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Dni Gminy Długołęka
Za niespełna miesiąc w parku w Szczodrem 
odbędzie się największe gminne wydarzenie 
plenerowe -  XVII Dni Gminy Długołęka! Tego-
roczną gwiazdą wieczoru będzie Zespół Pectus. 
Napewno nie tylko ten moment zostanie Wam 
w pamięci! - komentuje Anna Chomicka z działu 
promocji. W programie nie zabraknie atrakcji 
dla dużych i małych mieszkańców naszej gminy. 
Zapraszamy wszystkich bez wyjątku!- dodaje 
Chomicka. Tego dnia na boisku w parku odbę-
dzie się finał Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej 
na Piasku. O Puchar powalczą najlepsze drużyny 
z naszej gminy! Zostanie uruchomione wesołe 
miasteczko, a bogata baza handlowa i gastro-
nomiczna zadowoli najbardziej wymagających 
mieszkańców, którzy tego dnia zechcą bawić się 
razem z Nami. Serdecznie zapraszamy!

Siatkówka na piasku
Zapraszamy na IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
Na Piasku. Eliminacje odbędą się 16 czerwca od 
godz. 13:00 na boisku w parku w Szczodrem. 
Wielki finał rozegramy 24 czerwca podczas XVII 

nA SkRóty
Drodzy  
mieszkańcy!

Część z Państwa planuje już wakacyjne podróże, ale dla nas wakacje to czas 

intensywnej pracy. Jesteśmy skupieni na działaniach w terenie m.in. w Dłu-

gołęce i Mirkowie, gdzie zajmujemy się  rozbudową  i remontem szkół. Za 

kilka miesięcy w tych miejscach powstaną nowej sale gimnastyczne.

Zanim wyjadą Państwo na wczasy zachęcam do wzięcia udziału w dwóch zbliżających 

się wydarzeniach kulturalnych. Gminny Dzień Rodziny to nowy pomysł, który z roku 

na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przygotowaliśmy dla Państwa 

liczne atrakcje, m.in.: grę terenową, kolejną edycję Gminnego Turnieju Rodzin, naukę 

gry w zośkę - wymienione zabawy mają nie tylko umilać czas, czy integrować pokole-

nia, ale przede wszystkim uczyć. W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości nawet nasz czerwcowy, rodzinny piknik będzie przypominał o tej 

ważnej dacie. W związku z tym szykujemy liczne nawiązania do historii, a największą 

z nich będzie rekonstrukcja batalii wojennej. O tej imprezie przeczytacie Państwo 

na stronie 7. Niedługo później, bo w niedzielę 24 czerwca, mam nadzieję spotkać 

się z Państwem podczas siedemnastej już edycji Dni Gminy Długołęka. Miło mi jest 

uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że o godzinie 18 na naszej scenie zaprezentuje się 

popularny i lubiany zespół Pectus.

Miniony miesiąc obfitował też w wyjątkowe wydarzenia. 15 maja Szkoła Podstawo-

wa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem obchodziła siedemdziesięciolecie po-

wstania – wspaniała uroczystość zgromadziła w tym dniu całą społeczność szkolną, 

która wspólnie świętowała ten znakomity jubileusz (patrz str. 5). 27 kwietnia po 28 

latach pracy na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 

zasłużoną emeryturę przeszła Pani Teresa Klimek (czytaj str. 3). 

Na koniec chciałabym Państwa prosić o wsparcie dla rodzin, które zostały dotknięte 

niewyobrażalną tragedią. Zapewne słyszeliście Państwo o pożarze byłego dworca 

kolejowego w Długołęce. W wyniku tej tragedii rodziny z Długołęki straciły cały swój 

dobytek i dach nad głową. Zachęcam do wsparcia poszkodowanych za pośredni-

ctwem zbiórki. Oprócz wpłaty na konto, można okazać wsparcie rzeczowe.  Bardzo 

proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce, który udzie-

li informacji o najpilniejszych potrzebach poszkodowanych mieszkańców (str.3).

Iwona Agnieszka Łebek,  
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam drogie dzieci, wielu powodów  
do radości. Niech Wasze buzie będą zawsze uśmiechnięte.  

Spełniajcie swoje wszystkie marzenia. Interesujących przygód,  
spotkań z rówieśnikami. Żebyście odkrywali bezpiecznie świat,  

poszukując i ciesząc się z każdego dnia.

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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Dni Gminy Długołęka. Zapraszamy drużyny 
z całej gminy do gry i wspólnego grillowania 
przy dobrej muzyce. Zgłoszenia należy wysyłać 
do 6 czerwca br. Formularz zgłoszeniowy oraz 
regulamin turnieju znajduje się na stronie 
www.gmina.dlugoleka.pl

Teresa Klimek na zasłużonej 
emeryturze
27 kwietnia na emeryturę przeszła Teresa 
Klimek, kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Długołęce. Wójt gminy 
Iwona Agnieszka Łebek podziękowała 
wieloletniej pracownicy za profesjonalizm, 
odpowiedzialność i niesienie pomocy. - To 
zaszczyt mieć w swojej gminie ludzi z takim 

z życia gminy

doświadczeniem. 39 lat pracy to piękny czas, 
który zasługuje na uznanie- komentowała 
wójt. Tego dnia sekretarz gminy przesta-
wiła nowego kierownika GOPSu, Ewelinę 
Walczak- Pelc. Obu Paniom życzymy wiele 
radości każdego dnia i pogody ducha. 

Europa w obiektywie młodych 

Zakończyliśmy konkurs fotograficzny skie-
rowany do młodzieży z gminy Długołęka i 
partnerskiego miasta Velen. Komisja konkur-
sowa wybrała najlepsze zdjęcia. A oto wyniki:1 
miejsce - Grzegorz Kucharyk z Długołęki, 2 
miejsce - Karol Cieślawski z Wilczyc, 3 miejsce - 
Joanna Roszkowska z Długołęki. Wyróżnienia: 
Jan Gołębiewski, Natalia Rutkowska, Maciej 
Dzwończyk. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom wspaniałych kadrów.  Zapraszamy na 
wystawę prac konkursowych, która znajduje się 
w urzędzie gminy na pierwszym piętrze.

Zbiórka pieniężna  
dla pogorzelców z Długołęki 
Wójt Gminy Długołęka oraz Komitet Społeczny 
Zbiórki Publicznej przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Długołęce, informują, że 
na terenie gminy ruszyła zbiórka pieniężna do 
puszek kwestarskich. W akcję zbiórki zaanga-
żowani są sołtysi, którym zostały przekazane 
puszki kwestarskie oraz lokalni przedsiębiorcy 

– właściciele sklepów, salonów, lokali którzy 
umieścili puszki w swoich punktach. Serdecznie 
zapraszamy Państwa o włączenie się do akcji, 
każdy - nawet najmniejszy wkład to szansa 
na odbudowę dachu nad głową. Za wszelką 
pomoc udzieloną na rzecz poszkodowanej 
rodziny składamy serdeczne podziękowania.

