
Skończył się czas zadumy, a rozpoczął się czas radości.

Święta Wielkanocne podwójną niosą radość w sobie.

Cały świat odradza się bowiem od nowa –

słońce daje nadzieję roślinom, 

a nam maluczkim ten jeden, wyjątkowy Dzień Zmartwychwstania.

Bowiem wszystko na tym świecie ma swój czas.

Jest czas na śmierć, narodzenie i miłość...

Szanowni Państwo! 
Niech te szczególne Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

będą dla Was, Waszych rodzin, przyjaciół i znajomych

czasem zadumy nad tym co ważne i mniej ważne,

nad przemijaniem rzeczy wielkich i błachych – nad  życiem.

Niech każdy kolejny dzień przynosi wiele szczęścia,

radości i pogody ducha.

Wójt oraz Rada Gminy Długołęka
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Słowo od Redakcji
Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury kolejnego - świątecznego wydania 

naszej gazety. Prima aprilis już za nami, ale pragniemy wzbudzić Państwa radość 
pomyślnymi i korzystnymi dla wszystkich mieszkańców wiadomościami. 

Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państwu zdrowia, radości ze spełnienia ma-

rzeń i nadziei, spokoju wewnętrznego oraz miłego odpoczynku.

Życzenia
Jako że Święta Wielkanocne są w tradycji chrześcijańskiej najważniejszymi 

w roku poprosiliśmy o życzenia, w imieniu wszystkich Duszpasterzy, na ten 

szczególny okres naszego życia ks. dr Adama Bałabucha – proboszcza Parafii 

pw. Św. Michała Archanioła w Długołęce.

Oto w naszym życiu nadchodzą dni, kiedy odżyje największa i najradośniej-

sza prawda, jaka kiedykolwiek została ogłoszona człowiekowi i światu. Jest 

to prawda o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie życia, o najgłębszej radości i 

pokoju, jakiego świat dać nam nie może.

W postawie paschalnej wiary składamy wszystkim mieszkańcom Gminy 

Długołęka serdeczne życzenia obfitości łask od Zwycięzcy śmierci i Dawcy 

prawdziwego pokoju. Niech miłość, wzajemny szacunek i jedność, dary Zmar-

twychwstałego Pana, wypełnią nasze życie indywidualne i społeczne.

„BABSKIE SPOTKANIE” Z OKAZJI DNIA KOBIET„BABSKIE SPOTKANIE” Z OKAZJI DNIA KOBIET
czytaj na stronie 6.

Władze gminy Długołęka otrzy-
mały od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wstępną 
zgodę na współfinansowanie, w ra-
mach unijnego funduszu SAPARD, 
budowy drogi Ramiszów-Pasikuro-
wice. Co to oznacza? 

 
Wniosek na realizację bu-

dowy gmina złożyła w ramach 
Działania nr 3 „Rozwój i po-
prawa infrastruktury obszarów 
wiejskich”, schemat 3.4. Otrzy-
mana promesa to zobowiązanie 
ARiMR do współfinansowania 
ze środków unijnych przebu-
dowy tej ważnej gminnej drogi  
Postępowanie przetargowe 
prowadzone przez gminę zo-
stało zakończone, jeszcze tylko 
musi je zatwierdzić przedstawi-
ciel ARiMR, wydając pisemną 

zgodę na zawarcie umowy 
z wykonawcą i rozpoczną się 
prace budowlane. 

Droga będzie miała długość 
1526,5 metrów i szerokość 
jezdni 5 metrów. Funkcjonować 
będzie jako droga lokalna o na-
wierzchni asfaltowej z utwar-
dzonymi poboczami i zjazdami 
do posesji oraz odwodnieniem. 
Przebudowany zostanie rów-
nież znajdujący się w tej dro-
dze przejazd kolejowy, który 
otrzyma nową nawierzchnię 
z płyt żelbetonowych. Planowa-
ny okres rozpoczęcia realizacji 
inwestycji to miesiąc maj. Osta-
teczny termin odbioru drogi to 
listopad 2004. 

„Mieszkańcy obu wsi czekają 
na nową drogę od dłuższego 
czasu. Cieszę się, że już niedłu-
go będą mogli bez problemów 

dotrzeć do siebie i w znacznym 
stopniu skróci się dojazd do 
obydwu wiosek” – mówi Wójt 
Gminy Iwona Agnieszka 
Łebek. Uzyskane wsparcie 
pozwoli nam na przesunięcie 
gminnych pieniędzy na kolejne 
inwestycje, a pragnę przypo-
mnieć, że na ten rok zaplano-
waliśmy kontynuowanie 13 in-
westycji rozpoczętych w latach 
poprzednich oraz rozpoczęcie 
14 nowych. 

Zgodnie z tegorocznym bu-
dżetem na budowę nowych 
dróg i utrzymanie już istnieją-
cych dróg publicznych władze 
gminy przeznaczyły środki 
w wysokości 4.409.343 zł, jest 
to obok budowy kanalizacji 
największa pozycja w tego-
rocznym budżecie.

(Sławomir Kubiak)

JEST PROMESA
NA DROGĘ PASIKUROWICE - RAMISZÓW

JEST PROMESA
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Oprócz dużych inwestycji, 
które w ciągu całego roku 
realizują władze gminy, wy-
konywanych jest wiele innych 
mniejszych prac, w znacznym 
stopniu jednak wpływających 
na poprawę warunków życia 
jej mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę, że 
największym problemem, z 
którym na co dzień borykają 
się mieszkańcy naszej gminy 
jest bardzo zły stan technicz-
ny dróg. Świadomi jego wagi 
i skali czynimy starania w kie-
runku pozyskiwania materiałów 
do doraźnej naprawy znisz-
czonych dróg gruntowych. Na 
wniosek  złożony w tym roku w 
Generalnej Dyrekcji Dróg Pań-
stwowych i Autostrad we Wro-
cławiu dotyczący  każdej możli-
wej ilości frezowiny – materiału 
porozbiórkowego przy budowie 
drogi krajowej nr 8,  otrzymali-
śmy  2.900 ton tego materiału. 
Cieszymy się , że udało się w 
ub. roku naprawić część dróg 
gminnych , a w tym roku planu-
jemy kolejne remonty na bazie 
właśnie frezowiny. Staramy się 
też  w chwili obecnej  pozyskać 
zmielony gruz betonowy,  otrzy-
maliśmy nieodpłatnie drogowe 
krawężniki, które jeszcze w tym 
roku wbudowane będą w celu 
poprawienia stanu techniczne-
go dróg i placów.

Informujemy, że dnia 5 kwiet-
nia br. odbył się powtórzony 
(po raz trzeci) przetarg na 
zarządzanie drogami gmin-
nymi. W ramach zawartej z 
wyłonionym oferentem umowy 
wykonywane będą naprawy 
dróg, a w szczególności ich 
równanie. W roku bieżącym 
planujemy wyrównanie ponad 
72 km dróg, według wskazań 
sołtysów poszczególnych wsi. 
Przypominamy, że każdej wsi 
przyznano limit równania dróg, 
który przedstawiliśmy Państwu 
w poprzednim numerze gazety.

W ubiegłym roku wykonali-
śmy nowe tabliczki z nawami 
ulic w następujących miejsco-
wościach: 

Szczodre, Mirków, Domasz-
czyn, Łozina, Pruszowice, Ja-
nuszkowice, Borowa i Brzezia 
Łąka. 

W pozostałych wsiach sukce-
sywnie i w miarę posiadanych 
środków finansowych będą 
przeprowadzane przeglądy ist-
niejących tabliczek z nazwami 
ulic, a w razie potrzeby nastąpi 
ich naprawa lub wymiana. 

Zlecone zostały także i są w 
przygotowaniu plany wsi, po-
dobne jak te, które już stoją w 
Długołęce, Wilczycach, Mirko-
wie i Kiełczowie. Pomagają one 
w lepszej orientacji w prężnie 
rozbudowujących się miejsco-
wościach. Zniszczone plany 
będą odnowione, nowe staną 
w następujących wsiach: 

Borowej,  Brzeziej Łące,   
Januszkowicach,  Szczo-
drem, Domaszczynie. 

Wzorem lat poprzednich, 
również w tym roku prowa-
dzone będą remonty świetlic, 
szkół, remiz strażackich oraz 
ośrodków zdrowia. Pomimo 
ograniczonych możliwości 
finansowych przeprowadzone 
zostaną remont w:

- świetlicach w: Brzeziej 
Łące, Kątnej, Jaksonowi-
cach, Śliwicach, Pasikuro-
wicach i Bielawie;

- szkołach w: Brzeziej 
Łące, Mirkowie i Długołę-
ce;

- remizach ochotniczej 
straży pożarnej w: Brze-
ziej Łące, Pasikurowi-
cach, Stępniu i w Szczo-
drem;

- ośrodkach zdrowia w: 
Siedlcu i Łozinie.

Bardzo ważnym zadaniem, 
ujętym w tegorocznym budże-
cie jest wykonanie oświetlenia 
przy gminnych drogach. Na ten 
cel zarezerwowaliśmy środki 
we wysokości 200.000 zł. 

Planujemy, że nowe punkty 
oświetleniowe przybędą we 
wsiach: 

Bąków, Borowa, Brzezia 
Łąka, Byków, Dobroszów, 
Domaszczyn, Długołęka, 
Kątna, Kiełczów, Krakowia-
ny, Łozina, Łosice, Mirków, 
Oleśniczka, Siedlec, Stępiń, 
Śliwice, Szczodre, Tokary i 
Wilczyce. 

Będziemy też budować nowe 
place zabaw dla dzieci, by mo-
gły przyjemnie i bezpiecznie 
spędzać swój wolny czas. 

Planowana jest budowa pla-
ców zabaw w: 

Jaksonowicach, Kątnej, 
Oleśniczce, Krakowianach, 
Kępie, Pasikurowicach, Go-
dzieszowej i w Piecowicach, 
natomiast w miejscowościach: 

Bielawa, Śliwice, Pruszowi-
ce rozbudujemy już istniejące. 
Place powstaną w miejscach 
wskazanych przez sołtysów.

Jesteśmy przekonani, że 
wielu mieszkańców ucieszy 
informacja związana z usta-
wianiem nowych przystanków 
autobusowych w :

Michałowicach, Zaprężynie, 
Domaszczynie oraz remonty 
już istniejących w:

 Ramiszowie i Długołęce. 

Ustawione będą ponadto 
nowe, dodatkowe lokalizacje 
przystanków w:

 Januszkowicach, Wilczy-
cach i Rakowie.

Wzorem lat ubiegłych Rada 
Gminy postanowiła dofinan-
sować prace związane z 
utrzymaniem melioracji szcze-
gółowych na kwotę około 
90.000 zł. Finansowanie tych 
prac będzie się odbywało za 
pośrednictwem Gminnej Spółki 
Wodnej. Prace realizować bę-
dzie Rejonowy Związek  Spółek 
Wodnych w Oleśnicy. Do wyko-
nania w pierwszej kolejności 
typowane są pracę, które są 
kontynuacją prac rozpoczętych 
w latach poprzednich oraz pra-
ce mogące poprawić stosunki 
wodne na większym obszarze 
oraz prace związane z awarią 
urządzeń melioracyjnych. W 
roku bieżącym prace takie 
będą wykonywane w miejsco-
wościach: 

Pasikurowice, Borowa, 

Kiełczów, Kiełczówek, Ole-
śniczka, Bielawa, Długołęka, 
Ramiszów i Mirków.

Konserwacja urządzeń 
melioracyjnych w innych miej-
scowościach na terenie gminy 
prowadzona będzie w ramach 
opłat jakie wnoszą członkowie 
spółki wodnej.

Podobnie jak w latach ubie-
głych przeznaczymy również 
środki finansowe w wysokości 
15.000 zł na zadania związane 
z utrzymaniem zieleni na tere-
nie gminy. 

W ramach tych prac zostaną 
przeprowadzone cięcia sanitar-
ne i redukcyjne koron drzew 
przy drogach gminnych w:

Kiełczówku, Śliwicach, 
Stępniu, Pasikurowicach, Bo-
rowej i Dobroszowie. 

Z tych samych środków 
będą też finansowane prace 
związane z usuwaniem drzew 
zagrażających ludziom i rucho-
wi drogowemu oraz z zakupem 
drzew do nasadzeń.

W odpowiedzi na liczne 
wnioski od mieszkańców oraz 
sołtysów wsi została w ub 
roku przeprowadzona zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 
. Cieszyła się ona ogromną po-
pularnością wśród mieszkań-
ców, którzy zdecydowali się na 
znaczne uprzątnięcie swoich 
posesji. Akcje takie na stałe już 
wejdą w kalendarz działań gmi-
ny i w tym roku także „wystawki 
„ będą organizowane. Pierwsze 
odbędą się na przełomie kwiet-
nia i maja. Szczegółowy har-
monogram otrzymają Państwo 
w formie ulotek do domu.

Tak więc rokrocznie tak i w 
tym roku zostaną zrealizowane 
liczne wnioski mieszkańców. W 
ramach posiadanych środków 
staramy się szybko i skutecznie 
reagować na Państwa potrze-
by. Efektem jest zmieniający 
się z każdym miesiącem wy-
gląd naszych wsi.

(Iwona Agnieszka Łebek)

STRONA WÓJTA

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ...BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ...

Dnia 27 lutego br. Rada Gminy w 

Długołęce mając na celu racjonaliza-

cję sieci szkół na terenie gminy, wzglę-

dy finansowe oraz niską demografię 

podjęła uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji filii Szkoły Podstawowej w 

Bykowie i zamiaru przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Dobroszowie. 

Decyzje te zostały podjęte z 
uwagi na ogromne koszty jakie 
pochłania z budżetu gminy 
oświata. Radni chcąc bliżej 
przyjrzeć się kosztom funkcjo-
nowania tych placówek pod-
jęli tzw. „uchwały zamiarowe”. 
Niestety subwencja oświatowa 
otrzymywana przez naszą 
gminę nie pokrywa kosztów. 
Zgodnie z ustawa o systemie 
oświaty rodzice zostali do 
dnia 28 lutego powiadomieni o 
uchwałach Rady Gminy. Radni 
zobowiązali Wójta do przepro-
wadzenia konsultacji społecz-
nych oraz uzyskania opinii ku-
ratora oświaty. Bez jego zgody 
oraz bez rozmowy i akceptacji 
społeczności lokalnej władze 
gminy nie mogą bowiem i nie 
chcą wprowadzać żadnych 
zmian. 

Już 20 lutego br. z projekty 
uchwał przy licznej obecności 
rodziców opiniowała Komisja 
Oświaty Rady Gminy. 

Dnia 25 lutego 2004r. w filii 

szkoły podstawowej w Byko-
wie odbyło się spotkanie władz 
gminy z rodzicami uczniów 
realizujących tam obowiązek 
szkolny, informujące o za-
miarze likwidacji tej placówki. 
Rodziców interesowało, jakie 
będą warunki do nauki w 
nowej szkole w Borowej oraz 
kwestia zapewnienia bezpiecz-
nego i wygodnego dowozu, a 
także czy budynek, w którym 
obecnie mieści się szkoła zo-
stanie przekazany na potrzeby 
mieszkańców Bykowa. Wójt 
zobowiązała się, że szczegó-
łowy plan dowozów zostanie 
omówiony z rodzicami na ko-
lejnym spotkaniu. Zobowiązała 
też dyrektora Szkoły do czyn-
nej współpracy z rodzicami w 
zakresie uzgodnień satysfak-
cjonujących rodziców. Należy 
dodać, iż filia w Bykowie jest 
już ostatnią szkoła filialną na 
terenie gminy Długołęka z licz-
bą uczniów 38 w 4 oddziałach.

