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E-dowód w 2019 roku
W marcu 2019 roku rozpocznie się proces wdra-
żania nowych dowodów osobistych z warstwą 
elektroniczną. Mają one usprawnić komunikację 
obywateli z administracją, służbą zdrowia, czy 
podmiotami komercyjnymi. Proces rozłożony 
będzie na 10 lat, a dokumenty wydawane będą 
bezpłatnie. Jeśli posiadacz dowodu osobistego 
obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się 
dowodem elektronicznym, będzie mógł go 
wymienić jeszcze przed upływem ważności 
dotychczasowego dokumentu. Szczegółowe 
informacje znajdą Państwo na: www.gov.pl/web/
cyfryzacja/e-dowod-juz-wkrotce.

Dziesiąty rok szczepień na grypę
Mieszkańcy naszej gminy w wieku 65 lat i więcej 
mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie. Te potrwają do 10 grudnia 
br. Projekt finansowany jest z budżetu gminy. 
W tym roku na ten cel przeznaczono 41 tys. zł, co 
pozwoli aby ze szczepień skorzystało 1025 osób.

placówki, w któRych można  
wykonać szczepienie:
n  DONMED Przychodnia Rodzinna  

przy ul. Parkowej 2 w Borowej
n  DONMED Przychodnia Rodzinna  

przy ul. Krótkiej 3 w Brzeziej Łące
n  Citodent Rodzinny  

przy ul Wrocławskiej 24 w Długołęce
n  Praktyka Lekarza Rodzinnego  

przy ul. Wilczyckiej 14 w Kiełczowie
n  SALUS Ośrodek Zdrowia  

przy ul. Milickiej 16 w Łozinie
n  SALUS Ośrodek Zdrowia  

przy ul. Wrocławskiej 8 w Siedlcu

Nie bądźmy obojętni 
tysiące dzieci w polsce doświadcza prze-
mocy. każdego dnia są bite, maltretowane, 
poniżane, wykorzystywane seksualnie. 
same nie mogą się obronić. w związku 
z międzynarodowym Dniem przeciw-
działania przemocy wobec Dzieci, który 
przypadł 19 listopada, przypominamy, jak 
ważne jest reagowanie na przemoc wobec 
dzieci. 
Apelujemy o podejmowanie działań w razie 
najmniejszych wątpliwości i podejrzeń, że są 
one krzywdzone. Niejednokrotnie od Państwa 
odpowiedniej reakcji może zależeć czy uda 
się uchronić je przed krzywdą. Zaniechanie 
reakcji może prowadzić do tragedii. „Fundacja 
Dzieci Niczyje” prowadzi ogólnopolski telefon 
zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (połą-
czenie jest bezpłatne) oraz telefon zaufania 

na skRóty
Szanowni  
Państwo,

20 listopada zostałem zaprzysiężony na stanowisko 
wójta gminy Długołęka. Zadeklarowałem wtedy 
wytężoną i tytaniczną pracę na rzecz naszej gmi-

ny. Zapewniam, że  jestem przygotowany do tej roli i zamie-
rzam konsekwentnie realizować przedwyborcze obietnice.
Gmina potrzebuje zrównoważonego programu działania, 
wieloletniego planu zagospodarowania przestrzennego, jak 
również przemyślanej strategii finansowania inwestycji gmin-
nych. Te działania traktuję jako priorytetowe  
w pierwszych miesiącach funkcjonowania samorządu. Samo-
rządu, który musi działać innowacyjnie, dynamicznie i nowo-
cześnie, który musi być otwarty dla wszystkich mieszkańców 
i nie pozostawać bierny na ich głosy. 
Tak również postrzegam działanie nowo zaprzysiężonej Rady 
Gminy, będącej głosem mieszkańców, występującej w imieniu 
opinii publicznej. Wiem, że musi ona działać ponad podziała-
mi politycznymi, rozsądnie, mądrze, dbając o równomierny 
rozwój całej gminy. O to zamierzam zadbać i właśnie z takim 
przekonaniem rozpocząłem pierwsze dni swoje urzędowania.
Mam pełną świadomość, że obszarów wymagających popra-
wy oraz dynamicznego rozwoju w naszej gminie jest wiele. 
Wiem też, że nie wszystkie uda się poprawić w pierwszym 
okresie sprawowania kadencji. Jestem jednak głęboko prze-
konany, że z każdym miesiącem nasza praca przynosić będzie 
zamierzone efekty.
Dziękuję wszystkim Państwu za aktywny udział w zakoń-
czonych niedawno wyborach, obywatelską postawę oraz 
votum zaufania względem mojej osoby. Najbliższe pięć lat 
będzie okresem intensywnej pracy dla dobra Gminy, która na 
koniec 5-letniej kadencji wszystkim mieszkańcom przeniesie 
oczekiwaną korzyść i satysfakcję. Z takim przesłaniam pozo-
stawiam Was – mieszkańców – oraz wszystkich Radnych, dla 
których nadchodzący czas to nowy, niezwykle odpowiedzial-
ny rozdział w życiu. 

Wojciech Błoński , wójt gminy Długołęka

z życia gminy
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dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpie-
czeństwa dzieci 800 100 100. Dzwoniąc pod 
ten numer, możesz w sposób anonimowy 
porozmawiać o niepokojących sytuacjach, 
których jesteś świadkiem i poradzić się, jak 
reagować. 
Na terenie naszej gminy jest wiele insty-
tucji, które mogą pomóc: policja, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, służba zdrowia, oświata. 
Prosimy o reakcję w każdym przypadku 
przemocy w rodzinie.

uWaga!
Mieszkańcy! Zarządzeniem nr 340/2018 
zniesiono ustalenie piątku, dniem 
wolnym od przyjmowania interesantów. 
Treść zarządzenia znajduje się na:  
http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=8787. 
wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do urzędu gminy w Długołęce 
od poniedziałku do piątku.

na skRóty                    na skRóty                    na skRóty

z życia gminy

Z okazji Ogólniopolskiego Dnia Seniora wszystkim seniorom z gminy Długołęka, składam najserdeczniejsze 
życzenia: wielu lat w zdrowiu, spędzonych u boku bliskich i przyjaciół. Radości z każdego dnia oraz 
realizacji najskrytszych marzeń. Odpoczynku i czasu na pielęgnowanie swoich potrzeb.

 Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka

fo
t. 

fr
ee

pi
k

Pierwszoklasiści przeszli paso-
wanie na ucznia śpiewająco!
Odwiedziliśmy wszystkich 486 pierwszokla-
sistów z gminnych placówek dydaktycznych. 
Śpiewom, występom recytatorskim i konkuren-
cjom nie było końca. Wszystkie maluchy oprócz 
prezentów od rodziców otrzymały kolorowe 
upominki w pięknych, ekologicznych opako-
waniach. Mamy nadzieję, że posłużą dzieciom, 
jak najdłużej i będą przypomniać o wyjątowym 
wydarzeniu, jakim było pasowanie na ucznia.

