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karolina ożóg: Ma być transparentnie! 
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10 marca zapraszamy wszystkie mieszkanki na gminny dzień kobiet str.7

wicewójt Joanna adamek opowiada o priorytetowych działaniach samorządu w nadchodzącym czasie   str 8-9

przed nami ii charytatywny turniej o puchar wójta gminy długołęka       str. 15

Przedsiębiorco, wypij z nami kawę
Pod taką nazwą rozpoczniemy w marcu cykl spotkań z przedstawicielami 
lokalnego biznesu. Wymiana doświadczeń, budowanie silnych relacji, pozyski-
wanie nowych kontaktów i rynków zbytu przez lokalnych przedsiębiorców – to 
najważniejsze założenie projektu, który chcemy Państwu zaoferować.   str. 14

Gmina Długołęka daje „nadzieję”
Ośrodek Terapii Uzależnień „Nadzieja” w Siedlcu działa od 4 lat, a od stycz-
nia tego roku pomaga osobom zmagającym się z nałogami całkowicie 
bezpłatnie. To jedna z tych instytucji, działających na terenie naszej gminy, 
która wychodzi naprzeciw potrzebom XXI wieku  str. 11

w numerze:

Karolina Ożóg z końcem stycznia została powołana 
na stanowisko skarbnika gminy Długołęka, 
ale zakres obowiązków, odpowiedzialność 
i wiedza merytoryczna w tym obszarze są jej 
doskonale znane. Przez wiele lat pełniła 
tę funkcję w gminie Udanin, 
skąd przeniosła się do podwrocławskiego 
samorządu. 

czytaj str. 5
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z Życia gminy

Szanowni 
Państwo,

oddajemy w Wasze ręce pierwszy tegoroczny numer „Gazety Gmi-

ny Długołęka”. Zmieniony, o większej objętości stron z nakładem 5 

tysięcy egzemplarzy. Będzie dwumiesięcznikiem, drukowanym na 

zwykłym papierze, o wiele tańszym, ale nie o papier przecież chodzi, 

a o zawartość. Zachęcam w szczególności do zapoznania się z wy-

wiadem z wicewójt Joanną Adamek – o minionym okresie naszego 

urzędowania, priorytetowych działaniach w najbliższym czasie oraz 

planach na przyszłość. Pani Adamek to doświadczony samorządo-

wiec, pracujący przed laty w urzędzie gminy Długołęka, a ostatnio 

działający na rzecz lokalnej społeczności Wiszni Małej. 

Chciałbym Państwu przedstawić również Karolinę  

Ożóg – nową skarbnik, która ostatnie lata spędziła na tym 

samym stanowisku w  gminie Udanin. To osoba o  wyso-

kich kompetencjach, sprawdzona w  działaniu, młoda, 

ambitna i  niezwykle skuteczna. Życzę obu Paniom wiele 

satysfakcji z pracy na rzecz naszej gminy.

W imieniu pracowników urzędu chciałbym Państwa również 

zaprosić na: gminny dzień kobiet, który odbędzie się 10 mar-

ca w szkole w borowej, ii charytatywny turniej piłki nożnej 

o puchar wójta (17 marca – szkoła w kiełczowie), z którego  

cały dochód zostanie zebrany dla osób potrzebujących z tere-

nu naszej gminy, jak również na i  spotkanie biznesowe pn. 

„kawa z biznesem” – 22 marca o godz. 9.  Zachęcam do zapo-

znania się z planem inwestycji gminnych, czy rejestrem działań, 

na które otrzymaliśmy i staramy się otrzymać dotacje unijne. 

Wojciech Błoński
wójt gminy  Długołęka

w tym numerze: 
Rewitalizacjia parku w Szczodrem  str. 3
Wójt sprawdzał stan dróg w gminie str. 4
Inwestycje   str. 4
Dotacje na bieżąco  str. 4
Wywiad ze skarbnikiem, Karoliną Ożóg     str. 5
Migawki kulturalne    str. 6
Gminny Dzień  Kobiet           str. 7
Bale seniora   str. 7
Wywiad z wicewójtem, Joanną Adamek  str. 8-9 
„Niania pod osłoną nocy...”, wywiad z Anną Bodak  str. 10
Gmina Długołęka daje „Nadzieję” wywiad z Krzysztofem Derenioem  str. 11
Nie tylko człowiek. Drzewa też walczą ze smogiem  str. 12
Spotkanie edukacyjne „Stop Smog”    str. 12
Wydział spraw obywatelskich  str. 13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej str. 13
Przedsiębiorce, zapraszamy na kawę!  str. 14
Zagraj z wójtem do jednej bramki  str. 15
Witajcie na świecie  str. 15
W zeznaniu PIT ważne jest miejsce Twojego zamieszkania  str. 16 

Informacje z życia gminy 
zawsze  

pod  
ręką!

zapisz się już dziś  
do systemu sisms,  

a będziemy cię  
informować  

o bieżących wydarzeniach,  
imprezach kulturalnych,  

zagrożeniach  
meteorologicznych,  

realizowanych  
inwestycjach,  

awariach  
wodociągowych.
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będzie rewitalizacja parku w Szczodrem

z Życia gminy

na skróty                                na skróty                                na skróty

rusza akcja “płomyk nadziei”
1 marca fundacja “Kilometry Pomocy” roz-
pocznie zbiórkę ogólnopolskiej akcji “Płomyk 
Nadziei”, wspierającej strażaków poszkodo-
wanych podczas pełnienia służby. - Akcja cie-
szy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza 
że pomoc trafia bezpośrednio do poszkodo-
wanych – opowiada współzałożyciel stowa-
rzyszenia i wieloletni wolontariusz, Ryszard 
Mazur. - Rok temu pomogliśmy strażakowi 
z Długołęki poszkodowanemu podczas akcji 
i zakupiliśmy wózek inwalidzki – podsumowu-
je Mazur. 

nowe szatnie w mirkowie
16 marca o godz. 15 GKS Mirków Długołęka 
zainauguruje rozgrywki piłkarskie meczem 
z MKS Wołów. Wszystko wskazuje na to, że 
uczyni to już przed własną publicznością .
W 2018 roku piłkarze GKS-u wywalczyli 
historyczny awans do IV ligi. Ich obiekt nie 
spełniał jednak wymogów licencyjnych tej 
klasy rozgrywkowej, dlatego jesienne spotka-
nia domowe zawodnicy rozgrywali gościnnie 

w Łozinie. Konkretnie chodziło o względy 
infrastrukturalne - za ciasne szatnie i nie-

wielkie trybuny, które nie mogły pomieś-
cić kibiców zespołu gości, niewymiarowe 
boisko. Urzędnicy pozytywnie rozpatrzyli 
wniosek klubu o uzupełnienie braków 
w infrastrukturze. Prace mają zostać 
wykonane na początku marca, by drużyna 
bez najmniejszych problemów mogła wyjść 
na boisko. - Do tego czasu gmina postawi 
4 nowe baraki szatniowe dostosowane do 
wymogów licencyjnych, dostosuje murawę 
boiska do rozgrywek oraz zadba o trybuny 
dla kibiców - przekonuje Wojciech Błoński, 
który nadzoruje projekt.

udzielamy pomocy pani wiesi
Mieszkanka Brzeziej Łąki, pani Wiesia jest 
osobą z niepełnosprawnością, zmagającą się 
z urazem kręgosłupa. Warunki mieszkaniowe 
seniorki są fatalne, brakuje bieżącej wody, 
ogrzewania, łazienki i toalety. Aby przetrwać, 
potrzebuje generalnego remontu domu – 
całkowity koszt to 30 tysięcy złotych.  Miesz-
kanką zajęła się Fundacja Centrum Pomocy 
Seniorom Dignum, której akcję pn. „Mój dom 

– moje godne miejsce” patronatem objął wójt 
Wojciech Błoński.Jeśli jesteście zaintereso-
wani pomocą prosimy o kontakt z fundacją. 
Na stronie: pomagam.pl/przywrocicgodnosc 
trwa zbiórka funduszy. 

adres redakcji i wydawcy: Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl. redaktor naczelny: Wojciech Błoński.  
wydawca: Wojciech Błoński  – Wójt Gminy Długołęka. druk: Polska Press Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. nakład – 5000 egz.

Piłkarze z Mirkowa rundę jesienną rozegrali na wyjeździe 
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Historyczny awans do IV ligi
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Pomóc może każdy 
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18 lutego w urzędzie gminy w Długo-
łęce parafowane zostały wszystkie 
dokumenty dotyczące tej inwestycji. 
Będzie ona podzielona na trzy eta-
py i pochłonie ponad 7 730 000,00 
złotych, a termin jej realizacji to 
październik tego roku. 

co ważne, gmina Długołęka otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 2 981 
050,87 zł na projekt w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 2014-2020. - Dzięki 
temu zrealizujemy kompleksową inwestycję, 
która przywróci właściwy charakter parku, 
jako atrakcyjnego miejsca aktywnego wypo-
czynku dla mieszkańców całej gminy. W ra-

mach projektu powstaną nowoczesne place 
zabaw oraz place i ścieżki edukacyjne, sportowe 
i wypoczynkowe. Rewitalizacji i modernizacji 
poddane zostaną ścieżki, parking oraz elementy 
małej architektury –  wyjaśnia Dagmara Parfa-
nowicz z wydziału pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych.

Dodatkowo gmina otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 350 259,69 zł na 

równoległy projekt „Rewitalizacja parku 
w Szczodrem - zagospodarowanie terenów 
zielonych” z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.  W ramach zadania zre-
witalizowane zostanie przeszło 87 tys. m2 
powierzchni parku. Projekt zakłada nasa-
dzenia młodych drzew, krzewów, pnączy, 
bylin i roślin cebulkowych. Odtworzone zo-
staną powierzchnie trawiaste poprzez zało-
żenie trawników sianych, darniowych i łąk 
kwietnych. - Ważny jest również fakt, że 
bezpośrednio po podpisaniu umowy z wy-
konawcą, gmina wystąpi o zwiększenie do-
tacji o dodatkowe 750 000,00- złotych – do-
daje Dagmara Parfanowicz. – Chcemy, by to 
miejsce odzyskało swój dawny blask i stało 
się centrum spotkań wszystkich mieszkań-
ców. To ważna inwestycja i w moim odczu-
ciu wyjątkowa szansa na sfinansowanie jej 
ogromnej części ze środków zewnętrznych, 
dlatego podjęliśmy decyzję o podpisaniu tej 
umowy – komentował wójt gminy Długołę-
ka Wojciech Błoński.

