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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Za każdym razem, gdy przygotowuję słowo wstępu do 
naszej gazety gminnej, uderza mnie to, jak szybko płynie 
czas.  Duża część dopiero co planowanych inwestycji i wy-

darzeń jest już w trakcie realizacji, niektóre dobiegają końca. 
Świetlica w Stępinie już niedługo stanie się miejscem spotkań 
mieszkańców wsi. W nowym roku szkolnym dzieci będą mogły 
skorzystać już z nowej części szkoły w Kiełczowie (str. 3). Tam 
prace dobiegają końca, a w Długołęce już zbieramy siły przed 
rozpoczęciem rozbudowy szkoły. Do tego kanalizacja, drogi, 
oświetlenie, boisko - tempo prac jest ogromne.
27 maja obchodziliśmy rocznicę 25-lecia powstania samorządu 
terytorialnego w Polsce (str. 4). Chcąc uczcić ten ważny jubile-
usz, postawiliśmy na młodzież.  Ludzie w moim wieku pamiętają 
jeszcze, jak Polska wyglądała 25 lat temu, i jak dużo pracy  
wymagało od nas wszystkich dojście do punktu, w którym znaj-
dujemy się obecnie. Młodzi już niekoniecznie. Dlatego zorgani-
zowaliśmy konkurs dla gimnazjalistów z całej gminy, który miał 
nie tylko sprawić im dużo radości, ale przede wszystkim przybli-
żyć wiedzę najnowszą o naszym kraju i naszej gminie.  
Mam nadzieję, że młodzież dobrze czuła się w murach urzędu  
i owocnie spędziła czas.
Chciałabym już dziś zaprosić Państwa do udziału w XIV edycji 
Dni Gminy Długołęka (str. 6-7). Szykujemy kilka niespodzianek, 
ale mogę oczywiście zdradzić, że naszymi tegorocznymi gwiaz-
dami będą Urszula (wystąpi o g. 16) oraz Mrozu (koncert  
o g. 19). Zapraszam całe rodziny – przyjdźcie z dziećmi, dziad-
kami, przyjaciółmi. Dla każdego przygotowaliśmy fantastyczne 
atrakcje. Oby tylko pogoda była dla nas hojna. W międzyczasie 
polecam również śledzić harmonogram imprez sołeckich. Nowi 
sołtysi na pewno będą chcieli się wykazać i przygotują dla swo-
ich mieszkańców moc atrakcji.
Na koniec chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom 
gminy Długołęka. Dzięki Państwu od 15 lat trwa moja wspania-
ła, pełna wyzwań i chwil radości przygoda z gminą. 15 lat temu 
wybrali mnie Państwo na swojego wójta. Dziękuję za zaufanie 
i obiecuję działać nadal, najlepiej jak tylko potrafię.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Urząd zamknięty 5 czerwca
W piątek 5 czerwca urząd gminy 
będzie nieczynny. Za wszelkie 
niedogodności z tym związane, 
przepraszamy.  

Sprawdź się na 5 km!

X Piknik Lekkoatletyczny, który  
odbędzie się na bieżni lekkoatle-
tycznej w Długołęce 30 maja, 
to nie lada gratka dla miłośników 
biegania. W programie mityng  
lekkoatletyczny dla młodszych 
(g. 12) i bieg na dystansie 5 km  
wokół Długołęki (g. 16.30).  
Szczegóły na  
www.facebook.com/gksstart

Biesiady czas
W gminie rozpoczął się sezon 
letnich zabaw. Jedną z najbliższych 
propozycji jest V Biesiada Wilczy-
cka. 13 czerwca (sobota) od g. 14 
na boisku w Wilczycach na pewno 
nie zabraknie wspaniałych atrakcji. 
Konkurs dla kobiet w strzelaniu 
karnych, dmuchańce i maskotki 
dla dzieci oraz turniej piłki nożnej 
uczniowskich klubów sportowych, 
to propozycje, które z pewnością 
zapewnią fenomenalną zabawę.

Nowa siedziba policji
Już niedługo komisariat policji  
w Długołęce zmieni adres. Stróże 
prawa mają rozpocząć przeprowadz-
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kę 8 czerwca i uporać się z nią do 
końca przyszłego miesiąca. Nowy 
komisariat będzie mieścił się przy 
ul. Wrocławskiej 24, za ośrodkiem 
zdrowia. główny nr telefonu/faxu:  
(71) 315 21 77 pozostanie bez 
zmian. Inne mogą ulec zmianie,  
o czym będziemy informować. 

OSP Szczodre najlepsza

16 maja w Borowej odbyły się gmin-
ne zawody sportowo-pożarnicze. 
Wzięło w nich udział 6 jednostek 
OSP, które wystartowały w konku-
rencji bojowej i w sztafecie. Naj-
lepsza okazała się męska jednostka 
OSP ze Szczodrego, a tuż za nią 
na podium stanęły drużyny z Bo-
rowej i z Długołęki. Swój udział na 
zawodach zaznaczyła też kobieca 
reprezentacja OSP Borowa 
i młodzieżowa OSP Pasikurowice. 
Nie zabrakło emocji, dobrego do-
pingu i świetnej zabawy. Cieszymy 
się, że nasi strażacy są w tak dobrej 
formie!