Stypendia  wójta rozdane 
4 października w  nowej hali sportowej 
w Kiełczowie odbyła się IX Gala Stypendystów. 
Przyznane wyróżnienia są wynikiem bardzo 
dobrych lokat w nauce, osiągnięć w dziedzinie 
twórczości artystycznej, nagrodzeni zostali 
również laureaci i finaliści olimpiad przedmio-
towych oraz laureci konkursów przedmioto-
wych. W tym roku uhonorowanych zostało 
137 najzdolniejszych uczniów.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! 
W grudniu Panie z gminy Długołęka 
w wieku od 50 do 69 roku życia, będą miały 
okazję do wykonania bezpłatnych badań 
mammograficznych w ramach Progra-
mu Profilaktyki Raka Piersi. Mammobus 
stacjonować będzie przy urzędzie gminy 
Długołęka, ul. Robotnicza 12. Prosimy 
o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: 

Wiwat Polsko! 

W Długołęckim kościele 11 listopada roz-
brzmiewały patriotyczne pieśni– wszytko 
po to, by uczcić 100 letnią rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodegłości.  Jubileusz 
świętowaliśmy wspólnie podczas koncertu 
wrocławskiego chóru Basilica Cantas oraz 
zespołu muzyki sakralnej Lumen.  Rodziny 
z dziećmi, małżeństwa, młodzież i starsze 
osoby – wszyscy razem zjednoczyli się, by 
kultywować pamięć i uczcić ten wyjątkowy 
dzień. W oddali unosiły się słowa „Pierwszej 
Brygady”, „Czerwonych maków na Monte Ca-
sino”, czy „Barki”. - Był to podniosły moment, 
a obecność chóru sprawiła, że udzieliły mi się 
emocje – komentowała Marta, mieszkanka 
Długołęki.

Opracowali: 
anna chomicka, martyna oWczarek

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Śpiew rozbrzmiewał w całym kościele
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Miło nam poinformować, że w październiku i listopadzie  na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

Dzieciaki, witamy Was serdecznie, życzymy zdrowia i pięknych lat życia! a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia! 

Witajcie na świecie!

Tymoteusz Baszak, Dawid Biernacki, Kornel 

Bladycz, Emilia Bonar, Maciej Choczaj, Jan 

Cisowski, Michał Czuksanow, Szymon Dur-

czak, Oskar Fita, Jan Gradka, Leonard Gudra, 

Marcel Hawryluk, Weronika Ilasz, Kornelia 

Juszczak, Olwia Kaczmarczyk, Paulina Kań-

czuk, Krzysztof Kaniewski, Pola Kaniuga, 

Bianka Kimak, Nina Kowalczyk, Róża Ko-

walewska, Iga Kowalska, Marta Krzemień, 

Aleksander Krzystek, Damian Krzystek, Leon 

Kulpa, Marika Kwapińska, Adam Lerner, 

Natalia Łukasiewicz, Filip Malinowski, Julia 

Mamzer, Tymoteusz Matusiak, Szymon 

Mazij, Maja Michalak, Marika Michalska, Zofia 

Multarzyńska, Zuzanna Niezgoda, Amelia 

Nowak, Anna Pawłowska, Matylda Piędel, 

Maria Połczyńska, Antonina Prędka, Aurelia 

Sokół, Maja Stanioch, Jagoda Stasiak, Lena 

Stępień, Szymon Stochniał, Leon Surażyński, 

Michał Szczepański, Tymon Szczepański, 

Kornelia Szymkowiak, Gabriel Śmiżewski, 

Bartosz Telega, Alan Wasilewski, Adam 

Woch, Kacper Wołowiec, Leon Zimkowska, 

Michał Ziółkowski. 
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kultura W gminie

Sukces Teatru Pantomimy 
„Blejktatt” z Bielawy

6 listopada w sali konferencyjnej GOK-u odbył się 
spektakl Teatru Pantomimy „Blejkatt” z Bielawy 
zatytułowany „Wykluczeni”. Premiera przed-
stawienia, którego reżyserem i scenarzystą jest 
założyciel teatru Andrzej Kozłowski, odbyła się 
w październiku w Centrum Kultury Agora we 
Wrocławiu. Podczas VI Senioralnego Przeglądu 
Małych Form Teatralnych i Kabaretów w ramach 
trwających Dni Seniora 2018, jury przeglądu 
przyznało „Wykluczonym” I miejsce. Spektakl 
przedstawia obraz z życia ludzi bezdomnych, któ-
rzy z różnych przyczyn znaleźli się na marginesie 
życia. Traktuje o podporządkowaniu się nowym, 
nieznanym dotąd prawom, regułom i funk-
cjonowaniu w do tej pory nieznanym świecie. 
W spektaklu wystąpiły: Teresa Domżalska, Teresa 
Łach, Beata Wojewódzka, Leokadia Idzi, Krystyna 
Gawior, Jolanta Soter i Barbara Skóra.

Poczuj atmosferę zbliżających 
się świąt 
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce serdecz-
nie zaprasza na coroczne Warsztaty Bożona-
rodzeniowe, które odbędą się już 8 grudnia 
w godz. od 10 do 13. Podczas warsztatów 
będzie można samodzielnie przygotować ozdo-
by świąteczne pod bacznym okiem doświad-
czonych rękodzielniczek: Janiny Sołtysiak i Ka-
zimiery Wilczyńskiej oraz animatorów GOK-u, 
skosztować tradycyjnych potraw świątecznych 
przygotowanych przez „Sztukę Gotowania” 
Mileny Dudzińskiej oraz poczuć cudowny klimat 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przy 
wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.

Spotkanie z Mikołajem 

Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce zaprasza 
dzieci do świetlic wiejskich na „MIKOŁAJKOWY 
ZAWRÓT GŁOWY”, czyli spotkanie ze Świętym 
Mikołajem.

3.12

pasikurowice godz. 16:00  
(świetlica wiejska)

siedlec
godz. 18:00  
 (świetlica w szkole 
podstawowej)

4.12

oleśniczka godz. 16:00  
(świetlica wiejska)

brzezia łąka godz. 18:00  
(świetlica wiejska)

bielawa godz. 16:00  
(świetlica wiejska)

Śliwice godz. 18:00  
(świetlica wiejska)

5.12
Raków godz. 16:00  

(świetlica wiejska)

piecowice godz. 18:00  
(świetlica wiejska)

6.12
byków godz. 16:00  

(świetlica wiejska)

stępin godz. 18:00  
(świetlica wiejska)

9.12
Godzieszowa godz. 15:30   

(świetlica wiejska)

Januszkowice godz. 18:00  
(świetlica wiejska)

Warsztaty tkackie
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Długołęce, z okazji stulecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę, zorganizowała wyjątkowe warsztaty 
tkackie. Zajęcia rozpoczęły się na początku 
roku, a ich zwieńczeniem jest gobelin zatytuło-
wany „Piłsudski”. W warsztatach uczestniczyły 
uczennice klas V i VI szkoły w Długołęce. Pod 
kierunkiem i z pomocą Bogumiły Głowackiej 
– artysty plastyka, absolwentki Technikum Tka-
ctwa Artystycznego w Zakopanem, młodzież 
poświęciła niemałą ilość czasu, by wspólnie 

utkać to pamiątkowe dzieło. Premierowa pre-
zentacja gobelinu miała miejsce na spotkaniu 
podsumowującym całoroczne działania urzędu 
gminy, gminnych bibliotek i Gminnego Ośrodka 
Kultury. Wydarzenie było idealną okazją do 
nagrodzenia młodych artystek za całoroczne 
zaangażowanie. Trud uczennic został wyróż-
niony nie tylko miłymi prezentami, ale też 
gromkimi brawami, licznie zebranej w tym dniu 
publiczności.

