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z życia gminy

Drodzy  

mieszkańcy!

Sezon wakacyjny rozpoczęliśmy w bardzo przyjemny spo-
sób za sprawą XIV Dni Gminy Długołęka. Ogromnie cieszy 
mnie, że tak dużo osób korzysta z naszej kulturalnej ofer-

ty. Mam nadzieję, że umililiśmy Państwu ostatni czerwcowy 
weekend i wszyscy bawiliście się fantastycznie! My zabieramy 
się za organizację Dożynek Gminnych, które w tym roku odbędą 
się 30 sierpnia w Piecowicach. Zapraszam na nie już dziś!  
Niezdecydowanych może przekonają tegoroczne gwiazdy  
- Marcin Daniec i zespół Milano. 
29 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna - wyjątkowa dla 
włodarzy gmin, gdyż podczas niej oceniana jest ich całoroczna 
praca. Najpierw wykonanie budżetu analizowane jest przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Na podstawie tej opinii, swo-
jej oceny dokonują radni. W tym roku kompletem głosów rada 
gminy Długołęka udzieliła mi absolutorium. Bardzo cieszę się, 
że wszyscy radni ocenili pozytywnie moją pracę. Jestem zado-
wolona z tego wyniku, za który serdecznie dziękuję.
Mimo sezonu urlopowego praca w urzędzie wre. Najwięcej 
dzieje się w zakresie remontów i inwestycji. Zakończyliśmy do 
tej pory wiele ważnych działań m.in. budowę boiska w Szczod-
rem i budowę świetlicy w Stępinie. W tym miesiącu do nowej 
siedziby przeprowadziła się również Policja. Kolejne inwestycje 
gminne są w trakcie realizacji. Przeczytają Państwo o nich  
w tym wydaniu gazety. Ważnym tematem jest także budowa 
wału przeciwpowodziowego w Wilczycach. Przez wiele lat 
władze gminy usilnie starały się o realizację tej inwestycji  
i w końcu się udało. Budowa potrwa do końca 2016 r.  
O szczegółach zadania przeczytają Państwo na str. 4.
Korzystając z okazji chciałabym pogratulować wszystkim 
uczniom naszych gminnych szkół. Cały rok upłynął Wam pod 
znakiem nauki. Przyszedł więc czas na odpoczynek. Wszystkim 
życzę udanych i radosnych wakacji. Uważajcie na siebie podczas 
letnich szaleństw i wracajcie cali i zdrowi, tak abyśmy we wrześ-
niu spotkali się na II Gminnym Rajdzie Rowerowym, który już dla 
Was szykujemy. Z najbardziej pracowitymi uczniami zobaczymy 
się na gali wręczenia stypendiów. Do zobaczenia!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Groźny barszcz Sosnowskiego!
Również na terenie naszej gminy pojawił 
się barszcz Sosnowskiego. Wytwarza on 
parzącą substancję, która może powodo-
wać zapalenie skóry oraz błon śluzowych, 
powstawanie pęcherzy i trudno gojących 
się ran. Gmina go zwalcza, ale mimo 
wszystko prosimy o ostrożność. Rośnie 
w okolicach Kątnej, Piecowic i Bielawy.

 

Zawody w powożeniu już za nami
Przez dwa dni (27-28 czerwca) Siedlec 
ponownie gościł miłośników koni, tym 
razem za sprawą XIV Ogólnopolskich 
Zawodów w Powożeniu zaprzęgami 
jedno- i parokonnymi. Klub Jeździecki 
Siwek, organizator zawodów, zaprosił 
uczestników do takich konkurencji 
jak: ujeżdżenie, zręczność i maraton. 
Impreza jak zwykle cieszyła się ogromną 
popularnością.

Budujemy rurociąg w Wilczycach
Przy ul. Dworskiej i Sportowej trwają 
prace przy budowie rurociągu tłocznego 
kanalizacji sanitarnej. Zakończenie robót 
budowlanych, realizowanych przez 
firmę JAMP, zaplanowano na 10 lipca br. 
Realizacja inwestycji podyktowana jest 
koniecznością odciążenia zlewni kana-
lizacji sanitarnej Wilczyc i przetłoczenia 
ścieków do grawitacyjnego zbiorczego 
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Ta niepozorna roślina może wyrządzić nam 
krzywdę
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największych emocji dostarczył maraton
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18 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie 
świetlicy w Stępinie. Już niedługo wszyscy 
mieszkańcy będą mogli korzystać z tego 
jeszcze pachnącego świeżością budynku. 
Obecnie trwają procedury odbiorcze do 
pozwolenia na użytkowanie. 

Południowa do modernizacji

niebawem rozpoczniemy prace związane 
z kolejną drogą w gminie – tym razem 
w Długołęce. Podpisaliśmy już umowę 
na modernizację ul. Południowej wraz 
z przebudową zlokalizowanego w jej ciągu 
mostka. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowane są 
budynki mieszkalne, prowadzi ona także 
do nowo powstałego boiska piłkarskiego. 
Wykonawcą prac jest firma ASDROG s.c. 
Zakład Drogowo-Budowlany z siedzibą 
w Łodzi, a wartość zadania wynosi 523 
631,50 zł brutto. Zgodnie z zapisami 
umowy, inwestycja powinna zostać zakoń-
czona do 19 września br. W chwili obecnej 
trwają działania przygotowawcze niezbęd-
ne do rozpoczęcia prac w terenie. 

Asfaltowa Cyprysowa
Kolejne zadanie drogowe rozpoczęte.  
11 czerwca podpisana została umowa 
z wykonawcą robót drogowych - firmą 
BISEK - w zakresie modernizacji na-
wierzchni i konstrukcji ul. Cyprysowej 
w Piecowicach. Umowny termin  
zakończenia prac budowlanych to  
11 sierpnia br., a wartość zadania  
wynosi 108 240,00 zł brutto.

Nowa siedziba policji

Komisariat policji w Długołęce zmienił 
adres. Stróże prawa przeprowadzili się  
do budynku znajdującego się przy  
ul. Wrocławskiej 24 (za ośrodkiem 
zdrowia). numery telefonów nie uległy 
zmianie.

Kontener szatniowo-sanitarny 
dla Kamienia

Władze gminy podjęły decyzję w zakresie 
montażu zaplecza sanitarno-szatniowego 
przy kolejnym boisku sportowym. W tym 
roku kontener stanie w Kamieniu. Będzie 
to trzyelementowy zestaw, zawierający 
dwie szatnie, dwa sanitariaty i pomiesz-
czenie dla sędziego. W chwili obecnej 
trwają prace projektowe dla uzyskania 
zgody na montaż obiektu wraz z budową 
niezbędnych przyłączy.