Dnia 26 lutego br. odbyło 
się spotkanie Wójta i radnych 
gminy w Januszkowicach z 
rodzicami uczniów obwodu 
szkolnego w Dobroszowie. 
Pani Wójt poinformowała o 
„uchwale zamiarowej” rodzi-
ce zaś, wyrazili swój wyraźny 
sprzeciw wobec planów prze-
kształcenia szkoły. Ustalono 
jednakże na tym spotkaniu, że 

bezwzględnie należy przyjrzeć 
się kosztom funkcjonowania 
palcówki. Rozwiązanie to 
przyjęli rodzice, zobowiązując 
się także do przedstawiania 
swoich propozycji oszczęd-
ności. Po tygodniu odbyło się 
następne spotkanie, na którym 
zgłosili oni swoje propozycje 
działań zmierzających w kie-
runku obniżenia kosztów zwią-
zanych z funkcjonowaniem 
szkoły i deklarację działań 
zmierzających do pozyskania 
środków finansowych na rzecz 
szkoły. Ustalona została proce-
dura dalszego postępowania 
satysfakcjonująca rodziców, 
jak również gminę. Zaangażo-
wanie i rzeczowe stanowisko 
rodziców sprawiło, że Wójt 
Gminy zapewniła o tym, iż 
szkoła w Dobroszowie nie zo-
stanie zlikwidowana. 

Mamy nadzieję, że przykład 
zaangażowania Rodziców 
w problemy szkoły w Do-
broszowie zaktywizuje Rady 
Rodziców innych szkół do 
baczniejszego przyglądania 
się gospodarce finansowej ich 
placówek, co pozwoli uniknąć 
w przyszłości konfliktów i 
pomoże w rzeczowym rozwią-
zywaniu naszych wspólnych 
przecież problemów.

 (Jolanta Bednarska – Dyrektor 
ZOEAJO w Długołęce)

RACJONALIZACJA
SIECI SZKOLNEJ
W GMINIE DŁUGOŁĘKA
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STRONA WÓJTA

Wzmianki o ewentualnej likwi-
dacji przedszkola mają źródło 
we względach ekonomicznych.

Gmina która obejmuje 42 wsie, 
ma dwa przedszkola: w Długołę-
ce i w Mirkowie. Do jednego 
przedszkola chodzi 46 dzieci, 
do drugiego 26. Koszt pobytu 
jednego dziecka kosztuje gminę 
około 600 zł. miesięcznie. 

Zgodnie z ustawą gmina ma 
obowiązek finansować przed-
szkole w zakresie 5 godzin 
dziennie. Tymczasem obydwa 
przedszkola czynne są 10 go-
dzin dziennie. Zatem połowa 
całodziennych kosztów powinna 
być finansowana przez rodziców. 
Jest to kwota ok. 300 zł. 

Na etapie opracowywania bu-
dżetu okazało się, że gmina do-
finansowuje przedszkola kwotą 
prawie 312 tys. zł. rocznie. Radni 
zostali postawieni przed ciężkim 
wyborem dokonania likwidacji 
przedszkoli lub podniesienia 
opłaty za utrzymanie pobytu 
dzieci. Decydując się na drugą 
wersję, postanowili w mniej 
drastyczny sposób chociaż 
częściowo rozwiązać problem 
finansowania. Podwyżka wzbu-
dziła jednak sprzeciw rodziców 
dzieci uczęszczających do tych 
placówek.

Jak wyjaśnia wójt Iwona 
Agnieszka Łebek: „W naszej 
gminie opłata przed podwyżką, 
tj. przed styczniem br. wynosiła 
100 zł. Po burzliwej dyskusji z 
radnymi zdecydowaliśmy się 
podnieść tę opłatę o 50 zł. Jest 
to i tak znacznie mniej niż kwota, 
którą zgodnie z przepisami pra-
wa powinni finansować rodzice. 

Dyrektorzy obydwu przed-
szkoli zostali zobligowani do 
przeprowadzenia analiz oraz 
dyskusji z rodzicami, na temat 
ograniczenia kosztów prowa-
dzenia przedszkoli, aby uniknąć 
likwidacji. Gmina nie chce zostać 
postawiona przed koniecznością 
powrotu do rozwiązania, które 
umożliwia jej ustawa, ale niestety 
uderzającego po kieszeniach ro-
dziców, a mianowicie domagania 
się należnej kwoty tj. 300 zł.

Nie stawiamy sprawy na ostrzu 
noża, tym niemniej oczekujemy 
od rodziców chęci współpracy, 
nie protestu. Ponieważ pienią-
dze z budżetu, czyli pieniądze 
z podatków wszystkich miesz-
kańców, także pozostałych 40 
wsi idą m.in. na dofinansowa-
nie przedszkoli w tych dwóch 
wsiach.

W tym roku likwidacji przed-
szkoli nie będzie, jednakże 
wciąż pozostaje do rozwiązania 
problem finansowania tych pal-
cówek. Dlatego jesteśmy otwarci 
na wszelkie konstruktywne pro-
pozycje dotyczące tej kwestii”. 

(Lidia Osowska)

Rozpoczęte kilka lat temu, a na-
stępnie zaprzestane roboty budow-
lane ośrodka zdrowia w Długołęce, 
mają szanse na wznowienie...

 
Jak poinformowała Wójt 

Gminy – Iwona Agnieszka 
Łebek „Pojawiła się obecnie 
szansa na dofinansowanie 
modernizacji i doposażenia 
placówek naszej gminnej 
służby zdrowia z Unii Euro-
pejskiej w wysokości do 75% 
kosztów. Przygotowujemy 
w chwili obecnej wniosek o 
sfinansowanie zakończenia 
budowy ośrodka zdrowia w 
Długołęce. Jeśli nasz wniosek 
zostanie rozpatrzony pozy-
tywnie i dostaniemy dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej 

to jest szansa, że prace przy 
budynku ośrodka rozpoczną 
się już w przyszłym roku”.

Ten gorący temat jest 
przedmiotem dyskusji nie 
tylko wśród mieszkańców, ale 
także wśród radnych gminy. 
W roku ubiegłym wykonano 
gruntowną analizę techniczną 
i finansową obecnego sta-
nu budowy, która pozwoliła 
podjąć dalsze kroki w sprawie 
zakończenia niszczejącego 
budynku. W tegorocznym 
budżecie zarezerwowano 50 
tys. zł na wykonanie projek-
tu dokończenia budowy tej 
placówki. Tak więc temat ten 
nie został zapomniany przez 
władze gminy.

(Lidia Osowska)

Nie będzie likwi-
dacji przedszkola

Losy Ośrodka Zdrowia
w Długołęce

„Podatek został zmniejszo-
ny, ale musimy mieć wszyscy 
świadomość, że w konsekwen-
cji tego do budżetu wpłynie 
mniej pieniędzy. Część zadań, 
które mogłyby być zrealizowa-
ne szybciej, będą musiały być 
realizowane wolniej” - Iwona 
Agnieszka Łebek – Wójt Gminy 
Długołęka.

Od początku bieżącego roku 
obowiązywała uchwała nr XIV/
222/2003 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 1 grudnia 2003 roku 
w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomo-
ści na rok 2004, która ustalała 
wysokość podatku za tzw. „grun-
ty pozostałe” w kwocie 0,31 zł za 
m kw. 

Rada Gminy Długołęka pod-
jęła w dniu 10 marca 2004 roku 
decyzję o zmniejszeniu podatku 
od gruntu (tj. od gruntów pozo-
stałych) z 0,31 zł do 0,15 zł. 

„W okresie ostatnich dwóch lat 
Gmina Długołęka miała stawkę 
podatku 0.09 zł., podczas gdy 
większość gmin w Polsce, a na 
Dolnym Śląsku prawie wszystkie, 
dokonały znacznej podwyżki tej 
pozycji. Nasza Gmina nie zdecy-
dowała się na podniesienie tego 
podatku i przez ostatnie dwa lata 
był on nie zmieniony. Niektórzy 
mówili, że Gmina Długołęka to 
jest raj podatkowy, ponieważ 
nikt nie miał tak niskiego podat-

ku” – wyjaśnia Iwona Agnieszka 
Łebek – Wójt Gminy Długołęka

Decyzja Rady dotycząca pod-
wyżki była wynikiem bardzo am-
bitnego planu inwestycyjnego 
przy jednoczesnym utrzymaniu 
niskiego, nie ryzykownego 
zadłużenia gminy. Radni tej ka-
dencji w ubiegłym roku podjęli 
decyzję o stworzeniu wielolet-
niego planu inwestycyjnego 
na najbliższe 4 lata, zgodnie z 
którym w wielu miejscowościach 
naszej gminy zaplanowano sze-
reg dużych, wielomilionowych i 
mniejszych zadań związanych z 
budową kanalizacji, dróg, chod-
ników i innych zadań infrastruk-
turalnych. 

Ogromnym wyzwaniem, na 
przeciw którego chcą i muszą 
wyjść radni jest również wejście 
Polski do Unii Europejskiej, a 
tym samym możliwość pozy-
skiwania środków unijnych. 
Do tego jednak niezbędny jest 
wkład finansowy naszego bu-
dżetu. Strategia ta została po-
dyktowana ogromnym oczeki-
waniem społecznym w zakresie 
szybkiej i dynamicznej budowy 
infrastruktury naszej gminy.

Takie były przesłanki radnych, 
jednakże z racji na szereg uwag 
oraz wniosków mieszkańców, 
które w ostatnich dniach wpłynę-
ły do Urzędu Gminy radni zdecy-
dowali się na ponowną gruntow-
ną analizę stawek podatkowych 

oraz próśb mieszkańców, którzy 
powoływali się na swoje małe 
możliwości finansowe.

Jej efektem była zmiana de-
cyzji. 10 marca Rada Gminy 
podjęła decyzję o obniżeniu 
tego podatku z 0,31 do 0,15 zł. 
Nowa chwała będzie obowiązy-
wać wstecz, tj. od 1 stycznia. W 
najbliższych tygodniach wszy-
scy mieszkańcy dostaną zaktu-
alizowane nakazy podatkowe. 
Wszyscy, którzy zapłacili nowy 
podatek, zgodnie z terminem 
tj do 15 marca, mają nadpłatę, 
która będzie rozliczana z kolej-
nymi ratami podatku.

Obecnie obowiązująca stawka 
podatku od „gruntów pozosta-
łych” jest jedną z najniższych 
stawek obowiązujących w woje-
wództwie dolnośląskim.

„Wola mieszkańców została 
spełniona ale należy tu zazna-
czyć, że pierwsze intencje i za-
mierzenia radnych byłyby także 
dla mieszkańców korzystne. 
Pojawiały się bowiem również 
opinie świadczące o tym, że nie-
którzy mieszkańcy byliby gotowi 
zapłacić wyższy podatek w za-
mian za gwarancję, że w związ-
ku z tym mogą za rok oczekiwać 
na przykład drogi.”- podkreśla 
Iwona Agnieszka Łebek – „Jed-
nakże ostatecznie przychyliliśmy 
się do próśb większości miesz-
kańców”.

(Lidia Osowska)

Lp. Nazwa gminy
Rok

2003 2004
1 Długołęka 0,09 0,15
2 Kąty Wrocławskie 0,28 0,28
3 Kobierzyce 0,04 0,15
4 Trzebnica 0,25 0,15
5 Gmina Wrocław 0,25 0,25
6 Miasto Oleśnica 0,15 0,20
7 Gmina Oleśnica 0,20 0,20
8 Czernica 0,08 0,15
9 Miękinia 0,30 0,31
10 Żórawina 0,20 0,20
11 Dobroszyce 0,15 0,16
12 Zawonia 0,12 0,13
13 Bierutów 0,20 0,20
14 Święta Katarzyna 0,20 0,20
15 Sobótka 0,30 0,27
16 Jordanów 0,30 0,31
17 Wisznia Mała 0,30 0,31

Mniejsze podatki
Plusy i minusy obniżenia wysokości opłat od gruntów pozostałych

Przykładowe porównanie stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów:

Do Urzędu Gminy na ręce Wójta wpłynął protest  podpisany przez liczną 
grupę mieszkańców miejscowości Długołęka i okolic, dotyczący: 

 podwyżki podatków,
 nie likwidowania przedszkoli i szkoły w Dobroszowie,
 wznowienia budowy ośrodka zdrowia w Długołęce.

Na Ich prośbę poniżej zamieszczamy informacje dotyczące wskaza-
nych w piśmie problemów.
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Dziś nikt już nie ma wąt-
pliwości, że znajomość 
języków obcych ułatwi Pola-
kom przystosowanie się do 
nowej rzeczywistości w Unii 
Europejskiej oraz jest szansą 
dla wielu młodych, zdolnych 
ludzi na nawiązanie kontak-
tów, kształcenie oraz znale-
zienie pracy w zjednoczonej 
Europie.

Nim jednak tak się stanie 
ogromne wyzwanie stoi przed 
nauczycielami języków ob-
cych, którzy częstokroć jako 
pierwsi wprowadzają dzieci 
i młodzież w tajniki obco-
brzmiących głosek.

Tym bardziej cieszy fakt, że 
na terenie gminy Długołęka 
od paru lat działa Gminne Koło 
Nauczycieli Języków Obcych, 
które pod czujnym okiem na-
uczyciela języka niemieckie-
go, przewodniczącego Koła, 
Pawła Wojtczaka organizuje 
spotkania dla nauczycieli w 
różnych miejscowościach na 
terenie gminy. W bieżącym 
roku szkolnym odbyły się już 
dwa takie spotkania. Pierw-
sze z nich w Zespole Szkół w 
Długołęce miało na celu opra-
cowanie planu działalności 
Koła na rok szkolny 2003/2004 
oraz wymianę doświadczeń 
dydaktyczno-wychowawczych. 
Omówiony został również plan 
Gminnego Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej. Drugie nato-
miast – miało miejsce w Pu-

blicznym Gimnazjum w Wilczy-
cach. Nauczycieli przybyłych 
ze szkół w Długołęce, Siedlcu, 
Brzeziej Łące powitała dyrektor 
szkoły Grażyna Zbrożyna-Ku-
bicza, zachęcając zarazem do 
częstszych odwiedzin.

Celem spotkania było przy-
gotowanie gminnych konkur-
sów z języka angielskiego i 
niemieckiego, przedstawienie 
i zatwierdzenie regulaminów 
tych konkursów, omówienie 
Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego z Języków Obcych.

W przyjaznej i kameralnej 
atmosferze nauczyciele mogli 
wymienić swoje doświadczenia 
z pracy z młodzieżą gimnazjal-
ną, podzielić się swoimi pro-
blemami, uwagami i radościa-
mi. Takie spotkania są cenne z 
tego względu, iż niejednokrot-
nie tylko jeden nauczyciel uczy 
w szkole na wsi języka obcego 
i często nie ma z kim dzielić się 
swoim doświadczeniem zawo-
dowym. Działalność GKNJO 
jest swoistym antidotum na 
wymieniony wyżej problem, 
jednoczy nauczycieli gminy 
Długołęka wokół wspólnego 
celu: podniesienia poziomu 
nauczania języków obcych 
uczniów z terenów wiejskich 
oraz rozwoju zdolności lingwi-
stycznych młodzieży.