Święto Konia
31 maja zapraszamy do Siedlca na 
Święto Konia. Będzie to XIV edy-
cja imprezy, która od lat gromadzi 
rzesze miłośników tych zwierząt. 
rozpoczęcie o g. 10 na terenie obok 
szkoły. Odbędą się m.in. wyceny kla-
czy dwu- i trzyletnich oraz rocznych 
ogierów a na stoiskach ze sprzętem 
jeździeckim będzie można zaopatrzyć 
się w niezbędne do jazdy konnej 
akcesoria. Nie zabraknie też atrakcji 
dla dzieci (plac zabaw) i amatorów 
rękodzieła (stoiska z produktami). 
Naprawdę warto tam być!

Dzień Dziecka zapowiedź
Na Gminny Dzień Dziecka zapraszamy 
w tym roku do rakowa. 31 maja od  
g. 15 na boisku wielofunkcyjnym 
czekać będzie na najmłodszych moc 
atrakcji, m.in.: występy wokalne 
i taneczne, warsztaty kulinarne i pla-
styczne, pokazy baniek mydlanych, 
konkursy, malowanie twarzy  
i trampolina. Wstęp wolny!

Będzie jaśniej i bezpieczniej
Gmina kontynuuje budowę kolejnych 
linii oświetlenia drogowego – w Do-
maszczynie (przy ul. Prostej), w Bie-
rzycach (przy drodze powiatowej) 
oraz w Łozinie (parking przy ul. Mi-
lickiej). Z nowego oświetlenia mogą 
już korzystać mieszkańcy Bąkowa, 
Kątnej i Śliwic. 

Praca w szkole wre

Szkoła w Kiełczowie jest już prawie 
gotowa! Zakończono montaż windy. 
trwają prace termoizolacyjne na ele-
wacji (zakończono wyklejać styropian 
na całej elewacji tylnej, częściowo po-
łożono już tynk elewacyjny). Dobiegły 
też końca prace nad kanalizacją desz-
czową i sanitarną. Wewnątrz szkoły, 
na korytarzach, położono już kafle 
i rozpoczęto ich układanie w toale-
tach. W czerwcu wykonawca planuje 
rozpocząć malowanie pomieszczeń.
 

Jest druga świetlica 
Budynek świetlicy w Stępinie jest już 
gotowy. Zakończono prace budowla-
ne. Obecnie trwają procedury odbior-
cze do pozwolenia na użytkowanie.

Izby Rolnicze
31 maja br. w g. od 8 do 18 w loka-
lu wyborczym w Urzędzie Gminy 
Długołęka przy ul. robotniczej 12 
w Długołęce odbędą się wybory do 
rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby 
rolniczej.

uprawnionymi do głosowania są:

1.  Osoby fizyczne i prawne, będące 
podatnikami podatku rolnego  
w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym.

2.  Osoby fizyczne i prawne, będące 
podatnikami podatku dochodowe-
go z działów specjalnych produk-
cji rolnej w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i podatku dochodowe-
go od osób prawnych.

3.  Członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych posiadający w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe, 
mających siedzibę na terenie 
działania izby.

Opracowała agnieszka boruta
wydział promocji gminy

z życia gminy

Na SKróty                    Na SKróty                    Na SKróty
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Tak obecnie prezentuje się budynek szkoły

Strażacy walczyli w dwóch konkurencjach: bojowej 
i sztafecie

fo
t.

 a
g

ni
es

zk
a 

Ja
ro

sz
-m

az
ur

ek

Linia oświetlenia drogowego w Bąkowie
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Świetlica jeszcze pachnie świeżością
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wykazać się wiedzą historyczną a także wiedzą 
o społeczeństwie.  Było przy tym dużo śmiechu, 
zabawy, ale i główkowania. W nagrodę każdy 
z uczestników otrzymał upominek upamiętnia-
jący ten szczególny dzień.

- Chcieliśmy przypomnieć młodym, że nasz 
kraj i nasza gmina przeszły ogromną transfor-
mację, którą należy docenić, aby móc rozwijać 
się w dobrym kierunku – mówi wójt Iwona 
Agnieszka Łebek.

Miłym akcentem wieńczącym spotkanie 
było sadzenie drzewek pod budynkiem urzędu, 
wspólnie z wójtem i przewodniczącym rady. 
Ma być to symbol łączący pokolenia, uświada-
miający młodym ludziom, że niedługo to oni 
będą kształtować naszą rzeczywistość.

Wspomnieć też należy o niecodziennej 
wystawie, którą od środy można oglądać 
w urzędzie. „Moja rodzina, moje życie, moja 
gmina – 25 lat samorządu w Polsce” to zbiór 
fotografii autorstwa mieszkańców gminy 
Długołęka, będących metaforą przenikania 
się przeszłości z teraźniejszością. Serdecznie 
zapraszamy.

agnieszka boruta 
wydział promocji gminy

27 maja odbył się w urzędzie 
konkurs dla gimnazjalistów, 
który poprzez dobrą zabawę 
miał pokazać nastolatkom, 

jak ćwierć wieku temu wyglądała ich gmina 
i uzmysłowić, jak bardzo się zmieniła przez ten 
czas. Gimnazjaliści połączeni w drużyny (skła-
dające się z uczniów z różnych szkół) musieli 
ułożyć z puzzli wyjątkowe zdjęcia obiektów i fo-
tografie z gminnych wydarzeń sprzed lat oraz 

25 Lat samorządu w poLsce!  

odrodzona samorządność to sukces ostatnich przemian.  
dzięki niej możemy współdecydować o sprawach publicznych.  
nie byłoby nowoczesnej, wolnej polski bez rozwoju samorządności.  
z okazji obchodów jej 25-lecia w naszej gminie, staraliśmy się  
o tym przypomnieć zwłaszcza młodzieży.

