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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

S 
ezon urlopowy trwa w najlepsze, ale dla nas wakacje to czas 
intensywnej pracy . W chwili obecnej nasze siły są skoncentro-
wane głównie na budowie kolejnych dróg oraz rozbudowie 
sieci kanalizacyjnej. Jak informowaliśmy w poprzednim nume-

rze oprócz Bykowa, jeszcze w tym roku rozpoczniemy pracę nad siecią 
w Domaszczynie. Nowe drogi powstają w Kiełczowie, Wilczycach, 
Pasikurowicach, Długołęce, Borowej, Godzieszowej, Brzeziej Łące,  
Michałowicach, Zaprężynie, Siedlcu, Kątnej, Rakowie i Bielawie.  
Na tym oczywiście nie koniec. Do końca roku zamierzamy wytypować 
kolejne miejscowości. Równolegle do dróg niebawem przystąpimy do 
budowy chodników przy drogach powiatowych. Wielomiesięczne roz-
mowy prowadzone ze starostwem wreszcie przyniosły efekty. Pierw-
sze chodniki powstaną w Wilczycach oraz w Szczodrem. W pierwszej 
kolejności zależy mi na podjęciu budowy w miejscach najczęściej 
uczęszczanych przez dzieci, czyli przy drogach prowadzących do szkół.  
O wszystkich inwestycjach prowadzonych w pierwszym półroczu 
mogą Państwo przeczytać na str. 10-11. Atrakcyjnym przedsięwzię-
ciem, które być może uda nam się zrealizować jest również budowa 
globalnej sieci ścieżek rowerowych. Póki co trwają negocjacje w 
zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na to zadanie.  
Jeśli wynegocjujemy odpowiednie kwoty przystąpimy do budowy. 
Więcej na ten temat na str.8.  
Poza inwestycjami trwają ostatnie przygotowania do naszego corocz-
nego święta plonów. Już dziś chciałabym zaprosić wszystkich miesz-
kańców do Pruszowic na to niepowtarzalne wydarzenie. Sołtys oraz 
mieszkańcy wkładają całe serce w organizację imprezy. My ze swojej 
strony przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie oraz konkursów  
dla sołectw z nagrodami. Dożynki rozpoczną się uroczystym koro-
wodem dożynkowym oraz mszą świętą koncelebrowaną przez abp. 
Mariana Gołębiewskiego. Serdecznie zapraszam i jestem przekonana, 
że po raz kolejny spędzimy miło czas we wspólnym gronie. 
Na koniec chciałabym Państwa prosić o wsparcie dla rodzin  
z Januszkowic, które w wyniku pożaru straciły cały swój dobytek.  
Pomoc finansowa oraz materialna pozwoli nam na odbudowanie 
tego, co zniszczył ogień. Tylko jednocząc się jesteśmy w stanie zapew-
nić pogorzelcom normalny byt. Pamiętajmy, że taka tragedia mogła 
spotkać każdego z nas. Zjednoczmy się i pomóżmy tym rodzinom.  
Jeśli każdy dołoży od siebie cegiełkę, odbudujemy wspólnie dom.  
Ze swoją prośbą zwracam się również do firm działających na  
terenie gminy, szczególnie specjalizujących się w remontach oraz  
budowach. Bardzo proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy  
Społecznej, który udzieli informacji, jaka forma wsparcia jest  
teraz najpotrzebniejsza. 

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Sportowe emocje w Siedlcu

Po raz kolejny Siedlec był gospodarzem 
Ogólnopolskich Zawodów w Powożeniu.  
W zawodach wzięło udział 31 zaprzę-
gów z całej Polski. Rywalizacja odbyła 
się w trzech konkurencjach: ujeżdżenie, 
zręczność oraz maraton. Zaprzęgi miały 
do pokonania sześć kilometrów. Oprócz 
dobrego wyniku czasowego liczyła się 
również kondycja konia na linii mety. - 
Koń musi dotrzeć na metę w dobrej kon-
dycji. Optymalna szybkość robocza to 14 
kilometrów na godzinę – podkreśla prof. 
Andrzej Lange, prezes stowarzyszenia 
Klub Jeździecki Siwek, które organizuje 
zawody. Poza zawodami organizato-
rzy zapewnili wszystkim uczestnikom 
swojskie jedzenie przygotowane przez 
koło gospodyń z Godzieszowej oraz 
stoiska z konnym asortymentem.
zwycięzcy sześciu kategorii ogól-
nopolskich zawodów w powożeniu
 Kategoria C1 – Sebastian Bogacz
Kategoria C2 – Jacek Kozłowski
Kategoria N1 – Bartłomiej Kwiatek
Kategoria N2 – Jacek Kozłowski
Kategoria L1 – Bartłomiej Kwiatek
Kategoria L2 – Krzysztof Maciak

Święto plonów  
w rytmach disco
W ostatnią niedzielę sierpnia  
w Pruszowicach odbędą się dożynki 
gminne.  Na sołectwa czekają liczne  
konkursy z nagrodami. Dożynki rozpo-
czną się o godz. 12:45 korowodem  

NA SKRóty

Na życzenie mieszkańców Pruszowic na scenie 
wystąpi topowa gwiazda disco polo zespół Classic
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Zawody w Siedlcu to jedna z największych konnych 
imprez w Polsce
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dlugoleka.naszemiasto.pl w zakładce 
plebiscyty. Wspólnymi siłami możemy 
uczynić naszą imprezę największym 
wydarzeniem na Dolnym Śląsku.

Akcja „Wyprawka”

Choć wakacje trwają w najlepsze trzeba 
już powoli myśleć o należytym przygo-
towaniu dziecka do rozpoczęcia roku 
szkolnego. Wiadomo, że wyprawka 
szkolna i podręczniki to zawsze duży 
koszt. Dla niektórych rodzin zdecydowa-
nie nie jest on do udźwignięcia. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje 
akcję „Wyprawka”. Każdy może przynieść 
do siedziby GOPS-u w Długołęce dary 
rzeczowe, takie jak: zeszyty, długopisy, 
plecaki, piórniki, flamastry, kredki, ołów-
ki, bloki rysunkowe przyrządy geome-
tryczne itp. tym sposobem pomożemy 
dzieciakom rozpocząć nowy rok szkolny 
z kompletnym wyposażeniem.

Pracownicy urzędu  
na stażu w Velen
Dwoje pracowników Urzędu Gminy  
w Długołęce - Magdalena Bernasińska  
i Szymon Adamski, odbyło staż w partner-
skim mieście Velen (Niemcy).  Podczas po-
bytu naszym reprezentantom przybliżono 
specyfikę pracy niemieckiego samorządu, 
a także przepisy i procedury tamtejszego 
prawa budowlanego. Pracownicy z Velen 
zaprezentowali polskim gościom realizo-
wane inwestycje (m. in. przebudowywaną 
szkołę podstawową z zastosowaniem 
rozwiązań energooszczędnych). Zorgani-
zowano też spotkanie w Regionalnej Izbie 
Rozwoju. – Wyjazd to na pewno ciekawe 
doświadczenie, z którego można wynieść 
wiele cennych wskazówek. to również 
szansa na rozwój zawodowy – przyznaje 
Magdalena Bernasińska.

