zne
Atrakcje turystyc
gminy Długołęka

okiem młodzieży

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez gminę Długołęka, współfinansowana ze środów Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.
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O gminie Długołęka
słów kilka
Naszą gminę wyróżnia fakt, że jest największą gminą w powiecie wrocławskim
i jedną z największych gmin wiejskich w Polsce. Na powierzchni 212,8 km2
zamieszkuje tu niemal 35 tys. osób, a mieszkańców wciąż przybywa. Dlaczego?
Bo to dobre miejsce do życia, prowadzenia biznesu (swoje salony samochodowe
ulokowało tu szereg wiodących marek, czyniąc z Długołęki prawdziwe zagłębie motoryzacji), ale też spędzania wolnego czasu. Malownicze parki, obfitujące w zwierzynę
lasy, liczne zbiorniki wodne, ośrodki jeździeckie oraz trasy rowerowe, stwarzają
możliwości czynnego wypoczynku. Tutaj tradycja łączy się z nowoczesnością. Obok
wspaniałych, będących świadectwem bogatej historii regionu i jego mieszkańców
zabytków, działa tu z powodzeniem dynamicznie rozwijające się centrum biznesu.
Skupiając się na aspekcie turystycznym jednak, należy podkreślić, że w bliskiej
odległości od Wrocławia, na zmęczonych codziennym miejskim ferworem, czekają atrakcyjne tereny do wykorzystania w turystyce pieszej, rowerowej, jeździectwie
czy wędkarstwie. Wiele interesujących szlaków krajoznawczych dostarcza okazji
do podziwiania miejscowej przyrody i zabytków. Wrażenia zapewniają też licznie
organizowane pikniki i festyny, biesiady oraz imprezy cykliczne. Gmina Długołęka
stawia na rekreację. Pierwszy etap rewitalizacji parku w Szczodrem, zwanego
kiedyś „Śląskim Windsorem”, to krok ku pełnej modernizacji tego miejsca, jednak
niezwykle istotny – jest bowiem spora szansa, że w przyszłości ta oaza zieleni, stanie się najchętniej odwiedzanym punktem w tej części Polski.

Słowo od wójta
W tym przewodniku młodzieżowi radni odkrywają naszą małą
ojczyznę na swój sposób. Wybierając, ich zdaniem, warte uwagi
atrakcje turystyczne, zapraszają nas wszystkich w podróż, sugerując, w których miejscach warto zatrzymać się na dłużej. Jestem ciekawy ich spojrzenia na gminę Długołęka, kibicując jednocześnie wszystkim podejmowanym przez nich inicjatywom.

Życzę przyjemnej lektury
i do zobaczenia na trasie
Wojciech Błoński

Wójt gminy Długołęka

1

Działania
Młodzieżowej
Rady Gminy
Długołęka
i ich wpływ na
rozwój obszaru
wiejskiego

Ślubowanie podczas
I sesji MRG - 2 XII 2021 r.

Brzezia Łąka. Spotkania w szkołach
przed powołaniem MRG - 7-11 X 2021 r.

Długołęka. Spotkania w szkołach
przed powołaniem MRG - 7-11 X 2021 r.
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W

•

reaktywowała oficjalny profil MRG na Facebooku
https://www.facebook.com/MRGDlugoleka;

•

zgłaszała pisemne sugestie, dotyczące zmiany rozkładów jazdy autobusów komunikacji gminnej;

•

czynnie brała udział w gminnych wydarzeniach (m.in.
otwarcie skateparku w Kiełczowie, Gminny Dzień
Dziecka, Dni Gminy Długołęka, dożynki gminne);

•

włączyła się w akcję zbiórki i pakowania darów, które
zostały dostarczone do partnerskiej gminy Sarny
w Ukrainie;

•

dzięki współpracy z fundacją Educational Trip, nawiązała kontakt z wolontariuszami z Włoch i Turcji;
podczas spotkań młodzież mogła wymienić doświadczenia, związane z wolontariatem, dowiedzieć się
o zaletach poznawania innych kultur, podróżowania
po świecie, podszlifować język angielski i przede
wszystkim poznać nowe możliwości rozwoju zawodowego i edukacji;

•

przeprowadziła ankiety, dotyczące nowych inwestycji, funkcjonowania gminy, komunikacji gminnej
i działania MRG w szkołach;

•

podjęła decyzję o utworzeniu i prowadzeniu kroniki
Młodzieżowej Rady Gminy;

•

na zaproszenie kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Długołęce wyznaczyła przedstawiciela do komisji konkursowej, dotyczącej wyboru logo tej jednostki;

•

odbyła szkolenia z zakresu uchwał podejmowanych
przez MRG (czym są uchwały, jaka jest istota ich podejmowania);

podjęła decyzję o przeprowadzeniu na oficjalnym
profilu MRG na Facebooku akcji „Urodziny - poznaj
radnego”, gdzie przy okazji obchodzonych urodzin
danego radnego, zostaje przybliżona jego sylwetka;

•

stworzyła własnoręcznie kartki świąteczne dla samorządowców;

•

opracowała wstępny plan pracy MRG na 2022 rok;

•

•

uczestniczy w sesjach Rady Gminy Długołęka;

•

wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej;

wzięła udział w akcji, organizowanej przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Długołęce, pod nazwą „Pociąg
do czytania”;

•

wprowadziła w szkołach dedykowane tablice ogłoszeń, w celu przekazywania bieżących informacji
o możliwości spotkań z radnymi i przyjmowaniu sugestii od uczniów, dotyczących istotnych spraw gminnych; na tablicach ogłoszeń zostały także umieszczone zdjęcia radnych z danego okręgu wyborczego, aby
młodzież wiedziała przez kogo jest reprezentowana;

•

wzięła udział w ceremonii wmurowania kamienia
węgielnego pod budynek Centrum Usług Wspólnych
w Długołęce, gdzie swoją siedzibę będzie miał Gminny
Ośrodek Kultury, a także jednostka oświatowa;

•

wzięła udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka,
organizowanego przy nowym żłobku i przedszkolu
w Kiełczowie;

•

gościła przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy
Tarnowo Podgórne, w celu wymiany doświadczeń,
opracowania spójnych kierunków rozwoju obu rad,
a także wyrażenia woli nawiązania współpracy pomiędzy radami;

•

w ramach wyjazdu do stolicy województwa, zwiedziła
Hydropolis, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Urząd Miejski we Wrocławiu, a także
spotkała się z prezydentem Jackiem Sutrykiem;

•

wzięła udział w spotkaniu, w ramach tworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Dobra
Widawa na lata 2023-2027.