25 lat samorządu w Polsce

Gimnazjaliści sprawdzili swoją wiedzę historyczną i o społeczeństwie w formie zabawy...
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XV Lat – wÓJt gminy długołęka 
iwona agnieszka łebek

 szanowna pani wójt!
W dniu 23 maja 2000 roku została Pani wybrana  

na stanowisko wójta. Piętnaście lat rozkwitu  
naszej gminy to głównie Pani zasługa.  

Pod Pani kierownictwem zrealizowano tysiące  
inwestycji, zmieniły się nasze miejscowości,  

dba Pani o wszystkie dziedziny potrzebne do życia 
mieszkańców: szkoły, przedszkola, żłobek, sport, 

kulturę i bezpieczeństwo. Składam Pani gratulacje 
z okazji 15. rocznicy pracy na stanowisku wójta 
i dziękuję za ogrom zmian i dokonań w gminie,  

jak również gratuluję osobistych sukcesów  
na szczeblu kraju, województwa i powiatu.  

Życzę Pani dalszej wytrwałości w pracy  
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

stanisław azarewicz 
przewodniczący rady gminy

Magiczna podróż pociągiem

u licami naszej gminy po raz kolejny jeździł ”Pociąg 
do czytania”. Tegoroczna edycja akcji odbyła się 
pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. W Długołęce 
ciuchcia skończyła swój bieg pod przedszkolem, 

gdzie wszystkie dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały 
„Kaczki-dziwaczki” Jana Brzechwy. W rolę narratora wcieliła 
się wójt Iwona Agnieszka Łebek.

„Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka-dziwaczka (...)”
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akcja ukwiecania gminy  
długołęka rozpoczęta!  
w połowie maja zostały  
przekazane sołtysom jedno-
roczne kwiaty, które zdobią 
już wiejskie rabaty i klom-
by. możemy więc zaśpiewać 
wspólnie z grechutą,  
że w naszej gminie  
„zapachniało, zajaśniało  
wiosna, ach to ty!”.

podobnie jak w ubiegłym roku, akcja 
nie mogłaby się odbyć, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie i pomoc 
sołtysów, radnych i mieszkańców.  

– Serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas 
i pracę. Pomysł ukwiecenia całej naszej gminy 
zrodził się jakiś czas temu w mojej głowie. Na-
wet przez myśl mi nie przeszło, że takie rzesze 
mieszkańców dołączą się do nasadzeń. Cieszę 
się, że mogliśmy spotkać się i ramię w ramię 
zrobić coś dobrego dla naszych miejscowości – 
mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

tegoroczne nowości

Kolejny etap, do którego przystąpiliśmy  
w ramach ukwiecania, to donice z kolorowy-
mi kompozycjami kwiatów, które na wzór 
ubiegłego roku, pojawią się w miejscowoś-
ciach na znakach drogowych i balustradach 
mostków oraz na oknach budynków szkół 

Wiosna, ach to ty!

Śmieciuchom mówimy NIE!
chcemy, aby mieszkańcy gminy 
długołęka mieli poczucie, 
że żyją w pięknym i czystym 
miejscu. 

w  tym celu podjęliśmy szereg 
działań, m.in. ukwiecenie 41 
miejscowości, systematyczne 
koszenie poboczy dróg powia-

towych i gminnych oraz zachęcanie ludzi do 
prawidłowej selekcji odpadów poprzez akcję 
kontrolną „Popraw swoją segregację”. Nieste-
ty, starania gminy oraz nowy system gospoda-
rowania odpadami nie są wystarczające. 

W lasach i przy polnych drogach wciąż 
powstają „dzikie wysypiska”. Aby zielo-

ne miejsca służyły wypoczynkowi, należy 
pamiętać o selektywnej zbiórce odpadów 
i niepozostawianiu śmieci w miejscach 
niedozwolonych. Pragniemy przypomnieć 
mieszkańcom o tym, że powinni wziąć 
odpowiedzialność za to, jak wygląda ich 
otoczenie. Stąd konkurs, w którym należy 
stworzyć mem lub hasło piętnujące śmiece-
nie. Najlepszy pomysł zostanie przeniesio-
ny na billboardy, które staną w miejscach 
nielegalnych wysypisk, ku przestrodze 
zaśmiecającym. Na zgłoszenia czekamy do 
12 czerwca. Zadbajmy wspólnie o estetykę 
naszej gminy! Może to właśnie twoje hasło 
przepędzi z niej śmieciuchów.

ewelina anisimowicz 
wydział promocji gminyfo
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Dziewczyny z Rakowa też chętnie włączyły się w akcję

Ramiszów ukwiecił wiekową gruszę

Plac zabaw w Stępinie już wiosenny

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

z życia gminy

i świetlic. W trzecim etapie przystąpimy do 
realizacji nasadzeń roślin wieloletnich na te-
renie wybranych miejscowości. – Dodatko-
wo, w tym roku chcemy postawić betonowe 
donice przy wiatach przystankowych w cią-

gu dawnej drogi krajowej nr 8 – dodaje wójt. 
Zakończenie tegorocznej akcji zaplanowano 
na pierwszą połowę czerwca.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy
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z życia gminy

XIV Dni Gminy 
Długołęka 
zbliżają się 
w i e l k i m i 

krokami. 28 czerwca (niedziela) w parku 
Szczodre  nie zabraknie dobrej atmosfery 
i świetnej rozrywki. Na scenie wystąpią 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na 
początek zaśpiewa Urszula, która z pew-
nością rozgrzeje publiczność swoimi 
ponadczasowymi przebojami. Kolejną 
propozycją, w zupełnie innym klimacie, 
będzie zespół Naaman. Kto kocha re-
-ggae, na pewno nie będzie zawiedziony 
energią tej młodej grupy.  Kulminacyjny 
punkt programu to występ Mroza, któ-
ry święci triumfy na listach przebojów 
wszystkich rozgłośni radiowych. Jeśli 
jest ktoś, kto jeszcze o nim nie słyszał  
(w co wątpimy), nie może przegapić tego 
koncertu.  

