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j Na skróty j Na s
Zamieszkaj w Rakowie

C

zy braliście kiedykolwiek udział w biciu rekordu Polski? Jeśli nie,
to 3 czerwca w parku w Szczodrem będziecie mieli taką okazję!
Cieszę się, że II Gminny Dzień Rodziny będzie miał w swoim
programie tak ważny a zarazem przyjemny punkt. Zachęcam
Was serdecznie do przebrania się za rycerza lub księżniczkę i przyłączenia
się do wspólnej zabawy. I mam tu na myśli nie tylko dzieci... Skorzystajmy
z tego, że mamy niebywałą okazję spełnić swoje dziecięce marzenia i choć
na jeden dzień wcielić się w bajkową postać. O wszystkich szczegółach rodzinnej imprezy piszemy na str. 4.
Za nami uroczystości pięknych jubileuszy. 70-lecie świętowała OSP Szczodre, małżeństwa z 50-letnim i 63-letnim stażem celebrowały swoje rocznice. Bardzo lubię takie momenty. Są to spotkania pełne wzruszeń, wdzięczności i uśmiechu ludzi. Z wielką przyjemnością byłam ich częścią. Jeśli
jesteście Państwo ciekawi, jak było, odsyłam na str. 5.
W tym numerze nie mogło zabraknąć tematów inwestycyjnych. Piszemy
o bieżących przedsięwzięciach (str. 8-9), ale również o planach – mam
tu na myśli projekt rewitalizacji parku w Szczodrem. Jaki jest na niego
pomysł? Jak to miejsce się zmieni? O tym przeczytają Państwo na str. 10.
Również tam znajduje się mapka z zaznaczonymi drogami rowerowymi,
które mają powstać do 2018 r. na terenie naszej gminy.
Poza tym poruszamy wiele innych ciekawych i istotnych tematów, które
dotyczą każdego mieszkańca gminy Długołęka. Tę gazetę tworzymy dla
Was – dziękuję, że jesteście jej wiernymi czytelnikami. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na gminnych wydarzeniach.
Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
Z okazji Dnia Strażaka wszystkim członkom OSP z gminy Długołęka życzę
pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z pełnionej służby.
Składam Wam, drodzy strażacy, wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.
Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców.
Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim pracownikom tej instytucji z gminy Długołęka życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Dziękuję
Wam za upowszechnianie wiedzy i promowanie kultury. Niech biblioteki będą częstym miejscem spotkań ludzi kochających literaturę.
Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka
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Raków to mała, spokojna wieś we wschodniej części gminy. Działka na sprzedaż
znajduje się w południowej części miejscowości, przy głównej drodze. Jej otoczenie
to tereny zabudowy jednorodzinnej o średnim i niskim standardzie wykończenia,
stawy oraz lasy. Położona jest ok. 150 m
od przystanków komunikacji autobusowej. Sieci infrastruktury technicznej (woda
i prąd) poprowadzone są w drodze przy
nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje
się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową. Działka nr 178/10, pow. 0,1019
ha, cena 45 tys. zł netto. Planowany termin I przetargu – lipiec 2017 r.

Świąteczne śniadanie
w urzędzie

Fot. Anna Chomicka

Drodzy
mieszkańcy!

Świąteczne spotkania to okazja do integracji
w większym gronie

11 kwietnia radni, sołtysi i księża z gminy Długołęka na zaproszenie wójta Iwony
Agnieszki Łebek spotkali się w urzędzie na
śniadaniu wielkanocnym. Przewodniczący
rady gminy Stanisław Azarewicz i sekretarz
gminy Anna Borecka życzyli gościom zdrowych i spokojnych świąt oraz motywacji
i energii do pracy.

Wypromuj swoją firmę

Czekamy na zgłoszenia handlowców,
którzy chcieliby wystawić się ze swoimi
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

skróty j Na skróty j Na skróty j Na skróty j Na skróty
produktami podczas imprez w parku
w Szczodrem: II Gminnego Dnia Rodziny
3 czerwca i/lub XVI Dni Gminy Długołęka 24 czerwca. Zainteresowanych prosimy
o kontakt: 71 323 02 43 lub promocja@
gmina.dlugoleka.pl.

bliczność zgromadzona w parku w Szczodrem: 24 czerwca oraz jury. Zachęcamy do
oglądania i lajkowania castingowych występów na www.facebook.com/wdlugolece.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Przypominamy, że zwycięzcami poprzednich edycji „Gminnych Talentów” były młode, obiecujące wokalistki: Kamila Florek,
Anna Miroforidu i Martyna Kowalska, które
teraz stawiają swoje pierwsze kroki w muzycznym świecie.

Niespodzianka
dla nowożeńców
Nadeszła wiosna – miłość czuć w powietrzu! Czekamy na Wasze życzenia dla nowożeńców (mile widziane także zdjęcie pary),
które opublikujemy na łamach gminnej gazety i na Facebooku. Piszcie na: promocja@
gmina.dlugoleka.pl.

Galopem do Siedlca

21 maja odbędzie się XVI Święto Konia
w Siedlcu. Podczas ogólnopolskiej wystawy
ocenie poddane zostaną klacze roczne, dwuletnie i trzyletnie oraz roczne ogiery. Zaplanowano też pokazy towarzyszące oraz liczne
atrakcje dla rodzin. Impreza rozpocznie się
o godz. 10.

Siedlec: Bieg na cześć
ucznia
liczyć na dobrą zabawę przy ognisku i obserwacji nocnych lotów modeli śmigłowców.
Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach i konkursach. Będzie się działo!

Długołęka:
Bieg po szacunek
27 maja o godz. 12 w Długołęce odbędzie
się XII Rekreacyjny Bieg Dookoła Długołęki
Bosch – Bieg Po Szacunek. Chcących wziąć
udział w zmaganiach na 5 km, odsyłamy na
stronę z zapisami i regulaminem imprezy:
www.zmierzymyczas.pl.

23 kwietnia zespół szkół w Siedlcu zorganizował festyn pn. „Wspieramy wolontariat” i I Bieg Uliczny im. Grzegorza Fieta,
ucznia tej szkoły, który dwa lata temu zmarł
w tragicznych okolicznościach. Bieg odbył
się w kilku kategoriach: dla dorosłych (5
km), dzieci i młodzieży (300, 600 i 1200 m).
Trasa prowadziła ulicami Siedlca, a nad bezpieczeństwem startujących czuwali wolontariusze, OSP Pasikurowice oraz policjanci
z Długołęki. Pomysłodawczynią sportowej
imprezy była nauczycielka Jowita Kalitka.
– Dziękujemy zawodnikom, sponsorom,
gościom specjalnym oraz publiczności za
udział w tym wydarzeniu. Wierzę, że za rok
spotkamy się ponownie w jeszcze liczniejszym gronie – mówi Maria Biegańska, dyrektor szkoły.
Opracowały:

Ewelina Anisimowicz, Agnieszka Boruta

Dziesiątka najlepszych

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Fot. Agnieszka Boruta

Szukamy super
rodzinki!

