
Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydawnictwo 

z okazji jubileuszowych XV Dni Gminy Długołęka. Na tych 

kilku stronach w pigułce zawarliśmy słowa i fotograficzne 

wspomnienia, które podsumowują dotychczasowe edycje 

gminnego święta. Nie sposób sięgnąć pamięcią do każ-

dego wydarzenia, wszystkich osób i emocji związanych 

z dniami gminy. Spróbowaliśmy jednak, przy tak wyjątko-

wej okazji, powrócić chociaż do niektórych z nich. Życzymy 

przyjemnej lektury i wyśmienitej zabawy!

Iwona Agnieszka Łebek

wójt gminy Długołęka

Jubileuszowe XV  
Dni Gminy Długołęka
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W jakich okolicznościach „urodził się” po-
mysł na organizację dni gminy?
Kiedy objęłam stanowisko wójta chcia-
łam wprowadzić w życie gminy Długołęka 
aktywności, które zintegrują pokolenia. 
Jednym z pomysłów była Gazeta Gminy 
Długołęka, a drugim właśnie Dni Gminy 

Długołęka. Już dzi-
siaj wiem, że ta 
impreza była strza-
łem w dziesiątkę, 
ponieważ co roku 
bawią się na niej 
dzieci, młodzież 
i dorośli.

Czy to jak impreza ewoluowała od momentu 
pierwszej edycji jest dzisiaj spełnieniem Pani 
pierwotnych założeń i oczekiwań względem 
tego wydarzenia?
Tak. Pierwsze jej edycje skupione były wokół 
tego co gminne: artystów, rękodzielników, 
sportowców itp. Z biegiem czasu rozrosła 
się ona do rozmiarów regionu - i bardzo do-
brze. Jest na niej miejsce zarówno dla naszych 
gminnych talentów, jak i wielkich gwiazd. 
Jest to zasługa przede wszystkim większe-
go budżetu. Cieszę się, że w dniach gminy 
uczestniczą nie tylko nasi mieszkańcy, ale 
również goście z całego regionu. To świetna 
promocja dla naszej gminy.

Która z występujących na scenie gwiazd była 
spełnieniem również Pani muzycznych ma-
rzeń?
Utkwił mi w pamięci niezwykły koncert 
Golec uOrkiestry. Dali nam tyle pozytywnej 
energii, pięknej muzyki i cudownej zabawy, 
że pamiętam ich występ do dzisiaj. Ale bez 
wątpienia tegoroczna gwiazda jest spełnie-

niem moich marzeń. Bajm uwielbiam, ce-
nię i jestem bardzo zadowolona, że udało 
nam się zaprosić ten zespół na jubileuszowe 
święto gminy. Jestem pewna, że nie zawiodą 
naszych oczekiwań i dzięki Beacie Kozidrak 
i jej grupie przeżyjemy niezapomniany wie-
czór.

Które momenty z imprezy w przeciągu tych 
15 lat utkwiły Pani najbardziej w pamięci?
Co roku wyróżniam osoby zasłużone dla 
gminy, ludzi którzy działają na rzecz naszych 
mieszkańców, sławią imię gminy Długołęka, 
pracują dla niej. Momenty, w których wycho-
dzą na scenę i mogę im podziękować, są dla 
mnie niezwykle wzruszające. Doceniam rów-
nież fakt, że urzędnicy są tak bardzo zaanga-
żowani w organizację dni gminy, poświęcają 
na to swój wolny czas. Wszystko robimy włas-
nymi siłami, stąd mam poczucie, że to święto 
jest jeszcze bardziej nasze. To również zapisuje 
się w moje pamięci, bo nic bardziej nie cieszy 
niż poczucie wspólnoty przy tworzeniu czegoś 
fajnego dla innych.

Z wójtem iwoną agnieszką Łebek, o dniach Gminy długołęka, rozmawia agnieszka Boruta.