(Joanna Madej
nauczyciel j. angielskiego

w Pulicznym Gimnazjum
w Wilczycach)

ZIMOWE WSPOMNIENIA, 
CZYLI CO DZIECI ROBIŁY PODCZAS FERII

W ostatnim numerze informowaliśmy, że z budżetu Gminy 
Długołęka wygospodarowano środki pieniężne na dofinan-
sowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizowanych w 
czasie ferii zimowych w szkołach na terenie naszej gminy. 
Dziś podajemy Państwu informacje, z jakich zajęć i imprez 
sportowych korzystały dzieci i młodzież w lutym. Organiza-
torami poszczególnych zajęć były szkoły w Długołęce, Mir-
kowie, Siedlcu, Łozinie, Borowej, Brzeziej Łące, Szczodrem, 
Wilczycach, Kiełczowie i Węgrowie.

Chłopcy chętnie przychodzili na zajęcia piłki nożnej, ko-
szykowej i piłki ręcznej. Dziewczęta grały w piłkę ręczną. 
Wszyscy korzystali z basenu, zajęć siatkówki, tenisa stoło-
wego. Odbyły się zajęcia z mini gier zespołowych i z pod-
staw techniki unihokeja. Szkoły organizowały mistrzostwa w 
tenisie stołowym, mistrzostwa w mini piłce ręcznej chłopców 
i dziewcząt, mistrzostwa w halowej piłce nożnej. Młodzież 
mogła się też sprawdzić w otwartym turnieju w piłce koszy-
kowej, otwartym turnieju tenisa stołowego i mini turnieju w 
piłce nożnej. Zorganizowano zawody w akrobatyce sportowej 
w konkurencji dwójki dziewcząt i skoków na ścieżce. W ferie 
nie mogło, oczywiście, zabraknąć igrzysk zimowych. Dla 
uczniów zorganizowano także kilka ciekawych wycieczek: 
do Walimia, na Ślężę i na basen do Brzegu Dolnego. Jedna 
szkoła przygotowała ognisko.

(Na podstawie informacji uzyskanych 
od Mariana Pyzałki – Dagmara Szczapińska)

Cisza. Zwykle trudno ją 
usłyszeć w szkole. Młodzież 
nie jest skora do milczenia. 
Woli śmiać się i krzyczeć, 
rozmawiać z przyjaciółmi. 
Młodym ludziom łatwiej 
mówić niż słuchać. Zdarza-
ją się jednak wyjątkowe sy-
tuacje, kiedy dzieci CHCĄ 
usłyszeć kierowane do nich 
słowa. Tak było 4 marca w 
Zespole Szkół w Łozinie, do 
którego z inicjatywy Pani 
Wójt Iwony Agnieszki Łebek 
przyjechał znany gitarzysta 
Robert Pieculewicz z przy-
gotowanym przez siebie 
programem „Obudź się”. 

Program Profilaktyki Uza-
leżnień „Obudź się” powstał 
wskutek osobistych przemy-
śleń i obserwacji Pieculewi-
cza, dotyczących np. rosną-
cego zapotrzebowania na 
substancje psychoaktywne, 
takie jak alkohol, papiero-
sy czy narkotyki. W Polsce 
popyt na te środki wzrasta 
systematycznie od początku 
lat dziewięćdziesiątych. Po 
wszystkie wymienione sub-
stancje coraz częściej sięga-
ją, niestety, dzieci i młodzież. 
Fakt ten martwi szczególnie 
dlatego, że to właśnie mło-
dzi, ich organizm i psychika, 
narażone są najbardziej na 
negatywne skutki zażywania 
substancji psychoaktyw-
nych. 

Program „Obudź się” to 
cykl koncertów, które mają 
na celu przede wszystkim 
profilaktykę w dziedzinie 
uzależnień. Mają wpływać 
na rozwój zainteresowań 
młodzieży, uczyć kreowania 
właściwych stosunków mię-
dzyludzkich i bycia asertyw-
nym, pomagać w budowaniu 
wiary we własną godność i 
wartość. 

– Młodzież w Łozinie jest 
wyedukowana w temacie 
uzależnień, dlatego świa-
domie mogła brać udział w 
spotkaniu z artystą – mówi 
Barbara Kikut, która w Ło-
zinie zajmuje się profilaktyką 
uzależnień.

Uczniowie entuzjastycznie 
przyjęli spotkanie i koncert w 
wykonaniu jednego z najlep-
szych polskich gitarzystów. 
Pieculewicz opowiadał o 
swoich przeżyciach, zdarze-
niach, które miały miejsce w 
jego życiu. Piękną ilustracją 
do opowieści muzyka były 
poruszające utwory, wykony-

wane na gitarze. 
– Robert Pieculewicz był 

bardzo wiarygodny. Wy-
czuwało się, że poruszane 
problemy nie są mu obce, 
sam jest przecież dorosłym 
dzieckiem alkoholika. Mówił 
dobitnie, stanowczo i z prze-
konaniem. Dzieciom bardzo 
to odpowiadało; przez 1,5 
godziny spotkania na sali pa-
nowała absolutna cisza – ko-
mentuje koncert pani Kikut. 

Spotkanie z Robertem 
Pieculewiczem skłoniło 
młodzież do zastanowienia 
się nad zagrożeniami, jakie 
niesie sięganie po narkotyki 
czy alkohol. Myślę, że jeśli 
choć jedna osoba po tym 
spotkaniu powiedziała so-
bie: „Nie, ja tego nie zrobię” 
to program „Obudź się” na 

pewno ma sens.
Skąd taki pomysł? – pytamy 

Panią Wójt Iwonę Agnieszkę 
Łebek. 

„Prowadzimy szereg dzia-
łań mających na celu poka-
zywanie mądrych i dobrych 
ścieżek życia naszej mło-
dzieży, bez alkoholu i narko-
tyków. W tym celu szukamy 
ciekawych, oryginalnych 
i wiarygodnych środków 
przekazu. Takie spotkania 
z muzyką a jednocześnie 
świadectwo życia ciekawej 
osobowości jest jedną z 
prób dotarcia do młodzieży. 
Chyba skuteczną. Cieszę się, 
że spotkało się ono z zainte-
resowaniem i zrozumieniem 
wśród młodzieży ze szkoły w 
Łozinie”. 

(Dagmara Szczapińska)

„OBUDŹ SIĘ”
W ŁOZINIE

Działalność GKNJO
w gminie Długołęka

Sportowe plany…
Informujemy, że w nadchodzących miesiącach planowane są 

następujące imprezy rekreacyjne:

w czerwcu – turnieje drużyn sześcioosobowych dla dzieci do 
lat trzynastu;

w lipcu – wakacyjny turniej piłki nożnej dla młodzieży do lat 
szesnastu oraz mistrzostwa gminne w piłce nożnej.
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„Moja poezja to jest noc księżycowa,

wielkie uspokojenie;

kiedy poziomki słodkie są w parowach

i słodsze cienie.”

Konstanty Ildefons Gałczyński

Ani się nie obejrzeliśmy, a po srogiej 
zimie przyszła do nas wiosna. I tak jak 
budzi się do życia przyroda, tak w lu-
dziach ożywa chęć działania. Może też 
obudzić się miłość, na przykład - do po-
ezji. W naszych dzieciach pierwsze sło-
neczne promienie poruszyły wrażliwe 
dusze, w efekcie czego młodzież i dzie-
ci chwyciły za tomiki poezji i przystąpiły 
do konkursów recytatorskich. W marcu 
przygotowano dwie takie poetyckie 
rozgrywki: dla szkół podstawowych i 
gimnazjów.

***
Dnia 12 marca br. w Zespole Szkół 

w Borowej odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski dla uczniów klas IV, V, 
VI szkół podstawowych. Udział w nim 
wzięło trzydzieścioro dzieci ze wszyst-
kich szkół z terenu gminy. Jury oceniało 
uczestników w dwu kategoriach: recy-
tacja i poezja śpiewana.

Zgromadzeni goście, wśród których 
obecny był Zastępca Wójta Gminy Dłu-
gołęka Andrzej Raszowski, z uwagą 
wysłuchali występów młodych artystów. 
Wyjątkową atmosferę spotkania stwo-
rzyły pięknie zaprezentowane wiersze, 
nastrojowa muzyka i ogień w kominku.

Spośród recytatorów wytypowano 
laueatów, którzy zakwalifikowali się do 
Powiatowego Konkursu Recytatorskie-
go, a byli to:

Dorota Kadłuczka ze SP w Długołęce
Maria Tsima ze SP w Dobroszowie
Patrycja Kutek ze SP w Sczodrem
Wiktoria Gunia ze SP e Borowej
Julia Karwasz ze SP w Długołęce
Ewa Jankowska ze SP w Sczodrem

Zwycięzcy swoimi interpretacjami 
wierszy potrafili zachwycić i wzruszyć 
jurorów oraz publiczność, co świadczy 
o ich wrażliwości i zdolnościach, dlate-
go mamy nadzieję, że będą godnie re-
prezentować naszą gminę na konkursie 
we Wrocławiu.
 

(Małgorzata Piasecka
Katarzyna Miaśkiewicz)

***
Gminny Konkurs Recytatorski dla 

gimnazjów po raz kolejny miał miejsce 
w Publicznym Gimnazjum w Wilczy-
cach. 9 marca br. w nastrojowo przy-
branej salce języka polskiego zebrali 
się goście, wśród których była Wójt 
Gminy Długołęka Iwona Agnieszka 
Łebek, ale przede wszystkim młodzież 
z  gminnych szkół - zwycięzcy konkur-
sów szkolnych organizowanych wcze-
śniej w poszczególnych placówkach. 

Słowami Gałczyńskiego gości powi-
tała dyrektor Grażyna Zbrożyna-Kubi-
cza i zaprosiła do wysłuchania koncertu 
w wykonaniu artysty Opery Wrocław-
skiej Mirosława Wenca, który wykonał 
popularne standardy na trąbkę. Po 
muzycznej atrakcji rozpoczęły się zma-
gania, które oceniało jury w składzie: 
Dorota Żukowska - przewodnicząca, 

Aleksandra Iskra, Magda Urbanek, 
Dorota Czop, Łukasz Krzesiński.

Młodzi recytatorzy zaprezentowali 
różnorodny repertuar, jednak, co pod-
kreślała publiczność, wszystkie utwory 
były ambitne, trudne w odbiorze. Oto 
uczestnicy konkursu: Katarzyna Kwa-
pińska, Ewelina Górecka, Monika 
Woźniak, Katarzyna Sadziak, Maciej 
Zołoteńki, Natalia Stanisławczyk, 
Krzysztof Ciągło, Anna Zawadzka, 
Patrycja Rutkowska, Małgorzata Wój-
cik, Marta Pilarska, Agnieszka Łago-
da, Marta Wolbiś, Celina Pawlińska, 

Sandra Szulc i Łukasz Szczerbik, 
Monika Skomra.

Wyniki końcowe konkursu decyzją 
jury prezentują się następująco:

I miejsce – Krzysztof Ciągło z Pu-
blicznego Gimnazjum w Wilczycach 
(Stanisław Barańczak „NN próbuje 
przypomnieć sobie”).

II miejsce – Monika Woźniak z Ze-
społu Szkół w Borowej (Wisława Szym-
borska „Wieża Babel”).

III miejsce – Anna Zawadzka z 
Zespołu Gimnazjalno-Licealnego w 
Długołęce (Jonasz Kofta „Stop klatka”) 
i Marta Pilarska z Publicznego Gimna-
zjum w Wilczycach (Wisława Szymbor-
ska „Miłość szczęśliwa”).

Poezja śpiewana – Monika Skomra 
z Zespołu Gimnazjalno-Licealnego w 
Długołęce (Marek Grechuta „Będziesz 
moim światem”).

***
Wydaje się, że konkursy recytatorskie 

z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością. Dają młodym ludziom 
możliwość obycia się z publicznością, 
uczą trudnej sztuki prezentowania 
siebie, a przede wszystkim są okazją 
do obcowania z poezją, która, według 
Słowackiego, ma moc przemieniania 
zwykłych „zjadaczy chleba” w anioły...
 

(Dagmara Szczapińska)

Nasze
dzieci
potrafią…

…zaskakiwać! Czy uwierzą Państwo, że 
autorką wiersza Nasza szkoła jest uczen-
nica klasy trzeciej Szkoły Podstwowej 
im. Jana Pawła II w Długołęce, Justynka 
Kanclerska?

Szkoło, szkoło moja miła,
Chcę byś dobrze nas uczyła.
Trzeba jednak dobrych chęci, 
By trudności przezwyciężyć.
 W tym też względzie pracuj sporo, 
 Nawet wieczorową porą.
Dużo czytaj, licz i pisz,
A punkcików zbierzesz plik.
 Coraz więcej czasu masz
 - W sporcie radę sobie dasz.
Ćwicz języki nie tak obce,
Bo wyjazdów nadszedł czas,
W tym pomogą nam lektorzy,
Lecz nauczyć masz się sam.
 Bądź w przyjaźni z kolegami,
 Słuchaj rad nauczycieli,
 Jak się wszyscy postaramy
 To na studia zawitamy.

Do recytacji – gotowi – start!Do recytacji – gotowi – start!
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„Kobieto, królowo, szatanie, 
aniele…”. Tak kiedyś napisał 
o kobietach Józef Ignacy 
Kraszewski i może miał rację? 
Każda z nas jest inna, na swój 
sposób wyjątkowa. Wiele nas 
różni, ale łączy z pewnością 
jedna data – 8 marca.

Dzień Kobiet nie jest nowym 
świętem. Często kojarzymy go 
z przymusowymi wiecami i ró-
żowymi goździkami. Kto dzisiaj 
pamięta, że ten dzień świętowali, 
i to hucznie, już starożytni Grecy 
i Rzymianie? Po raz pierwszy 
Dzień Kobiet w Stanach Zjedno-
czonych obchodzono 20 lutego 
1909 roku Do Europy obyczaj 
obchodzenia święta kobiet do-

tarł w 1911 roku, ale datę 8 mar-
ca przyjęto dopiero w 1922 roku 
na pamiątkę fali marcowych 
strajków kobiecych w Sankt Pe-
tersburgu w 1917 roku. 

Obecnie tradycja Święta 
Kobiet wydaje się zanikać. Na 
szczęście – nie wszędzie. Wła-
dze Długołęki, na czele których 
stoi przecież kobieta- Iwona 
Agnieszka Łebek uznały, że 
w tym roku, ten dzień, kobiety 
z naszej gminy powinny przeżyć 
ciekawie, interesująco, inaczej 
i dlatego zorganizowały „Bab-
skie spotkanie” w Borowej. 

W niedzielę 7 marca szkoła 
w Borowej zamieniła się w istny 
raj dla kobiet. Organizatorom za-
leżało, aby każda mieszkanka, 
bez względu na wiek i zaintere-
sowania, znalazła dla siebie coś 
interesującego. I tak panie, które 
lubią dbać o urodę i wizerunek, 
mogły skorzystać z usług ko-
smetyczki Marii Agnieszki Bryk 
i kosmetyczki-wizażystki Kasi 

Gaj z Gabinetu Kosmetycznego 
AGA we Wrocławiu. Specjalistki 
doradzały zainteresowanym, jak 
pielęgnować twarz i ciało oraz 
jak dobrać odpowiednie kosme-
tyki. Maria Bryk zrobiła też krótki 
wykład o skórze. 

Popularnością wśród Pań 
cieszyło się stanowisko stylistek, 
które doradzały w sprawie dobo-
ru kolorów do typu urody. 