Mirabelka
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Mira-
belka - kiełkująca historia”. Do jej głównych 
założeń należą: kształtowanie postaw i warto-
ści historycznych, a także pielęgnowanie ro-
dzinnych korzeni. W ramach akcji, biblioteka 
przeprowadziła cykl warsztatów na podsta-
wie książki Cezarego Harasimowicza „Mira-
belka”. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie 
klas IV Szkoły Podstawowej w Długołęce.

Klub Małego Czytelnika
Od października ruszył nowy sezon Klubu 
Małego Czytelnika w bibliotece w Długołęce. 
Mali czytelnicy poznają teraz „Bajki z różnych 
stron świata”. Jako pierwszy przedstawił 
się kolorowy słoń Elmer. Wszyscy uczestni-
cy poznali wspaniałą historię odważnego 
i mądrego słonia, a potem mogli towarzyszyć 
mu w przygodach poprzez malowanie buziek 
w kratkę, wspólne tańce oraz wyklejanki 
klockochrupkami. Na listopadowym spotkaniu 
klubowicze poznali radosną krowę - Mamę Mu. 
Zapraszamy na kolejne spotkanie w piątek 7 
grudnia o godz. 16:30 w bibliotece w Długo-
łęce (ul. Szkolna 40 a), tym razem towarzyszyć 
nam będzie tajemniczy skrzat. Obowiązują 
zapisy – osobiście w bibliotece lub telefonicz-
nie pod nr: 71 315 17 23.

Dyskusyjne Kluby Książki
Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) dla dorosłych 
i dla dzieci kontynuują w tym roku szkolnym 
swoją działalność. Podczas październikowego 
spotkania dla dorosłych klubowicze układali 
swoje listy dziesięciu najważniejszych książek 
w życiu - od pierwszych bajek po aktualnie 
czytane tytuły. Każdy z uczestników mógł potem 
zaprezentować swoją własną top listę. W ostat-
nim, listopadowym spotkaniu DKK dla dorosłych 
wziął udział gość specjalny – dziennikarka, 
publicystka i pisarka - Violetta Nowakowska, 
która opowiadała o swojej najnowszej książce - 
„Węgrów. Historia obecności”. Zapraszamy na 
kolejne spotkanie DKK dla dorosłych w czwartek 
13 grudnia o godz. 18:00.

migawki kulturalne
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Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem. 
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Młode artystki zostały wyróżnione za twórcze 
działania 

fo
t. 

em
 p

oś
pi

es
zn

i

fo
t. 

ar
ch

iW
um

 g
ok

fo
t. 

ar
ch

iW
um

 g
ok



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka             5

król stanisław august poniatow-
ski był organizatorem słynnych 
obiadów czwartkowych - spotkań 
literacko-naukowych, w których 
udział brały najtęższe głowy 
tamtego okresu. W gminie Dłu-
gołęka pierwszaki ze wszystkich 
gminnych szkół podtrzymują tę 
ciekawą inicjatywę biorąc udział 
w „czwartkach z kulturą”.

18 i 19 października uczniowie klas pierwszych  wybrali  się  do  Tea-
tru Polskiego we Wrocławiu na 
spektakl  „Cyrk  bez  przemocy”. 

- To pierwszy w  tym  roku  szkolnym wyjazd 
w  ramach  akcji  „Czwartki  z  kulturą”.  Inicja-
tywa,  którą  kontynuujemy  z  kolejnym  już 
rocznikiem  dzieci, ma  na  celu  zaznajomienie 
najmłodszych  z  różnymi  formami  sztuki  – 
mówi Martyna Owczarek z wydziału promocji 
i  współpracy  z  zagranicą.  Entuzjazm  na  wi-
downi dało się odczuć od pierwszej do ostat-
niej minuty przedstawienia. Śpiewająca żyrafa, 
skaczący na  trąbie słoń, czy  latające ryby wy-

woływały co chwilę burzę oklasków. - Bardzo 
fajne  przedstawienie.  Najbardziej  podobały 
mi  się  śmieszne  klauny  -  powiedział  nam po 
przedstawieniu jeden z uczniów. Spektakl miał 
za zadanie zaktywizować dzieci zgromadzone 
na widowni,  które  pomagały  naprawić  jedną 
z lalek.

Drugie widowisko już za nami
W  ramach  kolejnego  wyjazdu  najmłodsi 

odwiedzili  scenę  ATM  na  Bielanach  Wroc-
ławskich,  gdzie  zobaczyli  spektakl  „Bajka 

o  przyjaźni”.  Przedstawienie  w  kolorowy 
i  interaktywny  sposób  przybliżyło  dzieciom 
zagadnienia dotyczące tolerancji. - Spodobało 
mi się to, że przyjacielem może być każdy, bez 
względu na kolor  skóry,  czy ubiór – komen-
towała  Julka, uczennica pierwszej klasy.  - To 
bardzo ważne, aby od najmłodszych lat uczyć 
maluchy  szacunku  i  tolerancji.  Najlepszy  zaś 
sposób na naukę jest przez zabawę! - podkreśla 
wójt, Wojciech Błoński.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

z życia gminy

z okazji jubileuszu zawarcia związ-
ku małżeńskiego wyrażam tobie 
kochana żono, kochany mężu … 
tymi słowami kolejne pary z gminy 
Długołęka odświeżyły przysięgi 
małżeńskie, dziękując sobie za 
wieloletnią miłość i troskę.

17 października  kolejne  pary  zostały wyróżnione  medalami  prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej  za długo-
letnie pożycie małżeńskie. marian-

na i Józef baranowie, stanisława i Józef 
chęcińscy, czesława i  stefan hałyczo-
wie oraz irena i Jan pietrasowie, przy ze-
branej tego dnia rodzinie i znajomych, przyrzekli 
dalej  kochać  się,  szanować  i  wspierać.  Oprócz 
pamiątkowych medali wójt wraz  z  przewodni-
czącym  rady  gminy  Stanisławem Azarewiczem 
wręczyli  parom  listy  gratulacyjne  i  specjalnie 
przygotowane  na  tę  okazję  upominki.  Iwona 
Agnieszka Łebek wyraziła swój podziw i szacu-
nek  dla  tak  długiego  stażu  i  przede wszystkim 
pracy jaką każdego dnia trzeba wkładać w zwią-
zek. - Życzę Państwu dalszych szczęśliwych dni 
w otoczeniu kochającej rodziny i przyjaciół, żeby 

wspólna przyszłość niosła za sobą radość i satys-
fakcję – komentowała Iwona Agnieszka Łebek.

