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O Piłsudskim słów kilka

W czwartek 13 września o godz. 17 w urzędzie 
gminy odbędzie się trzecie już spotkanie o tema-
tyce historycznej organizowane w ramach setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Tym razem uczestnicy będą mogli zaznajomić 
się z postacią Józefa Piłsudskiego. Wykład 
dr Łukasza Koniarka pt. „W szarej burce, lecz 
duchem błękitny. Józef Piłsudski w anegdocie 
i wspomnieniach” przybliży słuchaczom osobę 
marszałka, nie tylko jako ważną postać historycz-
ną, ale przede wszystkim, jako człowieka.

Strażacy ze Stępina są  
z nami już 60 lat!
7 lipca strażacy z całej gminy spotkali się, by 
wspólnie uczcić wyjątkowy jubileusz sześćdzie-
sięciolecia powstania jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stępinie. W trakcie uroczy-
stości zebrani goście zapoznani zostali z historią 
jednostki, a także oklaskiwali wyróżnionych 
druhów, którzy tworzyli ją od samego początku. 
Zastępca wójta Halina Szydłowska wręczyła 
zasłużonym strażakom listy gratulacyjne oraz 

na skróty
Drodzy  
mieszkańcy!

W

akacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi. Na szczęście wysokie 
temperatury za oknem skłaniają do wypoczynku nad wodą, pikników. 
Mam nadzieję, że sierpniowe dni spędzicie Państwo na delektowaniu się 

chwilami z rodziną, w bezpiecznej atmosferze. Do swojego kalendarza polecam wpisać 
datę 26 sierpnia. To wtedy w Godzieszowej, jednej z najmniejszych, ale jakże urokliwych 
miejscowości, odbędą się Dożynki Gminy Długołęka. Sołtysi już zgłaszają nam chęć 
uczestnictwa w konkursie wieńców oraz pokazie stoisk wsi. Zaangażowanie mieszkań-
ców w organizację tego święta jest zawsze nieocenione! O atrakcjach, jakie towarzy-
szyć będą wydarzeniu, przeczytacie Państwo na str. 7.
Okres letni to z kolei bardzo intensywny czas prac budowalnych, jakie prowadzi 
gmina. Tradycyjnie zachęcam więc do lektury stron inwestycyjnych (str. 9-11), gdzie 
przeczytacie Państwo m. in. o kolejnych inwestycjach drogowych, czy z zakresu zago-
spodarowania terenów rekreacyjnych. Kieruję także prośbę do mieszkańców Borowej, 
Rakowa i Kiełczowa objętych inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej i zaintereso-
wanych wybudowaniem przez gminę przyłączy do Państwa posesji, o odsyłanie lub 
osobiste składanie umów w urzędzie. To już ostatnia możliwość, aby wyrazić akces 
do wykonania tego działania przez gminę. Wśród tematów inwestycyjnych być może 
zainteresują Państwa ogłoszone przez nas postępowania przetargowe, w tym na 
budowę nowego przedszkola w Borowej oraz rewitalizację parku w Szczodrem.
Chciałabym bardzo gorąco podziękować mieszkańcom, sołtysom, lokalnym przed-
siębiorcom – jednym słowem wszystkim tym, którzy włączyli się w zbiórkę na rzecz 
rodzin z Długołęki poszkodowanych w wyniku pożaru. Dziękuję za okazaną pomoc, 
wsparcie i zaangażowanie w akcję zbiórki publicznej. Państwa ofiarność utwierdza  
w przekonaniu, że w trudnych chwilach nasze społeczeństwo może liczyć na solidarną 
i bezinteresowną pomoc.
Życzę przyjemnej lektury i do zobaczenia w Godzieszowej!

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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zwierzak  
DO aDOpcji

czekam na ciebie!

aneta i Tymon to dwa półtoraroczne 
zwierzaki, które szukają nowych właś-

cicieli. anetka jest w typie collie, Tymek 
to mix owczarka. Oba psiaki są sympa-

tyczne, grzeczne i socjalizowane. Razem 
lub osobno mogą Wam towarzyszyć 

w spacerach i wypadach rowerowych   
Prosimy o kontakt pod nr tel.  
71 323 02 72 lub 518 756 665. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży wszystkim 
młodym mieszkańcom naszej gminy życzę wielu ambitnych 
planów, realizacji marzeń i wiary we własne możliwości.  

Nasza przyszłość jest w Waszych rękach!

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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na skróty                    na skróty                    na skróty

upominki od wójta Iwony Agnieszki Łebek. 
Podniosła chwila była także okazją do podzię-
kowania wszystkim zebranym strażakom- 
-ochotnikom, za ich codzienną służbę na rzecz 
mieszkańców gminy. - Jestem wdzięczna za 
to, że możemy zawsze na Was liczyć. Życzę 
Wam tylu powrotów do domu, co wyjazdów 
na akcje – mówiła Szydłowska.

Wyróżnienia od wójta otrzymali: Wilhelm 
borowiec, Stanisław Kałużny, Henryk 
Karwat, tadeusz Sus, Wacław Szcze-
pański oraz naczelnik Marcin Karwat 
i prezesa Ireneusz Kocjan.

Defibrylatory dla OSP

9 lipca w urzędzie gminy przekazane zostały 
dwa defibrylatory dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Brzeziej Łąki i Długołęki. Sprzęt 
zakupiono w ramach projektu „Zakup sprzętu 
ratowniczego dla jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy Długołęka 
w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwo-
ści” współfinansowanego ze środków Ministra 
Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpeni-
tencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Na 
to zadanie otrzymaliśmy 11 436 zł, a zakup 
sprzętu wyniósł 11 899,99 zł.

500+, 300+ I INNE ŚWIADCZENIA
Od 1 sierpnia Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Długołęce rozpoczyna przyjmowa-
nie wniosków na świadczenia wychowawcze 

z życia gminy

„500+”, świadczenia rodzinne, fundusz alimen-
tacyjny oraz świadczenia „Dobry Start”.
Celem zapewnienia ciągłości wypłaty świad-
czeń wnioski o świadczenie wychowawcze 
500+ oraz z funduszu alimentacyjnego należy 
składać do 31 października br., a w przypad-
ku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br. 
- Zachęcamy do korzystania z elektronicznej 
formy składania wniosków za pomocą narzędzi 
udostępnionych na ministerialnym portalu 
„Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, 
PUE ZUS i Profil Zaufany. Osoby, które prefe-
rują wersję papierową składanych wniosków, 
mogą pobrać aktualne druki w GOPS-ie (pokój 
nr 4) – mówi kierownik Ewelina Walczak-Pelc. 
Wypełnione wnioski w wersji papierowej będą 
przyjmowane od 1 sierpnia. Z kolei od 1 lipca 
składać można już wnioski online (przez www.
empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elek-
troniczną) o świadczenie z programu „Dobry 
Start”. - Jednorazowe wsparcie dla ucznia 
rozpoczynającego rok szkolny, niezależne od 
wysokości zarobków rodziców, wynosić będzie 
300 zł. Świadczenie przysługiwać będzie raz 
w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 
momentu ukończenia przez nie 20 roku życia, 
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 
roku życia. Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygotowania przedszkolne 
tj. w zerówce, przedszkolu lub szkole – wyjaśnia 
kierownik GOPS-u. Wnioski w formie papie-
rowej składać będzie można od 1 sierpnia 
w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłu-
gołęce. Ostateczny termin złożenia wniosków 
to 30 listopada.