Scena jednak nie będzie należała tylko 
i wyłącznie do wielkich gwiazd. Swoje 
umiejętności przed szeroką publicznością 

zaprezentują finaliści Gminnych Talen-
tów 2015. Młodzi artyści będą mieli swoje 
pięć minut, a najlepszy wygra 1 tys. zł.

Jak zwykle pamiętamy o najmłodszych 
uczestnikach imprezy, których zaprosimy 
do kącika malucha. Będzie tam można po-
skakać na trampolinie, zrobić sobie zdję-
cie z sympatycznym pluszowym misiem, 
zamienić się w młodego naukowca i po-
szaleć w wesołym miasteczku.

Miłośnicy sportowej rywalizacji będą 
mieli szansę powalczyć w turnieju siat-
kówki na piasku. Rozgrywki rozpoczną 
się dzień wcześniej, a podczas Dni Gmi-
ny Długołęka wszystko się rozstrzygnie.  
Namówcie swoich bliskich i przyjaciół, 
stwórzcie drużynę i zgłoście ją do turnie-
ju. Jest na to czas do 7 czerwca. Formularz 
i regulamin znajdują się na stronie www.
gmina.dlugoleka.pl. Świetna zabawa 
i narody gwarantowane. Do zobaczenia 
w Szczodrem!

agnieszka boruta 
wydział promocji gminy

Będzie Mrozu, będzie gorąco

Gwiazdą imprezy w 2012 r. była Justyna Steczkowska Kora wystąpiła dla nas w 2010 r.

Będzie Mrozu, będzie gorąco
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z życia gminy

Będzie Mrozu, będzie gorąco
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W tamtym roku publiczność 

rozgrzał Kamil Bednarek. 

Teraz przyszedł czas na Mroza

Frekwencja jest zawsze znakomita.  
W czerwcu też na was liczymy!

Na dzieci będą czekać Trampusia i Trampek

Będzie Mrozu, będzie gorąco

Emocje na scenie i na parkiecieKamila Florek zdobyła serca jurorów i publiczności w ubiegłym roku
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wraz z początkiem maja roz-
poczęliśmy intensywne dzia-
łania w zakresie koszenia pasa 
drogowego wzdłuż wszystkich 
dróg utwardzonych w gminie.

p race trwają równolegle po obu 
stronach drogi nr 98 (dawna droga 
krajowa nr 8 biegnąca przez Mir-
ków, Długołękę, Byków i Borową), 

bowiem zadanie to – celem przyspieszenia  
i równomiernego prowadzenia – zostało po-
dzielone na 2 pakiety, realizowane niezależnie 
od siebie przez dwie odrębne firmy. W pierw-
szej kolejności zlecone zostało koszenie skarp 
w ciągu dróg powiatowych oraz gminnych, do-
datkowo trwa też koszenie w terenach zabudo-

wanych naszych miejscowości. W drugim eta-
pie (czerwiec) przystąpimy do koszenia całego 
pasa drogowego (skarpy i przeciwskarpy).

działania dodatkowe

Gmina nie zapomina również o konieczności 
utrzymania czystości w obrębie samych miej-
scowości, dlatego przy tej okazji kontynuujemy  
prace w zakresie zamiatania chodników 
i sprzątania ziemi przy krawężnikach dróg 
(Pasikurowice ul. Wrocławska i Kwiatowa, 
Bielawa, Stępin, Łozina ul. Wrocławska i ul. 
Milicka). Równie istotnym jest utrzymanie 
należytego stanu drzew rosnących w pasie 
drogowym. Reagujemy na każde zgłoszenie 
w zakresie konieczności wykonania cięć pie-
lęgnacyjnych. Zakończyliśmy również zbie-

ranie gałęzi i wiatrołomów zalegających na 
poboczach dróg oraz wykonaliśmy chemiczny 
oprysk chodników i terenów utwardzonych, 
celem zapobieżenia zarastaniu ich powierzch-
ni chwastami.

bezpieczeństwo celem  
podstawowym

Wszystkie podejmowane działania, mają na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie 
dróg na terenie naszej gminy – pamiętajmy 
jednak, iż nie odniosą one większego skutku, 
jeśli sami nie zaczniemy przestrzegać obowią-
zujących przepisów – przede wszystkim w za-
kresie dopuszczalnej prędkości.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

w związku z tym, że w Bykowie wykonawca - 
firma EKO WOD ze Świdnicy - rozpoczął 
już budowę przyłączy sanitarnych na pry-
watnych nieruchomościach, konieczne jest 

przystąpienie do podpisywania właściwych, regulujących tę 
kwestię, umów z mieszkańcami. W najbliższym czasie zgła-
szać się będzie do mieszkańców przedstawiciel urzędu gminy 
w celu podpisania umów przyłączeniowych, zgodnie z który-
mi gmina buduje na prywatnych nieruchomościach przyłącza 
(w określonych przypadkach wraz z wpięciami), a ich właś-
ciciele ponoszą za ich zaprojektowanie i wybudowanie opłatę 
przyłączeniową. Projekt przedmiotowej umowy jest dostęp-
ny w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka (pokój nr 15) oraz 
na stronie internetowej (http://dlugoleka.bip.net.pl/ w za-
kładce „Poradnik Interesanta (jak załatwić sprawę); Wydział 
Remontów i Inwestycji”). Opłata przyłączeniowa wynosi:  
2 tys. zł za przyłącze; 2,5 tys. zł za przyłącze z wpięciem. Opłaty 
te można uiścić jednorazowo lub w 10 miesięcznych ratach.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