Uczestnicy mogli liczyć na doping publiczności

Bąków: Modelarski
piknik
27 maja o godz. 10.30 na boisku wiejskim odbędzie się piknik modelarski. Program imprezy jest bogaty: od pokazów akrobacji modeli
śmigłowców, sterowanych samochodów oraz
drona z kamerą, po pokazy modeli studentów
Politechniki Wrocławskiej. Poza tym można

6 kwietnia odbył się casting do 4. edycji
„Gminnych Talentów”. Jury wyłoniło dziesiątkę szczęśliwców, która zaprezentuje się 24
czerwca podczas Dni Gminy Długołęka: MJF
Band, Piotr Dąbrowski, Kamil Kornacki,
Two Hearts One Voice (Madzia i Maja),
Wilczy Band, Aleksandra Czerwińska, Michał Juszczyk, Julia Wojteczek i Marcel Mijalski, Blast Kiełczów „Blaściaki”, Dorota
Szydełko. O tym, do kogo powędruje czek
na tysiąc złotych, i kto będzie miał możliwość
nagrania teledysku lub płyty, zadecyduje pu-

Odwiedź nas na: www.facebook.com/wdlugolece

Na www.facebook.com/wdlugolece ogłosiliśmy konkurs fotograficzny na „Super rodzinkę z gminy Długołęka”. Zasady są bardzo
proste – szczegóły znajdują się
w regulaminie na www.gmina.
dlugoleka.pl. Spośród opublikowanych na FB rodzinnych fotografii, jury wybierze najciekawszą
i podczas II Gminnego Dnia Rodziny
3 czerwca w parku w Szczodrem
ogłosi wyniki. Super rodzinka
otrzyma atrakcyjną nagrodę, dzięki
której będzie mogła aktywnie i ciekawie spędzić czas. Konkurs trwa
do 31 maja.
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Z życia gminy/Kultura w gminie

Rycerzu, księżniczko – przybywajcie!
Podczas II Gminnego Dnia Rodziny,
kóry odbędzie się 3 czerwca
w parku w Szczodrem, będziemy
bić rekord Polski na największą
liczbę osób przebranych za
rycerzy i księżniczki. Liczymy na
mobilizację wszystkich dzieci
i dorosłych!

Z

a ustanowieniem
rekordu
idzie
bardzo wyraźny
przekaz: jestem najlepszy,
jestem niezwykły, jestem
wyjątkowy. Mieszkańcy gminy Długołęka tacy
są, dlatego mamy nadzieję, że podejmą to wyzwanie. Impreza, podczas której będzie można
stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia,
rozpocznie się o godz. 14 (zbiórka przed bi-

Migawki

ciem rekordu – godz. 16.30). – Pierwsza edycja
rodzinnego święta cieszyła się bardzo dużym
powodzeniem, dlatego mamy nadzieję, że nie
inaczej będzie w tym roku. Przygotowaliśmy
dla dzieci i dorosłych tak dużo atrakcji, że nikt
na pewno nie będzie się nudzić – zapewnia wójt
Iwona Agnieszka Łebek, pomysłodawczyni
eventu. Na jakie jeszcze uciechy
mogą liczyć szanowne księżniczki, dzielni rycerze i pozostała ludność? Będzie ich bez liku!

Piknik dla małych i dużych
Stoiska z kosmetykami, rękodziełem, akcesoriami rowerowymi, słodyczami, zabawkami, to
kolorowy miszmasz, który jest odpowiedzią na
potrzeby uczestników II Gminnego Dnia Rodziny w każdym wieku. – O godz. 18 zaczniemy
oglądać trzy filmy o smokach, rycerzach i księżniczkach – mówi Anna Chomicka, kierownik
wydziału promocji gminy i współpracy z zagranicą. O warsztaty zadba m.in. gminny ośrodek
kultury. Dzięki naszym animatorom dzieciaki
będą zachwycone, spełniając swoje marzenia
o własnym diademie czy mieczu. Nie zabraknie
występów artystycznych i pysznego jedzenia.
– Będzie jak w bajce. Zapraszam do niej wszystkich mieszkańców gminy Długołęka i okolic –
mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

Turniej rodzin
i gra w terenie
Do turnieju rodzin zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać
wolny czas. Będzie można wykazać się
zręcznością, sprytem i tężyzną fizyczną. Regulaminu zawodów należy szukać na gminnym Facebooku i na www.gmina.dlugoleka.
pl. Również tam znajdziecie zasady uczestnic-

Agnieszka Boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

wstały pisanki, stroiki, wielkanocne kurczaki
i zające wykonane różnorodnymi technikami. Nagrodzono też laureatów konkursów
na palmę i baranka wielkanocnego. Dziękujemy uczniom ze szkoły w Brzeziej Łące za
zaangażowanie w konkurs.

kulturalne

28 marca ośrodek kultury zabrał mieszkańców gminy w egzotyczną podróż do Maroka
(Muzyczne Wieczory dla Przyjaciół). W klimat gorącej Sahary wprowadził zespół Chigaga Group. O kulturze, kuchni, tradycjach
i krajobrazie Maroka opowiedziała Aneta
Okupska-Pońc ze Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Marokańskiej.

Wielkanocna twórczość

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce

Zbigniew Waleryś dał młodzieży kilka cennych rad

8 kwietnia w ośrodku kultury odbyła się kolejna edycja warsztatów wielkanocnych. Po-

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce

Biblioteka rozkwita
na wiosnę

Oko na Maroko

Laureaci konkursu na palmę i baranka wielkanocnego

twa w grze terenowej „Zaginione diamenty”.

W marcu odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci – z przedszkolakami czytano „Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek (czterech prawych
i sześciu lewych)”, natomiast członkowie
Klubu Małego Czytelnika w książkach
szukali wiosny. Spotkali się również z Kurczaczkiem i Panią Pisanką, by sprawdzić
co kryje wielkanocny koszyk. Z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru z kolei,
odbyły się warsztaty teatralne dla gimnazjalistów z Długołęki, które poprowadził
aktor Zbigniew Waleryś. Uczestnicy roz-

wijali swoje umiejętności, ćwicząc dykcję
i intonację.

Urodziny Misia Uszatka

Gminne biblioteki włączyły się w dolnośląską inicjatywę „Urodziny ulubionych bohaterów literackich” związaną ze Światowym
Dniem Książki i Praw Autorskich oraz pożegnaniem Światowej Stolicy Książki UNESCO. Z okazji 60. urodzin Misia Uszatka
w Dobroszowie dzieci mogły bliżej poznać
ulubieńca dawnych dobranocek. Już niebawem kolejne urodziny bajkowych ulubieńców.

Kubańskie impresje

W ramach projektu „Z biblioteki w świat”
w gminnych bibliotekach odbyły się zajęcia
pn. „Kubańskie impresje”. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie leży Kuba, w jakim języku
mówią Kubańczycy i jak bogata jest fauna
i flora tej karaibskiej wyspy.

W maju ruszy pociąg

Trwają przygotowania do obchodów „Tygodnia Bibliotek”. W dniach 8-15 maja odbędzie
się XIV edycja tego programu pod hasłem
„Biblioteka: oczywiście!”. Z tej okazji po gminie Długołęka jeździć będzie „Pociąg do czytania”. Ciuchcia odwiedzi Długołękę, Borową
i Łozinę. Oprócz przejazdów, dla małych czytelników zorganizowane zostaną zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne i literackie oraz
głośne czytanie.