Opracował adrian walczyk 
wydział promocji gminy

z życia gminy

z wieńcami oraz  uroczystą mszą świętą 
polową koncelebrowaną przez arcybisku-
pa Mariana Gołębiewskiego. Na scenie 
nie zabraknie akcentów ludowych. Dobrą 
zabawę zapewnią kapele Gieni Dudki  
z Nadolic Wielkich oraz zespół Lejwoda 
z Pasikurowic. Gwiazdami tegorocznych 
dożynek będą zespoły Dwa plus jeden 
oraz Classic. Sołectwa tradycyjnie wezmą 
udział w licznych konkursach. Nowością 
będą konkursy na najpiękniejszą kronikę 
wsi, najlepszy przebój dożynkowy oraz 
najsmaczniejsze pierogi, które będą mia-
ły szansę stać się wizytówką całej gminy. 
Wśród atrakcji nie zabraknie kącika dla 
maluchów, licznych stoisk ze swojskim 
jedzeniem oraz wystawy zwierząt ho-
dowlanych, która od lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem. 
 skrótowy program imprezy na str. 4. 

Świetlica rośnie w oczach

Ruszyły prace nad budową pierwszej 
świetlicy wiejskiej w ramach programu 
budowy świetlic w naszej gminie. Pla-
cówka powstanie pod koniec listopada  
w Godzieszowej. Świetlica będzie 
zlokalizowana w sąsiedztwie boiska 
sportowego, na ogrodzonym i obsadzo-
nym zielenią terenie. Budynek będzie 
jednokondygnacyjny z dwiema salami, 
kuchnią i pomieszczeniami gospodar-
czymi. Do tej pory wykonano roboty 
ziemne, ławy fundamentowe oraz część 
ogrodzenia terenu. Niebawem budynek 
zacznie rosnąć w oczach, bowiem wy-
konawca przygotowuje się do stawia-
nia ścian fundamentowych oraz ścian 
konstrukcyjnych. 

Pomoc dla rodzin  
z Januszkowic
 
Zostało otwarte konto, na które można 
przelewać środki na rzecz poszkodo-
wanych rodzin z Januszkowic, które 
w wyniku pożaru straciły cały swój 
dobytek. 

bank spółdzielczy w oleśnicy
komitet organizacyjny  
zbiórki publicznej
ul. szkolna 40a, 55-095 mirków

numer konta:  
26 9584 1021 2003 0302 2252 0001 

w tytule należy wpisać:  
pomoc na rzecz rodzin  
z Januszkowic poszkodowanych  
w wyniku pożaru  
w dniu 16.07.2014 r. 
 

Koncert Bednarka 
największym wydarzeniem  
na Dolnym Śląsku?
Gazeta Wrocławska organizuje ple-
biscyt „Wielkie odkrywanie Dolnego 
Śląska”, w którym można głosować 
na najlepsze wydarzenie w regionie. 
Nominację w konkursie otrzymały 
również XIII Dni Gminy Długołęka, 
które ściągnęły do parku w Szczod-
rem tłumy ludzi. O zwycięstwie 
decyduje liczba głosów oddanych na 
konkretne wydarzenie. Głosowanie 
odbywa się na trzy sposoby.  
Poprzez kliknięcie na stronie plebis-
cytu w wybraną kandydaturę. Każdy 
użytkownik może oddać maksymalnie 
3 głosy dziennie. poprzez wysłanie 
sms-a na nr 72355 o treści  
wow.24 (dni gminy długołęka). 
koszt wysłania sms-a wynosi 2,46 
zł z Vat. Waga oddanego głosu przez 
SMS to aż 15 głosów. Ostatnim spo-
sobem jest głosowanie przez Facebo-
oka. Więcej szczegółów znajduje się 
na stronie internetowej plebiscytu 

NA SKRóty                    NA SKRóty                    NA SKRóty

Tak będzie wyglądała świetlica w Godzieszowej. 
Bliźniaczy obiekt powstanie w Stępinie
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Koncert Kamila Bednarka w Długołęce ma szansę 
zostać największym wydarzeniem na Dolnym Śląsku
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Każdy mieszkaniec może pomóc dzieciom odpowied-
nio wyposażyć plecak przed nowym rokiem szkolnym
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pożar w Januszkowicach wybuchł 
18 lipca  ok. 19.30. W akcji ratun-
kowej wzięło udział 11 zastępów 
straży pożarnej. Gaszenie pożaru 

trwało prawie trzy godziny. Spłonęło nie-
mal wszystko. W pomoc zaangażowali się 
mieszkańcy Januszkowic. Kiedy ogień pu-
stoszył cały dom część sąsiadów rzuciła się 
na ratunek. Próbowali gasić pożar przed 
przyjazdem straży pożarnej, narażając włas-
ne zdrowie i życie.  – Taka tragedia mogła 
spotkać każdego z nas. W takich chwilach 
trzeba się zjednoczyć i działać. Jeśli każdy 
włączy się do pomocy uda nam się odbu-
dować to, co zabrał ogień – mówi jeden  
z mieszkańców.

cała gmina ruszyła z pomocą

Wójt gminy jeszcze w trakcie akcji ra-
towniczej powołała sztab kryzysowy, który 
zapewnił pomoc poszkodowanym. Akcję 
od samego początku koordynuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina prze-
kazała pogorzelcom najpotrzebniejsze pro-
dukty egzystencjalne, takie jak: żywność, 
odzież, środki higieny i czystości. Do dys-
pozycji rodzin jest również stałe wsparcie 
psychologa.  

Zwęglony dach został pokryty specjalną 
plandeką, aby deszcz i wiatr nie wywoływa-
ły dalszych szkód w uszkodzonej konstruk-
cji. Dla jednej rodziny udało się już znaleźć 
mieszkanie zastępcze. Koszty wynajmu po-
kryje gmina. W dalszym ciągu trwają po-
szukiwania mieszkania dla trzy-osobowej 
rodziny. Wójt gminy powołała Komitet 
Zbiórek Publicznych, w ramach którego 

uruchomione zostało specjalne konto, na 
które można wpłacać pieniądze na pomoc 
pogorzelcom. Środki finansowe można 
również przekazywać do skarbon znajdują-
cych się w urzędzie gminy, u sołtysów oraz 
w sklepach na terenie gminy. Od września 
w pomoc zaangażują się gminne szkoły oraz 
parafie. Zebrane pieniądze zostaną w całości 
przeznaczone na pomoc pogorzelcom. 

potrzebne wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców

Oprócz pieniędzy potrzebne są również 
materiały budowlane. – Liczymy na pomoc 
lokalnych przedsiębiorstw. Będziemy bar-
dzo wdzięczni za przekazanie materiałów 
niezbędnych do odbudowy dachu i spalo-
nego poddasza oraz za pomoc przy pracach 

remontowych – mówi pani Teresa Klimek, 
kierownik GOPS-u.  Wszystkie osoby zain-
teresowane udzieleniem jakiekolwiek wspar-
cia proszone są o kontakt z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej pod numerem (71) 
315 20 50. 