Opracowały
agnieszka boruta  

wydział promocji gminy
katarzyna wolicka  

wydział remontów i inwestycji

kolektora zlokalizowanego w ul. Leśnej 
w Kiełczowie, transportującego ścieki 
do oczyszczalni ścieków w Mirkowie. 

Boisko w Szczodrem gotowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Szczodrem dobiega końca – pozostał 
jeszcze montaż elementów wyposażenia 
obiektu. Aby mogło być ono oddane do 
użytku, konieczne jest uzyskanie odpo-
wiednich decyzji nadzoru budowlanego.  
Procedurę tę właśnie rozpoczęliśmy. Do 
czasu uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie, nie można korzystać z boiska 
- jest to nadal plac budowy! 

Otwieramy świetlicę

z życia gminy
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W pierwszej połowie lipca rurociąg w Wilczycach 
powinien być gotowy
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Ulica Cyprysowa zostanie pokryta asfaltem do 
sierpnia br. 

Z okazji zbliżającego się Święta Policji, wszystkim policjantom i pracownikom  
administracyjnym Policji składam serdeczne życzenia i podziękowania za całokształt 

Państwa pracy, wysiłku i zaangażowania, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa  
mieszkańców gminy Długołęka. Życzę także spokojnej i dającej satysfakcję służby, w której 

odnajdziecie Państwo swoją pasję.
iwona agnieszka łebek, wójt gminy długołęka

fo
t.

 f
re

ep
ik

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

Tak prezentuje się obiekt jeszcze przed montażem 
wyposażenia
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 Przestronne wnętrze świetlicy w Stępinie
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Kontener, który stanie przy boisku w Kamieniu
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Nowa siedziba policji znajduje się w tym wyremontowa-
nym budynku
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Wakacje rozpoczęte,  
budowa szkoły na ukończeniu

w raz z wakacjami nadszedł czas ostatnich prac bu-
dowlanych na terenie nowo powstałego budynku 
szkoły w Kiełczowie. Wykonawca zakończył prace 
elewacyjne i przystąpił do działań w zakresie za-

gospodarowania terenu (parkingi, chodniki i tereny zielone). We-
wnątrz budynku trwają prace wykończeniowe – układanie płytek 
w sanitariatach, układanie wykładzin, malowanie ścian w salach 
wykładowych a także 
montaż opraw oświet-
leniowych. W części 
zaplecza sportowego 
trwają prace montażo-
we sali do squasha.

katarzyna wolicka  
wydział remontów 

i inwestycji

To już 25 lat!
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Mirkowie 17 czerwca świętował swoje ćwierćwiecze. Społecz-
ność szkolna zaprosiła wszystkich rodziców, absolwentów i miesz-
kańców w niezapomniany „rejs”. Uczniowie przygotowali bardzo 

ciekawy program artystycz-
ny pn. „Spełniamy życze-
nia”. Było kolorowo, ra-
dośnie i przede wszystkim 
sentymentalnie. Nie zabra-
kło gości w strojach ideal-
nie wpisujących się w mor-
ską tematykę imprezy oraz 
ogromnego tortu. Serdecz-
nie gratulujemy szkole tak 
zacnego jubileuszu!

agnieszka boruta
wydział promocji gminy

z życia gminy

25 lat - zawsze ten sam kurs ku nauce, zabawie, 
szczęściu, kulturze
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Uczniowie będą się teraz uczyć w nowoczesnym budynku

powodzie, które nawiedziły nasze 
województwo w 1997 i 2010 r., 
obnażyły słabe strony dotychcza-
sowych zabezpieczeń przeciwpo-
wodziowych. w efekcie powstał 
program zapobiegawczy, mający 
na celu ochronę przeciwpowo-
dziową dorzecza odry.

Jednym z elementów programu jest re-
alizacja zadania „Przelew Odra - Wida-
wa do mostu kolejowego (ul. Krzywo-
ustego)”, polegający na budowie wału 

przeciwpowodziowego, który przebiegać będzie 
przez Wilczyce. Pozwoli on na przelanie części 
wód z Odry do Widawy, zmniejszając w ten spo-
sób potencjalną falę powodziową na Odrze o 10 
%, nie narażając przy tym obszaru Wilczyc. Wła-
dze gminy od wielu lat zabiegały o realizację tej 
inwestycji, która jest działaniem oczekiwanym 
i priorytetowym dla społeczności wsi. Wielolet-
nia walka odniosła skutek. Firma Skanska właś-
nie rozpoczyna realizację prace ziemnych w tere-
nie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
grudzień 2016 r.

szczegóły inwestycji

Wał będzie miał ok. 5,87 km długości – od ul. 
Krzywoustego we Wrocławiu do ul. Malinowej 
w Wilczycach. Odcinek „wilczycki” będzie mie-
rzył ok. 2 km. Wysokość wału wyniesie od 2 do 
3 m. Wał biegnący obecnie przez miejscowość, 
nie zostanie rozebrany. Zostaną w nim wyko-
nane przepusty, umożliwiające przepływ wody, 
dzięki czemu stanowić on będzie dodatkowe 
wsparcie. Główną funkcją wału będzie ochrona 

ostateczne uzgodnienia w zakresie poboru ziemi,  
tras dojazdu i częstotliwości transportu

masz więceJ 
pytaŃ?
W przypadku 
dodatkowych pytań 
związanych z inwe-
stycją, mogą Państwo 
kontaktować się z:

kierownik budowy 
– wykonawca (mail: 
widawa@skanska.pl, 
tel. 71/358 31 19)
Biuro budowy 
firmy Skanska: ul. B. 
Krzywoustego 97-99, 
51-166 Wrocław oraz 
Wilczyce, ul. Dworska 
24, 55-093 Kiełczów

pełnomocnik wójta 
gminy ds. ekologii 
i gospodarki wodnej 
– tadeusz Luty 
(mail: t.luty@gmina.
dlugoleka.pl, tel. 
71/323 02 96) Urząd 
Gminy Długołęka, ul. 
Robotnicza 12, 55-
095 Mirków
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Wał przeciwpowodziowy w Wilczycach

przeciwpowodziowa. Mieszkańcy Wilczyc zy-
skają jednak coś jeszcze – 3,5-metrową ścieżkę, 
idealną do spacerów i wycieczek rowerowych na 
łonie natury, na którą będzie można się dostać 
drogami technologicznymi oraz schodami zlo-
kalizowanymi przy ul. Malinowej, Wałowej oraz 
na wysokości boiska WKS Wilczyce.

