestycje drogowe zawsze cieszą mieszkańców najbardziej. Co w tej kwestii udało się zrobić?
- Myślę, że rozpoczęcie przebudowy ul. Wiejskiej w Długołęce. Temat przez wiele lat nie
był możliwy do realizacji, a w październiku
tego roku firma budowlana rozpoczęła pierwsze prace. Nie ukrywam, że było to efektem
pracy wielu osób, ale również wypracowanych przeze mnie na przestrzeni lat relacji
samorządowych. Zakończyliśmy również realizację drogi gminnej Węgrów-Skała, dzięki
czemu ruch w północnej części gminy został
rozładowany, czy przy dobrej współpracy ze

„...samych spotkań
stacjonarnych u mnie
w urzędzie było ponad
800! Należy jednak
pamiętać, że zgodnie
z obietnicą, odwiedziłem
również wszystkie
miejscowości z terenu
naszej gminy.”
starostwem powiatowym wykonaliśmy odcinek drogi Budziwojowice – Łosice. Udało się
w końcu położyć ciąg pieszo-rowerowy w Borowej, miejscowości leżącej przy trasie nr 368,
i to niemal na całej długości. To są inwestycje
poprawiające jakość życia i bezpieczeństwo,
takich przed nami jeszcze wiele, ale zmierzamy w dobrym kierunku.
W Brzeziej Łące z kolei mieszkańcy od
wielu lat czekali na nowy wóz strażacki, który również udało się zakupić.

- To prawda i co mnie jeszcze bardziej cieszy,
duża część środków na zakup wozu bojowego pochodziła z funduszy zewnętrznych. 100
tysięcy złotych zasiliło nasz budżet z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 160
tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 40 tysięcy złotych ze środków Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. Strażacy z Brzeziej Łąki bardzo często wyjeżdżają do akcji ratunkowych,
a ich poprzednie auto – wysłużony Star z lat
90., był awaryjny. Cieszę się, że dziś będą korzystać z nowego i w pełni profesjonalnego
sprzętu, bo tutaj przecież chodzi o nasze życie.
Prowadzi Pan politykę „otwartych
drzwi” oraz dialogu społecznego. Ile
spotkań udało się Panu przeprowadzić
w ubiegłym roku?
- Bardzo dużo. Jak obliczyli pracownicy wydziału organizacyjnego, samych spotkań stacjonarnych u mnie w urzędzie było ponad
800! Należy jednak pamiętać, że zgodnie
z obietnicą odwiedziłem również wszystkie
miejscowości z terenu naszej gminy. Dotarłem wszędzie i spotkałem się z przedstawicielami każdego sołectwa. W sumie dotarłem do ponad 1000 osób, a przecież udziału
w lokalnych wydarzeniach, uroczystościach,
czy inicjatywach już nie zliczę. Tak zawsze
postrzegałem rolę skutecznego gospodarza.
Jeśli rzeczywiście chcę wiedzieć, co dzieje się
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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fot. Archiwum UG Długołęka

regularnie odwiedzam wszystkie miejscowości

w naszej gminie, muszę odwiedzać jej wszystkie miejscowości. Zza biurka wielu problemów nie widać.

łem decyzję o zatrudnieniu na tym stanowisku Roberta Lewandowskiego – bardzo
doświadczonego pracownika z tego sektora,
realizującego w przeszłości istotne projekty
dla MPWiK we Wrocławiu.

fot. Archiwum UG Długołęka

Co z Centralną Oczyszczalnią Ścieków?
Podkreśla Pan, że ta inwestycja jest
niezbędna dla gminy.
- I tej wersji nadal się trzymam. W kilku miejscach na terenie gminy kanalizacja zaczyna być niewydolna i po ludzku za
moment może nie wytrzymać obciążenia.
Uznano, że najbardziej zasadnym rozwiązaniem będzie budowa jednej centralnej

oczyszczalni ścieków, co w rezultacie pozwoli na optymalizację kosztów oczyszczania ścieków, a tym samym na ustalenie
mniejszych opłat dla mieszkańców. Takie
rozwiązanie uznano także za korzystne ze
względu na konieczność kompleksowego
rozwiązania problemu zagospodarowania
osadów. Dziś rozmawiamy o Piecowicach,
jako lokalizacji najbardziej optymalnej, dającej w przyszłości możliwość rozbudowy.
Czekam jednak na ostateczne wnioski i raport nowego prezesa ZUK-u w tej sprawie.
Przypomnę, że od początku stycznia podją-

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Z nowym rokiem dokonał Pan również zmiany na stanowisku dyrektora
GOK-u.
- Nie tyle zmiany, co uzupełnienia. Dotychczasowe obowiązki dyrektora tej instytucji
pełniła Ewa Bubień, kierownik gminnej biblioteki, która nie była jednak w stanie pogodzić tych dwóch ważnych obszarów, zresztą
od dłuższego czasu sygnalizowała, że chętnie
skoncentrowałaby się wyłącznie na bibliotece. Cenię panią Ewę i jej zaangażowanie, uważam, że ta propozycja była rozsądna. Z kolei
Andrzej Staniszewski to doskonale znany
pracownik sektora kultury, posiadający bogate doświadczenie zawodowe w obszarze
zarządzania obiektami, organizacjami oraz
kompleksową obsługą imprez masowych.
Przez wiele lat piastował prestiżowe stanowisko pełnomocnika zarządu ds. produkcji
we wrocławskiej Hali Stulecia. Koordynował i nadzorował pracę zespołu realizującego koncerty gwiazd polskiej i zagranicznej
sceny estradowej. Zebrane doświadczenie
oraz zdobyta wiedza uczyniły go konsultantem muzycznym oraz doradcą merytorycznym największych podmiotów prywatnych
i państwowych w kraju – jak choćby Prestige
MJM, czy Areny Gliwice.