Numer gminnego konta, na które można 
wpłacać pieniądze na pomoc ofiarom pożaru

bank spółdzielczy w oleśnicy 
numer konta: 26 9584 1021 2003 

0302 2252 0001 
w tytule należy wpisać: pomoc na 

rzecz rodzin z Januszkowic poszko-
dowanych w wyniku pożaru w dniu 
16.07.2014 r. 

adrian walczyk
wydział promocji gminy

z życia gminy

w wyniku pożaru w Januszko-
wicach dach nad głową straciły 
dwie rodziny. spłonęło niemal 
wszystko, a jedna osoba  
z ciężkimi oparzeniami trafiła 
do szpitala.  apelujemy 
o pomoc dla pogorzelców.

tragedia w Januszkowicach.

Każda forma pomocy 
mile widziana

Pożar w Januszkowicach pozbawił dwie rodziny dach nad głową
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z życia gminy

emeryci i renciści z różnych miej-
scowości gminy, którzy dzięki sta-
raniom m.in. pani Marii Drozd od 
początku roku działają w jednej 

organizacji. – Myślę, że można nazwać nas 
grupą przyjaciół i znajomych, którzy nie zna-
ją słowa nuda – mówi p. Drozd wybrana na 
przewodniczącą związku. 

razem na wycieczki i na wczasy

Od początku roku emeryci wyjechali już 
na kilka wycieczek krajoznawczych oraz na 
wczasy. W planie mają kolejne wyjazdy, rów-
nież zagraniczne. – Staramy się wspólnie ce-
lebrować uroczystości w ciągu roku, takie jak: 
sylwester, Dzień Kobiet czy Dzień Seniora. 
Chętnie też uczestniczymy w wydarzeniach 
organizowanych przez gminę np. w balach 
seniora – dodaje pani Janina Sołtysiak człon-
kini zarządu. 

emeryturę można spędzić w 
domu wśród czterech ścian lub 
realizując swoje niespełnione 
dotąd marzenia. oni wybrali 
opcję drugą. w tym roku zjedno-
czyli się pod wspólnym szyldem 
zarządu rejonowego polskiego 
związku emerytów, rencistów  
i inwalidów w długołęce.

Seniorzy z Długołęki  
nie znają słowa nuda

Seniorzy z Długołęki nie boją się żadnych wyzwań. Marzy im się założenie chóru

- Działalność związku to nie tylko imprezy  
i wycieczki. Staramy się przekazać innym na-
sze doświadczenie i dzielić się naszymi talenta-
mi – podkreśla przewodnicząca. 

prawdziwe osobowości gminy

Członkowie koła prowadzą zajęcia manu-
alne, uczą się języków obcych oraz prezentu-
ją swoje dzieła podczas gminnych wydarzeń 
- Sami też stale się rozwijamy. Od niedawna 
uczestniczymy w zajęciach wokalnych, gdyż 
marzymy o stworzeniu chóru. – dodaje pani 
Sołtysiak. Działania związku nie mogły po-

zostać niezauważone przez wójta gminy. – 
Zakres działań realizowanych przez związek  
i ich determinacja jest imponująca. Pomoc jaką 
wkładają oni w organizację gminnych uroczy-
stości zasługują na uznanie. Dlatego podczas 
minionych Dni Gminy Długołęka na ręce 
przewodniczącej związku przekazałam specjal-
ne wyróżnienie dla związku pn. „Osobowość 
Gminy Długołęka”  – mówi Iwona Agnieszka 
Łebek. Związek nie spoczął na laurach. Na 
pewno nie raz usłyszymy o ich dokonaniach.

anna chomicka 
wydział promocji gminy

ogólnopolskie  
zawody  

w powożeniu  
w siedlcu, godz. 10

 

dożynki wiejskie 

w bykowie

 

dożynki wiejskie  

w borowej,  

godz. 16

 

Festyn bielawski  
(w sob. od godz. 18, 

w niedz.  
od godz. 15)

 
dożynki wiejskie  

w Januszkowicach 
 

dożynki wiejskie  
w siedlcu

 

dożynki wiejskie 

w kątnej

 
dożynki gminne  

w pruszowicach,  
start o 12:45

 

Skrócony program dożynek

12:45 korowód dożynkowy

13:00 msza św. polowa pod przewodnictwem 

abp Mariana Gołębiewskiego

14:30 występ zespołu ludowego Gieni Dudki

15:25 występ zespołu ludowego Lejowda 

16:00 koncert zespołu Dwa plus jeden

18:00 koncert zespołu Classic

20:00 zabawa taneczna z zespołem Celebrate

22:00 pokaz pirotechniczny

sierpień

09-10
sobota-niedziela

sierpień

16
sobota

sierpień

23-24
sobota-niedziela

sierpień

24
niedziela

sierpień

31
niedziela

sierpień

30
sobota

sierpień

23
sobota

c o,  g d z i e ,  k i e dy  -  W  N A S Z E J  G M I N I E
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     mieJscowości pod lupą

w  ramach naszego cyklu czas sprawdzić jak idą przy-
gotowania do dożynek, gdzie leży prawdziwa końska 
stolica powiatu, gdzie i dlaczego lubią inwestować 
deweloperzy oraz co decyduje o stale zwiększającej 

się liczbie mieszkańców w naszych miejscowościach. Zapraszamy na 
małą wycieczkę do Mirkowa, Ramiszowa, Domaszczyna i Pruszowic.

Sielanka rzut kamieniem od Wrocławia

Mirków to jedna z największych miejscowości w gminie. Na chwilę 
obecną zameldowanych jest tam ponad dwa tysiące mieszkańców. 
Wieś dzieli się na dwie części, a ich naturalną granicą jest biegnąca 
wzdłuż „ósemka”. Największym atutem Mirkowa jest świetna 
lokalizacja. Miejscowość graniczy bezpośrednio z Wrocławiem. 
Do centrum stolicy Dolnego Śląska można dojechać w niecałe 15 
minut. We wsi kursuje komunikacja podmiejska, Polbusy oraz 
prywatni przewoźnicy.  Mieszkańcy mają na miejscu sześć sklepów 
spożywczych, piekarnię, pocztę oraz kościół. Proboszczem parafii 
od ponad dwudziestu lat jest ks. Wacław Kuriata. Dzieci uczą się 
w tutejszym zespole szkolno-przedszkolnym. We wsi jest również 
przedszkole anglojęzyczne. Do gimnazjum i liceum młodzież dojeżdża 
do pobliskiej Długołęki. Mirków jako pierwsza miejscowość w gmi-
nie została niemal w całości skanalizowana. Na miejscu znajduje się 
oczyszczalnia ścieków. Na przestrzeni ostatnich lat gruntownej reno-
wacji uległy niemal wszystkie drogi w Nowym Mirkowie. Przebudo-
wie uległy m.in. ulice: Krótka, Rzemieślnicza, Parkowa, Kościelna, 
Topolowa, Brzozowa, Świerkowa, Sosnowa, Akacjowa, Bukowa, 
Klonowa, Kasztanowa, Wiśniowa oraz część Jodłowej. Wartość 
inwestycji drogowych w Mirkowie na przełomie ostatnich dwóch 
lat przekroczyła ponad 5,5 mln zł. Na remont i przebudowę czekają 
jeszcze drogi w Starym Mirkowie. Jedną z najważniejszych inwestycji 
dla mieszkańców jest budowa chodnika przy ul. Kiełczowskiej.  
Po wielomiesięcznych rozmowach wójta ze starostwem powiatowym 
pojawiło się zielone światło na sfinalizowanie budowy.  
W pierwszej kolejności chodniki będą jednak powstawać w pobliżu 
szkół w Wilczycach i Szczodrem. W Mirkowie trudno narzekać na 
nudę. Najmłodsi chętnie spędzają czas na placu zabaw przy szkole 
oraz na boisku z nawierzchnią tartanową. W parku za kościołem 
znajduje się siłownia napowietrzna. Seniorzy aktywnie udzielają się  
w związku emerytów. W każdy czwartek spotykają się w murach 
szkoły podstawowej. W Mirkowie prężnie działa klub piłkarski GKS 
Mirków/Długołęka, który od tego sezonu rozpocznie zmagania  
w klasie okręgowej. Sołtysem wsi od 1999 roku jest Barbara Król-
Sobocińska. Jak sama przyznaje: - Naprawdę nie mamy powodów do 
narzekania. W Mirkowie cały czas podejmowane są liczne inwestycje. 
W dodatku mamy świetną lokalizację. Jedynym problemem są bra-
wurowi kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów na pobliskiej 
„ósemce”. Często dochodzi tu do kolizji – mówi pani sołtys. 

