gazeta bezpłatna
ISSN 1732-2871
Nr 1(56) Rok 2014

s a m o r z ą d o w y m i e s i ę c z n i k gm i n y d ł u g o ł ę k a

Inwestycje w 2013
i plany na 2014

str.14-15

Więcej pieniędzy na rozwój młodych 

str.6 Podatki i inne opłaty w 2014 roku 

Miejscowości pod lupą:
Co w trawie błyszczy? 
Tokary, Godzieszowa, Siedlec, Pasikurowice  str.8-9 

str.11

str.16

Z życia gminy

na skróty

Drodzy
mieszkańcy!

Działania na rzecz
przedsiębiorców

N

owy rok trwa już w najlepsze i stawia przed nami szereg
ambitnych wyzwań. Mam nadzieję, że dla naszej gminy będzie
on równie owocny w nowe inwestycje jak poprzedni. To przecież
w zeszłym roku zakończyliśmy budowę pierwszego publicznego
żłobka i nowego budynku przedszkola w Długołęce. Dużym sukcesem była
również budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji i przyłączy
w Borowej. Przebudowaliśmy wiele kilometrów dróg a także postawiliśmy
oświetlenie w 22 miejscowościach. W 2014 roku czeka na nas jeszcze więcej
zadań, takich jak: rozbudowa szkoły podstawowej w Kiełczowie, wybudowanie świetlic wiejskich w Godzieszowej i Stępinie, budowa kanalizacji
sanitarnej w Bykowie a także remont kolejnych kilometrów dróg.
Jak już zdążyli Państwo zauważyć cały czas pracujemy nad nowym
kształtem „Gazety Gminy Długołęka”. Dodajemy nowe działy,
zachęcamy Was do współpracy, zmieniamy również szatę graficzną.
Cały czas staramy się, żeby gazeta była dla Państwa jak najlepsza
i żeby informowała o najważniejszych dla Państwa zagadnieniach. Bardzo
proszę o przekazywanie wszelkich uwag lub propozycji własnych tekstów
i zdjęć na adres mailowy: a.walczyk@gminia.dlugoleka.pl.
Przy okazji życzę nam wszystkim, aby gmina dalej rozwijała się w takim
tempie jak dotychczas – by żyło się jeszcze lepiej. A wszystkim babciom
i dziadkom z okazji Waszego święta jeszcze raz życzę, żebyście byli radośni
i aktywni. Nie marnujcie ani chwili na zbędne zmartwienia. Życzę Wam
sił oraz dużo zdrowia i oczywiście zapraszam na trwające bale seniora.

Nowy rok ogłaszamy rokiem
wsparcia przedsiębiorczości!
W gminie wyznaczono osobę
odpowiedzialną za bezpośredni
kontakt z przedsiębiorcami
– Krzysztof Miziniak (tel. 71-323-02-96,
k.miziniak@ gmina.dlugoleka.pl).
W planach mamy organizację cyklicznych spotkań z właścicielami firm.
Chcemy poznać ich realne
potrzeby, aby efektywniej wspierać
ich działalność. O efektach prac
będziemy informować na bieżąco.

Opłaty za sprzedaż alkoholu
Przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych
zobowiązani są wpłacić na
rachunek gminy opłatę za
korzystanie z zezwolenia.
Można to zrobić jednorazowo
lub w trzech równych ratach do:
31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Zgodnie z przepisami niedochowanie
terminów skutkuje wygaśnięciem
zezwolenia a o nowe można się
ubiegać dopiero po upływie sześciu

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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Podczas grudniowej sesji rady gminy
podjęto uchwałę w sprawie wyboru
nowego wiceprzewodniczącego
rady gminy Długołęka. W wyniku
głosowania został nim Dariusz
Śmichura. Zmiany nastąpiły również
w komisji rolnej. Jej członkiem został
Tadeusz Mazur.

Wernisaż fotografii
Agaty Korzeniowskiej
Podczas balów wójt gminy wręcza odznaczenia
prezydenta RP jubileuszowym parom

Młodzieżowa Rada Gminy
– nowe wybory

fot. Kamila Kochaniec

W grudniu w gimnazjach i liceum
odbyły się wybory do Młodzieżowej
Rady Gminy. W wyniku głosowań
wybrano 21 reprezentantów gminnej
młodzieży, po trzech z każdej ze szkół.
22 stycznia rada na swoim pierwszym
posiedzeniu wybrała nowe prezydium.

Ślubowanie młodych radnych

Wystawę zdjęć Agaty Korzeniowskiej można
podziwiać do połowy lutego w urzędzie gminy

W urzędzie gminy pojawiła się kolejna wystawa. Tym razem można tu
podziwiać fotografie autorstwa
Agaty Korzeniowskiej – mieszkanki
Mirkowa. Głównym tematem zdjęć jest
kobieta. - Uwielbiam fotografować
ludzi, uwieczniać ich emocje na
zdjęciach. Fotografuję głównie kobiety, bo chcę poprzez zdjęcia pokazać,
że nie ma brzydkich pań. Staram się
wydobyć z nich piękno, delikatność –
mówi autorka. Organizatorem wystawy jest GOK.

CO, G DZ I E , K I E DY
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Spotkanie noworoczne
w szkole w Kiełczowie
Na początku roku wójt gminy spotkała
się z radnymi, sołtysami, przedstawicielami jednostek gminnych,
stowarzyszeń i innych grup społecznych
współpracujących z gminą.
W trakcie uroczystości złożyła
wszystkim przybyłym gościom życzenia
noworoczne. Uroczystość uświetnił
występ artystyczny najmłodszych
uczniów szkoły oraz Chóru Kameralnego z Oleśnicy.

Ferie z GOKiem
– szczegóły w Gminnym
Ośrodku Kultury
W spotkaniu noworocznym wzięły udział osoby
pracujące na rzecz gminy

Ferie w bibliotece – szczegóły
w Gminnej Bibliotece Publicznej

Okres karnawału w gminie tradycyjnie
rozpoczęły Bale Seniora. Pierwsze
z nich są już za nami. Seniorzy bawili się
już w Długołęce, Wilczycach i Szczodrem. Frekwencja jest większa niż
w ubiegłym roku, co tylko pokazuje,
że inicjatywa przypadła mieszkańcom
do gustu. Pomysłodawcą i organizatorem balów jest wójt gminy Iwona
Agnieszka Łebek. Seniorzy mają
zapewniony bezpłatny transport,
wyżywienie oraz zabawę taneczną.

fot. Archiwum

Kolejne zmiany
w radzie gminy

Bale seniora trwają
w najlepszee

fot. Kamila Kochaniec

Przewodniczącym został Emil Sozański
z zespołu gimnazjalno-licealnego w
Długołęce. Na wiceprzewod-niczących
wybrano Kamilę Niewiarowską z
zespołu szkół
w Brzeziej Łące oraz Kamila Lisa ze
szkoły w Długołęce. Młodzi radni
głosowali również za wyborem sekretarza, którym została Hanna Matula
z gimnazjum w Wilczycach.

fot. Grzegorz Zmarzły

miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu. Do 31 stycznia
przedsiębiorcy byli zobowiązani do
złożenia pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych w swoich punktach
sprzedaży w roku ubiegłym.

na skróty

Anna Chomicka
wydział promocji gminy

Anna Chomicka
wydział promocji gminy
Gazeta Gminy Długołęka
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Ale w

ko ł o

jest wesoło

Koło z Godzieszowej

Koło z Godzieszowej nie musi martwić się o swoją przyszłość. Rośnie już kolejne
pokolenie członków

W

naszym cyklu przybliżamy
działania
kół
gospodyń
wiejskich funkcjonujących
w naszej gminie. Dziś zapraszamy
do Godzieszowej – sołectwa ludzi
życzliwych i bardzo aktywnych.
Mieszkańcy Godzieszowej tworzą jedną
z najbardziej kreatywnych i zżytych społeczności w naszej gminie. Dali się poznać
szerszej publiczności przy okazji ogromnego zaangażowania i włożonej pracy
w rewitalizację parku w swojej miejscowości.
Chęć wspólnego spędzania czasu i tworzenia ciekawych wydarzeń sprawiła, że
w 2011 r. reaktywowali działalność koła
gospodyń wiejskich. - Będąc sąsiadami od lat
znaliśmy się, ale głównie z widzenia. Niektóre
osoby spotykały się na stopie towarzyskiej.
Podczas jednego z takich spotkań padł pomysł
powrotu do starych tradycji i założenia koła –
mówi jego prezes Zofia Eisler. - Brakowało nam
w Godzieszowej czegoś w rodzaju wspólnoty, wspólnego organizowania i przeżywania
uroczystości, spotkań, poplotkowania razem,
po prostu bycia ze sobą – dodaje.

Historyczne korzenie
Mieszkańcy zainteresowali się pomysłem,
co więcej okazało się, że Koło Gospodyń
Wiejskich w Godzieszowej istniało już
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fot. Archiwum

fot. Archiwum

– REAKTYWACJA

Stroje z Godzieszowej na dożynkowy pokaz mody podbiły serca jurorów
i publiczności

w latach 1960 – 1989 i uczestniczyły w nim
prawie wszystkie mieszkanki wsi. Po
wielu
latach
aktywności
działalność
koła zanikła. Pomysłodawcami reaktywacji byli (o dziwo!) panowie – Dariusz
Śmichura i sołtys wsi Henryk Miziniak. 16
lutego 2012 r. oficjalnie wybrano władze
koła. Przewodniczącą została Zofia Eisler.
26 marca roku 2012 koło zostało zarejestrowane w Wojewódzkim Związku
Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych we
Wrocławiu. Aktualnie do koła należy 21 osób
w tym dwóch panów, którzy służą męskim
wsparciem we wszystkich działaniach.