„To będzie ważny rok,
bo stajemy w obliczu
wybudowania kolejnego
miejsca przedszkolnego
oraz zmagać się będziemy
z szeregiem ważnych
inwestycji drogowych.”
Jakie stawia Pan priorytetowe działania przed sobą i pracownikami urzędu
w nadchodzącym roku?
- Oczekuję wytrwałej pracy, jak do tej pory,
ale również w niektórych dziedzinach zintensyfikowania działań. To będzie ważny
rok, bo stajemy w obliczu wybudowania
kolejnego miejsca przedszkolnego oraz
zmagać się będziemy z szeregiem ważnych
inwestycji drogowych. Pracy czeka nas bardzo dużo, dlatego musimy działać mądrze,
dynamicznie, ale skutecznie. Wszystkie ręce
na pokład!
Rozmawiał Paweł Kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
Gazeta Gminy Długołęka
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Nowe stawki za odpady. Skąd zmiany?
10 stycznia bieżącego roku pisaliśmy o podwyżce stawki opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

P

rzypominamy, że miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi została skalkulowana na podstawie
oferty uzyskanej w przetargu. Mieliśmy
do wyboru dwie oferty, z który zdecydowaliśmy
się na tańszą. Po kalkulacjach ustalono opłatę
w wysokości 19zł od osoby. Porównując ceny
usług w sąsiednich gminach okazuje się, że jest
to jedna z niższych kwot. 23 złote płacą choćby
mieszkańcy Wiszni Małej, czy Obornik Śląskich,
a w niektórych częściach kraju kwota ta przekracza 30 złotych. Oczywiście są również miejsca,
gdzie ta stawka jest niższa, ale taka pozostanie

już niedługo. Zmiany w przepisach dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi i wprowadzone wcześniej restrykcyjne przepisy ustawy
o odpadach sprawiły, że sporo firm rezygnuje
z prowadzenia działalności, a to wpływa niekorzystnie na ceny usług oferowanych w przetargach. My mogliśmy wybierać, ale jest też sporo
takich miejsc w kraju, gdzie ma chętnych na
świadczenie tego rodzaju usług, ponieważ nikt
nie startuje w przetargach!

Jakie są czynniki wpływające
na cenę za odpady:

n wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej (ze
170 zł za umieszczenie 1 tony odpadów na
składowisku w 2019 r. na 270 zł w 2020 r.),
n wzrost cen paliw,
n wzrost płacy minimalnej,

n koszty wprowadzenia w życie regulacji
określających wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego składowisk odpadów;
n zmiana struktury kosztów na niekorzyść
systemu – im lepsza segregacja tym większe
koszty (odpady odbierane selektywnie – więcej przejazdów),
n brak możliwości „zarabiania” na odpadach
(ceny surowców odpadowych bardzo niskie
lub konieczna dopłata do odbioru i trudno
znaleźć odbiorcę), itp.
Na początku stycznia informowaliśmy, że
podwyżka spowodowała, że coraz więcej osób
składa korektę do wcześniej złożonych deklaracji i zmniejsza ilość osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości, co obniża wysokość
zobowiązania. Trzeba pamiętać jednak, że

w przypadku korekt deklaracji niezgodnych ze
stanem faktycznym za wytworzone w takich
gospodarstwach odpady płacą pozostali mieszkańcy naszej gminy, którzy rzetelnie rozliczają się ze wspólnotą. Na początku lutego ilość
korekt deklaracji nie spadła, co by oznaczało,
że nadal w zastraszającym tempie ubywa nam
mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu
na tym samym poziomie produkcji odpadów.
W trosce o bezpieczeństwo systemu i ze
względu na konieczność utrzymania jak najkorzystniejszej opłaty za odpady dla mieszkańców pracownicy urzędu będą kontrolować
(w oparciu o art. 274a.§ 2 ustawy o ordynacji
podatkowej t.j. Dz.U.2019 poz. 900) zasadność
złożonych wyjaśnień i korekt.
Andrzej Milian
kierownik wydziału ochrony środowiska

Sezon zimowy, a potrzeby
naszych czworonogów
Buda właściwie
przygotowana na zimę
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fot. Archiwum UG Długołęka

U

stawa o ochronie zwierząt nakłada
na każdego opiekuna zwierzęcia domowego szereg obowiązków. Podstawowym z nich jest zapewnienie
mu właściwych warunków bytowania. Stałe miejsce przebywania czworonoga ma je
chronić przed zimnem, upałem oraz opadami
atmosferycznymi. Zwierzę musi mieć dostęp
do światła dziennego oraz możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Wymagane jest
odpowiednie karmienie oraz stały dostęp do
wody. Niedozwolone jest trzymanie zwierząt
domowych na łańcuchu dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby lub powodującym u nich uszkodzenie ciała, bądź cierpienie oraz niezapewniającym możliwość niezbędnego ruchu.
Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Apelujemy zatem do właścicieli psów podwórkowych o zapewnienie swoim pupilom
ocieplonej styropianem budy, izolowanej od
ziemi, dostosowanej do wielkości psa. Otwór

wejściowy nie powinien być zbyt duży - wtedy pies ma możliwość „nagrzania” budy swoim ciepłem. Na drewnianej podłodze musi
być wyściółka ze słomy (w dużej ilości), którą
przynajmniej raz w tygodniu trzeba wzruszyć
i dołożyć trochę świeżej. Nie należy używać
jako wyściółki starych ubrań, koców, czy
gąbki, gdyż szybko wilgotnieją lub zamakają,
dlatego tak często psy wyciągają je z budy, nie
chcąc kłaść się na mokrym posłaniu. W czasie
mrozów należy podawać psu ciepłą wodę. Dobrym rozwiązaniem jest trzymanie go w kojcu
odpowiedniej wielkości (min. 9 mkw.), a nie
na łańcuchu, i częste wypuszczanie zwierzaka
na ogrodzony teren posesji.
- Wiązanie psa na łańcuchu pozbawionym
obrotowego ogniwa, dłużej niż 12 godzin
dziennie, przy nieszczelnej budzie, zbyt skąpym karmieniu i zaniedbywaniu pojenia,
kwalifikowane jest jako przestępstwo zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt, co może skutkować uciążliwą karą – mówi Andrzej Milian,
kierownik wydziału ochrony środowiska.
- Natomiast chory pies powinien być pod
opieką lekarza weterynarii. Dbanie o higienę,
w tym zwalczanie pasożytów, utrzymywanie
w czystości czworonoga i jego otoczenia, jest
obowiązkiem jego właściciela. Niedopuszczalne jest pozostawianie niesprzątniętych odcho-

dów psa w miejscu jego przebywania – dodaje
Milian.
Jednocześnie zwracamy uwagę właścicielom
psów, którzy notorycznie pozwalają im swobodnie poruszać się po terenach publicznych,
bez sprawowania nad nimi opieki, że grozi za
to mandat. Uchylmy również drzwi pomieszczeń gospodarczych, aby wolno żyjące koty
miały możliwość ukryć się przed zimnem.
Zwierzę nie jest rzeczą. To stworzenie, które
czuje, tak samo jak każdy z nas.
Marta Nawrocka
wydział ochrony środowiska