mirków 

 Tutaj nie oszczędza się na drogach

Niedawno w Mirkowie oddano do użytku kolejne wyremontowane drogi
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Sołtys: Barbara Król-Sobocińska

liczba mieszkańców: 2076
W wielu materiałach promocyjnych naszą gminę określa się mianem 
końskiej stolicy powiatu. Mekką dla koniarzy ze względu na odbywa-
jące się imprezy konne jest Siedlec, ale największe skupisko hodow-
ców znajduje się w Ramiszowie. We wsi znajduje się co najmniej 
sześć gospodarstw świadczących usługi hotelarskie dla koni. Prężnie 
działa tu klub sportowy Platan organizujący nauki jazdy konnej 
na wszystkich stopniach zaawansowania. Ramiszów podobnie jak 
Mirków jest podzielony na dwie części. Naturalną granicą jest łącznik 
Długołęka prowadzący do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. – 
Podział miejscowości nie wpływa korzystnie na podejmowane przez 
nas działania. Osoby mieszkające po drugiej stronie AOW bardziej 
czują się wrocławianami. Nie angażują się w życie społeczne wsi – 
mówi Monika Szczepaniak, sołtys Ramiszowa. Największą bolączką 
mieszkańców jest brak przejścia dla pieszych na łączniku Długołęka, 
który rozdziela miejscowość. – Wiele osób, żeby dojechać do pracy 
korzysta z pętli autobusowej na Pawłowicach. Żeby się tam dostać 
trzeba przejść przez łącznik, co jest wbrew prawu. Nie ma tam syg-
nalizacji dla pieszych, ani pasów. Przejście przez jezdnię jest wielkim 
niebezpieczeństwem. Kierowcy jeżdżą tam z prędkością ponad 100 
km/h – żali się jedna z mieszkanek. Zarządcą drogi jest GDDKiA. 
– Wystosowaliśmy już wiele pism w sprawie budowy przejścia, 
ale odpowiedź cały czas jest wymijająca. Na pewno się nie podda-
my – zapewnia sołtys wsi. Mieszkańcom marzy się jeszcze budowa 
przystanku dla szynobusu kursującego na linii Wrocław-Trzebnica. 
– Jesteśmy jedyną miejscowością na trasie, która nie ma przystanku. 
Jego budowa bardzo by ułatwiła mieszkańcom dojazd do Wrocła-
wia. Najbliższy przystanek znajduje się w Pasikurowicach – mówi 
Monika Szczepaniak. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wstrzymuje się 
z budową, ponieważ czeka na możliwość pozyskania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej. Gmina ze swojej strony zarezerwowała 
środki na realizację inwestycji. Liczba mieszkańców Ramiszowa na 
przestrzeni ostatnich lat gwałtownie wzrosła. Miejscowość przyciąga 
do siebie atrakcyjną lokalizacją oraz licznymi terenami zielonymi.  
We wsi mają powstać dodatkowe 33 ha pod zabudowę mieszkanio-
wą. W ciągu minionych trzech lat w Ramiszowie podjęto inwestycje 
głównie w zakresie remontów dróg oraz budowy chodnika i oświet-
lenia drogowego. Część mieszkańców jest bardzo zaangażowana  
w życie społeczne. – Wspólnymi siłami staramy się doprowadzić do 
porządku nasze boisko, które może być wizytówką wsi i miejscem do 
wspólnych spotkań.  W tym roku angażujemy się mocno w dożynki 
gminne. Przygotujemy  stoisko, pierogi, wieniec, przebój dożynkowy 
i weźmiemy udział w turnieju wsi – zapowiada Monika Szczepaniak.

ramiszów  

Raj dla wszystkich miłośników koni

Ramiszów słynie z koni. Znajdziemy tu hotel oraz ośrodki jeździeckie
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Sołtys: Monika Szczepaniak 

liczba mieszkańców: 318
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     mieJscowości pod lupą

Świetna lokalizacja, liczne tereny zielone, cisza, spokój oraz podej-
mowane inwestycje to czynniki, które skutecznie zachęcają  
ludność napływową do osiedlania się w Domaszczynie. Dostrze-
gają to firmy deweloperskie stawiając tu nowoczesne osiedla 
mieszkaniowe. Domaszczyn leży bezpośrednio przy granicy  
z wrocławskim Zakrzowem. Przez wieś kursują dwa autobusy 
komunikacji podmiejskiej. Jednym dojedziemy do Psiego Pola, 
drugim do Galerii Dominikańskiej. Dzieci uczą się w pobliskiej 
szkole podstawowej w Szczodrem. Starsza młodzież bezpłatnie 
dojeżdża do zespołu szkół w Siedlcu. Na miejscu mieszkańcy mają 
do swojej dyspozycji dwa sklepy spożywcze. We wsi znajduje się 
również kościół, w którym odprawiane są codzienne msze święte. 
Największy nacisk inwestycyjny gmina położyła na rozbudowę 
oświetlenia drogowego oraz modernizację dróg. Na kolejne re-
monty mieszkańcy będą musieli jeszcze troszkę poczekać,  
a wszystko przez plany budowy kanalizacji sanitarnej. Sieć po-
winna zostać ukończona pod koniec 2016 roku. Prace rozpoczną 
się jeszcze w tym roku. Obecnie przygotowywana jest procedura 
wyboru wykonawcy robót. Umowa powinna zostać podpisana na 
przełomie sierpnia i września. Ważną inwestycją w Domaszczynie 
była budowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej, który ciągnie się 
aż do skrzyżowania w Szczodrem. Do pełnej poprawy bezpieczeń-
stwa brakuje jeszcze tylko chodnika przy drodze powiatowej, ale 
póki co starostwo nie ma tej inwestycji w planach. Wizytówką 
wsi jest wpisany na listę zabytków dworek myśliwski pochodzący 
z 1860 roku. Pałacyk był częścią kompleksu pałacowo-parkowego 
w Szczodrem. Obecnie został odbudowany i znajduje się w rękach 
prywatnych. Duże wrażenie robi również kościół parafialny z XVI 
wieku. Domaszczyn jest bardzo chętnie odwiedzany przez rowe-
rzystów. Przez miejscowość biegnie szlak dookoła Wrocławia im. 
Bogusława Turonia. – Nasza wieś jest bardzo zadbana. Duża  
w tym zasługa obecnych władz, które wprowadziły program este-
tyki wsi. Systematycznie odbywają się u nas koszenia poboczy oraz 
zarośniętych rowów. Strzałem w dziesiątkę była również akcja 
sadzenia kwiatów – mówi sołtys Dariusz Iglewski. 