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Park w Szczodrem zyska nowe oblicze
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Niebawem mieszkańcy gminy będą mogli spędzać czas wolny w nowym parku
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z Życia gminy / inwestycJe / zewnętrzne Środki Finansowe

 InWestycje W trakcIe reaLIZacjI

drogi 
n Drogi o nawierzchniach gruntowych lub 
wzmocnionych tłuczniem, klińcem lub innym 
materiałem będą na terenie gminy Długołęka 
naprawiane poprzez wykonywanie równania 
ich nawierzchni w okresie od wiosny do jesieni 
bieżącego roku. 

n Drogi będą naprawiane w poszczególnych 
miejscowościach po uprzednim ich przeglą-
dzie wspólnie z sołtysem danej miejscowości. 
Wykonawca naprawę dróg będzie dokonywał 
po otrzymaniu zleceń jednostkowych, zaś po 
wykonaniu prac będą odbywały się odbiory. 
Naprawy będą dokonywane w miejscowoś-
ciach, aż do ostatecznego terminu zakończe-
nia umowy przewidzianego na 15 grudnia 
2019r., lub do wyczerpania środków finanso-
wych przewidzianych na ten cel.  
Dodatkowo informujemy, że aby drogi 
gruntowe mogły być naprawiane musi być 
spełnionych kilka warunków takich jak: 
- odpowiednie warunki pogodowe (brak 
opadów, przymrozków itp.), 

- odpowiedni stan nawierzchni drogowej 
(musi być sucha).

projekty dróg
W tym roku rozpoczęte zostaną projekty dróg 
w Kiełczowie:
n  ul. Wiosenna (od. ul. Modrzewiowej do ul. 

Brzozowej) wraz z sięgaczami 
n  ul. Lipowa 
n  ul. Brzozowa 
n  ul. Akacjowa (od ul. Brzozowej do ul. Mlecz-

nej) 
n   ul. Akacjowa (od placu zabaw do ul. Krętej) 
n  łącznik ul. Wilczyckiej z ul. Szkolną oraz 

droga przy sklepie Rabat 
n  ul. Makowa

n  Do remontu/ przebudowy planowany jest 
fragment ul. Złotej i ul. Dębowej w Wilczy-
cach.

kanalizacja 
W Rakowie i Bielawie trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej. Wykonawca zobowiązał się do 
zakończenia wszystkich robót oraz budowy 
przyłączy do dnia 15.05.2019r.
Przyłącza zostaną wybudowane jedynie dla 
nieruchomości, których właściciele podpi-
sali umowę z gminą na ich zaprojektowanie 
i wybudowanie. W przypadku wątpliwości 
prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem 
merytorycznym: Panią Ewą Lejman  
tel. 71 323 0 215.  Jakość dróg jest w stanie katastrofalnym
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Wójt sprawdzał stan dróg w gminie
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13 lutego wójt po raz kolejny wybrał się osobiście 
do Kiełczowa , odwiedzając ulicę Akacjową, 
Wiosenną Polną, Modrzewiową i Lipową tuż 
po równaniu. - Chciałbym poinformować, że 

w pierwszym okresie urzędowania podjąłem decyzję o zle-
ceniu wykonania projektu dróg, których stan jest na tyle 
poważny, iż nie może dłużej czekać na modernizację – ko-
mentował Błoński. Przy okazji wójt odwiedził ul. Sportową, 
tak by sprawdzić na jakim etapie jest realizowana wymiana 
kostki brukowej, oraz ulicę Zieloną rozmawiając z miesz-
kańcami liczącymi na poprawę stanu ich nawierzchni.

Pracy związanej z poprawą jakości dróg w naszej gminie 
jest naprawdę sporo. Większość miejscowości od dawna 
wnioskuje o modernizację, wyrównanie, czy wylanie asfal-
tu. - Obiecuję, że krok po kroku będziemy poprawiać jakość 
gminnych dróg i – tam gdzie to możliwe – intensyfikować 
działania związane z ich naprawą – podsumował Błoński.

 martyna owczarek 
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

  Dotacje na BIeżąco
i. na co znamy wyniki naborÓw:

n  W ramach programu Lokalny Animator 
Sportu 2019 z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, wniosek dotyczący animatorów 
prowadzących zajęcia na boiskach Orlik 
2012 w Kiełczowie, Łozinie i Brzeziej 
Łące otrzymał w tym roku większe  
dofinansowanie w wysokości  
32 400,00 zł. 

n  Wniosek o dofinansowanie pn. „Organi-
zacja zajęć sportowych z zakresu nauki 
pływania dla uczniów klas pierwszych 

Szkół Podstawowych z Gminy Długołęka” 
w ramach Programu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Umiem Pływać” w ramach za-
dania „Sport dla wszystkich” działania „Upo-
wszechnianie sportu dzieci i młodzieży” 
otrzymał dofinansowanie  w wysokości  
67 670,00 zł. Projekt obejmie uczniów klas 
pierwszych, ze wszystkich szkół podstawo-
wych gminy Długołęka.

n Wniosek o dofinansowanie w ramach 
Programu Wieloletniego Senior+ na 
lata 2015-2020 z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu otrzymał 

dofinansowanie w wysokości: 24 640,00 zł. 
Projekt dotyczy utworzenia i wyposażenia 
„Klubu Seniora +” w istniejącej świetlicy 
w Bykowie. 

ii. na co złoŻyliŚmy wnioski  
o doFinansowanie:
n  W ramach Programu: RPO WD 2014-

2020 Poddziałanie 10.1.2. Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- ZIT WrOF, 
złożyliśmy wniosek o dofinansowa-
nie pn. „Dobry start przedszkolaka 

w gminie Długołęka”. Projekt dotyczy 
uruchomienia nowych miejsc oraz do-
datkowych zajęć edukacyjnych w nowo 
budowanym przedszkolu w Borowej. 
Wartość wnioskowanej dotacji:  
924 480,06 zł

n  W ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH +”, złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie na funkcjono-
wanie 50 istniejących miejsc w gminnym 
żłobku w Długołęce. Wartość wnioskowa-
nej dotacji: 850 388,00 zł.

Krok po kroku będziemy poprawiać jakość dróg
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wywiad

dochodów gminy to wpływy właśnie z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, dość powie-
dzieć, że zaledwie przy 1000 mieszkańców de-
klarujących w zeznaniu podatkowym PIT fak-

tyczny adres zamieszkania, wpływy do gminnej 
kasy mogą przekroczyć ponad 2 miliony złotych, 
zatem proszę sobie wyobrazić, jak wiele działań 
można z tych środków sfinansować. Dla przykła-
du – roczne utrzymanie funkcjonowania straży 
pożarnej to prawie 700 tysięcy złotych, dlatego 
należy uświadamiać mieszkańców – w szczegól-
ności napływowych – że niewielki gest w skali 
globalnej jest niezwykle istotny. 

Aby usprawnić pracę urzędu wpro-
wadziła Pani nowy program, którego 
głównym celem jest transparentność 
oraz przejrzystość w prowadzeniu co-
dziennych rozrachunków gminy. Planu-
je Pani kolejne rewolucje w  pracy na-
szego samorządu?
- Rewolucja to za duże słowo, jestem zwolen-
niczką działań ewolucyjnych. Program finan-
sowy, który wprowadzamy ma ostatecznie 
usprawnić pracę urzędników, dać im narzędzie 
do stałej kontroli wydatków w zakresie pro-
wadzonych przez nich referatów oraz ułatwić 
nadzór nad przepływem umów i finansów. 
Pozwoli on również wyeliminować niebezpie-
czeństwo zaciągnięcia zobowiązania bez zabez-
pieczenia odpowiednich środków w budżecie, 
co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia 
dyscypliny budżetowej i grożących konsekwen-
cji dla wójta. Dziś być może część pracowników 
przyzwyczajonych do wcześniejszego systemu 

może być nastawiona nieprzyjaźnie do tej zmia-
ny, ale w ostatecznym rozrachunku usprawni 
to działanie wszystkich wydziałów naszego 
samorządu i pozwoli zaoszczędzić czas w szcze-
gólności podczas planowania budżetu. W przy-
szłości planujemy również wziąć udział w pro-
jekcie nacoidamojepieniadze.pl – czyli aplikacji, 
która pozwoli mieszkańcom śledzić wydatki 
publiczne w konkretnych obszarach. Z tej apli-
kacji korzystaliśmy jako samorząd w Udaninie 
i spełniał on znakomitą rolę informacyjną – 
gmina – mieszkaniec. Ma być transparentnie 
i przejrzyście.

Rozmawiała 
martyna owczarek

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą 

Karolina Ożóg z końcem stycznia została 
powołana na stanowisko skarbnika 
gminy Długołęka, ale zakres obowiąz-
ków, odpowiedzialność i wiedza meryto-
ryczna w tym obszarze są jej doskonale 
znane. Przez wiele lat pełniła tę funkcję 
w gminie Udanin, skąd przeniosła się do 
podwrocławskiego samorządu. 
Wcześniej pracowała Pani w  gminie 
Udanin. To zdecydowanie mniejsza gmi-
na od Długołęki. Czy zatem obowiązki 
i  odpowiedzialność obecnie będą rów-
nież większe?
- W gminie Udanin pełniłam funkcję skarbnika 
przez prawie 11 lat. Zdecydowanie jest to mniej-
sza gmina, ale obowiązki i odpowiedzialność na 
tym stanowisku są porównywalne, bez względu 
na wielkość samorządu. W dużym samorządzie 
jest natomiast nieporównywalnie większy zakres 
spraw i zadań do zrealizowania. Duży budżet 
daje wiele możliwości inwestowania we wszyst-
kich obszarach działalności gminy, poszukiwa-
nia ciekawych rozwiązań na sfinansowanie tych 
zadań, co czasami rodzi problemy natury choćby 
prawnej i to z pewnością będzie wymagało więk-
szego nakładu czasu i pracy.

Dlaczego zdecydowała się Pani przyjąć 
ofertę pracy w gminie Długołęka?
- Bo lubię wyzwania i jestem merytorycznie 
przygotowana do tej pracy. Rozmawialiśmy dłu-
go z Wojciechem Błońskim na temat mojego 
stanowiska i w pełni zaakceptowałam stawiane 
przez niego warunki. Utożsamiam się z filozo-
fią prowadzenia projektów przez nowego wójta 
i mam podobne wyobrażenie o tej pracy. 

Jakie priorytetowe działania czekają 
na Panią w 2019 roku?
- Przede wszystkim stała kontrola nad zasadnoś-
cią wydawania publicznych pieniędzy, współ-
działanie i nadzór w sporządzaniu wniosków 
o pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym 
również środków unijnych, w dalszej części pro-
wadzenie kontroli merytoryczno-finansowej, 
aż do ostatecznego rozliczenia. Tych działań 
jest oczywiście zdecydowanie więcej, natomiast 
mam świadomość, że te wymienione powyżej są 
niezbędne do dobrego funkcjonowania wydzia-
łów podległych mojej osobie. 