2021 roku przystąpiliśmy do działań, mających
na celu zmianę statutu i powołanie Młodzieżowej
Rady Gminy VI kadencji. Z tej racji, wójt gminy
Długołęka Wojciech Błoński, razem ze swoimi współpracownikami oraz przedstawicielami Rady Gminy Długołęka,
w październiku 2021 r. odwiedził wszystkie szkoły na
terenie gminy, spotykając się z uczniami. Ich celem było
przedstawienie, a zarazem zasięgnięcie opinii młodych
ludzi w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Długołęka w nowej formule. Wójt przedstawił wizję,
dotyczącą funkcjonowania MRG. Wszystkie samorządy
uczniowskie wyraziły na ten temat pozytywne opinie,
a wszelkie ich uwagi zostały uwzględnione w projekcie statutu. Efektem podjętych działań jest uchwała nr
XXXVI/412/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 października 2021 r., zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,
powołania tej rady i nadania jej statutu, zgodnie z którym
w listopadzie 2021 r., w okręgach wyborczych, odbyły się
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy VI kadencji.
Nowo wybrani uczniowie (na I sesji MRG, która odbyła
się 2 grudnia 2021 r.), po złożeniu przysięgi, oficjalnie
zostali młodzieżowymi radnymi, ślubując pracę dla dobra
i pomyślności młodzieży gminy Długołęka oraz działanie
zawsze zgodnie z prawem i interesami młodzieży. Podczas pierwszego posiedzenia, radni wybrali ze swojego
grona prezydium. Przewodniczącym został Wojciech
Kłym, wiceprzewodniczącym Jan Adamski, a sekretarzem
Amelia Kotwica.
Od tego czasu, Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka:
• poznała podstawy działania MRG (statut MRG, statut
gminy, ustawa o samorządzie gminnym);
•

•

podczas sesji podejmowała uchwały (m.in. uchwałę
w sprawie wskazania radzie gminy kandydatów na
opiekunów, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
i wsparcia narodowi ukraińskiemu, uchwałę w sprawie ustanowienia logo Młodzieżowej Rady Gminy
Długołęka, czy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie porozumienia między Młodzieżową
Radą Gminy Długołęka, a Młodzieżową Radą Gminy
Tarnowo Podgórne, dotyczącego wymiany doświadczeń, aktywizacji młodzieży i podjęcia rocznej współpracy na rzecz obu gmin);
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Opis wiedzy
oraz doświadczeń,
zdobytych przez
młodzieżowych
radnych,
podczas wyjazdu
studyjnego
– rezultaty
projektu
Młodzież podczas warsztatów
Tarnowo Podgórne - 29 IX 2022 r.

Podpisanie porozumienia o współpracy młodzieżowych
rad podczas wyjazdu studyjnego - 28 IX 2022 r.
Od lewej: wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński,
przewodniczący MRG Długołęka Wojciech Kłym,
przewodniczący MRG Tarnowo Podgórne Arkadiusz
Stolarski i wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.

Z wizytą w Urzędzie Gminy
Tarnowo Podgórne - 29 IX 2022 r.
4

N

zadań i funkcji młodzieżowej rady. Radni poznali prawne
podstawy działania młodzieżowej rady, dowiedzieli się,
jakie mają możliwości i jakie działania mogą podejmować przy współpracy z lokalnym samorządem, społecznością lokalną, przedstawicielami kościoła katolickiego
oraz organizacjami pozarządowymi. Poznali także dobre
praktyki działania młodzieżowych rad z różnych regionów, co z pewnością zainspiruje i zmotywuje ich do podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności
na obszarach wiejskich. Kadencja MRG trwa trzy lata.
W tym czasie chcemy nieustannie się rozwijać, poprzez
realizację różnych ciekawych projektów, z korzyścią dla
młodych i dla gminy. Dlatego przez ten czas radni mieli
okazję poznać zasady planowania i realizowania projektów metodą „od problemu do rozwiązania”. Nauczyli się
formułowania realistycznych celów i dobierania działań
adekwatnych do rozwiązania problemu. Efektem ich
pracy jest folder, który trzymacie Państwo w rękach,
bądź wyświetlacie na urządzeniu mobilnym. Ostatnim
elementem, na którym się skupiliśmy podczas naszej pracy, była diagnoza potrzeb i planowanie działań na rzecz
społeczności lokalnej, gdzie młodzieżowi radni poznali
sposoby nawiązywania współpracy z lokalną społecznością, w tym w szczególności z młodzieżą. Dowiedzieli się,
w jaki sposób badać potrzeby lokalnej społeczności oraz
jej oczekiwania. W trakcie warsztatów zaplanowali możliwe sposoby dotarcia do swojej społeczności lokalnej
i określili mapę możliwości w zakresie inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.
Podczas realizacji projektu kładliśmy nacisk i kierowaliśmy się wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022:
1) Priorytet: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
2) Cel: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach
wiejskich;
3) Działanie: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz
podejmowania inicjatyw, służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie;
4) Temat: Rozwój lokalny – wymiana i upowszechnianie
wiedzy i doświadczeń.
Jesteśmy przekonani, że mnóstwo włożonej pracy, tj.
szereg odbytych spotkań i szkoleń, wzmocni umiejętności
młodych radnych, które będą mogli wykorzystać, organizując przedsięwzięcia na rzecz naszej gminy, spotkania
z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi.