domaszczyni 

Wieś, która rośnie w siłę – kanalizacja w dwa lata

W Domaszczynie można kupić atrakcyjną działkę lub gotowe domki jednorodzinne  
w wysokim standardzie
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Pruszowice to wieś otoczona lasami, stawami i łąkami. To istny raj 
dla osób uwielbiających konne przejażdżki oraz dla wędkarzy. Wieś 
jest dobrze skomunikowana z Wrocławiem. Osoby zmotoryzowane 
mogą dojechać do  stolicy Dolnego Śląska w ok. 20 minut korzystając 
z pobliskiego łącznika Długołęka oraz Autostradowej Obwodni-
cy Wrocławia. Przez wieś kursuje również autobus komunikacji 
podmiejskiej linii 934 jadący do Psiego Pola. Największą siłą wsi jest 
integracja społeczeństwa. Mieszkańcy bardzo mocno angażują  
się w podejmowane przez gminę inicjatywy. To m.in. dlatego wójt 
zdecydowała się na organizację dożynek gminnych właśnie  
w Pruszowicach. Przygotowania terenu pod święto plonów trwają już 
od kilku miesięcy. Impreza odbędzie się w ostatnią niedzielę sierpnia. 
Na scenie wystąpią zespoły Dwa plus jeden oraz Classic. Sołtysem 
wsi jest Krzysztof Florek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. 
Od niedawna we wsi funkcjonuje koło gospodyń wiejskich, którym 
zarządza żona sołtysa pani Iwona. Ponad 20 pań przygotowuje pro-
dukty, które są wizytówką całej wsi, jak np. „ogórki szok” w zalewie 
z chilli czy dżem z cukinii. Gospodynie bardzo angażują się w życie 
społeczne. Ostatnio aktywnie uczestniczyły w  akcji sadzenia kwia-
tów. Dla aktywnych ludzi potrzebne są miejsca, w których można się 
spotkać i razem coś zrobić. Gmina wybudowała we wsi oświetlone 
boisko wielofunkcyjne, które można uruchomić za pomocą telefonu 
komórkowego. – Gdy ktoś chce pograć do późna w piłkę nożną albo 
koszykówkę dzwoni do mnie, żebym włączył oświetlenia. Nie muszę 
się ruszać z domu, wystarczy, że puszczę sygnał z telefonu, a lampy 
się włączają – mówi zadowolony Krzysztof Florek. W pobliżu boiska 
znajduje się plac zabaw. Niebawem ma również powstać pełnowy-
miarowe boisko piłkarskie, na którym swoje mecze będzie rozgrywać 
klub Dąb Pruszowice. To właśnie na tym terenie odbędą się dożynki 
gminne. Pruszowice są skanalizowane, ale tylko częściowo. Kilka 
ulic podłączonych jest do lokalnej oczyszczalni ścieków. W ciągu 
najbliższych lat wieś ma być połączona z Pawłowicami. Największy 
nacisk inwestycyjny został położony na rozbudowę oświetlenia. Choć 
we wsi nie ma chodnika, miejscowość leży na uboczu głównych dróg, 
przez co ruch samochodowy jest niewielki. Mieszkańcy mają na miej-
scu sklep spożywczy, stadninę koni, kościół oraz ośrodek rekreacyjno
-wypoczynkowy Cztery Stawy. Znajdziemy w nim restaurację, bar, 
smażalnię i wędzarnię ryb oraz łowisko. We wsi dominuje nowa 
zabudowa jednorodzinna. Pruszowice to idealne miejsce dla tych, któ-
rzy szukają ciszy, zieleni, nie rezygnując z bliskości miasta. – Jesteśmy 
wsią, która idzie z duchem czasu. Mamy swoją stronę internetową 
oraz profil na Facebooku a w dodatku jesteśmy bardzo aktywni.  
U nas nie można się nudzić – zaprasza sołtys.

pruszowice 

Święto plonów nagrodą za aktywność

W Pruszowicach przygotowania do dożynek trwają od dawna
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adrian walczyk 
wydział promocji gminy

Sołtys: Dariusz Iglewski 

liczba mieszkańców: 727

Sołtys: Krzysztof Florek 

liczba mieszkańców: 474
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z życia gminy / nierucHomości 

borowa jest bardzo dobrze sko-
munikowana z Wrocławiem oraz 
Oleśnicą, zarówno komunikacją 
publiczną (PKS, PKP) jak i samo-

chodem. We wsi funkcjonują m.in. szkoła 
podstawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia, 
apteka, trzy sklepy spożywcze,  restauracje 
oraz zakład produkcyjny. Lokalną atrakcją 
jest odrestaurowany pałac z 1905 r. z zabytko-
wym parkiem. Dla aktywnych Borowa oferu-
je boisko, plac zabaw, siłownię napowietrzną, 
piękne tereny na liczne przejażdżki rowerowe 
oraz jazdę konną w klubie jeździeckim. Dział-
ki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w 
centrum wsi w sąsiedztwie terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodo-
wej, przy zbiegu asfaltowych ulic Jesionowej 
i Akacjowej. Wzdłuż obu ulic poprowadzone 
są sieci infrastruktury technicznej (prąd, wo-

dociąg, kanalizacja sanitarna) z możliwością 
wpięcia. Działki mają kształt zbliżony do pro-
stokątów.

anna kijakowska-polaczek
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami

interesują cię nieruchomości na sprzedaż  
w gminie długołęka? zadzwoń (71) 323 02 23 

lub sprawdź na www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA  borowa

Działki są zlokalizowane w bardzo atrakcyjnej okolicy - nieopodal sklepu, szkoły oraz ośrodka jeździeckiego
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myślisz o kupnie działki poza 
miastem? sprawdź oferty nieru-
chomości w gminie długołęka – 
jednej z najlepiej rozwijających 
się gmin wiejskich w polsce. 
dziś prezentujemy atrakcyjne 
działki pod zabudowę mieszka-
niową w borowej.

Działka: 171/18 
Powierzchnia: 0,0925 ha

Działka: 171/20
Powierzchnia: 0,0927 ha

Cena wywoławcza: 
100 tys. zł brutto  
Termin przetargu: 

koniec sierpnia 2014 r.