Obowiązki właścicieli pupilów

Pierwsze, wiosenne dni sprawiają, że aż chce 
się wyjść na zewnątrz. Na spacer warto zabrać 
swoje czworonożne pupile, które również 
spragnione są harców na świeżym powietrzu. 
Przypominamy więc o konieczności sprzątania 
po psiakach. Aby ułatwić Państwu ten obo-
wiązek zapraszamy do urzędu gminy, gdzie 
możecie odebrać bezpłatne pojemniczki z wo-
reczkami na nieczystości. Wspólnie zadbajmy 
o czystość naszych trawników i parków.

Opracowali:  
miłosz krzemiński,

kamila kochaniec,
 martyna owczarek

wydział promocji gminy 
i współpracy z zagranicą

Z okazji Dnia Ojca życzę wszystkim ojcom dużo zdrowia, szczęścia i radości z dzieci.  
Żeby wychowywanie pociech niosło zawsze poczucie spełnienia.  
Przekazywania swoim podopiecznym samych dobrych wzorców do naśladowania.  
Wielu niezapomnianych chwil spędzonych w gronie rodzinnym  
i przede wszystkim satysfkacji i dumy z bycia tatą! 

Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka
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kultura w gminie

Autorskie spotkania
24 kwietnia w urzędzie gminy gościliśmy to-
masza Sekielskiego, dziennikarza radiowego 
i telewizyjnego, reportera, publicystę i pisarza. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Oma-
wianym tematatom, wśród anegdot i wspólnych 
refleksji nie było końca.
10 maja Długołękę odwiedził Cezary Harasi-
mowicz - polski scenarzysta, aktor, dramaturg 
i pisarz. Głównym tematem spotkania była książ-
ka: „Saga, czyli filiżanka, której nie ma”. Ciekawe 
rodzinne historie i sploty wydarzeń to nie tylko 
zachęta do przeczytania „Sagi…”, ale też inspira-
cja do zrobienia własnego drzewa genealogicz-
nego i poznania wielu ciekawostek dotyczących 
naszych rodzin.

Indiańska wioska
13 kwietnia w Bibliotece w Łozinie odbyło się 
spotkanie z Meksykanką, Juletą González-Sprin-
ger. Słuchacze mogli dowiedzieć się o tym, jak 
rozpoznać przyjście wiosny oraz jak wygląda ono 
u Indian. Z symbolami, wierzeniami i legendami 
charakterystycznymi dla tej kultury zapoznali się 
również uczniowie z Łoziny, którzy wykonali indiań-
skie ozdoby do doniczek z wiosennymi kwiatami.

Czytelnicza przygoda 

Majowe obchody Tygodnia Bibliotek tradycyjnie 
związane są z „Pociągiem do czytania”. W tym 
roku była to już VI edycja tej imprezy czytelniczej 
dla dzieci, organizowanej przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Długołęce i jej filie. Ciuchcia jeździła uli-
cami Borowej, Brzeziej Łąki, Długołęki i Siedlca. Na 
magiczną przejażdżkę wybrały się dzieci z przed-
szkoli, żłobka i szkół podstawowych. Wszyscy nasi 
mali czytelnicy, którzy jeździli ciuchcią otrzymali 
balony z napisem „Kocham czytać” i drewniane 
krasnoludki - symbol tegorocznej edycji. W Boro-
wej oprócz podróży pociągiem na dzieci czekały 
także inne atrakcje - zabawy z chustą, spotkanie 
z Reksiem i Kubusiem Puchatkiem i oczywiście 

wspólne, głośne czytanie bajek! Dziękujemy za 
piękne czytanie Halinie Szydłowskiej - zastępcy 
wójta gminy Długołęka, Iwonie Dzwończyk-
Czemarnik - dyrektorowi Banku Spółdzielczego 
w Długołęce, IzabeliJasion - głównemu specjali-
ście Banku Spółdzielczego w Długołęce i Rober-
towi torchale - dyrektorowi szkoły podstawowej 
w Borowej. Podziękowania należą się również 
wszystkim dzieciom i ich opiekunom za wspólną 
zabawę. Do zobaczenia za rok! 

Cykl spotkań 
Już niebawem biblioteki rozpo-
czną cykl zajęć dla dzieci i młodzieży 
związanych z setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 3 czerwca zapraszamy na 
III Gminny Dzień Rodziny do parku w Szczodrem, 
gdzie stworzony zostanie specjalnie na ten dzień 
„Bajkowy Kącik”, a w nim spotkanie z książkami 
i bajkowymi bohaterami.

Noc Bibliotek
9 czerwca biblioteka w Długołęce zaprasza 
wszystkich małych i dużych czytelników na Noc 
Bibliotek.

Minione wydarzenia

17 kwietnia w GOK w Długołęce odbył się Mu-
zyczny Wieczór dla Przyjaciół. Tym razem uczest-
nicy spotkania za sprawą Nino Soto, Juliety 
Gonzalez i Macieja Posłusznego poznali tradycje, 
kulturę, obyczaje, muzykę i uroki Andaluzji. Pub-
liczność miała okazję dowiedzieć się czym jest 
flamenco- muzyka nazywana krzykiem człowieka 
wydobywającym się z głębi jego duszy. Gościem 
wieczoru był konsul honorowy Hiszpanii w Polsce 
Jesus Garcia Nieto Moreno wraz z rodziną.
19 kwietnia odbył się stand-up Czesława Mozila. 
Charyzmatyczny, energetyczny i niezwykle inteli-
gentny artysta w swoim monodramie w nietu-
zinkowy sposób ukazał otaczającą nas rzeczywi-
stość. Historie z życia Czesława, opowiedziane 

za pomocą monologów przeplatanych muzyką, 
śmieszne, wzruszające, niezwykle aktualne, dały 
zupełnie nowe spojrzenie na wyrażenie arty-
stycznych uczuć. Duży dystans do rzeczywistości 
oraz kontrowersyjne poglądy artysty tworzyły 
mieszankę wybuchową, której efektem była 
rozbawiona publiczność.

Ceramiczne arcydzieła
25 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Długołęce odbył się wernisaż prac uczestni-
czek warsztatów ceramicznych prowadzonych 
przez Alicję Krasny. Bogata różnorodność form 
i motywów prac: ewy Jagodzińskiej, barbary 
pilsner-Gołębiewskiej, Henryki Kacy, alek-
sandry zarzyckiej, Marzeny błotnickiej, Iwo-
ny piłat-Wronecki, Marzeny Żuberek-Sieńko 
spotkała się z wielkim uznaniem zwiedzających, 
co zachęciło wszystkie Panie do dalszej twórczej 
pracy i rozwijania pasji. Wystawę można było 
oglądać do 11 maja.