Damy lubujące się w pięknych 
przedmiotach miały okazję 
kupić po przystępnych cenach 
piękną srebrną biżuterię egzo-
tyczną, srebro z koralem i masą 
perłową. 

Mogły też nabyć kosmetyki 
naturalne czy wspaniałe rzeźby 
afrykańskie oferowane przez 

sklep internetowy VISAL. Właści-
cielka sklepu, Aneta Adaszak-
Frąckiewicz, przygotowała 
naprawdę ciekawe stoisko, więc 
jeśli nawet ktoś nie kupował, 
mógł cieszyć oko przyglądając 
się „aptece bez recepty”. 

Wielbicielki sztuki z kolei miały 

okazję wysłuchać koncertu for-
tepianowego Tomasza Polaka 
i obejrzeć wystawę suchych 
pastel, witraży i grafik autorstwa 
Mateusza Żelaskiewicza. 

Na „Babskim spotkaniu” było 
i coś dla miłośniczek kuchni: 
Firma ZEPTER zwracała uwagę 
pań, prezentując swoje artykuły 
i organizując degustację. 

Ręce pełne roboty (a raczej 
kart!) miała wróżka Amadea - 
nasze Panie chciały wiedzieć, co 
przyniesie im przyszłość i skru-
pulatnie korzystały z umiejętno-
ści wróżbiarki! Sama Amadea, 
spytana o to, gdzie tkwi magia 
kart i w jaki sposób mogą one 
wpływać na sytuację człowieka, 
mówiła: „Zwykle ludzie pytają 
mnie o rzeczy zewnętrzne, 
a przecież dzięki Tarotowi czło-
wiek może uzyskać wgląd w to, 
co ukryte. Same karty nie decy-
dują o losie człowieka; wróżba 
może być tylko nicią pomocną 
w przechodzeniu przez labirynt 
życia.” 

Późnym popołudniem panie, 
zaopatrzone w kosmetyki, pięk-
ne obrusy, magiczne garnki oraz 
porady licznych specjalistek od 
urody, bez których kobiecie żyje 
się trudno, zebrały się wspólnie, 
aby na koniec „Babskiego spo-
tkania” pośmiać się z kabaretu 
„DERKACZ”. 

Mieszkanki gminy i nie tylko 
licznie przybyły na spotkanie 
i chętnie korzystały z przygoto-
wanych dla nich atrakcji. I słusz-
nie. W końcu Dzień Kobiet jest 
tylko raz w roku!

(Dagmara Szczapińska)

Z ŻYCIA GMINY

Zdajemy sobie sprawę, 
że istnieją duże potrzeby ze 
strony mieszkańców związa-
ne z naprawą i budową dróg 
w naszej gminie. Niestety 
dysponuje ona określonymi 
środkami pieniężnymi, przez 
co nie jest w stanie wykonać 
wszystkich niezbędnych prac 
jednocześnie. Jak się okazuje, 
nie wszyscy jednak oczekują 
pomocy wyłącznie ze strony 
władz gminnych, lecz sami 
starają się szukać właściwych 
rozwiązań. Przykładem takiej 
postawy są mieszkańcy wsi 
Kiełczów.

Dzięki ich staraniom, 
a szczególnie zabiegom pana 
Marka Kurasa i Kazimierza 
Kaca, miejscowość ta ma 
nową ulicę – Bławatną. Pa-
nowie występując do miesz-
kańców o wsparcie finansowe 
uzbierali znaczącą kwotę 
około 12 tys. zł. Dysponując 

tą sumą wystąpili do Wójta 
Gminy, która to – widząc ini-
cjatywę kiełczowian – obiecała 
przyznać materiał niezbędny 
do prac. Przedsiębiorczym 
mieszkańcom Kiełczowa udało 
się także przekonać do swojej 
inicjatywy Starostwo, dzięki 
któremu możliwe było utwar-
dzenie połączenia ulicy Bła-
watnej z Wrocławską. Ludzie 
solidarnie, własnymi siłami 
i na własny koszt wyrówny-
wali drogę, udostępnili własny 
transport. Warto podkreślić, że 
wspaniała współpraca miesz-
kańców Kiełczowa przyniosła 
efekt w postaci ulicy Bławat-
nej, dzięki której żyje się - choć 
trochę - łatwiej.

Wójt Gminy składa serdecz-
ne podziękowania inicjatorom 
oraz wykonawcom tej społecz-
nej akcji.

(Sławomir Kubiak)

W trosce o środowisko na-
turalne, we wrześniu 2003 r. 
Gmina Długołęka, jako pierw-
sza gmina Powiatu Wro-
cławskiego przeprowadziła 
pilotażowy program zbiórki 
odpadów wielkogabaryto-
wych w formie tzw. wystawki 
z terenu 18 wsi Gminy Dłu-
gołęka. 

Ilość odpadów wielkogaba-
rytowych, które zostały wysta-
wione przed nieruchomościa-
mi przez mieszkańców gminy 
przerosła najśmielsze ocze-
kiwania pracowników urzędu 
gminy, jak i firmy wykonującej 
usługę.

Duże zainteresowanie miesz-
kańców wsi objętych akcją 
zbiórki spowodowało, iż już 
w 2003 r podjęto decyzję, iż 
na rok 2004 r zostaną zaplano-
wane środki finansowe, które 
zostaną przeznaczone na sfi-
nansowanie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych – tym 
razem z terenu wszystkich 41 
wsi gminy Długołęka. 

Obecnie trwa procedura 
przetargowa zmierzająca do 
wyłonienia wykonawcy usługi 
zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych.

Jeżeli w drodze przetargu 
zostanie wyłoniony podmiot 
świadczący przedmiotową 
usługę, na przełomie kwietnia 
i maja rozpocznie się pierwsza 
tura zbiórki tych odpadów, 
z miejscowości nieobjętych 
ubiegłoroczną zbiórką. Akcją 
zbiórki objęte zostaną nastę-

pujące wsie: Mirków, Domasz-
czyn, Długołęka, Kamień, Ra-
miszów, Pasikurowice, Siedlec, 
Godzieszowa, Tokary, Łozina, 
Bierzyce, Zaprężyn, Węgrów, 
Skala, Krakowiany, Jaksonowi-
ce, Kępa, Michałowice, Łosice, 
Budziwojowice, Bąków, Buko-
wina, Pruszowice. (Szczegóło-
wy terminarz zbiórki zostanie 
dostarczony mieszańcom w/w 
miejscowości w terminie 7 dni 
przed planowaną zbiórką).

Mieszkańcy pozostałych 
miejscowości będą mieli oka-
zję skorzystać z akcji zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych 
w terminie późniejszym tj. 
w drugiej turze zbiórki wstęp-
nie planowanej na wrzesień 
2004 r.

W związku ze zbliżającym 
się terminem akcji informuję, iż 
zbiórka obejmuje następujące 
rodzaje odpadów:

- rozłożone na części meble 
(szafy, regały, tapczany, 
fotele, łóżka, stoły itp.) 

- sprzęt RTV-AGD (pralki, 
lodówki, telewizory itp.)

- opakowania z tworzyw 
sztucznych, folie,

- wykładziny, tapety, 
- beczki,
- szkło,
- opony,

Wskazane wyżej odpady 
należy wystawić najpóźniej 
w dniu zbiórki przed posesje, 
jak najbliżej krawędzi jezdni.

(Monika Szczepaniak
– kierownik wydziału GKiOŚ)

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
- POCZĄTKI I PLANY BIEŻĄCE

WYBUDOWALI SOBIE ULICĘ

Pod ha
dy potra
w Gminn
blicznej w
sze z cykl
jących n
twórców 
terenie gm

Z pom
wania teg
nosiłam s
mówi Ewa
nik Gminn
w dobie po
teryzacji i ł
internetu, 
i młodzież 
jemności i 
ze sobą o
ką. Nie m
konkurenc
młodego 
książki te
czy spotka
W związk
zmienia się
która mus
tyle atrak
przyciągną
i co ważnie
mać po
czytelnika.
to już nie 
w którym 
się i cz
czasopism
sto miejs
z autoram
centrum 
informacji,
wiedzy 
czy wresz
edukacji o
kultury i 
gionu. I w
wyjść nap
mogom w
ści zrodził

WW„BABSKIE SPOTKANIE” Z OKAZJI DNIA KOBIET„BABSKIE SPOTKANIE” Z OKAZJI DNIA KOBIET
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Z ŻYCIA GMINY

asłem „Nie każ-
afi...” odbyło się 
ej Bibliotece Pu-

w Długołęce pierw-
lu spotkań promu-

nieprofesjonalnych 
mieszkających na 

miny Długołęka.
mysłem zorganizo-
go typu wystawy 
się już od dawna, 
a Bubień - kierow-
ej Biblioteki. Dzisiaj 

owszechnej kompu-
łatwego dostępu do 
szczególnie dzieci 
zapominają o przy-
radości, jaką niesie 

obcowanie z książ-
można pominąć też 
cji jaką w oczach 
człowieka jest dla 
lewizja, dyskoteka 
anie z przyjaciółmi. 
ku z powyższym 
ę też rola biblioteki, 

si być miejscem na 
kcyjnym by 
ąć do siebie, 
ejsze, zatrzy-
otencjalnego 
. Obecnie 

tylko punkt 
wypożycza 

zyta książki, 
ma, ale czę-
sce spotkań 
mi, twórcami, 

rzetelnej 
 skarbnica 
o regionie 

zcie ośrodek 
oraz rozwoju 
promocji re-
łaśnie chcąc 
przeciw wy-

współczesno-
ł się pomysł 

cyklu „Nie każdy potrafi...”, 
którego głównym celem 
jest promocja twórczości 
i talentu mieszkańców na-
szej gminy – wyjaśnia Pani 
kierownik.

Pierwszą osobą, która ze-
chciała przyjąć zaproszenie 
i wziąć udział w projekcie 
jest Bogumiła Głowacka, 
której wystawę prac pt. 
„Gobeliny inspirowane 
twórczością Stanisława 
Wyspiańskiego” uroczy-
ście otwarto 26 lutego br. 
Licznie przybyli do biblio-
teki na spotkanie z autorką 
goście, wśród których byli 
m.in.: Danuta Jędrowiak 
– Przewodnicząca Zarządu 
Okręgowego Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, 
Andrzej Raszowski – Za-
stępca Wójta Gminy czy 
Jadwiga Korcik – Sołtys 
Długołęki wraz z Radą So-
łecką, podziwiali wspaniałe 

ręcznie robione gobeliny, 
obrazy i serwety. 

Pani Bogumiła jest długo-
letnią mieszkanką Długołęki 
i już od dzieciństwa intereso-
wała się sztuką oraz zajęcia-
mi praktycznymi w których 
chętnie uczestniczyła w szko-
le. Jej pasja i chęć tworzenia 
czegoś niebanalnego zade-
cydowały o wyborze szkoły 
średniej, którą było Techni-
kum Tkactwa Artystycznego 
w Zakopanem - jedyna tego 
typu szkoła w Polsce. Po jej 
ukończeniu swój warsztat 
tkacki artystka doskonaliła 
pod okiem prof. Urszuli 
Plewki-Schmidt, pracując w 
atelier gobelinu w Poznaniu. 
W swoim dorobku artystycz-
nym Bogumiła Głowacka 
posiada ponad 100 prac, z 
których wiele prezentowała 
na wystawach w kraju i za-
granicą m.in.: na wystawie 
„Sztuka Horyzontu” w 1991 
roku w ramach której Jej pra-
ce można było oglądać w 54 

galeriach Nowego Jorku. Dzi-
siaj poświęcając większość 
swojego czasu rodzinie, w 
wolnych chwilach wykonuje 
gobeliny różnymi technika-
mi i o różnej tematyce. Jak 
sama mówi bardzo przy-
wiązuje się do swoich prac, 
a inspiracje czerpie z życia 
oraz dzieł znanych twórców. 
Szczególnie, ze względu na 
ich malarskość, ceni prace 
Wyspiańskiego, ikonografię 
czy sztukę witrażu. W zależ-
ności od wielkości i trudności 
gobeliny powstają w czasie 
od dwóch tygodni do nawet 
trzech miesięcy.

Dzięki uprzejmości Pani 
Bogumiły, o tym jak trudną 
i żmudną pracą jest tkanie go-
belinów, mogły przekonać się 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
z Długołęki i ze Szczodrego. 
Okazją ku temu były zorga-
nizowane dla nich podczas 
wystawy warsztaty tkackie, 
w których tygodniowo brały 
udział średnio 3-4 klasy. Za-
jęcia cieszyły się ogromnym 
powodzeniem, a przybyłe do 
biblioteki dzieciaki z wielkim 
zacięciem i zaangażowaniem 
stawiały swoje pierwsze kroki 
w sztuce tkania. Może wśród 
nich, za parę lat doczekamy 
się następcy Pani Bogusi 
– śmieje się Ewa Bubień. 

Z całą pewnością wystawa, 
która zakończyła się 31 mar-
ca była wielkim sukcesem 
jej organizatorów i twórców. 
Z niecierpliwością czeka-
my na kolejne podobne 
inicjatywy odbywające się w 
ramach projektu „Nie każdy 
potrafi...” o których będzie-
my informować na stronach 
naszej gazety.

(Sławomir Kubiak)

Powierzchnia: 546 ha
Liczba ludności: 888 osób 

zameldowanych (stan na 
dzień 23.03.2004)

Sołtys: Marian Śliwa; 52 
lata; zawód – technik mecha-
nik; żonaty – żona Teresa; ma 
dwóch synów (Tomasza – 26 
lat i Marcina – 27 lat); wśród 
zainteresowań wymienia 
sport, szczególnie piłkę nożną 
i żużel; 

 Pan Sołtys w wolnym cza-
sie, którego jak sam mówi nie 
ma zbyt wiele, relaksuje się 
pracując w ogrodzie;

Rada Sołecka: w jej skład 
wchodzi 7 osób i są to: Grze-
gorz Zapiór, Krzysztof Olew-
nik, Wiesław Hasik, Janusz 
Kaca, Zofia Tryba, Zdzisław 
Rubelek; Sołtys podkreśla, 
że jego współpraca zarówno 
z członkami Rady jak również 
z Arturem Muzyką – miej-
scowym radnym układa się 
pomyślnie;

Ważne obiekty: Wilczyce 
są jedną z większych wiosek 
naszej gminy, znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta Wrocławia. Z całą pew-
nością bardzo ważnym dla 
wsi i mieszkających tam ludzi 
obiektem jest Gimnazjum, 
którego dyrektorem jest Pani 
Grażyna Zbrożyna-Kubicza; 
Gimnazjum to pełni nie tylko 
funkcję edukacyjną ale także 
kulturotwórczą. Przy gimna-
zjum znajduje się kompleks 
boisk sportowych, z których 
korzystają nie tylko ucznio-
wie gimnazjum, ale wszyscy 
mieszkańcy.

Mieszkańcy wsi Wilczyce 
są objęci opieką Praktyki Le-
karza Rodzinnego dr Agaty 
Sławin w Kiełczowie. Nie mają 
własnego kościoła, należą do 
Parafii w Kiełczowie, której 
proboszczem jest ks. kanonik 
Maciej Spiż. 

Problemy wsi: Wśród waż-
niejszych problemów jakie 
trapią obecnie mieszkańców 
Wilczyc Sołtys wymienia 
przede wszystkim: - zły stan 
dróg oraz brak oświetlenia 

w niektórych częściach wsi;- 
podkreśla też kwestię złego 
zachowania się niektórych 
mieszkańców w kwestii utrzy-
mania czystości w obrębie 
sowich posesji. 