Mariola Mich Gminna Biblioteka Publiczna, Anna Patyk Gminny Ośrodek Kultury
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Z życia gminy

70 lat OSP Szczodre
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22 kwietnia w Szczodrem
odbył się apel z okazji 70-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
Szczodre. Podczas uroczystości
oficjalnie
przekazano jednostce
$NWRU]\QLHXŖ\ZDMáJĠRVXD|MHG\QLHUXFKXPRZ\FLDĠDL|JHVWÏZ
nowy samochód ratowniczo7HDWU3DQWRPLP\%OHMNDWW]{%LHODZ\SRGNLH
gaśniczy
– jego matką chrzestną
URZQLFWZHP$QGU]HMD.R]ğRZVNLHJR]HVZRLP
VSHNWDNOHPe3U]HEXG]HQLHq]GRE\ğZ\UÎŕQLHQLH
została wójt Iwona Agnieszka
SRGF]DVHOLPLQDFMLGR,96HQLRUDOQHJR3U]HJOà
Łebek.
GX0Dğ\FK)RUP7HDWUDOQ\FKL{.DEDUHWÎZ

3RPLPRMHVLHQQHMDXU\*2.WôWQLŕ\FLHP
0LHV]NDġF\JPLQ\PRJàNRU]\VWDâ]{V]HUR
NLHJRZDFKODU]D]DMôâVWDğ\FKVNLHURZDQ\FK
GRUÎŕQ\FKJUXSZLHNRZ\FK:{RIHUFLHVà
ZDUV]WDW\ZRNDOQHL{SODVW\F]QHWDQLHFQRZR
F]HVQ\L{OXGRZ\DHURELN]{HOHPHQWDPLWDġFD
ZDUV]WDW\ƬOPRZHWHDWUDOQRSDQWRPLPLF]QH
L{JLWDURZHWDQLHFWRZDU]\VNLJLPQDVW\ND
FKLġVND4LJRQJZDUV]WDW\NRPSXWHURZHGOD
VHQLRUDOLWHUDFNLHL{UôNRG]LHğDMô]\NDQJLHOVNL
GODGRURVğ\FKKLSKRSZDUV]WDW\FHUDPLF]QH
DNDGHPLDSU]HGV]NRODNDRUD]]DMôFLDe0DPD
L{MDq'RGDWNRZ\PLSğDWQ\PLZDULDQWDPLVà
MRJDL{WDHNZRQGR=DSUDV]DP\QD]DMôFLD.RQ
WDNWLPSUH]\#JRNGOXJROHNDSO

J

RGE\ZDMàFHJRVLôZ{UDPDFK2JÎOQRSROVNLHJR
ubileusz był okazją do podziękowania
3U]HJOàGX7ZÎUF]RķFL6HQLRUDOQHM6HQLRU$57
strażakom za dotychczasową służbę.
']LôNLWHPXWHDWUZ\VWàSLğSÎœQLHMQDJDOL
– Jestem wdzięczna za to, że jesteście,
SU]HJOàGXNWÎUDRGE\ğDVLôZ{&HQWUXP.XOWXU\
że mieszkańcy gminy mogą na was li$JRUD3UH]HQWDFMD]DRZRFRZDğD]GRE\FLHP
czyć. Życzę wam, byście po każdej akcji
NROHMQHJRZ\UÎŕQLHQLDL{SDPLàWNRZHMVWDWXHWNL
zawsze szczęśliwie wracali do domu – mówiła
=ZLHġF]HQLHPGRW\FKF]DVRZ\FKVXNFHVÎZ
wójt. Wśród zaproszonych gości był również
EôG]LH]DJUDQLHVSHNWDNOXe3U]HEXG]HQLHqSRG
starosta Roman Potocki oraz wicestarostwa
F]DVSRGVXPRZDQLD:URFğDZVNLFK'QL6HQLRUD
Waldemar Szczykutowicz. Strażacy dziękowali
Z{+DOL6WXOHFLDOLVWRSDGD.

6SRWNDQLD]|JZLD]GDPL

%URQLVĠDZ&LHĸODN RGOHZHM ZRWRF]HQLXVĠXFKDF]\

Jednostka OSP Szczodre jest zawsze zwarta i gotowa do działania

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

%U]H]LDğáND.XOW\:DWRU
&]\WRSU]\V]ĠHPROHNVLáŖNRZH"

=HVSÎğe.XOW\:DWRUqG]LDğDMàF\SU]\*PLQQ\P
2ķURGNX.XOWXU\Z{W\PPLHVLàFX]DSUH]HQWR
ZDğVZRMàWZÎUF]RķâQDVFHQLH2SHU\:URF
ğDZVNLHMSRGF]DV,;)HVWLZDOX7UDG\FML'ROQHJR
ĶOàVND:\VWôSJUXS\]RVWDğQDJURG]RQ\JURP
NLPLEUDZDPLD{Z\NRQDZF\RWU]\PDOLG\SORP
X]QDQLD]DNXOW\ZRZDQLHWUDG\FMLOXGRZ\FK
L{Z\VRNLSR]LRPDUW\VW\F]Q\SUH]HQWDFML

*PLQQHELEOLRWHNLZSURZDG]DMàXF]QLÎZV]NÎğ
SRGVWDZRZ\FKZ{F]\WHOQLF]Hŕ\FLHD{WDNŕHRU
JDQL]XMàe3DVRZDQLDQDF]\WHOQLNÎZq3LHUZV]H
RGE\ğRVLôSDœG]LHUQLNDZ{ĞR]LQLH*UDWXOXMH
P\L{FLHV]\P\VLôŕHJURQRZLHOELFLHOLNVLàŕHN
]QÎZSRZLôNV]\ğRVLôR{PLğàJURPDGNô

SDœG]LHUQLNDJRķFLOLķP\Z{'ğXJRğôFH
%URQLVğDZD&LHķODNDsRGWZÎUFôVHULDORZHJR
Podziękowania od wójta otrzymali:
SRUXF]QLND%RUHZLF]D]{e]JğRķVLôq3LRWUD.
Michał Ciosek, Marcin Hoffman, Jan
3LRWURZVNLHJRsDXWRUDNVLàŕNLSWe]JğDV]D
Jarosz, Józef Jarosz, Maciej Mazurek,
VLôsRSRZLHķâR{VHULDOXqL{SLVDU]D'DULXV]D
Jarosław Nowak, Józef Reczka, Paweł
5HNRV]DNWÎU\SRSURZDG]LğVSRWNDQLH-Xŕ
Wilk, Jan Woźniak.
QLHEDZHPRGEôGàVLôNROHMQHVSRWNDQLD
DXWRUVNLHsZ{.LHğF]RZLH]{F]\WHOQLNDPL]REDF]\
VLô*U]HJRU].DVGHSNHsZ\ELWQ\DXWRUNVLàŕHN
GODG]LHFLD{Z:LOF]\FDFKL{ĞR]LQLHEôG]LH
JRķFLğG]LHQQLNDU]0DUHN3HU]\ġVNL'ğXJRğôNô
QDWRPLDVWRGZLHG]L$UNDG\)LHGOHUsSRGUÎŕQLN
ZQXNVğ\QQHJRSLVDU]D$UNDGHJR)LHGOHUD1D
VSRWNDQLH]DSUDV]DP\OLVWRSDGDR{JRG]
GRXU]ôGXJPLQ\

'ĠXJRĠõND.OXEPDĠHJRF]\WHOQLND

5XV]\ğ\F\NOLF]QH]DMôFLDF]\WHOQLF]HGODPD
OXV]NÎZLQVSLURZDQHZVSÎğF]HVQàOLWHUDWXUà
Córka Państwa Janiny i Józefa Śliwińskich
Państwo
Krystyna i Tadeusz Młotkowie
G]LHFLôFà6àWRVSRWNDQLDFRPLHVLôF]QHGOD
*%3UR]SRF]ôğDF\NOVSRWNDġe=ELEOLRWHNL
G]LHFLZ{ZLHNXODWZUD]]{RSLHNXQDPL
wa (50 lat razem), Jadwiga i Jan Świer- wręczyła wójt Iwona Agnieszka Łebek oraz
Z{ķZLDWqR{WHPDW\FHSRGUÎŕQLF]HMNWÎU\PD
1DMEOLŕV]HRGEôG]LHVLôSDœG]LHUQLNDZ{EL
czyńscy z Michałowic (50 lat razem) oraz wiceprzewodnicząca rady gminy Jolanta
QDFHOXSRND]DQLHFLHNDZ\FKPLHMVFNXOWXU
EOLRWHFHZ{'ğXJRğôFHZ{F]DVLHNWÎUHJRZUD]
Janina i Józef Śliwińscy ze Szczodrego Jaworczykowska. Serdecznie gratulujemy
L{QDURGRZRķFL=DMôFLDSURZDG]àRVRELVWRķFL
]HVğRQLHP(OPHUHPG]LHFLGRZLHG]àVLôF]\
(63 lata razem). Obecne na uroczystości naszym mieszkańcom tak pięknego jubiEH]SRķUHGQLR]ZLà]DQH]{GDQ\PNUDMHP
NDŕG\]{QDVMHVWZ\MàWNRZ\=DSLV\ZDâPRŕQD
w urzędzie gminy pary odnowiły przysięgę leuszu!
SDœG]LHUQLNDZ{ĞR]LQLHJRķFLğD0HNV\NDQND
VLôRVRELķFLHOXESRGQUWHO.
małżeńską (w zastępstwie Państwa Śliwiń- Agnieszka Boruta
-XOLHWD*RQ]DOH]6SULQJHUZ\ELWQDķSLHZDF]
2SUDFRZDğD
skich była córka). Medale wyróżnionym wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
NDVRSUDQLVWNDNWÎUDRGZLHOXODWPLHV]ND
$QQD3DW\N*PLQQ\2ķURGHN.XOWXU\
Z{'ğXJRğôFH$UW\VWNDRSRZLDGDğDR{0HNV\NX
0DULROD0DWXOD*PLQQD%LEOLRWHND3XEOLF]QD