Historyczny czerwiec
6 czerwca w GOK w Długołęce odbędzie się werni-
saż wystawy: „ Jak żyli, co lubili, w co się bawili, co 
czytali, czego się uczyli nasi rówieśnicy w odro-
dzonej 100 lat temu Polsce”. Otwarcie wystawy 
poprzedzone będzie wykładem dziennikarza, pi-
sarza i krytyka literackiego Jarosława Górskiego. 
Wystawę będzie można oglądać do końca czerwca.

Tanecznym krokiem
10 czerwca Zespół Tańca Ludowego „Długołę-
ka” pod kierownictwem Inezy Marszałek weźmie 
udział w VI Przeglądzie Zespołów Ludowych 
„Biskupicki złoty kłos” w Biskupicach Oławskich. 
Zespół w 2016 roku po raz pierwszy wziął udział 
w Przeglądzie, rywalizując z 23 zespołami biorą-
cymi w nim udział , zdobywając I miejsce!

Czas dla najmłodszych 
13 czerwca wspólnie z zespołem Foliba w rytm 
bębnów maluchy z Gminnego Przedszkola 
w Długołęce przemaszerują na dziedziniec GOK 
w Długołęce, gdzie podczas wspólnej zabawy 
z Mariolą i Amelią z Wytwórniki Muzycznej 
nastąpi uroczyste zakończenie zajęć „Mama i Ja” 
oraz „Akademii Przedszkolaka”.

Wakacyjne zajęcia  
W dniach od 25 do 29 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w pokoju nr 5 na I piętrze, 
odbywać się będą zapisy dla dzieci i młodzieży 
na zajęcia w ramach „Wakacji z GOKiem”. W tym 
roku zajęcia odbywać się będą od 2 do 27 lipca. 

migawki kulturalne
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11 maja strażacy z wszystkich gmin-
nych jednostek spotkali się, by wspól-
nie celebrować swoje święto. 

w śród zaproszonych gości była wi-
cewójt Halina Szydłowska, która 
w imieniu wójt Iwony Agnieszki 
Łebek, złożyła podziękowania dla 

strażaków za trudną i niebezpieczną pracę, jaką  
wykonują każdego dnia, by dbać o nasze bez-

pieczeństwo. - Wasze poświęcenie zasługuje na 
największe słowa uznania- komentowała Szyd-
łowska. - Jesteśmy dumni, że mamy w swojej 
gminie, tak oddanne służby mundurowe. Za-
wsze możemy na Was liczyć, jesteście naszy-
mi bohaterami- dodała wicewójt. Nie mogło 
również zabraknąć wyróżnień z ramienia wójt 
Agnieszki Iwony Łebek dla strażaków i stra-
żaczek o najdłuższum stażu pracy i najbardziej 
zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze. 

Dziękujemy za tak liczne przybycie i życzymy 
wiele pasji do wykonywanego zawodu.

podziękowania od wójta otrzymali:
Władysław tkaczyk, Jarosław nowak, tomasz Szczęch, 
Dariusz Wójcik, krzysztof Chodakowski, Andrzej Floryn, 
Emil Górniak, Joanna Solecka- Bar, Agata Lewandowska, 
karolina Cydzik, Elwira Bujak, Jan Jarosz, Maciej Mazurek 

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

nasi niezawodni strażacy
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najmłodsi chętnie oglądali wystawę

15 maja szkoła podstawowa im. 
polskiej niezapominajki obcho-
dziła swoje 70 lecie. 

jubileusz rozpoczął się uroczystą mszą 
świętą odprawioną przez księdza Zbignie-
wa Poźniaka oraz księdza Łukasza Piłata. 
Po mszy odbyła się gala, którą uświetniły 

występy dzieci.- To był również ich dzień- ko-
mentuje dyrektor Agnieszka Cichorek. Naj-
młodsi zaprezentowali się z najlepszej strony, 
pokazując szeroki wachlarz swoich talentów, 
zarówno wokalnych, jak i teatralnych. Na spe-
cjalnie zaaranżowanej tego dnia scenie, oprócz 
śpiewów,  humorystycznych przedstawień 
i okazanych umiejętności tanecznych był czas 
na wspomnienia. Nagrane wywiady z najstar-
szymi uczniami szkoły - pamiętającymi powo-
jenne lata, prezentacja multimedialna pokazu-
jąca wszystkich pracowników placówki, czy 
przygotowany kącik historyczny z pamiątkami 
i zapiskami - to tylko namiastka atrakcji, jakie 
tego dnia mogliśmy wszyscy podziwiać.

specjalne podziękowania 
Wójt gminy, Iwona Agnieszka Łebek, 

szczególnie wyróżniła pracę grona pedago-

gicznego oraz Agnieszki Cichorek, obecnej 
dyrektor. Najmniejsza placówka dydaktycz-
na w gminie, to tylko dane. Liczy się klimat 
tego miejsca, który za każdym razem wzrusza 
i pokazuje, jak prężnie rozwijają się tutaj naj-
młodsi - wspominała wójt. Urokliwe mury 
szkoły to historie pierwszych przyjaźni, sym-
patii i najpiękniejszych wspomnień. Każdy 
absolwent szkoły w Szczodrem z dumą po-
winien przywoływać to miejsce i pielęgno-
wać nawiązane więzi - dopowiadała Łebek. 
Za swoją pracę i charyzmę wyróżnieni zostali 
również strażacy z OSP w Szczodrem, na czele 
z Józefem Jaroszem, sołtys wsi Michał 
Ciosek z radą sołecką, a także rada rodziców 
wraz z przewodniczącą Joanną Kowalską. 
Gala pokazała nam, jak profesjonalnie przy-
gotowuje się wydarzenia kulturalne w naszej 
gminie, a młodzi artyści udowodnili, że mają 
talent i kochają swoją szkołę. -Dziękujemy za 
organizację tego wydarzenia oraz moc wra-
żeń. Podopiecznym życzymy samych sukce-
sów, a absolwentom pielęgnowania pamięci 
o swojej placówce i nauczycielach- podsumo-
wała Łebek.