Od 15 lat tworzymy  
coś naprawdę fajnego

Takie talenty tylko u nas!

anna miroforidu 
Gminny TalenT 2015

“Do konkursu podeszłam bardzo spontanicznie. Po-
myślałam, że może okazać się ciekawym doświad-
czeniem i sprawdzeniem samej siebie w różnych 

kwestiach: odwagi, próby czegoś zupełnie nowego i ewen-
tualnie talentu :) Najwidoczniej los mi sprzyjał a wiatry 
wiały w odpowiednią stronę, bo udało się wygrać i przeła-
mać pewne bariery, z czego się bardzo cieszę. Wydarzenie, 
jakim są “Gminne Talenty”, uważam za świetną inicjatywę 
i życzę powodzenia tegorocznym uczestnikom“.

spotkania z młodymi talenta-
mi od trzech lat rozpoczynają 
święto gminy i są świetnym 
preludium do całodniowych 

wrażeń, które czekają na uczestników dni 
gminy. W tym roku nie będzie inaczej. 
Wybieramy tym razem wśród samych 
muzyków: Martyna Kowalska (nr 1), 
Laura i Mateusz (nr 2), Patrycja, Mario-
la i Justyna (nr 3), Paula i Natalka (nr 4), 
Natalia Wrzos (nr 5), NocEbo+ (nr 6), 
Dominik Dziubek (nr 7), Michał Juszczyk 
(nr 8), Thunder Strike (nr 9), Karol Raj-
ter (nr 10).

Pierwszym Gminnym Talentem, dwa 
lata temu, została młoda wokalistka Ka-
mila Florek, w ubiegłym roku zwycię-
stwo wyśpiewała sobie Anna Miroforidu. 
Kto będzie triumfował dzisiaj? O tym 
przekonamy się niebawem. Zapraszamy 
o godz. 15 na koncert finałowy a potem 
na stoisko gminne, gdzie otrzymacie Pań-
stwo kupon do głosowania. Życzymy nie-
zapomnianych wrażeń!

agnieszka Boruta
wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą

finałowy koncert uczestników konkursu „Gminne Talenty”  
to już tradycja dni Gminy długołęka. dziesiątka najzdolniej-
szych i najciekawszych osobowości gminy długołęka wyłonio-
nych podczas castingów prezentuje się szerszej publiczności 
na dużej scenie i walczy o nagrodę główną – czek na tysiąc zło-
tych, nagranie teledysku lub płyty oraz powszechne uznanie.

Kamila floreK 
Gminny TalenT 2014

”Gminne Talenty” to świetna inicjatywa. Warto 
uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, ponie-
waż to szansa na sprawdzenie swoich możliwości 

i przekonanie się, jak odbierany jest przez ludzi nasz 
talent. Nawet jeśli ktoś nie wygrywa, to dokonuje cze-
goś wspaniałego - ma odwagę się pokazać szerszej pub-
liczności. Ten konkurs daje okazję do wspaniałej zabawy 
i zdobycia niesamowitych wspomnień”. 
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W oBieKTyWie/osoBoWości Gminy

Królowa polskiej sceny - maryla rodowicz - zawładnęła 

naszą gminną sceną w 2009 roku. Mimo upływu lat ten 

znakomity koncert pamiętamy do dzisiaj

Kamil Bednarek z fanami. Dla niektórych właśnie ten moment był najważniejszy w historii Dni Gminy Długołęka - spotkali swojego idola

 I edycja „Gminnych Talentów” pokazała, że mamy 

ich bardzo dużo i warto kontynuować konkurs

doping pod sceną jest zawsze. Trzy lata temu 
młodzież całym sercem wspierała kolegów, którzy  
popisywali się swoimi umiejętnościami artystycznymi 
podczas „Bitwy o Hymn”

Na scenie znalazło się też miejsce dla iluzjonisty 
i... lewitującej kobiety

nagrody dla Osobowości Gminy to miła 
tradycja, którą od lat kultywuje wójt 
Iwona Agnieszka Łebek. To moment, 
w którym na scenę zapraszani są ludzie 

na co dzień wyróżniający się  działalnością na rzecz 
gminy Długołęka, postawą wobec innych ludzi, 
którzy są rozpoznawalni przez lokalną społeczność. 
Przez 15 lat na to miano zasłużyło kilkadziesiąt osób 
i instytucji, które działają społecznie lub są aktyw-
ni w dziedzinie kultury i sportu, również sołtysi, 
dyrektorzy szkół, czy przedsiębiorcy. W 2003 roku 
wójt doceniła chociażby Środowiskowe Koło PCK 
w Długołęce, w 2005 roku Klub Ludzi Życzliwych, 
pięć lat później sołtysów i prezesów klubów sporto-
wych a w 2013 roku rodziny, które gościły w swoich 
domach członków delegacji z Velen. 