=ELEOLRWHNáSU]H]ĸZLDW

Państwo Jadwiga i Jan Świerczyńscy

IRW$UFKLZXP

Pół wieku razem

'ODF]ĠRQNÏZ]HVSRĠXZ\VWõSQDGHVNDFKRSHURZHM
VFHQ\E\ĠZLHONLPSU]HŖ\FLHP

Fot. Kamila Kochaniec

Agnieszka Boruta

IRW$UFKLZXP

roszowi,
naczelnikowi Maciejowi Mazurkowi
ğR]LQD0DP\QRZ\FKF]\WHOQLNÏZ
i komendantowi gminnych OSP Janowi Jaroszowi oraz ich żonom, które na co dzień są nieocenionym wsparciem. Gratulujemy pięknego
jubileuszu i dziękujemy za Waszą służbę!

szczególnie prezesowi jednostki Józefowi Ja-

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane
przez Prezydenta RP. 5 kwietnia tego zaszczytu dostąpiły trzy pary z naszej gminy:
Krystyna i Tadeusz Młotkowie z Kiełczo-

MHJRKLVWRULLNXOWXU]HL{PLHV]NDġFDFKD{WDNŕH
QDXF]\ğD]HEUDQ\FKNLONXKLV]SDġVNLFKVğÎZ
SDœG]LHUQLNDZ\VWàSLğDWDNŕHSRGF]DVe0X
]\F]QHJR:LHF]RUX'OD3U]\MDFLÎğq]RUJDQL]R
ZDQHJRSU]H]*2.

Fot. Kamila
Kochaniec
IRW$UFKLZXP

'ĠXJRĠõND7DQLHFD|PRŖH
JLPQDVW\NDFKLĢVND"

IRW$UFKLZXP

%LHODZD6XNFHVJRQLVXNFHV

,OXVWUDFMDIUHHSLN

:LWDMFLHQDķZLHFLH
Miło 0LğRQDPSRLQIRUPRZDâŕHZSDœG]LHUQLNXQDķZLDW
nam poinformować, że w marcu i kwietniu na świat przyszli
SU]\V]OLQRZLPLHV]NDġF\JPLQ\'ğXJRğôND
nowi mieszkańcy gminy Długołęka.
']LHFLDNLZLWDP\:DVVHUGHF]$JDWD&K\FND
$OHNVDQGUD'XGHN
1DWDOLD+RĠ\VW/HRQ.DUERZVNL1LQD.RZDOLN
Kajetan Blanka
MARZEC:
Kajetan
Agdan, Weronika Bachar,
Franciszek Bereda, Cezary Chomicki, Julia Cymbalista,
Dunajska, Borys Gryglak, Aleksandra
Hanys,
Eryk
Jankowiak,
Maja
Kosińska,
Mikołaj
Krawczyk,
Sara
Smolna,
Karol
Szałas,
Lena
Szponarska,
Aniela Szuszkiewicz, Wojciech
.XFDE$OLFMD0LHOF]DUHN:LNWRULD1LNRQRU)LOLS5]HSF]\N/HQD6LNRUD1LNRGHP6WDĢNR QLHŕ\F]\P\]GURZLDL{SLôNQ\FK
ODWŕ\FLD${:DV]\PURG]LFRP
Wierzchowski, Zuzanna Wierzowiecka
$JDWD6WDVLDN$QQD6WHPSLQ-XOLD6WõSDN0DWHXV]=HOJD/DXUD=LõWHN
KWIECIEŃ:
Mikołaj Bakalarczyk, Alicja Biernacka, Igor Błaszczyk, Mikołaj Dyraga, Julia Fitał, Aleksander
Fuchs, Radosław Głowacki, Jakub
JUDWXOXMHP\WDNLHJRV]F]ôķFLD
Górski, Amelia Hanzel, Kaja Kania, Marcel Lis , Olga Łapa, Pola Mackiewicz, Natalia Makieła, Lena Maliga, Anna Matusiak, Stanisław Mazur,
Alicja
Miarka, Antoni Milewicz, Julia Nawrocka, Julia Ogińska, Jan Oszczapiński, Oliwier Pierz, Aniela 2GZLHGœQDVQDZZZJPLQDGOXJROHNDSO
Podgórska, Martyna Stadnik, Rachela
*D]HWD*PLQ\'ğXJRğôND
Stopińska, Julian Styliński, Mieszko Szubarczyk, Zofia Szymczuk, Konrad Wiewiórski, Hanna Wojtulewicz, Michał Wójcik, Antoni Zawała
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!
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Odwiedź nas na: www.facebook.com/wdlugolece
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Ochrona Środowiska

Zaktualizuj swoją
deklarację
W Twoim domu przybyło
mieszkańców? Pamiętaj o złożeniu
nowej deklaracji śmieciowej.

Z

godnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany ilości domowników
lub powstających odpadów (dotyczy
firm), właściciel nieruchomości ma
obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Gdy
nie dopełni formalności, otrzyma decyzję administracyjną określającą nową opłatę. – Cały
czas prowadzimy kontrole, mające uszczelnić
system gospodarki odpadami – uprzedza
Anna Sitnikow, kierownik wydziału ochrony środowiska. – Weryfikujemy ilość osób
zamieszkałych w danej nieruchomości na
podstawie meldunku, zużycia wody lub wizji

terenowych. Rozmawiamy z właścicielami
domów, sprawdzamy czy nowo wybudowane posesje są już zamieszkałe, przypominamy świeżo upieczonym rodzicom o złożeniu
nowej deklaracji, gdy urodzi im się dziecko
i sprawdzamy czy zadeklarowana przez przedsiębiorców liczba pojemników lub worków

odpowiada rzeczywistej ilości wytwarzanych
odpadów – precyzuje Sitnikow. Dziękujemy
wszystkim mieszkańcom, którzy na bieżąco
dopełniają formalności.
Karolina Orłowska-Warga
wydział ochrony środowiska

Fot. Urząd Gminy Długołęka

Kompostuję – jestem eko!