Tak nie może wyglądać
buda dla psa

fot. Archiwum UG Długołęka

Mamy zimę – czas, kiedy robi się
chłodniej na dworze, a temperatury
mogą spadać poniżej zera. Jest to
szczególnie trudny okres dla czworonogów, które żyją na podwórkach.
Dlatego należy o nie zadbać.

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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Edukacja dla dorosłych

„STOP SMOG”

Gmina Długołęka co roku prowadzi
szereg działań związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców. Do
najmłodszych i młodzieży docieramy bezpośrednio, chociażby przez
warsztaty prowadzone w szkołach
i ośrodku kultury. W 2019 r. rozpoczęliśmy również edukację ekologiczną dla dorosłych mieszkańców.

W

fot. pixabay.com

lutym oraz grudniu 2019 r. na terenie gminy Długołęka zostały
przeprowadzone otwarte spotkania w ramach walki o czyste powietrze „STOP SMOG”. Mieszkańcy mogli
zapoznać się z nowymi technikami grzewczymi, obejrzeć pokazy nowoczesnych urządzeń grzewczych (kotłobus), zobaczyć m.in.

instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła.
W ramach tych spotkań zostały przeprowadzone wykłady, dotyczące możliwości
pozyskania dofinansowań z programów:
„Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Agroenergia”. Można było też zobaczyć pokaz technik prawidłowego palenia w kotłach węglowych. - Spotkania zostały przyjęte bardzo
pozytywnie przez mieszkańców, w związku
z tym 29 lutego planujemy kolejną akcję
„STOP SMOG”, która tym razem odbędzie
się w budynku urzędu gminy w Długołęce.
Być może pomoże ona komuś podjąć decyzję
o wymianie kotła w okresie letnim – mówi
Andrzej Milian, kierownik wydziału ochrony środowiska, dodając, że tylko świadomość
ekologiczna pozwoli nam w przyszłości oddychać czystym powietrzem.
Paweł Matysiak
wydział ochrony środowiska

Nabór do programu usuwania azbestu

O

soby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy
o składanie deklaracji w biurze podawczym
urzędu gminy. We wniosku należy podać
m.in. dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkową ilość azbestu oraz
dane kontaktowe.
Wzory deklaracji (wraz z załącznikiem)
przystąpienia do programu można pobrać
w urzędzie oraz ze strony internetowej
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

(http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=5804). Będą
one przyjmowane do 28 lutego.
- W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dotację na ten cel – mówi Andrzej Milian. - Podkreślę jednocześnie, że demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, dla mieszkańców gminy
jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że
z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego
pokrycia dachowego – precyzuje kierownik
wydziału ochrony środowiska.
Prosimy pamiętać, że złożenie deklaracji nie
jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona
jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze
środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we
Wrocławiu. Więcej informacji można uzyskać
w urzędzie, w pokoju 123 lub pod nr tel. 71
323 02 73.

fot. Archiwum UG Długołęka

Rusza nabór do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
w Gminie Długołęka w 2020 r.”
Podobnie jak w latach poprzednich,
gmina będzie starała się pozyskać
na ten cel środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Paweł Matysiak
wydział ochrony środowiska
Gazeta Gminy Długołęka
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Ochrona Środowiska

Co w ściekach truje?
Pisaliśmy już o skutkach odprowadzania do gminnej kanalizacji
substancji szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego i problemach z przywracaniem sprawności
oczyszczalni po zatruciu tzw. osadu
czynnego. Teraz chcemy przybliżyć
Państwu temat zagospodarowania
ścieków, ale w kontekście wymagań
prawnych określonych w obowiązujących przepisach i konsekwencji
administracyjnych niedostosowania
się do nich.

D

fot. pixabay.com

ziałalność gospodarcza, a zwłaszcza
produkcja lub usługi obejmujące wykorzystanie wody i różnego rodzaju
związków chemicznych zawartych
w materiałach i surowcach, może być źródłem powstawania ścieków przemysłowych.
Ścieki te zawierają często substancje, których
szkodliwość dla środowiska została potwierdzona naukowo, a ich lista opublikowana jest
w odpowiednich aktach prawnych.

Co zrobić, aby legalnie odprowadzać
ścieki przemysłowe do kanalizacji?

Odprowadzenie ścieków przemysłowych
do kanalizacji wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Mówiąc językiem prawnym, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, to tzw. szczególne korzystanie
z wód, a takie zawsze wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. Zgodę taką wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Do wniosku o wydanie pozwolenia dołączyć
należy szereg dokumentów, wśród których
jednym z ważniejszych jest zgoda właściciela
urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie
do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego. Obecnie
są one określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Bez zgody jej właściciela i pozwolenia wodnoprawnego nie można legalnie odprowadzać ścieków przemysłowych do kanalizacji!
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Jakie ścieki można odprowadzać
do kanalizacji?

Co można zrobić ze ściekami
przemysłowymi?

Nasza gmina dysponuje siecią kanalizacyjną podłączoną do oczyszczalni w Mirkowie
i Borowej. Zarządzający oczyszczalniami Zakład Usług Komunalnych w Kiełczowie dba
o ich prawidłowe działanie, a jednym z najważniejszych czynników mających wpływ
na jakość pracy wspomnianych obiektów,
jest przestrzeganie warunków określonych
w umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, jakie odbiorcy usług
podpisują z ZUK-iem, zwłaszcza dotyczących składu ścieków. Podkreślić należy, że
wspomniana wyżej umowa przewiduje, że
do kanalizacji trafić mogą jedynie ścieki bytowe, które przepisy definiują jako ścieki
z budynków mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz ścieki o zbliżonym składzie, pochodzące
z tych budynków.
Mówiąc wprost: na chwilę obecną
nie ma możliwości odprowadzania
ścieków przemysłowych do gminnej
kanalizacji!