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

70 lat istnienia 
szkoły w Szczodrem 

Święto strażaków
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tegoroczna wizyta naszych przyjaciół 
z Velen była szczególna ponieważ przy-
padła idealnie na dzień w którym minę-
ło 15 lat od podpisania umowy o part-

nerstwie. Z tej okazji w urzędzie gminy odbyła 
się jubileuszowa uroczystość, podczas której 
wspominaliśmy dotychczasowe wspólne dzia-
łania. - Jubileusz to według mnie po pierwsze 
wspomnienia, po drugie podziękowania i po 
trzecie życzenia. Za nami piętnaście lat współ-
pracy, a przed nami mam nadzieję jeszcze set-
ki. - mówiła wójt Iwona Agnieszka Łebek.

bogaty program z zabarwieniem historycznym
Delegacja zwiedziła oczywiście najnowsze 

gminne inwestycje, wysłuchała patriotycznego 
koncertu organizowanego przez GOK, a także 
udała się do Krzyżowej – miejsca szczególnie 

ważnego dla obu naszych krajów. Nie mogło 
również zabraknąć zwiedzania przepięknego 
Wrocławia, gdzie zaprosiliśmy gości do Pa-
noramy Racławickiej. - Rok 2018 jest dla nas 
szczególny nie tylko ze względu na piętnasto-
lecie współpracy z Velen, ale przede wszyst-
kim ze względu na 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dlatego przygotowując 
program delegacji chcieliśmy pokazać naszym 
gościom jak szczególny jest to dla nas czas – 
tłumaczy wójt Łebek.

złożono kolejne ważne podpisy
Podczas tegorocznej wizyty delegacji z Velen 

miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie, 
a mianowicie podpisanie porozumienia po-
między szkołami Abrahama-Franka w Velen, 
Szkołą Podstawową im. Wandy Chotomskiej 

w Kiełczowie oraz Gimnazjum w Wilczycach. 
Pani dyrektor Macowicz, pani dyrektor Gra-
dzik oraz reprezentantka szkoły z Velen Mo-
nique Ulunque Villazón oficjalnie podpisały 
dokumenty podczas uroczystości jubileuszowej. 
Przedstawicielki szkół zgodnie podkreślały, że 
jest to kolejny krok wykonany w stronę umoc-
nienia naszej przyjaźni, krok dający nowe moż-
liwości. Zrodziły się już pomysły pierwszych 
wspólnych projektów, które miejmy nadzieję 
jeszcze bardziej zacieśnią więzi przyjaźni między 
Velen a Długołęką.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

15 lat przyjaźni

15 lat udanej współpracy  
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Podpisanie umowy między szkołami to kolejny etap współpracy 
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Dzieci zaprezentowały swoje taneczne umiejętności
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od 16 do 20 maja gości-
liśmy w naszej gminie 
delegację z partnerskiego 
miasta Velen. delegacja 
złożona z osób dorosłych 
oraz młodzieży  
spędziła tutaj 4 dni  
w ramach projektu  
pn. „wszyscy jesteśmy 
europejczykami – 15-lecie 
współpracy samorządów 
długołęki i Velen na  
rzecz zaangażowanego 
obywatelstwa  
europejskiego.”
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już 3 czerwca zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy na iii gmin-
ny dzień rodziny, który odbędzie 
się w parku w szczodrem. impreza 
rozpocznie się o godzinie 14. 

niech nie zwiedzie Was dziecięcy klimat 
imprezy – w tym dniu każdy znajdzie 
tu coś dla siebie.  Na dobry początek 
warto wziąć udział w trzeciej już edycji 

Gminnego Turnieju Rodzin. - Rozgrywki będą 
toczyły się pomiędzy czteroosobowymi drużyna-
mi. Drużyna będzie musiała się składać z człon-
ków rodziny, w tym z jednego rodzica. Zabawa 
na pewno będzie przednia, a na dodatek związa-
na będzie z tematyką odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Świetnej rozrywce towarzyszyć 
będą więc walory edukacyjne. Wciąż możecie 
się dołączyć do naszego turnieju wysyłając for-
mularz zgłoszeniowy (dostępny na www.gmi-
na.dlugoleka.pl) drogą elektroniczną na adres: 
promocja@gmina.dlugoleka.pl – zachęca Anna 
Chomicka z wydziału promocji dodając, że na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

zabawa dla całych rodzin 
Kolejną atrakcją przygotowaną specjalnie dla 

Was będzie gra terenowa. To niepowtarzalna 
okazja do wypełniania „tajnej misji”! Każdy 
z uczestników może samodzielnie przepro-
wadzić śledztwo i za pomocą przygotowanych 
wskazówek wziąć udział w poszukiwaniach 
„Tajemniczego Gościa”. Uchylając rąbka ta-

jemnicy napiszemy, że czekać na Was będą po-
staci z polskich legend. Ich odnalezienie ułatwi 
wykonanie zadania i rozwiązanie zagadki! Gra 
z pewnością dostarczy dreszczyku emocji oraz 
utrwali wiedzę historyczną. Sprawdzimy kto 
z Was posiada umiejętności detektywa, bądź-
cie czujni! Zabawa skierowana jest dla dzieci 
w wieku od 4 do 13 lat wraz z rodzicami. Re-
gulamin dostępny jest na stronie internetowej 
gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 
imprezy w godz. 14 – 17. 

Zapowiada się ciekawie, a to dopiero początek 
przygotowanej specjalnie dla Was oferty. Stwo-
rzymy prawdziwy obóz legionów Piłsudskiego 
z ogniskiem i kuchnią polową. Nie zabraknie też 
samego marszałka Piłsudskiego, który specjalnie 
na tę okazję zawita w parku w Szczodrem!- wy-
licza Chomicka. Za pomocą rekonstrukcji woj-
skowej stworzymy pole bitwy, biorąc do niewoli 
jeńców. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda praw-
dziwy sprzęt militarny- będziecie mogli zobaczyć 
go na własne oczy. Na przygotowanych stanowi-
skach nie zabraknie wojskowego toru przeszkód, 
skoków w workach, czy przeciągania liny- do-
powiada pracownik promocji. Chętni dostaną 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
zręcznościowych, strzelając z łuku, a miłośnicy 
zwierząt skorzystają z przejażdżki na kucykach. 
Dla najmłodszych milusińskich przygotowali-
śmy darmowe przejazdy ciuchcią, kącik malucha 
z animacjami, dmuchańce, czy też naukę robie-
nia baniek. Każdy znajdzie dla siebie coś specjal-
nego! Animatorzy z Gminnego Ośrodka Kultury 
nauczą Was gry w „Zośkę”, którą będziecie mogli 
tego dnia samodzielnie uszyć. Dzieci zapoznają 
się z grami, którymi bawili się ich rówieśnicy 
równe sto lat temu. 