uciążliwość dla mieszkańców

Budowa wału spowoduje niestety czasowe 
utrudnienia w komunikacji drogowej oraz 
zwiększone natężenie hałasu. Liczymy w tym 
względzie na wyrozumiałość mieszkańców. 
Gmina przez wiele miesięcy negocjowała z wy-

konawcą taki sposób realizacji zadania, aby 
niedogodności były jak najmniejsze. W kon-
sekwencji rozmów, zawarliśmy porozumienie 
z firmą Skanska, które znacznie ograniczy ilość 
dróg wykorzystywanych do transportu cięż-
kiego. Porozumienie jest możliwe dzięki zmia-
nie miejsca poboru ziemi. Na wniosek gminy, 
wykonawca zorganizował je w pobliżu placu 
budowy, dzięki czemu prawie cały ruch ciężki 
przesunięty zostanie z dróg gminnych w rejon 
wału. Nowe miejsce poboru stanie się w przy-
szłości zbiornikiem sportowo-rekreacyjnym.

anna chomicka
wydział promocji gminy
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w tym roku gmina kontynuu-
je program poprawy estetyki 
i bezpieczeństwa w naszych 
miejscowościach. niestety  
od początku akcji odnotowali-
śmy niepokojąco wiele kradzie-
ży – szczególnie kompozycji 
kwiatowych osadzonych na 
znakach i mostkach.

gmina przez dłuższy czas przygo-
towywała się do realizacji akcji 
nasadzeń roślin. Kwiaty, przez 
okres zimowy, rosły w szklar-

niach pod fachową opieką ogrodniczą. 
Wskutek kradzieży i zniszczeń, efektów 
tych w niektórych miejscach po prostu nie 
widać. Co więcej, wandale narażają nas na 

straty finansowe. W kilku miejscowościach 
skradziono kwietniki zamontowane na zna-

kach drogowych, kradzieży uległy również 
sadzonki roślin. – W ubiegłym roku od-
notowaliśmy kilka przypadków kradzieży. 
W tym roku zdarzają się one nagminnie, co 
jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe – 
mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. Chcąc 
przeciwdziałać takim zdarzeniom, po-
nownie zwracamy się do Państwa z prośbą 
o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazany 
problem. Jeżeli będziecie świadkami podob-
nego zdarzenia, zgłoście je do urzędu gminy 
mailowo: k.helmecka@gmina.dlugoleka.pl 
bądź telefonicznie: 71 323 02 63. Jeżeli macie 
taką możliwość, zróbcie zdjęcie dokumentu-
jące kradzież. Wszystkie zgłoszenia będzie-
my przekazywać policji, aby ta odpowiednio 
ukarała sprawców.

katarzyna Hełmecka
wydział remontów i inwestycji

ZZ inicjatywy władz gminy Dłu-
gołęka zorganizowana została 
zbiórka pn. „Pomoc dla Ukrainy” 
na rzecz mieszkańców ogarniętej 

chaosem i wojną Ukrainy. Prosimy o każdy 
gest wsparcia! Naszym sąsiadom potrzebne 
są najbardziej podstawowe artykuły takie 
jak: odzież dla dzieci i dorosłych, środki 
czystości, artykuły higieniczne, żywność, 
sprzęt biurowy i medyczny. Dary rzeczowe 
można przekazać w urzędzie gminy w po-
koju nr. 8 (tel. kontaktowy – 71/3230238 

lub 39 ). Zbiórką rzeczowa potrwa od 13 do 
26 lipca. Dobrowolnych wpłat można na-
tomiast dokonywać na rachunek bankowy 
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, oddział 
w Długołęce, nr konta 38 9584 1021 
2003 0302 4168 0001 w terminie od 13 
lipca do 14 sierpnia br.

Komitet Organizacyjny Zbiórki  
Publicznej „Pomoc dla Ukrainy”  

z siedzibą w Długołęce
a. borecka, e. wosinek,  

b. paździerz

z życia gminy

„Pomoc dla Ukrainy”

Bądźmy czujni, żeby nasze starania nie szły na marne. 
Ten widok oka nie cieszy
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Kradzieże zagrażają akcji ukwiecenia gminy!

zakończył się konkurs  
„Śmieciuchom mówi-
my nie”. wybraliśmy 
najlepszy mem i ha-
sło, które wkrótce 
pojawią się w za-
śmieconych miej-
scach naszej gminy, 
aby przestrzegać 
przed dalszym  
brudzeniem.

konkurs zorganizowany pod pa-
tronatem WPO ALBA miał przy-
pomnieć mieszkańcom o odpo-
wiedzialności za wygląd naszego 

najbliższego otoczenia. Zadaniem 
uczestników było stworze-

nie memu (obrazek z ha-
słem) lub hasła piętnują-
cego śmiecenie. Wszyscy 
pragniemy żyć w czystej 
i pięknej gminie.Jedynie se-
lektywna zbiórka odpadów 
oraz dbałość o porządek do-
okoła, pozwolą nam zreali-
zować to zadanie. 

uwaga! tu nie wolno 
zostawiać śmieci

Niedługo w naszej gminie, w miejscach gdzie 
odnotowaliśmy liczne procedery nielegalnego 
wywozu śmieci, pojawią się odstraszające tab-
liczki – powstałe na podstawie zwycięskich prac 

konkursowych.  Ci, którzy będą niszczyć przyro-
dę, napotkają hasło: „Tylko mistrzowie trafiają do 
kosza, ale potrzebują czystej pozycji! Nie śmieć!”, 
które wymyśliła Monika Dubec. Zdaniem jury 
konkursu, Monika stworzyła najciekawsze ha-
sło z wszystkich nadesłanych. Liczymy na to, że 
przemówi ono do mieszkańców i będą oni woleli 
zostać mistrzami w nieśmieceniu niż „śmiecia-
kami-zabijakami”. Na osoby, które sprawiają, że 
piękne zielone zakątki stają się dzikimi wysypi-
skami, będą również czekać tabliczki z grafiką 
autorstwa Dawida Skowrońskiego, który wygrał 
w kategorii najlepszy mem. Zwycięzcom gratu-
lujemy i mamy nadzieję, że takie działania wy-
wołają u śmieciuchów refleksję i wzbudzą troskę 
o wygląd gminy.

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy

W związku z  rezygnacją  
p. Joanny Lejzy ze stano-
wiska dyrektora szkoły 
podstawowej w  Kiełczo-
wie ogłoszony został kon-
kurs na nowego dyrek-
tora placówki. Odbędzie 
się 21 lipca o g. 10 w urzę-
dzie gminy. W  kolejnym 
numerze gazety poinfor-
mujemy Państwa o  jego 
wynikach.

