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Pomagamy pogorzelcom
22 stycznia pożar zniszczył cały do-
robek życia pięcioosobowej rodziny 
z Pruszowic. Wójt gminy Długołęka 
zwraca się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrej woli o włączenie się 
w akcję pomocy pogorzelcom. Każdy, 
kto chciałby pomóc finansowo, może 
wpłacać pieniądze na specjalnie w tym 
celu utworzone konto: bank spół-
dzielczy 41 9584 1021 2003 0302 
5035 0001 z dopiskiem „pomoc dla 
pogorzelców z pruszowic”. Datki  
pieniężne można też wrzucać do pu-
szek, które sukcesywnie wystawiane  
są w sklepach, na stacjach paliw, 
w szkołach, kościołach, zakładach  
leczniczych, urzędach, bankach itp. 
Zbiórka potrwa do 31 marca.

Razem dla rozwoju gminy

Każdego mieszkańca gminy Długo-
łęka, który chce mieć osobisty wkład 
w rozwój swojej gminy, zachęcamy do 
wskazania w deklaracji podatkowej 
PIT faktycznego miejsca zamieszka-
nia. Dzięki temu podatek zasili budżet 
gminy Długołęka a pozyskane fundu-
sze zostaną przeznaczone na rozbu-
dowę infrastruktury również w Twojej 
miejscowości. Pamiętajmy, że do 
celów podatkowych liczy się miejsce 
zamieszkania (nie zameldowania). 
Każda złotówka z Twojego podatku 
poprawi jakość naszego wspólnego 
życia!

Drodzy  

mieszkańcy!

Cieszę się, że powoli żegnamy zimę. Mimo tego, że nie dała 

nam się bardzo we znaki, pewnie większość z nas z utęsk-

nieniem czeka na słońce, ciepło a co za tym idzie dłuższe 

i bardziej optymistyczne dni. Ja na pewno. Wiem, że miniony mie-

siąc był tragiczny dla jednej z rodzin z Pruszowic, która w pożarze 

domu straciła cały dorobek życia. Cały czas pomagamy pogorzel-

com w tym trudnym dla nich czasie, potrzeby jednak są bardzo 

duże, dlatego apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie 

finansowe akcji. Szczegóły oraz nr konta znajdą Państwo w in-
formacji obok. Z góry bardzo dziękuję za wsparcie naszych miesz-

kańców i okazaną im dobroć.

W tym numerze gazety poruszamy wiele ważnych dla funkcjonowa-

nia gminy tematów. Jednym z nich jest wpływ każdego mieszkańca 

gminy Długołęka na jej rozwój - wystarczy w deklaracji podatkowej 

PIT wskazać faktyczne miejsce zamieszkania. Niby niewiele, ale jak 

dużo może zdziałać. Dzięki temu Państwa podatek zasili budżet 

gminy i przyczyni się do rozbudowy infrastruktury w każdej miej-

scowości. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo 
na tej samej stronie oraz na Facebooku.

Chwalimy się również, bo warto. Jeteśmy pionierami! Jako pierwsi 

w powiecie wrocławskim uruchomiliśmy w urzędzie Punkt Potwier-

dzania Profili Zaufanych. Oznacza to, że po dokonaniu formalności, 

będziemy mogli załatawiać sprawy w jednostkach administracji 

publicznej elektronicznie, bez wychodzenia z domu. To bardzo 

wygodne i innowacyjne rozwiązanie. Zachęcam do zgłębienia 
wiedzy na str. 8.

Osobiście nie mogę doczekać się Gminnego Dnia Kobiet. Myślę,  

że nie ja jedna, sądząc po corocznej frekwencji na tym wydarzeniu. 

W tym roku świętujemy 5 marca w Borowej. Staraliśmy się zaofe-

rować Wam – Drogie Panie, wiele różnorodnych aktywności, usług 

i atrakcji. Myślę, że każda z Was znajdzie coś interesującego dla 

siebie. Jeśli jesteście ciekawe, czego się spodziewać, zapraszam 
do lektury artykułu na str. 4. Spotkajmy się w marcu zdrowe, 

piękne i szczęśliwe – czego sobie i Wam życzę. Do zobaczenia!