ajważniejszym
dotychczasowym
działaniem
Młodzieżowej Rady Gminy, był udział w projekcie
pn. „Kuźnia wiedzy i aktywizacja młodzieży
z obszarów wiejskich (partnerów KSOW) w ramach
działalności młodzieżowych rad gmin”. Młodzieżowa
Rada Gminy Długołęka, Młodzieżowa Rada Gminy
Tarnowo Podgórne oraz przedstawiciele Parafii pw.
św. Michała Archanioła w Długołęce, wzięli udział
w wyjeździe studyjnym, który odbył się w dniach 28-30
września 2022 r. w Tarnowie Podgórnym.
Był to bardzo intensywny czas, pełen spotkań, nauki
w formie warsztatów, wymiany doświadczeń oraz integracji. Pierwszego dnia, po przybyciu na miejsce, na młodzież czekały już warsztaty z budowania umiejętności
liderskich i podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich. Przewodniczący młodzieżowych rad gmin, w towarzystwie wójta gminy Długołęka Wojciecha Błońskiego oraz wójta gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki,
podpisali porozumienie o rocznej współpracy pomiędzy
młodzieżowymi radami. Młodzież wybrała się także na
Tarnowskie Termy.
Drugiego dnia, radni udali się do Gminnego Ośrodka
Kultury w Tarnowie Podgórnym, gdzie wzięli udział
w warsztatach z prawno-organizacyjnych podstaw
działania młodzieżowej rady, na rzecz zwiększenia
aktywności na obszarach wiejskich. Był też czas na
zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie i kolejne warsztaty, podczas których trzeba
było przygotować krótkie filmy, związane z działalnością
MRG. Intensywny dzień zakończyła zabawa taneczna.
Ostatniego dnia uczestnicy wyjazdu wzięli udział
w warsztatach pt. „Jak prowadzić diagnozę potrzeb
i planować działania na rzecz społeczności lokalnej”.
Zadanie, przed którym stanęła młodzież, wymagało
niemałych pokładów kreatywności, a także sprawnego współdziałania. Zadaniem kolejnych warsztatów pn.
„Praca metodą projektu na rzecz podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich”, było stworzenie – w formie projektu – inicjatywy, którą radni chcieliby podjąć
w swojej gminie. Młodzi uczestnicy otrzymali certyfikaty
z ich ukończenia. Znalazł się też czas na zwiedzanie przepięknego pałacu i parku w Jankowicach.
Ostatnim elementem projektu było opracowanie niniejszego folderu pt. „Atrakcje turystyczne gminy Długołęka
– okiem młodzieży”, który został wydany w nakładzie
1 tys. egz., a także udostępniony w formie pliku pdf.
Powyższe działania pokazują wielkie zaangażowanie
młodzieży i ogromne zainteresowanie poszerzaniem
wiedzy i umiejętności. Podczas prawie rocznej pracy, a teraz w sposób szczególny po odbytych podczas wyjazdu
studyjnego warsztatach, młodzież nabyła miękkich kompetencji, takich jak: umiejętność współpracy i budowania
zespołu, zarządzania grupą, umiejętności liderskie, autoprezentacja, wystąpienia publiczne czy podejmowanie
inicjatyw. Celem spotkań i szkoleń było także ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie

Emil Sozański, opiekun MRG
z ramienia wójta
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Raków

Szczodre. Krzyż Króla Alberta

Długołęka. Kościół pw. św. Michała Archanioła

Zaprężyn
6

Raków. Mauzoleum rodziny von Kessel

Wykaz atrakcji
turystycznych
gminy Długołęka
okiem
młodzieży
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Kościoły
Kościoły
i inne zabytki

Kościół filialny w Pruszowicach
Kościół filialny w Pruszowicach to ciekawa atrakcja turystyczna. Jest on zlokalizowany przy ulicy
Parkowej, zaraz obok przystanku autobusowego.
Obiekt wyróżnia się na tle innych świątyń w naszej
gminie, ponieważ jest on nowo wybudowany.
Budowa tego kościoła rozpoczęła się w 2010 roku,
a zakończono ją w połowie 2015 roku, natomiast
konsekrowany został we wrześniu 2021 roku
(początkowo uroczystość ta miała mieć miejsce
w 2020 roku, lecz z racji trwającej wtedy pandemii musiała zostać ona przeniesiona na inny
termin). Kościół ten może nie ma bogatej historii, aczkolwiek ma na pewno bardzo ciekawe,
nowoczesne wnętrze, które charakteryzuje się
jasną kolorystyką oraz drewnianymi wstawkami. W tle ołtarza widać piękny witraż, ukazujący
osobę Jana Pawła II. Oprócz tego, w bocznych
częściach, są witraże przedstawiające św. Maksymiliana Kolbe, św. Jadwigę Śląską oraz księdza
Roberta Spiske. Kościół wywarł na mnie bardzo
dobre wrażenie oraz zachwycił mnie swoim pięknym wnętrzem. Każdemu polecam odwiedzić to
miejsce, ponieważ jest wyjątkowo piękne.

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
w Kiełczowie
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Kiełczowie
przy ulicy Wrocławskiej 79, to jeden z najstarszych kościołów znajdujących się na terenie gminy Długołęka.
Mieści się on w centralnej części Kiełczowa, przy
skrzyżowaniu ul. Wilczyckiej i Wrocławskiej. Co ciekawe, obecnie kościół jest pod wezwaniem Matki
Boskiej Różańcowej, wcześniej – Trójcy Świętej. Wybudowano go w 1792 roku w stylu neoklasycznym typu
salowego. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki,
w którym każdego dnia odbywają się msze święte,
lecz przed rokiem 1945 był to kościół protestancki.
Przy świątyni znajduje się podlegający jej cmentarz
parafialny, złoty pomnik Jana Pawła II oraz nowo
wybudowana Grota z Serca w Ogrodzie Bożego
Miłosierdzia. Powstała ona 13 sierpnia 2022 roku, wpisując się tym samym w obchody jubileuszu 50-lecia
naszej parafii.

Łukasz Chodakowski
Mapa: 51.1889958018803, 17.134599354607605

Jan Adamski
Mapa: 51.13910686065425, 17.179188460709263
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Kościół pw. św. Michała Archanioła
w Długołęce
W centrum Długołęki, przy ul. Wiejskiej 24, znajduje
się kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła.
Budowla w stylu barokowym powstała w latach 17151722. We wrześniu 2022 roku obchodzono 300-lecie
powstania tej świątyni. Pierwsze wzmianki o parafii
i pierwotnym kościele w Długołęce pochodzą z 1376
roku. W 1460 roku, obok kościoła stanęła kaplica pod
wezwaniem Bożego Ciała, mająca upamiętnić ważne dla
mieszkańców wsi wydarzenie. Powstała ona w miejscu,
w którym koła wozu odkryły ukryte tam hostie, skradzione z kościoła przez jednego z ubogich chłopów,
w celu sprzedaży ich Żydom. W 1453 roku aresztowano
40 Żydów za znieważanie Eucharystii. Skonfiskowano
ich majątki i spaleni zostali na pl. Solnym we Wrocławiu
latem 1453 roku. Na ambonie znajduje się płaskorzeźba, przedstawiająca scenę odnalezienia przez polskiego
szlachcica hostii skradzionej z kościoła. Scena ta również przedstawiona jest na barokowym obrazie, który
znajduję się po lewej stronie w świątyni. Pięknym elementem zdobiącym wejście do kościoła, jest kartusz
z inskrypcją w języku polskim i niemieckim „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię”. Widnieje na nim również data
wybudowania świątyni.

Kościół pw. św. Mikołaja
w Brzeziej Łące

Paulina Gandecka

Kościół Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św.
Mikołaja znajduje się przy ulicy Kościelnej 12 w Brzeziej
Łące. Pierwotny kościół, pochodzący z epoki późnoromańskiej, został powiększony w 2. połowie XIV wieku,
a później przebudowany w latach 1672-74 przez Karola
Rossiego i Bernarda Lurago z Mediolanu. XVIII wiek to
dalsze zmiany i wybudowanie m.in. wieży w latach 173335 przez Jana Furecha z Sobótki. Aktualnie kościół jest
murowany, jednonawowy z wydłużonym prezbiterium,
z zakrystią od północy i wieżą od zachodu, nakryty dachami dwuspadowymi. Jeżeli chodzi o jego wnętrze, to
zachowały się w nim dwie gotyckie rzeźby: św. Barbary
i św. Katarzyny z przełomu XV i XVI wieku, chrzcielnica
z ok. 1550 roku, ambona z ok. 1674 roku i trzy barokowe
ołtarze z XVIII wieku.