Bójcie się śmieciuchy!
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z życia gminy

XiV dni gminy długołęka 
już za nami. kolejny raz park 
w szczodrem stał się mekką 
miłośników muzyki, dobrej za-
bawy i wspaniałej atmosfery. 
na scenie głównej królowała 
urszula i mrozu, a mieszkańcy 
wybrali „gminny talent” 2015 
roku. ale się działo!

Mocne akcenty pojawiły się wraz 
z otwarciem imprezy. Pierwsze 
kroki na dużej scenie poczyniła 
dziesiątka finalistów II edycji 

Gminnych Talentów. Podobnie jak w ubie-
głym roku, to mieszkańcy wybrali najlepszego 
z najlepszych. Wgrała Anna Miroforidu, któ-
ra wykonała utwór z repertuaru Janis Joplin. 
Wójt Iwona Agnieszka Łebek oraz zwycięż-
czyni I edycji konkursu Kamila Florek, przeka-
zały na jej ręce czek na tysiąc złotych. – Jestem 
dumna, że w gminie jest tak dużo utalentowa-
nej młodzieży. Co roku wręczam stypendia 
naukowe i sportowe. Dzisiaj zobaczyłam wspa-
niały potencjał artystyczny młodych. Występy 
całej dziesiątki dały mi tyle radości i satysfakcji! 
Wierzę, że wszyscy mieszkańcy mieli podobne 
odczucia – komentowała konkurs wójt. Głów-
nej zabawie towarzyszył plebiscyt internetowy, 
który wzbudził wiele emocji. Ostatecznie, po 
laur sięgnęła Patrycja Polańska, która podczas 
imprezy odebrała pamiątkową statuetkę. – Dru-
ga edycja konkursu spotkała się z pozytywnym 
odzewem. W przyszłym roku będziemy konty-
nuować jego organizację, ale chcemy zaskoczyć 
uczestników odświeżoną formułą – mówi ta-
jemniczo Anna Chomicka, kierownik wydziału 
promocji gminy.

na scenie mrozu,  
lecz atmosfera gorąca

Impreza, jak co roku, przyciągnęła do 
Szczodrego tysiące uczestników. Przyczyni-
ło się do tego atrakcyjne zestawienie gwiazd. 
- Wciąż śledzimy trendy panujące na rynku 
muzycznym i staramy się do nich dopasować. 
Trzymamy się również zasady, że każdy, bez 
względu na wiek, musi się dobrze bawić pod-
czas naszych koncertów – mówi wójt gminy. 
I tak na scenie pojawiła się zachwycająca Ur-
szula, która zaśpiewała swoje największe hity. 
Tuż po niej zagrał charyzmatyczny zespół reg-
gae – Naaman. Wieczór należał już do Mroza 
oraz jego fanek, licznie okupujących scenę. „Bo 

jak nie my, to kto”. Te wersy najpopularniej-
szej ostatnio piosenki Mroza, słychać było na-
wet w Długołęce. – To kolejne Dni Gminy, na 
których dałam się ponieść emocjom i bawiłam 
się wyśmienicie. Szkoda, że impreza trwa tyl-
ko do północy – mówiła rozentuzjazmowana 
mieszkanka.

plaża w szczodrem?
Na rozpoczęcie sezonu letniego przygotowa-

liśmy nie lada gratkę dla miłośników sportowej 
rywalizacji. Przez dwa dni osiemnaście drużyn 
zaciekle walczyło o mistrzowski tytuł w Gmin-
nym Turnieju Siatkówki na Piasku. Pierwszego 
dnia odbyły się eliminacje, które wyłoniły sześć 

Taki klimat tylko   w Szczodrem

Mrozu rozbujał całą publikę

Urszula zaśpiewała nam swoje największe przeboje

Taki klimat tylko   w Szczodrem
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drużyn. Finał miał miejsce podczas Dni Gminy 
Długołęka. – Cieszę się, że gmina organizuje takie 
turnieje. Nasza drużyna bawiła się rewelacyjnie. 
Pomimo sportowej rywalizacji poznaliśmy świet-
nych ludzi. Myślę, że taka inicjatywa powinna 
być kontynuowana – mówił Aleksander Czapka, 
kapitan jednej z drużyn. Po emocjonującej walce 
zwyciężyła drużyna Bykowia, Bykowianie, By-
ków.

park wypełniony po brzegi… 
dosłownie

Park w Szczodrem w ciągu kilku godzin zapeł-
nił się mnóstwem stoisk i atrakcji. Mieszkańcy 
mieli okazję przyglądać się profesjonalnym gra-
czom futbolu amerykańskiego z drużyny Out-
laws Wrocław. Była również możliwość odda-
nia krwi w specjalnym punkcie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
Największą frajdę miały jednak dzieciaki – mogły 
poskakać na trampolinach, poszaleć w wesołym 
miasteczku, zamienić się w małego naukowca 
w miasteczku I Quest oraz poznać milion no-
wych zabaw dzięki animatorom z Trampoliny 
Zabawy. Jak zawsze, podczas naszej imprezy po-
jawili się lokalni rękodzielnicy, oferujący szeroką 
gamę wysokiej jakości produktów hand made. 
Fani motoryzacji mieli okazję podziwiać dzieła 
wrocławskiego warsztatu  UNIKAT, kastumu-
jącego motocykle. Ci, którzy chcieli odpocząć 
na zielonej trawie, mogli skorzystać z darmowej 
wypożyczalni leżaków. – Wykorzystamy je nie-
bawem podczas letniego seansu filmowego, któ-
ry zorganizujemy w wakacje pod urzędem gminy 
– dodaje Anna Chomicka z wydziału promocji 
gminy.

25 lat pracy na rzecz gminy

Dni Gminy Długołęka to dobry moment, 
aby zaprezentować szerszemu gronu miesz-
kańców ludzi, którzy na co dzień z wyjątko-

z życia gminy

Taki klimat tylko   w Szczodrem
Co roku staramy się, aby Dni Gminy Długołęka zaskakiwały wielością atrakcji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych spon-sorów i  partnerów. Serdecznie dziękujemy firmom:n  Fitness academyn  Fm group polskan  Jamp sp. z o.o.n  Leroy merlin inwestycje sp. z o.o.

n  operator gazociągów przesyłowych gaz-system s.a.
n  piaskopoL sp. z o.o.n  przedsiębiorstwo budown-ictwa ogólnego dacH bud sp. z o.o.
n  salon kominków inFernon  zuH agaz piotr nowak – auto gaz serwisn  bank spółdzielczy w oleśnicy - oddział w długołęcen  selgros cash and carryn  budmel tadeusz molus

Aż 18 drużyn walczyło w turnieju siatkówki na piasku Anna Miroforidu jest Gminnym Talentem 2015