Nowe opłaty w prawie wodnym
1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 20 
lipca 2017 r. prawo wodne. Nowością są opłaty 
za usługi wodne, m.in.: wprowadzany został 
obowiązek ponoszenia opłat za zmniejsze-
nie naturalnej retencji terenowej na skutek 
wykonywania na nieruchomości o powierzchni 
powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budow-
lanych trwale związanych z gruntem, mających 
wpływ na zmniejszenie tej retencji przez 
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieru-

chomości z powierzchni biologicznie czynnej 
na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 270 
ust. 7 wysokość tej opłaty w skali roku ustala 
się, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty 
i wielkości utraconej powierzchni biologicznie 
czynnej wyrażonej w m2. Stawka jednostkowa 
zależna jest od tego, czy na nieruchomości 
zastosowana jest kompensacja retencyjna 
(zbiorniki retencyjne). Obowiązek naliczenia 
opłaty ustawa nakłada na wójta. Jeżeli włada-
cie państwo nieruchomością większą niż 0,35 
ha, która w więcej niż 70% ma uszczelnioną po-
wierzchnię, prosimy o  dostarczenie do urzędu 
gminy stosownego oświadczenia, które pozwo-
li uniknąć procedur odwoławczych w przypad-
ku wystąpienia rozbieżności danych będących 
w naszym posiadaniu z danymi faktycznymi. 
Formularz oświadczenia oraz więcej informacji 
dostępne są w urzędzie gminy (pok. 122, tel. 
71 323 02 96) oraz na stronie internetowej 
BIP-u w zakładce „Ochrona środowiska - Opłata 
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.”

Poszukiwane są  
rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzi-
ców zastępczych dla dzieci pozbawionych 
częściowo lub całkowicie możliwości opieki 
ze strony rodziców biologicznych. Zadaniem 
rodziny jest stworzenie warunków właści-
wych do prawidłowego rozwoju dziecka m.in. 
poprzez zapewnienie mu prawidłowej edukacji, 
rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie 
odpowiednich warunków bytowych. Na każde 
dziecko przysługuje pomoc pieniężna oraz wg 
potrzeb: pomoc psychologa, radcy prawnego, 
pedagoga i pracownika socjalnego. Wszystkich 
chętnych do utworzenia rodziny zachęcamy do 
kontaktu pod nr tel. 71 72 21 860.

Opracowali: 
anna chomicka,  

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

tadeusz Luty
wydział ochrony środowiska

Nowe defibrylatory to szansa na skuteczne udzielenie 
pierwszej pomocy
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kuLtura w gminie

Wakacji czas
Zapraszamy wszystkich czytelników z gmi-
ny Długołęka do wypożyczania lektur na 
letnie dni i wieczory. Przez całe wakacje 
zachęcamy do odwiedzania biblioteki 
głównej w Długołęce: w poniedziałki 
w godz. od 11 do 18, we wtorki, czwartki 
i piątki w godz. od 9 do 15.

Klub Małego Czytelnika
29 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku 
szkolnym spotkanie Klubu Małego Czytel-
nika pod hasłem „Owocowy zawrót głowy”. 
Zajęcia były podsumowaniem całoroczne-
go cyklu „owocowego”. Wszystkie dzieci 
w ramach podziękowania za aktywne 
uczestnictwo w klubowych spotkaniach 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe. Następny cykl rozpoczynamy 
już we wrześniu. Aby wziąć udział w pro-
gramie należy zapisać się osobiście w bi-
bliotece lub telefonicznie (71 315 26 86).  

Dyskusyjny Klub Książki

Na początku lipca odbyło się wakacyjne 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych. Tematem spotkania były powie-
ści historyczne i literatura popularnonau-
kowa. Na kolejne spotkanie zapraszamy we 
wrześniu. Aby wziąć udział w programie 
należy zapisać się osobiście w bibliotece 
lub telefonicznie (71 315 26 86).

Mała książka – wielki człowiek
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
zakwalifikowała się do projektu „Mała 
książka – wielki człowiek. Trzylatki!”. Pro-
jekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 lat 
i ich rodziców. Mali czytelnicy przy zapi-
saniu do biblioteki otrzymają w prezencie 
książkę i Kartę Małego Czytelnika, a rodzice 
poradnik dotyczący roli czytania w życiu 
dziecka. Celem akcji jest promocja czytel-
nictwa. Kampania społeczna „Mała książka 
- wielki człowiek” została dofinansowana 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. Po wyprawki 
czytelnicze zapraszamy od września.

Wspólne, greckie muzykowanie

26 czerwca w świetlicy w Oleśniczce odbył 
się ostatni przed okresem wakacyjnym Mu-
zyczny Wieczór dla Przyjaciół. Tym razem 
Zespół Mythos zabrał uczestników spotka-
nia w muzyczną podróż po Grecji. Gorące 
helleńskie rytmy porwały publiczność do 
wspólnego tańca. Za pomoc w organizacji 
koncertu podziękowania należą się sołty-
sowi, radzie sołeckiej oraz kołu gospodyń 
wiejskich z Oleśniczki.

Wakacyjne zajęcia  
dla najmłodszych

Przez cały lipiec w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Długołęce oraz w świetlicach 
w Bielawie, Bykowie, Pasikurowicach 
i Śliwicach odbywały się zajęcia w ramach 
„Wakacji z Gok-iem”. Oprócz bogatej oferty 
warsztatów plastycznych i zajęć ruchowych, 
dzieci wzięły udział w działaniach prowa-
dzonych w ramach projektu „Ekologicznie 
– fantastycznie w szkole i na wakacjach. 
Minimalizujemy i ponownie wykorzystu-

jemy” sfinansowanego z budżetu gminy. 
Uczestnicy odwiedzili Muzeum Stolarstwa 
i Biskupizny w Krobi, Zagrodę Edukacyjną 
położoną na terenie Rezerwatu Przyrody 
pod nazwą „Grody Ryczyńskie” pod Oławą, 
Izbę Tradycji Młynarskich „W Starym Mły-
nie” w Kuźniczysku oraz kompleks Górecz-
nik w Przygodzicach. Najmłodsi wzięli udział 
w warsztatach ekologicznych poświęconych 
zwróceniu uwagi na ograniczenie odpadów, 
ich ponowne wykorzystanie oraz wpływ na 
środowisko naturalne. Warsztaty stacjonar-
ne miały na celu zapoznanie dzieci z poję-
ciem zero waste oraz podniesienie ich świa-
domości konsumenckiej. W tegorocznych 
działaniach udział wzięło ok. 150 dzieci.

Piknik historyczny
1 września w godz. od 14 do 18 na te-
renie przyległym do budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce odbędzie 
się tegoroczny Piknik Historyczny „Jak 
drzewiej bywało…”. Oprócz wielu atrakcji, 
gier i zabaw plebejskich, uczestnicy pikniku 
będą mogli skorzystać z bogatej oferty 
warsztatów rzemieślniczych: garncarskich, 
snycerskich, kowalskich, wyrobu masła 
starodawną techniką, czy mydlarskich.

migawki kulturalne
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czytelniczki chętnie wymieniały się swoimi spostrzeżeniami
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Grecka muzyka nastrajała do tańca
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Dzieci twórczo realizowały się podczas zajęć 
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Gra w Zośkę okazała się hitem!
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wójt gminy spotkała się z kolej-
nymi trzema parami, które mogą 
pochwalić się medalami prezy-
denta rzeczypospolitej Polskiej 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie. w dzisiejszych czasach, gdy 
życie nabiera niebywałego tempa, 
takie chwile skłaniają do dłuższej 
refleksji.