Mieszkańcy osobiście odbierali swoje kompostowniki

Program propagowania kompostowania
w naszej gminie cieszy się bardzo dużym
powodzeniem. Mieszkańcy wiedzą, jak żyć
ekologicznie.
Od marca do 14 kwietnia do urzędu gminy
wpłynęło aż 329 wniosków o użyczenie kompostownika. Pierwsza pula pojemników do
kompostowania odpadów biodegradowalnych
została już rozdysponowana. – Gdy kupimy
6

kolejne, poinformujemy o tym mieszkańców
na gminnej stronie internetowej oraz na Facebooku – zapewnia Anna Sitnikow, kierownik
wydziału ochrony środowiska. Z kompostowania wynika wiele korzyści, m.in. zyskujemy
za darmo bardzo cenny nawóz, wzbogacający
glebę w materię organiczną. Warto być eko!
Agnieszka Boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Czekam na ciebie!
Cyryl, 1 +, jest bardzo inteligentny. Lubi biegać, ale nie w głowie będą mu ucieczki, gdyż
rozumie, że należy trzymać się swojego człowieka. Uwielbia się przytulać i kocha dzieci.

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI:
fpz@matuzalki.pl
tel. 518-75-66-65, 71 323-02-72
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Inwestycje/Fundusze Zewnętrzne

Kanalizacja: co, gdzie, kiedy?
Dobiega końca budowa kanalizacji
sanitarnej w Domaszczynie.
W Szczodrem prace są w toku.

Fot. Urząd Gminy Długołęka

W

Domaszczynie dobiegł końca
montaż kanalizacji sanitarnej
i obecnie odtwarzane są nawierzchnie dróg. – W związku z tym, że wykonawca nie
zrealizował inwestycji w planowanym terminie, od 16 grudnia 2016 r. naliczane mu
są kary umowne – mówi Katarzyna Wolicka, kierownik wydziału remontów i inwestycji. Po zakończeniu prac, w terminie do
3 miesięcy od odbioru końcowego, gmina
uzyska o pozwolenie na użytkowanie sieci
kanalizacji sanitarnej – po jego uzyskaniu
możliwe będzie podłączenie instalacji wewnętrznych do studzienek przyłączeniowych wykonanych na posesjach. – Właściciele nieruchomości zobowiązani będą
wykonać podłączenia we własnym zakresie.
O tym, kiedy będzie to możliwe, poinformujemy w ogłoszeniach rozwieszanych na
terenie Domaszczyna – uprzedza urzędniczka., jednocześnie przypominając, że
za zaprojektowane i wykonane przyłącza
(odcinki kanalizacji zakończone studzienką przyłączeniową na posesjach) pobrana
zostanie opłata w wysokości 2 tys. zł. –
Osoba upoważniona przez gminę dostarczy
właścicielom posesji umowy przyłączeniowe – dodaje Wolicka.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Trzebnickiej w Szczodrem

Jak postępy w Szczodrem?
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej
w Szczodrem planowane do zakończenia są
(zgodnie z umową) do 15 listopada 2018 r.
, jednak wykonawca realizuje inwestycję na
tyle sprawnie, że termin zakończenia może
być szybszy. – W kwietniu rozpoczęły się

roboty budowlane w ul. Trzebnickiej, co wymusiło wprowadzenie ograniczeń zarówno
w ruchu kołowym i pieszym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie – ostrzega Katarzyna Wolicka.
Agnieszka Boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Dotacje na bieżąco
Na co znamy wyniki naborów?

• O trzymaliśmy dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy. Dotację – ok. 53 tys. zł
otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski
Wodnej we Wrocławiu.
• Pozyskaliśmy dotację na przebudowę
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długołęce (ul. Polna). Otrzymana kwota dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego to ponad 190 tys. zł. Nie
znaleźliśmy się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania na
budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Bierzyce-Łozina. Wnioskowana
kwota: ok. 115 tys. zł.
• Otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Odwiedź nas na: www.facebook.com/wdlugolece

Województwa Dolnośląskiego na lata
2014 – 2020 (UE) na „Budowę sieci dróg
dla rowerów na terenie gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław” w wysokości
ponad 7,6 mln zł. Na terenie gminy w latach 2017-2018 zostanie wybudowanych
ok. 13 km dróg rowerowych w przebiegu:
granica Gminy Wrocław – Domaszczyn –
Szczodre – Długołęka – Byków – Borowa
– granica gminy Oleśnica.
• Pozyskaliśmy dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(UE) na projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców
i podmiotów gospodarczych powiatu
wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy,
Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów
Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa,

Siechnic i Żórawiny”. Kwota dotacji dla
naszej gminy to ponad 400 tys. zł.
N
 a co złożyliśmy wnioski
o dofinansowanie?

• Staramy się o dofinansowanie budowy sal
gimnastycznych w ramach rozbudowy
zespołów szkolno-przedszkolnych w Długołęce (etap IV) i Mirkowie. Wnioskowana kwota dotacji z Ministerstwa Sportu
i Turystyki to ponad 2,8 mln zł.
• Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie rewitalizacji parku w Szczodrem – rekreacyjne
zagospodarowanie terenu. Wnioskowana
kwota dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 (UE) to ponad 2,6 mln zł.
Kamila Zaustowicz

wydział pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych
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Inwestycje

MODERNIZACJE
NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

inwestycje

PRZEBUDOWA DRÓG/
BUDOWA CHODNIKÓW
• Kontynuowana jest przebudowa ul. Sportowej w Wilczycach. Na ukończeniu są prace w sięgaczu nr 1 (dz. nr 61/31), związane
z ułożeniem nawierzchni drogowej oraz
zagospodarowaniem poboczy. Równolegle trwają prace związane z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 3 (dz.
nr 182/10). Wykonawca, firma GembiakMikstacki, przewiduje ostateczne zakończenie inwestycji do czerwca br.

Fot. Urząd Gminy Długołęka

• Trwa modernizacja nawierzchni drogowej
wraz z włączeniem do drogi powiatowej
w Bąkowie. Wykonawcą prac jest Wodromel Maciej Sobkowiak z Wrocławia.
Termin zakończenia inwestycji – do 4
lipca br.; wartość umowy: 498 827,56 zł
brutto.

Fot. Urząd Gminy Długołęka

Fot. Urząd Gminy Długołęka

ul. Sportowa przed...

Droga w Bąkowie w trakcie modernizacji

• Niebawem rozpocznie się modernizacja nawierzchni drogi w ciągu ul. Polnej w Długołęce. Do czerwca br. powinny również
wystartować prace budowlane w ciągu ul.
Handlowej w Siedlcu (przygotowywana
jest procedura przetargowa).
• Opracowywane są dokumentacje techniczne dla reszty zaplanowanych w tym roku
działań w zakresie modernizacji nawierzchni drogowych – realizacje w terenie przewidujemy w okresie letnio-jesiennym. Prace te
będą wykonywane w:
1. Bierzycach/Łozinie
2. Bukowinie – remont istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z jej uzupełnieniem
3. Domaszczynie, sięgacz ul. Wrocławskiej
4. Januszkowicach, ul. Brzozowa
5. Ł
 osicach – dwa odcinki (dz. nr ew. 71 oraz
dz. nr ew. 39/5)
6. Oleśniczce, dz. nr 367/1
8. Stępiniu, dz. nr ew. 137/16, 137/20, 137/22
9. Wilczycach, ul. Złota
• Wybudowane zostaną również parkingi: w Bykowie (przy kościele), w Łozinie (przy budynku „Jodełka”), w Siedlcu
(przy ośrodku zdrowia) – w opracowaniu są
dokumentacje techniczne.
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… i w trakcie realizacji

• W ciągu miesiąca powinny rozpocząć się
prace budowlane w Węgrowie (kompleksowa przebudowa drogi wraz z budową
odwodnienia) – trwa procedura przetargowa. Przygotowywany jest również przetarg
na przebudowę dróg w Kiełczowie (ul. Leśna, Letnia, Północna, sięgacz ul. Ogrodowej) oraz ul. Szafirowej w Kamieniu. Zakończenie prac w terenie przewidziane jest
w IV kwartale br.
• W trakcie realizacji jest budowa chodnika
w Brzeziej Łące – termin zakończenia to
lipiec br. Prace realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem.
• W przygotowaniu jest procedura wyboru
wykonawcy dla budowy chodnika w Mirkowie na odcinku ul. Kiełczowskiej (od przejazdu kolejowego do ul. Kwiatowej).
• Trwa budowa chodnika w Brzeziej Łące.
Wykonano odcinek pomiędzy ul. Szkolną a ul. Sportową, obecnie realizowane są

inwestycje

inwe

działania w zakresie warstw konstrukcyjnych pomiędzy ul. Sportową a ul. Główną.
Na początku maja wykonawca przystąpi do
realizacji inwestycji w obrębie cmentarza,
tj. budowy miejsc postojowych. Termin zakończenia prac to 31 lipca br.