Kanalizacja Byków – umowy 
przyłączeniowe dla mieszkańców

p race w centrum Domaszczyna 
przebiegają zgodnie z planem 
i przyjętymi założeniami. Nie-
znacznie opóźniło się zakoń-

czenie robót polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i w ul. 
Fiołkowej, które zaplanowane było na 
koniec kwietnia br. Spowodowane jest 
ono koniecznością uzyskania nowych 
uzgodnień ze spółką GAZ System S.A., 

w związku z nowo budowaną siecią gazo-
wą wysokiego ciśnienia. Pozostałe prace 
prowadzone są bez zakłóceń i większych 
problemów.

W Bykowie trwają natomiast pra-
ce na ul. Różanej, Ogrodowej i Leśnej  
oraz na prywatnych posesjach. Sukce-
sywnie budowane są przyłącza. Przy-
pomnijmy, iż zakończenie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w tej miejscowo-
ści przewidziane jest w grudniu 2015 r., 
a w I półroczu 2016 r. będą przyłączane 
do sieci instalacje wewnętrzne kanali-
zacji sanitarnej.

Mając na uwadze czas pierwszych ko-
munii świętych, wykonawcy obu inwe-
stycji zostali zobligowani do utrzymania 
czystości i porządku w obrębie terenów 
objętych inwestycją.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Efekty prac od razu rzucają się w oczy

fo
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Kanalizacja w Domaszczynie i Bykowie – co nowego?

Kosiarki poszły w ruch

Ul. Wrocławska w Domaszczynie

fo
t.

 a
rc

hi
w

um



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

w związku z intensywną realiza-
cją budżetu przyjętego na 2015 
rok, rozpoczynamy kolejne inwe-
stycje w terenie. w konsekwen-
cji pomyślnego rozstrzygnięcia 
postępowań przetargowych, 
zawarliśmy umowy na kolejne 
zadania w zakresie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnych.

Od dłuższego czasu jesteśmy w tra-
-kcie prac kanalizacyjnych w Do-
maszczynie i Bykowie, a nieba-
wem rozpoczniemy je również 

w Wilczycach i w Kiełczowie. Działania w Wil-
czycach obejmą ul. Sportową oraz odcinek ul. 
Dworskiej, a polegać będą na budowie rurocią-
gu tłocznego kanalizacji sanitarnej Kiełczów – 
Wilczyce (tranzyt łączący obie miejscowości). 
Wykonawcą prac będzie firma JAMP. Wartość 
inwestycji wynosi blisko 240 tys. zł, a okres 
realizacji zaplanowano maksymalnie do końca 
lipca 2015 r.

W Kiełczowie przystępujemy nato-
miast do budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami w części ul. Wil-

czyckiej z sięgaczami oraz w sięgaczu  
ul. Wrocławskiej oraz w części ul. Szkolnej. Wy-
konawcą również jest spółka JAMP. Wartość tej 
inwestycji wynosi blisko 600 tys. zł. Termin roz-
poczęcia prac planowany jest na koniec czerw-
ca. Z uwagi na lokalizację inwestycji niedaleko 
szkoły, planujemy ją na okres wakacyjny. Wtedy 
ruch w tym obszarze będzie znacznie mniejszy 
a dodatkowo końca będzie dobiegać trwająca, 
również w tym miejscu, inwestycja rozbudowy 
szkoły podstawowej. Zakończenie prac kanaliza-
cyjnych zaplanowano do 17 października br.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 18.05.2015 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Usługa koszenia pasa drogowego dróg  03.03.2015 30.04.2015 r. 15.12.2015 
powiatowych i gminnych  Wykonawcy dla Pakietu nr 1: Pracownia architektury  
  Krajobrazu Małgorzata Wilczak z/s  
  w Nowosielcach wartość umowy brutto: 327 300,00 zł 
  dla Pakietu nr 2: Wykonawstwo robót Drogowych  
  Kostek Mieczysław z/s w Ligocie Wielkiej,  
  wartość umowy brutto: 249 300,00 zł 
 
Kompleksowa przebudowa ul. Diamentowej  09.03.2015 27.04.2015 r. 28.10.2015 
i Jantarowej wraz z budową odwodnienia   (Wykonawca: StraBaG Infrastruktura Południe  
w ul. Bursztynowej w Kamieniu   sp. z o.o. z/s w Wysokiej kwota brutto: 1 967 276,88 zł)  
 
Usługa koszenia terenów zielonych 06.03.2015 29.04.2015 r. 15.12.2015 
  Wykonawcy dla Pakietu nr 1: Zakład Usługowo-Handlowy  
  Beata Golińska z/s w Korzeńsku, wartość umowy  
  brutto 137 000,00 zł dla Pakietu nr 2:  
  SEISO adrian Caruk z/s we Wrocławiu  
  wartość umowy brutto: 137 000,00 zł 
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szczodre  12.03.2015 24.04.2015 (Wykonawca: BUDMEL 31.08.2015 
(przy budynku szkoły)    - Korty Boiska Sportowe tadeusz Molus z/s  
  w trzebnicy, kwota brutto: 389 910,00 zł) 
 
robota budowlana polegająca na budowie sieci  12.02.2015 17.04.2015   17.10.2015 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części   (Wykonawca: JaMPO s.c.  z/s w Błoniach,   
ul. Wrocławskiej z sięgaczami, w sięgaczu   kwota brutto: 595 194,29 zł) 
ul. Wrocławskiej oraz części ul. Szkolnej w m. Kiełczów  
  