Przedsiębiorcom pozostaje projektowanie
procesów technologicznych i ich prowadzenie
w sposób wykluczający odprowadzenie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością
innych podmiotów. Możliwości jest wiele: od
gromadzenia ich w zbiornikach bezodpływowych i przekazywania do unieszkodliwienia
firmom specjalistycznym, po zmianę technologii na taką, która tych ścieków nie generuje.

Co z gospodarstwami domowymi?
Gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej generują zasadniczo ścieki
bytowe. Oczywiście, zarówno tak jak przedsiębiorców, tak i mieszkańców naszej gminy wiąże wspomniana umowa z ZUK-iem w Kiełczowie. My również jesteśmy zobligowani, aby do
kanalizacji nie wprowadzać niczego, co może
być szkodliwe dla środowiska wodnego. Pomocna w dbałości o to może być lista substancji
zawarta we wspomnianym wyżej rozporządzeniu oraz oznaczenia na opakowaniach środków chemicznych, które wykorzystujemy. Nie
oznacza to wcale, że należy wykluczyć normal-

ne stosowanie detergentów i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym preparatów.
Rzeczywistym problemem jest wylewanie do
kanalizacji np. znacznych ilości olejów, zarówno spożywczych, jak i silnikowych oraz innych
substancji chemicznych stosowanych w przemyśle i usługach.

Nasze działania
O skutkach nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków pisaliśmy już wcześniej
w naszej gazecie, na stronie internetowej naszej gminy i w mediach społecznościowych.
Odbyły się już pierwsze kontrole zakładów
znajdujących się na terenie miejscowości,
zwłaszcza podłączonych do oczyszczalni
w Borowej, gdzie obserwujemy zdecydowane
pogorszenie stanu złoża biologicznego, którego odnawianie generuje dodatkowe koszty.
Wspomniane kontrole będą kontynuowane,
a w przypadku nieprawidłowości, sprawom
takim nadany zostanie dalszy bieg.
Warto pamiętać, że za wyrządzenie
szkód w środowisku grożą wysokie
kary finansowe!
Andrzej Milian
wydział ochrony środowiska
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Brzezia Łąka z nowym
wozem strażackim

Rok 2019 bez wątpienia zapisze się złotymi zgłoskami w historii Ochotniczej Straży Pożarnej. Tuż
przed Nowym Rokiem jednostka z Brzeziej Łąki
wzbogaciła się o nowy wóz, który tłumnie witali
mieszkańcy gminy.

N

fot. Paweł Kościółek

fot. Miłosz Krzemiński

ie zabrakło również wszystkich gminnych OSP, przedstawicieli lokalnej władzy, a nawet mediów. Jeszcze
w kampanii wyborczej wójt gminy Wojciech Błoński zapowiadał, że Brzezia Łąka otrzyma nowy wóz strażacki,
ze względu na dużą liczbę rocznych interwencji oraz fakt, że Star,
którym do tej pory służył w jednostce był wiekowy i awaryjny. –
Jeszcze bardziej mnie cieszy fakt, że duża część środków na zakup
wozu bojowego pochodziła z funduszy zewnętrznych. 100 tysięcy
złotych zasiliło nasz budżet z Wojewódzkiego funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 160 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 40 tysięcy złotych ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego
– komentował na gorąco wójt, który w asyście prezes Magdaleny
Zagórskiej symbolicznie przekazał pojazd strażakom. – Chcemy
upamiętnić ten moment w sposób szczególny, dlatego symbolicznie nadaliśmy nowemu pojazdowi imię „Wojtuś – nie kryła radości prezes OSP w Brzeziej Łące. 21 stycznia dodatkowo jednostka
otrzymała ze środków gminnych kwotę 100 tysięcy złotych na
doposażenie pojazdu oraz zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. - Przekazane środki finansowe oraz sprzęt, mają na
celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i wzmocnienie ochrony
przeciwpożarowej mieszkańców gminy Długołęka – przekonywał
podczas spotkania Wojciech Błoński. Wraz ze środkami finansowymi strażakom przekazano również akgregat prądotwórczy wraz
z defibrylatorem. – Chcemy konsekwentnie wyposażać w sprzęt
wszystkie jednostki gminne. Niebawem informować będziemy
o kolejnych – zakończył wójt.

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Paweł Kościółek

fot. Paweł Kościółek

Paweł Kościółek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Gazeta Gminy Długołęka

13

Edukacja

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Długołęka na rok szkolny 2020/2021

W

postępowaniu rekrutacyjnym do
Gminnych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
obowiązują:
n kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) tzw.
kryteria ustawowe,
n kryteria określone w uchwale nr XV/161/19
Rady Gminy Długołęka z dnia 19 grudnia 2019 r.
tzw. kryteria gminne.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci
od początku roku szkolnego w roku kalenda-

rzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie
przedszkolne jest realizowane w przedszkolach
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Długołęka.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku)
obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców,

RODZAJ CZYNNOŚCI

może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.),
dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają
ustawowe prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Długołęka,

wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział
przedszkolny w szkole podstawowej na terenie
Gminy Długołęka, który przyjmie dziecko.
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Długołęka na rok szkolny 2020/2021
zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
Po raz pierwszy postępowanie rekrutacyjne
prowadzone jest z wykorzystaniem systemu
informatycznego w terminach określonych
w harmonogramie:

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Od 9 marca 2020 r. godz. 12
Do 16 marca 2020 r. godz. 15

Od 1 czerwca 2020 r. godz. 12
Do 4 czerwca 2020 r. godz. 15

Od 17 marca 2019 r.
Do 3 kwietnia 2019 r.

Od 5 czerwca 2020 r.
Do 12 czerwca 2020 r.

6 kwietnia 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

Od 7 kwietnia 2020 r.
Do 10 kwietnia 2020 r.

Od 16 czerwca 2020 r.
Do 17 czerwca 2020 r.