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

na sKRóTy
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Z okazji „Dnia Sołtysa” życzę  
Wam Kochani zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej. 
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa 
uznania za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w rozwój 

Waszych wsi oraz działalność i poprawę jakości  
życia całej społeczności gminy.  

iwona agnieszka łebek, wójt gminy długołęka

Z okazji jubileuszu 70-lecia  powstania Gminnego Klubu Sportowe-
go „Iskra” Pasikurowice proszę przyjąć gratulacje i życzenia wszelkiej 
pomyślności w realizacji zamierzeń związanych ze sportem. Pragnę 
wyrazić uznanie dla pracy trenerów i działaczy oraz gorąco pogratulo-
wać samym zawodnikom. Włożone przez Was serce i wysiłek owocują 
zauważalnymi sukcesami, a podejmowane działania są niewątpliwym 

powodem do dumy dla klubu oraz mieszkańców gminy Długołęka.
iwona agnieszka łebek, wójt gminy długołęka

oglądamy świetne produkcje filmowe, 
dyskutujemy o fabule i spędzamy miło 
czas. Zapewniamy darmowy popcorn. 
Zachęcamy również do przynoszenia 
ulubionych przekąsek. najbliższe spot-
kanie 26 lutego w piątek o godz. 19. 
Wstęp wolny! 

Naprawa dróg gruntowych
Panujące obecnie warunki atmosfe-
ryczne (dodatnie temperatury i towa-
rzyszące im opady deszczu), powodują 
niestety, iż stan dróg gruntowych 
jest bardzo zły. Mając tego świado-
mość, finalizujemy właśnie zawarcie 
umów z dostawcami kruszyw oraz 
z wykonawcami robót polegających na 
bieżącej naprawie dróg gruntowych. 
niezależnie od tego, w miejscach 
gdzie stan dróg jest najgorszy (odcinki 
dróg, na których zalegająca i rozjeż-
dżona przez ciężkie pojazdy warstwa 

błota znacznie utrudnia przejazd po-
jazdów osobowych), przeprowadzamy 
doraźne prace. Do właściwych działań 
naprawczych przystąpimy w pierw-
szych tygodniach marca – po zawarciu 
stosownych umów, ale również gdy 
poprawią się warunki zewnętrzne. aby 
prace te były dobrze wykonane grunt 
musi być osuszony. W innym wypadku 
ciężki sprzęt zapada się w terenie, co 
znacznie utrudnia pracę.

Długołęka: Bezpłatna  
mammografia
W przyszłym miesiącu odbędą się bez-
płatne badania mammograficzne.  
1 i 2 marca mammobus stacjonować 
będzie przy sklepie Biedronka (ul. Wiej-
ska) a 18 marca przy urzędzie gminy. 
Badania są bezpłatne dla pań od 50 do 
69 roku życia. Rejestracja pod nr tel.: 
(58) 666 24 44 (dwa pierwsze terminy) 
oraz (68) 452 77 94; (68) 452 78 07 
(trzeci termin).

Zamieszkaj w Pasikurowicach
Działka (nr 238 o pow. 0,0383 ha) prze-
znaczona do sprzedaży położona jest 
przy ul. Lipowej, ok. 45 m od głównej 
drogi w Pasikurowicach. nieruchomość 
położona jest na płaskim terenie, ma 
kształt prostokąta o wymiarach 17m 
x 23m. Jej otoczenie stanowią tereny 
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 
Zabudowana jest budynkiem dawnej 
świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej oko-
ło 260 mkw. (budynek kwalifikuje się do 
kapitalnego remontu).   - W miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go działka przeznaczona jest pod usługi 
kultury – mówi Daria Śpiewak -Wsolak 
z wydziału planowania przestrzennego 
i gospodarki nieruchomościami. cena 
wywoławcza nieruchomości to 150 tys. 
zł. termin przetargu: 07.03.2016 r.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

Długołęka: Nowa przychodnia
W działającym od niedawna Centrum 
Profilaktyki i Terapii Psychiatrycz-
nej „salus” leczone są uzależnienia, 
funkcjonuje również zespół lecznictwa 
środowiskowego (wizyty domowe). 
Świadczenia dla pacjentów finansowa-
ne są w ramach umowy z nFZ. Centrum 
mieści się przy ul. Jarzębinowej 7. 
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 789 
027 125, więcej informacji na stronie 
internetowej www.poradniasalus.pl

Leroy Merlin szuka  
pracowników

Leroy Merlin Polska poszukuje pra-
cowników do nowego sklepu przy  
ul. Granicznej we Wrocławiu. Potrzeb-
ni są kasjerzy, doradcy ds. serwisu 
i usług oraz koordynatorzy relacji 
z klientami. Mieszkańców gminy  
Długołęka zainteresowanych  
pracą w tej firmie zachęcamy do  
odwiedzenia strony internetowej  
www.kariera.leroymerlin.pl  
i wzięcia udziału w rekrutacji.