Jest szansa na sieć ścieżek  
rowerowych, które połączą gminy

p owstający dokument ma wskazać 
wachlarz możliwych do wpro-
wadzenia rozwiązań komunika-
cyjnych dla zapewnienia kom-

fortu jazdy i bezpieczeństwa coraz większej 
liczby rowerzystów korzystających z dróg  
w gminie. Koncepcja ma wskazać zalecane  
i możliwe miejsca styku z gminami sąsiedni-
mi, tworząc w ten sposób globalną sieć tras 
rowerowych, całkowicie niezależnych od 
granic poszczególnych gmin.

czy ścieżki połączą gminy?

Obecnie trwają negocjacje w zakresie 
możliwości pozyskiwania środków finan-
sowych w ramach partnerskiego projektu 

wchodzącego w skład Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. - Jeżeli uda się wy-
negocjować odpowiednie kwoty na wska-
zane działania i ustalić z władzami powiatu 
wrocławskiego zakres inwestycji (większość 
pożądanych szlaków rowerowych biegnie  
w ciągu dróg powiatowych) przystąpimy do 
programu budowania ścieżek rowerowych – 
mówi wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek. 
Globalna sieć ścieżek rowerowych byłaby 
nie lada atrakcją dla mieszkańców powiatu 
wrocławskiego. Wycieczki rowerowe cieszą 
się coraz większą popularnością, a tworząc 
ku temu dogodne i przede wszystkim bez-
pieczne warunki, liczba użytkowników jed-
nośladów na pewno by się zwiększyła. Na 
terenie gminy Długołęka w każdy weekend 
można spotkać turystów podróżujących na 
dwóch kółkach. 

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Globalna sieć rowerowa byłaby atrakcją turystyczną dla 
całego powiatu wrocławskiego
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w związku z coraz większymi potrzebami mieszkańców, wzrastają-
cą atrakcyjnością gminy i przede wszystkim możliwością pozyska-
nia zewnętrznych środków finansowych, wójt zleciła opracowywa-
nie koncepcji tras rowerowych na terenie gminy długołęka.



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka   9

dzieJe się

siłownie napowietrzne mnożą 
się w naszej gminie jak grzyby 
po deszczu. w tym roku sprzęty 
do ćwiczeń zostaną postawione 
w kępie, domaszczynie, rako-
wie, Jaksonowicach, zaprężynie, 
kiełczówku oraz dobroszowie. 
koszt budowy  to 67,5 tys. zł. 

Ćwiczenia na świeżym powietrzu

Pomysł budowy siłowni na terenie gminy zro-
dził się w 2011 roku. Lokalizowane są one głów-
nie przy placach zabaw, tak aby umożliwić aktyw-
ne spędzanie czasu całym rodzinom. Na chwilę 
obecną z takiej formy wypoczynku mogą skorzy-
stać mieszkańcy 25 miejscowości w gminie.

anna borecka 
wydział spraw obywatelskich

Siłownie napowietrzne są lokalizowane głównie przy 
placach zabaw
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Gdzie możesz poćwiczyć  
na siłowni?
n Pasikurowice n Wilczyce 
n Byków n Borowa n Bielawa 
n Bierzyce n Bukowina 
n Długołęka n Godzieszowa 
n Kątna n Oleśniczka n Stępin 
n Śliwice n Brzezia Łąka 
n Januszkowice n Łozina 
n Mirków n Siedlec 
n Dobroszów n Kiełczówek 
n Raków n Zaprężyn 
n Domaszczyn n Kępa 
n Jaksonowice 

p rzebudowa ul. Borowej jest kon-
tynuacją inwestycji, która zosta-
ła zapoczątkowana w 2008 roku 
przez poprzednią radę gminy. 

Rok wcześnie zlecono wykonanie doku-
mentacji projektowej. Wójt gminy wstrzy-
mywała się z realizacją inwestycji do cza-
su, aż nie zostanie ukończony remont ul. 
Wrocławskiej w Kiełczowie. – Nie było 
sensu budowy skrótu prowadzącego do pla-
cu budowy. Teraz mając w Kiełczowie dro-
gę z chodnikiem, po oddaniu do użytku wy-
remontowanej ul. Borowej, kontynuujemy 
strategię stworzenia ciągu jezdno-pieszego 
prowadzącego do Wrocławia. Niebawem 
rozpocznie się budowa chodnika w Wil-
czycach, dzięki czemu każda z ulic będzie 
bezpieczna zarówno dla pieszych jak i dla 
rowerzystów – tłumaczy Iwona Agniesz-
ka Łebek. Ulica Borowa prowadzi niemal 

bezpośrednio do łącznika ul. Wrocławskiej 
z ul. Bierutowską (2KL) a stąd już nieda-
leko do „ósemki”. Wysoki standard drogi 
jest możliwy dzięki dofinansowaniu, jakie 
gmina otrzymała 15 lipca z rządowego pro-
gramu „schetynówka”, które wyniosło 737 

077 zł. – Jestem zwolennikiem rozwiązań 
docelowych. Cieszę się, że udało się pozy-
skać aż 50% dofinansowania na to zadanie– 
tłumaczy wójt.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

mieszkańcy mają możliwość 
skorzystania z nowego po-
łączenia łączącego wilczyce 
z kiełczowem. wybudowany 
skrót jest częścią komplek-
su jezdno-pieszego, który 
prowadzi bezpośrednio do 
wrocławia. inwestycja zosta-
ła dofinansowana w ramach 
rządowego programu „sche-
tynówka”.

Z Wilczyc do Kiełczowa na skróty

Przebudowa ul. Borowej pozwala na stworzenie bezpiecznego ciągu jezdno-pieszego
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chodniki w Wilczycach i Szczodrem 
będą pierwszymi, które powstaną w 
konsekwencji wielomiesięcznych roz-
mów prowadzonych przez wójta gmi-

ny z władzami powiatu wrocławskiego. Chodniki 
w innych miejscowościach będą sukcesywnie zle-
cane do zaprojektowania i wybudowania. Iwona 

Agnieszka Łebek podpisała w połowie lipca umo-
wę na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w 
Wilczycach. Projekt będzie realizowany na od-
cinku od ul. Malinowej do ostatnich zabudowań 
mieszkalnych w stronę Wrocławia.  Termin do-
starczenia dokumentacji wraz z pozwoleniem na 
budowę wyznaczono do 28 lutego 2015 r. War-
tość prac projektowych to kwota 55 350 zł brutto. 
Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi i zapisami 
Wieloletniego Programu Finansowego budowa 
chodnika ma zostać sfinalizowana w roku 2015. 
Równolegle ma być też opracowywana – na zle-
cenie powiatu wrocławskiego - dokumentacja dla 
chodnika w Szczodrem. Kolejne chodniki, zgod-
nie z propozycją wójta, mają powstać w Siedlcu, 

Brzeziej Łące, Bierzycach, Kiełczowie oraz Mirko-
wie. W budżecie gminy na program poprawy bez-
pieczeństwa przy drogach powiatowych zabezpie-
czono po 700 tys. zł na lata 2015-2018.