Fot. Urząd Gminy Długołęka

inwestycje

Powstający chodnik w Brzeziej Łące

OŚWIETLENIE DROGOWE
• Podpisaliśmy umowy na budowę oświetlenia
drogowego aż w 10 lokalizacjach (Kiełczów
– ul. Wąska, Raków – dz. nr 366, Ramiszów
„Przylesie”, Mirków – ul. Lawendowej, Kamień – ul. Rubinowa, Brzezia Łąka – ul.
Sportowa, Byków – ul. Cicha, Wilczyce
– ul. Łąkowa, Łozina – ul. Oleśnicka i parking w Łozinie – przy cmentarzu przy ul.
Oleśnickiej). Termin zakończenia tych inwestycji to czerwiec i lipiec br. Prace w terenie rozpoczną się niebawem.
• Przygotowywana jest procedura przetargowa dla wyboru wykonawcy budowy oświetlenia w Długołęce (ul. Broniewskiego),
Kiełczowie (ul. Cyprysowa i Hebanowa)
oraz w Brzeziej Łące (ul. Lipowa). Prace
w terenie przewidziano na okres 4 miesięcy
od dnia zawarcia umowy.
• Zakończono budowę oświetlenia w Kiełczówku (ul. Wierzbowa, Bratnia i Liliowa),
Siedlcu (ul. Osiedlowa) oraz Wilczycach
(ul. Wrocławska).

Fot. Urząd Gminy Długołęka

inwestycje

ul. Osiedlowa w Siedlcu

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Inwestycje

inwestycje

Fot. Urząd Gminy Długołęka

• W trakcie opracowania są dokumentacje
projektowe dla oświetlenia odcinków dróg
w kolejnych 12 lokalizacjach:
Bierzyce, dz. nr ew. 35/1
1. Budziwojowice, dz. nr ew. 64/2
2. Dobroszów Oleśnicki, odcinek dz. nr
ew. 367
3. Domaszczyn, ul. Różana i Ogrodowa
4. Godzieszowa, odcinek drogi powiatowej
5. Januszkowice, ul. Wrocławska
6. Kępa, oświetlenie do przystanku autobusowego w kierunku Michałowic
7. Łozina, ul. Lipowa
8. Ramiszów, dz. nr ew. 104, 106
9. Szczodre, ul. Brzozowa
10. Śliwice, odcinek ul. Dębowej
11. Wilczyce, ul. Dębowa
Dla powyższych lokalizacji w tym roku zostanie opracowana wyłącznie dokumentacja
projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę – ich realizacja w terenie planowana jest
w latach następnych.
• Z akończyliśmy kolejny etap modernizacji
oświetlenia drogowego w gminie Długołęka, polegający na wymianie starych, rtęciowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED. Prace zostały
zrealizowane w Długołęce, Kiełczowie,
Mirkowie i Wilczycach. Energooszczędne oprawy LED ograniczą zużycie energii
elektrycznej, zmniejszą rachunki za energię elektryczną, zwiększą bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym (większe natężenie światła). W drugiej połowie roku,
w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, dowieszone zostaną oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych.

Zmodernizowane oświetlenie w Mirkowie

Katarzyna Wolicka

wydział remontów i inwestycji

Odwiedź nas na: www.facebook.com/wdlugolece

Kosimy, by było pięknie

Fot. Urząd Gminy Długołęka

estycje

Wiosenne porządki w gminie Długołęka trwają

Jak co roku w naszej gminie
koszone będą pobocza, skarpy
i przeciwskarpy, by zapewnić
bezpieczeństwo, widoczność
i estetyczny wygląd.

N

a początku maja ruszyły pierwsze prace, które będą trwały
równolegle po obu stronach
drogi wojewódzkiej (dawnej
drogi krajowej). W pierwszej
kolejności skoszony zostanie cały pas
drogowy (skarpa i przeciwskarpa) w ciągu dróg łączących gminne miejscowości.
Dodatkowo będą odbywały się koszenia
na terenach zabudowanych.
– Mając na uwadze wdrożony kilka lat temu
program poprawy czystości, porządku oraz
estetyki dróg na terenie gminy Długołęka, wyraziliśmy chęć letniego utrzymania
również poboczy drogi wojewódzkiej. To
trasa przebiegająca przez centralną część
naszej gminy i tym samym nasza wizytówka – mówi Katarzyna Wolicka, kierownik
wydziału remontów i inwestycji. – Niestety,
rozmowy prowadzone z przedstawicielami
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei nie przyniosły efektu, dlatego utrzymaniem drogi
wojewódzkiej nadal zajmował się będzie jej
zarządca – dodaje. Zamiatane są również
chodniki i jezdnie przy krawężnikach (Brze-

zia Łąka, Długołęka, Kiełczów, Piecowice),
wykonywane są cięcia pielęgnacyjne (Borowa ul. Kasztanowa, Pasikurowice ul. Lipowa
i ul. Kwiatowa, Ramiszów). W kolejnym etapie tego typu prac porządkowych przyjdzie
czas na inne miejscowości.
– W tym roku dodatkowo gmina Długołęka przejęła cały zakres koszenia publicznych terenów rekreacyjnych. Do tej pory
zajmowali się tym sołtysi, ale chcemy ich
odciążyć – tłumaczy urzędniczka. – Na ten
cel zabezpieczono w budżecie milion złotych. Bieżący rok będzie pilotażowy i pozwoli nam ocenić niezbędną częstotliwość
koszeń poszczególnych terenów, zweryfikuje plany i realnie określi koszty tego zadania – dodaje.
Wszystkie tereny, które są własnością gminy, a nie zostały przekazane w zarządzanie
innym jednostkom (szkoły, GOK, ZUK),
wpisane zostały w harmonogram działań
i objęte są planem koszeń, których częstotliwość uzależniona jest od rodzaju i przeznaczenia danego terenu. Działania w tym
zakresie rozpoczęły się w ostatnim tygodniu kwietnia i realizowane będą systematycznie w kolejnych miejscowościach.
Na pierwszy ogień idą tereny często użytkowane (place zabaw, tereny rekreacyjne,
parki), następnie gminne działki na sprzedaż i inne niezagospodarowane miejsca.
Agnieszka Boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Inwestycje

Park w Szczodrem zyska nowy blask
3 kwietnia w urzędzie gminy odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiono projekt rewitalizacji
parku w Szczodrem. Gmina stara się o dofinansowanie rekreacyjnego zagospodarowania tego terenu –
wnioskowana kwota to ponad 2,6 mln zł.