Mapa: 51.17317872174319, 17.193410666591568

Julia Anioł
Mapa: 51.12187684262055, 17.24337639077198
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Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny w Pasikurowicach
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Pasikurowicach mieści się przy ul. Wrocławskiej 48. Jest to dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymskokatolicki. Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła pochodzi z 1335 roku – widnieje on w wykazie dziesięcin nuncjusza apostolskiego Galhardusa
de Carceribus. Z tego źródła wynika, że kościół należał
w tym czasie do archiprezbiteratu (dekanatu) trzebnickiego. Wieś Pasikurowice powstała wcześniej (w 1332
roku) i związana była ściśle z Kościołem wrocławskim,
gdyż pochodziło z niej ośmiu mężczyzn posługujących
w katedrze wrocławskiej, zwanych świątnikami, którzy
podporządkowani byli prałatowi kustoszowi kapituły
wrocławskiej. Od 1538 roku świątynia znajdowała się
w rękach protestantów, a dopiero w czasach kontrreformacji ponownie przejęta została przez katolików

i gruntownie przebudowana. Kościół został powiększony
w 1702 roku, gdyż przepędzeni z Łoziny katolicy, szukali tu schronienia. W 1707 roku protestanci ponownie przejęli obiekt. W 1804 roku wyposażenie kościoła było dane w zastaw i nie wróciło więcej do parafii.
W 1839 roku wybudowano całkiem nową świątynię,
która zachowała się do czasów obecnych, z wieżą, na
której były trzy dzwony, organami i zakrystią. Jeden
z dzwonów został w czasie II wojny światowej przewieziony do Hamburga, wisi on do dziś w kościele Affaltterhal
koło Egloffstein w Bawarii. Od 1945 roku świątynia ponownie jest kościołem katolickim. Na szczególną uwagę
w kościele w Pasikurowicach zasługują organy - zabytek
niewielkich rozmiarów, mało znany, ale cenny. Zostały
zbudowane w latach 1748-49, jako instrument 14-głosowy, przez znakomitego artystę Michela Englera, autora organów w katedrze św. Elżbiety we Wrocławiu.
Pasikurowickie organy miały tak duże walory muzyczne
i plastyczne, że zaliczone zostały do najwartościowszych instrumentów w ówczesnym księstwie oleśnickim.
Gdy przystąpiono do rozbiórki starego kościoła i budowy nowego (1839 rok) organy zdemontowano i zamontowano je w nowo wzniesionej świątyni, jednak częściowo przebudowano wówczas instrument i jego prospekt.
Kolejną ciekawostkę stanowi średniowieczny krzyż
pokutny, usytuowany przy drodze nieopodal kościoła.
Bartosz Samstyko
Mapa: 51.21090317733988, 17.106034411474408
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Kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Świata w Kamieniu

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
w Bykowie

Kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata.
W Kamieniu przy ulicy Nefrytowej znajduje się neogotycka kaplica mszalna, która należy do parafii św. Michała Archanioła. Jej powstanie sięga XIX wieku. Nad
drzwiami tego budynku możemy podziwiać supraportę
z wizerunkiem anioła, trzymającego wstęgę z napisem
"Ego sum ostium, dicit Dominus per me, si quis introierit salvabimur'', a w zwieńczeniu jest kamienny krzyż.
Współcześnie, co niedzielę, możemy zawitać do świątyni na eucharystię. Uważam, że to miejsce warte uwagi,
zwłaszcza dla miłośników historii.

Kościół pw. Matki
Bożej Różańcowej
w Bykowie to niewielki,
zabytkowy
kościół filialny, wybudowany w 1365 roku.
Zlokalizowany jest
przy ul. Wrocławskiej.
Przez wszystkie stulecia swojego istnienia świątynia przechodziła z rąk do rąk
wielu kolejnych właścicieli, którzy wielokrotnie rozbudowywali i modyfikowali jej konstrukcję. Początkowo wąska,
drewniana, szkieletowa kapliczka została przebudowana
w pełnoprawny, murowany kościół, zdobiony licznymi obrazami. W budynku znajduje się również pomieszczenie,
w którym niegdyś prowadzone były lekcje religii dla
dzieci i młodzieży z Bykowa. Mimo wszystkich ingerencji, budowla zachowała wiele charakterystycznych
dla siebie elementów, takich jak drewniane kolumny
i inne elementy wnętrza, przez które często nazywany
jest miniaturką słynnych Kościołów Pokoju w Jaworze
i Świdnicy. Jest najciekawszym budynkiem Bykowa
i najcenniejszym skarbem jego mieszkańców. Świątynia
jest miejscem godnym polecenia wszystkim miłośnikom
średniowiecznej architektury i historii naszego kraju.

Kornelia Modelska

Mapa: 51.16532790488474,
17.218111843498793

Krzysztof Guć
Mapa: 51.19155833938941, 17.238508997091127
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Kościół pw. św. Brata Alberta
w Mirkowie
W Mirkowie przy ul. Kościelnej 2 zlokalizowana jest
Parafia pw. Świętego Brata Alberta, założona w 1990 r.
To nowoczesny kościół z pięknym ołtarzem. Organy
znajdujące się w kościele są starsze od samej budowli –
zostały one podarowane przez miasto Hennef (Niemcy).
Koncert inauguracyjny na nich zagrał niemiecki muzyk
i kompozytor Norbert Schmitz-Witter. Dębowe figury
i piękne witraże, przedstawiające św. Brata Alberta,
cieszą oko.
Bartosz Wróblewski