24 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego
przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnej deklaracji
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu,
przy czym:
n data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
n data i godzina wydrukowania wniosku,
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n data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
n data i godzina zatwierdzenia wniosku nie
mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział
zamieszkałe w Gminie Długołeka:

n dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach
2017-2014),
n dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
przedszkola/szkoły podstawowej.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastą-

pi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona
jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
Dorota Horak
ZOE-AJO w Długołęce
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Integracja i aktywizacja

W grudniu w świetlicy wiejskiej
w Bykowie został uruchomiony
Gminny Klub Senior+. W ramach
pozyskanych środków zewnętrznych sala spotkań dla klubowiczów
została wyposażona w sprzęt elektroniczny, lampy antydepresyjne,
wyposażenie służące do organizacji
zajęć z aktywności ruchowej, a także
zestawy do robótek ręcznych.

U

Część sali wiejskiej w Bykowie została
zaadoptowana na cele działalności Klubu Seniora

czestnikami klubu mogą zostać osoby
60+, bez względu na płeć, wykształcenie,
pełnosprawne oraz z niepełnosprawnościami, nieaktywne zawodowo i zameldowane na terenie gminy Długołęka – wymienia Katarzyna Mądrecka z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Długołęce. - Wystarczy
złożyć do naszej placówki deklarację wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań
do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych– podsumowuje Mądrecka.
W Bykowie odbywają się zajęcia z aktywności ruchowych i technik relaksacyjnych.

Seniorzy mogą skorzystać z warsztatów treningu pamięci, wziąć udział w terapii zajęciowej oraz wykonać prace manualne. Najważniejsza jest aktywizacja – tłumaczy Mądrecka.
W świetlicy odbywa się poprzez gry towarzyskie, wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
zajęcia kulturalno – oświatowe, organizowane
są wyjścia do kina, teatru, muzeum, na koncerty i spotkania okolicznościowe. W ramach
edukacji prowadzone są zajęcia z profilaktyki
zdrowotnej, seniorzy mogą spotkać się z dietetykiem, lekarzami wybranych specjalności,
czy wziąć udział w grupowych zajęciach psy-

fot. Archiwum GOPS

Klubowiczki poznają techniki relaksacyjne

fot. Archiwum GOPS

to dewiza naszych seniorów
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Długołęce został również utworzony punkt
konsultacyjny, który jest czynny we wtorki,
środy i czwartki w godzinach 8:30 – 13:30.
Punkt oferuje bezpłatnie:
n prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz
socjalnego dla seniorów,
n współpracę z rodzinami osób starszych
w zakresie wspierania w opiece nad osobami
starszymi,
n wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do utrzymania i zwiększania aktywności
osób starszych.

choedukacyjnych. Zajęcia, o których mowa są
bezpłatne. Wszystko dzięki dotacji na uruchomienie i wyposażenie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020 w kwocie 24 640,00 zł. Wkład
własny gminy wyniósł 6 160,00 zł.
Mimo, że klub działa od niedawna, seniorzy
mają już za sobą kilka wydarzeń. Najważniejszym
z nich było uroczyste otwarcie i spotkanie wigilijne. Na początku roku świętowano 90. urodziny
pani Marii.
Martyna Owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszowie
Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego, która ma
na celu stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową możliwości uczestniczenia
w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W

tym roku w naszej gminie przy
współpracy z wrocławskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
powstanie pierwsza filia w Dobroszowie. Korzystać z niej będą mogły osoby
pełnoletnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub
znacznym i w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do udziału w WTZ.
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

- Jednym z założeń działalności warsztatu
jest przygotowanie uczestników do podjęcia
pracy, poprzez m.in.: budowanie pewności
siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, rozwój psychofizycznych sprawności oraz umiejętności
zawodowych. Ponadto prowadzone zajęcia
pobudzają do kreatywności oraz poszukiwania nowych zainteresowań – komentuje
Katarzyna Mądrecka z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Długołęce. Zajęcia są
bezpłatne. Filia w Dobroszowie czynna będzie 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek). Zainteresowane
osoby prosimy o złożenie podania do GOPSu
w Długołęce.
Martyna Owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Zajęcia mają na celu:
n przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich
sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu i samodzielnym egzystowaniu,
n rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności
osobistej, dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
n poprawę kondycji fizycznej i psychicznej,
n udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych (konkursach, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, przeglądach tanecznych, wokalnych i teatralnych).
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Gminnym sportowcom
przyznano stypendia
Zakończył się nabór wniosków o stypendium
sportowe za sezon 2018/2019. Stypendium można
było otrzymać za wyniki w dyscyplinach mających znaczenie dla gminy Długołęka.

D

yscyplinami mającymi znaczenie dla gminy Długołęka (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/305/17 Rady Gminy
Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe), w których zostały przyznane stypendia
to: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, hokej na trawie,
lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, golf, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, żeglarstwo i szachy. Dostali je
zawodnicy mieszkający na terenie gminy Długołęka, którzy na
dzień złożenia wniosku kontynuowali naukę i mieli nie więcej
niż 25 lat oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe w okresie od
1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

na skróty
Kwalifikacja wojskowa 2020

W tym roku kwalifikacji wojskowej, jako rocznik podstawowy, będą podlegali mężczyźni
urodzeni w 2001 roku. Ponadto wzywani
będą mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000,
którzy do tej pory nie stawili się w Powiatowej
Komisji Lekarskiej (PKLek).
Kwalifikacja dla osób z gminy Długołęka,
zgodnie z „Wojewódzkim Planem…”, będzie
prowadzona w dniach 10-14 lutego 2020 r.,
miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Wrocław, ul. Chociebuska 4-6. - Jednocześnie
przypominamy, aby osoby urodzone w 2001
roku złożyły w urzędzie gminy wnioski o dokumenty tożsamości, ponieważ bez nich (dowód
osobisty, paszport – przyp. red.) nie zostaną
orzeczone przez PKLek – mówi Anna Stonoga
z wydziału organizacyjnego.