5 lipca w urzędzie gminy gościliśmy pary, 
które mają za sobą minimum pięćdzie-
siąt lat stażu małżeńskiego. Wójt Iwona 
Agnieszka Łebek przekazała na ich ręce 

medale prezydenta RP, a także zaprosiła pary do 
symbolicznego odnowienia przysięgi małżeń-
skiej. Małżeństwa otrzymały dyplomy, piękne 
kwiaty i okazjonalne upominki, a po zakończe-
niu oficjalnej części spotkania spędziły czas na 
rozmowach o początkach miłości i wspólnym 
życiu. Od zaproszonych par dowiedzieliśmy się, 
że receptą na tak piękny staż, jest wyrozumia-
łość, szacunek oraz wzajemne zrozumienie. - 
Każdego dnia należy pielęgnować miłość i dbać, 
by jej płomień nigdy nie zgasł -  relacjonowała 
pani Anna. Gratulujemy naszym jubilatom: 
państwu Danucie i Ignacemu Galiakom 

z Długołęki, Genowefie i Janowi Star-
machom z Kamienia oraz annie i alek-
sandrowi Szotom z Wilczyc. - Wszystkim 
wyróżnionym parom składam jeszcze raz naj-
serdeczniejsze życzenia. Życzę Wam kolejnych 
lat wspólnego, szczęśliwego życia – dodaje Iwo-

na Agnieszka Łebek. Jeśli chcieliby Państwo, 
aby małżonkowie z Waszej rodziny otrzymali 
podobne wyróżnienie, zachęcamy do składania 
wniosków w urzędzie stanu cywilnego.

martyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

z życia gminy
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 pamiątkowe zdjęcie naszych jubilatów

Coraz więcej par  
z medalami prezydenta RP

w siedlcu po raz kolejny spotkali 
się zawodnicy i miłośnicy wyjąt-
kowej końskiej imprezy sportowej. 
14 i 15 lipca odbyła się tam sie-
demnasta edycja ogólnopolskich 
zawodów w Powożeniu zaprzęgami 
Jedno i Parokonnymi. 

Z awodnicy przyjechali nie tylko 
z różnych regionów Polski, ale także 
zza granicy, m. in.: z Niemiec, Sło-
wacji i Czech. Widowiskowe popi-

sy jeździeckie dostarczyły zebranym wielu 
emocji. - Jestem po raz pierwszy na tej im-
prezie. Organizatorzy postarali się, by lai-
cy, tacy jak ja mogli się zachwycić zarówno 
sportowymi turniejami, jak i skosztować 
regionalnych produktów – komentował 

Szymon, mieszkaniec naszej gminy. Tego-
roczne wydarzenie nawiązywało do jubile-
uszu odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Komitet projektu „100 Gwiazd Polskiej 
Hodowli i Sportu” udostępnił na czas zawo-
dów płaskorzeźbę konia autorstwa Jerzego 
Bokrzyckiego, która pojawia się na najważ-
niejszych sportowych i hodowlanych roz-
grywkach w Polsce. 

Ten sam komitet wyróżnił również działa-
nia wójta gminy Długołęka Iwony Agnieszki 
Łebek na rzecz promocji sportów hippicz-
nych oraz hodowli koni w Polsce. Organiza-
torem zawodów było Stowarzyszenie Klub 
Jeździecki Siwek z Siedlca, z pomysłodawcą 
zawodów profesorem Andrzejem Lange na 
czele.

martyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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płaskorzeźba prezentowała się zjawiskowo 

Konie wizytówką Siedlca
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profesor zawsze dopina imprezę na ostatni guzik 
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z życia gminy

dożynkowe wieńce, stoiska wsi, 
barwne stroje i przyśpiewki to już 
tradycja dożynek gminy długołęka. 
w niedzielę 26 sierpnia spotkamy się 
w urokliwej miejscowości godzieszo-
wa, aby podczas osiemnastej edycji 
tego wyjątkowego święta wspól-
nie kultywować wiejskie obyczaje 
i świetnie bawić się przy dźwiękach 
tanecznej muzyki. 

wydarzenie rozpocznie się o godzi-
nie 12.45 korowodem wieńców 
dożynkowych, które mieszkańcy 
pieczołowicie wykonują od wie-

lu tygodni. O godzinie 13, ksiądz dr Rafał 
Kowalski odprawi mszę świętą. Jest to nie-
odzowny element wieloletniej tradycji i akt 
podziękowania za całoroczne zbiory. Na 
terenie boiska w Godzieszowej wystawiać 
się będą wsie i Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na kolorowych, pięknie udekorowanych 
stoiskach będzie można podziwiać zarów-
no pomysłowy wystrój, jak i pobudzić kub-
ki smakowe. Domowe wypieki, przetwory 
i kompoty zawsze odnajdują swoich zwo-
lenników. Nie zabraknie również stoisk ty-
powo handlowych, na których zakupić bę-
dzie można prace rękodzielników, zabawki, 
biżuterię, czy kosmetyki. Na najmłodszych 

czekać będą różnego rodzaju dmuchańce, 
warsztaty, a także darmowa przejażdżka 
ciuchcią.

konkursy dla mieszkańców każdej wsi
W specjalnie stworzonej strefie odbędzie się 

turniej wsi, w którym wezmą udział sześcio-
osobowe reprezentacje gminnych miejscowo-
ści. - Turniej jest obowiązkowym elementem 
dożynek. Konkurencje nawiązują do wiejskie-
go klimatu, są zabawne i przynoszą uczestni-
kom mnóstwo pozytywnych emocji. Nagrody 
też są nie byle jakie. Nagroda główna to czek, 
który miejscowość może później spożytkować 
na swoje potrzeby, a także nagrody rzeczowe. 
Jest jeszcze czas, aby dopisać się do listy za-
wodników. Wystarczy zgłosić się do sołtysa 
wsi – tłumaczy Anna Chomicka z wydziału 
promocji i współpracy z zagranicą. W kon-
kursach wezmą również udział stoiska wsi, 
a ocenie poddane zostaną wieńce dożynkowe. 
Oprócz tego gmina, zaprasza sołectwa do kon-
kursu na najciekawszy gadżet wsi, a także do 
wspólnej zabawy na scenie w ramach konkur-
su na hit dożynek.