Aktywnie i twórczo
Najważniejszą imprezą organizowaną przez
koło jest czerwcowe Święto Tulipanowca,
które odbywa się w podworskim parku.
Impreza obfituje w wiele atrakcji. Duży nacisk położony jest na zabawy dla dzieci.
Z myślą o nich organizowane są liczne konkursy
z nagrodami. Ważnym punktem działalności
koła jest również udział w dożynkach gminnych. Przygotowania rozpoczynają się na 2-3
miesiące przed imprezą. – Najwięcej czasu zajmuje nam wykonanie wieńca dożynkowego.
W przygotowaniach biorą udział wszystkie członkinie koła. Pomagają nam również
pozostali mieszkańcy. Zawsze wkładamy
w to mnóstwo serca, ale nasze starania są

docenianie. W ubiegłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy
wieniec, stoisko oraz w pokazie mody dożynkowej –wspomina Zofia Eisler. Zaledwie po roku działalności koła wójt gminy
Długołęka wyróżniła je przyznając statuetkę
i tytuł „Osobowość Gminy Długołęka 2013”.

Paryskie podboje
Aktywność koła nie kończy się na organizacji imprez. We wrześniu ubiegłego roku
członkowie zorganizowali sobie wycieczkę
do Paryża. - Koszty wyjazdu zostały pokryte
z funduszy, jakie udało nam się wypracować
w ramach działalności koła m.in. za nagrody, jakie otrzymaliśmy w konkursach
dożynkowych – mówi Renata Hruszowiec. - Teraz pracujemy na kolejny wyjazd.
Chcielibyśmy odwiedzić Bawarię lub Moskwę
– dodaje. Działalność koła wiąże się czasem
z trudnościami. - Nasze możliwości są obecnie ograniczone. Przede wszystkim brakuje
nam pomieszczenia na organizowanie zebrań
i spotkań. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że
władze gminy uwzględniły w swoich planach rozwojowych budowę świetlicy wiejskiej
w Godzieszowej. Da nam to możliwość
realizacji kolejnych planów i marzeń, a tych
mamy wiele – podkreśla przewodnicząca koła.
opracowała Anna Chomicka
wydział promocji gminy
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

skok w przeszłość

Generał Strachwitz

z szachulcowego dworu
G

Angielski inżynier Edwin Budding
w 1830 r. opatentował nieziemski
wynalazek – kosiarkę do trawy.
To nowoczesne urządzenie miało
ułatwić pracę przy pielęgnacji
ogrodów a stare kosy miały
odejść w zapomnienie.
Tymczasem Strachwitzowie
- właściciele Pruszowic,
posiadali coś znacznie cenniejszego
i skuteczniejszego – gęsi.

ęsi rewelacyjnie pielęgnowały tereny zielone a ich
dzioby były dokładniejsze
od najlepszej kosiarki.
W dodatku doskonale użyźniały glebę.
Dziś ta archaiczna metoda wciąż jest
stosowana chociażby w ogrodach
pałacu Moritzburg pod Dreznem.

fot. Internet

Kim byli Strachwitzowie?

Makieta dworu z Muzeum Miejskiego Wrocławia

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

Arystokratami, milionerami, mecenasami sztuki a przede wszystkim
rolnikami. Na terenie Śląska posiadali ponad 26 tys. hektarów pól oraz
kilka siedzib rodowych. Niestety
ta w Pruszowicach nie przetrwała.
Kiedyś przepiękny, szachulcowy dwór
położony nad malowniczymi stawami, dzisiaj pełna uroku ruina. Tylko
ogromne samozaparcie współczesnych
właścicieli i jeszcze większe nakłady
finansowe mogłyby ocalić to miejsce
od zapomnienia. Dwa lata temu
w Starym Ratuszu we Wrocławiu
odbyła się wystawa, której przedmiotem była architektura. Można było
obejrzeć zdjęcia i grafiki szachulcowych
rezydencji rozsianych po całej Polsce.
Największą uwagę zwiedzających
przykuła przepiękna makieta dworu
w Pruszowicach. W tym okazałym
domu zimą 1898 r. przyszedł na świat
baron Mauritz Strachwitz. Tam też
spędził dzieciństwo, biegał po łąkach,
łowił ryby, psocił i bawił się jak
jego rówieśnicy. Z biegiem lat odebrał solidne wojskowe wykształcenie
a ścieżka jego kariery doprowadziła
go do stopnia generała dywizji. Brał
udział w bitwie o Francję, blokadzie
Leningradu i tajnej operacji „Kieszeń”,
której celem było podbicie półwyspu
kurlandzkiego. Nigdy nie powrócił
z ostatniej misji. Został pojmany
przez sowietów kilka dni przed zakończeniem II wojny i zesłany w głąb
Rosji. Jego nowym domem został

obóz jeniecki pod Jekaterynburgiem
na Uralu. Spędził tam w morderczych
warunkach osiem powojennych lat.
Umarł na dwa dni przed swoimi 54
urodzinami, nigdy nie powracając do
Pruszowic, w których pozostawił troje
dzieci. Dzisiaj na stronie internetowej
rodu Strachwitz aż kipi od ciekawostek
dotyczących członków tej rodziny.
Możemy zapoznać się z prywatnymi
listami z przełomu wieków, zobaczyć zdjęcia dam w kapeluszach, czy
też obejrzeć stare pocztówki wysłane z Pruszowic. To prawda, że po
II wojnie światowej ich majątek na
ziemiach polskich został skonfiskowany a przedstawiciele rodu rozjechali się na cztery strony świata
od Hamburga po Sydney. Jednak pomimo historycznych zawirowań wciąż
świetnie im się powodzi. Utrzymują
ze sobą kontakt, spotykają się na
zjazdach rodzinnych, odwiedzają
Wrocław i Pruszowice. I za każdym
razem, kiedy tu przyjeżdżają towarzyszy im wrażenie, że właśnie wrócili
do domu.
Katarzyna Lichtenstein
mieszkanka gminy

Masz lekk
ie pióro,
dobre oko
do zdjęć
lub głowę
pełną
pomysłów
?
Zapraszam
y do
współpra
cy nad
tworzenie
m „Gazety
Gminy Dłu
gołęka”!
Czekamy
na zdjęcia
,
gotowe te
ksty albo
interesują
ce tematy
.
Propozycj
e można
przesyłać
mailowo
na adres
a.walczyk
@gmina.
dlugolek
a.pl.

Gazeta Gminy Długołęka

5

Z ŻYCIA GMINY

Inwestycja w młodych

fot. Adrian Walczyk

zawsze się opłaca

Wójt gminy spotkała się z prezesami klubów sportowych. Głównym tematem rozmów był budżet na 2014 rok

Pieniądze na rozwój
i rozpowszechnianie kultury
fizycznej to bardzo ważny
punkt w budżecie gminy.
Szczegółowo został on omówiony na spotkaniu wójta
gminy z prezesami klubów
sportowych. Gmina przeznaczy w tym roku na kluby
409 330 zł, czyli o 69 tys.
więcej niż w roku ubiegłym.
Jak podkreślała Iwona
Agnieszka Łebek priorytetem
dla gminy jest wspieranie
rozwoju młodzieży.

N

a wniosek prezesów klubów
wójt gminy postanowiła uwzględnić w budżecie na 2014 roku
pulę środków na zatrudnienie i wynagrodzenie dla trenerów drużyn
młodzieżowych, którzy dotychczas często
pracowali w formie wolontariatu. W budżecie ujęto również nowe zespoły zgłoszone
do rozgrywek: Dąb Pruszowice oraz UKS
Academy Kiełczów (8 zespołów dziecięcych).
Wielokrotnie w trakcie spotkania wójt
gminy podkreślała, że bardzo ważne
jest dla niej wspieranie rozwoju drużyn
młodzieżowych. Sygnalizowała jednak,
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że niepokojące jest zjawisko powstawania
w jednej miejscowości dwóch klubów.
– Jeżeli w każdej z miejscowości powstałyby
dwa kluby, mielibyśmy ich w sumie 82.
Jeżeli na każdy z nich mielibyśmy przeznaczyć jakąś pulę środków, każdy z klubów
bardzo by na tym ucierpiał, bo budżet nie
jest z gumy – mówiła do prezesów wójt gminy. Z myślą o młodych szkoły są zobowiązane
udostępniać klubom bezpłatnie sale gimnastyczne w okresie zimowym oraz Orliki.