Obecnie trwa akcja „Zeznaj na swoją 
korzyść”, której celem jest przekona-
nie jak największej liczby mieszkańców 
do wpisywania w  deklarację PIT fak-
tycznego adresu zamieszkania. Dlacze-
go jest to takie ważne?
- Ponieważ jest to jedno z najważniejszych źródeł 
finansowania gminnych inwestycji. Spora część 

Ma być transparentnie i przejrzyście! 
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„W przyszłości planujemy również 
wziąć udział w projekcie  
nacoidamojepieniadze.pl  

– czyli aplikacji, która pozwoli 
mieszkańcom śledzić wydatki 

publiczne w konkretnych  
obszarach”

„Spora część dochodów gminy 
to wpływy właśnie z podatku 

dochodowego od osób  
fizycznych, dość powiedzieć,  

że zaledwie przy 1000  
mieszkańców deklarujących 
w zeznaniu podatkowym PIT 

faktyczny adres zamieszkania, 
wpływy do gminnej kasy mogą 

przekroczyć ponad 2 miliony 
złotych, zatem proszę sobie 
wyobrazić, jak wiele działań 

można z tych środków  
sfinansować”

Karolina Ożóg jest zwolenniczką 
działań ewolucyjnych
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kultura w gminie

      Migawki kulturalne

projekt „czytam sobie”
W lutym w gminnych bibliotekach roz-
poczęła się realizacja II edycji projektu 
wydawnictwa Egmont „Czytam sobie”, 
adresowanego do dzieci rozpoczynających 
naukę czytania.
Hasło akcji - Czytam sobie! Mogę być, kim 
chcę! - zwraca uwagę na fakt, że doświad-
czenia, które wynosimy z czytania książek, 
pozwalają nam z większą pewnością siebie 
dążyć do realizacji marzeń oraz odkrywania 
swojej przyszłej drogi zawodowej. Każdy 
rodzic chce, żeby jego dziecko odniosło 
w życiu osobisty i zawodowy sukces. 
Samodzielne czytanie to pierwszy i najważ-
niejszy krok w tym kierunku. W naszych 
bibliotekach uczestnikami projektu będą 
siedmiolatki, a swoimi działaniami obejmie-
my łącznie około 300 dzieci.

Ferie w bibliotece

W pierwszym tygodniu ferii zimowych 
biblioteka w Łozinie zaprosiła dzieci do 
udziału w ciekawych zajęciach. Tematem 
przewodnim  była sztuka – plastyka, teatr 
i iluzja. Posługując się techniką kolażu 
dzieci na warsztatach plastycznych  wy-
konały  piękne zimowe pejzaże. Drugiego 
dnia „Ferii w bibliotece” uczestnicy mogli 
obejrzeć wspaniały spektakl pt. „Opowie-
ści z teczki Profesora Książeczki” w wyko-
naniu teatru Maska z Krakowa. Na zakoń-
czenie  mistrz iluzji  pokazał  prawdziwie 
magiczne sztuczki. Było bardzo ciekawie 
i wszyscy bawili się znakomicie!

„kodowanie w bibliotece”
W najbliższym czasie biblioteka  w Długo-
łęce zaprosi dzieci na zajęcia programo-
wania i kodowania. Znaleźliśmy się wśród 
85 bibliotek z całego kraju, które dostały 
się do prestiżowego programu „Kodowa-
nie w bibliotece”, dzięki któremu  nasza 
biblioteka wzbogaciła się o 3 tablety, 3 
gry edukacyjne Scottie Gol oraz 3 robo-
ty Phonton. Pozwoli to nam rozszerzyć 
ofertę edukacyjną związaną z nowymi 
technologiami. W bibliotece będą odby-
wać się warsztaty programowania i ko-
dowania, dzięki którym dzieci będą miały 
możliwość ćwiczenia swoich kompetencji 

w tym zakresie. Programowanie rozwi-
ja logiczne myślenie, uczy rozwiązywać 
problemy, a przy tym jest świetną zabawą. 
Zapraszamy!

„mała książka – wielki człowiek”
W ciągu całego 2019 roku będziemy kon-
tynuować udział  w kampanii społecznej 
Instytutu Książki „Mała książka – Wielki 
Człowiek” kierowanej do trzylatków i ich 
rodziców. Ma ona na celu promowanie  
wartościowej literatury dla dzieci  i wska-
zywanie korzyści wynikających z czytania 
dzieciom już od pierwszych miesięcy 
życia. W ramach projektu dzieci uczą się  
korzystania z biblioteki, przy zapisie otrzy-
mują wyprawkę czytelniczą składającą się 
z książeczki, legitymacji czytelniczej  i bro-
szurki dla rodziców. W tym roku  zapra-
szamy do uczestnictwa dzieci urodzone 
w 2016 roku.

legimi – czytaj ebooki  
i słuchaj audiobooki  
bez limitu.
Przypominamy, że GBP w Długołęce 
umożliwia  swoim czytelnikom bezpłatne 
korzystanie z ebooków i audiobooków 
dostępnych w serwisie Legimi. Każdy 
czytelnik może otrzymać w bibliotece 
specjalny kod  pozwalający na korzysta-
nie z 25 000 ebooków znajdujących się 
w ofercie serwisu.

gminny ośrodek kultury

n 23 stycznia w sali konferencyjnej urzędu 
gminy w Długołęce, odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie z cyklu „ Spotkania 
z ciekawymi ludźmi”.  Tym razem miesz-
kańcy gminy mieli okazję poznać legendę 
piłki nożnej Antoniego Piechniczka, który 
w humorystyczny sposób opowiedział 
o swoim życiu osobisty, jak i zawodowym 
oraz o kulisach związanych z pracą trenera 
reprezentacji Polski. 

Po spotkaniu każdy mógł kupić książkę 
z biografią Antoniego Piechniczka, na 
której trener składał swój autograf.

n W dniach 18-25 stycznia w świetlicach 
wiejskich w Bielawie, Bykowie, Śliwicach, 
Pasikurowicach, Oleśniczce, Kątnej, Stępi-
niu i Brzeziej Łące odbyło się tegoroczne 
Wspólne Kolędowanie, przy akompaniamen-
cie Anny Doliny-Kucharzak i Dariusza Mroza. 
Gminny Ośrodek Kultury dziękuje sołectwom 
za pomoc w organizacji, wspaniałą atmosfe-
rę i udział w kolędowaniu.

n Podczas tegorocznych ferii z Gok-iem 
królowała muzyka. Uczestnicy zajęć mogli 
poznać dwa nurty muzyczne reggae i beat-
box. Każda z grup turnusowych pracowała in-
tensywnie przez dwa tygodnie pod bacznym 
okiem Grzegorza Wlaźlaka, Konrada Moż-
dżenia (członków zespołu Bethel) i Jakuba 
Żmijewskiego( ZGAS) dwukrotnego Mistrza 
Polski WBW Polish Beatbox Battle (2005-
2006),  nad materiałem, który w piątkowe 
popołudnia przedstawili swoim rodzicom 
i znajomym. Efekty tej pracy były zaskakujące 
nawet dla prowadzących warsztaty, do-
świadczonych muzyków, i odsłoniły ogromny 
potencjał i talent drzemiący w uczestni-
kach zajęć feryjnych.Wśród innych atrakcji 
i ciekawych zajęć jakie zostały przygotowane 
podczas tegorocznych ferii była wycieczka 
do wrocławskich podziemi na Placu Sol-
nym, gdzie mieści się kompleks Movie Gate.
Uczestnicy wycieczki poznali sekrety filmu, 
a dokładniej jak są tworzone stroje, rekwi-
zyty i efekty specjalne w takich filmach jak 
m.in. Harry Potter czy Matrix. Zwiedzanie 

podsumowała krótka lekcja chemii z użyciem 
ciekłego azotu. Eksperymenty były bardzo 
ciekawe, a uczestnicy aktywnie brali w nich 
udział.

n 12 lutego sali konferencyjnej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Długołęce odbył się 
pierwszy w tym roku Muzyczny Wieczór dla 
Przyjaciół. To była prawdziwa uczta muzyczna, 
a wszystko za sprawą rosyjskiego zespołu 
VOLNIJ DON / Traditional COSSAK Songs. 
Zespół z porywającą ekspresją sceniczną 
odkrył przed uczestnikami fragment trady-
cyjnej kultury kozackiej prezentując etniczne 
pieśni Kozaków zamieszkujących od wielu 
pokoleń wsie i miasteczka nad rzeką Don na 
obszarze dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Ich muzy-
ka, niezwykle różnorodna w swoim nastroju 
i energetyce, opowiada zarówno o trudach 
życia, nieszczęśliwej miłości i wojnie, ale rów-
nież tych niezwykle radosnych i ekspresyjnych 
chwilach, o szczęśliwym życiu Kozaków i ich 
potrzebie wspólnego biesiadowania. Zespół 
VOLNIJ DON z wielkim profesjonalizmem 
muzycznym i wokalnym odkrył w 1,5 godz. 
programie ten niezwykle oryginalny i mało 
znany w Polsce fragment tradycyjnej kultury 
kozackiej. Szczerość przekazu oraz świetny 
kontakt z publicznością podczas koncertu 
zaowocował owacjami na stojąco i prośbami 
o bis. Po koncercie uczestnicy mieli okazję 
skosztować tradycyjnych rosyjskich taratu-
szek i kupić płyty naszych gości z autografami.

n 5 marca o godzinie 17:00 w sali wysta-
wowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dłu-
gołęce  z okazji Dnia Kobiet odbędzie się 
wernisaż prac malarki, poetki, mieszkanki 
Długołęki Ewy Jednoróg „ Kobieta w ma-
larstwie”. Wystawę będzie można oglądać 
do 12 marca.

n 19 marca  o godz. 17:00 w sali konferen-
cyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Dłu-
gołęce odbędzie się „Muzyczny Wieczór 
dla Przyjaciół”, podczas którego wystąpi 
młodzieżowy zespół BEE FREE, działający 
przy Gok Długołęka, prowadzony przez 
Martę Mackiewicz. Młodzi artyści przedsta-
wią utwory nad którymi pracują przez cały 
rok podczas cotygodniowych warsztatów 
wokalnych.

Sztuka, teatr i iluzja - tak wyglądają ferie w bibliotece 
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Trener ma niesamowitą charyzmę i poczucie humoru
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Hej Kolęda, Kolęda!
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Reggae i beatbox nie mają przed dziećmi tajemnic
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Muzyka i kultura Kozaków to piękna biesiada

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 g
ok

 
fo

t. 
Fr

ee
pi

k.
co

m



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

z Życia gminy

bale seniora – nasza karnawałowa tradycja
Tradycyjnie, jak co roku  
w okresie karnawału seniorzy  
z naszej gminy mięli okazje  
spotkać się i wspólnie spędzić  
czas podczas Balów Seniora.  
W tym roku zaplanowanych  
zostało aż 9 imprez.  