czas refleksji
Po  części  oficjalnej  zebrani  goście  chętnie 

dzielili się wspomnieniami i swoimi receptami 
na  długoletnie,  szczęśliwe  życie.  -  Trzeba  być 
królową kompromisów i siłą spokoju – śmiała 
się  pani  Czesława Hałycz.-  Cieszę  się,  że mo-
gliśmy  się  spotkać we wspólnym gronie,  ode-
rwać  na  chwilę  od  codziennych  obowiązków 
i porozmawiać – komentowała pani Czesława. 
Wszystkim chętnym parom do odebrania me-

dalu  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  przy-
pominamy,  że  w  pierwszej  kolejności  należy 
złożyć odpowiedni wniosek w tutejszym Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. - Wnioskodawcą może 
być  sama  zainteresowana  para  lub  działający 
w  jej  imieniu członek rodziny – mówi Joanna 
Cygan  z  urzędu  stanu  cywilnego.  - W  takim 
przypadku  osoba  składająca  dokumenty  musi 
mieć pełnomocnictwo wystawione przez mał-
żonków lub wniosek podpisany osobiście przez 
jubilatów – dopowiada Cygan. 

kamila kochaniec
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Medale prezydenta rozdane

W cyrkowy klimat wprowadziło nas dwóch wesołych klaunów
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Uśmiechy nie schodziły z twarzy pierwszaków

fo
t. 

m.
 k

rz
em

iń
sk

i

Wspólne rozmowy to już tradycja spotkań 
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Młodzi podtrzymują królewską tradycję



6                Gazeta Gminy Długołęka Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

WyWiaD z Wójtem 

został pan nowym wójtem gminy Długołęka, 
co wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ja-
kie możliwości dostrzega pan dla jej funkcjo-
nowania i rozwoju?
Jest wiele obszarów w gminie, które wymagają 
dynamicznego  rozwoju. Ważna oczywiście  jest 
infrastruktura,  kanalizacja,  część  miejscowości, 
jak  chociażby  Budziwojowice  czeka  na  nią  do 
dziś.  Poprawy wymaga komunikacja  zbiorowa, 
zintensyfikowanie kursów autobusowych, a na-
wet uruchomienie dodatkowych kursów. Należy 
również rozwiązać problem niewielkiej dostęp-
ności do miejsc w żłobkach i przedszkolach, czy 
uruchomić  program  zachęcający  napływowych 
mieszkańców do meldowania się na terenie gmi-
ny. Od samego początku powtarzam, że ważna 
będzie modyfikacja miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, a także ustalenie pla-
nu rozwoju gminy na kilka najbliższych lat. Już 
dziś musimy wiedzieć, co chcemy robić w dłuż-
szej  perspektywie  czasu.  Ważny  jest  również 
szeroko  rozumiany dostęp  do  sportu  i  kultury, 
a także ścisła i skuteczna współpraca z gminami 
ościennymi.  Pracy  na  pewno  jest  dużo,  ocze-
kiwania  opinii  publicznej  ogromne,  ale  jestem 
przekonany  że  ja  oraz  sztab  ludzi  pracujących 
na  rzecz  gminy  ma  tego  pełną  świadomość. 
 
41 miejscowości, każda z  innymi po-
trzebami, zagospodarowaniem i  infra-
strukturą. Jak znaleźć wspólny mia-
nownik dla zrównoważonej gospodarki? 

Wspomniałem  o  tym  w  poprzednim  pytaniu. 
Należy mieć  już  dziś  plan  rozwoju  poszczegól-
nych miejscowości, by w przyszłości konsekwen-
tnie  go  realizować. Mieszkańcy  każdej wsi  po-
winni mieć wiedzę, kiedy inwestycje dotrą do ich 
sołectw i jaki zakres prac będą obejmowały. Sta-
wiam również na dialog społeczny, bo przecież 
to mieszkańcy najlepiej znają problemy swojego 
otoczenia.  Taki  styl  prezentowałem  w  trakcie 
kampanii i taki będę preferował podczas kadencji. 

Jakie jest pana spojrzenie na najbliższą przy-
szłość? co należy usprawnić, by działania 
przyniosły zamierzony efekt?
Jestem  zwolennikiem  pragmatyzmu.  Real-
nie  oceniam  rzeczywistość  i  wtedy  podejmuję 
konkretne  działania.  Jesteśmy  w  trakcie  ana-
lizy  działań  podjętych  w  poprzednich  latach 
i miesiącach. Po weryfikacji  tych prac, ustalimy 
priorytety  na  najbliższą  przyszłość  i  będziemy 
konsekwentnie  je  realizować.  Muszę  jednak 
przyznać,  że moja  filozofia  rozwoju  gminy  nie 
obejmuje  jedynie  najbliższej  przyszłości,  ale 
wybiega  zdecydowanie  dalej.  Założenia  przed-
stawianie  w  kampanii  wyborczej  były  efektem 
wielogodzinnych  rozmów  z  mieszkańcami 
i  będę  chciał  je  na  przestrzeni  lat  zrealizować. 
Jest pan społecznikiem znanym z  pomo-
cy potrzebującym, nastawionym na dialog 
z ludźmi. Jak sprawić, by mieszkańcy gminy 
Długołęka poczuli, że cechuje pana taki styl 
pracy?

  Po  prostu  pracować  (śmiech).  Jestem  auten-
tyczny  24  godziny  na  dobę.  Mój  gabinet  jest 
otwarty dla wszystkich oczywiście w granicach 
rozsądku. Od mojego zaprzysiężenia minęło nie-
wiele czasu, zdążyłem spotkać się już z wieloma 
mieszkańcami.  Odwiedziłem  szkołę  w  Mirko-
wie,  wziąłem  udział  w  Konwencie Wrocław-
skim  organizowanym  w  Rudzie  Sułowskiej, 
czy  gościłem Włodzimierza  Chlebosza, Wójta 
Gminy  Czernica.  Nie  zapominam  oczywiście 
o  codziennej  sumiennej  pracy  nad  dokumen-
tami,  wiele  spraw  wymaga  usankcjonowania, 
poza  tym  wiele  obszarów  funkcjonowania 
Urzędu  Gminy  pozostaje  w  mojej  jurysdykcji. 

Jakie doświadczenia wyniósł pan z  pracy 
jako Radny psiego pola, które mogą zaowo-
cować sukcesem w gminie Długołęka?
Przede wszystkim poznałem zasady  funkcjono-
wania  samorządu  terytorialnego,  ale  co  chyba 
ważniejsze  na  przestrzeni  lat  poznałem  wielu 
wspaniałych  ludzi.  Z  obecnym  prezydentem 
Wrocławia, Jackiem Sutrykiem pracowałem na 
rzecz miasta zasiadając w ławach miejskiej rady, 
dlatego dziś bez najmniejszych kompleksów będę 
chciał rozmawiać o optymalnych rozwiązaniach 
dla naszej gminy z największym sąsiadem w re-
gionie.  Nabrałem  politycznego  doświadczenia, 
skuteczności  w  działaniach  oraz  konsekwencji 
w  podejmowaniu  decyzji.  I  te  wszystkie  cechy 
wykorzystam w sprawnym zarządzaniu gminą.
bardzo dziękuję.