Nadzieja w młodych
Poziom organizacji rozgrywek i szkoleń
młodych sportowców w naszym kraju nie
należy do najlepszych. Często dochodzi do
paradoksalnych sytuacji, w której klub musi
zrezygnować z udziału w zawodach, bo
nie jest w stanie ich opłacić. Żeby uniknąć
dużych wydatków klubom bardziej opłaca się
przegrywać niż wygrywać, bo minimalizuje
to liczbę wyjazdów a tym samym kosztów.
- Czerwone światło z góry często związuje
nam ręce, ale jako gmina jesteśmy zobowiązani wspierać promocję kultury fizycznej
i sportu. Postanowiłam zwiększyć pulę środków w budżecie dla klubów sportowych,
głównie z myślą o drużynach młodzieżowych
- mówiła Iwona Agnieszka Łebek. W sumie
w 2014 roku do rozgrywek zgłoszono 32
drużyny młodzieżowe. Wsparcie ze strony
gminy będzie dla nich na pewno dużym
udogodnieniem. Dodatkowo z okazji Dnia

Działacza Kultury Fizycznej wójt gminy
przyznała nagrody pieniężne dla trzech wyróżniających się klubów: KS Łozina, Tęcza
Brzezia Łąka i Iskra Pasikurowice. W trakcie spotkania rozstrzygnięto również kwestię
budowy kontenerów szatniowych wraz z przyłączami prądu i wody. W tym roku wójt gminy postanowiła przeznaczyć pulę dla klubu
z Długołęki, co umożliwi mu należyte przygotowanie się do sezonu. Zaznaczyła przy
okazji, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie ujęta budowa konteneru dla
Godzieszowej w 2015 roku, która wg nieoficjalnych ustaleń prezesów miała mieć
kontener w tym roku. - Decyzja nie była łatwa,
ale przeważył zdrowy rozsądek. Godzieszowa
ma kontenery, które wytrzymają przez najbliższy
rok. Długołęka nie ma nic - tłumaczyła swoją
decyzję Iwona Agnieszka Łebek. Prezesi
przyznali, że jest to dobra decyzja.
W trakcie spotkania z inicjatywy wójta
podjęto decyzję o powołaniu rady ds. sportu.
W jej skład mogą wejść wieloletni działacze ze
środowiska sportowego, reprezentujący różne
dyscypliny. Co ważne muszą to być mieszkańcy
gminy. Na członków rady wybrano: Waldemara Wielebińskiego, Arkadiusza Jasińskiego,
Wojciecha Kozaka, Pawła Paszkowskiego,
Marka Masternaka, Henryka Benkowskiego
oraz Romana Woźnicę. Rada jest organem
opiniodawczym i doradczym wójta.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAJ
W GMINIE
DŁUGOŁĘKA

sekcja
prawna
Jak nie odziedziczyć długów
po swoich krewnych?

ŁOZINA

Myślisz o kupnie działki poza miastem?
Sprawdź oferty nieruchomości w gminie
Długołęka – jednej z najlepiej rozwijających
się gmin wiejskich w Polsce. Dziś prezentujemy atrakcyjne działki pod zabudowę
mieszkaniową w Łozinie.

P

rocedura spadkowa nie należy do najprzyjemniejszych. Związana jest nierozerwalnie ze stratą
kogoś bliskiego. Nasz smutek może jednak zostać
spotęgowany sytuacją, w której okaże się, że po
zmarłym zostanie nam nie tylko wewnętrzna
pustka, ale również niespłacone zobowiązania.

Ł

ozina jest bardzo dobrze skomunikowana z Wrocławiem,
do którego możemy dojechać w 20 min. drogą ekspresową
S8 („węzeł Łozina”). W miejscowości znajdują się m.in.
przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, ośrodek
zdrowia,
apteka
oraz dwa zabytkowe kościoły. Działają
tu również prężne sekcje sportowe piłkarski KS Łozina oraz Orient Łozina
nia:
– hokej na trawie.
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W momencie śmierci krewnego powinniśmy przeprowadzić
procedurę spadkową. W tym celu należy zwrócić się do sądu
właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego z
wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z ustawą
mamy na to sześć miesięcy. Konstruując wniosek możemy
postąpić w trojaki sposób:

1
2
3

Małgorzata Szczęśniak
wydział planowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

fot. Archiwum

Interesują cię nieruchomości na sprzedaż
w gminie Długołęka? Zadzwoń (71) 323 02 23
lub sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl

przyjąć spadek wprost
przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza
odrzucić spadek

Zobrazujmy więc nasze trzy przypadki. Kazimierz
Długołęcki zaciągnął za życia pożyczkę w wysokości 40 tys. zł.
Po śmierci nie pozostawił po sobie dużego majątku:
samochód, trochę mebli oraz sprzęt RTV o łącznej
wartości 25 tys. zł. W przypadku „przyjęcia spadku wprost”
spadkobiercy odziedziczą jego doczesny majątek wraz
z długiem. W ogólnym rozrachunku będą więc 15 tys. zł „na
minusie”, gdyż z własnej kieszeni będą musieli pokryć wartość
długu. W przypadku „przyjęcia spadku z dobrodziejstwem
inwentarza” spadkobiercy co prawda w dalszym ciągu
musieliby spłacić pożyczkę pana Długołęckiego, ale tylko do
wysokości pozostawionego przez niego majątku – tj. 25 tys. zł.
W tym przypadku wychodzą na zero. Trzecia opcja to
odrzucenie spadku. W takim przypadku przyjmuje się
fikcję prawną, że spadkobierca składający oświadczenie
nie dożył otwarcia spadku. Niesie to jednak za sobą pewne
niebezpieczeństwo, że dzieci spadkobiercy mogą zostać
obarczone ciężarem kłopotliwego spadku. W tym przypadku
konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenie również
w imieniu swoich pociech.
Bartosz Lubasiński
sekcja prawna

Działki na sprzedaż położone są blisko centrum wsi w ładnej i spokojnej okolicy
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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miejscowości pod lupą

Cierpliwość i współpraca

popłacają

Godzieszowa

Sołectwo ludzi życzliwych i pracowitych

P

o wizycie na dalekiej północy czas odwiedzić kolejne
miejscowości w naszej gminie. Tym razem udamy się do
królestwa koni, zwiedzimy malowniczy park, spotkamy się
z niezwykle życzliwymi ludźmi a na deser poczujemy smak
prawdziwych piłkarskich emocji. Zwrócimy również uwagę na szereg
przeprowadzonych inwestycji, o których porozmawiamy z wieloletnimi mieszkańcami. Zapraszamy na wycieczkę do Tokar, Godzieszowej,
Siedlca i Pasikurowic.
Tokary

fot. Archiwum

Sołtys: Henryk Miziniak

Wieś jasna jak Słońce

liczba mieszkańców: 368

Sołtys: Ryszard Chmielewski
liczba mieszkańców: 192
W ciągu ostatnich dwóch lat w Tokarach wybudowano kompleksowe oświetlenie

Jedną z najmniejszych miejscowości w gminie są Tokary.
Nie oznacza to jednak, że nie są tu podejmowane żadne inwestycje.
Wręcz przeciwnie - w ciągu ostatnich dwóch lat trudno nie zauważyć
w Tokarach trwających prac remontowych. Największy nacisk gmina
położyła na budowę oświetlenia drogowego. – Zawsze podkreślałam,
że najważniejsze dla mnie jest podejmowanie inwestycji w każdej
z 41 miejscowości. W Tokarach wybór padł na oświetlenie. Droga
powiatowa biegnąca wzdłuż wsi jest dość wąska i kręta, dlatego
zdecydowałam się na postawienie lamp oraz realizację programu
estetyki wsi, który obejmuje m.in. wykarczowanie poboczy – mówi
Iwona Agnieszka Łebek. Podjęta inwestycja spotyka się z aprobatą
mieszkańców. – Jesteśmy malutką wioseczką, ale nie możemy czuć
się zapomniani. Wiadomo, że ludzie chcieliby wszystko, najlepiej od
razu, ale tak się nie da. Przez miejscowość biegnie droga w dobrym
stanie a dzięki lampom wieczorem jest jasno jak w dzień – żartuje
sołtys wsi Ryszard Chmielewski. Wiele do życzenia pozostawia droga
powiatowa tuż za Tokarami prowadząca do Łoziny, ale gmina ma
w tym przypadku związane ręce. Mieszkańcom najbardziej podoba
się cisza i spokój. Choć we wsi nie ma sklepu ani kościoła, nie jest to
dla nikogo problemem. – Jeśli czegoś potrzebuję wsiadam na rower
albo spacerkiem idę do Siedlca, gdzie mam wszystko: sklep, aptekę
i przystanek kolejowy do Wrocławia – mówi jedna z mieszkanek.
Przez miejscowość kursuje również autobus podmiejski. Choć wieś
jest malutka ludzie nie narzekają na nudę. Dzieci mają do swojej
dyspozycji plac zabaw a starsi chętnie biorą udział w zabawach organizowanych w Godzieszowej, Siedlcu i Łozinie. Przez Tokary często
przejeżdżają rowerzyści. Wzdłuż drogi biegnie zielony szlak, przy
którym, jadąc w kierunku Łoziny, można zobaczyć jeden z dwóch
krzyży pokutnych na terenie naszej gminy.
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fot. Adrian Walczyk

Park podworski w Godzieszowej to prawdziwa wizytówka wsi i efekt ciężkiej pracy
mieszkańców