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej  16.04.2015 15.05.2015 r. Wykonawca: JaMPO s.c. 15.07.2015 
Kiełczów – Wilczyce  (  z/s w Błoniach, kwota brutto: 232 470,00 zł)  
 
rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  23.04.2015 trwa weryfikacja ofert 1) 16 miesięcy od dnia 
w Długołęce - Etap II  (w postępowaniu złożono 18 ofert) zawarcia umowy - termin  
   realizacji robót budowlanych 
   2) 18 miesięcy od dnia  
   zawarcia umowy - termin  
   uzyskania ostatecznego  
   pozwolenia na użytkowanie
 
Modernizacja nawierzchni ul. Południowej w Długołęce   18.05.2015 trwa weryfikacja ofert 3 miesiące od dnia  
  (w postępowaniu złożono 10 ofert) zawarcia umowy
 
Kompleksowa przebudowa ul. Wierzbowej w Długołęce 03.06.2015  30.09.2015

Czasowe  
utrudnienia  
w komunikacji 
zbiorowej w Kamieniu

p rzystępujemy do realizacji kolej-
nej inwestycji drogowej, polegają-
cej tym razem na przebudowie ul. 
Diamentowej oraz ul. Jantarowej 

w Kamieniu. Inwestycja wymaga niestety wpro-
wadzenia czasowej zmiany lokalizacji przystan-
ku autobusowego, który obecnie znajduje się 
przy skrzyżowaniu tych dwóch ulic. W okresie 
trwania inwestycji, tj. do 28.10.2015 r., przy-
stanek będzie znajdował się przy skrzyżowaniu  
ul. Bursztynowej z Brylantową. O dokładnej 
dacie, od której zmiana ta będzie obowiązy-
wała, poinformujemy mieszkańców Kamienia  
(z odpowiednim, kilkudniowym wyprzedze-
niem), poprzez rozwieszenie ogłoszeń w miej-
scowości i poprzez rozesłanie wiadomości za po-
mocą systemu SISMS. Liczymy na zrozumienie 
ze strony mieszkańców, równocześnie przepra-
szając za utrudnienia.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Kolejne sieci sanitarne w budowie

Budowa rurociągu tłocznego Wilczyce-Kiełczów
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inwestycJe/wspÓłpraca zagraniczna

Długołęki i Fossano wymiana dobrych praktyk

p racownicy urzędu niemal co dzień 
otrzymują zgłoszenia o zaniedba-
nych, nierzadko wychudzonych 
psach błąkających się po naszych 

miejscowościach. Chcąc uchronić je przed 
kolejną traumą, jaką jest schronisko, pro-
wadzimy akcję adopcyjną zwierzaków, które 
odnaleźliśmy na terenie gminy.

gdzie i jak szukać?

Odwiedź nasz profil www.facebook.com/
wdlugolece lub stronę www.gminadlugo-
leka.pl (zakładka Zwierzaki do adopcji). 
Znajdziesz tam informacje o pieskach, 
które już dziś potrzebują nowej rodziny. 

W urzędzie gminy stworzona jest specjalna 
tablica ogłoszeniowa (naprzeciwko biura 
podawczego), na której prezentujemy zdję-
cia naszych podopiecznych. Możesz także 
zdobyć informacje w urzędzie pod nume-
rem tel. 71/323-07-72 lub w tymczasowym 
miejscu przebywania psiaków tel. kom. 
518-756-665. 

Podczas zbliżającego się Święta Konia 
w Siedlcu (31 maja) oraz Dni Gminy Dłu-
gołęka w Szczodrem (28 czerwca) pojawią 
się stoiska, przy których chętni do zaadop-
towania psa, będą mogli uzyskać szczegóło-
we informacje i na żywo zobaczyć swoich 
przyszłych milusińskich.

ktoś na ciebie czeka
Konrad – jeden z naszych piesków, na swoje-

go nowego pana czeka już od lutego. Ten 6-letni 
pies w typie teriera błąkał się po Godzieszowej, 
gdzie próbował jakoś przeżyć. Liczne blizny na 
pyszczku oraz tkwiący w jego ciele śrut świad-
czą, że nie było mu łatwo. Pomimo tego pies jest 
bardzo wesoły i wdzięczny za przygarnięcie. Co 
najważniejsze, jest zdrowy, odrobaczony i wy-
kastrowany. Konrad chodzi do szkoły tresury 
i bardzo dobrze sobie w niej radzi! Nie zwlekaj 
dłużej, może to właśnie Konrad jest Twoim wy-
marzonym psim kompanem!

marta nawrocka
wydział ochrony środowiska

Nie kupuj  
– adoptuj! 
 
chcesz mieć psa, zastanawiasz się jaką rasę 
wybrać? nie trać na to czasu. czekają na ciebie 
czworonogi, które dadzą tyle radości, że ich 
pochodzenie czy wygląd nie będą miały żadnego 
znaczenia.
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w kwietniu pracownicy pomo-
cy społecznej z gminy długo-
łęka oraz z powiatu pojechali – 
na zaproszenie stowarzyszenia 
monviso solidale – do Fossano, 
naszego włoskiego partnera. 
wizyta odbyła się w ramach 
projektu „role społeczne i za-
wody”.