Długołęka: Filmowe  
wieczory z sensacją
Co miesiąc zapraszamy wszystkich 
miłośników kina na „Piątkowe wie-
czory z sensacją”, które odbywają się 
w urzędzie gminy. Podczas spotkań 

z życia gminy

na sKRóTy                    na sKRóTy                    na sKRóTy

Drogi gruntowe zostaną naprawione
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z życia gminy
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Tak jak w ubiegłym roku, będzie można  
skorzystać z bezpłatnych usług manicurzystek
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Koła Gospodyń Wiejskich także przygotują swoją ofertę
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Jedna z nagród w loterii to voucher o wartości 150 zł do 
kiełczowskiej restauracji „Mlekiem i Miodem”
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Jedną z atrakcji będzie pokaz  fitnessu na trampolinach. 
Do wygrania będą wejściówki na zajęcia w Długołęce
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Sushi masterzy z Sushi Corner pokażą nam, jak się 
przyrządza takie japońskie przysmaki

5 marca zapraszamy wszystkie 
panie na organizowany w boro-
wej gminny dzień kobiet.  
Jak co roku, czeka na was  
wiele darmowych atrakcji.

impreza odbędzie się w sobotę w gimna-
zjum w Borowej. - Spotykamy się o godz. 
14 i świętujemy przez pięć godzin, aż do 
zmierzchu. Dzięki temu każda z pań bę-

dzie miała czas na skorzystanie ze wszystkich 
atrakcji, które przygotowaliśmy - zachęca wójt 
Iwona Agnieszka Łebek.

stawiamy na piękno, relaks i zdrowie

Oferta jest naprawdę bogata i różnorodna. 
Tradycyjnie zaprosiliśmy kosmetyczki, mani-
curzystki i fryzjerów, którzy zrobią na bóstwo 
każdą z Was. Obecna będzie również stylist-
ka – personal shopper, która doradzi, jak się 
fajnie ubrać i być pewną siebie. Specjalistka 
z Akademii Zdrowego Żywienia da wskazów-
ki dotyczące zdrowego stylu życia i prawidło-
wego odżywiania, natomiast restauracja Sushi 
Corner poprowadzi dla zwyciężczyń konkursu 
na Facebooku warsztaty sushi. 

- Każda z pań będzie mogła przyglądać się 
procesowi twórczemu a następnie skoszto-
wać japońskich przysmaków przyrządzonych 
przez swoje koleżanki – zapowiada Anna Cho-
micka. Kolejną atrakcją będzie pokaz fitnessu 
na trampolinach Fit and Jump oraz spotkanie 
z wróżką a także warsztaty rękodzieła. Odbę-
dą się również prelekcje dotyczące zdrowia 
w każdym jego aspekcie.

można kupić, można wygrać

Nie zabraknie ciekawej oferty handlowej. 
Swoje stoiska będą miały znane i lubiane firmy 
kosmetyczne: Avon, Oriflame, Sayen i Mary 
Kay oraz producent akcesoriów kuchennych 
Tupperware. Będzie można kupić różne rodza-
je herbaty, ręcznie zdobione jedwabne chusty, 

lniane produkty naturalne, ubrania, artykuły do 
wyposażenia domu, oryginalne zabawki i wiele 
innych. Nie zabraknie domowych przysmaków: 
działać będzie kawiarenka – miejsce odpoczynku 
i relaksu, urządzona w stylu PRL. - To właśnie 
klimat tamtych czasów będzie motywem prze-
wodnim naszego święta. Dlatego zachęcamy 
wszystkie panie do włożenia w tym dniu czer-
wonych ubrań lub dodatków w tym kolorze 
– mówi Anna Chomicka. Wszystkie mamy 
i bacie uspokajamy: jeśli nie ma kto zająć się wa-
szymi pociechami w tym dniu, weźcie je ze sobą. 
Animatorzy z Gminnego Ośrodka Kultury za-
opiekują się nimi przez cały dzień. Niewątpliwą 
atrakcją będzie loteria fantowa, z której dochód 
przeznaczymy na pomoc dzieciom z Rwandy. Do 
wygrania będą bardzo cenne nagrody. Sponsorzy 
byli naprawdę hojni i przekazali nam m.in.: ze-
stawy kosmetyków, vouchery do salonu piękno-
ści, stomatologa i restauracji, wejściówki do sauny, 
na basen, kort tenisowy i do fitness klubu a także 
zaproszenie na prywatne konsultacje ze stylistką. 
- Serdecznie zapraszamy wszystkie panie. Gwa-
rantujemy, że miło spędzicie czas i zrelaksujecie się 
– zapewnia wójt Iwona Agnieszka Łebek.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Ilona Niebał stylistka - personal shopper, doradzi jak 
się dobrze ubrać i nabyć pewności siebie

Święto  
kobiet
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kuLtura w gminie

gminny ośrodek kultury oraz 
gminna biblioteka publiczna 
zaproponowali w tym roku 
wyjątkowo bogatą ofertę zajęć 
i warsztatów dla dzieci w okre-
sie ferii zimowych.