- Spędzając aktywnie czas, we wspólnej, ro-
dzinnej atmosferze chcemy podzielić się wiedzą 

historyczną i przedstawić ją możliwie, jak naj-
barwniej - zaznacza Iwona Agnieszka Łebek. 

to wciąż nie wszystko 
Wspomniane już atrakcje to nie wszystkie 

niespodzianki, jakie wójt gminy przygotował 
w tym dniu dla gminnych rodzin. O godzinie 
18 na świeżym powietrzu odbędzie się kino 
plenerowe z najlepszymi bajkami. Będzie pop-
corn i dużo śmiechu. Uczestnicy imprezy będą 
mogli zapoznać się ze stoiskami rękodzielni-
czymi. Chusty, biżuteria, kosmetyki, odzież, 
maskotki i słodkości - każdy znajdzie coś dla 
siebie. Dla wszystkich zapominalskich będzie to 
świetna okazja do kupienia prezentu na dzień 
dziecka. Podczas warsztatów rękodzielniczych 
chętni będą mogli zrobić własnoręcznie tkaną 
i filcowaną na sucho biżuterię artystyczną. Na 
scenie pojawią się również nasze lokalne talenty 
prezentowane przez dzieci. Musimy pamiętać, 
że to ich święto! Przedstawią publiczności róż-
norodność swoich umiejętności artystycznych. 
Będzie głośno, tanecznie i humorystycznie. Jak 
co roku imprezę uświetni występ zespołu Pieś-
ni i Tańca Ludowego z Długołęki. Blok potrwa 
do godzin wieczornych i poprowadzony będzie 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce. 

ciekawy strój 
Zachęcamy, aby w tym roku uczestnicy prze-

brali się w stroje nawiązujące do klimatu im-
prezy. Mogą to być barwy moro lub naszej flagi 
– zachęcają pracownicy wydziału promocji. Pod-
kreślmy wyjątkowość obchodów rocznicowych 
i pokażmy, że jesteśmy dumnymi Polakami. - Do 
zobaczenia w Szczodrem! - zaprasza wójt Iwona 
Agnieszka Łebek.

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Koszary wojskowe  
w parku w Szczodrem 
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W zeszłym roku wcieliliśmy się w role księżniczek i rycerzy. W tym roku zachęcamy do założenia barw moro
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W tym roku została pani wybrana na kie-
rownika Koła Gospodyń Wiejskich w  Dłu-
gołęce. biorąc pod uwagę, tak krótki czas 
trwania działalności, udało się Wam stwo-
rzyć całkiem liczną grupę. Jaki jest Wasz 
skład?
Obecnie koło liczy 15 osób w tym dwóch 
panów. Chętnie powiększymy nasze grono. 
Cieszy mnie, że są wśród nas osoby z różnych 
pokoleń o różnych zawodach i zainteresowa-
niach. Dzięki temu inspirujemy siebie nawza-
jem i dostrzegamy wiele potrzeb. 

Ciekawa jestem skąd u pań zrodził się po-
mysł na założenie koła. zazwyczaj, najcię-
żej jest  podjąć ostateczną decyzję. Czy 
Wasze losy były podobne?
Pomysł na założenie koła pojawiał się już od 
dawna. Powracał przy okazji każdej gminnej 
imprezy, gdy z nutką zazdrości podziwiałam 
prace i talenty kół gospodyń z innych wsi. 
Najtrudniej jednak było nam zacząć. W tym 
pomógł nam sołtys Długołęki, Rafał Barański. 
Zaprosił nas na spotkanie, znając nasze zaan-
gażowanie, które przejawiałyśmy podczas in-
nych uroczystości. Tak się to zaczęło.

Jedną z największych wartości kół jest róż-
norodność grupy wiekowej i  skrywanych 
talentów. pochwali się pani jakie osobliwo-
ści u Was można odnaleźć?
Mamy bardzo różnorodne zainteresowania. 
Część z nich związana jest ze zdrowym trybem 
życia: gotowaniem, ogrodnictwem, zielar-
stwem. Skrywamy również pasje artystyczne 
- rękodzieło, śpiew, taniec, malarstwo, pro-
jektowanie. A czy mamy do tego talent? Mam 
nadzieję, że będzie wiele okazji, by się o tym 
przekonać!

pani agato, o Waszych talentach niewątpli-
wie świadczy stoisko przygotowane pod-
czas Gminnego Dnia Kobiet. Widziałam, że 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ko-
lorowe kwiaty i ciasta to tylko garść atrak-
cji, które mogliśmy podziwiać i  smakować 
w marcu. Jak wspominacie ten szczególny 
dzień?
Stoisko na Gminnym Dniu Kobiet to był nasz 
debiut i przede wszystkim okazja do lepszego 
poznania się i sprawdzenia, czy poradzimy so-

bie, jako zespół. Przygotowałyśmy różne ciasta 
oraz kącik herbaciany. Nasza czarodziejka, Jola 
Pałupska sama przygotowała mieszanki ziół 
oraz syropy, jako dodatek do naparów. Czysta 
poezja i samo zdrowie! Ciasta musiały być prze-
pyszne, bo zanim znalazłam chwilę czasu, by ich 
spróbować, to już ich nie było! Panowie wspie-
rali nas logistycznie. Stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, dostałyśmy dużo wsparcia 
od długołęckich sąsiadów i znajomych. Wiele 
osób pytało nas o działalność i plany na przy-
szłość, więc mamy nadzieję na powiększenie 
składu drużyny. Trochę też podglądałyśmy 
i podpytywałyśmy sąsiadki z innych kół. Warto 
korzystać z ich doświadczenia.

Własnoręcznie sporządone mikstury z ziół 
i  syropy kojarzą mi się z  dzieciństwem, 
kiedy babcia leczyła nas takimi specyfika-
mi. Czekamy z  niecierpliwością na więcej 
takich smakołyków, może jakiś przepiśnik 
z  zielarskimi wskazówkami? z  pewnością 
mają panie wiele twórczych pomysłów, 
proszę uchylić rąbka tajemnicy i pochwalić 
się planami na przyszłość.
Pomysłów mamy mnóstwo, spróbujemy 
je realizować w miarę możliwości. Przede 
wszystkim marzymy o tym, by zintegrować 
mieszkańców Długołęki. Mamy wielu nowych 
mieszkańców i często nie znamy własnych są-
siadów. O wiele lepiej i przyjemniej się żyje, 

gdy można czasem spotkać się i porozmawiać. 
Okazuje się wówczas, że problemy nie są po to, 
by było na co narzekać, ale po to, by wspólnie 
je rozwiązywać. Myśleliśmy o zorganizowa-
niu święta ulicy - swobodnych spotkań, by 
spędzić razem czas, pośpiewać, pośmiać się, 
a przy okazji porozmawiać. Kolejny pomysł to 
zorganizowanie wyprzedaży garażowo - ogro-
dowej. Oprócz strony praktycznej - wymiany 
zabawek, książek, ubranek dla dzieci, sadzo-
nek - byłaby to również znakomita okazja do 
poznania osób o podobnych zainteresowa-
niach. Istotną kwestią jest dla nas wypraco-
wanie skutecznych, obopólnie korzystnych 
metod współpracy między innymi z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, naszym sołtysem, czy Ze-
społem Tańca Ludowego „Długołęka.” Wszy-
scy potrzebujemy siebie nawzajem! Dlatego 
zapraszamy do naszego grona chętne osoby, 
które chciałyby zrobić coś dla naszej społecz-
ności. Przypominam, że nie tylko gospodynie, 
ale także gospodarzy! Można znaleźć nas na 
Facebooku, lub napisać na adres: kolo.gospo-
dyn.dlugoleka@gmail.com. 