Ważniejsze osiągnięcia i 
sukcesy: Według sołtysa do 
bardziej znaczących osiągnięć 
jeśli chodzi o Wilczyce należy 
zaliczyć: skanalizowanie po-
łowy wsi (w najbliższych pla-
nach przewidziane są dalsze 
prace w tym zakresie i skana-
lizowanie całej miejscowości, 
będzie to pierwsza w gminie 
wieś posiadająca 100 % kana-
lizacji); dobrze funkcjonująca 
szkoła, w której dobro i rozwój 
oprócz Dyrektora zaangażo-
wani są wszyscy mieszkańcy; 
nowowybudowany kompleks 
sportowy za szkołą, dzięki 
któremu dzieci i młodzież 
mogą czynnie i bezpiecznie 
spędzać wolny czas. 

Co się dzieje we wsi? Jak 
napisaliśmy wyżej głównym 
ośrodkiem kulturalno-oświato-
wym, wokół którego toczy się 
życie mieszkańców Wilczyc 
jest tamtejsze gimnazjum. 
Szkoła ma salę gimnastyczną, 
nowe boisko do gry w koszy-
kówkę oraz stoły do gry w 
tenisa. W życie szkoły i miesz-
kańców już na stałe wpisały 
się tzw. „Czwartki kulturalne”, 
comiesięczne spotkania 
- w tym roku poświęcone 
poszczególnym regionom 
naszego kraju, ich specyfice, 
tradycji i kulturze. Również w 
szkole organizowanych jest 
wiele okazjonalnych imprez 
jak np. ostatnio „Karnawa-
łowa niedziela”. Dla swoich 
uczniów szkoła prowadzi też 
roczny Kurs Przedsiębior-
czości, opracowany przez 
Fundację Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw „Komandor” 
w ramach projektu edukacyj-
nego „Pakiet Wrześniowy”. 
Przy szkole działa świetlica 
środowiskowa dla dzieci i 
młodzieży.

(Sławomir Kubiak)

WYJĄTKOWY GOŚĆ
W GMINNEJ BIBLIOTECE

WYJĄTKOWY GOŚĆ
W GMINNEJ BIBLIOTECE

Z CYKLU: PREZENTUJEMY WSIE
I SOŁTYSÓW NASZEJ GMINY

WILCZYCE

INFORMACJA
Wójt Gminy informuje, że:
 w dniu 15 kwietnia, o godz. 9:00 w sali obrad 

Urzędu Gminy odbędzie się konkurs na stanowisko 
kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnie w Brzeziej Łące,

 w dni 7 maja w sali obrad Urzędu Gminy o godz. 
9:00 odbędzie się konkurs na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kiełczowie, a o godz. 11:00 – na 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wilczycach.
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W dniu 29.03.2004 r w Urzę-
dzie Gminy odbyło się Walne 
Zgromadzenie Delegatów Gmin-
nej Spółki Wodnej zwołane w 
drugim terminie ze względu na 
brak frekwencji w pierwszym 
terminie.

 Przedmiotem obrad było 
sprawozdanie z działalności 
spółki w 2003 oraz przyjęcie pla-
nu robót i budżetu na 2004 r.

Zebrani podjęli uchwały za-
twierdzające sprawozdanie za 
2003 r oraz plan zadań i projekt 
budżetu na 2004 r.

W tym roku zostaną wykonane 
prace w następujących wsiach:

I ETAP 
Borowa 
– rów o dł. ok.  600 m,
Pasikurowice 
– rów o dł. ok.  1200 m,
Godzieszowa 
– rów o dł. ok.  1 500 m,
Łozina 
– rów o dł. ok.  700 m,
Kiełczów 
– rów o dł. ok. 290 m  (w tym uło-
żenie rurociągu  o dł. ok. 45 m),
Kiełczówek 
– rów o dł. ok. 300 m i rów o dł. 
ok. 400 m
Oleśniczka 
– rów o dł. ok.  350 m oraz na-
prawa syfonu pod rzeką  
Stępiń 
– budowa nowego rowu melio-
racyjnego.

II ETAP 
Mirków 
– rów o dł. ok.  650 m,
Ramiszów
– rów o dł. ok.  600 m,
Kiełczów 
– rów o dł. ok. 450 m,
Długołęka 
– rów o dł. ok. 450 m,
Bielawa 
– założenie przepustów na rowie 
o dł. ok.  120 m.

 Delegaci w trakcie obrad 
wnioskowali między innym 
aby po zebraniu opinii sekcji 
wiejskich zweryfikować przygo-
towany projekt nowego statutu 
Gminnej Spółki Wodnej i uchwa-
lić go na następnym Walnym 
Zgromadzeniu Gminnej Spółki 
Wodnej.

(Stanisław Jakubowski)

Rolnicy – pamiętajcie
o złożeniu wniosków!!!

W Polsce, w związku z przy-
stąpieniem do Unii Europejskiej, 
wdrażany jest system płatności 
bezpośrednich, którym obję-
ci będą wszyscy producenci 
rolni. Dla rolnika – oznacza to 
złożenie w 2004 roku dwóch 
wniosków o:
1. wpis do ewidencji producen-

tów
2. przyznanie płatności obsza-

rowych.

Ad. 1 
Celem złożenia wniosku o 

wpis do ewidencji producentów 
jest zarejestrowanie w ewidencji 
producentów: producentów rol-
nych, przetwórców, organizacji 

producentów oraz podmiotów 
prowadzących zakład utylizacyj-
ny. W wyniku rejestracji zostaje 
nadany systemowo dla pod-
miotu niepowtarzalny 9-cyfrowy 
numer. Informacja o nadanym 
numerze jest przesyłana Wnio-
skodawcy pocztą w formie za-
świadczenia.

Nadanym numerem produ-
cent rolny/ przetwórca/ orga-
nizacja producentów/ podmiot 
prowadzący zakład utylizacyjny, 
ma obowiązek posługiwać się 
przy ubieganiu o płatności z 
wszelkich linii pomocowych (np. 
płatności obszarowe, progra-
my rolno – środowiskowe itp.) 
oraz w celu zgłoszenia ruchów 
zwierząt. Numer identyfikacyjny 
jest przypisany rolnikowi, a nie 
gospodarstwu. Nowy właściciel 
ziemi (np. spadkobierca) musi 
ubiegać się o nowy numer – je-
żeli dotychczas go nie miał. 

Wniosek o wpis do ewidencji 
producentów muszą też zło-
żyć ci rolnicy, którzy otrzymali 
numer gospodarstwa podczas 
masowej akcji kolczykowania 
bydła, w związku z konieczno-
ścią uzupełnienia w nim danych 
dotyczących rachunku banko-
wego na który przekazywane 
będą naliczane przez ARiMR 
płatności bezpośrednie (od 
grudnia 2004). 

Nie ma specjalnych wymagań 
w kwestii rodzaju rachunku ban-
kowego - może to być dowolny 
rachunek w dowolnym banku 
- jego posiadaczem musi być 
osoba wnioskująca o wpis do 
ewidencji.

Kompletnie wypełniony formu-
larz należy złożyć nie później niż 
21 dni przed terminem składania 
pierwszego Wniosku o płatności 
obszarowe – pocztą lub oso-
biście w Biurze Powiatowym 
ARiMR. W przypadku nie ubie-
gania się w danym roku gospo-
darczym o płatności obszarowe, 
możliwe jest składanie wnio-
sków bezterminowo. Formularze 
Wniosku o wpis do ewidencji są 
dostępne w ARiMR, Urzędach 
Gmin, ODR, RCDRRiOW. 

Ad.2
Wniosek o przyznanie płatno-

ści obszarowych może złożyć 
producent rolny, który uzyskał 
wpis do ewidencji producentów 
(posiada nadany przez ARiMR 
numer identyfikacyjny). Zgod-
nie z Ustawą o płatnościach 
bezpośrednich do gruntów rol-
nych, płatności bezpośrednie 
przysługują osobom fizycznym, 
prawnym i jednostkom orga-
nizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, będącym 
posiadaczami gospodarstwa 
rolnego, do gruntów rolnych 
będących w ich posiadaniu. 
Gruntami rolnymi będącymi w 
posiadaniu są również grunty 
uprawiane przez rolnika w dro-
dze dzierżawy lub użyczenia. 
Muszą być one utrzymywane 
w dobrej kulturze rolnej i przy 
zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska, tzn. powinny być 
poddawane zabiegom agro-
technicznym (uprawie) pozwa-
lającym na:

- ochronę gleby przed erozją,

- utrzymanie odpowiedniego 
poziomu próchnicy,

- zachowanie odpowiedniej 
struktury gleby,

- zachowanie naturalnego 
środowiska gleby.

Ustawa określa ostatecznie 
najważniejszy warunek ubiega-
nia się o płatności obszarowe, 
a mianowicie posiadanie od-
powiedniej powierzchni gospo-
darstwa. Płatności przysługiwać 
będą do działek rolnych (ob-
szar gruntu rolnego, na którym 
prowadzona jest jedna uprawa 
– np. pole żyta, kukurydzy), o 
powierzchni nie mniejszej niż 
0,10 ha. Suma takich działek 
rolnych nie może być mniejsza 
niż 1 ha fizyczny. 

Należy pamiętać, że do po-
wierzchni działek rolnych nie 
wolno wliczać:
- terenów zabudowy miesz-

kaniowej i terenów zajętych 
przez zabudowania inwen-
tarskie oraz inne, np. szopy, 
altany itp.

- zbiorników i cieków wod-
nych, tj. stawy, jeziora, rzeki,

- prywatnych dróg dojazdo-
wych do pól o szerokości 
powyżej 2,0 m i nie poro-
śniętych trawą,

- pojedynczych drzew, 
skupisk i szpalerów drzew, 
obszarów zakrzewionych, 
rowów, murów, żywopłotów 
o szerokości powyżej 2,0 m.

Drogi szersze niż 2,0 m wlicza-
my do powierzchni działki rolnej 
tylko w przypadku, gdy stanowią 
integralną część uprawy związa-
ną z procesem technologicznym 
np. w uprawach chmielu, drogi 
przepędowe dla zwierząt sta-
nowiące część pastwiska, pola 
manewrowe na końcu pól o sze-
rokości do 8,0 m w uprawach 
np. sadowniczych.

Do przysługującej płatno-
ści zgłaszamy faktyczną po-
wierzchnię działki rolnej. Jej 
powierzchnia nie musi i często 
nie jest identyczna z powierzch-
nią działki ewidencyjnej, która 
znajduje się w rejestrze gruntów 
i budynków.

Zgodnie z ustawą płatności 
obejmować będą:

jednolitą płatność obszaro-
wą (JPO) – przysługującą do 
wszystkich rodzajów upraw

płatności uzupełniające do 
powierzchni uprawy chmielu 
(C), tytoniu (T), ziemniaków 
przeznaczonych do przetwór-
stwa na skrobię (Z), oraz innych 
roślin (R), które corocznie będą 
określane w drodze rozporzą-
dzenia Rady Ministrów.

Biorąc pod uwagę prawodaw-
stwo Unii Europejskiej w wykazie 
takim powinny w obecnym roku 
znaleźć się następujące rośliny: 
pszenica, jęczmień, owies, żyto, 
pszenżyto, mieszanki zbóż, gry-
ka, proso, kukurydza na ziarno i 
kukurydza paszowa, rzepak, len 
oleisty, słonecznik oleisty, soja, 
groch, bobik, łubin słodki, len 
włóknisty, konopie włókniste, 
wyka, ciecierzyca, soczewica, 
łąki i pastwiska.

W przypadku roślin (upraw) 
nie wymienionych w płatno-
ściach uzupełniających przy-
sługuje wyłącznie płatność 

jednolita - podstawowa (JPO). 
Gdy natomiast na działce rolnej 
znajduje się roślina wymieniona 
w płatnościach uzupełniających, 
to płatność na tę działkę oblicza-
my sumując jednolitą płatność 
podstawową z odpowiednią 
płatnością uzupełniającą T, Z, 
C lub R.

Formularz wniosku o przy-
znanie płatności obszarowych 
funkcjonuje nadal w formie 
materiału szkoleniowego. Jego 
ostateczna wersja będzie do-
stępna w biurach ARiMR i w UG 
po podpisaniu przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Termin 
składania Wniosku o płatność w 
2004 roku jest określony - od 15 
kwietnia do 15 czerwca, w latach 
następnych będzie to okres od 
15 kwietnia do 15 maja.

POWIATOWY ZESPÓŁ DO-
RADZTWA WROCŁAW ser-
decznie zaprasza do punktu 
konsultacyjnego, w którym 
można uzyskać informacje na 
temat dopłat i pomoc w wypeł-
nieniu wniosków (Specjalista 
doradztwa Agnieszka Mirek 
- przyjmuje w Bibliotece Gmin-
nej w Długołęce w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 13.00)

***
OBOWIĄZEK UBEZPIE-
CZEŃ GOSPODARSTW 
ROLNYCH 

Przypominamy, że z dniem 1 
stycznia 2004 r weszła w życie 
ustawa z dnia 22 maja 2003 
roku o ubezpieczeniach obo-

wiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym 
i polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych, nakładająca 
na rolników KARY za nie wywią-
zanie się z obowiązku zawarcia 
stosownych umów ubezpiecze-
niowych.

Każdy rolnik, czyli osoba 
fizyczna, w posiadaniu lub 
współposiadaniu której znajduje 
się gospodarstwo rolne zobo-
wiązany jest do ubezpieczenia 
w zakresie: 
1.  odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu posiadania gospo-
darstwa rolnego,

2.  budynków wchodzących w 
skład gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń 
losowych.

W razie braku stosownej 
polisy, a więc nie dopełnienia 
obowiązku ubezpieczenia rolni-
cy będą musieli wnieść opłatę 
(karę) w wysokości równowar-
tości w złotych 30EURO - w 
przypadku ubezpieczenia OC 
(ad1) i 100 EURO – w przypadku 
ubezpieczenia budynków rolni-
czych (ad.2).

 Wniesienie opłaty nie powo-
duje jednak udzielenia rolnikowi 
ochrony ubezpieczeniowej i nie 
zwalnia go z zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej. 

Do przeprowadzenia kontroli 
w zakresie spełnienia przez rol-
ników obowiązku ubezpieczenia 
obowiązany jest wójt gminy, 
dodatkowo zaś organem upraw-
nionym do kontroli jest starosta.