na scenie królować będą ludowe  
i rozrywkowe nuty

W tym roku na scenie wystąpią: Zespół Tańca 
Ludowego Długołęka oraz Bierutowianie Bis. - 
Oprócz muzycznych gwiazd znanych z radio, czy 
telewizji promujemy lokalne grupy wykonujące 

muzykę ludową. Jako gmina wspieramy i mocno 
kibicujemy zespołom, które podtrzymują sta-
rodawne, ludowe tradycje – mówi wójt Iwona 
Agnieszka Łebek. O godz. 15.45 usłyszymy prze-
boje Chucho, młodego wykonawcy muzyki disco 
polo, a o 17 przeniesiemy się do lat 90. Do tańca 
na pewno porwie zespół Top One, znany z ta-
kich utworów jak: „Biały Miś”, czy „Ciao Italia”. 
- Liczę na to, że muzycy sprostają Waszym ocze-
kiwaniom i porwą do wspólnej zabawy. Po kon-
certach natomiast odbędzie się zabawa taneczna, 
która potrwa do północy. W międzyczasie, ok. 
godz. 22 będziemy świadkami spektakularnego 
pokazu fajerwerków – opisuje wójt. Dożynki to 
wyjątkowa impreza również za sprawą oprawy 
zorganizowanej przez gospodarzy miejscowo-
ści, w której odbywa się wydarzenie. Każda wieś 
chce zaprezentować się z jak najlepszej strony 
i pokazać walory swojej miejscowości. Miesz-
kańcy Godzieszowej już intensywnie pracują nad 
tym, aby zaskoczyć Was pięknymi dekoracjami 
i innymi niespodziankami. - W dobie braku 
czasu na wspólne spotkania, zachęcam, by odna-
leźć chwilę, zobaczyć się z sąsiadami i uciąć sobie 
z nimi pogawędkę. Sielska atmosfera z pewnoś-
cią dostarczy Państwu niezapomnianych emocji. 
Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gmi-
ny oraz okolicznych miejscowości do wspólnej 
zabawy – podsumowuje wójt Iwona Agnieszka 
Łebek.

martyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Zakończenie plonów  
świętujemy  
w Godzieszowej

Na stoiskach znajdują się same rarytasy! 
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Występy Zespołu Tańca Ludowego Długołęka zawsze cieszą 
się Waszym uznaniem 
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Korowód wieńców to wieloletnia, dożynkowa tradycja

fo
t. 

em
. P

os
Pi

es
zn

i

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 u
g 



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka             7

Podczas spotkań z kierownikami wydziałów 
merytorycznych, szukaliśmy podobieństw 
i różnic w ramach wykonywanych działań. 
- Otrzymaliśmy ważne informacje o gmi-

nie i jej mieszkańcach. Spotkaliśmy się z przewod-
niczącym rady gminy, Stanisławem Azarewiczem, 
który wyjaśnił nam rolę i sposób funkcjonowania 
rady oraz szczegółowo omówił zadania poszczegól-
nych komisji – relacjonowała Lucy Teng z Velen. 
- W Velen również funkcjonuje podobny organ. 
W jego skład wchodzi aż 26 członków – dopowia-
dała stażystka. Nasi goście mieli okazję zapoznać się 
z przepisami i kolejnymi krokami realizacji inwe-
stycji w polskim samorządzie, począwszy od etapu 
planowania, przez proces przetargowy, aż po fina-
lizację budowy w terenie. - Nowa hala sportowa 
w Kiełczowie zrobiła na mnie duże wrażanie. Jest 
bardzo profesjonalna i nowoczesna, a ścianka wspi-
naczkowa to wspaniały pomysł. Zobaczyliśmy tak-
że świetlicę w Godzieszowej i przedszkole w Dłu-
gołęce. Ilość Waszych jednostek oświatowych jest 
znacznie większa w porównaniu do naszej gminy. 
Niemieckie szkoły również rozwijają się i moderni-
zują, ale w tej chwili to Długołęka jest na wyższym 
poziomie. Placówki są nowe, bardzo nowoczesne 
i prezentują się imponująco – relacjonował Jo-
hannes Wehning. Podczas poznawania zakresu 

obowiązków, jakie towarzyszą pracy w urzędzie, 
stażyści zwrócili uwagę na różnice w wydawaniu 
dowodów osobistych. W urzędzie gminy, doku-
ment ten może wyrobić każdy obywatel kraju, nie 
tylko mieszkaniec gminy. W Niemczech dowód 
osobisty można otrzymać tylko w miejscu swojego 
zamieszkania.

na sportowo i kulturalnie
Pracownicy urzędu starali się towarzyszyć sta-

żystom z ratusza również poza godzinami pracy. 
- Zorganizowaliśmy dla nich wspólne rozgrywki 
sportowe. Świetna zabawa była okazją do zapre-
zentowania funkcjonalności nowego obiektu 
w Kiełczowie – mówi Anna Chomicka z wydziału 
promocji i współpracy z zagranicą. - W Niemczech 
najbardziej popularną dyscypliną jest piłka noż-
na, ale wielu młodych ludzi korzysta z basenów, 
czy siłowni. W ostatnich latach zauważalne stało 
się obniżenie aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży na poczet komputerów – komentowa-
ła Lucy. Jak widać jest to problem globalny. Staży-
ści z Niemiec odwiedzili nasz kraj po raz pierwszy, 
dlatego też bardzo ciekawym dla nich było zwie-
dzenie pobliskiego Wrocławia.  -  Utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że Wrocław jest miastem przy-
jaznym dla turystów i młodych ludzi i każdy może 

znaleźć tu coś interesującego dla siebie – mówił Jo-
hannes. Stażyści spotkali się także z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Kultury. Goście byli zaskocze-
ni ilością realizowanych przez GOK działań, mieli 
też szansę spróbować dań przygotowanych przez 
dzieci podczas warsztatów kulinarnych.

czas podsumowań
Stażyści mieli także możliwość pracy w wydziale 

promocji gminy i współpracy z zagranicą. Wspól-
nie z pracownikami wydziału przygotowali arty-
kuł, który właśnie Państwo czytają. – W Velen nie 
mamy własnej gazetki. Piszemy artykuły do lo-
kalnej prasy „Borkener Zaitung”, ale idea bezpłat-
nej gazetki, w której informujecie mieszkańców 
o bieżących sprawach przypadła mi do gustu – 
podkreślała Lucy. - Organizujecie też wiele cieka-
wych wydarzeń kulturalnych. Dowiedzieliśmy się, 
że podczas gminnych imprez mieszkańcy otrzy-
mują różne, darmowe gadżety promujące gmi-
nę, a także mają okazję brania udziału w akcjach 
charytatywnych, jak ta na rzecz dzieci z Rwandy. 
W naszej gminie gadżety każdy musi kupić sam - 
dopowiadał Johannes. W piątek w urzędzie gmi-
ny odbyło się oficjalne spotkanie podsumowujące 
staż. Wymianie wspólnych doświadczeń, wspo-
mnień i emocji nie było końca. - Kiedy następnym 
razem Was odwiedzimy na pewno będziemy znali 
więcej słów po polsku, a pierogi zapamiętamy na 
długo – żartobliwie komentowała Lucy. W przy-
szłym roku odbędzie się kolejna edycja stażu. Tym 
razem to urzędnicy z gminy Długołęka odbędą go 
w ratuszu w Velen.

martyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

z życia gminy

Program wymiany stażystów rozwija się
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Stażyści poznali zakres pracy w naszym urzędzie 
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Kierownicy wydziałów chętnie dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami 