w izyta miała charakter studyj-
ny, obejmujący szereg spot-
kań i paneli dyskusyjnych. 
Podsumowaniem była konfe-

rencja z udziałem m.in. przedstawicieli władz 
miasta, miejscowych stowarzyszeń oraz 
reprezentantów uniwersytetu w Turynie. 
Podczas spotkań pracownicy GOPS-u mieli 
okazję wymienić się wiedzą i doświadczenia-
mi w zakresie polityki społecznej gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi 

starszych. To właśnie pomoc starszym jest 
tematem, na którym partnerzy projektu chcą 
skupić się w ramach kolejnych, wspólnych 
działań. Obejmowałyby one w szczególności 
koncepcję pomocy wewnątrzpokoleniowej, 
opartej na czerpaniu z kapitału społecznego 
seniorów. Jednym słowem, chcemy zachęcić 
aktywnych seniorów do pomagania i dora-
dzania ich mniej zaangażowanym rówieśni-
kom.

zbieramy pomysły

Rok 2015 będzie dla nas rokiem poszuki-
wania skutecznych metod wsparcia, tworze-
nia bazy osób, firm czy stowarzyszeń dekla-
rujących pomoc na rzecz seniorów. Nasze 
pomysły będą skonsultowane z partnerami 
reprezentującymi stronę włoską i francuską, 
bowiem przyszły projekt ma mieć chara- 
kter międzynarodowy. Przedstawiciele Monvi-
so Solidale nie szczędzili słów uznania na temat 
postrzegania i rozwiązywania spraw społecz-
nych przez władze naszej gminy, profesjonali-

zmu pracy socjalnej, ilości i jakości realizowa-
nych programów i projektów. We Włoszech 
obowiązującym standardem jest powierzanie 
zadań polityki społecznej organizacjom poza-
rządowym, tworzenie konsorcjów i związków 
międzygminnych w tym zakresie. W Polsce 
możliwość taką przewiduje planowana w 2016 
roku reforma pomocy społecznej.

teresa klimek
Gminny  Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Długołęce

Konrad czeka z utęsknieniem na nowego właściciela

Długołęka miała zgraną reprezentację
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nierucHomoŚci/dotacJe

decyzją Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego nasza gmina uzy-
skała dofinansowanie w kwocie 
ok. 130 tys. zł na budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Szczodrem.  Wartość ca-
łej inwestycji wynosi 389 910 zł. Plac budowy 
został już ogrodzony i oznakowany, a dojazd 
sprzętu ciężkiego zorganizowano w taki spo-
sób, by nie zagrażał on bezpieczeństwu ucz-
niów. Obecnie wykonywana jest podbudowa 
pod płytę boiska - usunięto humus, ułożono 
rury pod drenaż, wykonano pierwszą war-
stwę podbudowy oraz zakończono montaż 
obrzeży.

katarzyna wolicka 
wydział remontów i inwestycji

d ziałki przeznaczone do sprze-
daży położone są w central-
nej części Brzeziej Łąki, przy  
ul. Ogrodowej (droga grun-

towa), około 60 m od ul. Szkolnej (droga 
utwardzona tłuczniem). Znajdują się w ci-
chej okolicy, w sąsiedztwie terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i sied-
liskowej. 

Grunty położone są na płaskim terenie, mają 
kształt prostokątów a sieci infrastruktury tech-
nicznej doprowadzone są do najbliższej zabu-

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA brzezia łąka
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brzezia łąka to średniej wiel-

kości wieś położona w po-

łudniowo-wschodniej części 

gminy długołęka, w odległości 

około 18 km od centrum wroc-

ławia i około 10 km od długo-

łęki. w miejscowości znajdują 

się: kościół, szkoła podsta-

wowa, gimnazjum, ośrodek 

zdrowia, apteka, kilka sklepów 

i punktów usługowych.

Działki nr:

141/6 o pow. 0,1271 ha, cena ustalona w IV przetargu 70.000 zł netto

141/7 o pow. 0,1270 ha, cena ustalona w IV przetargu 70.000 zł netto

141/9 o pow. 0,1237 ha, cena ustalona w II przetargu 80.000 zł netto

termin przetargu dla działek 141/6 i 141/7 to 22.06.2015 r.

termin przetargu dla działki 141/9 to 12.06.2015 r.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca wakacji
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Dotacja jest – boisko w budowie

uwaga!
Gmina Długołęka poszukuje 
gruntu pod lokalizację placu 
zabaw w  obrębie wsi Domasz-
czyn. Osoby zainteresowane 
prosimy o  kontakt osobisty 
(urząd gminy, pok. nr 18) lub 
telefoniczny (71-323-02-22).

ogrodowa

dowy przy ul. Szkolnej. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego działki 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową oraz w granicy projek-
towanego obszaru chronionego krajobrazu 
„Dolina Rzeki Widawy”.

daria Śpiewak-wsolak
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
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Kątna – wieś lśniąca jak diament

Spróbujcie dopasować do siebie doj-
rzałe awokado, garść diamentów, 
stary folwark, majora w stanie spo-
czynku i doktora geologii. Trochę 

kiepsko, prawda? Żadna z miejscowości naszej 
gminy nie ma tak tajemniczej historii jak pozo-
stająca w cieniu Kątna. Pajęcza sieć zależności 
i powiązań dawnych właścicieli majątku w tej 
niewielkiej wsi aż się prosi o specjalny program 
Bogusława Wołoszańskiego z cyklu „Sensacje 
XX wieku”.