Mapa: 51.168922379056106,
17.159861066858788

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Łozinie
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Łozinie znajduje się
przy ulicy Wrocławskiej 5. Kościół ten jest charakterystyczną wizytówką tej niewielkiej wsi, której mieszkańcy
z wielką radością uczestniczą w mszach świętych. Świątynia została wybudowana po roku 1445 i jest ona przykładem barokowego kościoła ewangelickiego. Budowę
tego obiektu rozpoczęto w roku 1712. Skomplikowany
proces budowy zrealizował Johann Dietrich Walter
z Trzebnicy. Pierwsze nabożeństwa zaczęto już odprawiać we wrześniu tego samego roku. Wieża dobudowana została w roku 1776 . Po roku 1945 kościół przejęty
został przez parafię katolicką. Odrestaurowany został
w 1985 roku. W kościele umieszczony został duży, cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej, przywieziony przez
repatriantów z miejscowości Tuligłowy koło Lwowa
(Ukraina). W roku 1776 wzniesiono wieżę z dzwonnicą.
Zawieszono tam dwa dzwony. Większy z nich zarekwirowano i przetopiono na cele wojenne podczas I wojny
światowej. Podobny los spotkał jego następcę, zakupionego w 1922 roku. Mniejszy służy mieszkańcom aż do
dziś. Na ołtarzu głównym kościoła Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej
– Uzdrowienie Chorych. Obraz ten pochodzi z kościoła
pw. świętej Doroty w Tuligłowach na Ukrainie. Obraz
został przewieziony przez repatriantów z Tuligłów do
Łoziny i umieszczony w kościele poewangelickim, gdzie
znajduje się do dzisiaj. Na terenie kościoła podziwiać
można też epitafium dla papieża Jana Pawła II, pomnik
poległych w II wojnie światowej oraz kaplicę przedpogrzebową wraz z ołtarzem polowym.
Oliwia Bąk
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Mapa: 51.23198844853319,
17.174165235210637

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Borowej
Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Królowej
Polski to nieduży kościół w Borowej. Znajduje się on
w samym środku wsi, przy ulicy Lipowej. Pierwsza
świątynia powstała tu prawdopodobnie w XV w., ok.
1550 roku została przejęta przez protestantów, którzy
postawili nową budowlę w 1632 roku. W latach 16531707 wróciła w ręce ewangelików. W 1771 roku Fryderyk Albrecht von Schwerin ufundował obecny kościół
w skromnym stylu barokowym z drewnianą wieżą, kryty gontem. Podczas remontu w 1865 roku wymieniono
tynki we wnętrzu i na zewnątrz, dostawiono murowaną
wieżę od zachodu oraz pokryto dachy dachówką. Obecnie kościół jest murowany z cegły i kamienia, z zakrystią
od północy oraz neoromańską wieżą od zachodu. Wewnątrz uwagę przykuwają piękne witraże w oknach.
W centrum ołtarza, oprócz dużego drewnianego krzyża,
znajduje się piękny obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Na bocznych ścianach prezbiterium możemy zobaczyć
ogromne, dobrze prezentujące się malowidła. Ze starego wyposażenia zachowała się jedynie piękna, kamienna chrzcielnica, znajdująca się w prezbiterium. Wokół
kościoła możemy napotkać pojedyncze groby, ponieważ
kiedyś funkcjonował tu mały, przykościelny cmentarz,
obecnie większość grobów została przeniesiona na duży
cmentarz komunalny. Uwagę przykuwa również piękny,

drewniany krzyż, znajdujący się po prawej stronie
głównych drzwi. Oprócz tego, zdecydowanie na uwagę
zasługuje znajdujące się obecnie na zewnętrznej ścianie zakrystii, obok krzyża, kamienne epitafium Johana
Christiana Weltza (zm. 1766). Ciekawym zabytkiem
jest również epitafium marszałka Kurta Krzysztofa
hr. v. Schwerin (zginął w 1757 w bitwie pod Pragą), ze
stiukowym reliefem przedstawiającym jego śmierć,
a ofiarowane przez króla Fryderyka II. Zostało w 1974
roku przeniesione do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W kościele zachowało się również dzieło francuskiego rzeźbiarza Michela Victora Acier, dar Fryderyka
Wielkiego - epitafium marszałka polnego Leopolda Ludwiga Augusta von Schwerin, które zostało w 1974 roku
przeniesione do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Na jego miejscu pozostała płyta nagrobna rodziny von
Schwerin-Bohrau. Owa płyta aktualnie znajduje się na
południowej ścianie kościoła. Obecnie pełni on rolę kościoła parafialnego. Odprawiane są w nim msze trzy razy
w tygodniu (w środy, piątki i niedziele). Świątynia jest
miejscem wartym odwiedzenia, przepełnionym historią
rodu von Schwerinów, pełnym tajemnic i ciekawostek.
Osobiście, jako mieszkaniec Borowej i człowiek wierzący, z chęcią przychodzę tu w niedziele na mszę.

Mapa: 51.19074288262735, 17.2794789344868
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Michał Graca

Inne
zabytki
Inne
zabytki
Pałac w Borowej
Pałac w Borowej to obiekt w stylu klasycystyczno-modernistycznym, pierwotnie renesansowym, wzniesiony
w XVI wieku. Znajduje się przy ulicy Lipowej 34. Posiada
wieżę zegarową, liczne przybudówki, charakterystyczną
fasadę, słynną salę balową i wiele więcej. W pałacu istniała biblioteka, której zawartość znajduje się obecnie
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po II wojnie światowej zrujnowany pałac, z rąk prywatnych, przeszedł
w ręce państwa, a w jego wnętrzu urządzono biura,
świetlice i szkołę, która funkcjonowała aż do sprzedania
obiektu w 2005 roku. W roku 2007 rozpoczęto gruntowny remont zrujnowanego obiektu, który obecnie

pełni funkcję hotelu i centrum konferencyjnego. Z pałacem w Borowej związanych jest wiele legend i sensacyjnych historii. Jedna z nich mówi o wykorzystaniu
go przez niemieckiego profesora i historyka Günthera
Grundmanna jako jednej z najważniejszych skrytek
skarbów Dolnego Śląska. Podczas II wojny światowej
zgromadzono tu setki skrzyń z cennymi przedmiotami
i dokumentami, których znaczna część zaginęła. Miejscowa legenda mówi o wciąż nieodkrytych podziemnych
tunelach, łączących pałac z kościołem i innymi obiektami na wsi. Pojawiają się też niepotwierdzone informacje
o działającej tu dawniej loży masońskiej.
Krzysztof Guć
Mapa: 51.19007278199626, 17.27738839479848
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Dom Łowczego w Domaszczynie
Dom Łowczego w Domaszczynie przy ul. Zamkowej
zbudowany został w latach 1851 – 1869. Zaprojektował go Carl Heinrich Wilhelm Wolf dla Wilhelma von
Braunschweiga-Lüneburg-Oels, księcia oleśnickiego
i księcia Brunszwiku. Budynek znajduje się nad rzeką
Dobrą. Niedaleko Domu Łowczego był las, w którym
organizowano polowania na zwierzynę, a po ich zakończeniu w obiekcie odbywały się spotkania myśliwych,
organizowane przez księcia Wilhelma. Dom został
zniszczony w 1945 roku, a w 1997 roku odbudowany.