Wojciech Błoński, nowy wójt gminy Długołęka od 20 listopada sprawuje urząd w jednej z największych gmin wiejskich w polsce.o pla-
nach na przyszłość, rozwoju, wspólnych rozmowach z mieszkańcami i koncepcji na następne lata rozmawiała martyna owczarek

Jestem autentyczny   
24 godziny na dobę

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy
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Dialog społeczny to jedna z dewiz, jaką 
kieruje się wójt Wojciech Błoński
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z życia gminy

c zy  nasze  dzieci  są  dumne  z  tego,  że 
są  Polakami?  Czy  potrafią  się  tym 
cieszyć?  Jaka  formuła  uczczenia  100 
rocznicy niepodległości    przez dzieci 

i młodzież może mieć szanse powodzenia?
Podobne pytania pojawiały się od początku 

roku  szkolnego na  zebraniach Zespołu Hu-
manistycznego Szkoły Podstawowej w Dłu-
gołęce.  Nie  obyło  się  bez  zaplanowania 
rozbudowanego  programu  artystycznego, 
poświęconego  historii  Polski,  opartego  na 
narodowych  utworach  muzycznych  i  poe-
tyckich. Elementy  tego projektu  już wcześ-
niej zostały nagrodzone w międzyszkolnych 
konkursach.    Potrzeba  było  jeszcze  czegoś  
nowego,  integrującego,  „wyjścia  szkoły  na 
zewnątrz”. Pojawił  się wówczas pomysł pa-
triotycznego  marszu  uczniów  i  nauczycieli 
szkoły  podstawowej  ulicami  Długołęki,  do 

którego  zaproszeni  zostaliby  również  ro-
dzice,  seniorzy,  rodziny,  słowem – wszyscy 
okoliczni mieszkańcy. 

prawdziwa lekcja patriotyzmu 
Głównym  celem  całej  akcji  była  wspólno-

towa  demonstracja  radości  z  bycia  Polakami. 
Dwadzieścia  cztery  klasy  podstawówki  wraz 
z najstarszymi przedszkolakami w asyście stra-
żaków z OSP Długołęka,  dowódcy Komisaria-
tu Policji w Długołęce, dyrekcji, grona pedago-
gicznego,  rodziców  przygotowujących  dzieci 
do marszu  i  do wspólnego  śpiewania hymnu 
narodowego,  skończywszy  na  najmłodszych 
przedszkolakach,  recytujących  głośno  „-Kto 
Ty jesteś?-Polak mały” i powiewających biało-
-czerwonymi gałązkami – wszyscy wybrali się 
oddać hołd naszej ojczyźnie. 
Wzruszenie  i  podniosła  atmosfera  udziela-

ła  się  również  obserwatorom marszu,  którzy 
podchodząc zaciekawieni do bram, ukradkiem 
ocierali łzy i nucili z nami żołnierskie piosenki. 

historyczna godzina 
W  patriotycznym  marszu  ulicami  Długo-

łęki  wzięło  udział  blisko  1000  osób.    Wy-
darzenie  rozpoczęło  się  dokładnie  o  godzi-
nie  11.11.  uroczystym  śpiewem  4  zwrotek 
hymnu narodowego. Nasza  szkoła  połączyła 
się w  ten  sposób  z  innymi  szkołami w  całej 
Polsce, które odpowiedziały na akcję „Rekord 
dla Niepodległej”.    Od  samego  początku  to-
warzyszyła nam i prowadziła orszak w rytm 
porywających marszów i narodowych pieśni 
Orkiestra Dęta z Pasikurowic. Biało-czerwo-
ny orszak udał się najpierw pod pomnik pa-
trona szkoły, Jana Pawła II. Dzieci zaśpiewały 
Papieżowi Barkę,  złożyły w hołdzie wieniec 
biało-czerwonych  kwiatów.  Następnie  or-
szak udał  się ulicami Długołęki pod pomnik 
Bohaterów  Niepodległej  1918-2018,  przy 

którym dzieci recytowały wiersze o ojczyźnie 
napisane przez wnuczkę i babcię, mieszkanki 
naszej gminy. Jeden z uczniów odczytał rów-
nież    dokument  o  rozwiązaniu  struktur AK 
z 1945 roku. Przy urzędzie gminy zostaliśmy 
powitani przez wójt Iwonę Agnieszkę Łebek 
oraz naszego bohatera- żołnierza AK-  Lesz-
ka  Maliszewskiego.  Były  kwiaty,  uroczysty 
meldunek klas, podziękowania i łzy wzrusze-
nia  Najlepiej  w  tym  momencie  przemówiła 
wspólna „Rota” i biało-czerwone balony wy-
puszczone w niebo przez pierwszaki dla Nie-
podległej na jej setne urodziny.... 

Bohater wydarzenia 
Szczególne  zaangażowanie    uczniów  klasy 

IV  a,  odpowiedzialnych  za  część  artystyczną 
marszu,  związane  było  z  żywą,  bezpośrednią 
relacją dzieci z naszym, gminnym bohaterem, 
żołnierzem  AK,  kapralem  Pilotem,  Lesz-
kiem Maliszewskim. Dotarliśmy nie  tylko do 
świadka, ale  i bohatera wojennych wydarzeń. 
Pan Leszek, lekarz z zawodu, ponadto żeglarz 
i konstruktor modeli samolotów, który przez 
wiele lat pracował z młodzieżą, z miejsca pod-
bił serca dzieci. Potraktował je i nasze spotka-
nie bardzo poważnie. Raczył nas opowieściami 
z dzieciństwa w przedwojennej Polsce. Słucha-
liśmy nie  tylko poważnych historii  o wojnie, 
Marszałku  Piłsudskim  czy  żołnierskim  losie, 
ale  historii  zapamiętanych  oczyma  dziecka. 
Takie  wspólne  przeżycia  sprawiły,  że  dzie-
ci  z  niecodziennym  zaangażowaniem  uczyły 
się  swoich  ról,  przygotowywały  do  marszu. 
Wiedziały, że w finale, przy stalowym pomni-
ku  bohaterów  czekać  na  nich  będzie  bohater 
z krwi i kości, ich kapral Pilot. Spotkają się na 
pewno jeszcze nie raz, być może na kolejnym 
marszu!

 anna loBka-pietras 
nauczycielka, pomysłodawczyni marszu  

Wspólny marsz ulicami Długołęki był dla wszystkich niesamowitym przeżyciem
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Dzieci Niepodległej, złożyły uroczysty meldunek klas
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Marsz Dzieci Niepodległej w Długołęce
powoli zbliża się do końca ju-
bileuszowy rok 2018, w którym 
przypadła 100 rocznica odzyska-
nia przez polskę niepodległości. 
W trakcie całego roku w kraju i za 
granicą, starsze i młodsze dzieci 
niepodległej brały udział w pro-
jektach, inicjatywach, akcjach, 
które miały za zadanie uczczenie 
tej znaczącej rocznicy. 11 listopa-
da braliśmy udział w wyjątkowo 
intensywnej lekcji historii i pa-
triotyzmu. ulicami Warszawy, 
przeszedł wielki marsz narodowy, 
a ulicami Długołęki przeszedł  
wielki marsz szkolny „Dzieci  
niepodległej”.
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sport W gminie

16 października rozstrzygnięty 
został ii ogólnopolski ranking 
Dziennika gazety prawnej  
„aktywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży”. W kategorii gmin 
wiejskich zajęliśmy i miejsce!