Dziękuję za rozmowę i  życzę samych suk-
cesów ! Mają panie wiele ciekawych po-
mysłów na zjednoczenie mieszkańców 
w  naszej gminie. Życzę powodzenia w  ich 
realizacji i przyznam, że wyprzedaż garażo-
wo- ogrodowa brzmi zachęcająco!

Długołęka ma swoje  
Koło Gospodyń Wiejskich!

rozmowę z kierownikiem koła gospodyń wiejskich w długołęce agatą sągol przeprowadziła martyna owczarek.

Dobry nastrój udzielał się wszystkim członkiniom
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Miło nam poinformować, że w marcu na świat przyszli nowi 
mieszkańcy gminy Długołęka. 

witajcie na świecie!

Mikołaj Andrzejak, Francieszek Bandrowicz, Mikołaj 

Bzik, Mateusz Ceremuga, Krzysztof Dudziński, Fran-

ciszek Dzięcielski, Tomasz Faltyn, Gabriela Galiszew-

ska, Tadeusz Gałęzki, Laura Gibas, Tymoteusz Gil, 

Radosław Gontarz, Leon Hutnik, Jan Jasiński, Adam 

Kaczmarzyk, Gabriela Kashyap, Henryk Kaźmierczak, 

Klementyna Konieczna, Pola Łukasik, Julia Mega, 

Kinga Pienio, Mikołaj Pindral, Alicja Rak, Wiktor Ro-

kita, Adrian Siry, Hubert Słowik, Ewa Srokosz, Maja 

Stanek, Marianna Stanosek, Oliwia Stasiak, Marcin 

Staszewski, Tomasz Stępnik, Natan Stradowski, 

Emilia Szymańska, Igor Tkaczyk, Wojciech Turczuk, 

Stanisław Van Hattem, Igor Wawruszczak, Helena 

Wieczorek 

dzieciaki, witamy was serdecznie, życzymy zdrowia i pięknych 
lat życia! a waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia! 
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20 lutego br. wójt gminy zarządzeniem nr 56/2018 ogło-
sił konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu 
wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomaga-
jącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz dzia-

łalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. 
rozstrzygnięcie konkursu zostało ogłoszone 10 kwietnia 
zarządzeniem nr 104/2018, a w jego wyniku wszystkie 
złożone oferty otrzymały dofinansowanie.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dotacji w 2018 r. z zakresu:

L.p. Oferent Zadanie Kwota przyznanej 
dotacji w zł

wypoczynku dzieci i młodzieży:
1. klub Sportowy „tęcza” Brzezia Łąka Obóz letni dla dzieci i młodzieży 6 000,00
2. GkS StARt Długołęka Letni obóz rekreacyjno – sportowy 6 000,00
3. Gminny klub Sportowy „ISkRA” Pasikurowice Półkolonie „Wypoczywaj z ISkRĄ” 5 500,00

4. klub Sportowy Mako Judo Wrocław Organizacja obozu sportowego – rekreacyjnego judo 
w Pucku 4 000,00

ogółem 21 500,00
działalnoŚci wspomagającej rozwój wspólnot i społecznoŚci lokalnych:

1. Semper Avanti we Wrocławiu Z angielskim przez świat – warsztaty kulturowe – językowe  
z zagranicznymi wolontariuszami 5 570,00

2. towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział  
Regionalny we Wrocławiu

tradycja, kultura i edukacja drogą do integracji społeczności 
wiejskiej w Łozinie 5 500,00

3. Stowarzyszenie krzewienia Rękodzieła Artystycznego 
Mistrzów w Pasikurowicach nauczę się i wykorzystam 2 530,00

ogółem 13 600,00
działalnoŚci na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów w Długołęce Senior aktywny – senior zdrowy 15 000,00

2. Stowarzyszenie „W kobiecym kręgu” w kiełczowie Senior we współczesnym świecie – jak odnaleźć się  
w gąszczu informacji i czerpać z tego radość 5 000,00

ogółem 20 000,00

rozmowę z kierownikiem koła gospodyń wiejskich w długołęce agatą sągol przeprowadziła martyna owczarek.
Wydział Spraw Obywatelskich
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z życia gminy/ochrona Środowiska

ZWIERZAk  
DO ADOPCJI

czekam na ciebie!

krok V - drugi żywot naszych 
ubrań

kolejnym sposobem na zmniejszenie 
ilości odpadów jest przemyślany za-
kup odzieży. Warto zastanowić się 
przed nabyciem nowych rzeczy, czy 

rzeczywiście są one nam potrzebne. To, jak 
długo nam posłużą oraz jaki mają wpływ na 
środowisko, gdy zechcemy  się ich pozbyć. 
Z punktu widzenia filozofii „zero waste” 
opłaca się zainwestować w droższe ubrania 
i obuwie, które będzie miało wyższą jakość 
i posłuży nam przez wiele lat.

zamiast wyrzucić - zmień funkcję użytkową
Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie 

odzieży ponownie - uszycie narzuty, plecaka, 
czy worka na zakupy - radzi Anna Sitnikow 
z wydziału ochrony środowiska. Nadajmy 

starym rzeczom drugie życie. Z nieużywa-
nych spodni można stworzyć kosmetyczkę, 
piórnik, czy torbę. Ogranicza nas jedynie 
wyobraźnia - dodaje Sitnikow. Upcykling, 
bo taką nazwę przyjęły nowe rzeczy stwo-
rzone ze starych to coraz popularniejszy 
nurt, który przejawia się również w branży 
modowej na światowych wybiegach.

skorzystaj z wypożyczalni
Rzeczy można sprzedać, wymienić się nimi ze 

znajomymi, bądź przekazać do ośrodka pomocy 
społecznej. Coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się wypożyczalnie ubrań na specjalne oka-
zje. Warto poszukać takiego miejsca, oszczędza-
jąc zarówno pieniądze, jak i środowisko. Niestety 
przeoczyliśmy moment, w którym dostatek za-
mienił się w nadmiar. Podążamy za reklamami, 
które usiłują wmówić nam konieczność zakupu 
produktów, których tak naprawdę nie potrzebu-
jemy. Mamy już wiele rzeczy, z których należało-
by nauczyć się odpowiednio korzystać.

ciekawostka

99% przedmiotów, które ku-
pujemy jest wyrzucanych 
w  przeciągu 6 miesięcy. 

każdego roku świat produkuje 2,12 miliarda ton 
śmieci. Gdyby załadować je na ciężarówki otoczy-
łyby ziemię wokół równika aż 24 razy.