Godzieszowa leży na granicy dwóch powiatów: wrocławskiego
i trzebnickiego. Wieś jest bardzo dobrze skomunikowana.
W oddalonym o 1 km Siedlcu znajduje się stacja kolejowa,
z której odjeżdża szynobus relacji Wrocław–Trzebnica. Przez
miejscowość przejeżdża również autobus komunikacji podmiejskiej kursujący do Psiego Pola. We wsi znajduje się sklep
spożywczy, kościół, hurtownia materiałów budowlanych,
magazyn płodów rolnych a w pobliskim Siedlcu mieści się
apteka i ośrodek zdrowia. Prawdziwą wizytówką Godzieszowej
jest podworski park. W 2010 roku gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego prawie 125 tys. złotych na jego
rewitalizację (ok. 354 tys. wkład własny). W parku wykonano
ścieżki, postawiono altany, bramę i pomost, zakupiono plac
zabaw, ławki, kosze, tablice informacyjne, stół do ping ponga
a także zadaszoną scenę. Ogromną zasługę przy pracach nad
upiększaniem parku mieli mieszkańcy Godzieszowej. – Gdyby
zobaczył pan jak to miejsce wyglądało wcześniej, złapałby się pan
za głowę. To była dżungla. Zielone światło ze strony gminy było
dla nas bodźcem do działania. Mieszkańcy bardzo zaangażowali
się w rewitalizację. Spędzaliśmy tu każdy dzień ciężko pracując,
czego efekty widać dziś gołym okiem – mówi sołtys wsi Henryk
Miziniak. Efekty są naprawdę spektakularne. Do parku w każdy
słoneczny weekend przyjeżdża mnóstwo rodzin z Wrocławia.
Największe wrażenie robi na nich zarybiony staw, mini zoo
oraz rzadko spotykane gatunki drzew: tulipanowce i cyprysik
błotny. Co ważne park jest bardzo dobrze utrzymany i czysty.
Mieszkańcy zwracają uwagę na to, by turyści zostawiali po sobie
porządek. – Park jest naszą wizytówką i chcemy, żeby wyglądał
pięknie. Odwiedza go setki osób, przyjeżdżają do nas zagraniczne delegacje, była również telewizja – mówi Henryk Miziniak.
Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z miejsca, w którym żyją.
Wieś jest w pełni oświetlona, 90% dróg jest wyremontowanych,
realizowany jest również program bezpieczeństwa i estetyki wsi.
Na jesień w Godzieszowej zostanie oddana do użytku świetlica
wiejska. – Nikt u nas nie powinien narzekać na nudę. Z tak
wspaniałym sołtysem, który jest naszą siłą napędową, aktywnym kołem gospodyń wiejskich i życzliwymi mieszkańcami
tworzymy wspaniałą społeczność, dla której nie ma rzeczy
niemożliwych – mówi Dariusz Śmichura, wiceprzewodniczący
rady i mieszkaniec Godzieszowej.
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

miejscowości pod lupą
Pasikurowice

Kiedyś góra błota, dziś wizytówka gminy

Siedlec

Mekka koniarzy i miejsce wielu inwestycji

fot. Internet

Sołtys: Salomea Wanda Fidler
liczba mieszkańców: 735

Sołtys: Alina Cal
liczba mieszkańców: 752
Siedlec to prawdziwa mekka dla miłośników koni

Siedlec przez wielu nazywany jest mekką koniarzy. To właśnie tutaj
z inicjatywy Dariusza Śmichury organizowane są dwie największe
imprezy końskie w regionie – Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu
oraz Święto Konia. Każdego roku imprezy przyciągają sympatyków
koni z całej Polski a wśród zawodników można również spotkać
osoby z zagranicy. W Siedlcu prężnie działa stadnina koni Victor,
która organizuje szkolenia z jazdy konnej zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących jeźdźców. Klub organizuje również
kilkudniowe obozy treningowe, zapewniając nocleg oraz wyżywienie.
Swoją stadninę prowadzi również mieszkający we wsi Honorowy
Obywatel Gminy Długołęka prof. Andrzej Lange. Siedlec jest bardzo
ważną miejscowością na szlaku komunikacyjnym Wrocław–Trzebnica. Znajduje się tu stacja kolejowa. Przez wieś przejeżdża również
autobus komunikacji podmiejskiej. Do dyspozycji mieszkańców jest
sklep, apteka, ośrodek zdrowia oraz stacja benzynowa. – Pani wójt
bardzo dba o naszą miejscowość, podobnie jak o każdą wieś w gminie. Nie ma takiej wioski, w której nie ma realizowanych inwestycji.
Dziwię się dlaczego niektórzy ludzie piszą jakieś niedorzeczne paszkwile. Na pewno gdyby któryś z nich wskoczył na stołek, dbałby
tylko o czubek własnego nosa – mówi sołtys wsi Alina Cal.
Na przestrzeni ostatnich lat w Siedlcu zostało zrealizowanych kilka
dużych inwestycji. Systematycznie są utwardzane i remontowane
drogi m.in. na ul. Orzechowej, Ogrodowej, Cichej, Piaskowej,
Słonecznej, Pięknej oraz Miłej. W sumie wartość tych remontów
grubo przekroczyła 1 mln złotych. Większość wsi jest oświetlona,
pobocza przy drodze są wykarczowane a rowy wyczyszczone.
– Droga powiatowa biegnąca wzdłuż wsi jest w bardzo dobrym stanie. Czekamy tylko kiedy powiat zdecyduje się na budowę chodnika,
który by się bardzo przydał, szczególnie przy szkole – mówi pani
sołtys. - Ludzie przychodzą do mnie i zgłaszają swoje potrzeby, żebym
je kierowała do gminy. Najczęściej proszą o kanalizację. Oczywiście
cierpliwie poczekamy na swoją kolej, bo gmina jest duża a potrzeby
ma każdy – dodaje. We wsi prężnie działa najstarsze koło gospodyń
wiejskich. Panie spotykają się w tutejszym zespole szkół, zarządzanym
przez panią Marię Biegańską.
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Kamila Kochaniec

Przez Pasikurowice biegnie wyremontowana, oświetlona droga z chodnikami

Aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu Pasikurowice tonęły w błocie a przez centrum wsi przechodziło stado
bydła. - Rodzice ubrani po kolana w kalosze nosili swoje dzieci na
przystanek, żeby te nie wybrudziły sobie ubrań od błota – wspomina Salomea Wanda Fidler, sołtys wsi. Dziś Pasikurowice są
jedną z wizytówek gminy Długołęka. Mieszkańcy mają do swojej
dyspozycji asfaltową, oświetloną drogę z chodnikami, dwa sklepy,
kościół, stację kolejową, prężnie działającą świetlicę GOK a także
filię biblioteki. – Mieszkam tu od urodzenia a wioska pięknieje
z roku na rok. Jestem bardzo wdzięczna pani wójt i radzie za
podjęcie tak wielu inwestycji. Jestem pod ogromnym wrażeniem,
jak widzę zmieniającą się dookoła rzeczywistość – dodaje pani
sołtys. We wsi prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna. – Strażacy
są nieocenieni. Dbają o nasz park oraz pomagają przy organizacji
różnych festynów, czy dożynek wiejskich. Zawsze są zwarci
i gotowi do pomocy – mówi jeden z mieszkańców. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęta jest budowa remizy strażackiej
dla OSP Pasikurowice. Prawdziwą wizytówką wsi jest oddana
do użytku na początku zeszłego roku ul. Kwiatowa. – To nasz
wzorcowy deptak. Wielu mieszkańców chętnie korzysta z niego
w trakcie niedzielnych spacerów. Ulica jest w pełni oświetlona,
ma również chodnik – mówi Barbara Sułek, radna gminy. Koszt
inwestycji to ponad 1,6 mln złotych. Kolejną wizytówką wsi jest
najstarszy klub piłkarski w gminie Iskra Pasikurowice, sprawnie
zarządzany przez Arkadiusza Jasińskiego. W sezonie 2013/2014
drużyna awansowała do wrocławskiej klasy okręgowej. Mecz
piłkarski w Pasikurowicach to prawdziwe święto. – Na mecze
naszej „Iskierki” chodzę od czterdziestu lat. To coś więcej niż klub.
Na pewno pan nie pamięta, ale „Iskierka” grała kiedyś w trzeciej
lidze a na naszej płycie gościliśmy kiedyś Zagłębie Lubin – mówi
jeden z kibiców. Pasikurowice to również kopalnia wielkich
talentów. To właśnie tu mieszka m.in. Anna Wyszkoni – była
wokalistka zespołu „Łzy”. Z naszych rodzimych artystów warto
wymienić: doskonałą malarkę Romualdę Górniak, państwa
Lukasków (Gminna Orkiestra Dęta), państwa Szynol, którzy
prowadzą pracownię ceramiczną oraz panią Jadwigę Lewicką,
która mimo upływu lat, robi przepiękne ręczne hafty. Pasikurowice to naprawdę dobre miejsce do życia. Z jednej strony cisza
i spokój, z drugiej doskonałe połączenie z Wrocławiem i doskonale rozwinięta infrastruktura. – Do pełni szczęścia brakuje
nam jeszcze kanalizacji, ale wiem, że cierpliwość i współpraca
popłacają. Pani wójt musi dbać o każdą wieś, dlatego poczekamy.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko – mówi pani sołtys.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy
Gazeta Gminy Długołęka

9

Z życia gminy

Sesja budżetowa

– kierunki dalszego rozwoju gminy
Jedną z najważniejszych sesji
w roku jest sesja budżetowa.
W trakcie jej obrad radni
niemal jednogłośnie przyjęli
projekt budżetu na 2014 roku,
co jest niewątpliwie dużym
sukcesem wójta gminy. Radni
zaakceptowali dochody gminy
w kwocie 90 204 770 zł
a wydatki na poziomie
96 884 770 zł.