karolina pietrzak
wydział remontów i inwestycji

kanalizacja

Do tej pory największa kwota została prze-
znaczona na rozbudowę kanalizacji sanitar-
nej. Sama inwestycja w Bykowie to koszt ok. 
10 mln zł. Niebawem rozpoczną się prace  
w Domaszczynie. W ubiegłym roku zakończy-
ła się budowa kanalizacji w Borowej za blisko 
13 mln zł.

drogi

Na budowę oraz remonty dróg gmina,  
w ciągu pierwszego półrocza, zawarła umowy 
na blisko 10 mln zł. Nowe drogi budowane 
są m.in.  w Wilczycach, Pasikurowicach oraz 
Długołęce. Niedawno do użytku oddano ulicę 
Wiśniową w Mirkowie (kolejne wybudowane 
w tym rejonie drogi), a na przełomie  sierpnia 
i wrześnie zostanie otwarta droga transportu 
ciężkiego Kamień –Byków. Modernizacje na-
wierzchni drogowych  realizowane są aktual-
nie równolegle w siedmiu miejscowościach, 
natomiast w pięciu zostały już zakończone.

oświetlenie
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym 

przez wójta jest systematyczna rozbudowa 
oświetlenia. Na projekty oraz budowę nowych 
punktów oświetleniowych z budżetu gminy 
planujemy wydać ok. 2,5 mln zł. W chwili obec-
nej zawieramy umowy na budowę oświetlenia  
w Borowej, Dobroszowie Oleśnickim, Skale, 
Bielawie i Długołęce oraz Bykowie. Roboty bu-
dowlane trwają w Siedlcu, Długołęce i w Do-
maszczynie, a zakończyliśmy już prace w By-
kowie oraz w Pruszowicach. Natomiast prace 
projektowe dla budowy oświetlenia drogowego 
trwają w 19  miejscowościach. 

dla młodszych i starszych

Jedną z największych inwestycji w gminie  
w tym roku, zaraz po budowie kanalizacji w 
Bykowie, jest rozbudowa szkoły podstawowej  
w Kiełczowie. Wartość inwestycji to blisko  
8 mln zł. Prace budowlane są trakcie realiza-

cji.  W Godzieszowej powstaje  z kolei świetlica 
wiejska. Wartość budowy oraz projektu to kwo-
ta ponad 700 tys. zł. Niebawem podobny obiekt 
powstanie w Stępinie – podpisano już umowę na 
to zadanie. W pierwszym półroczu gmina wyko-
nała również remont dachu OSP Długołęka. 

sport

Gmina nie oszczędza na sporcie. Największą 
inwestycją jest budowa pierwszego kompleksu 
lekkoatletycznego w powiecie wrocławskim w ra-
mach programu „Dolny Śląsk dla królowej sportu”. 
Koszt inwestycji to ponad 600 tys. zł, z czego po-
łowę gmina otrzymała ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego. Modernizacji uległa nawierzchnia 
boiska w Kamieniu , a niebawem przystępujemy 
do remontu nawierzchni boiska w parku w Mir-
kowie. Tereny zielone zostały zagospodarowane 
w Kępie, Januszkowicach oraz w Skale.

adrian walczyk
wydział promocji gminy

inwestycJe

pierwsze półrocze 2014 roku 
obfitowało w wiele inwesty-
cji. na chwilę obecną gmina 
realizuje ponad 70 umów na 
remonty i inwestycje w 32 
miejscowościach na łączną 
kwotę ponad 27,5 mln zł.

po wielomiesięcznych rozmo-
wach wójta ze starostwem 
powiatowym udało się dojść do 
ustnego porozumienia co do bu-
dowy chodników przy drogach 
powiatowych. pierwsze powsta-
ną w wilczycach i szczodrem.

Rok pełen inwestycji  
– kanalizacja, szkoła oraz drogi

Rusza budowa chodników przy powiatówkach.

Pierwsze w Wilczycach i Szczodrem

W przyszłym roku wzdłuż ul. Wrocławskiej w Wilczycach 
będzie biegł nowy chodnik
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inwestycJe w gminie długołęka – i półrocze
Budowa dróg – 4 549 776, 67 zł
Dywaniki asfaltowe – 2 484 979,47 zł
Oświetlenie – 411 942,28 zł
Kanalizacja sanitarna – 10 629 373, 40 zł
Budynki użyteczności publicznej – 8 694 438,92 zł
Sport – 824 016 zł

W SUMIE: 27 594 526,76 zł
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nowe drogi wraz z oświetleniem 
i kanalizacją deszczową powsta-
ną w ciągu ul. Leśnej, Północnej, 
Letniej, Różanej, Ładnej, Wiś-

niowej i Modrzewiowej, a także w sięgaczu 
ul. Ogrodowej oraz odcinku ul. Wiosennej. 
Realizacja inwestycji, ze względu na jej szero-
ki zakres, będzie musiała zostać rozłożona na 
kilka etapów 

praca wre w terenie

Równolegle do trwających na deskach kre-
ślarskich prac projektowych dotyczących 
przebudowy dróg w Kiełczowie, trwają rów-
nież prace w terenie. Od początku czerwca 
realizowana jest inwestycja modernizacji 

odcinka ul. Polnej, ul. Krętej oraz ul. Wą-
skiej. Zakończenie prac przewidziane jest na 
wrzesień. Modernizacja wskazanych dróg 
wykonywana jest w technologii uproszczonej 
z nawierzchnią w kostce betonowej i odwod-
nieniem powierzchniowym. Jednocześnie 
starostwo powiatowe, chcąc stworzyć ciąg 
komunikacyjny w tym rejonie, zdecydowało 
się na rozpoczęcie prac modernizacyjnych  
w odcinku ul. Mlecznej (od skrzyżowania  
z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Aka-
cjową). Droga ta ma zostać wyłożona – na 
zlecenie powiatu - masą mineralno-bitumicz-
ną jeszcze w tym roku.

 katarzyna wolicka
 wydział remontów i inwestycji

inwestycJe 

po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla pół-
nocno-zachodniej części kiełczowa przyszedł czas na budowę 
dróg. prace projektowe trwają już od kwietnia tego roku. ich 
zakończenie planowane jest na i kwartał 2015r.

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 11.08.2014r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin realizacJi
przetargowego oFert oFert (ilośĆ złożonycH oFert) umowy
   
Rozbudowa szkoły podstawowej w Kiełczowie  17.04.2014 wpłynęło 11 ofert - umowa została            31.07.2015 
- etap I  podpisana w dniu 03.07.2014 r.
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 02.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została 2 miesiące od dnia 
drogi w Bielawie  podpisana w dniu 09.07.2014r. podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji 05.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została 2 miesiące od dnia 
drogi w Stępinie  podpisana w dniu 14.07.2014r. podpisania umowy
 
Budowa oświetlenia drogowego w Bykowie 03.07.2014 wpłynęło 16 ofert  4 miesiące od dnia 
(ul. Ogrodowa)  i Długołęce (ul. Świerkowa)  - trwa icH weryFikacJa podpisania umowy
 
Budowa świetlicy w Stępinie 27.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została 30.04.2015 
  podpisana w dniu 31.07.2014r.
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji ul. Wiśniowej 25.06.2014 wpłynęły 2 oferty - umowa została  3 miesiące od dnia  
w Siedlcu  wraz z budową oświetlenia  podpisana w dniu 22.07.2014r. podpisania umowy
 