celem  rankingu  było  wyłonienie  i  na-
grodzenie  samorządów  wyróżniają-
cych  się  dużą  aktywnością  w  zakresie 
sportu. Jak podają organizatorzy: „Kul-

tura  fizyczna  i  sport  stanowią  w  dzisiejszym 
społeczeństwie  zasadniczą  sferę  kultury  życia 
każdego  człowieka.  Zadaniem  własnym  sa-
morządów,  obok  innych  spraw  publicznych 
o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury 
fizycznej  na  swoim  terenie  działania.  Upo-

wszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wy-
maga od władz samorządowych przeznaczenia 
części  budżetów  na  dofinansowanie  zadań 
związanych z aktywnością ruchową ogółu spo-
łeczności, z uwzględnieniem budowy terenów 
rekreacyjnych  oraz  urządzeń  sportowych”. 
W ramach rankingu niezależna kapituła pod-
dała analizie zagadnienia dotyczące m.in.: licz-
by stowarzyszeń i klubów sportowych działa-
jących na terenie gminy, kwot przeznaczonych 
na wsparcie w  formie dotacji dla podmiotów 
kultury fizycznej, ilości boisk, środków  prze-
znaczonych na budowę obiektów sportowych, 
czy  też  ilość  dzieci  i  młodzieży  sportowo 
uzdolnionej  objętej  wsparciem  w  systemie 
stypendialnym. - Cieszę się niezmiernie z tego 
wyróżnienia. Od wielu lat gmina mocno anga-
żuje się w działania ukierunkowane na sport. 

Te szybko procentują. Widać to także po rok-
rocznie rosnącej liczbie uzdolnionej sportowo 
młodzieży, która uzyskuje stypendia sportowe 
– podsumował wójt, Wojciech Błoński.

mariola gaDula
wydział spraw obywatelskich

Nasza gmina ogłoszona najlepszą w Polsce w zakresie 
aktywizacji sportowej
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Gmina Długołęka  
na najwyższym podium

W poszukiwaniu szachowych 
arcymistrzów
24 września odbyła się kolejna edycja 
Drużynowego Turnieju Szachowego szkół 
podstawowych. Do  rywalizacji stanęło dwa-
naście czteroosobowych drużyn z: Borowej, 
Długołęki, Kiełczowa, Łoziny, Mirkowa, 
Siedlca i Szczodrego. W tym roku najwyż-
sze trofeum wywalczyli uczniowie szkoły 
w Kiełczowie. Na drugim miejscu znaleźli 
się szachiści z Długołęki, a na trzej pozycji 
uczniowie z Mirkowa. Podczas turnieju wrę-

czone zostały także indywidualne wyróż-
nienia. Najwięcej punktów uzyskali: oliwier 
Jokiel (sp kiełczów), marcin mirecki (sp 
kiełczów), inga cesarz (sp kiełczów) 
oraz małgorzata podłowska (sp szczod-
re). Najmłodsi szachiści zostali obdarowani 
upominkami, a wszyscy zwycięzcy medalami 
i nagrodami rzeczowymi. - Gra w szachy 
wymaga opracowania różnych, stale mody-
fikowanych strategii, ciągłego podejmowa-
nia decyzji. To idealny trening dla młodych 
umysłów – mówi Mariola Gadula z wydziału 
spraw obywatelskich.

Echa stadionów
W zeszłym sezonie dwa, gminne kluby awanso-
wały na wyższy szczebel rozgrywkowy, a jeden 
zespół spadł do niższej ligi.

Gks mirków Długołęka w iV lidze
W ramach dodatkowego wsparcia gmina 
przekazała awansującej drużynie ponad 53 
tys. zł Tym samym w bieżącym roku klub 
z Mirkowa otrzymał w sumie 106,6 tys. zł 
dotacji na rozgrywki ligowe. Ponadto z bu-
dżetu gminy przeznaczono kolejnych 10 tys. 
zł w ramach dotacji małych zleceń w trybie 
bezkonkursowym. Kwota ta zostanie wyko-
rzystana na poszerzenie murawy boiska - to 
początek renowacji boiska w Mirkowie.

burza Godzieszowa
Klub awansował w tym roku do „A” klasy, 
co skutkowało zwiększeniem dotacji. Ta 
wyniosła w sumie ok. 24 tys. zł.

GZS Widawa Kiełczów zaliczył spadek z Dol-
nośląskiej Ligi Juniorów (A1 Liga Dolnośląska 
Juniora Starszego). Z uwagi na spadek klub 
zwrócił 12,2 tys. zł z otrzymanej od gminy 
dotacji - do końca 2018 r. GZS Widawa Kiełczów 
wykorzysta 42 470 zł.

sport W skrócie
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Gra wymaga skupienia i uwagi

fo
t. 

m.
 k

rz
em

iń
sk

i

Szachy to także dobra zabawa!
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rok 2018 został ogłoszony przez gminę 
Długołęka jako rok gminnych obcho-
dów 100-lecia odzyskania przez polskę 
niepodległości. W związku z uchwałą 
podjętą przed radnych, wszystkie 
wydarzenia kulturalne nawiązywały do 
kultywowania pamięci i uczczenia tej 
wyjątkowej rocznicy.

Oprócz  inicjatyw  organizowanych  spe-
cjalnie  na  tę  okazję,  nawiązywaliśmy 
do  jubileuszu  również w naszych wy-
darzeniach  cyklicznych.  Akcenty  nie-

podległościowe, biało-czerwone barwy, patrio-
tyczne występy i pieśni mogliśmy podziwiać na 
castingu do Gminnych Talentów 2018, ale tak-
że podczas III Gminnego Dnia Rodziny,  XVIII 
Dniach Gminy Długołęka, Dożynkach Gminy 
Długołęka, V Gminnym Rajdzie Rowerowym 
oraz  na  Święcie  Konia  i  Pielgrzymce  Kon-
nej. Dodatkowo  zorganizowane  były wykłady 

historyczne,  koncerty,  wystawy  tematycz-
ne,  ogłoszony  został  plebiscyt  100  książek  na 
100-lecie odzyskania niepodległości oraz  akcja 
sadzenia 100 drzew przez gminne szkoły.

podsumowanie działań kulturalnych 
Zwieńczeniem  całorocznych  obchodów  było 

uroczyste  spotkanie,  które  odbyło  się  13  paź-
dziernika w  urzędzie  gminy.  Zgromadzeni  go-
ście  mieli  okazję  zaznajomić  się  z    prezentacją 
podsumowują  całoroczne  działania,  wysłuchać 
patriotycznych  pieśni  w  wykonaniu  Zespołu 
Pieśni  i Tańca Ludowego Długołęka oraz kon-
certu gminnej orkiestry z Pasikurowic.  Jednym 
z  najważniejszych  punktów  uroczystości  było  
odsłonięcie  pamiątkowego  pomnika,  który 
uczcił  jubileusz 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę  niepodległości.  Stalowy  orzeł  w  koronie, 
posadowiony  na  granitowym  kamieniu,  został 
wykonany przez mieszkańca naszej gminy - Ja-
nusza Króla.