Miło nam poinformować, że w lipcu na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie na świecie!
Józef Balerzak, Laura Borgul, Michał Chwalik, Lena Cierniak,Iga Cisowska, 
Jakub Górski, Szymon Grzeżułkowski, Tadeusz Grzymajło, Maja Haba, Sta-
nisław Jaśpiński, Weronika Jończyk, Szymon Karniewicz, Fabian Kazimier-
czak, Bartosz Kmiecik, Lilianna Lachowicz, Tymoteusz Lewczuk, Patryk 
Łagoda, Tymoteusz Maj, Oliwia Marcinkowska, Mikołaj Matulak, Nela 
Matyaszek, Kalina Misiarz, Oskar Pamuła, Aleksandra Richert, Tomasz Ro-

lik, Nela Skoczylas, Lotar Sołdan, Mateusz Stępień, Piotr Szyszko, Jagoda 
Śmieszniak, Mateusz Tereszko, Maksymilian Tworek, Zofia Węgrzyn, Filip 
Wrotkowski, Tobiasz Zimkowski, Hanna Ziobrowska

dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy zdrowia i pięknych lat 
życia! a waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia! 
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w ramach piętnastoletniej współpracy z partnerskim miastem Velen prowadzony 
jest program wymiany stażystów. w tym roku, przez pięć dni, gościliśmy w naszym 
urzędzie pracowników z niemieckiego ratusza. dwójka stażystów spotykała się 
z kierownikami i pracownikami urzędu, by poznać zasady funkcjonowania polskie-
go samorządu. młodzi ludzie mieli okazję, by zaznajomić się z aktualnie realizowa-
nymi przez nas działaniami oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą.
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z życia gminy 
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z życia gminy / fundusze zewnętrze

krok Vii - nie marnuj żywności

według statystyk w Polsce marnuje się 
blisko 9 mln ton żywności rocznie. 
Oznacza to, że każdy z nas w cią-
gu roku wyrzuca 52 kg produktów 

spożywczych! Szybkie tempo życia i brak czasu 
wpływają na styl dokonywania sprawunków – 
kupujemy bez planu, na zapas i bez weryfikacji 
etykiet nabywanych produktów.

dobry plan to podstawa
Sposobem na udane zakupy będzie plan, który 

ułatwi nam poruszanie się w gąszczu sklepo-
wych półek. Planowanie sprawunków nie jest 
trudne i jeśli się do nie go przekonamy zaoszczę-
dzimy czas, pieniądze i ilości wyrzucanych do 
śmieci produktów. Warto rozpocząć ten proces 
od rozpisania posiłków na kilka dni w przód. Na 
tej podstawie możemy sporządzić listę potrzeb-
nych produktów, z którą udamy się do sklepu. 
W dobie smartfonów znaleźć można wiele dar-
mowych aplikacji, które ułatwią nam to zadanie. 
Pamiętajmy także, aby zawsze sprawdzać daty 
przydatności wkładanych do koszyka produk-
tów. Te z krótką datą najczęściej wyrzucamy do 
śmieci. Podczas zakupów sprawdzi się też stara, 
dobra zasada, która mówi, że nie można robić 
zakupów na pusty żołądek. Gdy jesteśmy głodni 
znacznie wzrasta prawdopodobieństwo kom-
pulsywnych, niepotrzebnych zakupów. 

wykorzystuj resztki
Internet pełen jest stron i portali z przepisa-

mi, dzięki którym wykorzystamy resztki pro-
duktów znajdujących się w naszych lodówkach. 
Na niektórych z nich, wystarczy wpisać nazwy 
produktów, którymi dysponujemy, a przepis 
generowany jest automatycznie. Większe ilości 
produktów, można podzielić na porcje i za-

mrozić, dzięki czemu znacznie przedłużymy 
ich przydatność do spożycia. Jeśli po świętach 
lub innych imprezach zostanie Wam sporo je-
dzenia, można je przekazać osobom potrzebu-
jącym. Rozrasta się sieć społecznych lodówek, 
czyli tzw. jadłodzielni, z których potrzebujący 
mogą korzystać przez całą dobę. We Wrocła-
wiu stoi pięć takich lodówek m. in. na Zakrzo-
wie i Nadodrzu (https://www.facebook.com/
foodsharingwroclaw/).

edukacja pozwala na większą oszczędność 
żywności 

W tegorocznej edycji programu eduka-
cji ekologicznej „Minimalizuję i ponownie 
wykorzystuję” realizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury i finansowanym z budżetu 
gminy, prowadzone są zajęcia uświadamiają-
ce najmłodszym dlaczego nie wolno marno-
wać żywności - w aspekcie ekonomicznym, 
ekologicznym oraz moralnym. Na zajęciach 
dzieci uczą się, jak optymalnie planować za-
kupy i poznają sposoby zagospodarowania 
tzw. resztek ze stołu. Od września zajęcia 
prowadzone będą również w szkołach.

eweLina byra
wydział ochrony środowiska

ZERO WASTE  
– czysty sposób na życie
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Dobry plan to podstawa udanych zakupów

Nowe 
nieruchomości 
na początku roku gmina nabyła do 
zasobu nieruchomości dwie nie-
zabudowane działki przeznaczone 
pod przyszłe inwestycje.

d ziałka nr 248 w obrębie Kiełczowa 
o powierzchni 0,38 ha położona jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie komplek-
su szkolno - sportowego i przeznaczo-

na jest pod tereny usług sportu i rekreacji oraz 
usług publicznych. Działka nr 140/8 obrębie 
wsi Ramiszów o powierzchni 0,1281 ha naby-
ta została od Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu w drodze umowy darowizny i jest 
przeznaczona pod tereny usług sportu i rekrea-
cji. Nabycie działek umożliwi w przyszłości roz-
budowę infrastruktury szkolnej oraz sportowo-
rekreacyjnej w obu miejscowościach.

magdaLena tomaLa
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami
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Działka w Kiełczowie
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Działka w Ramiszowie

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ogłoszone-

go przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w wysokości ok. 120 tys. zł na działanie pn. „Rozwój infrastruktu-
ry turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację 
zabytkowego parku w Siedlcu (etap I)”.

n  Wniosek o dofinansowanie projektu „zakup wyposażenia technicznego 
dla dwóch jednostek OSp w borowej i łozinie” złożony przez gminę 
w ramach programu poprawy bezpieczeństwa w województwie dolno-
śląskim w roku 2018 został oceniony pozytywnie. Mimo to, z powodu 
wyczerpania alokacji nie otrzymał dofinansowania.

dotacJe na bieżąco
NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?
n  Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 
realizację kolejnych zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej 
tj.: ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej Domaszczyn-
-Długołęka wraz z modernizacją przepompowni ścieków sanitar-
nych dla odprowadzania ścieków sanitarnych ze Szczodrego’’ oraz 
,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie 
ul. Wilczyckiej w Kiełczowie wraz z przebudową rurociągu tłoczo-
nego Rt 3’’. Wnioskowana kwota niskoprocentowej pożyczki wynosi 
ponad 3 mln zł, natomiast wartość dotacji to ponad 1 mln zł.
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inwestycJe