Taki klimat tylko   w Szczodrem

Na Marcina Dańca zawsze można liczyć - rozbawi nas 
do łez

Zespół Milano to jeden z czołowych przedstawicieli 
polskiej muzyki tanecznej
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wym zaangażowaniem działają na rzecz naszej 
gminy. W tym roku okazja była podwójna, 
gdyż obchodzimy jubileusz 25-lecia samorządu 
terytorialnego w Polsce. Wójt gminy Iwona 
Agnieszka Łebek postanowiła wyróżnić oso-
by, które przez blisko 25 lat pracują dla dobra 
gminy. Te zaszczytne wyróżnienia trafiły do: 
Mieczysławy Dziubdzińskiej, Teresy Klimek, 
Wioletty Kowalskiej, Urszuli Kuzyk, Heleny 
Szyszki, Urszuli Zalewskiej, Jana Chorostkow-
skiego, Jana Jarosza, Izydora Kamińskiego, 
Wojciecha Kozaka, księdza Wacława Kuriaty, 
Janusza Światłowskiego i Janusza Zarzyckiego. 
– Jestem szczęśliwa, że w naszej gminie stale 
przybywa niezwykłych osobowości, godnych 
naśladowania. Dzięki takim ludziom, pełnym 
pasji, zaangażowania gmina może rozwijać się 
w dobrym kierunku – powiedziała Iwona Ag-
nieszka Łebek.

do zobaczenia w sierpniu

Na zakończenie gminnego świętowania miesz-
kańcy bawili się do późnych godzin nocnych 
przy dźwiękach niezawodnego zespołu InLove. 

Wokalistki Ania i Magda dały czadu, zachęcając 
wszystkich do okupowania parkietu. Imprezę 
zwieńczył piękny pokaz fajerwerków, który roz-
świetlił niebo nad gminą. Wszystko co dobre, 
szybko się kończy – XIV Dni Gminy Długołęka 
przeszły już do historii. My natomiast dziś ser-
decznie zapraszamy Państwa na Dożynki Gmin-
ne, które odbędą się 30 sierpnia w Piecowicach. 
Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji. Nie 
zabraknie  turnieju wsi oraz konkursów, w któ-
rych wezmą udział sołtysi i mieszkańcy: na naj-
lepsze stoisko, na tradycyjną torbę sołtysa, na 
najpiękniejszy wieniec. Koła gospodyń wiejskich 
z pewnością zaserwują nam smakołyki własnej 
roboty i wezmą udział w przeglądzie piosenki. 
Dzięki firmie Minigolf Wilczyce za darmo będzie 
można spróbować swoich sił w tej grze. Dzień 
umilą nam gwiazdy muzyki i kabaretu: zespół 
disco polo Milano i niezawodny w rozśmiesza-
niu Marcin Daniec. Rozpoczynamy korowodem 
i Mszą św. o g. 13. Serdecznie zapraszamy. Do 
zobaczenia!

ewelina anisimowicz
wydział promocji gminy
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Szkoła w Długołęce 
w rozbudowie

potrzeby w zakresie rozwoju bazy oświatowej w naszej 
gminie stale rosną. Aby je zaspokoić, przystępujemy do 
kolejnej inwestycji. Po pomyślnym rozstrzygnięciu po-
stępowania przetargowego i wyborze wykonawcy, roz-

poczynamy budowę nowego budynku dydaktycznego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce. Umowna wartość inwestycji 
wynosi 3 062 650,11 zł brutto. Wykonawcą została Spółka Inżynie-
ryjno-Budowlana Sp. z o.o., której zadaniem jest zakończenie prac 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do grud-
nia 2016 r. Jeśli uda się dotrzymać umownego terminu zakończenia 
robót, w drugim semestrze nadchodzącego roku szkolnego uczniowie 

szkoły podstawowej 
będą mogli cieszyć się 
komfortowymi wa-
runkami w nowym, 
przestronnym i bez-
piecznym budynku.

katarzyna 
wolicka

wydział remontów 
i inwestycji

w gminie długołęka przybywa 
nie tylko nowych mieszkańców, 
ale również inwestorów, któ-
rych przyciąga atrakcyjność 
położenia oraz otwartość gmi-
ny na nowe inicjatywy. takim 
inwestorem okazała się być 
spółka panattoni europe, któ-
ra niebawem rozpocznie inten-
sywne działania inwestycyjne 
na nieruchomości zlokalizowa-
nej przy łączniku długołęka.

w tym miejscu powstanie park 
m a g a z y n o w o - u s ł u g o w o -
produkcyjny, którego dzia-
łalność przyniesie gminie, 

a tym samym mieszkańcom, wiele korzyści 
- zarówno w sferze rozwoju gospodarczego 
(nowe miejsca pracy), dodatkowych środ-
ków finansowych (podatek od nierucho-
mości), jak i działań inwestycyjnych. Zgod-

inwestycJe

gmina kontynuuje 
działania w za-
kresie poprawy 
estetyki i bezpie-

czeństwa. Tym razem przy-
stąpiliśmy do prac moder-
nizacyjnych (oczyszczenie 
i malowanie) słupów oświet-
leniowych w ciągu byłej dro-
gi krajowej nr 8 w Długołę-
ce. W pierwszej kolejności 
pomalowane zostały słupy 
wzdłuż sięgacza ul. Wrocławskiej w Długołęce (odcinek prowadzący 
do supermarketu SELGROS). – Oświetlenie drogowe w tym miejscu 
wybudowane zostało w 1993 r. i jest w większości zardzewiałe i nie-
kompletne. Prace modernizacyjne są koniecznością, a infrastruktura 
będzie nie tylko bezpieczna, ale także estetyczna – mówi Katarzyna 
Wolicka, kierownik wydziału remontów i inwestycji. W kolejnym 
etapie realizowane będą prace przy kolejnych odcinkach ul. Wroc-
ławskiej  w Długołęce. Wymagają one czasu i określonych środków 
finansowych, dlatego też ich kompleksowe wykonanie musi zostać 
etapowane. – tłumaczy Wolicka.

anna chomicka
wydział promocji gminy

Firmę Panattoni Europe przekonała lokalizacja działki 
oraz otwartość gminy na nowe inwestycje
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Słupy oświetleniowe do liftingu

Jest kolejny duży  
inwestor w naszej gminie
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Oczyszczone i pomalowane słupy wyglądają teraz 
estetycznie
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nie z zawartym z firmą porozumieniem, 
zobowiązała się ona – na własny koszt i we 
własnym zakresie – do przebudowy odcinka 
drogi gminnej (na odcinku od skrzyżowania 
z łącznikiem Długołęka do granic działki 
objętej inwestycją spółki). W konsekwen-
cji powstanie droga o szerokości 7 m wraz 

z kanalizacją deszczową oraz pętlą autobu-
sową i odcinkiem jednostronnego chodnika. 
Działania, zarówno w zakresie budowy par-
ku magazynowego jak i drogi, mają zostać 
zrealizowane do grudnia 2016 r.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Wizualizacja