Rozbudowa kotłowni z dostawą kotłów centralnego 16.06.2014 wpłynęło 5 ofert - umowa została 31.08.2014 
ogrzewania dla budynku szkoły w Długołęce  podpisana w dniu 11.07.2014r.
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 23.06.2014 wpłynęły 4 oferty - umowa została 2 miesiące od dnia 
w Dobroszowie Oleśnickim (dz. nr 372)  podpisana w dniu 11.07.2014r. podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 21.07.2014 wpłynęły 2 oferty - umowa została 2 miesiące od dnia 
w Łozinie, dz. nr ew. 203/12, 203/7  podpisana w dniu 04.08.2014r. podpisania umowy
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji drogi 22.07.2014 wpłynęły 2 oferty - umowa została 2 miesiące od dnia 
w Wilczycach, dz. nr ew. 402  podpisana w dniu 01.08.2014r. podpisania umowy
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 22.08.2014  24 miesiące od dnia  
z przyłączami w Domaszczynie   podpisania umowy

Rusza budowa nowych dróg w Kiełczowie

Już niebawem ruszy budowa nowych dróg w Kiełczowie
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Wszelkie informacje dotyczące 
szczegółów projektowych można 
uzyskać w wydziale remontów i in-
westycji Urzędu Gminy Długołęka pod  
nr tel. : 71 323 02 13 lub adresem  
e-mail: k.magiera@gmina.dlugoleka.pl 
oraz k.wolicka@gmina.dlugoleka.pl.

 *STOP* Wykonawca rozbudowy szkoły 
podstawowej w Kiełczowie przystąpił do 
ogrodzenia placu budowy oraz do pomiarów 
geodezyjnych. Zanim łopata zostanie wbita 
w ziemię najpierw muszą zostać uzgodnione 
projekty organizacji ruchu zastępczego, a 
także przeprowadzone oględziny stanu dróg 
prowadzących do inwestycji. Prace ruszą 
pełną parą jeszcze w sierpniu. *STOP* 
Zgodnie z zagospodarowanymi w budżecie 

środkami mieszkańcy Bykowa i Oleśniczki 
mogą w upalne weekendy skorzystać z 
nowo  wybudowanych altan rekreacyjnych, 
usytuowanych w pobliżu centrów wsi.  
*STOP* W Pasikurowicach trwa pr-
zebudowa  ul. Leśnej i ul. Malinowej 
wraz z budową oświetlenia drogowego oraz 
kanalizacją deszczową. Choć termin umowny 
przypada dopiero na październik br. prace 
zostały już niemal w stu procentach 
ukończone. Obecnie trwają prace w zakresie 
elektryki.   *STOP*Jeszcze przed 

wakacjami udało się zakończyć prace 
polegające na uporządkowaniu i zagospo-
darowaniu terenów rekreacyjnych w Skale, 
Januszkowicach i Kępie. Dzięki temu 
mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 
duże boiska trawiaste. 

   *STOP* W Bielawie, Bykowie 
i Brzeziej Łące zostały  zakończone 
prace polegające na montażu piłkochwytów 
przy boiskach sportowych. *STOP* 
Na boisku wielofunkcyjnym w Kamieniu 
została ułożona nawierzchnia tartanowa. 

Telegram 
iNWeSTyCyJ

Ny
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skok w przeszłośĆ

nie ma już stawu wypełnione-
go kwitnącymi nenufarami. nie 
ma dworu i wypielęgnowanego 
parku. koronkowe parasolki 
spacerujących po nim dam po-
niósł wiatr zmian. a jednak w 
majątku krakowiany pozostało 
to co najcenniejsze – ziemia.

Krakowiany 
- perła z lamusem

Ciekawe jakie skarby skrywał w sobie lamus w Krakowianach

ta cicha i niepozorna wieś ukryta 
wśród pofalowanych, zielonych pól 
przenosi nas do innego świata. Przez 
chwilę ma się nawet wrażenie, że nie 

znajdujemy się na terenie gminy Długołęka, ale 
wśród łagodnych wzgórz pięknej Toskanii. Od 
wieków rytm życia w Krakowianach wyzna-
czały pory roku, czas zasiewu, żniw, kolejne 
wschody i zachody słońca, i tak jest do dziś. Pra-
ca na roli nie jest łatwa, ale jeśli kocha się ziemię 
to ona tę miłość oddaje. 

W dawnych czasach Krakowiany kilka razy 
przechodziły z rąk do rąk, zmieniając właści-
cieli aż wreszcie trafiły w posiadanie rodziny 
Schelihów, która zarządzała majątkiem do 
wybuchu II wojny światowej. To właśnie ten 
zacny niemiecki ród, którego przedstawicie-
lem był deputowany powiatu oleśnickiego 
Leopold, pan na Cieślach, doprowadził do 
rozkwitu wsi. Dzisiaj możemy zobaczyć ofi-
cynę dworską i ogromny spichlerz, w którego 
budowę zainwestowali Schelihowie. Imponu-
jące rozmiary tego budynku wskazują, jak do-
chodową inwestycją było posiadanie majątku 
Krakowiany. 

Zdziwi się jednak ten, kto pomyśli, że ta 
miejscowość nie ma do zaoferowania już nic 
ciekawego. Stojący na uboczu dziwny dom 
przypominający wieżę jest ewenementem ar-
chitektonicznym. To stary XIX wieczny la-
mus bardzo często mylony ze spichlerzem. A 
cóż to takiego ? Najprościej powiedzieć – sejf. 

Każde szanujące się gospodarstwo posiadało 
taki osobny budyneczek ,praktycznie pozba-
wiony okien, w którym składowano księgi 
rachunkowe, ważne dokumenty, złote monety  
i inne wartościowe przedmioty. Budowano go 
zawsze z dala od innych zabudowań co miało 
uchronić jego zawartość w przypadku wybu-
chu pożaru. Im lamus był wyższy i bardziej 
fikuśny, tym cenniejsze skarby w nim trzyma-
no. Jeden rzut oka na taki budynek pozwalał 
określić status gospodarza. 

A więc Schelihowie musieli być bardzo boga-
tymi ludźmi. Dzisiaj lamus, genialny przykład 
stylu barokowego, znajduje się w rękach pry-
watnych, po prostu trwa. Wyremontowany  
i udostępniony dla zwiedzających stałby się 
największą atrakcją okolicy. Poza tym kto wie 
jakie tajemnice jeszcze w sobie skrywa? W ję-

zyku portugalskim słowo barocco oznacza perłę 
o nieregularnych kształtach, coś wyjątkowego i 
tym właśnie są Krakowiany – perłą w koronie 
gminy z przepięknym lamusem w tle.

katarzyna lichtenstein
mieszkanka gminy

Masz lekkie pióro, dobre oko do zdjęć lub głowę pełną pomysłów?  Zapraszamy do współpracy nad two-rzeniem „Gazety Gminy Długołęka”! Czekamy na zdjęcia, gotowe teksty albo interesujące tematy.  Propozycje można przesyłać  mailowo na adres  a.walczyk@gmina.dlugoleka.pl. 
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