(źródło: theworldcounts.com.) 

ewelina byra
wydział ochrony środowiska

ZERO WASTE  
– czysty sposób na życie
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Upcyklinguj - czyli wykorzystaj ponownie swoje rzeczy 

Roki to piesek z naszej gminnej 
miejscowości. Mimo, że los  
wcześniej nie był dla niego  

łaskawy- teraz odzyskuje swój blask. 
Po wiosennej metamorfozie,  

czeka na  przyjaciela, który da mu 
prawdziwy dom i dużo ciepła.

prosimy o kontakt pod nr tel.  
71 323 02 72 lub 518 756 665. 

W Siedlcu pogoda i humory  
zawsze dopisują 

20 maja w siedlcu odbyła się 18. 
ogólnopolska wystawa koni.  

jak co roku pogoda i zainteresowanie go-
ści sprzyjało świętowaniu.  Organizatorzy 
stanęli na wysokości zadania, upamięt-

niając 100 letnią rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Barwy biało - czer-
wone towarzyszyły każdej z przygotowanych 
atrakcji. - Największym zainteresowaniem 
cieszył się sam Józef Piłsudski, w którego rolę 
wcielił się  Jan Nowicki, aktor inaczej nazy-
wany „Wielkim Szu”-  komentował Śmichu-
ra, organizator imprezy.  Marszałek wjechał 
do gości z orszakiem ułanów, by przywitać 
wszystkich zebranych, a później zasiadł w ką-

ciku czytelniczym i recytował patriotyczne 
wiersze.  Odwiedzający mogli  zrobić sobie 
również pamiątkowe zdjęcie z naszym wy-
jątkowym gościem- relacjonował Śmichura. 
Tego dnia nie mogło zabraknąć wystawy koni 
oraz widowiskowych popisów jeździeckich. 
Wśród szerokiej gamy  atrakcji każdy znalazł 
coś dla siebie. Smakołyki przyrządzone przez 
koła gospodyń wiejskich, regionalne produk-
ty, dmuchańce, czy sprzęt jeździecki- to tylko 
namiastka przygotowanych specjalnie na ten 
dzień atrakcji.  Nie zapomnieliśmy również 
o rodzinach z Długołęki, które w wyniku po-
żaru straciły dach nad głową - komentowała 
Halina Szydłowska, zastępca wójt Długołęki. 
Przeprowadziliśmy na ich rzecz zbiórkę pie-

niężną, która cały czas trwa. Każda pomoc 
jest na wagę złota, w tym przypadku przyda 
się wszystko. Zachęcam do kontaktowania 
się Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Długołęce. - dopowiadała wiecewójt. 

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Zaczytany marszałek Piłsudski 
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wywiad/fundusze zewnętrze

NA CO ZNAMY WYNIKI NABORÓW?
n  W ramach Funduszu Ministerstwa Spra-

wiedliwości dla Ochotniczych Straży 
pożarnych otrzymaliśmy dofinansowanie 
wniosku na działanie „nabycie wyposaże-
nia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych 
do udzielenia pomocy poszkodowanym  
bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa”. Wartość otrzymanej dota-
cji to 11 436,48 tys. zł.

n  W ramach Rządowego Programu  „aktyw-
na tablica”, finansowanego ze środków 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, doty-
czącego rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno- 
komunikacyjnej (TIK), gmina otrzymała 
dofinansowanie  na zakup sprzętu TIK dla 
Szkół Podstawowych w Borowej i w Siedl-
cu. Otrzymana wartość dofinansowania to 
28 tys. zł.

n  W ramach złożonego wniosku o dofinanso-
wanie zadania pn. „budowa ulic  Świerko-
wej i Jarzębinowej wraz z odwodnieniem 
oraz  oświetleniem ulicznym, w obrębie 

miejscowości Długołęka, gm. Długołę-
ka” w ramach Rządowego programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej, Gmina Długołę-
ka otrzymała dofinansowanie w wysokości 
ok. 2,7 mln zł.

NA CO ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI  
O DOFINANSOWANIE?
n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 

zakup wyposażenia technicznego dla 2 
jednostek OSp w łozinie i borowej, w gmi-
nie Długołęka w ramach programu „po-
prawa bezpieczeństwa w Województwie 
Dolnośląskim w roku 2018”. Wnioskowana 
wartość dofinansowania to 10 tys. zł.

n  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
„budowy obiektu kulturalnego - scena 
koncertowa na terenie zabytkowego parku 
Szczodre, gm. Długołęka” w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Wnioskowana wartość dofinansowania  
to 496 266,00 zł.

dotacje na bieżąco

zajmuje się pani dziecięcą fotografią. 
Rodzice często skarżą się na brak inter-
akcji z dziećmi, a specjaliści z pani branży 
nie zawsze lubują się w pracy z najmłod-
szymi. proszę podpowiedzieć, jak można 
zrobić ciekawe ujęcia naszym pociechom 
w domu?
Dzieci są niezwykle wdzięcznym obiektem do 
fotografowania. Są szczere i otwarcie pokazują 
swoje emocje. Często jednak słyszę od rodziców, 
że ich pociechy nie lubią zdjęć i uciekają przed 
aparatem. Zazwyczaj wynika to ze zmuszania 
do uśmiechów i różnych póz. Nieumyślnie wy-
ciągamy je ze świata zabawy i wpasowujemy 
w nasz wyreżyserowany kadr. W efekcie dzie-
ciom zdjęcia kojarzą się z przykrym obowiąz-
kiem. Chcąc zrobić dobre zdjęcie, warto zosta-
wić je w swoim świecie i zrobić kadr z ukrycia, 
np. gdy grymaszą przy zupie czy zaciekawione 
obserwują pająka w ogrodzie. W domu aparat 
powinien być zawsze pod ręką, bo nigdy nie 
wiemy, kiedy zrobimy najlepsze ujęcie.

Jak przygotować dziecko do zorganizo-
wanej sesji zdjęciowej?