G

łówną ideą projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji obiektu
parkowego, którego początki sięgają II połowy XVII w. W założeniach wejście do parku znajdować
będzie się, tak jak obecnie, od strony Szczodrego. Pod charakterystycznym platanem
klonolistnym, który jest jednym z elementów
ścieżki edukacyjnej dendrologicznej, znajdą
się ławki i tablice informacyjne. Parking
zostanie powiększony – zmieści się na nim
docelowo ok. 127 samochodów, 3 autobusy
i 6 pojazdów dla osób niepełnosprawnych,
będzie też otoczony rabatami roślin. Główny punkt informacyjny będzie zestawem
tablic informacyjnych przedstawiających
m.in. plan parku z najważniejszymi obiektami, ścieżką historyczną, sportową i przyrodniczą. Park podzielony zostanie na kilka
stref rekreacyjnych: dla dzieci młodszych
(2-7 lat) i starszych (7-14 lat); dla przyrodników (miejsce edukacji ekologicznej), dla
historyków (tablice informacyjne), dla osób
aktywnych sportowo (bieganie, nordic walking, jazda na rowerze, wędkarstwo i kajakarstwo!), dla seniorów (polana piknikowa),

dla artystów (plenery malarskie), a także na
strefę ciszy i spokoju (miejsca widokowe). –
W każdym z tych miejsc będzie można ciekawie i pożytecznie spędzić czas, zrelaksować
się i zadbać o stan swojego ciała i umysłu –
mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.

Tam, gdzie historia spotyka się
ze współczesnością
Rewitalizacja parku została zaprojektowana
z uwzględnieniem wszelkich wymogów konserwatora zabytków(np. na terenie parkingu
i całego parku wykorzystano zalecany jednolity materiał nawierzchni dróg i ścieżek – miał
granitowy). Literatura ikonograficzna mówi,
że na terenie rewitalizowanego założenia parkowego znajdowała się kolekcja drzew i krzewów egzotycznych. Próbując nawiązać do
założeń parku XIX-wiecznego, wprowadzone
zostaną strefy z drzewami egzotycznymi takimi jak: dąb błotny, tulipanowiec, magnolia
drzewiasta, metasekwoja, ambrowiec i inne.
Nie zapomniano o fakcie, że park w Szczodrem znajduje się na obszarze chronionym
Natura 2000 – siedlisko kumaka nizinnego.

Będzie można odnaleźć ścieżkę tematyczną
dla małych dzieci – śladami kumaka. Na terenie placu zabaw, w rabatach, na trawnikach,
w krzewach, umieszczone zostaną kamienie
z rzeźbami kumaka w różnych pozach. Dzieci będą miały za zadanie odszukać żabkę.
Kolejną ciekawostką będą liczne czatownie
w leśno-wodnej części parku, która będzie
miejscem specjalnie przeznaczonym dla osób
chcących obserwować ptaki, ryby, owady czy
też żaby i kumaki. Przy stawie powstać mają
drewniane pomosty, które służyć będą min.
wędkarzom i kajakarzom. To tylko niektóre
z założeń projektowych. – Dążymy do tego,
by park w Szczodrem – nasza perełka, był
miejscem idealny do kontemplacji przyrody,
odpoczynku i aktywnego spędzania czasu.
Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować
ambitne plany i w przeciągu kilku lat tak zrewitalizować park, by zadowolił on nawet najbardziej wybrednych, jednak do tych działań
niezbędny jest udział zewnętrznych środków,
o których pozyskanie właśnie się staramy –
mówi wójt.
Agnieszka Boruta

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Gmina na dwóch kółkach
Nie tak dawno cieszyliśmy się z otrzymanego
dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych w naszej gminie. Teraz przyszedł czas
na wdrożenie projektu w życie.
W planach jest stworzenie kompleksowej
sieci dróg rowerowych,
która ułatwi poruszanie
się po samej gminie,
a także komunikację
z gminami ościennymi.
– Budowa sieci to działanie złożone, obejmujące
swym zasięgiem dużą
część gminy. Dlatego podjęta została decyzja o podzieleniu
zadania na kilka etapów. W tym
momencie przygotowujemy się
do rozpoczęcia realizacji dwóch
pierwszych – komentuje wójt Iwona
Agnieszka Łebek. Gmina planuje zrealizować
je do końca września 2018 r. i polegać one będą
na budowie dwóch tras (*zostały oznaczone na
schemacie kolorem czerwonym):
1) od skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Broniewskiego w Długołęce, przez Byków i Bo10

rową, do granicy z gminą Oleśnica,
2) od skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Parkowej w Długołęce przez Szczodre i Domaszczyn do granicy gminy Wrocław.
Do końca przyszłego roku gmina zamierza
też zaprojektować kolejne trasy na odcinku od skrzyżowania ul. Broniewskiego
z ul. Wrocławską w Długołęce, przez
Kamień, Piecowice do Kiełczowa
oraz przez Bielawę, Raków do
przejazdu kolejowego w Borowej,
gdzie połączy się z planowanym ciągiem pieszorowerowym na odcinku
od przejazdu kolejowego
do skrzyżowania ul. Lipowej z dawną drogą krajową nr 8.
Na schemacie kolorem
czerwonym zaznaczono jeszcze jeden odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Powstanie on w Mirkowie na odcinku od drogi nr 8
do skrzyżowania ul. Kiełczowskiej z Kwiatową.
Zadanie planowane jest do zrealizowania w terenie jeszcze w tym roku. W trakcie projekto-

wania jest natomiast kolejny etap tego zadania
(kontynuacja), tj. ciąg pieszo-rowerowy w ul.
Kiełczowskiej – od ul. Kwiatowej do skrzyżowania ul. Kiełczowskiej z ul. Bławatną (projekt powinien być gotowy pod koniec bieżącego roku
– decyzja o terminie realizacji zadania w terenie
podjęta zostanie w momencie otrzymania gotowej dokumentacji oraz przy uwzględnieniu
możliwości finansowych gminy).
Dodatkowo, na załączonym schemacie, kolorem niebieskim zaznaczona jest koncepcja kolejnych tras rowerowych, planowanych do sukcesywnego projektowania oraz budowania na
przestrzeni nadchodzących lat. W efekcie tych
działań powstać ma docelowo, na terenie gminy, kompleksowa siatka połączeń rowerowych,
umożliwiających swobodny i bezpieczny ruch
rowerowy na naszym terenie. O przystąpieniu
do kolejnych działań w tym zakresie będziemy
informowali na bieżąco.
Szczegółowy rozkład budowanych ścieżek rowerowych znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej oraz na gminnym Facebooku.
Anna Chomicka

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Inwestycje
WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
(stan na 27.04.2017 r.)
wydział remontów i inwestycji
Nazwa postępowania
przetargowego

Termin otwarcia
ofert

Rozbudowa zespołu szkolno –
przedszkolnego w Długołęce (budowa
sali gimnastycznej oraz przebudowa
szkoły podstawowej)

08.05.2017

Rozbudowa zespołu szkolno –
przedszkolnego w Mirkowie
z budową sali gimnastycznej

Informacja z otwarcia ofert
(ilość złożonych ofert)/
podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

1) budowa łącznika: 31.08.2017 – zakończenie robót budowlanych;
2) przebudowa budynku: 30.06.2018 – zakończenie robót
budowlanych;
3) budowa sali gimnastycznej: 30.11.2018 – zakończenie
robót budowlanych.

planowany termin ogłoszenia:
I połowa maja
2017

1) budowa obiektu z 6 salami lekcyjnymi: 30.06.2018
– zakończenie robót budowlanych;
2) budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym i 2 salami lekcyjnymi: 28.02.2019
– zakończenie robót budowlanych.