Kamień - zmiana  
lokalizacji  
przystanku!
Od 13 lipca do czasu zakończenia 
robót budowlanych (28.10.2015r.), 
przeniesiony zostanie przystanek 
autobusowy, który obecnie mieści 
się przy skrzyżowaniu ul. Jantarowej  
z Bursztynową. Przystanek tymczaso-
wo znajdować się będzie w obrębie 
skrzyżowania ul. Brylantowej z ul. Bur-
sztynową. Po zakończeniu budowy lo-
kalizacja przystanku zostanie przywró-
cona. Za utrudnienia przepraszamy.
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p rzypominamy, że decyzją władz 
gminy Długołęka zlecono – w ra-
mach I etapu prac – zaprojektowa-
nie w tym roku chodników w cią-

gu 4 dróg powiatowych, tj.: 

1) wilczyce, ul. wrocławska. Projekt jest już go-
towy. W  chwili obecnej trwa procedura wyboru 
wykonawcy robót budowlanych, które planujemy 
zakończyć w terenie do 30 września br. 
2) siedlec, ul. wrocławska. Prace projektowe 
w trakcie realizacji. 2 czerwca br. odbyły się kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami, podczas któ-
rych mieli możliwość zapoznać się ze wstępnymi 
rozwiązaniami projektowymi. Obecnie koncep-
cja projektu chodnika jest w  trakcie uzgadnia-
nia w  Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. 
Umowny termin opracowania projektu przypada 
na 9 października br. 
3) brzezia łąka, ul. wrocławska. Prace pro-
jektowe w  trakcie realizacji. Obecnie koncepcja 

projektu jest w  trakcie wstępnego opiniowania 
u  zarządcy drogi (tj. Starostwa Powiatowego). 
Umowny termin opracowania projektu przypada 
na 23.12.2015 r.
4) bierzyce. Prace projektowe w trakcie realizacji. 
24 czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne 
z mieszkańcami, podczas których mieli możliwość 
zapoznać się ze wstępnymi rozwiązaniami projek-
towymi. Umowny termin opracowania projektu 
przypada na 09.10.2015 r.

Starostwo Powiatowe jest także w trakcie prac 
projektowych dla budowy chodnika w Szczod-
rem. Dokumentacja ma być gotowa do 5 sierp-
nia tego roku. Decyzje o kolejności realizacji 
tych inwestycji zapadną na etapie konstruo-
wania budżetu gminy na rok 2016 i niezbędnej 
wówczas aktualizacji Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.

katarzyna wolicka  
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

Chodniki przy drogach powiatowych

dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (StaN Na Dzień 22.06.2015 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  23.04.2015 26.06.2015 r. Wykonawca: 25.12.2016 r. 
w Długołęce - etap II (budowa nowego budynku   Spółka Inżynieryjno-Budowlana sp. z o.o. z/s 
dydaktycznego)   we Wrocławiu, kwota brutto: 3 062 650,11 zł 
 
Modernizacja nawierzchni ul. Południowej  18.05.2015 19.06.2015 r. Wykonawca:  19.09.2015 r. 
w Długołęce    ASDROG s.c. Zakład Drogowo-Budowlany  
  z/s w Łodzi, kwota brutto: 523 631,50 zł 
 
Kompleksowa przebudowa ul. Wierzbowej w Długołęce 09.06.2015 trwa weryfikacja ofert 30.09.2015 r. 
  (w postępowaniu złożono 9 ofert) 
 
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Wilczycach 19.06.2015 trwa weryfikacja ofert 30.09.2015 r. 
  (w postępowaniu złożono 4 oferty)
 
Modernizacja nawierzchni i konstrukcji dróg wraz  10.07.2015  3 miesiące od dnia 
z budową oświetlenia drogowego w Wilczycach,    zawarcia umowy 
odcinek ul. Szkolnej oraz odcinek ul. Sportowej   
 
Remont nawierzchni drogi wraz z budową oświetlenia  02.07.2015  3 miesiące od dnia 
drogowego w Pietrzykowicach   zawarcia umowy

Przebudowa ul. Stawowej w Pasikurowicach planowany termin:   3 miesiące od dnia 
 13.07.2015r.  zawarcia umowy
 
Przebudowa ul. Zgodnej i sięgaczy ul. Wrocławskiej  planowany termin:   4 miesiące od dnia
   w Kiełczowie 08.07.2015r.    zawarcia umowy

Nowe półrocze,  
nowe inwestycje

połowa roku już za nami. Wiele inwe-
stycji drogowych, zaplanowanych na 
2015 rok, zostało już zrealizowanych, 
bądź dobiegają końca. Nie zwalniamy 

jednak tempa i przygotowujemy się do kolejnych 
zadań, tak aby zdążyć przed grudniem. – Rada 
gminy zaakceptowała moją propozycję zwiększe-
nia puli środków przeznaczonych w budżecie na 
modernizacje i przebudowy dróg. Dzięki temu, 
pod koniec lipca, zaczniemy realizować kolejne 
działania - mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
Na tapetę idą „dywaniki asfaltowe” w Bąkowie, 
Bierzycach, Kątnej i Ramiszowie oraz komplek-
sowa przebudowa dróg wraz z oświetleniem 
i kanalizacją deszczową w Pasikurowicach (ul. 
Stawowa) i w Kiełczowie (ul. Zgodna i wybra-
ne sięgacze ul. Wrocławskiej). Radni zwiększyli 
także o 200 tys. nakłady na budowę oświetlenia 
drogowego. – To umożliwiło rozpoczęcie pro-
cedury wyboru wykonawców oświetlenia na od-
cinku ul. Wrocławskiej w Mirkowie – dokładnie 
od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z Jagiellońską 
do skrzyżowania „starej ósemki” z ul. Wiśniową 
(droga do przystanku autobusowego) – mówi 
Katarzyna Wolicka z wydziału remontów i inwe-
stycji. Zwiększona pula środków pozwoli także na 
budowę oświetlenia przy bieżni lekkoatletycznej 
w Długołęce. – Niebawem zawrzemy umowę na 
realizację tego działania – dodaje Katarzyna Wo-
licka.