G

rudniowa sesja rady gminy to jedna z najważniejszych sesji w roku.
Rada podejmuje decyzje
dotyczące przyjęcia wieloletniego
planu finansowego (tzw. WPF) oraz uchwały
budżetowej na kolejny rok. Oba dokumenty
muszą być zgodne - inwestycje realizowane
w danym roku muszą być ujęte w WPF, aby
mogły zostać realizowane. W ostatecznym
głosowaniu budżet przyjęto przeważającą
ilością głosów. „Za” głosowało 18 radnych
a jedynie dwóch „wstrzymało się” od głosowania. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zaplanowano na poziomie 90.204.770 zł
(dochody bieżące – 84.513.596 zł i majątkowe
5.691.174 zł), natomiast wydatki na poziomie
96.884.770 zł (bieżące – 70.370.918 zł i majątkowe – 26.513.852 zł).

Podział funduszy w 2014 r., czyli
najważniejsze składowe budżetu
Największa pula środków w najbliższych latach zostanie przeznaczona na rozbudowę kanalizacji: w 2014 - 7,5 mln zł, 2015 r. - 7,8 mln
zł, 2016 r. - 10 mln zł, a w 2017 r. – 8 mln zł.
Na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zabezpieczono 300 tys. zł w roku
2014 i 100 tys. zł w 2015 r. W WPF przeznaczono olbrzymie środki na rozbudowę dróg.
W 2014 r. 5,5 mln zł a w 2015 r. 4. mln zł.
Projekty dróg i chodników pochłoną odpowiednio: 180 tys. zł w 2014 r., 150 tys. zł w 2015 r.
i 300 tys. zł. w 2016 r. Na budowę dywaników asfaltowych (czyli na modernizację dróg)
przeznaczono w 2014 r. 4,5 mln zł i w 2015 r.
2 mln zł. W nowym roku kontynuowany będzie program estetyki wsi oraz utrzymania czystości i porządku w obrębie pasa drogowego.
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Miniony rok w liczbach
n Korespondencja wpływająca – 42.118 pism (w 2012 r. było ich 32.800)
n Korespondencja wychodząca – 49.457 pism
n Zlecone i nadzorowane zadania z zakresu inwestycji i usług – ponad 400 na kwotę 53 mln zł
n Zadania prowadzone były w 34 wsiach
n Wydane uzgodnienia, decyzje i warunki dot. rozbudowy sieci, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
i zajęcia pasa drogowego – ok 2.000
n Złożone wnioski o dofinansowanie – 29 na łączną kwotę 7.680.000 zł
(18 z nich uzyskało dofinansowania, 6 jest w trakcie weryfikacji na łączną kwotę 6.400.000 zł,
5 z nich na kwotę prawie 1.300.000 przeszło ocenę formalną i jest na liście oczekujących)
n Liczba podatników – 15.300
n Liczba wniosków o umorzenie podatków – 39 na kwotę 33.900 zł
n Liczba zameldowanych mieszkańców (stan na 30.12.2013 r.) – 24.796
n Liczba mieszkańców na podstawie deklaracji na śmieci – 26.863
n Zarejestrowane deklaracje podatkowe – 8.630
(wg szacunku jest to ok. 95 % deklaracji, które powinny były wpłynąć do urzędu)
n Liczba powstałych działalności gospodarczych założonych przez osoby fizyczne – 267
n Liczba małych firm na terenie gminy – 3.191
n Liczba sprzedanych nieruchomości w trybie przetargu – 9 na łączną kwotę 1.723.965 zł
n Liczba sprzedanych nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 2 nieruchomości na kwotę 20.500 zł
n Renta planistyczna – liczba wydanych decyzji – 13 na kwotę 183.640 zł
n Renta planistyczna – wszczęto nowe postępowania na kwotę 114.000 zł
n Nabyto i pozyskano nieruchomości na kwotę 900.000 zł.
n Zawarto 36 umów dzierżawy
n Dla 42 działek toczy się postępowanie odszkodowawcze
n Dla 18 działek zostały wydane decyzje, które zakończyły się wypłatą odszkodowań na kwotę ok. 250.000 zł.

W ramach programu zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych na łączną
kwotę 1,7 mln zł a w kolejnych dwóch latach
zabezpieczono po 1 mln zł. W trakcie realizacji
znajdują się prace projektowe budowy dwóch
świetlic wiejskich: w Godzieszowej i Stępinie. W br. na ten cel zaplanowano 1,2 mln
zł. Dwa duże zadania, które będą realizowane
w najbliższych latach to kontynuacja rozbudowy szkoły w Długołęce oraz rozbudowa szkoły
w Kiełczowie. W 2014 r. w ramach II etapu prac
w szkole Długołęce przygotowana zostanie
kotłownia, ogrzewająca cały budynek, której
koszt wyniesie 200 tys. zł. Pierwszy etap inwestycji w Kiełczowie będzie z kolei polegać na
budowie nowego obiektu wraz z „łącznikiem
sportowym”, w którym znajdzie się siłownia
i ścianka do squasha oraz szatnie i łazienki.
Środki, jakie planuje się przeznaczyć na tę
inwestycję to w sumie ok. 7,63 mln zł (z czego w 2014 r. – 3,5 mln zł). Oddanie budynku
do użytku planowane jest na przełomie lipca
i sierpnia 2015 roku.

Nowe stawki za wodę i ścieki
Głównym tematem obrad był oczywiście
budżet. Na sesji podjęto jednak szereg innych
ważnych dla gminy uchwał. Zatwierdzono m.in. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków (szczegóły na str. 11), Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
oraz Gminny Program Przeciwdziałania,
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W wolnych wnioskach zgłoszony został postulat klubu „W przyszłość”
o wszczęciu procedury utworzenia nowej gminy Kiełczów. W chwili obecnej wniosek jest
analizowany pod kątem formalno-prawnym.
Zainteresowanych szczegółowymi zapisami przyjętych na sesji uchwał odsyłamy na
www.gmina.dlugoleka.pl do zakładki
BIP.
Kamil Kochaniec
wydział promocji gminy
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

Podatki i inne opłaty w 2014
W nowym roku podatkowym
mamy dla Państwa dobrą
wiadomość. Stawki podatkowe nie uległy zmianom
w porównaniu do ubiegłego
roku. Poniżej przedstawimy
najważniejsze informacje
i terminy, o których należy
pamiętać.

Jak dokonać opłat
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?

W

nowym roku nie zmieniają się
opłaty za wywóz odpadów. Stawka za odpady segregowane wynosi
11,50 zł, za niesegregowane 23 zł i jest liczona
od każdej osoby zamieszkującą nieruchomość.
Opłaty są wnoszone w systemie kwartalnym
i powinno się je wpłacać: do 15 stycznia, 15
kwietnia, 15 lipca, 15 października. Kwoty wynikające ze złożonych deklaracji należy przelać na rachunek bankowy: Gmina Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział w Długołęce nr. 41 9584 1021 2003 0300 0101 0046
lub uiścić w kasie urzędu gminy lub u sołtysów.

Chcesz płacić mniej za śmieci?
Koniecznie złóż wniosek

W

2014 r. należy ponownie złożyć wnioski o dopłaty dla mieszkańców
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Będą one przyznawane na okres od miesiąca, w którym złożono wniosek, dokońca roku kalendarzowego.
Z ulg mogą skorzystać rodziny wielodzietne
(na trzecie i każde kolejne dziecko, które nie
ukończyło 18-go roku życia), emeryci, których
dochód netto nie przekracza 1500 złotych oraz
rodziny, w których przynajmniej jedna osoba pobiera zasiłek stały lub okresowy. Kwota
dopłaty wynosi 6 zł, co oznacza w praktyce,
że wspomniani mieszkańcy za segregowane
śmieci zapłacą 5,50 zł, a nie 11,50 zł. Decyzje
o przyznaniu dopłat są terminowe i są wydawane na bieżący rok kalendarzowy.
Z każdym nowym rokiem należy ponownie
składać wnioski wraz z kompletem dokumentów. Wnioski dostępne są na www.gmina.dlugoleka.pl oraz w urzędzie gminy.
Paweł Matysiak
wydział ochrony środowiska
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Podatek od nieruchomości (stawki za 1m2 powierzchni użytkowej)
mieszkalnych	
0,73 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gosp.	
22,82 zł
zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym	
10,65 zł
związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	
4,63 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego	
7,66 zł

Podatek od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z zastrzeżeniem zapisu litery b
1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
wykorzystywanych wyłącznie na działalność komunalną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców
gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gromadzenia odpadów na składowisku

Podatek od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	
0,88 zł/m2 powierzchni
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne referencyjne lub elektrowni wodnych	 4,51 zł/ha powierzchni

Podatek rolny – 60 zł za 1 kwintal żyta
Podatek od środków transportowych
od samochodu ciężarowego 		
w zależności od dopuszczalnej 		
masy całkowitej pojazdu: 		
			

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	
od 5,5 tony do 9 tony włącznie	
od 9 ton do 12 ton	
równej lub wyższej niż 12 ton

719 zł
1 208 zł
1449 zł
od 2049 zł do 2712 zł

od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów:			
od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem
związanej z działalnością rolniczą
prowadzoną przez płatnika podatku
rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą
autobusu w zależności 			
od liczby miejsc siedzenia:

od 3,5 tony do 12 ton		

1 679 zł

równej lub wyższej niż 12 ton	

od 1695 zł do 2716 zł

od 7 ton do 9 ton	
od 9 ton włącznie do 12 ton	
równej lub wyższej niż 12 ton	

1088 zł
1448 zł
od 1513 zł do 2133 zł

mniej niż 30 miejsc		
równej lub wyższej niż 30 miejsc	

1679 zł
2 124 zł

Wysokość cen za dostarczoną wodę (cena w zł za 1m3)			
		
stawka netto
stawka brutto
odbiorcy indywidualni		
3,91		
4,22		
podmioty gospodarcze
4,4		
4,75		
instytucje użyteczności publicznej 4,29		
4,63
Wysokość cen za odprowadzone ścieki (cena w zł za 1m3)
- kanalizacja MIRKÓW						
odbiorcy indywidualni		
4,68		
5,05
podmioty gospodarcze		
4,68		
5,05
instytucje użyteczności publicznej 4,68		
5,05
Wysokość cen za odprowadzone ścieki (cena w zł za 1m3)
- kanalizacja BOROWA						
odbiorcy indywidualni		
7,67		
8,28		
podmioty gospodarcze		
7,67		
8,28		
instytucje użyteczności publicznej 7,67		
8,28		
*taryfy mają zastosowanie od 09.02.2014 do 08.02.2015 r.			