Bezpłatny punkt konsultacyjny

Przypominamy, że na terenie naszej gminy
działa bezpłatny Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień, w którym można znaleźć
pomoc dotyczącą problemów alkoholowych
i przemocy domowej.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie. Oto harmonogram na
2020 rok:
1. Przyjęcia w podmiotach leczniczych na
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- Złożonych zostało 140 wniosków, pozytywnie rozpatrzonych
zostało 133 – mówi Jakub Kochański z wydziału spraw obywatelskich. - Łączna kwota przyznanych stypendiów to 266 760,00
zł (suma wszystkich wypłat stypendiów przez cały rok – przyp.
red.) – dodaje.

Najwyższe stypendia/najwyższe wyniki:
- I miejsce na Mistrzostwach Świata dzieci w karate;
- I miejsce na Mistrzostwach Świata w tańcu sportowym;
- III miejsce na Mistrzostwach Świata dzieci w karate;
- I miejsce w Pucharze Świata w tańcu sportowym;
- II miejsce na Mistrzostwach Europy w taekwon-do;

Ponadto mamy członków kadr narodowych w hokeju na trawie,
koszykówce i piłce ręcznej oraz golfie, do tego wyniki na mistrzostwach polski, pucharach polski, ogólnopolskich olimpiadach
młodzieży, zawodach makroregionalnych, mistrzostwach Dolnego Śląska, bądź też mistrzostwach innych województw. Zawodnicy reprezentowali swoje kluby i gminę Długołęka w miastach na
terenie całej Polski oraz za granicą.

Najwięcej stypendystów jest
w następujących dyscyplinach:
lekkoatletyka (33); hokej na trawie (21); koszykówka (17); pływanie (13, w tym 4 razy pływanie synchroniczne oraz 2 razy pływanie w płetwach); badminton (8); taniec (8).

- II miejsce na Grand Prix Europy w tańcu sportowym.

na skróty
terenie gminy Długołęka:
n PRZYCHODNIA W BRZEZIEJ ŁĄCE (2 godziny miesięcznie) drugi wtorek miesiąca: godz.
12.00 – 13.30;
n PRZYCHODNIA W DŁUGOŁĘCE (2 godziny
miesięcznie) pierwszy piątek miesiąca: godz.
14.00 – 15.30;
n PRZYCHODNIA W BOROWEJ (2 godziny
miesięcznie) pierwszy piątek miesiąca: godz.
8.00 – 9.30;
n PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
W KIEŁCZOWIE (2 godziny miesięcznie) pierwszy czwartek miesiąca: godz. 12.00 – 13.30.
2. Przyjęcia w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Łozinie (2 godziny miesięcznie):
ŁOZINA ul. Milicka 4, trzeci poniedziałek miesiąca: godz. 12.00 – 13.30.

Odbiór choinek na początku lutego
Wszyscy, którzy chcą pozbyć się swoich drzewek bożonarodzeniowych, mogą ustawić je
przy pojemnikach na odpady najpóźniej do 2
lutego. Odbiór z terenu całej gminy rozpocznie się 3 lutego rano.

Legimi – czytaj i słuchaj bez limitu
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce
umożliwia swoim czytelnikom bezpłatne
korzystanie z e-booków i audiobooków do-

stępnych w serwisie Legimi. Każdy czytelnik
może otrzymać w bibliotece specjalny kod,
pozwalający na korzystanie z 25 tys. tytułów.
Zapraszamy!

Klub Małego Czytelnika
ma swoją wystawę

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zaprosiła
Klub Małego Czytelnika, działający w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Długołęce, do zaprezentowania swojej działalności w Dziale Pracy
z Dziećmi w Galerii Podróżnika.
Wystawa prezentuje prace wykonane przez
dzieci i rodziców, a także zdjęcia dokumentujące ponad 3-letnią działalność klubu.
Wernisaż wystawy odbył się 24 stycznia 2020
r. Prace będzie można oglądać do 10 lutego
2020 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej
we Wrocławiu , Rynek 58. Od ponad 3 lat Klub
Małego Czytelnika zaprasza dzieci w wieku
1-3 lata wraz z rodzicami do odwiedzania biblioteki. Najlepszym czasem na odwiedzenie
biblioteki jest ten, w którym jesteś! Dlatego
przynajmniej raz w miesiącu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce dzieci i rodzice
spotykają się, by wspólnie czytać i przeżywać
wybraną literaturę. Inspiracją do zajęć jest
na równi współczesna i klasyczna literatura

Agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

na skróty
dziecięca. A to co najważniejsze, to przeżywanie, budowanie relacji między dzieckiem
a rodzicem lub opiekunem. Od lat badania
naukowe wskazują na związek wychowania
pośród książek z pewnością siebie, większym
zasobem słownictwa, wyobraźnią, sukcesem
edukacyjnym dzieci. Klub Małego Czytelnika
jest właśnie po to, by wzrastać wśród książek.
Lidia Góral
wydział spraw obywatelskich
Agnieszka Konieczna-Mazur
Gminna Biblioteka Publiczna

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Kultura

Migawki kulturalne

Lwiątka z Długołęki
Jakie były początki Lion Kids?
Grzegorz Wlaźlak: - Wszystko zaczęło się w Długołęce
w Domu Kultury. To były tegoroczne ferie zimowe. Przyjeżdżaliśmy z moim serdecznym kolegą Konradem Możdżeniem na warsztaty dla dzieci. Trwały one tydzień i kończyły
się krótkim koncertem dla rodziców, który bardzo wszystkim
się spodobał i wtedy zrodził się pomysł, żeby dalej się spotykać
i wspólnie grać. Już pierwszy koncert zagraliśmy pod nazwą
„Lion Kids”, nazwę wybraliśmy wspólnie z dziećmi spośród
kilku propozycji.
Jaki gatunek muzyczny preferuje „Lion Kids”?
- „Lion Kids” to przede wszystkim zabawa muzyką. Dzisiaj
jest dużo reggae i muzyki afrykańskiej i to daje nam dużo
radości, ale nie chcemy się zamykać na inne nurty muzyczne. Każdy z członków naszego zespołu wnosi niesamowitą energię do zespołu, co sprawia, że lubimy ze sobą
grać i spotykać się na próbach. Muzyka daje nam dużo radości i tę radość chcemy przekazywać dalej.
Spodziewałeś się, że tak szybko zaczniecie grać
koncerty?
- Akurat idea na koncertowanie zrodziła się po pierwszym
występie i po planach na kolejne zajęcia. Musieliśmy mieć ja-