KANALIZACJE SANITARNE
budowa kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Wilczyckiej w Kiełczowie
W połowie lipca rozpoczęły się prace polegające 
na budowie kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. 
Wilczyckiej i części ulic przyległych w Kieł-
czowie. Dotychczas prace remontowe prowa-
dzone były w obrębie istniejącego rurociągu 
tłocznego zlokalizowanego przy Zakładzie Usług 
Komunalnych. W ostatnich dniach rozpoczęły  
się prace w ciągu drogi powiatowej. Na odcinku 
prowadzonych robót przewidziane są nieznacz-
ne zwężenia jezdni, pozwalające jednak na ruch 
obustronny. Jedynie podczas realizacji prac 
polegających na montażu studni przewidujemy 
konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowe-
go - sterowanego ręcznie. Pomimo przyjętych 
założeń może dojść do sytuacji, kiedy utrudnienia 
w ruchu kołowym będą większe. Nie zakładamy 
jednak braku możliwości przejazdu ul. Wilczycką. 
Wykonawca planuje zakończyć prace w ciągu tej 
drogi do końca września. Prosimy o cierpliwość 
i zachowanie szczególnej ostrożności.
W najbliższych dniach do mieszkańców objętych 
tą inwestycją wysłane zostaną umowy dot. budo-
wy odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej 
na prywatnych posesjach wraz z pismem wy-
jaśniającym aspekty prawne i formalne realizacji 
prac przez gminę. Prosimy osoby zainteresowane 
tym, by gmina wybudowała odcinki przyłączy 
o terminowe podpisywanie i dostarczanie umów 
do urzędu. W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z pracownikami wydziału remontów i inwestycji 
(pokój nr 12, tel. 71 323 02 15).

przebieg budowy kanalizacji  
w bielawie i Rakowie
W obu miejscowościach prace kanalizacyjne 
realizowane są zgodnie z uzgodnionym harmono-
gramem. Zarządca drogi tj. starostwo powiatowe 
przystąpił do wykonania modernizacji nawierzchni 
drogi na odcinku Raków-borowa, wobec czego 
wykonawca kanalizacji sanitarnej odstąpił od od-
tworzenia nawierzchni po budowie sieci kanaliza-
cyjnej w tym miejscu. Wykonawca w najbliższym 
czasie przystąpi natomiast do realizacji prac 
w zakresie budowy przyłączy na prywatnych 
nieruchomościach - wyłącznie w obrębie tych 
działek, których właściciele wyrazili na to działanie 
zgodę podpisując z gminą umowę na budowę 
odcinka przyłącza. Prosimy wszystkich tych, którzy 
jeszcze nie podpisali i nie dostarczyli umowy do 
urzędu, a są zainteresowani wykonaniem tych 
prac przez gminę i późniejszym odpłatnym prze-
jęciu odcinka przyłącza na własność, o możliwie, 
jak najszybsze podjęcia działań w tym zakresie. 
Umowy należy dostarczyć bezpośrednio do pra-
cowników wydziału remontów i inwestycji (pokój 
nr 12), bądź odesłać na adres urzędu.

DROGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE
n Przy ul. Familijnej w Wilczycach wykonawca 
prac zakończył roboty budowlane związane 
z budową kanalizacji deszczowej. Aktualnie 
trwają prace polegające na ułożeniu docelowej 
nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz 
z wykonaniem jej konstrukcji. Niestety z uwagi 
na trwające w tym rejonie inwestycje prywat-
ne i związane z tym utrudnienia w sprawnym 
prowadzeniu inwestycji gminnej, termin 
zakończenia tego zadania ulegnie przesunięciu. 
Przewidujemy, że powinno zostać zakończone 
na przełomie października i listopada.
n W Długołęce przy ul. Świerkowej, Jarzę-
binowej i Sosnowej wykonawca prac oczekuje 
(po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu) na 
dokonanie przeglądów technicznych wszystkich 
sieci znajdujących się w pasie drogowym przez 
ich zarządców. Po dopełnieniu formalności przy-
stąpi do realizacji robót budowlanych w terenie. 
Powinno to nastąpić po 20 sierpnia. W pierw-
szym etapie prac budowlanych przebudowie 
podlegać będzie nawierzchnia ul. Świerkowej 
z umownym terminem zakończenia prac do 
końca bieżącego roku. Jeśli prace w obrębie ul. 
Sosnowej i Jarzębinowej będą przebiegać bez 
większych utrudnień to termin zakończenia 
robót jest szacowany na kwiecień 2019 r.
n W Długołęce na pętli ul. ptasiej wykonano 
nawierzchnię jezdni. Wykonawca przystąpił do 
budowy zjazdów oraz dojść pieszych do posesji. 
W głównym ciągu realizowana jest kanalizacja 
deszczowa w kierunku ul. Wrocławskiej. W trak-
cie realizacji jest też rozbudowa oświetlenia 
ulicznego. Do prac w zakresie ul. Słowiczej 
wykonawca przystąpi w najbliższym czasie

n W Wilczycach przy ul. Dworskiej sfrezo-
wana została nawierzchnia na odcinku objętym 
zadaniem. Obecnie wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa. W następnym etapie realizowana 
będzie przebudowa układu drogowego - posze-
rzenie jezdni oraz wykonanie chodnika.

apel do kierowców w związku  
z zamknięciem drogi na  
ul. Dworskiej w Wilczycach
Przypominamy o zmianie ruchu drogowego 
w związku z wprowadzonymi od 16 lipca 
ograniczeniami w ruchu kołowym w obrę-
bie inwestycji. O planowanej zmianie orga-
nizacji ruchu informowaliśmy na początku 
miesiąca (4 lipca zostały umieszczone tabli-
ce informujące o zbliżającym się czasowym 
zamknięciu drogi, dodatkowo informacja 
została zmieszczona na gminnym profilu 
na facebooku). Istniejące w chwili obecnej 
oznakowanie jednoznacznie wskazuje, że 
ul. Dworska na odcinku remontowanym 
jest nieprzejezdna. Oznakowanie jest 
zlokalizowane w miejscach skrzyżowań 
z ul. Dworską, umożliwiając tym samym 
bezpieczne ominięcie zamkniętego od-
cinka drogi. Prosimy, aby kierowcy, którzy 
pomimo czytelnego i jednoznacznego 
oznakowania wjeżdżają na plac budowy 
(przestawiają znaki i przesuwają barierki 
zagradzające wjazd) zaprzestali takich dzia-
łań, bowiem stwarzają realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa w tym rejonie. O każ-
dym takim zdarzeniu przez nas zarejestro-
wanym będziemy informować policję.

n Przy ul. Letniej, północnej, Ogrodowej 
i Wiosennej w Kiełczowie wykonano linię 
zasilającą oświetlenie drogowe i prowadzona 
jest budowa kanalizacji deszczowej. Na ul. 
Letniej wykonywana jest także podbudowa 
dla docelowej nawierzchni jezdni.
n Prace budowlane w zakresie modernizacji 
nawierzchni dróg przy zastosowaniu odwod-
nienia powierzchniowego, realizowane są 
w zawrotnym tempie. Przypominamy, że od 
początku roku wykonaliśmy już inwestycje w: 
bukowinie, bykowie przy ul. Lipowej, aka-
cjowej i odcinku ul. Lipowej, Oleśniczce, 
piecowicach i  Siedlcu przy ul. Ogrodowej. 
Obecnie wykonywane się prace w zakresie 
modernizacji nawierzchni dróg w Domasz-
czynie przy ul. Spacerowej i Fiołkowej  
oraz w Siedlcu na sięgaczu ul. Ogrodowej.
n W drugiej połowie lipca podpisaliśmy 
umowę na modernizację nawierzchni ul. Ja-
worowej w borowej. Niebawem rozpoczną 
się prace w terenie z terminem ich zakończe-
nia w połowie października. Zakres zadania 
obejmuje wykonanie utwardzonej nawierzch-
ni wraz ze zjazdami i dojściami na posesje.
n Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac w: 
brzeziej łące przy ul. Sportowej i sięgaczu 
ul. Orzechowej, Domaszczynie przy ul. Dę-
bowej, Kiełczówku przy ul. Jałowcowej i Gło-
gowej i w pruszowicach, ul. Szczęśliwej. Dla 

inwestycJe w trakcie reaLizacJi
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Wilczyce, ul. Dworska
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dzieJe się - Przetargi w naszeJ gminie (Stan na dzień 25.07.2018 r.)
nazwa PostęPowania  termin informacJa z otwarcia ofert termin reaLizacJi
Przetargowego otwarcia ofert  (iLoŚĆ złożonych ofert)/PodPisanie umowy umowy   