Wysokość dopłaty
w zł brutto
0,17
0,03

Wysokość dopłaty

Wysokość dopłaty
3,23
3,56
2,32

Stawka opłaty abonamentowej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazanie wodomierze za 1 miesiąc		
				
stawka netto
stawka brutto
odbiorcy indywidualni,
podmioty gospodarcze,
instytucje użyteczności publicznej		
5,84		
6,31
Stawka opłaty abonamentowej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody za 1 miesiąc		
odbiorcy indywidualni,
podmioty gospodarcze,
instytucje użyteczności publicznej		
3,06		
3,3
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dotacje

Mamo wracaj do pracy!
Trwa rekrutacja
uzupełniająca do projektu
„Maluchy do żłobka – Mama
wraca do pracy”.

R

odzice oddający dziecko do żłobka
nie muszą uiszczać opłat za jego
pobyt w placówce. Dofinansowanie pozwoliło na zakup wyposażenia żłobka - sprzętu AGD, pomocy dydaktycznych i zabawek. Aktualnie prowadzona
jest rekrutacja uzupełniająca do projektu.
O miejsce w żłobku mogą starać się:

1

Osoby powracające na rynek pracy do
swojego miejsca pracy, po przerwie
związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, mające miejsce zamieszkania
na terenie gminy Długołęka;

2
3

Osoby powracające na rynek pracy,
po przerwie związanej z urodzeniem
i/lub wychowaniem dzieci, mające
miejsce zamieszkania na terenie gminy
Długołęka;
Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy,
po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka,
mające miejsce zamieszkania na terenie
gminy Długołęka.
Zainteresowane udziałem w projekcie osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem
uczestnictwa oraz wypełnienie niezbędnej
dokumentacji rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce Żłobek. Doku-

menty można składać osobiście w Urzędzie
Gminy w Długołęce (w pokoju nr 126).
UWAGA! Mamy, które złożą deklaracje
uczestnictwa w projekcie w naborze
uzupełniającym wpisywane będa na listę
rezerwową. Przyjęcie dziecka z listy rezerwowej do żłobka możliwe będzie w chwili
zgłoszenia pisemnej rezygnacji uczestnika z
udziału w projekcie.
Ewa Marzec
specjalista ds. obsługi projektu
Projekt jest współfinansowany ze środków
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1
i integracja społeczna”, działanie 1.5 „Wspieranie
rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
w gminie od 1 kwietnia 2013 r.

Europejskiego
„Zatrudnienie
rozwiązań na
i realizowany

Nowy rok - nowe możliwości
Rok 2013 zakończył siedmioletni okres programowania,
w którym mogliśmy ubiegać
się o dotacje z Unii Europejskiej. Skupiliśmy się więc
na dostępnych środkach krajowych oraz przygotowaniach
do nowej perspektywy
unijnej na lata 2014-2020.

W

2013 r. wystąpiliśmy o dotacje
w kwocie ponad 7 mln. zł. Do
końca roku udało się podpisać
kilka umów na realizację projektów, nadal jednak oczekujemy na decyzje
w sprawie wniosków na łączną kwotę prawie
5 mln. zł. Dotyczą one budowy kanalizacji sanitarnej w Bykowie, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stępinie, Oleśniczce
i Brzeziej Łące oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 6 gminnych szkołach. Pozostałą część
stanowią projekty, które pomimo pozytywnej
oceny, nie zostały wybrane do dofinansowania,
np. ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy.
2014 otwiera nowe możliwości w zakresie środków finansowych. Już w ubiegłym
roku, rozpoczęliśmy przygotowania do nowej
perspektywy 2014-2020. 15 gmin z woj.
dolnośląskiego, podpisało porozumienie,
w sprawie przystąpienia do Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) - instrumentu,
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Pozyskane dotacje w roku 2013 na podstawie decyzji
i/lub podpisanych umów o dofinansowanie (stan na 31.12.2013 r.)
Ile?

Na co?

	Budżet państwa
100 000,00 zł

Przebudowa ul. Brzozowej, Topolowej, Świerkowej i Sosnowej w m. Mirków
(branża drogowa, teletechniczna, instalacje sanitarne i elektryczne)
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2013
Kontynuacja budowy żłobka w Długołęce
Zakup wyposażenia żłobka w Długołęce
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Borowej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Familijnej w Wilczycach

65 996,88 zł
579 991,00 zł
77 875,00 zł
240 000,00 zł
25 000,00 zł
(+ pożyczka: 50 000,00 zł)
73 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ładnej oraz części ul. Wiosennej w Kiełczowie
(+ pożyczka: 146 000,00 zł)
27 000,00 zł
Animator – Moje boisko Orlik 2013 w Kiełczowie, Brzeziej Łące i Łozinie
(Projekty dot. zatrudnienia osoby do organizowania zajęć sportowych
na kompleksach boisk.)
22 500,00 zł
Produkcja programu tv dot. nowego systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w gminie
1 629,75 zł
Leksykon – Kultura w samorządach

	Unia Europejska
25 000,00 zł
25 000,00 zł
55 000,00 zł
30 024,12 zł

Dostawa i montaż siłowni napowietrznych w Brzeziej Łące, Januszkowicach,
Łozinie, Mirkowie i Siedlcu
Zagospodarowanie centrum Bykowa - wykonanie alejek parkowych,
montaż ławeczek oraz koszy na śmieci
Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
Organizacja dożynek gminnych w Węgrowie

29

Liczba złożonych przez gminę wniosków o wsparcie finansowe:
w tym:
wniosków oceniono pozytywnie i uzyskano wsparcie finansowe
- wniosków znajduje się w trakcie oceny
- wniosków to liczba, na którą składają się projekty, które pomimo pozytywnych ocen ,
nie zostały wybrane do dofinansowania, znajdują się na listach rezerwowych oraz zostały
wycofane przez gminę

18
5
6

który umożliwi lepsze wykorzystanie pieniędzy
unijnych. Czynnie uczestniczyliśmy w konsultacjach, dotyczących założeń programów
w ramach, których będziemy mogli ubiegać się
o wsparcie z UE w latach 2014-2020. Jednocześnie przygotowujemy zadania inwestycyjne
w kontekście możliwości pozyskiwania dotacji
z UE, poprzez m.in. opracowywanie doku-

mentów tj. Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Zwarci i gotowi, mamy nadzieję, że kolejna
także będzie dla nas szczęśliwa, a pozyskane
dotacje, mocno zasilą budżet gminy.
Karolina Hornicka
wydział pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych
i współpracy z zagranicą
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Środowisko

fot. Archiwum

Wycinka drzew – konieczność
czy nieuzasadnione działanie?

Realizację projektu wspierało koło gospodyń z Godzieszowej z sołtysem wsi na czele. Pozostałe drzewa zostały
posadzone w Siedlcu

fot. Archiwum

Realizacja projektu „Droga do Natury”
Pod koniec 2013r. w ramach tego projektu na terenie gminy posadzono 70 nowych drzew.
Połowa z nich trafiła do Godzieszwej – w trzech miejscach m.in. przy drodze gminnej
posadzono klony pospolite. Realizację projektu wspierało koło gospodyń z Godzieszowej
z sołtysem wsi na czele. Pozostałe drzewa w postaci brzóz brodawkowych zostały posadzone w Siedlcu, w miejscu gdzie docelowo ma powstać park.

Pod koniec 2013 r na terenie gminy posadzono 70
nowych drzew

“Zwracam się z prośbą o zgodę na ścięcie drzewa rosnącego
na mojej nieruchomości. Jest za duże, a spadające liście
i gałęzie zanieczyszczają moją działkę i zatykają rynny”.
To jeden z wielu przykładów wniosków składanych w urzędzie
gminy. Decyzje jakie są wydawane w tych sprawach nie zawsze
spotykają się ze zrozumieniem mieszkańców.
Jakie są więc podstawy do wydawania takich decyzji?