anna chomicka
wydział promocji gminy
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M ieszkańcy gminy są żywo zain-
teresowani tematem rozbudowy 
sieci ścieżek rowerowych. Jest to 
hasło aktualne zarówno wśród 

młodych, jak i starszych osób. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-

kańców, którzy dzięki rozbudowanej siatce po-
łączeń rowerowych mogliby wykorzystywać 
je do codziennej komunikacji oraz organizacji 
ciekawych wycieczek rowerowych, gmina od 
zeszłego roku pracuje nad przygotowaniem kon-
cepcji kompleksowego układu komunikacyjnego. 
– Przygotowujemy ją z pomocą specjalistów, któ-
rzy przeprowadzili analizę głównych 
celów i potrzeb rowerzystów – 
tłumaczy Katarzyna Wolicka 
z wydziału remontów i inwe-
stycji. Analizie poddano także 
rozmieszczenie ścieżek w ob-

rębie obiektów użyteczności publicznej i usługo-
wej, zakładów pracy oraz ruchu turystycznego. 
Cały proces jest dość czasochłonny, ścieżki muszą 
bowiem spełnić wiele kryteriów m.in. spójności, 
bezpośredniości, atrakcyjności, bezpieczeństwa 
oraz wygody i komfortu. – Naszym celem jest 
przygotowanie układu dróg rowerowych, który 
będzie uwzględniał dodatkową infrastrukturę ro-
werową, czyli parkingi dla rowerów, miejsca od-
poczynku rowerzystów, altany czy oznakowanie 
– wylicza kierownik wydziału. Po opracowaniu 
dokumentacji projektowych, gmina stopniowo 
przystępować będzie do realizacji prac w terenie. 
Z uwagi na wielkość gminy oraz duże potrzeby, 

kompleksowa realizacja inwestycji z pew-
nością będzie wymagała kilku lat.

maciej żak
wydział remontów  

i inwestycji

Gmina w sieci… ścieżek rowerowych
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wspÓłpraca zagraniczna

delegacja gminy długołęka goś-
ciła w sarnach, naszym mieście 
partnerskim. okazją do wizyty był 
jubileusz 130-lecia powstania tego 
ukraińskiego miasta.

w Sarnach, w dniach 30 maja 
– 2 czerwca, gminę Długołęka  
reprezentowali: Iwona Agniesz-
ka Łebek - wójt, Ryszard Mazur  

- radny, Wojciech Ciemierzewski - dyrektor ZSP 
w Długołęce i Tadeusz Luty - pełnomocnik wój-
ta gminy ds. ekologii i gospodarki wodnej. Każdy 
dzień pobytu mijał pod znakiem spotkań z cieka-
wymi ludźmi: władzami miasta, przedstawicielami 
duchowieństwa i młodzieżą. Kulminacyjnym punk-
tem programu był festyn z okazji święta miasta. 
W oficjalnych przemówieniach dało się jednak wy-
czuć obawę o przyszłość kraju. Program artystycz-
ny - z wyraźną nutą patriotyzmu, początek wakacji 
i piękna pogoda, pozwoliły na chwilę zapomnieć, że 
na wschodzie kraju niestety toczy się wojna.

tadeusz Luty
pełnomocnik wójta gminy  

ds. ekologii i gospodarki wodnej Wizyta w Sarnach była okazją do świętowania i wymiany doświadczeń
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Sarny świętowały swoje 130-lecie

Zespół Szkół w Siedlcu zakończył 
realizowany od września 2013 r. 
międzynarodowy projekt w ramach 
akcji Comenius Partnerskie Projek-

ty Szkół - „Uczenie się przez całe życie”. Dzię-
ki niemu szkoła wprowadziła innowacyjne 
rozwiązania pedagogiczne oraz uatrakcyjniła 
swoją ofertę edukacyjną. Poprzez swoje za-
angażowanie, uczniowie mieli możliwość do-
skonalenia znajomości języków obcych oraz 
zdobycia ciekawych doświadczeń. Nauczyli się 
również tolerancji i zrozumienia dla innych 
kultur, zwyczajów oraz rozwinęli umiejętności 
społeczne oraz zdolność posługiwania się tech-

nologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
Podsumowanie projektu „The Creative Eu-

ropean Action Game”odbyło się w maju w nie-
mieckiej szkole w Rheinboellen, która była 
naszym partnerem. ZSP w Siedlcu reprezen-
towały nauczycielki: Jowita Kalitka, Agnieszka 
Galant, Agnieszka Billewicz, Marta Langier 
oraz uczniowie gimnazjum: Weronika Trela, 
Magdalena Bunalska, Nina Kwiatek oraz Szy-
mon Głogowski. Tam przedstawiliśmy efekty 
swojej pracy i otrzymaliśmy certyfikat uczest-
nictwa w międzynarodowym projekcie.

Jowita kalitka
Zespół Szkół w Siedlcu

Stażystki z Velen  
w urzędzie gminy 

w dniach 20-24 lipca w urzędzie gmi-
ny odbędą staż dwie urzędniczki 
z niemieckiego Velen, naszego 

miasta partnerskiego. Stażystki będą praco-
wać w wydziale remontów i inwestycji oraz 
w wydziale planowania przestrzennego i go-
spodarki nieruchomościami. Celem wizyty jest 
wymiana doświadczeń. W ubiegłym roku de-
legacja z naszego urzędu skorzystała z takiego 
stażu, goszcząc w tamtejszym ratuszu.

agnieszka boruta
wydział promocji gminy

Punkt Informacji Europejskiej

wszystkim przedsiębiorcom przypo-
minamy, że w urzędzie gminy funk-
cjonuje Gminny Punkt Informacji 

Europejskiej, w którym można uzyskać poradę 
dotyczącą możliwości pozyskiwania dotacji ze-
wnętrznych na otwarcie i rozwój działalności 
gospodarczej. Z konsultacji można skorzystać 
w każdą środę, w godz. 8.30-16.30, w pok. 125 
(przy wydziale pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych i współpracy z zagranicą).

katarzyna wolicka
wydział pozyskiwania zewnętrznych środ-
ków finansowych i współpracy z zagranicąDzięki Comeniusowi młodzież nawiązała międzynarodowe przyjaźnie 

Gimnazjaliści z certyfikatem Comeniusa
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nierucHomoŚci/dotacJe

d ziałki przeznaczone do 
sprzedaży znajdują się na 
obrzeżach miejscowości, 
przy utwardzonej gruntowej 

drodze, w odległości około 50 m od dro-
gi asfaltowej (głównej drogi w Kątnej). 
Otoczenie nieruchomości stanowią te-
reny niezabudowane (pola) oraz zabu-
dowa jednorodzinna o średnim i niskim 
standardzie wykończenia. Działki poło-
żone są  w odległości około 500 m od 
przystanków komunikacji autobusowej. 
Sieci infrastruktury technicznej (woda 
i prąd) znajdują się w pobliżu nieru-
chomości. Konieczne jest wybudowanie 
drenażu, ponieważ okresowo na dział-
kach może stać woda.