Pierwotnie budynek był murowany, otynkowany, piętrowy, prawdopodobnie kryty czterospadowym dachem.
Wewnątrz panował wystawny wystrój, natomiast na
jego działce znajdował się zwierzyniec. W czasach
PRL-u budynek był użytkowany jako fabryka lakierów
i farb. Obecnie jest w rękach prywatnych.
Wojciech Kłym
Mapa: 51.191106224998
17.1692962426035

Wokół tego
pięknego miejsca
jest dużo zieleni,
dzięki której można
poczuć bliski kontakt z naturą.
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Młyn Gospodarczy w Dąbrowicy
Młyn Gospodarczy w Dąbrowicy mieści się pod numerem 1. We wpisie do ewidencji zabytków widnieje zespół
młyna: młyn elektryczny (nr 1), dom mieszkalny, obora,
stodoła. Przedsiębiorstwo posiada status członka Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Europa. Wzmianki
o młynie w Dąbrowicy (Eichgrund) sięgają roku 1785.
Budynek 3-kondygnacyjny o ścianach w stylu ryglowym,
typu muru pruskiego, stanowi obecnie perełkę architektoniczną wsi. Dodatkowym walorem jest wnętrze młyna:
w większości zachowane i odrestaurowane, funkcjonujące nadal maszyny drezdeńskiej firmy SECK oraz Diener und Bold w tym przesiewarki, łuszczarki, mlewnik
walcowy oraz z żarnami kamiennymi i inne elementy
linii technologicznej przetwarzania zboża do różnych
rodzajów mąki i otrębów z systemem sypania do worków.
W początkach swojego istnienia młyn, podobnie jak

istniejąca wówczas piekarnia, należał do niemieckiej
rodziny Brutscheck. Wstępnie był młynem wodnym,
napędzanym nurtem pobliskiej rzeki. W 1910 roku
rozbudowano go (do części najstarszej - ścian o budowie
ryglowej, dobudowano spichlerz - wysoką część z cegły)
i zamontowano turbinę wodną. W latach powojennych
mocno podupadły młyn zyskał nowych właścicieli,
a wraz z nimi „nowe życie”. Od 1957 roku, po generalnym
remoncie i renowacji maszyn, młyn w Dąbrowicy zajmuje się przemiałem zboża w trybie naturalnym, bez jakichkolwiek dodatków. Po uregulowaniu rzeki, przez pewien
czas ponownie był zasilany wodą, by ostatecznie pracować na zasilaniu elektrycznym. Corocznie podlega pieczołowitej konserwacji, o co dba jego obecny właściciel.
Mapa: 51.21713882004636,
17.21704554245975
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Miłosz Samstyko
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Stawy w Rakowie i Bielawie
W naszej gminie znajdują się malownicze miejsca warte
zobaczenia. Jednym z nich są stawy w Rakowie. Prowadzi do nich leśna droga, latem zielona, a jesienią w odcieniach czerwieni i zółci. Raków posiada ciekawą historię,
która sięga aż 1292 roku! Nazwa wsi wywodzi się od
słowa „rak", a jej pierwotna nazwa to Rutzkawa. W pewnym momencie należała do książąt oleśnickich, jednak
z czasem jej właścicielem stała się rodzina von Kessel.
Pod koniec XVIII wieku został tam wybudowany pałac,
który niestety został zburzony w 1945 roku. Znajdowały się tam również szkoła, młyn, tłocznia oleju oraz
karczma. Następnym magicznym miejscem są stawy
w Bielawie. Należą do terenu Europejskiej Sieci Natura
2000, której zadaniem jest zapewnienie ekosystemom
trwałej egzystencji poprzez określenie gatunków roślin, zwierząt i monitorowanie danych działań ochronnych. Obszar ten obejmuje 4 duże stawy rybne, które są
użytkowane w tradycyjny sposób już od XII-XIII wieku.
Ciekawe jest to, że właśnie nasze stawy są najbardziej
znanym miejscem w Polsce, gdzie występuje koleantus
delikatny. Te dwa zielone tereny, to idealne miejsca na
niedzielną przejażdżkę rowerową z przyjaciółmi, długi
spacer lub na głębokie rozmyślania w towarzystwie
delikatnego śpiewu ptaków.

Uważam, że nie ma
lepszej opcji na spędzanie wolnego czasu niż
relaks wśród urokliwej natury, gdzie można oczyścić
umysł i "naładować baterie"
na kolejne tygodnie.

Kornelia Modelska
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Mapa:
Stawy w Rakowie
51.17170296126752
17.2753866557454
Stawy w Bielawie
51.17027328555816
17.251022873297533

Park w Szczodrem
Park w Szczodrem u zbiegu ul. Spacerowej i Stawowej,
to na pewno jedna z najbardziej popularnych atrakcji
w gminie. W ostatnich latach, po renowacji, przyciąga
on coraz więcej turystów. Jest to wspaniałe miejsce do
odpoczynku, ale także do spędzenia wolnego czasu aktywnie. Jest tam rozbudowany plac zabaw, idealny dla
dzieci w każdej grupy wiekowej. Znajdują się tam małe
pomosty, porozmieszczane naokoło stawu oraz jeden
duży, który został wybudowany w 2022 roku na wzór
starego mostu, który kiedyś się tu znajdował. Nazwany
został Mostem Królowej Karoli. Idąc dalej, mamy również wybudowany labirynt i zaraz obok niego domki
wiklinowe. Fanom sportu park oferuje siłownię, boisko
do piłki nożnej oraz do gry w siatkówkę na piasku. Po
parku można również przemieszczać się rowerem, ponieważ ma on dużo ścieżek. Warto zobaczyć też ruiny
Pałacu Sybilli – zabytku nie można zwiedzić od środka,
ale można zobaczyć, jak dawniej wyglądały jego wnętrza, czytając tablice informacyjne, umieszczone przy
wejściu do parku.
Anna Goszcz
Mapa: 51.19340789249256,
17.191613930409478
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Lasek w Mirkowie
W lokalnym lasku przy ul. Słowackiego w Mirkowie,
każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to popularne miejsce
spotkań mirkowskiej młodzieży. Polowa siłownia zaspokoi potrzeby nastolatków, seniorów i dzieci. Oprócz
sprzętu do ćwiczeń najmłodsi znajdą również rozrywkę
na dobrze wyposażonym placu zabaw. W lasku w Mirkowie są dobrze rozlokowane ławki, dzięki którym każdy
znajdzie kąt dla siebie. To klimatyczne miejsce na przeczytanie książki lub spotkanie ze znajomymi.
Bartosz Wróblewski
Mapa: 51.16774920712097, 17.1580863013769