(Sławomir Kubiak)

KRONIKA POLICYJNA
Od 2 lutego br. nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy komen-

danta Komisariatu Policji w Długołęce. W przeprowadzonym postę-
powaniu kwalifikacyjnym, najlepszy rezultat uzyskał podkomisarz 
mgr inż. Rafał Lewicki, który objął stanowisko po Januszu Sojce. 
Pan podkomisarz ma 34 lata, jest żonaty, ma też córkę. Jest absol-
wentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu i mieszkańcem gminy 
Długołęka. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał 
pracując 8 lat w sekcji dochodzeniowej Komendy Policji Wrocław 
– Stare Miasto. W gminnym komisariacie będzie odpowiedzialny za 
nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prowadzenie 
postępowań kryminalnych. Jak sam mówi, ma nadzieję, że jego 
praca przyczyni się do zwiększenia wykrywalności przestępstw i wy-
kroczeń na terenie gminy, a ich sprawcy szybko trafią przed oblicze 
wymiaru sprawiedliwości, co z całą pewnością wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Nawet najlepiej zorganizowana, dobrze wyposażona w środki 
techniczne i sprawnie funkcjonująca Policja nie jest w stanie dzia-
łać na rzecz bezpieczeństwa obywateli bez ich czynnego udziału i 
pomocy. Jak podkreśla komendant gminnej policji Marek Czapluk, 
dużym utrudnieniem w pracy Policji jest dająca się zauważyć swoista 
„zmowa milczenia” ze strony mieszkańców, będących świadkami 
przestępstw w i zdarzeń, świadcząca o barku zaufania do Policji. 
Obojętność, brak zaangażowania i inicjatywy oraz niechęć obywateli 
w kontaktach z policjantami w wielu przypadkach ułatwiają „pracę” 
przestępcom, którzy czują się bezpiecznymi i bezkarnymi.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy 
chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na konieczność zachowania 
zdecydowanej i czynnej postawy we wspólnej trosce o spokój i 
porządek na terenie naszej małej ojczyzny. Z całą pewnością w dzia-
łaniach eliminujących niepokojące zjawiska pomocni będą Państwu 
Wasi dzielnicowi, których listę przedstawiliśmy w poprzednim nume-
rze gazety. Inspirują oni społeczne inicjatywy, współtworzą programy 
prewencyjne, lecz proszę pamiętać – NIE REALIZUJĄ ICH SAMI. 
Dzielnicowy jest osobą, która z uwagą wysłucha, doradzi, pomoże, 
dzięki czemu Państwa problem stanie się także jego sprawą. 

W marcu gminna Policja zatrzymała 2 grupy przestępcze, których 
członkowie włamywali się do mieszkań i samochodów na terenie 
gminy Długołęka. Ich udziałem było w ciągu ostatnich dwóch lat 
około 50 zdarzeń kryminalnych. Sprawcy są mieszkańcami jednej z 
gminnych wsi.

(Sławomir Kubiak)

COŚ DLA ROLNIKÓW

997   997   997   997   997   997   997
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Po ostatecznym podpisaniu umów 

i aneksów z NFZ, przedstawiamy ak-

tualne zasady funkcjonowania opieki 

zdrowotnej na terenie naszej gminy w 

2004 roku.

Na terenie Gminy Długołęka 
znajduje się 5 Zakładów Opieki 
Zdrowotnej: w Długołęce, Boro-
wej, Brzeziej Łące, Łozinie i Sie-
dlcu oraz jedna praktyka lekarza 
rodzinnego w Kiełczowie. We 
wszystkich tych punktach prowa-
dzona jest działalność w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, a 
więc lekarza Pierwszego Kontaktu 
(LPK). 

PODSTAWOWA OPIEKA 
ZDROWOTNA

Tak jak w ubiegłych latach, pla-
cówkę w której chcemy się leczyć 
wybieramy sami, składając do 
niej właściwą deklarację (obecnie 
w 3 egzemplarzach). Zgodnie z 
umową z NFZ wszystkie ZOZ-y 
czynne są w dni powszednie, 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00-18:00. W soboty, 
niedziele i dni świąteczne w tych 
samych godzinach będzie można 
zgłaszać się do wytypowanych 
placówek, o których informacje 
uzyskają Państwo u swojego LPK. 
We wszystkie dni tygodnia, w go-
dzinach od 18:00 do 8:00, pomoc 
będzie udzielana w Ambulatorium 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Traugutta 114 we Wrocławiu.

W przypadku nagłych zachoro-
wań, które uniemożliwiają dojazd 
do wyżej wymienionych placó-
wek, należy wezwać (bezpłatnie) 
Pogotowie Ratunkowe pod nr 
telefonu 999.

W 2004 roku nie zmieniły się 
zasady kierowania pacjentów na 
badania diagnostyczne, konsulta-
cje i do szpitali. Skierowania nadal 
wydaje LPK. 

BADANIA
DIAGNOSTYCZNE

Również na badania diagno-
styczne pacjent otrzymuje skie-
rowanie ze wskazaniem miejsca 
jego wykonania. Jeżeli wybierze 
inną placówkę, musi za bada-
nie zapłacić z własnej kieszeni. 
Poniżej przedstawiamy wykaz 
badań diagnostycznych, na które 
możemy otrzymać skierowanie 
od naszego LPK. Wszystkie pozo-
stałe badania zlecane będą przez 
lekarzy odpowiednich poradni 
specjalistycznych.
 Badania hematologiczne 

(morfologia krwi obwodowej 
z wzorem odsetkowym, płytki 
krwi, retikulocyty, odczyn 
opadania krwinek czerwonych 
– OB.),

 Badania biochemiczne i 
immunochemiczne w suro-
wicy krwi (sód, potas, wapń 
całkowity, żelazo, stężenie 
transferazy, mocznik, kreaty-
nina, glukoza, test obciążenia 
glukozą, białko całkowite, 
proteinogram, albuminy, 
kwas moczowy, cholesterol 
całkowity, cholesterol-HDL, 
cholesterol- LDL, triglicerydy, 
bilirubina całkowita, bilirubi-
na bezpośrednia, fosfataza 
alkaliczna, aminotransferaza 
asparaginowa, aminotrans-
feraza alaninowa, gamma-
glutamylotranspeptydaza, 
amylaza, kinaza, kreatynowa, 
fosfataza kwaśna całkowita, 
czynnik reumatoidalny, miano 
antystreptolizyn O, hormon 
tyreotropowy, antygen HBs-
AgHBs, VDRL),

 Badania moczu (ogólne 
badanie moczu z ocena mi-
kroskopową osadu, ilościowe 
oznaczenie białka, ilościowe 
oznaczenie glukozy, ilościowe 
oznaczenie wapnia, ilościowe 
oznaczenie amylazy),

 Badanie kału (badanie ogól-

ne, pasożyty, krew utajona 
- metodą immunochemiczną),

 Badanie układu krzepnięcia 
(wskaźnik protrombinowy, 
czas kaolinowo-kefalinowy, 
fibrynogen),

 Badania mikrobiologiczne 
(posiew moczu z antybio-
gramem, posiew wymazu z 
gardła, ogólny posiew kału w 
kierunku pałeczek Aalmonella 
i Shigella, białko C –reaktyw-
ne),

 Badanie elektrokardiologiczne 
(EKG) w spoczynku (badanie 
EKG z opisem),

 Badanie ultrasonograficzne 
(USG) jamy brzusznej,

 Zdjęcia radiologiczne (zdjęcie 
kostne – cały kręgosłup, zdję-
cie kostne – odcinek kręgosłu-
pa, zdjęcie kostne – kończyny, 
zdjęcie kostne – miednicy, 
zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, 
zdjęcie przeglądowe jamy 
brzusznej).

KONSULTACJE
SPECJALISTYCZNE

Skierowania na konsultacje 
specjalistyczne wydaje również 
LPK, bez wskazania poradni 
specjalistycznej, co oznacza, że 
wybiera ją pacjent. Wydawane 
są dwa rodzaje skierowań: - na 
jednorazową konsultację specjali-
styczną – i na objęcie stałą opieką 
specjalistyczną (tzn. na podstawie 
jednorazowego skierowania do 
danej poradni pacjent może się 
do niej zgłaszać wielokrotnie, 
bez konieczności każdorazowego 
zgłaszania się po kolejne skiero-
wania do swojego LPK).

Skierowania do szpitala wyda-
wane są do wszystkich placówek 
na terenie całej Polski, bez ko-
nieczności uzyskania promesy z 
NFZ. Wnioski na zaopatrzenie w 
środki pomocnicze (pieluchomajt-
ki, worki stomijne) wydawane są 
w ilościach i na zasadach z roku 

ubiegłego. Skierowanie na lecze-
nie sanatoryjne, zgodnie z wy-
kazem jednostek chorobowych, 
może wydać każdy lekarz prowa-
dzący pacjenta. Wniosek składa 
się w NFZ we Wrocławiu przy ul. 
Dawida 1. Czas oczekiwania na 
realizację leczenia wynosi około 
20 miesięcy.

SPECJALISTYKA
Na terenie Gminy posiadamy 

jedną Poradnię Specjalistyczną 
– Ginekologiczno - Położniczą, 
która mieści się w SP ZOZ w Dłu-
gołęce. Mogą się do niej zgłaszać 
wszystkie kobiety z terenu całej 
Gminy bez skierowania. Pora-
dy dla kobiet ubezpieczonych 
udzielane są bezpłatnie, zgodnie 
z umową z NFZ. Rejestracja 
odbywa się telefonicznie pod nr 
315-21-15.

STOMATOLOGIA
Na rok 2004 umowy z NFZ 

podpisało 5 placówek: Długołę-
ka, Borowa, Brzezia Łąka, Łozina 
i Siedlec. W tym roku zmienił się 
nieco zakres świadczeń udziela-
nych bezpłatnie. Dla pacjentów 
dorosłych bezpłatnie wykonuje 
się:
1.  Badanie stomatologiczne z 

instruktażem higieny jamy 
ustnej raz na rok

2.  Badanie lekarskie kontrolne 
– trzy razy w okresie 12 mie-
sięcy

3.  Badanie żywotności zębów
4.  Dwa zdjęcia RTG wewnątrz-

ustne w okresie 12 m-cy 
wyłącznie w połączeniu ze 
świadczeniami w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego

5.  Opatrunek leczniczy w zębie
6.  Leczenie kanałowe zębów od 

1 do 3 z ostatecznym wypeł-
nieniem kanałów

7.  Usunięcie kamienia nazębne-
go

8.  Płukanie kieszonki dziąsłowej 

i aplikacja leku
9.  Leczenie zmian w błonie 

śluzowej
10. Nacięcie ropnia
11. Usunięcie zęba ze znieczule-

niem i opatrunkiem
12. Wypełnienie zębów od 1 do 3 

materiałem chemoutwardzal-
nym – białym

13. Wypełnienie zębów od 4 do 8 
– wypełnieniem amalgmato-
wym.

Dla pacjentów do 18-go roku ży-
cia – zabiegi jak u dorosłych oraz 
dodatkowo:
1.  Leczenie kanałowe wszystkich 

zębów
2. Leczenie i wypełnianie zębów 

mlecznych
3.  Lakowanie „szóstek” przysłu-

gujące do 7-go roku życia
4.  Impregnacja zębiny zębów 

mlecznych
5.  Kosmetyczne pokrycie nie-

dorozwoju szkliwa w zębach 
stałych.

Dla kobiet ciężarnych – zabiegi 
jak u dorosłych oraz dodatkowo:
1.  Leczenie wszystkich zębów 

kanałowo od 1 do 8 (po oka-
zaniu karty ciąży)

2.  Badanie kontrolne nie częściej 
niż raz na kwartał

3.  Usunięcie kamienia nazębne-
go nie częściej niż dwa razy w 
roku.

Zgodnie z umową z NFZ, 
wprowadzono kolejkowy system 
rejestracji pacjentów. Jest on 
związany z miesięcznym limitem 
zabiegów stomatologicznych, za 
które NFZ płaci Poradni Stomato-
logicznej. Oznacza to, że na za-
biegi bezpłatne pacjenci rejestro-
wani są w kolejkę oczekujących. 
Pacjenci z bólem przyjmowani są 
bez wcześniejszej rejestracji.

(Monika Cierlińska
– lekarz medycyny KIEROWNIK

SP ZOZ W DŁUGOŁĘCE)

W budżecie Gminy Długołę-
ka na rok 2004 r na refundację 
kosztów budowy i montażu 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków przeznaczono kwotę 
30.000.00 zł. Kwota ta już w 
pierwszym kwartale, bowiem 
do dnia 25.03.2004 r została 
rozdysponowana zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 15/2004 
Wójta Gminy Długołęka z dnia 
03.02.2004 r w sprawie zasad 
wydatkowania środków bu-
dżetowych z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na czę-
ściowe refundowanie kosztów 
zakupu i montażu przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w 
Gminie Długołęka.

W związku z dużym zainte-
resowaniem właścicieli nie-
ruchomości zlokalizowanych 
na terenie gminy Długołęka 
przedmiotowym dofinansowa-

niem Wójt Gminy Długołęka 
zawnioskowała do radnych 
Gminy Długołęka o dokonanie 
przesunięć w budżecie gminy, 
tak aby w drugim półroczu 
2004 przeznaczyła na dofinan-
sowanie budowy i montażu 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków dodatkową kwotę 
30.000,00 zł. Radni przychyli 
się do tej propozycji i w naj-
bliższym czasie podejmą w tej 
sprawie uchwałę.

W związku z powyższym po 
podjęciu stosownej uchwały 
Rady Gminy w sprawie dodat-
kowych środków finansowych 
na powyższy cel będą wyra-
żane zgody przez Wójta na 
dofinansowanie do budowy 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków dla kolejnych wnio-
skodawców.

(Monika Szczepaniak – kierownik 
 wydziału GKiOŚ)

REFUNDACJA KOSZTÓW BUDOWY I MONTAŻU
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 2004 R

JAK SIĘ LECZYĆ – WSZYSTKO O ZDROWIU

 STYPENDIA
Już po raz piąty Wójt Gminy Długołęka przyznała uczniom realizującym obowiązek szkolny i zamieszkałym na terenie naszej gminy stypendia 

socjalno-naukowe. 108 uczniów otrzymywać będzie w najbliższym semestrze comiesięczną pomoc finansową.
Wysokość otrzymywanych przez uczniów stypendiów jest zróżnicowana w zależności od poziomu nauczania, i tak: uczniowie klas I – III szkoły 

podstawowej otrzymują po 25 zł miesięcznie, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej po 35 zł miesięcznie, natomiast gimnazjaliści po 60 zł 
miesięcznie. Stypendia będą wypłacane uczniom w szkołach przez okres 5 miesięcy tj. od miesiąca marca z wyrównaniem od lutego, do miesiąca 
czerwca br. 

Dla przypomnienia informujemy, że stypendia przyznawane są wg kryteriów ustalonych w „Regulaminie udzielania stypendiów”, który to został 
uchwalony przez radnych w grudniu 2001r. celem zmotywowania uczniów do nauki poprzez udzielenie im pomocy materialnej. Środki finansowe 
umożliwiające wypłatę stypendiów pochodzą z budżetu gminy, w tym roku Rada Gminy pzryznała na realizację programu stypendialnego kwotę 
50.000 zł. 

Wykaż szkół, z których uczniowie będą otrzymywać stypendia w najbliższym półroczu przedstawia-
my poniżej:

1/ w SP w Kiełczowie   13 uczniów po 25 zł. i 8 uczniów po 35 zł.,
2/ w SP w Dobroszowie  3 uczniów po 25 zł. i 1 uczeń po 35 zł.,
3/ w SP w Szczodrem   7 uczniów po 25 zł. i 5 uczniów po 35 zł.,
4/ w Gimnazjum w Wilczycach  4 uczniów po 60 zł.,
5/ w ZS w Siedlcu   3 uczniów po 25zł, 2 po 35zł. i 5 po 60zł.,
6/ w ZS w Łozinie   7 uczniów po 25zł., 4 po 35zł. i 6 po 60 zł.
7/ w ZS w Borowej   10 uczniów po 25 zł.,
8/ w ZS w Brzeziej Łące  4 uczniów po 35 zł. i 3 uczniów po 60zł., 
9/ w Z S-P w Mirkowie   2 uczniów po 25zł. i 1 uczeń po 35zł.,
10/ w Z S-P w Długołęce  14 uczniów po 25 zł. i 2 uczniów po 35zł.
11/ w Z L-G w Długołęce  4 uczniów po 60zł. 