B ale seniora na stałe wpisały się do 
kalendarza gminnych imprez. To 
świetna okazja do spotkania się ze 
znajomymi, sąsiadami, rówieśnika-

mi i spędzenia czasu w swoim gronie przy 

dobrej muzyce i pysznym jedzeniu. Oprócz 
poczęstunku przygotowywanego przez 
szkoły i oprawy muzycznej w tym roku do-
datkową atrakcją dla seniorów była foto-
budka. Każdy z uczestników zabawy mógł 
zrobić sobie zdjęcie, wydrukować na miejscu 
i zabrać ze sobą jako pamiątkę. Na wybra-
nych balach wystąpił także Teatr Pantomi-
my Blejkatt z Bielawy. Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnych wyborów króla i królowej balu 
oraz szalonej zabawy na parkiecie. Dziękuje-
my wszystkim seniorom, za wspólną zabawę 
i zapraszamy na przyszłoroczne bale. 

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą W tym roku w Borowej został pobity rekord frekwencji
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W Łozinie tytuł wytańczyły sobie dwie Królowe
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Wybrane bale autrakcyjnił występ Teatru Pantomimu Blejkatt
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…pod taką nazwą odbędzie się w tym roku 
Gminny Dzień Kobiet, który – tradycyjnie już – 
zagości w progach szkoły podstawowej w Bo-
rowej. Panie będą mogły wziąć udział w panelu 
dyskusyjnym, bezpłatnie skorzystać z porad 
specjalistów od wizerunku, czy usług fryzjer-
sko-kosmetycznych.

w specjalnie zaaranżowanej kawiarence będzie 
okazja do wspólnych dyskusji, wymiany do-
świadczeń, a co więcej – udziału w panelu dys-
kusyjnym. - Jest to nasze święto, chciałabym 

żeby każda z Pań nie tylko miała okazję do poprawy ma-
kijażu, czy ułożeniu nowej fryzury, ale również wyniosła 
szereg potrzebnych informacji z wystąpienia Katarzyny 
Stróżyńskiej, która opowie o porozumieniu międzypoko-

leniowym. Temacie istotnym w dzisiejszych czasach – ko-
mentuje Kamila Kochaniec z wydziału promocji i współ-
pracy z zagranicą i dodaje. - Interaktywne zadania pomogą 
nam dotrzeć w głąb siebie i wypracować metody, które 
pozwolą każdej z Pań postawić się w roli mamy i córki. 

W trakcie trwania imprezy każda z Pań z pewnością 
znajdzie coś dla siebie, ale zależy nam również na pro-
mowaniu lokalnych przedsiębiorców. - Na terenie na-
szej gminy mamy wiele różnorodnych firm, dlatego też 
szczególny nacisk kładziemy na ich wybór podczas na-
szych imprez – komentuje wicewójt, Joanna Adamek. 
- Będą serwowane domowe wypieki stworzone przez 
koła gospodyń wiejskich, wyroby rękodzielników, pora-
dy dietetyczne, czy usługi związane ze spędzaniem czasu 
wolnego – dodaje Adamek.

martyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

kobieta ma siłę,  
nie wiesz, jak wielką?
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wywiad numeru

Zawodowo związana jest z samorządem od 15 lat. Przez kilka lat realizowała zadania w urzędzie gminy Długołęka na stanowisku kierownika wydziału 
planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, a w latach 2012 – 2018 pracowała na rzecz mieszkańców gminy Wisznia Mała jako kierownik  
referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. działalność samorządową zna zatem od podszewki, dlatego w listopadzie  
wojciech błoński powierzył jej obowiązki wicewójta. Z Joanną Adamek rozmawiamy o rozwoju naszej gminy, obowiązkach i planach na najbliższe lata.

Joanna adamek: nie ma      problemów, są wyzwania!
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Joanna Adamek od listopada ubiegłego roku 
pełni w gminie funkcję wicewójta



Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece  Gazeta Gminy Długołęka                                     9

wywiad numeru

Minęły trzy miesiące od kiedy ob-
jęła pani stanowisko wicewójta 
w  gminie Długołęka. Jak ocenia 
Pani ten czas?
To czas wytężonej pracy ukierunkowanej na 
prawidłowe i niczym niezaburzone działa-
nie urzędu, pomimo faktu, że – jak wszyscy 
pamiętamy – w gminie Długołęka doszło do 
zmiany na stanowisku wójta. To był okres 
nie tylko wielu rozmów z pracownikami 
urzędu, ale przede wszystkim z mieszkańca-
mi Był to czas zbierania informacji na temat 
prowadzonych, jak i planowanych na tere-
nie gminy inwestycji oraz diagnozy proble-
mów i zdefiniowania potrzeb.

Jakie działania priorytetowe Pani 
zdaniem należy podjąć w kontekście 
rozwoju gminy?
Za najważniejsze należy uznać działania 
zmierzające do rozbudowy szeroko rozu-
mianej infrastruktury, ale również weryfi-
kację obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, często 
niespełniających oczekiwań mieszkań-
ców oraz niepozwalającym na harmonijny 
i zrównoważony rozwój gminy. Dla mnie 
osobiście niezwykle istotne jest obudzenie 
ducha samorządności w mieszkańcach i za-
chęcenie ich do aktywnego uczestnictwa 
w życiu lokalnej społeczności. Krótko mó-
wiąc – nic o nas bez nas! W ciągu ostatnich 
trzech miesięcy podczas spotkań z miesz-
kańcami wielokrotnie słyszałam głosy po-
dziękowania za możliwość rozmowy i oso-
bistego spotkania, kierowane zarówno do 
wójta jak i do mnie. Nie wyobrażam sobie, 
jak moglibyśmy działać na rzecz mieszkań-
ców naszej gminy, nie rozmawiając z nimi. 

Na posiedzeniu Rady Gminy omawia-
ne były kluczowe kwestie: dróg, ka-
nalizacji, ścieżek rowerowych, rewi-
talizacji parku w Szczodrem. Czy uda 
się sprostać założeniom, a  zarazem 
wdrożyć nowe projekty, których nie 
brakuje?
Gmina to żywy organizm. Spodziewam 
się, że na każdej sesji rady gminy omawia-
ne będą tematy związane z trwającymi, czy 
też planowanymi inwestycjami. Dzisiaj – po 
prawie trzech miesiącach od objęcia urzę-
du przez nowego wójta - w wyniku doko-
nanych przez ten czas konsultacji, poczy-
nionych ustaleń na podstawie posiadanych 
przez urząd dokumentów oraz odbytych 
spotkań, nie wykluczamy korekty przyję-
tych w opracowanym przez poprzednich 

włodarzy projekcie budżetu. Zapewniam, 
że mieszkańcy będą o wszystkim informo-
wani na bieżąco – czy to za pośrednictwem 
radnych z poszczególnych okręgów, czy też 
za pośrednictwem wykorzystywanych przez 
urząd mediów.

Mieszkańcy Gminy – w szczególności 
osiedli nowo wybudowanych – od lat 
narzekają na stan bocznych dróg do-
jazdowych. Dlaczego tyle czasu zaj-
muje modernizacja tych tras? Drogi 
gminne w  innych miejscowościach 
też czekają na modernizację. Jest 
szansa na szybką reakcję w tej kwe-
stii?
Jesteśmy w urzędzie od trzech miesięcy, 
mam swoją opinię na ten temat, jednak 
w tym miejscu zachowam ją dla siebie. Jed-
nocześnie pragnę zapewnić, że polepszenie 
jakości dróg na terenie gminy Długołęka 
jest jednym z priorytetów wójta, oraz że 
dołożymy wszelkich starań, aby czas trwa-
nia procedur związanych z przygotowaniem 
poszczególnych inwestycji skrócić do nie-
zbędnego minimum. Pierwsze efekty już 
widać – na sesji w styczniu bieżącego roku 
wprowadzono do budżetu pozycję dotyczącą 
opracowania dokumentacji projektowej dla 
ulicy Spacerowej w Mirkowie w związku ze 
złożoną przez Wrocław deklaracją partycy-
powania w kosztach jej urządzenia. Ponadto 
podjęto kroki zmierzające do wszczęcia pro-
cedury zaprojektowania dróg m.in. w ob-
rębie wsi Kiełczów, które w naszej ocenie 
powinny być zrealizowane w pierwszej ko-
lejności.

Czy Centralna Oczyszczalnia Ście-
ków jest dziś koniecznym rozwiąza-
niem?
Z posiadanych przez urząd dokumentów 
oraz z przekazanych nam informacji zarów-
no przez pracowników urzędu, jak i przez 
przedstawicieli Zakładu Usług Komunal-
nych w Kiełczowie wynika, że rozwiązanie 
problemu oczyszczania ścieków na terenie 
gminy jest pilnym problemem. Dane wska-
zują, że w niedługim czasie oczyszczalnia 
ścieków w Mirkowie nie będzie w stanie 
oczyszczać ścieków w sposób określony sto-
sownymi przepisami. Trzeba w tym miejscu 
zauważyć, że rozmowy na temat potrze-
by wybudowania „COŚ”, czyli centralnej 
oczyszczalni ścieków trwały od kilku lat, 
jednak dzisiaj posiadamy jedynie koncepcję 
jej funkcjonowania, a jak wiadomo między 
koncepcją, a realizacją jest niestety daleka  
droga. Dlatego też mając na uwadze powa-
gę sytuacji, jak również konieczność zapo-
biegania negatywnym skutkom zbliżającej 
się „niewydolności” istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Mirkowie, podjęliśmy rozmowy 
mające na celu przekierowanie części gene-
rowanych przez naszych mieszkańców ście-
ków do Wrocławia. Klimat rozmów jak na 
razie jest bardzo dobry, mam więc nadzieję 
na ich pozytywny finał.

Zajmowała się Pani gospodarką nie-
ruchomościami i  planowaniem prze-
strzennym. Jak Pani kariera zawodo-
wa i zdobyte umiejętności pomagają 
w byciu „prawą ręką” wójta?
W mojej ocenie są to niezwykle ważne ob-
szary, niestety często niedoceniane. Miesz-
kańcy zauważają to, z czego na co dzień 
korzystają – wykonane drogi, oświetlenie, 

zrealizowane odcinki sieci. Żeby jednak wy-
budować drogę, czy postawić lampę trzeba 
niejednokrotnie nabyć w takiej czy innej 
formie prawo do dysponowania gruntem 
oraz przygotować niezbędne dla każdej in-
westycji warunki zagospodarowania prze-
strzeni, czy to w formie decyzji o realizacji 
inwestycji celu publicznego na obszarach, 
dla których nie sporządzono miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
czy też poprzez opracowanie, bądź korektę 
takiego planu. W zasadzie całe moje życie 
zawodowe związane jest z nieruchomościa-
mi w szerokim aspekcie – od zarządzania, 
poprzez obrót, aż do planowania przestrze-
ni. W toku mojej pracy współpracowałam 
z wieloma urzędami, notariuszami, radca-
mi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz ar-
chitektami. Wielokrotnie uczestniczyłam 
w przygotowywaniu związanych z obsza-
rem nieruchomości regulacji prawnych, jak 
również w toczących się postępowaniach 
sądowo-administracyjnych.