kiś cel. I tutaj pojawił się pomysł na występ na Dniach Gminy
Długołęka w Wilczycach.
A niedawno zagraliście na wrocławskim rynku dla
kilkusetosobowej publiczności…
- Jestem bardzo zadowolony z naszego występu. Byliśmy
przygotowani na ten dzień i dzieci bardzo dobrze się zaprezentowały. Co chyba było widać i słychać pod sceną,
bo ludzie zgromadzeni na wrocławskim rynku przyjęli nas
wyśmienicie. Wspólne śpiewanie kolęd i jeszcze na koniec
prośba o bis, to było miłe.
„Lion Kids” mają już plany na przyszły rok?
- Lwiątka mają ogromny potencjał i od pierwszego koncertu,
do tego, który zagraliśmy niedawno na rynku we Wrocławiu,
zrobiły ogromny progres. Myślę, że jeśli zespół będzie rozwijał
się tak dobrze, jak do tej pory, to ma szansę trafić do szerszego
grona odbiorców. Na pewno chcielibyśmy dalej grać koncerty,
a kto wie, może w przyszłości zaprocentowałoby to jakąś płytą.
Rozmawiał ŁUKASZ HARAŹNY
Gminny Ośrodek Kultury

fot. Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej

Twoje dziecko nie ma jeszcze planów na najbliższe ferie zimowe?
To już nie problem! Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce jak co
roku zaprasza dzieci i młodzież w wieku od lat 7 do udziału w „Zimowych feriach z pasją”. W trakcie dwóch turnusów (od 10 do
14 lutego oraz od 16 do 21 lutego) animatorzy GOK-u zadbają,
aby każde dziecko spędziło miło i aktywnie czas. Codziennie, od
poniedziałku do piątku, w dwóch blokach czasowych (od godz.
10 do 11:45 i od 12 do 14) na terenie ośrodka nie zabraknie
atrakcji. - Odbywać się będą warsztaty manualne i muzyczne,
gry i zabawy oraz spotkania z ciekawymi gośćmi, a każdy turnus
zakończy piątkowa wycieczka do „Fabryki robotów” w Mosznej.
Zajęcia są bezpłatne, ale ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona. W związku z tym obowiązywać będzie kolejność zapisów mówi Anna Patyk z działu organizacji imprez Gminnego Ośrodka
Kultury w Długołęce. Zapisy odbędą się 3 lutego, w godz. 8 – 18
w pokoju nr 5 (I piętro) budynku GOK-u przy ul. Wiejskiej 23
w Długołęce. Czekamy na Was!
ŁH

Istnieją od niespełna roku, a już w połowie grudnia zagrali dla kilkusetosobowej publiczności
na wrocławskim rynku koncert kolęd w aranżacji reggae. Mowa o działającym przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Długołęce zespole muzycznym
„Lion Kids”. O działalności zespołu opowiedział
nam jego lider - Grzegorz Wlaźlak. Grupę tworzą
dzieci z Długołęki i okolic: Ewa, Magda, Paulina,
Daria, Kalina, Mikołaj, Konrad i Radek.

fot. Łukasz Haraźny

fot. Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej

Zimowe ferie z pasją

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Kocham muzykę!
Z Andrzejem Staniszewskim, nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, rozmawia Agnieszka Boruta.

Zdążył Pan już zadomowić się na stanowisku dyrektora GOK-u?
Nie, jeszcze nie. Pewnie potrwa to chwilę, ale musze powiedzieć, że zostałem bardzo miło przyjęty przez wójta Wojciecha Błońskiego, panią Ewę Bubień (była dyrektor placówki
– przyp. red.), jak i pracowników, którzy od początku bardzo
mnie wspierają i wprowadzają w nowe obowiązki. Cieszę się
bardzo, że będę pracował dla gminy i mógł realizować swoją
pasję organizowania wydarzeń kulturalnych. Liczę na współpracę ze wszystkimi organizacjami lokalnymi, jak również
z naszymi mieszkańcami, i liczę na ich pomoc przy działaniach
ośrodka kultury.
Jakie obszary będzie Pan chciał w szczególności
wzmocnić w działaniach ośrodka?
Oczywiście wszystkie związane ze statutem GOK-u, ale
głównie edukację dzieci i młodzieży w zakresie różnorodnych form zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i oświatowych.
Poza tym aktywizację środowiska seniorów, poprzez zajęcia i spotkania wpływające na poczucie szczęścia, a także
działania profilaktyczne. Chcę kontynuować organizację
i prowadzenie kół zainteresowań, konkursów, kursów językowych, spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, spotkań
z ciekawymi ludźmi, imprez artystycznych, rozrywkowych,
kabaretowych, popularno-naukowych, turystycznych i ekologicznych. Kolejnym aspektem jest zapewnienie oprawy organizacyjno-technicznej uroczystościom lokalnym i świętom
państwowym oraz organizacja ogólnych zajęć dla wszystkich
grup wiekowych mieszkańców gminy Długołęka. Dla mnie
osobiście ważna jest integracja lokalna.
Brał Pan udział w działaniach produkcyjnych Hali
Stulecia. To kultowe miejsce na mapie Wrocławia,
Dolnego Śląska, a nawet Polski. Jak Pan wspomina
ten okres?
Praca w Hali Ludowej lub, jak kto woli, w Hali Stulecia (obydwie nazwy są używane – przyp. AS), to prawdziwa nobilitacja
i zaszczyt. Wspominam te 13 lat bardzo miło, bo bezpośrednio
mogłem organizować największe konferencje i koncerty, jakie
tam się odbywały. Mam na myśli przede wszystkim polską prezy-
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dencję w UE w 2011 r. Było to wielkie organizacyjne, logistyczne
i promocyjne wyzwanie. Byłem za to wydarzenie osobiście odpowiedzialny z ramienia Hali Stulecia i mam ogromną satysfakcję,
że wszystko przebiegło sprawnie. A jeżeli chodzi o koncerty, to
byłem współorganizatorem tych granych przez m.in. Joe Cockera,
Marka Knopflera z Dire Straits, Dianę Krall czy Deep Purple.