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

25 października w szkole 
w szczodrem podsumowaliśmy 
tegoroczną edycję programu edu-
kacji ekologicznej “minimalizuję 
i ponownie wykorzystuję”.

p rojekt  dla  uczniów  trwał  od  czerw-
ca  i był prowadzony w szkołach,  a w 
okresie  wakacyjnym  w  Gminnym 
Ośrodku  Kultury  w  Długołęce.  Zor-

ganizowanych  zostało  szesnaście  wyjazdów 
do ośrodków edukacji ekologicznej, w których 
udział wzięło w  sumie  752  uczniów.  -  Prze-
prowadziliśmy  także    warsztaty  stacjonarne 
dotyczące  podniesienia  świadomości  konsu-
menckiej  wśród  uczniów  –  dodaje    Ewelina 
Byra z wydziału ochrony środkowiska. - Dzie-
ci  wzięły  udział  w  projekcie  „Mądrze  kupuję 
i mało śmieci generuję” oraz „Z ekologią za pan 
brat  od  najmłodszych  lat”  -  dopowiada Byra. 
W  przedszkolach  odbyły  się  spektakle  edu-
kacyjne  „Stop  szary  SMOG„  które  obejrzało 
450 najmłodszych uczniów. - Wiem, że smog 
szkodzi  naszemu  zdrowiu  i  że  powinniśmy 
częściej  jeździć na rowerze zamiast  samocho-
dem – relacjonowała mała Kinga, wychowan-
ka przedszkola w Długołęce.

ekologiczne konkursy rozstrzygnięte

Podczas  oficjalnego  spotkania,  które  zakoń-
czyło  tegoroczną  edycję  programu,  ogłoszone 
zostały wyniki konkursu fotograficznego „Przy-
rodnicze perełki gminy Długołęka”. Wyróżnio-
no 12 równorzędnych miejsc. Zwycięskie zdjęcia 
wykonali:  Julita  Kołodziejska,  Gabriela  Strzel-
czyk, Wiktoria  Rachel, Maja Wichuła,  Joanna 
Kaczmarczyk,  Michał  Tężyk,  Julia  Kanclerska, 
Nikodem  Modelski,  Maya  Noculak,  Kornelia 
Modelska, Michał Głodzik, Adrian Kozak. - Pod 
koniec  roku  zostanie wydany  kaledarz, w  któ-
rym  znajdą  się  prace  laureatów  –  dopowiada 
Byra. W konkursie na projekt graficzny pierw-
sze miejsce  zajął Wojciech Pawliński  ze  szkoły 
podstawowej w Brzeziej Łące. Rysunek chłopca 
znalazł  się  na  ekologicznej  bawełnianej  torbie. 
W konkursie na szkolną kronikę wydarzeń eko-
logicznych zwyciężyła szkoła podstawowa w Ło-
zinie.  W  trakcie  spotkania  odbył  się  również 
konkurs  piosenki  ekologicznej.  Po  burzliwych 
obradach  jury  wybrało  w  kategorii  wiekowej 
do  12  lat Maję  Buczak  ze  szkoły  podstawowej 
w Mirkowie, zaś w kategorii wiekowej do 13 lat 
pierwsze miejsce  zajął  Brajan Radzio  ze  szkoły 
podstawowej w Siedlcu.  - Gratuluję wszystkim 
uczestnikom  wyników,  mam  nadzieję  że  bę-

dziecie  świadomymi  konsumentami,  dbającymi 
o  nasze  środowisko  –  komentowała  Karolina 
Woźniak, dyrektor  szkoły w Szczodrem. 

martyna oWczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą 

z życia gminy

Wygrany projekt graficzny już widnieje na ekologicznych 
torbach
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„Szara Piechota” to jeden z utworów, który mogliśmy 
wysłuchać 
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Wraz z młodzieżą drzewa sadził sam marszałek 
Piłsudski. 
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1918 - 2018 

Z myślą o naszej planecie

Kartki z kalendarza będą ukazywać nasze gminne, 
przyrodnicze perełki
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ochrona śroDoWiska 

Wraz z rozpoczętym okresem 
grzewczym przypominiamy 
wszystkim mieszkańcom gminy 
o obowiązującym ustawowowo 
BezWzglęDnym zakazie spalania 
oDpaDóW na terenie nieruchomo-
ści oraz w piecach domowych. 

jest  to  związane  nie  tylko  z  regulacjami 
prawnymi i ochroną środowiska, ale prze-
de  wszystkim  z  troską  o  zdrowie  i  życie 

mieszkańców gminy.  Jednocześnie  informu-
jemy,  że  zgodnie  z  uchwałą  antysmogową 
dla  obszaru  Województwa  Dolnośląskiego 
wprowadzono zakaz stosowania naj-
gorszej jakości paliw stałych: 

n węgla brunatnego oraz paliw stałych produko-
wanych z wykorzystaniem tego węgla, 
n węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnie-
niu poniżej 3 mm, 
n mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzystywaniem, 
n biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20%. 

surowe kary za spalanie niewłaściwych 
odpadów 

Informujemy, że w naszej gminie mogą być 
przeprowadzane  kontrole  palenisk  domo-
wych,  szczególnie  w  budynkach,  z  których 
wydobywający  się  dym  z  kominów  może 
wskazywać  na  spalanie  szkodliwych  odpa-
dów.  Funkcjonariusze  policji  oraz  pracow-

nicy  urzędu  gminy mogą wejść  do  budynku 
w  celu weryfikacji  spalanych w  piecu mate-
riałów. Osoby, które złamią zakaz muszą się 
liczyć z surowymi karami. 

trwa program dofinansowań nowej instala-
cji grzewczej 
Jeśli  są  Państwo  zainteresowani  dofi-

nansowaniem  do  wymiany  starego  pie-
ca  węglowego  na  nową  instalacje  grzew-
czą  –  istnieje  możliwość  ubiegania 
się o przyznanie wsparcia finansowego w ra-
mach nowego programu „Czyste Powietrze” 
realizowanego  bezpośrednio  przez  Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej  we Wrocławiu  –  tłuma-
czy Marta Nawrocka z ochrony środowiska. 
Program  jest  skierowany  do właścicieli  lub 
współwłaścicieli  domów  jednorodzinnych 
–  dopowiada Nawrocka. Więcej  informacji 
znajdą Państwo pod nr telefonu: 713330930,  
713330940  lub  na  stronie  internetowej 
WFOŚiGW  we  Wrocławiu:https://wfo-
sigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-pro-
gramie.

paWeł matysiak
wydział ochrony środowiska

W trosce o nasze  
zdrowie i środowisko 

Każdy z nas ma wpływ na czyste powietrze
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ma pan na swoim koncie niesamowity doro-
bek artystyczny związany z tworzeniem efek-
tów specjalnych na planach filmów, takich jak: 
Quo Vadis, mistrz i małgorzata, pianista, czy 
stara baśń. Jak udało się panu wykreować 
dla siebie taką zawodową przestrzeń? z czym 
wiąże się praca w takim zawodzie?
Efektów  specjalnych  jest  cała  gama,  m.  in.  op-
tyczne, akustyczne, ja zajmuję się efektami design 
effect special. Właściwie stworzyłem ten zawód, 
który w  latach  70.  nie  był w  Polsce  popularny. 
Przeszedłem całą drogę w pionach scenograficz-
nych  od  asystenta  do  scenografa,  stąd  łatwość 
w poruszaniu się w tej przestrzeni. Praca w tym 
zawodzie wiąże się ze stresem, zarwanymi noca-
mi, dużą odpowiedzialnością  i nieprzekraczalny-
mi  terminami.  Niejednokrotnie  nie  było  mnie 
w domu przez pół  roku, gdyż prowadziłem sie-
dem  filmów  jednocześnie.  Z  drugiej  strony  ten 
zawód to ogromne poczucie wolności. Śmialiśmy 
się  z  Beatą  Tyszkiewicz,  że  jesteśmy  „prywacia-
rzami na etacie”. Mogłem wybrać film, który mi 
odpowiadał, sam wyznaczając sobie w ten sposób 
ścieżkę zawodową.