Jakie zadania są Pani najbardziej bli-
skie? Z  czego jest Pani najbardziej 
zadowolona, a  co wymaga poprawy 
w koordynowaniu i sprawowaniu pie-
czy?
Powinnam powiedzieć, że te, na których 
najlepiej się znam - tak byłoby bezpiecznie. 
Ja jednak jestem zadaniowo nastawiona do 
życia i z ogromną ochotą nieustannie się 
uczę. Wyznaję zasadę: nie ma problemów – 
są wyzwania.

Czy Wojciech Błoński jest wymaga-
jącym szefem?
Bardzo wymagającym i jednocześnie zawsze 
otwartym i gotowym do rozmowy. Mam 
wrażenie, że – podobnie do mnie – jest oso-
bą nastawioną na rozwiązywanie proble-
mów, a nie ich eskalację.

Jakimi wartościami stara się Pani 
kierować w życiu?
Staram się kierować wartościami chrześ-
cijańskimi, co - mam nadzieję - wychodzi 
mi lepiej, niż gorzej. Niezwykle ważni są 
dla mnie moi najbliżsi, dzięki którym mam 
siłę i ochotę do działania. Niezwykle ważną 
wartością jest dla mnie miłość. Staram się 
z sympatią, zaufaniem i życzliwością trakto-
wać ludzi, którzy stają na mojej drodze.

Rozmawiała
martyna owczarek

wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

Joanna adamek: nie ma      problemów, są wyzwania!
„Niezwykle istotne jest  

obudzenie ducha  
samorządności  

w mieszkańcach  
i zachęcenie ich do  

aktywnego uczestnictwa  
w życiu lokalnej  

społeczności”

„Wojciech Błoński  
jest bardzo  

wymagającym  
i jednocześnie zawsze 
otwartym i gotowym  

do rozmowy  
szefem”
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wywiad

Niania pod osłoną nocy…
Z CYKLU:                                            NASZE GMINNE DZIAŁANOŚCI

… i nie tylko. Pod wdzięczną nazwą „Noc-
na Niania” kryje się niezwykła i nietypo-
wa działalność małżeństwa Bodaków. 
Pani Anna opowiada nam o pomyśle na 
biznes, początkach jej funkcjonowania 
na terenie naszej gminy oraz specyfice 
tego niezwykłego projektu.

Od niedawna zajmują się Państwo po-
mocą młodym mamom na Dolnym Ślą-
sku. Proszę przybliżyć nam, czym właś-
ciwie zajmuje się Nocna Niania i  dla 
kogo została stworzona firma?

- Nocna niania to projekt, którego celem 
jest wsparcie młodych rodziców w opiece 
nad maluszkiem. Pomoc odbywa się przede 
wszystkim w nocy, w zaciszu domowym, tak 
aby mama mogła spokojnie zasnąć i nabrać sił 
do opieki nad dzieckiem w trakcie dnia. Nasze 
nianie pomagają rodzicom przy właściwej pie-
lęgnacji, przewijaniu oraz noszeniu dziecka. 
Położne i pielęgniarki pokazują i podpowia-
dają, w jaki sposób radzić sobie z typowymi 
dolegliwościami niemowlęcymi, co zrobić, 
aby wyregulować prawidłowy rytm dnia ma-
luszka. Jeśli zdarzy się sytuacja, że dziecko za-
choruje i będzie musiało zostać w szpital, to 

niania może się nim opiekować, podczas gdy 
rodzice nie będą mogli wziąć urlopu w pracy 
Oferujemy również pomoc dla mamy po po-
rodzie, gdy ta przebywa jeszcze w szpitalu. 
Sprawdzają stan zdrowia mamy, pomagają 
przy karmieniu, kontrolują stan zdrowia. Jed-
nym słowem kompleksowo zatroszczymy się 
o mamę i dziecko.

Skąd zrodził się pomysł na taką dzia-
łalność?

- Mamy 2 córeczki, a pomysł na firmę to 
tak naprawdę odpowiedź na nasze potrzeby. 
Zmierzyliśmy się z kolkami, nieprzespany-
mi nocami, nietolerancjami pokarmowymi, 
alergiami, zaparciami, refluksami. Zostaliśmy 
z mężem sami ze względu na różnicę odległo-
ści pomiędzy rodziną. Długo szukałam kogoś 
zaufanego, kto udzieli mi wsparcia, a czasem 
po prostu porozmawia, jak kobieta z kobietą. 
Jeździłam do wielu specjalistów, szukałam 
bezskutecznie pomocy. Odczułam potrzebę 
kontaktu z wykwalifikowaną położną bądź 
pielęgniarką, która pomogłaby zarówno mnie, 
jak i dziecku.
Jaką wiedzę i  doświadczenie oferują 
Państwo swoim klientom?

- Panie, które zaprosiliśmy do współpracy to 
przede wszystkim kobiety pełne pasji, niezwykle 

otwarte i ze wspaniałym usposobieniem.  Z każ-
dą z nich długo rozmawiałam nim zapropono-
wałam pracę. W wyborze pomagała mi córecz-
ka, która zawsze mi towarzyszyła, więc Panie 
od razu mogły wykazać się praktycznym podej-
ściem. Nasze położne i pielęgniarki mają wielo-
letnie doświadczenie w pracy z noworodkami 
i niemowlętami, a to w tej pracy najważniejsze. 
Pracują na co dzień w szpitalach, przychodniach, 
prywatnych klinikach. Mają wiele specjalizacji 
i kursów. Stale podnoszą swoje kwalifikacje. Po-
łożne to certyfikowane doradczynie laktacyjne, 
więc doskonale podpowiedzą mamom, jak ra-
dzić sobie z problemami związanymi z karmie-
niem. Ponadto, my z mężem chętnie podpowia-
damy naszym klientom, jak mogą sobie radzić 
w podobnych sytuacjach, których doświadczy-
liśmy i wciąż doświadczamy. Prowadzimy bloga 
stanowiącego swoiste kompendium wiedzy dla 
rodzica. Cały czas się rozwijamy. „Nocna Niania” 
to położne, pielęgniarki oraz  wykwalifikowane 
opiekunki z wykształceniem pedagogicznym.

Jaki jest odzew społeczeństwa? Czy 
kobiety nie boją się fali krytyki związa-
nej z wyręczaniem ich z obowiązków?

Zainteresowanych przybywa. Staramy się 
dotrzeć do jak największej grupy rodziców 
poprzez różne akcje marketingowe. Jesteśmy 

w szpitalach, przychodniach, klubach dla ma-
luchów, wszędzie tam, gdzie są rodzice z po-
ciechami. Niestety, ale odnoszę wrażenie, że 
drzemie w naszym społeczeństwie obraz mat-
ki Polki, wiecznie „w pieluchach”, zabieganej, 
zatroskanej, niewyspanej. Taki styl zachowa-
nia to krok do załamania, czy depresji. Dlatego 
z pomocą chcemy przyjść my. Zależy nam, aby 
społeczeństwo zrozumiało, że „Nocna Niania” 
to nic złego, żeby kobiety nie miały wyrzutów 
sumienia, że w końcu przespały noc. Nie za-
pominajmy - szczęśliwa i wypoczęta mama to 
szczęśliwe dziecko!

rozmawiała 
martyna owczarek 

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Szczęśliwa Mama to szczęśliwe dziecko! 
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Nocna Niania już funkcjonuje na terenie naszej gminy: www.nocnaniania.com
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Cykl nasze gminne działalności skierowany 
jest do osób prowadzących działalności go-
spodarcze na terenie gminy. Jeśli chciałbyś po-
chwalić się swoją ofertą, zgłoś się do naszego 
urzędu, opowiedz o tym, co robisz, a my o tym 
napiszemy. Zgłoszenia przyjmowane są u pra-
cownika wydziału promocji – Martyny Owcza-
rek – m.owczarek@gmina.dlugoleka.pl
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publicystyka

Gmina Długołęka daje „nadzieję”
Ośrodek Terapii Uzależnień „Nadzie-
ja” w Siedlcu działa od 4 lat, a od 
stycznia tego roku pomaga osobom 
zmagającym się z nałogami całkowi-
cie bezpłatnie. To jedna z tych insty-
tucji działających na terenie naszej 
gminy, która wychodzi naprzeciw 
potrzebom XXI wieku

O środek uruchomili Państwo Dereń. 
Wspólnie pomagają ludziom z uza-
leżnieniami wyjść z nałogu. Pani 
Sylwia, która jest psychologiem, 

zainteresowała swojego męża Krzysztofa te-
matyką terapii uzależnień. Pana Krzysztofa 
odwiedziliśmy w Siedlcu, aby dowiedzieć się 
więcej o ośrodku „Nadzieja”. - Żona jeszcze 
na studiach zaczęła zgłębiać tematykę uzależ-
nień. Ja byłem trenerem biznesu, pomagałem 
ludziom w dużych firmach i korporacjach, 
szkoliłem ich z zakresu komunikacji, pracy 
zespołowej, rozwiązywania sytuacji kryzyso-
wych. Sylwia stwierdził, że nadaję do pracy 
w ośrodku, bo to też praca z ludźmi i po-
maganie im w rozwiązywaniu problemów 
- mówi pan Krzysztof. Mieszkańcy Siedlca – 
jak mówi Pan Krzysztof – już przyzwyczaili 
się do obecności ośrodka. „Nadzieja” działa 
od 2014 roku i nie było żadnych niemiłych 
sytuacji związanych z pacjentami. Regulamin 
ośrodka jest rygorystyczny, a każde narusze-
nie zasad jest w konsekwencji powodem do 
relegowania pacjenta z terapii. 

pro publico bono
Do tej pory instytucja działała na zasadach 

prywatnych, a leczenie było dość kosztowne. 
Z pomocy tego miejsca skorzystało jednak 
wiele osób z gminy oraz z poza niej. Miesz-
kańcy korzystają  również ze wsparcia specja-
listów z terapii dochodzeniowej, w ramach 
której pacjenci nie zostają w ośrodku na stałe, 
a przyjeżdżają na sesje terapeutyczne. Uza-
leżnienie to choroba. Często zanim człowiek 
zda sobie sprawę, że potrzebuje pomocy to 
już ponosi różnego rodzaju straty w życiu. Do 
ośrodka w Siedlcu zgłaszają się zazwyczaj lu-
dzie, którzy już takie straty ponieśli i dopiero 
ten fakt „otworzył im oczy”.  Są to najczęściej 
konflikty z rodziną, z prawem i zaawansowa-
ne problemy zdrowotne.

motywacja to podstawa 
Ważne jest, aby człowiek uzależniony od-

czuwał potrzebę leczenia, czyli miał tzw. mo-
tywację wewnętrzną. Niestety o taką formę 
motywacji u uzależnionych osób jest w więk-
szości przypadków trudno. Większość pacjen-
tów trafiających do ośrodków terapii uzależ-

nień, jest motywowanych z zewnątrz – przez 
rodzinę, znajomych, lekarzy, pracodawców, 
wymiar sprawiedliwości.