D

rzewa i krzewy spełniają
niezastąpioną funkcję w przyrodzie. Począwszy od produkcji
tlenu, oczyszczania powietrza
z dwutlenku węgla i zapobieganiu erozji gleby
po tworzenie warunków do życia dla wielu,
często chronionych gatunków zwierząt. Nie
zawsze jednak potrafimy docenić ich znacznie. – Dla niektórych to jedynie materiał na
opał lub „samosiejka”, przez którą całą jesień
muszą grabić liście. Dlatego z dużą rozwagą
podchodzimy do wniosków dotyczących ich
wycinki. Główną wytyczną w tej sferze jest
dla nas ustawa o ochronie przyrody – mówią
pracownicy wydziału ochrony środowiska.

Do czego zobowiązują
nas przepisy prawa
Ustawa określa katalog przypadków
zezwalających na usunięcie drzew z naszej
nieruchomości, za wymaganą zgodą i bez
ponoszenia opłat. Do najważniejszych pozycji w tym katalogu należy zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Ten powód
jest najczęściej wymieniany w składanych

wnioskach. – Oględziny przeprowadzane
w toku postępowania ujawniają jednak często,
że drzewo, które zgłaszane jest do wycięcia jest
zdrowe, a realne zagrożenie nie występuje.
Wtedy też odstępujemy od działania – mówi
Tomasz Bartoszewski kierownik wydziału.
W katalogu ustawodawca wymienia również
drzewa obumarłe lub nierokujące na przeżycie
z przyczyn niezależnych od posiadacza
nieruchomości.
Według zapisów ustawy nie wymaga się
z kolei zezwolenia na usunięcie drzewa,
którego wiek nie przekracza 10 lat oraz drzewa owocowego za wyjątkiem takiego, które
rośnie na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków. Do urzędu wpływają
też wnioski dotyczące wydania pozwolenia
na “przycięcie” bądź „skrócenie” drzew. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski
takie są bezzasadne. Jeśli drzewo ma mniej
niż 10 lat można formować kształt jego korony, bez żadnego zezwolenia. Ustawodawca
umożliwia też na usuwanie gałęzi obumarłych,
nadłamanych lub wchodzących w kolizje
z obiektami budowlanymi lub urządzeniami

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

technicznymi, bez uzyskania formalnego zezwolenia.

Planujmy nasadzenia z rozwagą
Planując nasadzenia na naszych posesjach
kierujmy się zdrowym rozsądkiem: dobierajmy odpowiednią lokalizację i gatunki roślin
(uwzględniając osiągane przez nie rozmiary
i szybkość wzrostu). Pozwoli to uniknąć w perspektywie dłuższego czasu, konieczności wycinania nasadzonych wcześniej drzew, które będą
kolidować z istniejącymi obiektami na naszej
działce. Należy zwrócić uwagę na odległość nasadzanych roślin od granicy działki. Spotykamy się
bowiem z sytuacjami, gdy nasadzone przy samej
granicy działki drzewa utrudniają korzystanie
z nieruchomości sąsiednich. Brak porozumienia między sąsiadami odnośnie ich pielęgnacji nosi znamiona konfliktu sąsiedzkiego
i zgodnie z Kodeksem Cywilnym ma często
swój finał w sądzie.

Kary za działanie wbrew
ustawie są dotkliwe.
Przestrzegamy mieszkańców przed usuwaniem drzew i krzewów bez wymaganych prawem pozwoleń. Stawki kar są bardzo
wysokie i zależą od gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Dla przykładu na osobę, która nielegalnie wytnie na swojej posesji pięćdziesięcioletni
dąb o obwodzie pnia 75 cm, zostanie nałożona
kara w wysokości 47 667 zł.!
Damian Burdka
wydział ochrony środowiska
Gazeta Gminy Długołęka
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inwestycje

2013 pod znakiem inwestycji
– Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie postawić
kanalizacji we wszystkich miejscowościach
w ciągu jednego roku. Na to potrzeba wielu lat.
Staramy się jednak systematyczna rozbudowywać
naszą sieć. W tym roku rozpoczynamy prace
w Bykowie – mówi wójt gminy.

fot. Archiwum

Duży nacisk na remonty dróg

Charakterystyczny budynek publicznego żłobka - w sam raz dla najmłodszych

Przełom roku to dobry moment na podsumowania. Rok 2013 był
dla gminy bardzo owocny pod kątem zrealizowanych inwestycji.
O wielu z nich było bardzo głośno poza granicami Długołęki

N

ajważniejszą inwestycją zrealizowaną w 2013 roku było wybudowanie pierwszego publicznego żłobka w gminie i jednego
z pierwszych w Polsce. Budynek został wybudowany w ciągu 20 miesięcy w ramach realizacji I
etapu rozbudowy zespołu szkolno–przed-szkolnego w Długołęce. Inwestycja pochłonęła w sumie ok. 9 mln zł. W placówce edukacyjną przygodę
rozpoczęło w sumie 225 dzieci. Dlaczego to
właśnie żłobek jest jedną z najważniejszych inwestycji w gminie? – Na przestrzeni ostatnich
lat liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego
gwałtownie wzrasta. Najwięcej osób przybyło
właśnie w naszej gminie. Z reguły są to osoby
młode, które zakładają u nas rodziny. Naszym
obowiązkiem jest zapewnienie im należytej
opieki nad maluchami, podczas gdy rodzice
mogą swobodnie realizować zawodowe marzenia. Poza tym dzięki zakończonej inwestycji

stworzyliśmy w Długołęce kompleksowe zaplecze oświaty – od żłobka do liceum. Dzieci
z naszej gminy nie muszą dojeżdżać do Wrocławia
– wyjaśnia Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy.

Coraz większa sieć kanalizacyjna
Największą bolączką wszystkich gmin
wiejskich jest kanalizacja. Co prawda nowo
przybyli mieszkańcy, szczególnie ci, którzy
przeprowadzają się z miast, muszą się liczyć
z pewnymi utrudnieniami życia na wsi. Gmina
Długołęka radzi sobie z tym problemem doskonale. Sieć kanalizacyjna z roku na rok jest
coraz dłuższa. W ubiegłym roku zakończyła
się budowa sieci wraz z oczyszczalnią ścieków
w Borowej. Koszt inwestycji to prawie 13 mln
zł a prace budowlane były wykonywane od stycznia 2012 r. Zakończono także II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirkowie za
prawie 4,5 mln zł.

Jednym z najważniejszych priorytetów gminy
jest przebudowa róg wraz z odwodnieniem
i oświetleniem ulicznym. – W 2013 roku duży
nacisk położyliśmy na Mirków. Udało nam
się przebudować ul. Brzozową, Topolową,
Świerkową, Sosnową, Akacjową, Bukową,
Klonową, Kasztanową oraz odcinek ul. Jodłowej.
Koszt inwestycji wyniósł prawie 2,5 mln zł
– wymienia Katarzyna Wolicka, kierownik
wydziału remontów i inwestycji. Prace nie
koncentrowały się jedynie na Mirkowie. Przebudowie poddano ul. Polną w Wilczycach (koszt to ponad 1,5 mln zł), ul. Osiedlową i odcinki
ul. Malinowej i Rzecznej w Pasikurowicach
(za 700 tys. zł) oraz ul. Koralową w Kamieniu
(której koszt wyniósł ponad 200 tys. zł).

Pechowy Kamień-Byków
Niestety nie wszystkie inwestycje udało się
zakończyć terminowo. Mowa o budowie drogi
transportu ciężkiego relacji Kamień – Byków,
która trwa od listopada 2012 r. Przyczyną
opóźnienia jest kryzys, który przyczynił się
do ogłoszenia upadłości przez pierwszą firmę
wykonawczą. Gmina musiała ogłosić kolejny
przetarg a to jest jednoznaczne z opóźnieniami.
Wyznaczony termin na zakończenie budowy
drogi to maj 2014 r.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Przyszła zima i sezon odśnieżania

W

iększość dróg na terenie naszej gminy jest odśnieżana bez
konieczności wzywania firmy
ze strony mieszkańców. Są to
w szczególności drogi o największym natężeniu
ruchu oraz stanowiące połączenie pomiędzy miejscowościami. Na drogach mniej uczęszczanych
- o małym znaczeniu komunikacyjnym w kontekście całej gminy, prowadzącymi wyłącznie do
kilku domostw lub rejonów niezabudowanych,
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czy w trakcie budowy – odśnieżanie odbywa się
na wezwanie mieszkańców, sołtysa oraz radnych.
Z ramienia gminy osobą odpowiedzialną za odśnieżanie jest Sławomir Rubak (071) 323-02-14.
Najbardziej kosztownym zadaniem, jakie spadło
w ostatnim czasie na gminę jest obowiązek odśnieżania „ósemki”. – Jak na razie nie otrzymujemy wielu zgłoszeń co do nieprawidłowości
odśnieżania dróg. Oczywiście zdarzają się pojedyncze telefony, ale od razu przekazujemy sprawę do wykonawcy. „Ósemka”, której najbardziej
się obawialiśmy jest cały czas utrzymywana
w dobrym stanie, ale apelujemy do kierowców
o rozważną jazdę – mówi Sławomir Rubak z wydziału remontów i inwestycji.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy

fot. Internet

Tegoroczna zima była do
tej pory bardzo łaskawa dla
drogowców. Piaskarki i pługi
wyjechały na ulice dopiero
w zeszłym tygodniu.