skąd czerpie pan pomysły i inspiracje do pro-
jektowania i tworzenia swoich wizjonerskich 
planów?
Mam  je w głowie  i  zawsze  tak było. Wystarczy 
mi  chwila  i  już wyobrażam  sobie projekt,  który 
później przenoszę na papier. Mam dużą  łatwość 
poruszania  się  po  technologii,  znam  inżynierię 
materiałową. Zdobywałem wiedzę krok po kroku, 
sukcesywnie zaznajamiając się z literaturą w cza-
sach, gdy nie było Internetu. Dużo czasu spędza-
łem w bibliotekach.

praca artysty to ponadprzeciętna ilość godzin 
spędzona w warsztacie. co jest najtrudniejsze 
w  wykonywanym przez pana zawodzie? nie 
pomyślał pan nigdy „mam dość”? zwłaszcza, 
gdy spędzał pan czas na planie, albo w podró-
ży pomiędzy miastami?
Otrzymałem ofertę, aby prowadzić swój warsztat 
w Warszawie. Była to propozycja nader kusząca, 
ale zdecydowałam się osiedlić tu w Bierzycach. Nie 
zabiegam o klientów, to oni znajdują mnie i raczą 
ciekawymi projektami, które z przyjemnością wy-
konuję. Lubię tę pracę i cenię sobie wolność twór-
czą. Jestem zadowolony ze swojego wyboru, choć 
płacę za to dużą cenę, jaką jest praca ponad normę. 

Największą trudnością jest uruchomienie zaliczki 
na ostatnią chwilę. W czasach, gdy robiłem dużo 
filmów, zakładałem swoje pieniądze, które zwra-
cano mi nawet po roku czasu.

Jak odnalazł się pan w nowej erze, w której 
pojawiły się komputery?
Ewoluowała  grafika  komputerowa  i  efekty  spe-
cjalnie, nie miałem szans w tej sferze. Zająłem się 
więc rzeczami, które nie przenikną na ekran kom-
putera. Tworzę scenografie do teatrów, wykonuję 
różne,  twórcze  projekty.  Projektuję wnętrza:  od 
lamp, kinkietów, stolików po autorskie projekty 
wnętrz mieszkalnych oraz przestrzeni publicznej. 
To sprawia mi dużą przyjemność. Niedawno two-
rzyłem windę do iluzji na potrzeby programu typu 
reality show.

Jak młody człowiek odkrywa w  sobie, że 
będzie wykonywał właśnie taki zawód? czy 
odziedziczył pan swój talent po członkach 
rodziny?
Nikt  w  rodzinie  nie  miał  takich  zainteresowań. 
Moja żona śmieje się, że szaleństwo odziedziczy-
łem po dziadkach z Zakopanego, zaś pragmatykę 
po rodzinie z poznańskiego. Wszystko zaczęło się 
chyba od  zakupienia  przeze mnie pianina.  Jedna 
z nóg była nadpalona i długo szukałem kogoś, kto 
by mi tę nogę naprawił. Nie byłem jednak zado-
wolony  z  efektów  i  sam,  robiąc wcześniej  szkic, 
zrekonstruowałem  ją.  Są  niemal  identyczne.  To 
był bodziec, by zetknąć się z tym światem na dłużej.

Jak wygląda pana życie poza pracą? czy znaj-
duje pan czas na odpoczynek, spacer, albo go-
towanie w kuchni?
Nie  mam  czasu,  nie  jeżdżę  na  wakacje.  Byłyby 
to dla mnie „antywczasy”. Nie nadaję się do tego. 
Kuchnia  to  ostatnie miejsce,  gdzie można mnie 
spotkać  -  ponoć  przypalam  herbatę. Moja  żona 
jest artystką  i cieszę się, że myśli  tak  jak  ja. Nikt 
inny nie tolerowałby takiego stylu życia. Potrafię 
złapać sen siedząc 15 minut na krześle i pracować 
bez przerwy.

Jest pan twórcą formy przestrzennej przy 
urzędzie gminy w  Długołęce, będącej zna-
kiem hołdu dla wszystkich bohaterów, któ-
rym zawdzięczamy niepodległą polskę. w jaki 
sposób została ona zrealizowana? 
Jest  zrealizowana metodą wydmuszki, najcięższą 

metodą jednorazową. Nic nie jest odlewane. Ca-
łość składa się z kawałków spawanych i łączonych 
bez  zakładek,  bez podwójnych warstw. Realizo-
wałem ją sam. W takim wykonaniu liczy się duża 
precyzja,  zwłaszcza  że  blacha  jest  bardzo  cienka 
i spawać należy ją w sposób szczególny.

zgłębiając wiedzę na temat pana dokonań, 
moją uwagę przykuł artykuł o  biopleogra-
fie. czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy 
i zdradzić naszym mieszkańcom, czym jest od-
tworzony przez pana sprzęt? 
Biopleograf  służył  do  rejestrowania  obrazu  fil-
mowego oraz projekcji zapisanego obrazu. Został 
skonstruowany  w  1898  roku  przez  Kazimierza 
Prószyńskiego,  polskiego  wynalazcę.  Miałem 
przyjemność  odtworzyć  sprzęt  na  podstawie 
trzech zdjęć i zgromadzonych opisów. Prószyński 
jeździł na uczelnie, wystawiał się na europejskich 
targach  demonstrując  swój  wynalazek,  udzielał 
wywiadów,  po  ty  by  znaleźć  inwestorów.  Trzy 
miesiące studiowałem zdjęcia, artykuły i wyłapy-
wałem smaczki,  szukałem niuansów, obliczałem 
parametry. Nie ma w nim ani  jednej  śrubki  za-
kupionej w  sklepie, wszystko  zostało wykonane 
w myśl  oryginału.  Aktualnie  odtwarzam  taśmę, 
robię próby,  liczę optykę, by w efekcie finalnym 
mogła posłużyć do nagrania filmu.

janusz król jest cenionym artystą, mieszkającym w Bierzycach. o specyfice wyko-
nywanego zawodu, życiu i trudnościach, jakim należy stawić czoła w codziennej, 
wielogodzinnej pracy oraz o poszukiwaniu inspiracji rozmawiała martyna owczarek.

Praca to całe moje życie 
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Forma imponuje precyzją wykonania i dbałością o każdy 
szczegół  
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Trzy zdjęcia i drobne zapiski posłużyły artyście do odtwo-
rzenia biopleografu