wszystko zaczęło się w afryce

Przenieśmy się na moment do Republiki Po-
łudniowej Afryki, bo właśnie tam znajdziemy 
pierwszy element układanki – archiwa dotyczą-
ce Kątnej. I to wcale nie są żarty. Od 1933 roku 
właścicielem wsi był niemiecki geolog dr Hans 
Merensky. Człowiek o niebywałej intuicji, 
która pomogła mu dokonać spektakularnego 
odkrycia ogromnych złóż platyny i diamentów 
w RPA. Jego życie to temat na niejedną książkę. 
Kształcony i zdobywający pierwsze zawodowe 
szlify w Europie, wyjechał na odległy konty-
nent, gdzie w krótkim czasie został milionerem. 
Był nie tylko pasjonatem geologii, ale również 
filantropem i miłośnikiem nowoczesnego rol-
nictwa. W stolicy RPA ufundował uniwersy-
tecką bibliotekę, która po dziś dzień nosi jego 
nazwisko. 

I właśnie w cyfrowych zbiorach tej biblioteki 
można natrafić na pierwsze informacje dotyczą-
ce Kątnej.

milioner kupuję kątną

Hans Merensky umarł bezpotomnie, ale dzię-
ki przezorności i założeniu specjalnej fundacji, 
jego bajeczna fortuna nie przepadła. Dzisiaj 
„Holding Merensky” ma swoje udziały w ko-
palniach, hotelach i ciągnących się po horyzont 
plantacjach. Firma jest największym ekspor-
terem awokado na świecie. Siedziba fundacji 
zarządzającej całym majątkiem znajduje się 
w starej posiadłości Merensky’ego - w mieście, 
którego nazwy nie sposób wymówić (prowin-

cja Limpopo). Nie zastanawia was dlaczego 
ktoś tak obrzydliwie bogaty, mieszkający na 
drugim końcu świata, zainwestował pieniądze 
i kupił małą wieś na Dolnym Śląsku? Zwykły 
kaprys? A może intuicja i bogate doświadcze-
nie sprawiły, że Merensky uznał zakup Kątnej 
za obiecującą inwestycję? Pytanie tylko w jakim 
sensie obiecującą. Pod względem rolniczym czy 
geologicznym?

wzorcowy folwark

Prowadzenie folwarku w Kątnej zostało po-
wierzone najbardziej zaufanemu przyjacielowi 
Merensky’ego z czasów dzieciństwa, Albrech-
towi Thaerowi. I tu pojawia się drugi element 
układanki. Thaer był człowiekiem honorowym, 
bohaterem wojennym – majorem w stanie 
spoczynku. To dzięki niemu Kątna rozkwitła. 
Wiemy, że właściciel i zarządca prowadzili bo-
gatą korespondencję, co umożliwiała istniejąca 
we wsi stacja pocztowa. Major zamieszkał wraz 
z rodziną w pięknym dworze. Thaer bardzo 
dbał o swoich pracowników. Poprawił ich wa-

runki mieszkaniowe, a także nagradzał robot-
ników deputatami finansowymi – odpowiednik 
dzisiejszej premii. Kątna stała się wzorcowym 
folwarkiem. Pewnego dnia Merensky podaro-
wał przyjacielowi akt własności majątku Kątna. 
Dzięki małżeństwu najmłodszej córki z właści-
cielem dworu w Wilczycach, Thaer stopniowo 
wprowadzał kolejne udoskonalenia do swojego 
już gospodarstwa. Jego zięć był prawdziwym 
wizjonerem w dziedzinie mechanizacji rolni-
ctwa. Wieś się bardzo szybko rozwijała, ale nie-
stety, wraz z nadejściem wojsk zza wschodniej 
granicy wszystko upadło. Albrecht Thaer i jego 
rodzina musieli uciekać. Zabrali więc najcen-
niejsze rzeczy, meble, pamiątki rodzinne, ważne 
dokumenty i przenieśli się w okolice Hanowe-
ru. Skończyły się czasy prosperity w majątku 
Kątna. Jakimś cudem dwór przetrwał wojnę, 
czego nie można niestety powiedzieć o pięk-
nym domu zięcia Thaera w Wilczycach, z któ-
rego nie zostało dosłownie nic.

tajemnica spisana w listach

Wnuczka Albrechta Thaera to trzeci element 
układanki. Jako jego jedyna spadkobierczyni 
mieszka w pięknym zamku na wodzie w Nadre-
nii Północnej Westfalii. Bardzo dba o zachowa-
nie prywatności swojej rodziny. Na próżno szu-
kać o niej informacji czy zdjęć samego zamku. 
Może w stylowo urządzonym gabinecie wciąż 
przechowuje stare listy swojego dziadka otrzy-
mane od jego przyjaciela z dalekiej RPA? Może 
tylko ona i fundacja Merensky’ego są w stanie 
rozwiązać zagadkę niewielkiej wsi w gminie 
Długołęka. Bo wydaje mi się, że nasza cicha, 
spokojna i pozostająca w cieniu Kątna jeszcze 
kiedyś zabłyśnie diamentowym blaskiem.

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  promocja@gmina.dlugoleka.pl
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Czy Kątna skrywała pod swoją ziemią złoża diamentów? 
Odpowiedź zabrał ze sobą Hans Merensky

tropienie zagadek przeszłości można porównać do pracy detek-
tywa. trzeba się nachodzić, dużo rozmawiać i prowadzić szeroko 
zakrojone prace poszukiwawcze. kiedy wydaje nam się, że już 
wszystko wiemy, pojawia się kolejny wątek, który w żaden spo-
sób nie pasuje do pozostałych. cała praca zaczyna się od nowa.
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