Imienne listy stypendystów znajdują się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. 
Uczniom, którzy otrzymają pomoc finansową od Wójta Gminy serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów w nauce, mając nadzieję, że to stypendium okaże się być bardzo pomocne. 
(Jolanta Bednarska)
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Z ŻYCIA GMINY

ROBOTY PUBLICZ-
NE W GMINIE DŁU-
GOŁĘKA – ciąg 
dalszy w tym roku...

Wójt Gminy Długołęka po 
analizie efektów i korzyści, które 
były konsekwencją organizacji w 
ubiegłym roku ROBÓT PUBLICZ-
NYCH na terenie naszej gminy w 
ramach Doraźnego Programu 
Wspierania Aktywności Zawo-
dowej dla Osób Uzależnionych 
– Bezrobotnych z Gminy Długo-
łęka, postanowił również i w tym 
roku wystąpić do Rejonowego 
Urzędu Pracy we Wrocławiu z 
wnioskiem o organizację w/w ro-
bót dla 30 osób - bezrobotnych 
z terenu Gminy Długołeka przez 
okres 5 miesięcy.

Wszystkie wykonane w ubie-
głym roku prace inwestycyjno 
– remontowe, w ramach robót 
publicznych, spotkały się z 
pełną akceptacją społeczności 
lokalnej oraz przekonały nas 
o olbrzymim zapotrzebowa-
niu na tego rodzaju działania. 
Ich widocznym efektem była 
zarówno okresowa poprawa 
warunków socjalno – bytowych 
rodzin dotkniętych problemem 
bezrobocia, jak i poprawa stanu 
technicznego gminnej infrastruk-
tury komunikacyjnej i terenów 
zielonych oraz budynków uży-

teczności publicznej.
Opierając się na doświad-

czeniach z roku poprzedniego, 
Wójt Gminy przyjęła zasadę, 
że harmonogram prac i robót 
do wykonania w ramach robót 
publicznych w poszczególnych 
miejscowościach naszej gminy 
powinien zostać ustalony w 
oparciu o zgłoszenia poszcze-
gólnych Sołectw. 

W ramach robót publicznych 
wykonywane będą zatem nastę-
pujące prace:
a. ręczne prace melioracyjne, 

rekultywacyjne i pielęgnacyjno 
- porządkowe: odtwarza-
nie rowów melioracyjnych, 
wykaszanie traw i wycinanie 
krzewów, przekopywanie 
terenów zielonych, malowanie 
krawężników, wycinka samo-
siejek;

b. prace ogólnobudowlane i 
malarskie: roboty izolacyjne, 
roboty instalacyjne, wod-
no-kanalizacyjne, gazowe 
dekarskie, tynkarskie, roboty 
wykończeniowe, suche tynki, 
gładzie gipsowe, układanie 
glazury, izolacja itp.;

c. roboty ziemne i brukarskie.

Prace obejmą wszystkie nasze 
miejscowości.

O skierowanie do w/w robót 
publicznych będą mogły starać 
się wyłącznie osoby z terenu 
Gminy Długołęka, zarejestro-
wane w RUP we Wrocławiu, 

mające status bezrobotnego, 
posiadające uprawnienia lub 
wykształcenie w następujących 
zawodach: pracownik fizyczny, 
murarz-tynkarz, malarz budow-
lany, tapeciarz, brukarz, stolarz 
oraz dekarz. 

Z wstępnych kosztorysów wy-
liczono, że koszt prac przyjętych 
do realizacji w ramach w/w robót 
publicznych wyniesie około 
450 000,00 zł (słownie: czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), a 
źródłem ich finansowania będą 
środki własne Gminy i środki z 
Funduszu Pracy, którym dyspo-
nuje RUP we Wrocławiu.

Wójt Gminy jest przekonana, 
że widocznym dla mieszkańców 
efektem realizacji w/w robót pu-
blicznych na terenie naszej gmi-
ny, będzie budowa nowych urzą-
dzeń wodno-melioracyjnych, 
odtworzenie i uporządkowanie 
gminnej infrastruktury komuni-
kacyjnej oraz gminnych terenów 
zielonych (w tym wykonanie 
drobnych remontów ogólnobu-
dowlanych w zakresie obiektów 
użyteczności publicznej). Rów-
nie ważnym dla społeczności lo-
kalnej będzie aspekt społeczny 
ich organizacji, którym niewątpli-
wie jest zapewnienie dochodu z 
pracy dla 30 osób bezrobotnych 
i ich rodzin. Na co dzień żyją one 
na pograniczu ubóstwa.

(Mariusz Fedzin
– sekretarz gminy)

1 marca w auli szkoły w Długołęce 

gościliśmy Wicemarszałka wojewódz-

twa dolnośląskiego Piotra Borysa oraz 

specjalistę ds. rolnictwa z Wydziału 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-

kowskiego Pawła Czyszczonia. Panowie 

omawiali możliwości pozyskania dotacji 

z Unii Europejskiej na lokalne potrzeby 

Gminy Długołęka z dwóch programów 

funduszy strukturalnych. 

W poprzednim numerze „Ga-
zety” zapraszaliśmy wszystkich 
zainteresowanych możliwościa-
mi wsparcia finansowanego z 
Unii Europejskiej na spotkanie 
ze specjalistami z wrocławskie-
go Urzędu Marszałkowskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli 
Sołtysi oraz przedstawiciele Rad 
Sołeckich, Dyrektorzy szkół i 
ZOZ- ów, kierownik GOPS, radni 
gminni i powiatowi. Gości oraz 
wszystkich zebranych przywitała 
Wójt – Iwona Agnieszka Łebek.

Spotkanie podzielone było 
na dwie części. Pierwszą z 
nich poprowadził Piotr Borys, 
który skupił się na działaniach 
finansowanych z ramach Zinte-
growanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego (w 
skrócie ZPORR). 

W ramach tego programu 
działania polityki regionalnej na 
lata 2004-2006 sprowadzać się 
mają do trzech zasadniczych 
priorytetów:
- Rozbudowa i moderniza-

cja infrastruktury służącej 

wzmacnianiu konkurencyj-
ności regionów.

- Wzmocnienie zasobów ludz-
kich.

- Rozwój lokalny

Pierwszy i trzeci priorytet 
będą finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (w skrócie 
EFRR), a drugi z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). 
Na cały program dla wszystkich 
województw przeznaczona jest 
kwota 2,9 mld euro.

W ramach pierwszego priory-
tetu realizowane będą projekty 
o zasięgu regionalnym, których 
wartość przekracza 1 mln euro. 
To z tego priorytetu finansowana 
będzie m.in.: droga wojewódzka 
Bielany – Łany – Długołęka. 

Działania realizowane w ra-
mach priorytetu drugiego będą 
koncentrować się zwłaszcza na 
obszarach zagrożonych margi-
nalizacją, w tym w szczególno-
ści na obszarach wiejskich i re-
strukturyzacji przemysłu. Celem 
realizacji priorytetu drugiego jest 
stworzenie warunków dla rozwo-
ju zasobów ludzkich na pozio-
mie lokalnym i regionalnym.

Władze naszej gminy wnio-
skować mogą o finansowanie 
projektów z kolejnego priorytetu 
– trzeciego, który jest ukierunko-
wany na wspomaganie procesu 
restrukturyzacyjnego rozwoju 
lokalnego poprzez wsparcie 
lokalnych projektów z zakresu 

m.in.: infrastruktury technicznej, 
turystycznej i społecznej oraz 
służącej rozwojowi działalności 
gospodarczej. 

W ramach działań tego prio-
rytetu Wójt Gminy stara się o 
dofinansowanie ze środków 
unijnych na budowę kanalizacji 
w miejscowościach Mirków, 
Długołęka oraz Kiełczów jak i na 
modernizację budynku ośrodka 
zdrowia w Długołęce. 

Ze strony zgromadzonych 
na sali słuchaczy padało wiele 
pytań skierowanych do Pana 
Wicemarszałka Piotra Borysa na 
temat możliwości finansowania 
zadań gminy Długołęka ze środ-
ków Unii Europejskiej.

Spośród nich warto przyto-
czyć zwłaszcza jedno, dotyczą-
ce terminu składania wniosków. 
Ilość beneficjentów aplikujących 
o dotacje unijne jest bowiem 
na tyle duża, że ze składaniem 
wniosków musimy się bardzo 
spieszyć. Oprócz zasady „kto 
pierwszy – ten lepszy”, należy 
jednak pamiętać, że największe 
szanse uzyskania dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej mają naj-
lepsze projekty, czyli najbardziej 
innowacyjne, oraz przynoszące 
relatywnie najwięcej korzyści 
ostatecznym użytkownikom. 

Druga część spotkania, którą 
poprowadził Paweł Czyszczoń, 
dotyczyła Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego – Restruktu-
ryzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój 

Obszarów Wiejskich (w skrócie 
SPO-ROL), który wdrażany 
będzie na terenie całej Polski 
do 2006 roku. Źródłem finan-
sowania w przypadku tego pro-
gramu będą środki publiczne: 
budżetu państwa, budżetów 
samorządów regionalnych i 
lokalnych oraz Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji 
w Rolnictwie - Sekcja Orientacji 
(EAGGF), jak również środki 
inwestorów prywatnych. 

Planowane działania mają 
służyć realizacji dwóch celów 
strategicznych programu, które 
określono jako: „poprawa kon-
kurencyjności gospodarki rolno 
– żywnościowej” oraz „zrówno-
ważony rozwój obszarów wiej-
skich”. Cele te realizowane będą 
w ramach dwóch priorytetów:

I.  Wspieranie zmian i dostoso-
wań w sektorze rolno-żyw-
nościowym

II.  Zrównoważony rozwój ob-
szarów wiejskich 

Te informacje zainteresowały 
szczególnie zgromadzonych 
na spotkaniu sołtysów naszych 
wsi. 

Niezależnym dokumentem 
programowym w stosunku do 
programu SPO-ROL, będzie 
Plan Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, w ramach którego wdra-
żane będą takie działania jak: 
renty strukturalne, programy 
rolnośrodowiskowe, zalesianie 

gruntów rolnych, płatności 
dla terenów trudnych dla go-
spodarki rolnej, płatności dla 
gospodarstw niskotowarowych, 
wsparcie dostosowań do stan-
dardów wspólnotowych, grupy 
producenckie oraz pomoc tech-
niczna. 

Działania wdrażane w ramach 
obydwu tych programów będą 
się wzajemnie uzupełniały w ra-
mach nadrzędnego celu, jakim 
jest rozwój obszarów wiejskich.

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć Rolnikom, że w naszej 
gminie funkcjonuje Punkt Kon-
sultacyjny dla Rolników. W Pu-
blicznej Bibliotece w Długołęce 
(przy ul. Szkolnej), w czwartki 
w godz. 8.00-13.00, specjalista 
ds. rolnictwa z Regionalnego 
Centrum Doradztwa Rozwoju 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
doradzi nie tylko w kwestiach 
związanych z Unią Europejską, 
ale także z codzienną działalno-
ścią rolniczą.

Przybliżone podczas spotka-
nia programy to tylko część z 
tych, z których możemy korzy-
stać. Oprócz większych sektoro-
wych programów, istnieją jesz-
cze inne, np.: Equal, Interreg, 
Młodzież, Socrates, Kultura, itd. 
Warto o nich pamiętać i śmiało 
do nich sięgać, tym bardziej, 
że pomoc finansowa dla Polski 
jest znacznie większa niż do-
tychczas.

(Joanna Kuźmińska)

SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM 

W Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Długo-
łęce od 19 kwietnia 2004 r. 
będzie można pobrać wnioski 
potrzebne do uzyskania świad-
czeń rodzinnych. Od godziny 
9.00 do 13.00 można tu będzie 
pobrać wnioski oraz uzyskać 
pomoc w ich wypełnieniu.

Obowiązek wypłacania 
świadczeń od 1 maja br. bę-
dzie spoczywał na gminach. 
W Gminie Długołęka pieniądze 
związane z wypłatą świadczeń 
rodzinnych  będzie wypłacał 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Długołęce. 

Od 1 maja 2004 r. w gmi-
nach będą przyznawane i 
wypłacane następujące świad-
czenia rodzinne:
a. dla bezrobotnych,
b. dla osób pobierających 

zasiłki i świadczenia przed-
emerytalne,

c. dla byłych klientów – pod-
opiecznych ośrodków 
pomocy społecznej,,

d. dla osób zatrudnionych lub 
wykonujących pracę na 
podstawie umowy zlecenia 
lub umowy agencyjnej u 
pracodawcy zatrudniające-
go w dniu 31.03.2004r. nie 
więcej niż 4 pracowników,

e. dla osób którym po 1 maja 
2004r. ustalone zosta-
ło prawo do emerytury, 
renty, renty rodzinnej, renty 
socjalnej lub uposażenia 
rodzinnego,

f. dla osób otrzymujących z 
ubezpieczenia społeczne-
go zasiłki w razie choroby i 
macierzyństwa po ustaniu 
zatrudnienia,

g. posłom i senatorom,
h. dla osób uprawnionych do 

dodatków z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wy-
chowawczego, samotnego 
wychowywania dziecka 
i utraty prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych z tytułu 
upływu ustawowego okre-
su jego pobierania oraz 
świadczenia. 

Szczegółowych informacji 
udziela codziennie od 7:30 
do 15:30:

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Długołęce
Długołęka, ul. Szkolna 40 „a”
55-095 Mirków
Tel. 315-20-50
Tel/fax 315-20-60

WAŻNE !!! WAŻNE !!! WAŻNE !!! WAŻNE !!!

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Świadczenia Rodzinne - wnioski i wypłaty w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Długołęce



strona 11SAMORZĄDOWY DWUMIESIĘCZNIK GMINY DŁUGOŁĘKA

Express sportowy
W dniach 29 lutego i 7 marca br. w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół w Łozinie odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Długołęka. Jego organizatorami 
byli: Radny Gminy Długołęka - Jan Fedyk, nauczyciele 
wychowania fizycznego: Manuela Snarska i Wojciech 
Lewandowski oraz pasjonat piłki siatkowej, nauczyciel 
języka angielskiego Przemysław Olszewski. 

W meczach startowało 8 zespołów podzielonych na 
dwie grupy. 

ŁOZINA – MICHAŁOWICE   2:0
KRAKOWIANY – ZAKRZÓW   2:1
PAWŁOWICE – ZAPRĘŻYN   2:0
SKARSZYN – SKOTNIKI   1:2
ŁOZINA – PAWŁOWICE    1:2
ZAKRZÓW – SKOTNIKI    2:0
KRAKOWIANY – SKARSZYN   2:0
MICHAŁOWICE – ZAPRĘŻYN   0:2
ŁOZINA – ZAPRĘŻYN    2:0
KRAKOWIANY – SKOTNIKI   2:0
MICHAŁOWICE – PAWŁOWICE  0:2
ZAKRZÓW – SKARSZYN   2:0

Mecz o III miejsce:
ŁOZINA – PAWŁOWICE   0:2

Mecz o I miejsce:
KRAKOWIANY – ZAKRZÓW   0:2

Klasyfikacja końcowa:

ZAKRZÓW
KRAKOWIANY
PAWŁOWICE
ŁOZINA
ZAPRĘŻYN
SKOTNIKI
MICHAŁOWICE
SKARSZYN

Wyróżnieni zostali następujący zawodnicy: W. Krzysz-
tofik, K. Nikścin, G. Raszka, K. Wnęk, M. Moska, M. 
Golenko.