Górka w Łosicach
Kolejna miejscowość warta uwagi, to Łosice. Jest to
piękne miejsce o każdej porze roku, a zwłaszcza w zimie,
kiedy cała wioska jest niczym wyjęta z książki. Najlepiej widać to na tutejszym terenie rekreacyjnym, gdzie
najmłodsi znajdują uciechę w dużej górce, która – pokryta śniegiem, zamienia się w gigantyczną zjeżdżalnię.
W Łosicach jest cudownie przez cały rok.
Krzysztof Chałubek
Mapa: 51.216583444183264, 17.20207164042044
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Gminne lasy
W północnej części naszej gminy znajduje się wiele
lasów. Są one pełne różnorodnych drzew, a w okresie
jesiennym i grzybów. Można tam spotkać też wiele
mniejszych roślin. Spacerując po wytyczonych w tych
lasach ścieżkach, możemy ujrzeć nie tylko florę, lecz
i faunę. Mieszkają tam różne gatunki zwierząt. Natrafić
tam można na sarny, ale również małe robaczki. Dodatkowo, spacer w ciepłe dni uprzyjemnić nam mogą różnorodne ptaki. Choć takie pospolite miejsce wydaje nam
się czasem banalne, to sądzę, że to bardzo przyjemne
miejsce do spędzania wolnego czasu, idealna miejscówka do odpoczynku po długim dniu w szkole lub w pracy
i ciągłym patrzeniu się w telefon. Do lasu można wybrać się m.in. w Pruszowicach, jadąc główną drogą oraz
do parku w Szczodrem, zanurzając się w bardziej dziką
część tego obiektu.
Natalia Bigielmajer
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Krakowiany
Krakowiany to najbardziej wysunięta na północ wieś
w naszej cudownej gminie. W tej urokliwej miejscowości możemy znaleźć pięknie pachnące pola lawendy,
czy też Krainę Alpak. Pola lawendy (Krakowiany 11) są
otwarte codziennie między godz. 8 a 21 w sezonie letnim. Można tam zrobić niesamowite zdjęcia lub piknik.
Właściciele pól mają do zaoferowania szereg wspaniale pachnących oraz skutecznych, naturalnych produktów na bazie lawendy. Mogą to być obłędnie pachnące
świece, aż po lawendowe olejki, które są prawdziwym
hitem. Te niepozorne kwiaty mają nam wiele do zaoferowania. Warto się o tym przekonać. Pod tym samym
adresem znajduje się Kraina Alpak. Alpaki to cudowne
stworzenia, dzięki którym jest prowadzona alpakoterapia, która daje nam poczucie odprężenia, wyciszenia oraz sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Kraina Alpak prowadzi również wycieczki edukacyjne dla szkół
i przedszkoli, podczas których można miło spędzić czas
w towarzystwie tych zwierząt. Podczas takich warsztatów można: pójść na spacer z alpakami, zwiedzić zagrodę, nakarmić zwierzęta, zrobić prace plastyczne
z wełny alpak, rozpalić ognisko i zjeść ciepłą kiełbaskę,
czy też kupić alpakową pamiątkę. Oczywiście można się
również zapisać na indywidualne spacery. W zagrodzie
znajdują się również kozy, kury, osiołek, króliczki, kucyki
oraz owieczka.
Amelia Kotwica

Mapa: 51.264813186342, 17.188980777002467
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Zaprężyn
W Zaprężynie znajduje się malowniczy wąwóz lessowy,
który wywiera ogromne wrażenie przez ukształtowanie
korzeni. Samo miejsce zostało nazwane Czarnym Jarem i znajduje się w malowniczym położeniu, w obrębie
Wzgórz Trzebnickich, tzw. Kocich Gór. Wąwozy lessowe
cechują się wklęsłą formą terenu o stromych zboczach
i płaskim dnie. W Zaprężynie ta wklęsła forma jest szczególnie widoczna poprzez korzenie, które wyglądają niesamowicie. Miejsce to jest położone 172 m n.p.m. Jest
wspaniałe, chętnie polecane przez turystów, których
w Zaprężynie niemało. Wiele osób spoza naszej gminy
przyjeżdża na wycieczki rowerowe do tego obdarowanego niesamowitymi widokami wąwozu.

Amelia Kotwica

Mapa: 51.25275027241366, 17.195670639810487

Takie krótkie
wypady mogą być
niesamowitymi wycieczkami edukacyjnymi, które
wzbogacą nas o nowe
doświadczenia.
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Godzieszowa
Godzieszowa to miejscowość o wielu walorach, w której
ciekawie można spędzić czas. Jest wiele miejsc, do których można się tu udać ze znajomymi, bądź rodziną.
Zalicza się do nich oczywiście Park Podworski, który ma
już swoje lata, co wcale nie oznacza, że jest zaniedbany!
Wręcz przeciwnie – jest bardzo zadbany i czysty. Na
jego obszarze znajduje się staw, który z wielką chęcią
odwiedzają pobliscy wędkarze. Jeśli nie mamy pomysłu,
jak spędzić czas z rodziną lub znajomymi, to właśnie to
miejsce będzie idealne. W parku, położonym w samym
centrum wioski (pod numerem 49), znajduje się też piękny tulipanowiec, którego święto rokrocznie jest obchodzone przez mieszkańców tej miejscowości.
Krzysztof Chałubek

Mapa: 51.23971090276418
17.130669827099243

Swoje miejsce znajdzie
tu każdy, od odpoczynku
na łonie natury, po rekreację na otwartej siłowni.
Uciechę znajdą tu też
najmłodsi, dla których
przeznaczony jest
plac zabaw.
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Teren rekreacyjny w Kamieniu
Przy ulicy Nefrytowej znajduje się wspaniały zielony
teren, zagospodarowany specjalnie dla mieszkańców
Kamienia i gminy Długołęka. Znajdziemy tam boisko
do piłki nożnej, siatkówki, piłki plażowej oraz koszykówki. Dla młodszych dzieci jest plac zabaw z wieloma
atrakcjami, a dla miłośników aktywnego trybu życia
znajduje się sprzęt do ćwiczeń. W drewnianej altance
możne usiąść i zajadać pyszne jedzenie, przyrządzone
wcześniej na ognisku. Odbywa się tam wiele imprez oraz
turniejów sportowych.
Kornelia Modelska

Mapa: 51.16560300304457
17.217665060531072

Ludzie uwielbiają
spotykać się tu
z przyjaciółmi
i kreatywnie
spędzać czas.
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Obiekty