Sesję należy ustalić w czasie, kiedy mały 
model jest wypoczęty. Przeważnie są to go-
dziny poranne, przed drzemką.  Warto mieć 
ze sobą coś do picia oraz drobną przekąskę. 
Przygotowuję także rodziców, tłumacząc, że 
to dziecko dyktuje nam przebieg sesji, dla-

tego muszą się spodziewać przerw na czyn-
ności higieniczne, jedzenie, czy choćby roz-
mowę z dzieckiem np. o ulubionej zabawce. 
Podczas sesji nie można się spieszyć, gdyż 
nerwowa atmosfera udzieli się wszystkim, 
a zwłaszcza dziecku. 
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rozmowę z karoliną krupą, fotografem dziecięcym z brzeziej łąki, przeprowadziła martyna owczarek

Dzieci w obiektywie
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Urodziła się pani w  Myślenicach, później 
mieszkała w  niemczech i  Kanadzie. Czy-
tam też o podwójnym obywatelstwie. Jak 
to jest być młodym człowiekiem w ciągłej 
podróży? Jakie korzyści wyniosła pani 
z takiej organizacji życia?
Dla młodej dziewczyny nie była to łatwa 
zmiana, zwłaszcza gdy nawiązywałam zna-
jomości i szybko je traciłam wraz z nowym 
miejscem zamieszkania. Za każdym razem, 
gdy się przeprowadzałam zaczynałam wszyst-
ko od nowa.  Poczułam na własnej skórze 
barierę językową i niemożność wypowie-
dzi. Dzięki tym doświadczeniom jestem dziś 
otwarta na ludzi, z łatwością potrafię się 
odnaleźć w nowej sytuacji i miejscu. Mam 
znajomych rozproszonych po całym świecie. 
Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, odwie-
dzamy się nawzajem, inspirujemy. Nie bez 
powodu mówi się, że podróże kształcą. Mnie 
nauczyły pozytywnego podejścia do życia. 
Nawet w trudnych chwilach staram się my-
śleć optymistycznie.

na co dzień mieszka pani w Mirkowie. Wy-
bór miejsca jest przypadkowy? Jak udało 
się pani przenieść życie z wielkich metro-
polii do jednej z  naszych gminnych miej-
scowości?
Szukając dla siebie miejsca, marzyłam o ży-
ciu we Wrocławiu, najlepiej w śródmieściu. 
W pewnym momencie mój znajomy zaprosił 
mnie, aby pokazać swoje nowe lokum w Mir-
kowie. Wiedziałam, że to jest to czego szu-
kam od dawna. Mieszkanie w gminnej miej-
scowości spowodowało, że zaczęłam spędzać  
mniej czasu w mieście i stałam się trochę  
domatorem. Mam blisko siebie najbliższą ro-
dzinę, pracę i przede wszystkim bezpośred-
ni kontakt z naturą. Przyjemnie jest wrócić 
z dużej metropolii do swojego domu, który 
leży w spokojnej miejscowości, w miejscu 
w którym czuje się bezpiecznie.
Obroniła pani licencjat z  Graphic Design 
w toronto, kontynuowała studia na akade-
mii Sztuk pięknych. Obroniła  się również  
na Wydziale Grafiki oraz doktoryzowała na 
Wydziale Malarstwa Krakowskiej akademii 

Sztuk pięknych. Dodatkowo łączy pani pra-
cę z aktywnością w rodzinnej firmie Honda 
biela w  Długołęce. Jak udaje się pani po-
godzić wszystkie obowiązki? artystyczny 
zmysł pozwala pani w prowadzeniu bizne-
su, w  którym trzeba umieć stąpać twardo 
po ziemi?
Teraz w mojej pracy artystycznej poruszam 
nowy temat o osobach niezwykle wrażliwych 
z HSP (highly sensitive person). Myślę, że je-
stem jedną z nich. Według badań amerykań-
skich uczonych osoby te mają wysoko roz-
winięte zdolności intuicyjne, a gdy wyznaczą 
sobie cel muszą go zrealizować. Dostrzegają 
szczegóły i niuanse, których nie widzą inni. 
To pozwala mi na pracę w rodzinnej firmie. 
Badania, które niegdyś robiłam wskazały, że 
używam obu półkul mojego umysłu. Jestem 
trochę nietypowym przypadkiem, ponieważ 
większość artystów nie potrafi być menadże-
rami i  zarządzać zasobami ludzkimi. Dzięki 
połączeniu umiejętności artystycznych z lo-
gicznymi, udaje mi się pogodzić moje różne 
zainteresowania. W rodzinnej firmie zajmuję 
się marketingiem i public relations. 

zasłuchana w radio Wrocław dowiaduję się, 
że w malarstwie odnosi się pani do własnej 
tożsamości. Właściwie to jaka ona jest?
W moich pracach malarskich badam tożsamość 
pod względem fizyczności. Wiążę ją z naszy-
mi biologicznymi cechami takimi jak DNA, 

czy odciskami palców. Był to punkt wyjścia do 
scharakteryzowania człowieka, jego własnej 
tożsamości, którą skrywa, a której nie widać.
Jako przykład, zrobiłam rezonans magnetyczny 
mojej głowy, aby następnie użyć go jako formę 
swojego autoportretu. Na moim fanpage’u na 
facebooku, można obejrzeć ten projekt. Jest to 
jedna z czterech części mojej pracy doktoran-
ckiej. Ciężko ją opisać bez możliwości zobra-
zowania. Jest to forma ukazania tożsamości 
skrywanej w nas, zarówno dosłownie jak i w 
przenośni. Drugim tematem, który przybliżam 
to maski. Metaforyczne, noszone w różnych 
okolicznościach i miejscach, zależne od siebie, 
a jednak ukazujące ciągle tę samą osobę. Pro-
wadzą do przemiany wewnętrznej, która jest 
kolejnym punktem mojej pracy. Całość zamyka 
akwarela, ukazująca jak wszystkie wymienione 
czynniki tworzą piękno człowieka. Tym właś-
nie staram się dzielić w swoich pracach. Zachę-
cam aby zajrzeć w głąb siebie i spróbować odna-
leźć własną tożsamość i piękno w życiu.

Mural na wrocławskim stadionie, niezli-
czone wystawy i  projekty. Co jeszcze po-
jawia się w  głowie światowej, a  zarazem 
lokalnej artystki?
W tej chwili jestem jak kapela muzyczna pod-
czas trasy koncertowej. Przez osiem lat two-
rzyłam pracę doktorancką, więc teraz chcia-
łabym ukazać ją możliwie, jak najszerszemu 
gronu. W najbliższym czasie odbędzie się jej 
wystawa w Monachium. W lipcu jadę do My-
ślenic, miejsca w którym się urodziłam.  My-
ślałam o zorganizowaniu autorskiej wystawy 
w naszym Gminnym Ośrodku Kultury. Chcę 
zwrócić uwagę, że ludzie są wrażliwi i na tym 
będę skupiać w dalszym ciągu swojej twórczo-
ści. W planach mam także zrobienie habilita-
cji. Na co dzień zajmuję się pracą w rodzinnej 
firmie Honda i Citroen Biela.

Dziękuję za rozmowę, życząc wielu twór-
czych sukcesów. Ciągłych wyzwań, możli-
wości ich realizacji i  umiejętności odpo-
czynku. Jest pani tak aktywną osobą, że 
aż trudno uwierzyć, że te wszystkie doko-
nania należą do jednej osoby.

Podróże nauczyły mnie  
pozytywnego podejścia do życia 

Wystawy to część życia artystki
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z anną bielą, naszą światową artystką rozmawiała martyna owczarek 