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borowej (ul. Lipowa) 24.08.2018  15.11.2018

Remont ul. jaworowej w Borowej 5.07.2018 Umowa zawarta w dniu 19.07.2018 aN-GREG Grzegorz Stiller 19.09.2018  
  z/s w jelczu-Laskowicach 333 330,00 zł brutto

Rewitalizacja parku w Szczodrem – i postępowanie 19.07.2018 postępowanie unieważnione w dniu 19.07.2018 (brak ofert)

Rewitalizacja parku w Szczodrem – ii postępowanie (powtórka) 07.08.2018  Termin ostateczny dla: 
   1) robót budowlanych: 31.05.2019  
    2) nasadzeń: 31.08.2019   
   3) pielęgnacji: do 31.12.2021

Budowa rurociągu tłocznego Szczodre-Długołęka 27.07.2018 Wpłynęła 1 oferta 30.11.2018

Budowa przedszkola (etap i) w Borowej 02.08.2018  31.10.2019

Budowa bieżni lekkoatletycznej w Borowej (przy zespole szkół) 26.07.2018 Wpłynęła 1 oferta 4 miesiące od podpisania umowy

Modernizacja nawierzchni ul. Sportowej w Brzeziej Łące 10.08.2018  3 miesiące od dnia  
   podpisania umowy

9Budowa wiat przystankowych w Długołęce i Szczodrem  planowany termin  3 miesiące od dnia 
(ul. parkowa i ul. Trzebnicka) otwarcia ofert:  podpisania umowy 
 ii połowa sierpnia br.

inwestycJe  / Przetargi

tych zadań trwa przygotowywanie procedury 
przetargowej wyboru wykonawców. Realizacje 
prac w terenie przewidujemy na okres jesienny 
- pod warunkiem, że przedstawione ceny 
wykonawcze będą mieściły się kwotach, jakie są  
zabezpieczone w budżecie gminy.
n Przypominamy, że opracowana została 
dokumentacji projektowa dla modernizacji 
nawierzchni drogi w Wilczycach przy ul. 
Dębowej oraz w „starym” Ramiszowie. Za-
dania są planowane do realizacji w 2019 roku.
n Do końca bieżącego roku potrwa procedu-
ra projektowa dla remontu dróg w Szczod-
rem, w których możliwym będzie zastoso-
wanie odwodnienia powierzchniowego. 
O realizacji tych prac w etapach - z uwagi na 
duże koszty inwestycyjne w kolejnych latach 
zadecyduje rada gminy.
n Pomimo wcześniejszych informacji, nie 
udało nam się rozpocząć budowy chodnika 
w borowej przy ul. Lipowej. Przyczyną są 
wyłącznie przeszkody formalne, uniemoż-
liwiające realizację prac w terenie. Jest to 
droga wojewódzka, co jest przyczyną znacz-
nego wydłużenia procedury projektowania. 
Nasze plany w tym zakresie nie zmieniły się 
i w dalszym ciągu zadanie jest przygotowa-
ne do realizacji w możliwie jak najszybszym 
terminie. Postępowanie przetargowe dla 
budowy chodnika jest już ogłoszone. Do 
otwarcia ofert dojdzie niezwłocznie po uzy-
skaniu ostatnich, niezbędnych dokumentów 
formalizujących wykonanie prac w terenie. 
Liczymy, że uda się doprowadzić do zawarcia 
umowy do końca września.
n Zakończyliśmy kolejne zadania z zakresu 
budowy oświetlenia drogowego. Tym razem 

na odcinku drogi powiatowej od Siedleca do 
Godzieszowej oraz na odcinku ul. Litew-
skiej w Dobroszowie.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
REKREACYJNYCH
Kolejny etap prac rewitalizacyjnych  
w parku w bukowinie
16 lipca podpisaliśmy umowę na realizację II. 
etapu zagospodarowania parku w bukowinie, 
w ramach którego planujemy wykonanie miejsca 
na ognisko z ławą przy istniejącej altanie oraz 
montaż ławek parkowych, tablic informacyjnych 
i koszy parkowych. Planujemy także dostawienie 
drugiej altany wraz z utwardzeniem terenu pod 
jej montaż. Zakupiony został też okrągły grill 
rekreacyjny oraz ławostół. Teren powinien zostać 
oddany do użytkowania do końca września.

Dalsze prace porządkowe  
na placu zabaw w łozinie
W ostatnich dniach lipca podpisaliśmy 
umowę na wykonanie prac budowlanych 
w obrębie placu zabaw w łozinie przy ul. 
nowego Osiedla. Zakres zadania obej-
muje wykonanie do połowy sierpnia prac 
polegających na budowie ścieżki parkowej, 
oświetlenia terenu oraz przygotowania 

rabat pod nasadzenia roślin wieloletnich. Do 
połowy września dostarczone i zamonto-
wane zostaną elementy małej architektury 
(m. in. stół piknikowy, ławki, kosze i stojak na 
rowery).

nowe, pełnowymiarowe boisko w Kiełczowie
Rozpoczęły się prace na terenie przylegają-
cym do ul. Leśnej w Kiełczowie przezna-
czonym pod budowę pełnowymiarowego 
boiska do piłki nożnej wraz z budową boisk 
treningowych. Prace zakładają budowę 
nawodnienia oraz wykonanie murawy, 
a przewidywany termin ich zakończenia to 
wrzesień br.

prace remontowe budynku świetlicy  
w pruszowicach
Przy budynku świetlicy wiejskiej w pruszowi-
cach zakończone zostały prace remontowe. 
W zakres wykonanych robót wchodziły prace 
rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej oraz 
okiennej, wykonanie izolacji fundamentów  
i ścian wraz z tynkiem oraz wykonanie kostki 
betonowej przy budynku.

inwestycJe w trakcie reaLizacJi
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park w Bukowinie jest w trakcie rewitalizacji 
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Świetlica w pruszowicach 
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pani anno, dzisiaj spotykamy się w Długołę-
ce. proszę opowiedzieć nam o  drodze, jaką 
musiała pani przebyć, by znaleźć się właśnie 
tutaj?
Urodziłam się w 1918 roku w Ostróżce, w po-
wiecie tarnowskim. Tam wyszłam za mąż za 
wojskowego. W czasie jego nieobecności to ja 
zajmowałam się domem i sklepem. Po zakończe-
niu wojny, w której mąż brał udział, dostaliśmy 
informację, że możemy zamieszkać w miejsco-
wości pod Wrocławiem. Mąż wcześniej spraw-
dził to miejsce, a do przeprowadzki przekonał 
mnie kinem i teatrem, które znajdowały się 
w pobliskim mieście. W Długołęce staliśmy się 
posiadaczami pola. Od mamy dostałam krowę, 
bo dzieci się już pojawiły, więc miałam dostęp 
do mleka dla nich. To był trudny czas. Musiałam 
zająć się nowymi obowiązkami, których nigdy 
wcześniej nie wykonywałam. Nie skarżyłam się 
jednak, a mężowi żartobliwie mówiłam, że prze-
cież mam swoje kino i teatr.