***
Gmina Długołęka i Zespół Obsługi Ekonomiczno-Ad-

minstracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce byli 
organizatorami Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Długołęka, który odbył się 13 marca br.

W turnieju wzięły udział trzy drużyny:
Policja w składzie:

Włodzimierz Chodała, Dariusz Młynarczyk, Rafał Ozga, 
Leon Czopek, Wiesław Fabian, Robert Hałycz, Daniel 
Potępa.
Straż w składzie:

Zenon Paszkowski, Jacek Pawłowski, Zbigniew Ka-
szewski, Tadeusz Zimkowski, Jarosław Reczka, Bogdan 
Mazji, Jan Skowronek, Jan Jarosz.
Radni Gminy Długołęka i działacze sportowi 
w składzie:

Jan Fedyk, Jacek Fit, Janusz Zarzycki, Wojciech Kozak, 
Władysław Zimkowski, Marian Pyzałka.

Kolejne miejsca w turnieju zajęli:
I miejsce  – Policja
II miejsce  – Straż
III miejsce  – Radni i działacze

Ponadto wyróżnieni zostali Dariusz Młynar-
czyk z Policji jako najlepszy zawodnik turnieju, 
Zenon Paszkowski ze Straży – najlepszy strze-
lec (9 bramek), Włodzimierz Chodała z Policji 
– najlepszy bramkarz, Jan Jarosz ze Straży 
– najstarszy zawodnik.

***
Z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Spor-

towego „Orient” Łozina i Polskiego Związku 
Hokeja na Trawie, w dniach 13-14 marca 2004, 
w sali sportowej Zespołu Szkół w Łozinie odbył 
się IX Ogólnopolski Halowy Turniej Minihokeja 
Dziewcząt o Puchar Marszałka Województwa 
Dolnego Śląska.

Wzięło w nim udział 10 drużyn:

UKS Korona – Gumna
UKS Kometa – Gliwice
UKS SP nr 2 Brzeziny

UKS Olimpia – Siedlec
UKS Tygryski – Wrocław
UKS Niedźwiadki – Wrocław
UKS Orient Łozina
SP nr 7 – Krasna
BKS Start Brzeziny 
GHKS Jemy - Polar Łozina.

Zacięta walka między drużynami sukcesem zakończyła 
się dla: BKS Start Brzeziny – I miejsce, GHKS Jemy – Po-
lar Łozina – II miejsce i UKS Korona Gumna – III miejsce. 
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zwycięzcom puchary, 
dyplomy i nagrody wręczyli: w imieniu Marszałka Sejmiku 
Dolnośląskiego Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy 
Długołeka, Bożena Bartoszewicz oraz Mieczysław 
Rzeźnik – Sołtys Łoziny. Najlepszą zawodniczką Turnie-
ju została Anna Klimczak (BKS Start Brzeziny), królem 
sytrzelców, zdobywając 46 bramek została zawodniczka 
tego klubu, najskuteczniejszą bramkarką okazała się Na-
talia Chylińska (UKS Korona Gumna). Nagrodzono też 
najmłodszą zawodniczkę, 9-cio letnią Karolinę Żmudę z 
UKS Orient Łozina.

(Dagmara Szczapińska na podstawie
informacji od Mariana Pyzałki)

Tradycja klubu GKS Mirków 
Długołęka sięga lat czterdzie-
stych ubiełego stulecia. Oto 
zarys jego bogatej historii. W 
1948 roku powstała drużyna 
piłki nożnej, startując w lidze 
powiatowej. Dwa lata później 
założono sekcję kolarską, któ-
rej prezesem był Wilhelm Ba-
naszczyk. Równocześnie utwo-
rzono sekcję piłki siatkowej. 
Od lat 60. drużyna piłki nożnej 
uczestniczyła w rozgrywkach 
piłki nożnej DOZPN Wrocław. 
Zaczęła od klasy C, dochodząc 
aż do klasy okręgowej. 

W roku 1999 drużyna piłki 
nożnej brała udział w rozgryw-
kach klasy okręgowej. Od 2000 
roku uczestniczy w rozgrywkach 
klasy A, plasując się w górnej 
części tabeli. 

W latach 90. prezesem klubu 
był Henryk Krawczyk, za któ-
rego kadencji i przy znaczącej 
pomocy Urzędu Gminy, przed-
siębiorstwa TRANS-MLECZ oraz 
dużym zaangażowaniu samego 
Prezesa i jego brata Edwarda 
Krawczyka, powstał objekt spor-
towy, którego może pozazdro-
ścić niejedna drużyna wyższej 
klasy. W latach 90. prezes Hen-
ryk Krawczyk założył także sek-

cję hokeja na trawie dziewcząt. 
Grupa szczyciła się licznymi suk-
cesami, włącznie ze zdobyciem 
Mistrzostw Polski w Hokeju Na 
Trawie oraz Mistrzostw Olimpia-
dy Młodzieżowej. 

Obecnie klub prowadzi dwie 
sekcje piłkarskie: seniorów i 
juniorów. Obie uczestniczą w 
rozgrywkach klasy A okręgu 
wrocławskiego.

Prezesem Zarządu jest 
Wincenty Paszkowski, jego 
Zastępcą – Andrzej Prochoń. 
Funkcję Skarbnika pełni Jan 
Jarosz, Kierownikiem druży-
ny jest Krzysztof Pawłowski. 
GKS Mirków Długołęka zrzesza 
obecnie 62 zawodników, których 
trenerem jest Ryszard Idelt. Go-
spodarzem obiektu jest Tadeusz 
Żminkowski. 

Klub posiada osobowość 
prawną i funkcjonuje w formie 
stowarzyszenia zarejestrowane-
go w Sądzie Wrocław-Fabrycz-
na. 

Pragnieniem klubu GKS 
Mirków Długołęka jest awans 
sportowy, jednak na drodze do 
sukcesu pojawiają się, niestety, 
problemy. Wiążą się przede 
wszystkim z przechodzeniem za-
wodników do klas wyższych, ich 
wyjazdami do zagranicę. Prze-

szkodą są także problemy na-
tury finansowej, pojawiające się 
pomimo dużej pomocy Zarządu 
Gminy Długołęka oraz Wójta Dłu-
gołęki Iwony Agnieszki Łebek. 
Znaczącą pomoc klub otrzymuje 
również od swojego sponsora 
Artura Dziechcińskiego, wła-
ściciela zakładu „BETARD”. Bez 
jego pomocy klub nie byłby tak 
dobrze zaopatrzony w sprzęt 

oraz nie otrzymywałby innego 
rodzaju pomocy, np. w postaci 
nagród dla swoich zawodników.

Na zdjęciu patrząc od le-
wego górnego rogu: Andrzej 
Prochoń (wice prezes), Jacek 
Tryba, Benek Piwowar, Antoni 
Paszkowski (członek Zarządu), 
Robert Wieczorek, Tomasz 
Wolak, Krzysztof Pawłowski 
(kierownik), Jacek Sznajder, 

Jan Jarosz (skarbnik), Maciej 
Rybacki, Paweł Roszczak, Ta-
deusz Żminkowski (gospodarz 
obiektu), Ryszard Idelt (trener), 
Marcin Kisiel, Łukasz Węglarz, 
Adrian Urbańczyk, Jacek 
Świrski, Jacek Pawłowski, 
Grzegorz Woszczyk, Mirosław 
Wieczorek, Wojciech Turczyk.

(Dagmara Szczapińska)

GKS Mirków DługołękaGKS Mirków Długołęka

Z ŻYCIA GMINY

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
ul. Wrocławska 18, 55-095 Długołęka
tel.: (071) 315 21 86,
fax: (071) 315 25 78
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

WYDAWCA
Iwona Agnieszka Łebek - Wójt Gminy 
Długołęka

REDAKCJA
Lidia Osowska
Sławomir Kubiak
Marian Muszkiewicz
Dagmara Szczapińska
Joanna Kuźmińska
oraz dyrektorzy długołęckich szkół

OPRACOWANIE GRAFICZNE, 
SKŁAD I PRZYGOTOWANIE DO 
DRUKU
Wydawnictwo Millennium
tel.: (071) 398 76 86

DRUK
Dolnośląskie Wydawnictwo Prasowe 
Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38 E, 51-501 Wrocław

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za materiały autorskie publikowane na 
łamach pisma.

NAKŁAD - 8000 egz.
Copyright by Gmina Długołęka

Z CYKLU KLUBY SPORTOWE NASZEJ GMINY

GRUPA I 
ŁOZINA 
MICHAŁOWICE 
PAWŁOWICE 
ZAPRĘŻYN

GRUPA II
KRAKOWIANY
ZAKSZÓW
SKARSZYN
SKOTNIKI
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WAŻNE TELEFONY
URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA

Długołęka, ul. Wrocławska 18
55-095 Mirków
tel.: (0-71) 315-21-86, 315-26-60 (61)
fax. (0-71) 315-25-78
e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl
Godziny otwarcia:
pn., wt., czw. i pt. 7:30 – 15:30, śr. 8:30 – 16:30
Wójt – Iwona Agnieszka Łebek
przyjmuje interesantów w środy w godz. 8:30 – 16:30
e-mail: wojt@gmina.dlugoleka.pl

RADA GMINY DŁUGOŁĘKA
Biuro Rady Gminy
Długołęka, ul. Wrocławska 18
55-095 Mirków
tel. (0-71) 315-21-86 wew.128
e-mail: brg@gmina.dlugoleka.pl
Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Wierzbicki
przyjmuje interesantów w środy w godz. 15:30 – 16:30

INFORMACJE

Już

5 i 6 CZERWCA 

zapraszamy wszystkich Czytelników naszej gazety
na organizowane po raz czwarty

DNI GMINY DŁUGOŁĘKA
Tradycyjnie spotykamy się w Parku w Szczodrem,
gdzie jak co roku czeka na Państwa wiele atrakcji,
m.in.: występy zespołów ludowych i pokazy tańca,

stoiska promocyjne firm, quady, ściana wspinaczkowa
oraz liczne zabawy i konkursy.

Szczególnie polecamy występy gwiazd:

GRUPY NANA
ZESPOŁU KRYWAŃ

oraz 

UDZIAŁ W BIESIADZIE CYGAŃSKIEJ

!!! DO ZOBACZENIA W SZCZODREM !!!

WÓJT GMINY DŁUGOŁĘKA
ul. Wrocławska 18, 55-095 Mirków

informuje
że w Urzędzie Gminy Długołęka wywieszony został wykaz nie-

ruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do 
sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 20 Urzędu 
Gminy Długołęka, telefonicznie pod nr (071) 315-21-86 wew. 116, 
na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl lub kierując zapy-
tanie pod adres e-mail: gkios2@gmina.dlugoleka.pl 

Komunikat
W dniu 05.03.2004 została podpisana przez Gminę Długołęka 

umowa z firmą wyłonioną w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na świadczenie usług związanych ze zbiórką i transportem 
odpadów segregowanych z pojemników zlokalizowanych na terenie 
Gminy Długołęka.

Firma PUP van Gansewinkel Sp.z o.o. w Oławie rozpoczęła świad-
czenie usług opróżniania pojemników zgodnie z harmonogramem, 
który został przekazany sołtysom wszystkich wsi gminy. Niestety z 
przyczyn niezależnych od Gminy w/w firma nie wywiązuje się w ca-
łości z postanowień umowy, a co za tym idzie niektóre z pojemników 
nie są opróżnianie zgodnie z harmonogramem. 

Z uwagi na niedochowanie przez w/w firmę terminów świadczenia 
usług opróżniania pojemników firma zostanie obciążana kosztami 
kar umownych, a w przypadku, jeżeli sytuacja ta będzie się powta-
rzać gmina będzie zmuszona odstąpić od umowy i wyłonić w dro-
dze przetargu kolejnego wykonawcę.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy przede wszystkim miesz-
kańców ul.Kiełczowskiej i ul. Szkolnej w Mirkowie, ul. Szkolnej i 
Wilczyckiej w Kiełczowie, ul.Wrocławskiej w Wilczycach, ul.Szkolnej 
w Długołęce, ul.Wrocławskiej w Domaszczynie, ul.Trzebnickiej w 
Szczodrem, gdzie z powodu nieopróżnienia pojemników nieuprząt-
nięte odpady segregowane zalegały obok nich. 

Terenowe Koło Hodowców Koni, mieszkańcy Siedlca, dyrekcja i 
Rada Rodziców szkoły w Siedlcu oraz Wójt Gminy Długołęka 

zapraszają 
miłośników koni i dobrej zabawy na czwarte już „ŚWIĘTO KONIA”, 

które odbędzie się w niedzielę 9 maja.

Zgodnie z tradycją, impreza obejmować będzie Wystawę Hodowlaną Koni przeplataną liczny-
mi pokazami sportów konnych. Nie zabraknie ponadto licznych gier, konkursów oraz doskonałej 
oprawy muzycznej. 

W tym roku impreza będzie miała wyjątkowo uroczysty charakter, związany z obchodami przystą-
pienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Program tegorocznych obchodów „Święta Konia” jest następujący:

11:00 – 11:15  Uroczyste otwarcie imprezy oraz zwiedzanie stajni.
11:15 – 12:00  Komisyjna wycena klaczy ze źrebakami rasy koń mały i pony.
12:00 – 12:15  Komisyjna wycena klaczy ze źrebakami pełnej krwi angielskiej
12:15 – 12:30  Komisyjna wycena klaczy ze źrebakami czystej krwi arabskiej.
12:30 – 13:15  Komisyjna wycena klaczy ze źrebakami szlachetnej półkrwi.
13:15 – 13:35  Pokaz sportów konnych (ujeżdżanie, skoki).
13:35 – 14:15  Komisyjna wycena klaczy ze źrebakami rasy śląskiej.
14:15 – 14:55  Komisyjna wycena klaczy ze źrebakami ras zimnokrwistych.
14:55 – 15:25  Prezentacja ogierów wyżej wymienionych ras, koni zwycięzców po-

szczególnych grup rasowych wyłonionych drogą eliminacji przez 
Komisję Kwalifikacyjną w terenie. Wybór Championa wystawy.

15:25 – 16:00  Rewia zaprzęgów.
16:00 – 16:30  Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród.
17:00 – 20:00  Zabawa taneczna.

oraz wiele dodatkowych atrakcji towarzyszących związanych z przy-
stąpieniem Polski a tym samym naszej gminy do Unii Europejskiej.

Dodatkowo, dzięki uprzejmości Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa we 
Wrocławiu, wszyscy przybyli rolnicy będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy przy wy-
pełnianiu wniosków o dopłaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

ŚWIĘTO KONIA
W SIEDLCU

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RP
W GMINIE DŁUGOŁĘKA 

przeprowadzonych dnia 28 marca 2004r.
 
W dniu 28 marca 2004r. w zarządzonych na ten dzień przez Prezy-

denta RP  wyborach  uzupełniających do Senatu RP odbyło się gło-
sowanie w 13 lokalach wyborczych (obwodach głosowania) utwo-
rzonych na terenie Gminy Długołęka. Uprawnionych do głosowania 
było 14 411 osób a frekwencja wyborcza na terenie Gminy wyniosła 
3,88 % (udział w głosowaniu wzięło 559 uprawnionych).

Największą ilość głosów uzyskali (na terenie całej Gminy):
- Emil Antoniszyn – Komitet Wyborczy Samoobrona RP – 112 

głosów
- Artur Jan  Paprota - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 

– 103 głosy
- Stanisław Huskowski - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisła-

wa Huskowskiego  –  86 głosów

ŚWIĘTO KONIA
W SIEDLCU
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