Budowa świetlicy wiejskiej
w Oleśniczce

08.03.2017

27.04.2017 – umowa
Wykonawca:
NOVBAU Krzysztof Nowicki
w Sławoszowicach
cena oferty 660 510 zł brutto

30.10.2017 – zakończenie robót budowlanych

Modernizacja nawierzchni
ul. Polnej w Długołęce

28.03.2017

Planowany termin podpisania
umowy: 5.05.2017

3 miesiące od dnia podpisania umowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz spięciami przyłączy
z instalacją wewnętrzną oraz sieciami
przesyłowymi w Rakowie i Bielawie
z podziałem na dwa pakiety:
Pakiet 1:
budowa kanalizacji w Rakowie
Pakiet 2:
budowa kanalizacji w Bielawie

10.03.2017

Wpłynęło 6 ofert (trwa ich weryfikacja) oferta z najniższą ceną:
Pakiet nr 1 (Raków):
5 902 397,33 zł brutto
EL-SAN-BUD s.c. A.Jaskuła
i Wspólnicy w Jelczu Laskowicach
Pakiet nr 2 (Bielawa):
5 336 128,90 zł brutto
EL-SAN-BUD s.c. A.Jaskuła i Wspólnicy
w Jelczu Laskowicach

15.12.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych na
terenie gm. Długołęka z podziałem na
4 zadania

26.03.2017

Wpłynęło 5 ofert. Oferta z najniższą ceną: 332 100 zł brutto Zakład
Projektowania i Nadzoru Obiektów
Inżynierii Lądowej Lech Grabowski
we Wrocławiu

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Oznakowanie pionowe i poziome dróg
gminnych

12.04.2017

Wpłynęło 5 ofert
(trwa ich weryfikacja).
Oferta z najniższą ceną:
91 325,68 zł brutto
Aplikuz Piotr Pindel w Graczach

15.12.2017

Naprawa dróg gruntowych

18.04.2017

Pakiet 1: wpłynęły 4 oferty
(trwa ich weryfikacja)
Oferta z najniższą ceną:
197 420,00 zł brutto
Usługi Transportowo Sprzętowe
Stanisław Cygan w Bykowie
Pakiet 2: wpłynęły 2 oferty
(trwa ich weryfikacja)
Oferta z najniższą ceną:
205 780,00 zł brutto
Usługi Transportowo Sprzętowe
Leszek Cygan w Bykowie

15.12.2017

Remonty cząstkowe dróg gminnych

04.05.2017

Dostawa mieszanek kamiennych dla
naprawy dróg gruntowych

20.04.2017

Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu

Przebudowa drogi w Węgrowie
Przebudowa ul. Leśnej, Północnej,
Letniej i sięgaczy ul. Ogrodowej
w Kiełczowie

20.12.2017
Wpłynęły 4 oferty
(trwa ich weryfikacja)
Oferta z najniższą ceną:
449 611,80 zł brutto
Handel Hurtowy Napojami
Andrzej Dominik
w Czerńczycach

20.12.2017

planowany termin ogłoszenia:
I połowa maja
2017

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

27.04.2017

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

planowany termin ogłoszenia:
I połowa maja
2017

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Odwiedź nas na: www.facebook.com/wdlugolece
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Wywiad

Chciałem zrobić coś
dla innych zwierząt

Chcesz pomóc? Możesz zostać
wolontariuszem, wirtualnie adoptować
zwierzę lub przekazać pieniądze:
Ośrodek Rehabilitacji dla Zwierząt, Kątna 7,
55-095 Mirków, nr konta
34 1030 0019 0109 8530 0023 2796.
Szczegóły na
www.katna.pl

Z Tomaszem Grabińskim,
lekarzem weterynarii
i założycielem Ośrodka
Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej,
rozmawia Agnieszka Boruta.

Co sprawiło, że ta idea urzeczywistniła
się właśnie w Kątnej?
Zdecydował o tym przypadek. Musiałem
znaleźć miejsce, które spełniałoby określone
warunki i można powiedzieć, że Kątna znalazła się sama.
W jaki sposób trafiają do Państwa zwierzaki potrzebujące pomocy?
W różny sposób. Są przynoszone lub przywożone przez ludzi, czasami z daleka. Są też
zgłaszane przez straż miejską, policję, straż
pożarną, urzędy gmin i miast. Zdarza się, że
jedziemy po nie na miejsce zgłoszenia.
Jakie zwierzęta zazwyczaj do Was trafiają i z jakimi dolegliwościami?
Najczęściej są to urazy, zdarzają się zatrucia,
np. sarn, które zjedzą świeżo pryskane zboże czy rzepak. W zimie często trafiają do nas
drapieżniki, które nie dały rady zaspokoić
swoich potrzeb karmowych i osłabły na tyle,
że dały się złapać. Te najczęściej szybko wracają na wolność po odkarmieniu.
Które przypadki szczególnie zapadły
Panu w pamięć?
Na przykład łabędź, za którym płynąłem
wpław w ubraniu, w niezbyt ciepłym jeziorze.

Fot. Janusz Wójtowicz/Polska Press

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej
działa już ponad 7 lat. Skąd pomysł na
stworzenie miejsca, w którym pomoc
znajdują przede wszystkim dzikie zwierzęta?
Tomasz Grabiński: Pomysł utworzenia
ośrodka powstał ok. 9 lat temu. Doszedłem
do wniosku, że powinienem zrobić coś więcej
niż tylko pracować na etacie i zacząłem zastanawiać się, co by to mogło być. Po 15 latach
pracy w ogrodzie zoologicznym chciałem
zrobić coś dla innych zwierząt, nie tylko psów
i kotów.
Tomasz Grabiński

Co mu dolegało, że musiał się Pan tak
poświęcić?
Pływał z połkniętym haczykiem i nie mógł
jeść. Była to samica, która wodziła młode
razem z samcem na jeziorze w Wilczynie
Leśnym koło Obornik Śląskich. Nie dało się
jej namówić, aby wyszła na brzeg, więc musiałem ją uśpić z dmuchawki. Po trafieniu,
zwierzak wypłynął na środek jeziora i zaczął
zasypiać a głowa opadać do wody. Ponton był
za daleko a czasu mało... O pierwszej w nocy,
po zabiegu, łabędź wrócił na jezioro do swoich młodych.
Jaki jest dalszy los podopiecznych, którzy dojdą do siebie w ośrodku?
Po pierwsze staramy się jak najszybciej doprowadzić je do prawidłowego funkcjonowania i wypuścić, bo dzikie zwierzęta bardzo źle
znoszą przebywanie w zamknięciu. Zasada
jest prosta: im krócej u nas są, tym większe
mają szanse na powrót do natury. Są u nas
zwierzęta, które z przyczyn niezależnych od
siebie, nie mają szans wrócić na wolność:
bocian, myszołów z amputowanymi po złamaniu skrzydłami. One są naszymi stałymi
mieszkańcami. Historia myszołowa nie jest
mi znana, po prostu trafił do nas z bardzo

starym złamaniem i martwą już końcówką
skrzydła. Bociek zaś wpadł na linię średniego
napięcia i miał upalone skrzydło.
Ilu zwierzętom udało się pomóc przez
te lata?
Od czerwca 2009 r. było ich 600. To ok. 50 gatunków, głównie ptaki. Wszystkie chronione
zwierzęta mają u nas swoje kartoteki.
Ile osób pracuje w ośrodku?
W tej chwili ja, dr Dorota Dudziak oraz
dr Wojciech Paszta, który również pracuje
w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu.
Czy macie plany rozwoju działalności?
Plany rozwoju oczywiście są. Jak wszystkie
tego typu spawy wiążą się one jednak z gotówką, której nigdy nie ma tyle, ile trzeba. W tej
chwili kończymy budować wolierę rehabilitacyjną (pomieszczenie dla ptaków – przyp.
red.), która powstaje w miejscu starej. Nie jest
to może bardzo kosztowne, ale na pewno czasochłonne. Konieczna jest też wymiana małych wolier, które kiedyś odkupiłem od ogrodu
zoologicznego, bo miały iść na złom. Zostały
wyczyszczone, odmalowane i służyły jeszcze
przez osiem lat – czas je wymienić.
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