na nich zawsze możemy liczyć

Co roku możemy liczyć na wsparcie finansowe nie-
których firm i za to również należały im się podzię-
kowania. Wielokrotnym głównym sponsorem naszej 
flagowej imprezy był Jan Chorostkowski, honorowy 
obywatel gminy Długołęka i właściciel firmy Dach Bud. 
Zawsze możemy liczyć na pomoc Selgros Cash&Carry 
– marka zyskała miano Osobowości Gminy w 2014 
roku. Głównym sponsorem jubileuszowych XV Dni 
Gminy Długołęka jest firma Drewnex z Piecowic. 

Życzliwość niejedno ma imię

Ciekawostką wartą przypomnienia jest fakt, że 
niektórzy otrzymali certyfikaty ludzi najbardziej 
życzliwych w myśl hasła „Długołęka Gminą Ludzi 
Życzliwych”. W 2004 roku byli to m.in: Rafał Dut-
kiewicz - prezydent Wrocławia i honorowy oby-
watel gminy Długołęka oraz Janusz Krasoń - poseł 
SLD. Dzisiaj wójt wręczy wyróżnienia nazwane „15-
tki Dni Gminy Długołęka” osobom, które urodziły 
się w dniu pierwszej edycji naszego gminnego świę-
ta, czyli 9 czerwca 2001 roku oraz dokładnie 15 lat 
temu. Ten punkt programu rozpocznie się o godz. 
16.30. Do zobaczenia pod sceną!

osobowości Gminy wyróżnione przez wójta w 2012 
roku. To już tradycja gminnego święta - docenić tych, 
którzy tak wiele robią dla naszej lokalnej społeczności

 dzieci są bardzo ważnym ogniwem naszej im-prezy. Co roku robimy wszystko, by wzbudzić na ich twarzach właśnie taki szeroki uśmiech

Takie wyznanie miłosne pojawiło się na zakończenie imponującego pokazu sztucznych ogni  
w ubiegłym roku. Wiemy, że na większości z Was zrobiło ono duże wrażenie

Stawiamy  
na osobowości
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agnieszka Boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą



 

oczami mieszKańcóW

Helena WęGreWsKa

KGW GodzieszoWa
 
Co roku jestem na tej imprezie. Uważam, że powinno się  
ją kontynuować, bo ludzie chętnie w niej uczestniczą.

adrian WalczyK 

Konferansjer
 
Trzy razy byłem na Dniach Gminy Długołęka. Wszystkie inicjatywy, 
które powodują, że mieszkańcy mogą być w jednym miejscu i dobrze 
się bawić, są po prostu super. To wyjątkowa okazja żeby spotkać 
się w gronie rodziny i przyjaciół, obdarzać się energią i po-
zytywnym uśmiechem, więc jestem jak najbardziej za i podpisuję 
się pod tym obiema rękami. 

sTanisŁaW azareWicz 

przeWodniczący rady Gminy dŁuGoŁęKa
 
Mnie najbardziej utkwiły w pamięci takie gwiazdy jak Maryla Rodo-
wicz, Golec uOrkiestra i Skaldowie. Dzisiaj wystąpi zespół Bajm, 
na pewno wielka atrakcja dla wielu z Państwa. A w następnych 
latach też postaramy się usatysfakcjonować Państwa znakomitymi 
występami artystyczymi. Życzę dzisiaj bardzo udanej imprezy.

KrzyszTof samoleWsKi 

uczeń zlG dŁuGoŁęKa
 
Najbardziej zapamiętałem koncert Kamila Bednarka.  
I dmuchany zamek oczywiście, polecam.