Jak żyło się państwu w nowej miejscowości? 
Jacy byli sąsiedzi?
Żyło nam się dobrze. Powoli poznawaliśmy 
się z sąsiadami, mieliśmy z nimi co raz lepsze 
stosunki, organizowaliśmy wspólne prywat-
ki. Mieszkali tu też Niemcy. Nazywaliśmy ich 
„autochtonami”. Pamiętam także niemieckiego 
księdza, nazywał się Kroll. Świadkowie mówili, 
że posyłał obiady do Szczodrego, gdzie pracowali 
polscy jeńcy. Pamiętam też zakonnice i kilka ro-
dzin niemieckich mieszkających w Szczodrem.

Jak przebiegała pani edukacja?
Skończyłam szkołę publiczną w Ciężkowicach. 
Uczyłam się fizyki, chemii i anatomii. Świade-
ctwa wówczas były niemieckie. Później pojecha-
łam na praktykę do Lwowa. Byłam sklepową, 
uczyłam się księgowości – przychodów i rozcho-
dów.

Wspomniała pani o byciu sklepową. Jak wy-
glądało prowadzenie własnej działalności 
w powojennej rzeczywistości?
Na przeciwko mieliśmy sklep. Wyposażenie 
zostało poniemieckie. Były lodówki, zamrażar-
ka, niestety szybko te sprzęty ukradli szabrow-
nicy. Mieliśmy też metalową kasę na przyciski. 
Mąż opanował jej obsługę, ja początkowo liczy-

łam na liczydle albo na kołowrotku. Po towar 
jeździłam do Zakrzowa rowerem. Na wózku 
przewoziłam chleb, oranżadę i inne produkty. 
Czasami przewoziłam towar konno. Była to 
ciężka, fizyczna praca. Wszystko było na wagę: 
cukier, ryż, kasza. Gdy pojawił się kolejny sklep, 
miałam często kontrole skarbowe. Nawet, gdy 
wracałam z pogrzebu mamy, mimo próśb, by-
łam przesłuchiwana. Sprawdzano, czy ceny 
w sklepie się zgadzają, ile kosztuje utrzymanie 
dzieci, ile wydaję na książki. Weryfikowano, czy 
nie mam bocznych utargów. Takie sytuacje po-
jawiały się na tyle często, że zdecydowaliśmy się 
z mężem sprzedać sklep, krowę i pójść do innej 
pracy. Pracowałam w GS-ie, a później na placu 
Grunwaldzkim i Nadodrzu.

Jak zmieniła się Długołęka na przestrzeni 
lat?
Niedawno syn zabrał mnie na wycieczkę po na-
szej gminie. Wygląda całkowicie inaczej niż za 
moich młodych czasów. Powstaje tu tyle nowych 
domów. Po wojnie wszystko było zburzone, 
zniszczone. Pamiętam spaloną wieżę kościoła, 
ulicę Broniewskiego, która była w opłakanym 
stanie. Obok kościoła znajdowała się szkoła, do 
której uczęszczały moje dzieci. W domu mieli-
śmy bieżącą wodę, ale brakowało łazienki. Za-
miast prądu były lampy naftowe. Już wtedy ulice 
miały polskie nazwy. Pamiętam też stary kod 
pocztowy – 411.

Jak zmieniliśmy się na przestrzeni tych lat, 
jako ludzie?
Wcześniej znało się wszystkich sąsiadów. By-
liśmy bardzo zżyci, bardziej życzliwi. Ludzie 
przychodzili do siebie, odwiedzali się nawzajem. 
Z sąsiadami żyliśmy, jak z rodziną. Dzieliliśmy się 
obowiązkami, pomagaliśmy w polu. W sklepie 
nie mogłam kredytować produktów, ale robiłam 
to, bo miałam do ludzi zaufanie.

nie brakuje pani takiej życzliwości?
Wiesz, że brakuje... Miałam swoich kochanych 
sąsiadów, synowie robili mi przejście w śniegu, 
żebyśmy mogli się odwiedzać. Pomagaliśmy so-
bie, do połowy zbieraliśmy ziemniaki, sadziliśmy, 
dzieliliśmy się produktami ze sobą. Nie raz płaka-
łam, bo w Staszkówce nie miałam tylu obowiąz-
ków. Tutaj mąż dzierżawił pola, koło domu było 

wszystko: pomidory, porzeczki, maliny, śliwy, 
wiśnie. Wszystkiego trzeba było doglądać, robić 
przetwory. Dziś nie chce mi się wierzyć, że dałam 
temu wszystkiemu radę. Ale znów powtórzę , że 
zawsze mogliśmy liczyć na sąsiedzką pomoc.

Jak niegdyś spędzali państwo czas wolny?
Ze znajomymi spotykaliśmy się w drodze do i z 
kościoła, w święta spotykaliśmy się z rodziną.  
Były też prywatki z wiejską orkiestrą. Każdy 
coś przynosił. Na potańcówki chodziliśmy do 
Szczodrego. Lubiłam park, często spędzaliśmy 
w nim czas z dziećmi. W Długołęce chodziliśmy 
na ulicę Stawową. Pamiętam, że raz byłam z ko-
leżankami na „Operze za trzy grosze” i na „Halce”.

Jak pani wspomina swoje życie?
Miałam dobre życie. Dobrze wspominam 
Lwów, gdzie odbywałam praktyki. Z dzieciń-
stwa pamiętam daleko oddaloną szkołę, do której 
chodziliśmy pieszo i mroźne zimy. Napracowa-
łam się w życiu i zastanawiam się dziś, jak zdąży-
łam wypełnić te wszystkie obowiązki, pogodzić 
pracę, dzieci, robić wigilię dla 14 osób. Zabawy? 
Krowy, pastwisko to były nasze zabawy.

Jaka jest pani recepta na tak piękny wiek?
Czasami rozmawiam na ten temat z Bogiem, 
rodzina umarła w różnym wieku. Moja recepta 
to ciężka praca i brak czasu na myślenie o prob-
lemach.

Czy Długołęka to pani mała ojczyzna?
Tak. Przyznam się, że nie tęsknię za stronami ro-
dzinnymi. Dobrze mi tutaj. Ludzie zawsze mnie 
tu dobrze traktowali. Pochwalę się, że miałam 
dwudziestu chrześniaków. Ludzie przychodzi do 
mnie do sklepu i prosili o bycie matką chrzestną. 
Jestem wdzięczna za to co mam, za dobre życie 
i rodzinę.

Nie miałam czasu  
na myślenie o problemach 

Dożynki w Szczodrem z minionej epoki 
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z anna dyl, stuletnią mieszkanką długołęki rozmawiała martyna owczarek