- Jeśli pacjent przychodzi zmotywowany ze-
wnętrznie, najpierw trzeba z nim popracować, 
żeby odczuł potrzebę pomocy i żeby zaczął 
chcieć. Zdarzają się oczywiście pacjenci, którzy 
zjawiają się na terapii poprzez namowy bli-
skich i są tylko na zasadzie „świętego spokoju”. 
Dopóki ktoś będzie walczył ze sobą i nie bę-
dzie chciał pomocy, to na siłę nic nie zrobimy. 
Zdarzają się osoby, które na terapii są któryś 
raz z rzędu. Wtedy są już świadomi problemu, 
tylko zazwyczaj doświadczył ich los – mają 
problemy zdrowotne lub weszli w konflikt 
z prawem z prawem - opowiada Pan Dereń.

pod stałym nadzorem
Największa część pacjentów Ośrodka Te-

rapii Uzależnień „Nadzieja” (ok. 80%) to 
osoby uzależnione od alkoholu, ale zdarza-
ją się pacjenci uzależnieni od narkotyków 
(marihuany, amfetaminy, metaamfetami-
ny). Ośrodek nie prowadzi terapii osób uza-
leżnionych od opiatów, które uzależniają 
mocniej fizycznie i psychicznie i wymagają 
dłuższego i bardziej wymagającego leczenia. 
Terapeuci w Siedlcu pomagają też uzależ-

nionym od hazardu, seksu, gier komputero-
wych czy telefonów. Najbardziej popularną 
formą terapii jest terapia stacjonarna, która 
trwa 42 dni. W tym czasie pacjenci przeby-
wają w ośrodku i są pod stałym nadzorem 
terapeutów.  

- W czasie terapii stacjonarnej nasi pensjo-
nariusze codziennie biorą udział w terapii 
grupowej. Każdy z pacjentów otrzymuje też 
opiekuna – terapeutę, który nadzoruje jego 
leczenie i odpowiada za terapię indywidual-
ną. Jej ilość jest już uzależniona od potrzeb 
pacjenta. W razie potrzeby pacjenci mają też 
sesje z lekarzem psychiatrą - wyjaśnia Pan 
Dereń. - Oprócz terapii, pacjenci wykonują 
też zwykłe obowiązki domowe. Pacjenci, po 
pozytywnej opinii terapeuty prowadzącego, 
mogą też opuścić teren ośrodka i pospace-
rować po lesie, obcować z końmi czy choć-
by skorzystać z siłowni, która jest dostępna 
przy szkole. Są to osoby, które już zapraco-
wały na nasze zaufanie i jesteśmy spokojni, 
dając przepustkę na opuszczenie terenu - 
dodaje Dereń.

Oprócz leczenia stacjonarnego, ośrodek ofe-
ruje także terapię rodzinną. Specjalista spo-
tyka się osoba uzależniona wraz z członkami 
rodziny. Terapeuta pomaga odbudować wię-

zi rodzinne i uczy jak wspólnie radzić sobie 
z problemami.

wystarczy zadzwonić
Aby dostać się do Ośrodka Terapii Uzależnień 

w Siedlcu, wystarczy zadzwonić (tel. 71 723 48 
30 lub 48 502 136 039 ) i umówić się na wizytę do 
ośrodka lub poradni. Konieczne jest skierowanie 
od dowolnego lekarza. Jeżeli ktoś takiego skiero-
wania nie posiada, może umówić się do lekarza 
psychiatry w poradni przy ośrodku i otrzyma 
skierowanie na terapię bezpośrednio od niego. 
Po spotkaniu, na którym przeprowadza się diag-
nozę w postaci badania i kilku testów, propono-
wana jest pacjentowi odpowiednia forma terapii. 
- Chciałbym, żeby nie kierować się stereotypem, 
bo tutaj nie biegają terapeuci, czy pielęgniarze 
w białych fartuchach i nie zakuwają ludzi w pasy. 
To błędne wyobrażenie o miejscach, takich jak 
nasze. Warto przyjechać obejrzeć ośrodek oraz 
porozmawiać z terapeutą i oswoić swój lęk przed 
leczeniem. Proszę pamiętać, że uzależnienie to 
choroba śmiertelna, dlatego nie zwlekajmy do 
ostatniej chwili. Bardzo ważne jest, żeby podjąć 
leczenie jak najszybciej - podsumowuje Krzysz-
tof Dereń. 

miłosz krzemiński
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą.

Terapeuci pomagają odbudować więzi rodzinnie i uczą jak wspólnie radzić sobie z problemami 
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ochrona Środowiska

Drzewa i krzewy nie tylko produkują 
tlen i pochłaniają dwutlenek wę-
gla. Przez znajdujące się w liściach 
aparaty szparkowe absorbują także 
inne gazy, dla nas niebezpieczne, 
które wchodzą w skład smogu. 

do tych gazów należy: dwutlenek siar-
ki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, 
ozon. Z kolei na liściach i pyłach osa-
dzają się tzw. cząstki stałe lub inaczej 

pył zawieszony oznaczany symbolem PM10 
i PM2,5. Warto dodać, że drzewa uwalniają 
również substancje lotne o właściwościach 
bakteriobójczych, poprawiających oddycha-
nie i krążenie, łagodzących napięcie.

Każdego dnia wskaźniki jakości powie-
trza są w coraz gorszym stanie. Część winy 
ponosi jakość opału spalanego w piecach 
w wielu domach. Niewielu z nas zdaje sobie 
sprawę z tego, że poza wymianą pieca dużą 
rolę w walce ze smogiem odgrywają rośli-
ny – w szczególności duże drzewa. Zgodnie 
z dostępnymi źródłami badań duże drzewa 
oczyszczają powietrze 70 razy efektywniej 
niż mała zieleń. 

Do drzew i krzewów dobrze oczyszczają-

cych powietrze ze smogu w pierwszym rzę-
dzie należą te o dużych liściach: klony, lipy, 
orzech czarny, jesion wyniosły czy buk po-
spolity. Ponieważ w naszej strefie klimatycz-
nej okres wegetacji nie jest długi, powinno się 
doceniać także drzewa i krzewy zimozielone, 
w tym iglaste. Wśród tej grupy dobrze po-
chłaniają zanieczyszczenia: cis pospolity i cis 
pośredni, jałowiec sabiński, cyprysik Lawso-
na, metasekwoja chińska, jałowiec chiński, 
żywotnik olbrzymi, daglezja zielona, sosna 
czarna, choina kanadyjska i świerk kłujący 
zwany srebrnym.

W małych ogrodach warto docenić zimo-
zielone pnącza bluszczu pospolitego, który 
ma dużą powierzchnię absorpcyjną i umie-
jętnie chwyta szkodliwy pył. Warunkiem 
udanej walki ze smogiem jest zachowanie 
w ogrodach i parkach bioróżnorodności – 
gdyż każdy gatunek ma  inne zdolności po-
chłaniania zanieczyszczeń.

Obecne przepisy ustawy o ochronie przy-
rody dają właścicielom nieruchomości dużo 
swobody w postępowaniu z drzewami na 
swoim terenie. - To jednak nie oznacza, że 
powinniśmy bezrefleksyjnie wycinać wszyst-
ko “bo można” - informuje Agnieszka Mirek 
z wydziału ochrony środowiska. - Dlatego 

apelujemy o rozwagę. Gdy planujemy wycinkę 
drzewa z powodu konieczności grabienia liści 
na jesień zastanówmy się jakie korzyści mamy 
z tego drzewa – cień, osłonę przed wiatrem, 
czystsze powietrze, a co za tym idzie oszczęd-
ności na oczyszczaczach powietrza, klimatyza-
torach i ogrzewaniu, a przede wszystkim – je-
steśmy zdrowsi – dopowiada Mirek.  

ewelina byra,
wydział ochrony środowiska

Nie tylko człowiek. drzewa też walczą ze smogiem

„Zgodnie z dostępnymi  
źródłami badań duże drzewa  
oczyszczają powietrze 70 razy  
efektywniej niż mała zieleń” 

120 letnia sosna pospolita z Rakowa o obwodzie pnia 273 cm
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ciekawostki:
n  Jedno duże drzewo (ok. 25m wysokości) 

usuwa w  ciągu dnia z  otoczenia tyle 
samo dwutlenku węgla ile emitują dwa 
jednorodzinne domy.

n  Jedna 60-letnia sosna produkuje w cią-
gu doby tyle tlenu, ile potrzebują 3 oso-
by.

n  Efekt chłodzący dużego drzewa jest 
równoważny wydajności 5 klimatyzato-
rów pracujących 20 h/dobę

n  Odpowiednio posadzone i  pielęgno-
wane drzewa wokół domu pełnią rolę 
osłony przeciwwietrznej, co zmniejsza 
koszty ogrzewania o 10-12%

Prezentacja nowoczesnych technik 
grzewczych, prelekcje i konsultacje 
ze specjalistami, możliwość pozy-
skania informacji o dofinansowaniu 
w ramach projektu „Czyste powie-
trze”, czyli - za nami pierwsze spot-
kanie edukacyjne „Stop Smog”.

Podczas eventu organizowanego 
w urzędzie gminy, mieszkańcy 
mogli zobaczyć, jak poprawnie ko-
rzystać z pieca. - Wciąż niewiele 

osób wie, że stosując metodę rozpalania od 
góry, można zaoszczędzić do 1000 złotych 
rocznie oraz wyeliminować trujący dym 
- komentował Wojciech Treter z progra-
mu „Czyste ogrzewanie”. Garść informa-
cji o dofinansowaniu w ramach projektu 
„Czyste powietrze” przygotował z kolei 
Piotr Ner - doradca energetyczny z woje-
wódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej we Wrocławiu. – To 
wystąpienie cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem, dla mnie było o tyle ważne, że 
mogłam uzupełnić wiedzę o możliwości 
otrzymania wsparcia finansowego – ko-
mentowała Anna, mieszkanka Długołęki. 