Jest Pan wielkim fanem muzyki i brał udział w ponad
200 koncertach na świecie. Występy której z gwiazd
wzbudzają Pana największy podziw?
To moja wielka pasja. Kocham muzykę. Jeżdżę na koncerty
może nie po świecie, ale po Europie. Mam już ich na swoim
koncie 212, m.in. te Michaela Jacksona, Celine Dion, Whitney
Houston, Santany czy Alicii Keys, z którymi spotkałem się osobiście. Może będzie kiedyś okazja, to bardzo chętnie opowiem
mieszkańcom gminy o spotkaniach z tymi i innymi gwiazdami.
Gmina Długołęka to 41 miejscowości. Jak sprawić, by
zmobilizować mieszkańców do działań kulturalnorozrywkowych?
Myślę, że w pierwszej kolejności to spotkania z mieszkańcami
przy okazji różnego rodzaju imprez gminnych. A będzie ich
w tym roku na pewno nie mniej niż w 2019. Kolejną okazją do
zmobilizowania mieszkańców będzie nowa świetlica w Łozinie,
którą uruchomimy już niedługo, i która będzie miejscem lokalnych imprez i spotkań. Następnie, poprzez wyłonienie lokalnych
liderów i nawiązanie z nimi współpracy, będzie można określić
preferencje danej społeczności, a co za tym idzie, trafnie dobrać
ofertę kulturalną. Chciałbym, aby w każdej miejscowości odbyły
się przynajmniej raz w roku imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Oczywiście jest to początek mojej działalności, ale już dziś proszę mieszkańców, sołtysów, by zgłaszali
swoje uwagi i życzenia do mnie.
Jaki ma Pan pomysł na funkcjonowanie świetlic wiejskich?
Dziś ludzie rzadziej się ze sobą spotykają, rzadziej organizują sobie
wspólne zabawy i życie kulturalne. Zdobycze techniki weszły do
domów: oglądamy samotnie programy telewizyjne, czy filmy na
DVD. Zindywidualizowaliśmy sobie życie towarzyskie i odbiór
kultury, w czym niezwykle pomogły nam nowoczesne technologie komunikacyjne: Internet z portalami społecznościowymi na
czele, komputer, komórka itd. Życie społeczno-kulturalne próbuje kontynuować na wsiach szkoła, która jest często jedynym
i ostatnim centrum kulturalnym na wsi. Ja chcę to zmienić, żeby
mieszkańcy wyszli z domów do świetlic i tam się spotykali oraz
integrowali. Na pierwszym miejscu postawiłbym tradycyjną rolę
świetlicy, jako miejsca, gdzie mogą spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi, gdzie mogą znaleźć aktywne grupy społeczności lokalnej koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie,
zespoły ludowe i tam organizować życie społeczne wioski. To
świetlica wiejska jest dobrym miejscem na zorganizowanie wspólnej wigilii, obchodów Dnia Matki, Dnia Babci, zabawy sylwestrowej, a wreszcie zorganizowania przyjęcia rodzinnego dla większej
liczby osób. To świetlica - a nie przystanek autobusowy, i nie bar,
i nie skwery - powinna być miejscem spotkań młodzieży. Świetlice
to oczywiście teren działania GOK-u i zajęć dodatkowych dla zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

fot. Archiwum prywatne Andrzeja Staniszewskiego

Andrzej Staniszewski to doskonale znany pracownik
sektora kultury, posiadający bogate doświadczenie
zawodowe w obszarze zarządzania obiektami, organizacjami oraz kompleksową obsługą imprez masowych.
Przez wiele lat piastował prestiżowe stanowisko
pełnomocnika zarządu ds. produkcji we wrocławskiej
Hali Stulecia. Koordynował i nadzorował pracę zespołu
realizującego koncerty gwiazd polskiej i zagranicznej
sceny estradowej. Zebrane doświadczenie oraz zdobyta
wiedza uczyniły go konsultantem muzycznym oraz
doradcą merytorycznym największych podmiotów prywatnych i państwowych w kraju – jak choćby Prestige
MJM, czy Areny Gliwice. Od początku roku objął stanowisko dyrektora gminnego GOK-u.

W tym roku mamy tych świetlic już 5, czyli już możemy rozszerzać nasze działania o nowe pomysły. Będę dążył do aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, zwłaszcza osób z przygotowaniem pedagogicznym, poprzez tworzenie miejsc pracy na stanowiskach
animatorów. Chciałbym doposażyć świetlice, umożliwiając aktywne spędzanie czasu dzieciom i młodzieży wraz z rodzicami.
W Bykowie ruszył Klub Seniora. To długoletnia inicjatywa?
Misją Klubu Seniora jest wieloaspektowy rozwój seniorów.
Dzięki aktywności i chęci do działania, stają się oni kreatorami twórczego życia w okresie III wieku, nie tylko swojego, ale
całego ugrupowania, do którego przynależą, w którym działają, i które rozwijają. Na zajęciach uczestnicy poszerzają wiedzę,
podczas warsztatów np. rękodzieła, realizują swoje artystyczne
i rekreacyjne pasje. Chciałbym, by był to punkt informacyjny dla
seniorów, udzielający im merytorycznego wsparcia, przekazujący informacje o usługach skierowanych do seniorów. Chciałbym, by ten klub działał jak najdłużej i jak najlepiej. Na pewno
będę ich wspierał i pomagał w realizacji pasji.
Co będzie działo się w samym GOK-u?
Zatrudnię nowych animatorów do świetlic w Bykowie, Śliwicach,
Pasikurowicach i Łozinie oraz zwiększę liczbę imprez kulturalnych, spotkań z ciekawymi osobami, imprez muzycznych, tanecznych dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. 27 stycznia zaczęliśmy kolędami z różnych stron świata
w wykonaniu Julietty Gonzales, a 12 lutego odbędzie się rosyjski
wieczór. W lutym ruszają też ferie z GOK-iem. Za miesiąc startuje
nowa strona internetowa ośrodka kultury, gdzie będzie można na
bieżąco śledzić kalendarz naszych wydarzeń. Zapraszam.
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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