Obiekty
sportowe

sportowe

Orlik w Brzeziej Łące
Orlik przy ul. Sportowej w Brzeziej Łące został otwarty
w 2012 roku. Jest to miejsce idealne do uprawiania sportu, które znajduje się tuż przy świetlicy wiejskiej. Są tam:
boisko do gry w piłkę nożną oraz kort tenisowy, pozwalający również na grę w koszykówkę i siatkówkę. Przed
wejściem na boisko znajduje się siłownia plenerowa.
Warto wspomnieć też o gęstej siatce dróżek, wychodzących od głównej ulicy, dających możliwość jazdy na rolkach, deskorolce czy rowerze, a także długich spacerów.
Julia Anioł
Mapa: 51.121839554317305
17.255909566983995

Stadion lekkoatletyczny w Długołęce
W Długołęce przy ul. Robotniczej, za budynkiem
urzędu gminy, znajduje się stadion lekkoatletyczny
wraz z siłownią. W skład tego kompleksu sportowego
wchodzą między innymi czterotorowa bieżnia o długości 200 metrów, sześciotorowy odcinek do sprintów,
miejsce do skoków w dal i do pchnięcia kulą oraz boisko
do piłki nożnej. Obok usytuowana jest siłownia. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 11 października 2014

roku i jest to pierwszy w gminie stadion. Cieszy się on
dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Jest
on użytkowany nie tylko przez uczniów podczas zajęć
wychowania fizycznego, ale też w wolnym czasie. Ten
obiekt jest również miejscem treningu klubu sportowego. Osobiście uważam, że jest to bardzo ciekawe miejsce
dla miłośników sportu.
Julia Czubakowska
Mapa: 51.17684650292528
17.19744086054217

26

Skatepark w Kiełczowie
Skatepark w Kiełczowie został otwarty wiosną 2022
roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców.
Jego przyszli użytkownicy, już na etapie projektowania,
mieli możliwość wypowiedzenia się co do funkcjonalności tej inwestycji, tak aby ich potrzeby były w pełni
zaspokojone. Obiekt zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
przy ul. Szkolnej 3. Miejsce cieszy się dużą popularnością
wśród dzieci i młodzieży. To właśnie dzięki tej inwestycji
możemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa aktywnie
spędzać czas na świeżym powietrzu. Skatepark zdecydowanie spełnia nasze oczekiwania i zapewnia możliwość rozwoju miłośnikom jazdy na hulajnodze wyczynowej, BMX czy deskorolce.
Aleksander Smoliński

Mapa: 51.13935934959456
17.17499639752111

Kiełczów. Otwarcie skateparku - 1 III 2022 r.
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Kuźnia
wiedzy – MRG
Projekt pt. „Kuźnia wiedzy i aktywizacja młodzieży z obszarów wiejskich
(partnerów KSOW) w ramach działalności młodzieżowych rad gmin“.
Program: schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022
Całkowita wartość dofinansowania: 39 426,00 zł
Opis projektu:
Celem projektu była aktywizacja młodzieży wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na terenie
Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu porozumienia o współgminy Długołęka oraz gminy Tarnowo Podgórne w okresie sierpień –
pracy młodzieżowych rad. Tarnowo Podgórne, 29 IX 2022 r.
październik 2022 r. poprzez udział w warsztatowym wyjeździe studyjnym.
W ramach projektu odbył się 3-dniowy wyjazd studyjny do Partnera KSOW – gminy Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie).
W ramach wyjazdu studyjnego Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka oraz przedstawiciele Parafii pw. św. Michała Archanioła
w Długołęce, pod opieką opiekunów, odbyli następujące warsztaty:
 warsztaty z budowania umiejętności liderskich i podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich;
 prawno-organizacyjne podstawy działania młodzieżowej rady w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia
aktywności na obszarach wiejskich;
 jak prowadzić diagnozę potrzeb i planować działania na rzecz społeczności lokalnej;
 praca metodą projektu na rzecz podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich.

Od lewej: Dariusz Wojtasik, Barbara Ciszewska,
Karol Leśnicki, Agnieszka Ponichtera,
Emil Sozański i Dagmara Parfanowicz - opiekunowie
młodzieży. Tarnowo Podgórne, 28-30 IX 2022 r.

Dodatkowo, w ramach wyjazdu odbyło się zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Pałacu w Jankowicach oraz Tarnowskich
Term. Celem było zapoznanie się z atrakcjami gminy Tarnowo Podgórne
oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji młodzieży.
Warsztaty skierowane były do MRG Długołęka, MRG Tarnowo Podgórne
oraz przedstawicieli Parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce. Na
zakończenie projektu został opracowany niniejszy folder „Atrakcje turystyczne gminy Długołęka – okiem młodzieży” w nakładzie 1 tys. egzemplarzy – efekt ukazujący aktywizację naszej młodzieży. Stworzenie folderu
poprzedziło spotkanie, dotyczące jego opracowania. Jego celem było omówienie wiedzy, zdobytej podczas wyjazdu oraz wymiana doświadczeń.
Spotkanie odbyło się po wyjeździe studyjnym. Efektem realizacji projektu
jest przeszkolenie młodzieży oraz wydanie tego folderu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez gminę Długołęka, współfinansowana ze środów Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.
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Amelia Kotwica –
sekretarz MRG Długołęka
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Warsztaty były dla mnie źródłem
zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia
w tematach nie tak dobrze mi do
tej pory znanych. Cały wyjazd był
niesamowity. Jestem wdzięczna
wszystkim osobom, które sprawiły,
że taki właśnie był.

spęd
aniale ogaciły
p
s
w
ę
b
d
Napraw arsztaty wz t bycia
a
W
m
!
e
s
t
a
z
a
c
edzę n budowania
i
w
ą
j
mo
etnie
m oraz
lidere rupach. Świ
, na
w g
wyjazd ej
y
więzi
n
a
w
moj
izo
zorgan zostanie w
po
i.
długo
pamięc

Opinie
o wyjOepźidnziiee
o wyjeździe

ki
ars G TP szą
l
o
MR a na wój.
St
n
z
sz zący
u
i
ły że ro ości
d nic
ę
a
n
k
y
n
k
na
Ar ewod
wpł a ta ejęt tyw liły
z
y
r
a
o
t
,
mi
– p szta enie ia u nicj pozw kryć
i
r
z
n
a
od
c
e
ce
a
e w świad udow wania wani ci, iejs
t
y
m
b
o
oś
do
Odb ę, do y z
ejm decy wart woje ać
d
t
z
o
w
z
s
a
d
p
e
o
t
wie arsz h i ich” zuci leźć runk
c
c
e
k
a
ą
W
i
o
i
s
n
n
„
rsk wiej ze p i od e uk łecz .
e
d
s
ż
o
y
p
li ach
ad
na
ak
r wać stron a t ść s ch r
a
z
o
y
o
,
obs bud ocne upie łaln eżow
a
i
m
r
m
a
g
z
n
e
d i łodz
w
z
s
m
na

2

0
30

2

2