W holu urzędu gminy reprezentanci kil-
kunastu firm doradzali mieszkańcom, co 
zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał 
odnawialnych źródeł energii.

szukamy rozwiązań
- Smog to problem globalny, ale mierząc 

się z nim lokalnie, jesteśmy w stanie zmie-

niać otoczenie i poprawić jakość życia dla nas 
i naszych bliskich – komentował wójt gminy 
Długołęka Wojciech Błoński. - Warto roz-
mawiać o problemie zanieczyszczeń i szukać 
rozwiązań, zacząć od własnego domostwa, 
rozmawiać z sąsiadami – podsumował Błoń-
ski. Było to pierwsze spotkanie o takim cha-
rakterze. Cieszyło się jednak sporym zainte-

resowaniem, dlatego władze gminy planują 
powtórzyć event, jak również wytypować 
pracowników z ochrony środowiska, którzy 
będą doradzać i udzielać pomocy przy ubie-
ganiu się o dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych.

martyna owczarek
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Mieszkańcy chcą czystego powietrza

Zmiana techniki palenia to 1000zł oszczędności każdej zimy
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Każdy mógł znaleźć ofertę dla siebie
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pomoc uzależnionym 
Na terenie gminy Długołęka jest prowadzony 
Gminny Punkt Konsultacyjny do spraw uza-
leżnień. Działalność Punktu nakierowana jest 
w szczególności na zmniejszenie rozmiarów 
problemów alkoholowych i przemocy domo-
wej.  Zainteresowane osoby mogą zgłaszać 
się osobiście lub telefonicznie i umówić na 
bezpłatne spotkanie. 

zostań animatorem 
Informujemy, że jak co roku w okresie od 
kwietnia do końca października będą pro-
wadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkań-
ców z terenu Gminy Długołęka na boiskach 
wielofunkcyjnych w miejscowościach: Borowa, 
Długołęka, Kamień, Siedlec, Pruszowice oraz 
Śliwice. Jeśli chciałbyś zostać animatorem, 
zgłoś się do naszego urzędu, do kierownika 

wydziału spraw obywatelskich- Marioli Gaduli 
-m.gadula@gmina.dlugoleka.pl

lista żłobków i klubów  
dziecięcych na terenie gminy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej uruchomiło na Portalu In-
formacyjno-Usługowym, mapę żłobków 
i klubów dziecięcych. Na mapie  oprócz 
wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub 

klubu dziecięcego pokazywane są również 
inne dane tej instytucji – w tym dane  
kontaktowe żłobka / klubu dziecięce-
go, godziny otwarcia, wysokość opłat, 
informacje o udzielanych zniżkach, 
informacja czy żłobek / klub dziecięcy jest 
dostosowany do potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych lub wymagających szczególnej 
opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych 
dzieci. 

  WyDZIał spraW oByWateLskIch

reJestr ŻłobkÓw i klubÓw dziecięcychprowadzących działalnoŚĆ na terenie gminy długołęka
Nazwa lub imię i nazwisko 

oraz siedziba lub adres  

podmiotu prowadzącego 

żłobek lub klub dziecięcy

Status Forma 

opieki

Data  

i numer 

wpisu

Dane żłobka/ 

klubu dziecięcego

Miejsce prowa-

dzenia żłobka 

lub klubu 

dziecięcego

NIP podmiotu 

prowadzące-

go żłobek lub 

klub dziecięcy

REGON podmio-

tu prowadzące-

go żłobek lub 

klub dziecięcy

Liczba miejsc 

w żłobku 

lub klubie 

dziecięcym

Gminny żłobek  
w Długołęce ul. szkolna 

40, 55-095 Mirków

Wpisany Żłobek 20.09.2013r.  

1

Gminny żłobek  
w Długołęce ul. szkolna 

40 55-095 Mirków

Długołęka,  

ul. Szkolna 40

8961534439 022177945 84

„kontra’’ p.U. Dariusz 
podyma ul. robotnicza 44, 

Długołęka  
55-095 Mirków

Wpisany Żłobek 21.03.2014r. 

2

nIepUBLIcZny żłoBek 
ZIeLony Zakątek  

Długołęka, ul. robotni-
cza 44, 55-095 Mirków

Długołęka,  

ul. Robotnicza 

44

8951356427 931955818  20

prywatny żłobek  
„MInI BaMBInI”  

kinga pakuła kiełczów  
ul. Wrocławska 20B  

55-093 kiełczów

Wpisany Żłobek 12.08.2014r. 

3

pryWatny żłoBek 
„MInIBaMBInI” kInGa 

pakUła kiełczów  
ul. Wrocławska 20B  

55-093 kiełczów

Kiełczów  

ul. Wrocławska 

20B

9111571791 932267776 20

1. przyjęcia w  podmiotach leczniczych na 
terenie gminy długołęka:
PRZYCHODNIA W BRZEZIEJ ŁĄCE (2 godziny mie-
sięcznie)
drugi wtorek miesiąca: godz. 12.00 – 13.30
PRZYCHODNIA W  DŁUGOŁĘCE (2 godziny mie-
sięcznie)
drugi czwartek miesiąca: godz. 12.00 – 13.30
PRZYCHODNIA W BOROWEJ (2 godziny miesięcz-
nie)
pierwszy piątek miesiąca: godz. 8.00 – 9.30
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W KIEŁCZOWIE 
(2 godziny miesięcznie)
pierwszy czwartek miesiąca: godz. 12.00 – 
13.30
2. przyjęcia w  siedzibie punktu konsulta-
cyjnego w łozinie (2 godziny miesięcznie):
PRZYCHODNIA W ŁOZINIE 
Trzeci poniedziałek miesiąca: godz. 12.00 – 
13.30

gops/ wso

zwierzak do adopcJi
czekam na ciebie!

Rozalka to mała,  1,5 roczna suczka  ide-
alnej wielkości do mieszkania  lub domu. 
Jest grzeczna i dobrze wychowana, lubi 
towarzystwo innych zwierząt. To idealna 
propozycja dla kogoś kto myśli o kolejnym 
zwierzęciu w rodzinie. Suczka jest zdrowa, 
wysterylizowana i zaszczepiona- posiada 
aktualną książeczkę zdrowia. Kontakt 
w sprawie adopcji tel. 519 499 344

8 stycznia w  Bielawie doszło do 
pożaru budynku mieszkalnego. 
Niestety żywioł strawił część da-
chu, włącznie ze ścianą zewnętrz-

ną, uszkodzeniu uległa również instalacja 
elektryczna i wodna. Pozostałe szkody na 
ścianach i panelach powstały w wyniku ga-
szenia pożaru. Budynek nie nadaje się do 
zamieszkania, a nasza mieszkanka pomimo 
możliwości odbudowania domu, nie posia-
da wystarczających środków finansowych. 
Na szczęście w pomoc rodzinie zaangażo-
wali się lokalni społecznicy, dzięki którym 
ruszyła akcja zbiórki publicznej. Obecnie 
wykonano najpilniejsze prace zabezpie-
czające budynek. Aby przystąpić do dal-
szych prac potrzebne są środki finansowe, 

dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą 
o pomoc, dzięki której możliwa będzie od-
budowa domu. Liczy się każda złotówka. 
Obecnie zbiórka publiczna (zarejestrowana 
pod numerem 2019/259/KS) prowadzona 
jest na terenie gminy Długołęka, do puszek 
kwestarskich. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej otworzył na ten cel konto ban-
kowe w Banku Spółdzielczym w Długo-
łęce: 04 9584 1021 2003 0302 9668 0001 
Tytułem: Pomoc rodzinie z miejscowości 
Bielawa. Za wszelką pomoc udzieloną po-
szkodowanej rodzinie składamy darczyń-
com serdeczne podziękowania. Zbiórka 
trwa do 15 marca 2019 r.

aneta grocholska 
specjalista pracy socjalnej  

podziękowania dla pana 
marka kopyłowskiego 
Dyrektora Sklepu Leroy  
Merlin GIGAmarket 
w Mirkowie 

Wójt Gminy oraz Komitet Społeczny 
Zbiórki Publicznej przy Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Długołęce skła-
dają wyrazy wdzięczności za materiały 
budowlane przekazane mieszkańce poszko-
dowanej w wyniku pożaru. Nie pierwszy 
raz Leroy Merlin w Mirkowie angażuje się 
w inicjatywy społeczne oraz akcje pomoco-
we na rzecz mieszkańców. Dobroczynność 
oraz przychylność ze strony Dyrektora Le-
roy Merlin w Mirkowie kolejny raz utwier-
dziła nas w przekonaniu, że w trudnych 
życiowych sytuacjach nasze lokalne społe-
czeństwo może liczyć na solidarne i bezin-
teresowne wsparcie, które przywraca na-
dzieję oraz poczucie bezpieczeństwa. 

ewelina walczak - pelc 
kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Długołęce 

na pomoc  
mieszkance Bielawy 
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Przedsiębiorco, zapraszamy na kawę!
k awa z biznesem - pod taką nazwą 

rozpoczniemy w marcu cykl spotkań 
z przedstawicielami lokalnego bizne-
su. Wymiana doświadczeń, budo-

wanie silnych relacji, pozyskiwanie nowych 
kontaktów i rynków zbytu przez lokalnych 
przedsiębiorców – to najważniejsze założenie 
projektu, który chcemy Państwu zaoferować. 
Na przestrzeni ostatnich lat firmy i przed-
siębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy 

Długołęka przede wszystkim wykorzystywa-
ły potencjał położenia geograficznego na-
szego regionu – sąsiedztwa w okolicy dużej 
metropolii miejskiej jaką jest Wrocław oraz 
bieg trasy S8 łączącej stolicę Dolnego Śląska 
z Warszawą. Dziś ten obszar można wzmoc-
nić próbą utworzenia wzajemnej grupy lokal-
nego wsparcia, która poprzez cykliczne i me-
rytoryczne spotkania, będzie dzielić się swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem.