W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego grunty znajdują się 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudo-
wę zagrodową.

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

ZAMIESZKAJ W GMINIE DŁUGOŁĘKA kątna
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kątna to mała i spokojna 

wieś położona w południo-

wo-wschodniej części gminy 

długołęka, między brzezią 

łąką a oleśniczką. 

Działki nr:

86/6 o pow. 0,0989 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości  30.000 zł netto

86/7 o pow. 0,1347 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości 35.000 zł netto

Termin III przetargu – 17.07.2015 r.

Unijne środki  
– kolejny duży sukces naszej gminy

gmina pozyskała kolejne środki 
unijne! Tym razem dofinanso-
wanie uzyskał projekt pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w Kiełczowie (w części 
ul. Wilczyckiej, w sięgaczu ul. Wrocław-
skiej oraz w części ul. Szkolnej)”. Zadanie 
zostanie zrealizowane do 17 października 

br. Jego wartość to 595 194,29 zł brutto, 
z czego 300 tys. zł zostanie zrefundowane. 
Dzięki inwestycji, do sieci kanalizacyjnej 
podłączonych zostanie kilkadziesiąt ko-
lejnych nieruchomości w Kiełczowie. Po-
twierdzenie uzyskania dotacji w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko 
przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska we Wroc-
ławiu Aleksander Marek Skorupa. Umowa 
na dofinansowanie podpisana zostanie do 
końca lipca br.

katarzyna wolicka
wydział pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych  
i współpracy z zagranicą
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skok w przeszłoŚĆ

Mauzoleum – antyczna perełka Rakowa

n azwa wsi Raków pochodzi od nie-
mieckiego słowa raake, co znaczy 
rak. Anegdota głosi, że w daw-
nych czasach, w tych okolicach, 

były najsmakowitsze raki, które gościły na pań-
skich stołach jako wykwintne danie. Raków 
w XVII w., za rządów rodziny von Kessel, był 
miejscem polowań i kurortem klimatycznym 
dla niemieckiej szlachty. Christoph Wilhelm 
III von Kessel (1705–1773), zwany „fundato-
rem-założycielem”, wybudował w Rakowie 
pałac wraz z dziedzińcem i okazałym folwar-
kiem, który był zaliczany do 6 najpiękniejszych 
dworów w powiecie oleśnickim. Utworzył też 
sławną na Śląsku bibliotekę, którą bardzo ce-
nili profesorowie i historycy literatury. Geo-
rg von Kessel-Zeutsch (1827–1896) stworzył 
ordynację rakowską, do której należały: Ra-
ków, Nowy Dwór, Mydlice, Piszkawa i Biela-
wa. Baron „Rakowski Książę ”, dbał o wygląd 
folwarku i zajął się upiększaniem Rakowa: 
odnowił pałac według projektu architekta 

Eduarda Knoblaucha  i zagospodarował przy-
pałacowy park, uzupełniając go egzotyczną 
roślinnością. Zbudował mauzoleum, w któ-
rym został pochowany ze swoją małżonką Le-
ocardią. W Rakowie, w 1845 r. znajdował się 
kościół z plebanią, szkoła, karczma, kuźnia, 
piekarnia, browar, gorzelnia, tłocznia oleju 
i młyn wodny. Po II wojnie światowej ocalały 
jedynie zabudowania gospodarcze i fragment 
bramy wjazdowej do pałacu z 1773 r.

w parkowym zaciszu antycznej 
świątyni

Idąc wzdłuż stawu, widać białą budowlę 
odbijającą się w tafli wody. Wędrując ku niej 
przez park, mijamy stare dęby, buki, graby, 
cypryśnika i magnolię, na słonecznej polanie 
ukazuje się mauzoleum (kaplica grobowa). 
Zbudowane ok. 1820 r. w stylu klasycystycz-
nym, nawiązującym do formy antycznej świą-
tyni. Wchodząc do niej, stajemy na wprost 
półkolistej wnęki ołtarzowej. Na ścianie głów-

nej znajdują się dwa wsporniki z ornamentem 
liści akantu i esownicami. Od frontu portyk 
ujęty na skrajach parą kwadratowych filarów 
oraz dwoma  kolumnami jońskimi, zwieńczo-
ny trójkątnym przyczółkiem. Portal wejściowy 
z kamienia, zakończony półkoliście, zawiera-
drzwi, a nad nimi okrągły otwór.

H. Lutsch w 1889 r. napisał, że w mauzoleum  
był nagrobek Ch. W. III von Kessel-Zeutcha. 
Na postumencie z piaskowca znajdował się 
marmurowy sarkofag. Na nim była umiesz-
czona naturalnej wielkości alabastrowa figu-
ra kobiety, która opłakuje śmierć zmarłego, 
przedstawionego na płaskorzeźbie (podobny 
pomnik można odnaleźć w kościele św. El-
żbiety Węgierskiej we Wrocławiu).

ratujmy dziedzictwo kultury

Dostrzegając wyjątkowy charakter architek-
toniczny mauzoleum, jego sakralny wymiar, 
mieszkańcy Rakowa w latach 60. podjęli się 
wyremontowania obiektu i przystosowania do 
użytku. W tamtych czasach nie było to takie 
łatwe, o czym wspominają najstarsi mieszkańcy 
tej wsi. Ale udało się! W latach 1960–1998 peł-
nił funkcję kościoła filialnego pw. Matki Boskiej 
Królowej Wszechświata, odprawiały się nabo-
żeństwa, udzielano chrztów i ślubów. O ka-
plicę dbał ówczesny proboszcz ks. Jan Kapcia 
i mieszkańcy. Dziś kaplica jest zamknięta, coraz 
bardziej widoczne są oznaki zniszczenia. Czy 
naszym obowiązkiem nie jest dbanie o dziedzi-
ctwo dóbr kultury dla kolejnych pokoleń, tak 
jak czynili to przez lata nasi przodkowie? Ufam 
(zresztą chyba nie tylko ja), że mieszkańcy Ra-
kowa uratują przed ruiną tę antyczną perełkę 
naszej wsi.

anna mysiara
mieszkanka Rakowa

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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Rakowskie mauzoleum przypomina antyczną świątynię i robi naprawdę duże wrażenie

mijają wieki, lata, a każdy chciałby coś po sobie zostawić,
aby nie zatarła się pamięć po nim. zostawiamy wspomnienia
pomniki, budowle… czy potrafimy to pielęgnować
i dbać o to co inni stworzyli?