Większość gminnych dróg odśnieżana jest bez
konieczności wzywania firmy przez mieszkańców
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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Inwestycje 2014

- co nas czeka w nowym roku
Nowy rok to nowe wyzwania.
Gmina ma do zrealizowania
nowe plany inwestycyjne.
Na ostatniej sesji w 2013
roku radni zatwierdzili budżet,
dając tym samym zielone
światło na realizację
kolejnych zadań.

fot. Archiwum

J

ednym z najważniejszych zadań
w 2014 roku będzie rozbudowa
szkoły podstawowej w Kiełczowie.
Decyzja o rozpoczęciu inwestycji
jest podyktowana w głównej mierze szybkim
wzrostem liczby mieszkańców Kiełczowa.
Prace rozpoczną się lada moment. Kolejnym
ambitnym przedsięwzięciem będzie budowa
dwóch świetlic wiejskich – w Godzieszowej
i Stępinie. Według koncepcji projektowych
oba budynki będą parterowe z salą główną
wychodzącą na duży, zadaszony taras.
W świetlicach znajdować się będą: zaplecze socjalne, blok kuchenny oraz mała
sala zebrań. Powierzchnia nowego budynku
w Godzieszowej wynosić będzie 170,57 m²,
w Stępinie natomiast 209,89 m². – Świetlice
wiejskie w tych miejscowościach to odpowiedź
na potrzeby mieszkańców – mówi wójt gminy
Iwona Agnieszka Łebek. - Jestem pewna, że
będą one miejscem wielu wydarzeń kulturalnych oraz, że przysłużą się mieszkańcom
do organizowania zebrań, a koła gospodyń
wiejskich w końcu znajdą miejsce do wspól-

Tak będzie wyglądała szkoła podstawowa w Kiełczowie.

nych spotkań i gotowania – dodaje. W kolejnych latach gmina planuje wybudowanie
kolejnych obiektów.

Inwestycje ruszają pełną parą
Na budowę dróg gmina przeznaczyła w tym
roku 5,5 mln zł. Rozpoczęto już procedurę
przetargową wyboru wykonawcy budowy
ul. Borowej (II etap) w Wilczycach. Planuje się
także budowę ul. Zachodniej w Długołęce oraz
Leśnej i części Miodowej wraz z zarurowaniem
rowu w Pasikurowicach. Roboty budowlane
trwają już na ul. Wiśniowej w Mirkowie.
- W najbliższych planach mamy wykonanie
projektów budowy boiska wielofunkcyjnego

w Szczodrem oraz budowy nowych dróg na
terenie naszej gminy – mówi Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału remontów i inwestycji.
2014 rok przynie¬sie również kontynuację
zapoczątkowanego w roku ubiegłym programu estetyki wsi oraz utrzymania czystości
i porządku w obrębie pasa drogowego.
Na budowę nowych punktów świetlnych
przeznaczonych w tym roku zostało 1,7 mln
zł a na modernizację nawierzchni drogowych
4,5 mln zł. Priorytetowym zadaniem gminy jest
rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W tym roku
prace będą prowadzone w Bykowie.
Karolina Pietrzak
wydział remontów i inwestycji

Budujemy świetlice
Rozwój życia kulturalnego to może nie najważniejszy
aspekt społeczny, niewątpliwie jednak przyczynia się do
rozwoju osobistego ale też umacniania więzi między
mieszkańcami. Niestety obiektów, które są miejscem spotkań
mieszkańców wsi jest wciąż za mało.

D

latego w tym roku rozpoczynamy budowę nowych świetlic.
Na początek zaplanowaliśmy
prace budowlane w Godzieszowej
i Stępinie i ten plan chcemy zrealizować
w 2014 r. Według koncepcji projektowych

oba budynki będą parterowe z salą główną
wychodzącą na duży, zadaszony taras.
W świetlicach znajdować się będą: zaplecze socjalne, blok kuchenny oraz mała
sala zebrań. Powierzchnia nowego budynku
w Godzieszowej, wg założeń projektowych,

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

wynosić będzie 170,57 m², w Stępinie natomiast 209,89 m².
– Świetlice wiejskie w tych miejscowościach to odpowiedź na potrzeby ich
mieszkańców – mówi wójt gminy Iwona
Agnieszka Łebek. - Jestem pewna, że będą
miejscem wielu wspaniałych wydarzeń kulturalnych, przysłużą się mieszkańcom do organizowania zebrań, a koła gospodyń wiejskich
w końcu znajdą miejsce do wspólnych spotkań
i gotowania”.
Karolina Pietrzak
wydział remontów i inwestycji
Gazeta Gminy Długołęka
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na sportowo

Co w trawie błyszczy?
Wśród najpopularniejszych
dyscyplin sportowych
w naszym kraju króluje
piłka nożna. Tuż za nią
plasuje się siatkówka
i koszykówka. Można
powiedzieć - klasyczna
wuefowa trójca.
Nas jednak najbardziej
interesuje dyscyplina,
która jest naszym lokalnym
sportem numer jeden.
Chodzi oczywiście o hokej
na trawie dziewcząt z UKS
Orient II Łozina na czele.

Pod skrzydłami ojca dyscypliny
Klub „Orient” został założony w 2006 roku
z inicjatywy uczniów ze szkoły z Łoziny i ich
rodziców. Od 2009 roku jego prezesem jest
Roman Woźnica. Mniej więcej od tego czasu
drużyna systematycznie bierze udział w ogólnopolskich rozgrywkach. Ikoną klubu jest trener Tadeusz Marzec. Przez wielu nazywany jest
ojcem hokeja na trawie dziewcząt. To dzięki
niemu hokej kobiecy przestał być czymś przelotnym. Od 1971 roku odbywają się halowe
mistrzostwa Polski, a od 1976 r. mistrzostwa
na otwartych boiskach. Jako szkoleniowiec
Tadeusz Marzec doczekał się debiutu reprezentacji kobiet na igrzyskach olimpijskich w 1980
roku w Moskwie. Prowadził tam drużynę
wraz z Wojciechem Paczkowskim. – Mieć
w swoich szeregach taką osobowość to
naprawdę wielki zaszczyt. To głównie dzięki
trenerowi i jego technikom szkoleniowym

fot. Karina Woźnica

H

okej na trawie w Polsce to w dalszym ciągu dyscyplina elitarna.
W rankingach popularności
plasuje się w sąsiedztwie rugby,
futsalu, skoków narciarskich i lacrosse. Jednak w naszej gminie hokej stawiany jest na
równi z drużynami piłkarskimi. Wszystko
za sprawą licznych sukcesów, jakie osiągają
młode zawodniczki UKS Orient II Łozina
pod dowództwem Tadeusza Marca. W samym 2013 roku drużyna zdominowała
sześć renomowanych turniejów ogólnopolskich – w czterech zajmując najwyższe trofea
a w dwóch plasując się na drugim miejscu.

UKS Orient II Łozina pod skrzydłami Tadeusza Marca należy do czołówki polskich klubów hokeja
na trawie dziewcząt

możemy się pochwalić licznymi sukcesami. Pan
Tadeusz jak nikt inny potrafi wyłowić z dziewczyn to, co najcenniejsze – mówi prezes klubu
Roman Woźnica. Klub z Łoziny w ubiegłym
roku wielokrotnie sięgał po najwyższe trofea w kraju. Reprezentował województwo
dolnośląskie w rozgrywkach ogólnopolskich
a także wygrał XVIII Międzynarodowy Festiwal Minihokeja w Rogowie.

Jak niewiadomo o co chodzi,
chodzi o…
Największą bolączką elitarnych dyscyplin
sportowych są oczywiście finanse oraz przepisy, które często bywają bezwzględne dla
klubów z niskim budżetem. UKS Orient II
Łozina chcąc brać udział w najważniejszych
turniejach czy w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych musi ponosić ogromne koszty.
Jeden wyjazd to wydatek na poziomie 2 tys.
złotych. Zawodniczki rozgrywają swoje mecze
w różnych zakątkach Polski – najczęściej na
Górnym Śląsku, który jest stolicą polskiego
hokeja na trawie. – Bardzo się cieszymy, że co
roku otrzymujemy od pani wójt wsparcie finansowe w ramach upowszechniania kultury

fizycznej i sportu. To dla nas bardzo ważne.
Oczywiście staramy się znaleźć sponsorów,
którzy zechcieliby wesprzeć nas finansowo.
Póki co musimy sobie radzić wykorzystując
wewnętrzne składki a przedsięwzięcie jest
naprawdę drogie. Roczne utrzymanie klubu
i zapewnienie mu udziału w rozgrywkach to
koszt na poziomie 25 tys. złotych – wylicza Roman Woźnica. Na domiar złego od 2015 roku
zaczną obowiązywać nowe przepisy, które
zobowiązują kluby do rozgrywania swoich
spotkań na boiskach ze specjalną sztuczną
nawierzchnią. W przypadku UKS najbliższe
takie boisko jest w Siemianowicach Śląskich.
Póki co klub z Łoziny rozgrywa swoje mecze na boiskach trawiastych Polaru i Polonii
Wrocław. Od rundy wiosennej będzie grał na
płycie w Łozinie. Na szczęście kłopoty finansowe nie przekładają się na wyniki dziewczyn.
Po rundzie jesiennej podopieczne Tadeusza
Marca zajmują drugie miejsce Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych. Mamy nadzieję, że na
wiosnę dziewczyny powalczą o złoto oraz, że
znajdzie się ktoś, kto złotem sypnie.
Adrian Walczyk
wydział promocji gminy

Adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl
Wydawca: Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka. Druk: „URDRUK” ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Nakład – 4000 egz.
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