Przygotowaliśmy dla Państwa możliwość sil-
nej ekspozycji marki za pośrednictwem gmin-
nych wydarzeń, oferując korzyści wynikające 
z udziału w społecznej odpowiedzialności bi-
znesu (CSR). Jesteśmy aktywnym samorządem, 
dbającym o rozwój wszelkich dziedzin życia, 
w których obszar biznesowy będzie miał swo-
je stałe miejsce. Podczas cyklicznych spotkań 
networkingowych będziemy zachęcali przed-
siębiorców do wspólnych działań z wykorzy-

staniem potencjału naszej gminy, ale również 
prezentować będziemy treści istotne dla bi-
znesu. Zapraszamy i zachęcamy do udziału 
w pierwszym spotkaniu „Kawa z biznesem”, 
które odbędzie się 22 marca (środa) o godz. 
8 w sali bankietowej restauracji Borowianka 
w Borowej. Szczegółowe informacje mogą Pań-
stwo uzyskać u pracownika wydziału promocji 
gminy i współpracy z zagranicą Długołęka – 
Miłosza Krzemińskiego, pod nr tel. 691760111.

nasze naJwiększe imprezy
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MARKETINGOWA OFERTA GMINY DŁUGOŁĘKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

w ciągu roku organizujemy wiele imprez plenero-
wych, wydarzeń sportowych, kulturalnych, war-
sztatów rzemieślniczych, artystycznych, działań 
prospołecznych. chcielibyśmy zaprosić państwa 
do współpracy i dać możliwość ekspozycji państwa 
marki przy okazji organizacji wydarzeń gminnych.

Największymi imprezami organizowanymi przez nas są niewątpliwie 
czerwcowe Dni Gminy Długołęka oraz sierpniowe Dożynki Gminy Długo-
łęka. Są to imprezy, które przyciągają nawet po kilka tysięcy osób.
Gwarancją sukcesu organizacyjnego tych imprez są liczne atrakcje. 
Co roku staramy się zaprosić  do gminy znanych i lubianych artystów 
polskiej sceny muzycznej, a ostatnio także gwiazdy zagraniczne.  Na 
przestrzeni lat występowali u nas: Justyna Steczkowska, Mrozu, Golec 
uOrkiestra, Kamil Bednarek, Boys, Maryla Rodowicz, Dżem, Perfect, 

Boney M. Decydując się na zaproszenie konkretnego artysty oraz pla-
nując atrakcje poza sceną zawsze staramy się uwzględnić potrzeby 
każdej grupy wiekowej.
Oprócz tych standardowych i dużych wydarzeń, w ciągu roku organi-
zujemy także wiele innych, m.in.: Bale Seniora, Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Długołęka, Gminny Dzień Kobiet, Gminny 
Rajd Rowerowy, Gminny Turniej Siatkówki na Piasku, Gminny Turniej 
Streetballa, Galę Stypendystów.

Dni Gminy i Dożynki Gminy Długołęka co roku gromadzą kilkutysięczną widownię

Na naszych imprezach istnieje możliwość wystawienia stoiska promocyjnego

Organizujemy wiele sportowych wydarzeń 
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mularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej 
stronie www.gmina.dlugoleka.pl – informu-
je Martyna Owczarek z wydziału promocji 
i kontaktów z zagranicą i dopowiada. – Pierw-
szego dnia drużyny grać będą systemem każdy 
z każdym, a najlepsze z nich dzień później wy-
stąpią w fazie pucharowej i powalczą nie tylko 
o miano zwycięzcy, ale również rywala poka-
zowego spotkania meczu gwiazd. Właśnie na 
niedzielę przygotowaliśmy najwięcej atrakcji.

przyjdźcie z rodzinami
Każdy tego dnia znajdzie coś dla siebie. 

Oprócz rywalizacji sportowej, aukcji cha-
rytatywnych, odbędzie się występ zespołu 
cheerleaderek ze szkoły w Kiełczowie, czy 
pokaz żonglerki piłkarskiej Pawła Skó-
ry – mistrza świata we freestyle football. 
Przewidziano także warsztaty i zabawy dla 
najmłodszych. Wiele emocji kibicom piłki 
nożnej dostarczy zapewne pokazowy mecz 
gwiazd na czele z Wojciechem Błońskim, 
który deklaruje, że będzie dobrze przygo-
towany do tej rywalizacji. – Niech nikogo 
nie zmyli fakt, że przez lata z powodzeniem 

uprawiałem koszykówkę. Wcześniej grałem 
w piłkę nożną na poziomie trzeciej ligi – 
przekonuje gospodarz gminy, który jedno-
cześnie podkreśla. – Rywalizacja jest waż-
na, ale najważniejszy jest cel. Spotkajmy się 
tego dnia wszyscy, spędźmy razem niedzielę 
i pomóżmy osobom, które tego potrzebują. 
Zagrajmy do jednej bramki.  Kto wystąpi 
w drużynie? – To moja słodka tajemnica, 
ale na pewno ludzie o znanych nazwiskach 
i wielkich sercach. Jak nasi mieszkańcy – 
kończy wójt.

miłosz krzemiński
wydział promocji i kontaktów z zagranicą
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zagraj z wójtem 
do jednej bramki
Znani i lubiani sportowcy, 
mistrz świata we freestyle 
futbol, najlepsi piłkarze 
naszej gminy, moc atrakcji, 
mnóstwo emocji, a przede 
wszystkim jeden cel – po-
moc osobom potrzebującym. 
W dniach 16-17 marca w hali 
widowiskowo-sportowej w Kieł-
czowie odbędzie się II Turniej 
Charytatywny o Puchar Wójta Gminy 
Długołęka. 

F inałem wydarzenia będzie licytacja 
przedmiotów, z których cały dochód 
przeznaczony zostanie dla osób po-
trzebujących. Pod młotek trafią m.in.: 

koszulki znanych drużyn piłkarskich, futbo-
lówka z podpisem byłego selekcjonera pol-
skiej, piłkarskiej reprezentacji, buty Krzysz-
tofa Mączyńskiego, czy rękawice znanych 
zawodników MMA. – 17 marca otwieramy 
serca i portfele. Bawimy się, rywalizujemy 
i wspieramy naszych mieszkańców – zaprasza 
Wojciech Błoński.

puchar już czeka
Ale po kolei. Dzień wcześniej (sobota) 

w rozgrywkach grupowych rywalizować będą 
drużyny, które do 8 marca zgłoszą chęć uczest-
nictwa w turnieju. – Serdecznie zapraszamy 
do zgłaszania zespołów. Rejestracja drużyn 

jest możliwa do 8 marca br. 
Regulamin turnieju oraz for-

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  
8 marca br. Regulamin turnieju  

oraz formularz zgłoszeniowy  
znajduje się na naszej stronie  

www.gmina.dlugoleka.pl
O ten puchar powalczą uczestnicy drugiej edycji turnieju

Miło nam poinformować, że w grudniu, styczniu i lutym na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

WItajcIe na śWIecIe!

Jagoda Alberska, Mieszko Baranowski, Kacper Bereda, Filip Błotnicki, Wiktoria Bochen, 
Paweł Bocian, Dorota Brzezińska, Mikołaj Chwałek, Liliana Cinik, Bruno Ćmikiewicz, Teresa 
Drwięga, Amelia Duda, Antonina Dwernicka, Antoni Dziadosz, Krystyna Faliszewska, Wiktor 
Franieczek, Zuzanna Gawlik, Klara Golec, Julia Gradka, Oliwia Gradzik, Bruno Grodzki, 
Andrzej Hasikowski, Lena Hoppe, Antoni Imgront, Alan Iwan, Lilia Janik, Kornelia Janusz, Fa-
bian Jeziorek, Julia Jędrzejewska, Filip Kabaciński, Filip Karpiński, Wojciech Karwowski, Jan 
Kasprzak, Antoni Kisiel, Piotr Kluba, Jan Konieczny, Krzysztof Kostewicz, Michalina Kowal-
ska, Zofia Kral, Julian Krasowski, Eunika Kryszak, Nikodem Krzyżanowski, Jan Kuziela, Maria 
Kuźniak, Nadia Lesiak, Stanisław Lis, Franciszka Litwińska, Tymon Łuczak, Tomasz Maj, 

Oliwier Majcher, Szymon Majewski, Igor Marcinkowski, Emilia Masternak, Antonina Micha-
lak, Oliwia Mikołowska, Laura Miszczak, Marcel Muszkiewicz, Jagoda Neć, Antoni Nieznalski, 
Jakub Orban, Milan Ostrowski, Grzegorz Pancerz, Leon Pawlik, Krzysztof Pierzchała, Łucja 
Pleśniak, Aleksandra Podeszwa, Katarzyna Polak, Zuzanna Puzio, Ada Rajko- Nenow, Alicja 
Rajko – Nenow, Jagoda Rogaczewska, Julia Rosińska, Oliwer Rozwód, Franciszek Ruszel, 
Marianna Słowik, Krystian Staszczyk, Sara Staśkiewicz, Anastazja Stępień, Daria Syta, Alicja 
Świerczyńska, Jagoda Tomkowid, Aleksandra Tyc, Aleksander Tylkowski, Teodor Wieczorek, 
Hanna Wojteczko, Tomasz Wójtowicz, Martyna Wrześniak, Miłosz Zagórny, Michał Zakrzew-
ski, Magdalena Zaleska, Natalia Zawadzka, Filip Zieliński, Wiktor Zięba, Witold Żak.

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

Najlepsi zawodnicy otrzymają indywidualne wyróżnienia
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z Życia gminy

1. 
w deklaracji podatkowej pit wpisz  

swój faktyczny adres zamieszkania.

2. 
twój podatek zasili budżet gminy,  

w której mieszkasz.

3. 
pozyskane fundusze zostaną 

przeznaczone na kolejne  
inwestycje w twojej gminie.

urząd gminy długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,  
tel. 71 323 02 03, www.gmina.dlugoleka.pl, www.facebook.com/wdlugolece

Dlaczego  miejsce  rozliczania  
podatku  (PIT)  jest  tak  ważne?
Spora część dochodów gminy to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT).  To dzięki tym pieniądzom gmina realizuje inwestycje związane z rozbudową dróg, 
chodników, oświetlenia, kanalizacji, czy też budową szkół i przedszkoli.  
Jeśli mieszkasz w gminie Długołęka i zależy Ci na jej rozwoju,  
w deklaracji podatkowej wpisz swój faktyczny adres zamieszkania.
1 MIESZKANIEC    2.182 zł
100 MIESZKAńCÓW    218.200 zł
1000 MIESZKAńCÓW    2.182.000 zł

Weź sPraWy W sWoje ręce!  
KażDa złoTóWKa z TWojego PoDaTKu  
ma WPłyW na PoPraWę  jaKoścI życIa  
W naszej gmInIe
PrzyKłaDoWe  InWesTycje

DOFINANSOWANIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI  32.000 zł

STYPENDIA SPORTOWE  190.000 zł

UTRZYMANIE STRAżY POżARNEJ 778.250 zł

ROCZNE UTRZYMANIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ   3.475.200 zł

BUDOWA HALI SPORTOWEJ  4.500.000 zł

BUDOWA PRZEDSZKOLA  7.000.000 zł

BUDOWA DRÓG  8.200.000 zł

zeznaj  
na sWoją Korzyść!
W  zeznanIu  PIT  Ważne  jesT 
mIejsce  TWojego  zamIeszKanIa

fot. Freepik.com