Karolina Kępa

uczennica zlG dŁuGoŁęKa
 
Od małego uczestniczę w Dniach Gminy Długołęka. Pamiętam jak 
byłam mała i jeździłam podczas imprezy tymi wszystkimi kolej-
kami. Wtedy nie obchodziły mnie żadne kapele. Ostatnio byłam na 
koncercie Mroza i najlepiej go zapamiętałam.

WeroniKa Kmieć 

uczennica zlG dŁuGoŁęKa
 
Dni Gminy Długołęka kojarzę z różnych atrakcji.  
Najbardziej zapamiętałam koncert Kamila Bednarka,  
bo świetnie się na nim bawiłam z koleżankami. Czekanie  
kilka godzin, aby znaleźć się w pierwszym rzędzie,  
potem zdjęcia i autografy – było super.

julia malinoWsKa 

uczennica zlG dŁuGoŁęKa
 
Najbardziej podobały mi się koncerty  
Kamila Bednarka i zespołu Feel.

julia lis 

uczennica zlG dŁuGoŁęKa
 
To już moja tradycja. Co roku jeżdżę na Dni  
Gminy Długołęka z koleżankami, czasami  
z rodziną. Wspieram moich znajomych,  
którzy biorą udział w „Gminnych Talentach”  
– za każdym razem trzymam kciuki pod sceną.

aleKsandra BanasiaK 

uczennica zlG dŁuGoŁęKa
 

Najbardziej podobał mi się koncert Mroza.  
Bawiłam się wtedy bardzo dobrze,  

bo była fajna atmosfera.

marian szymczaK

osp dŁuGoŁęKa
 

Na Dniach Gminy Długołęka wiele dowiadujemy się o tym,  
co robi się w naszej gminie, jak się żyje mieszkańcom.  

Ta impreza to promocja naszej gminy. Najbardziej pamiętam 
koncert Golec uOrkiestry – bardzo miło go wspominam.

 

arleTa maliGa 

doBroszóW oleśnicKi
 

Wiem, że na jubileuszowych XV Dniach  
Gminy Długołęka będzie masa atrakcji i gwiazdy  

na najwyższym poziomie. Życzę wszystkim udanej zabawy!

judyTa mazureK 

urzędniczKa
 

Zapraszam na jubileuszowe Dni Gminy Długołęka,  
będzie mnóstwo atrakcji dla dużych i małych,  

więc warto być tu z całą rodziną!

anna BorecKa 

seKreTarz Gminy dŁuGoŁęKa
 

Dni Gminy Długołęka to cykliczna impreza, która naszym 
zdaniem integruje lokalną społeczność. W parku w Szczod-

rem spotykają się dzieci, młodzież, całe rodziny. Dla nich 
wszystkich przygotowaliśmy dzisiaj mnóstwo atrakcji, także 

zapraszam serdecznie, bo jest co świętować.

Tadeusz luTy

urzędniK
 

 Dni Gminy Długołęka to nie tylko okazja żeby się spotkać ze 
znajomymi i odpocząć, ale również - z naszego punktu wi-

dzenia, okazja żeby przekazać społeczeństwu pewną wiedzę. 
Wydział ochrony środowiska ma tu dzisiaj swoje stoisko, na 

którym propagujemy zachowania proekologiczne, pokazujemy jak 
powinno wyglądać nasze codzienne zachowanie w ramach gospo-

darki odpadami. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas.

anna cHomicKa 

urzędniczKa
 

To już XV Dni Gminy Długołęka. Osobiście pracuję nad tą 
imprezą od 5 lat. Z roku na rok jest to coraz większe przed-

sięwzięcie, zapraszamy coraz większe gwiazdy i mamy nadzieję, 
że czują się tu Państwo dobrze i świetnie się bawicie. Nasza 

impreza to szczególne wydarzenie w wyjątkowych okolicznoś-
ciach przyrody. Życzę udanego dnia!

IV   Jubileuszowe XV Dni Gminy Długołęka Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

fo
t.

  p
ix

ab
ay

Opracowała agnieszka Boruta 

wydział promocji gminy  

i współpracy z zagranicą