Animatorzy kultury: Krystyna Stopar-
czyk (Byków), Magdalena Grencel 
(Śliwice), Andrzej Kozłowski (Bie-
lawa), Milena Dudzińska (Janusz-

kowice i GOK) oraz Grzegorz Zmarzły (GOK) 
zadbali, aby czas zimowej przerwy w nauce dzieci 
spędziły aktywnie i twórczo. - Oprócz tak bar-
dzo lubianych przez dzieci rozgrywek na x-box 
kinect czy gier planszowych, pojawiło się wiele 
zajęć warsztatowych nawiązujących tematycz-
nie do zwyczajów przypadających na końcówkę 
karnawału – podsumowuje Grzegorz Zmarzły 
z Gminnego Ośrodka Kultury. - W pierwszym 
tygodniu ferii dzieci zajmowały się przygotowa-
niami do piątkowego balu przebierańców, two-
rząc niepowtarzalne maski i ręcznie szyte stroje. 
Nie zabrakło również warsztatów kulinarnych 
i smażenia faworków oraz pączków z okazji tłu-
stego czwartku – wylicza animator.

dwa tygodnie twórczej zabawy

Drugi tydzień ferii także obfitował w boga-
ctwo zajęć plastycznych oraz kulinarnych. W Śli-
wicach obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Pizzy i dzieci mogły tworzyć własne kompozy-
cje smakowe tego tak bardzo lubianego placka. 
W Januszkowicach oraz Długołęce krojono 
owoce i warzywa szykując przepyszne ostatkowe 
sałatki. Ciekawą propozycją były również wa-
lentynkowe warsztaty kulinarne, podczas któ-

rych dzieci wykonywały desery w kształcie serc. 
W Bielawie i Bykowie natomiast drugi tydzień 
obfitował w zajęcia plastyczne i spotkania w ple-
nerze nawiązujące do nieśmiało nadchodzącej 
wiosny. Dzieci miały również okazję przygoto-
wać laurki i walentynki dla bliskich sercu osób.

Przez cały okres ferii prowadzone były także ob-
jazdowe warsztaty z animacji poklatkowej (Rafał 
Wysocki), origiami (Alicja Krasny) oraz ceramiki 
(Anna Gałuszka). Podsumowaniem ferii był piąt-
kowy wyjazd do wrocławskiego Humanitarium, 
gdzie w bardzo ciekawej doświadczalnej formie 
można było zdobyć nową dawkę wiedzy.

Tegoroczne ferie zimowe zostaną zapamiętane 
nie tylko jako bogactwo zajęć i atrakcji dla dzieci. 

- Bardzo nas cieszy duża frekwencja na spot-
kaniach. W tym roku warsztaty przyciągnęły 
rekordową liczbę uczestników, na niektórych 
pojawiało się nawet 30 osób. Jest to bardzo mo-
tywujące – mówi z satysfakcją Ewa Bubień, peł-
niąca obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Ferie z ufoludkiem
W pierwszym tygodniu lutego biblioteki 

w Długołęce, Borowej, Łozinie, Mirkowie i Pa-
sikurowicach zaprosiły dzieci na „Ferie z ufo-
ludkiem”. Podczas kolejnych dni uczestnicy 
zajęć poznawali tajemnice kosmosu, konstruo-
wali rakiety, pojazdy kosmiczne oraz brali udział 
w pasjonujących grach międzygalaktycznych. 
- Bohaterem tegorocznych ferii w bibliotekach 
był ufoludek. Malując portret rówieśnika z innej 
planety czy wymyślając jego imię, dzieci wykazy-
wały się ogromną wyobraźnią – opowiada Ma-
riola Matula z Gminnej Biblioteki Publicznej.  - 
W Długołęce i Łozinie dodatkową atrakcją były, 
prowadzone przez rysownika Szymona Teluka, 
bardzo ciekawe warsztaty komiksu. Ferie w bi-
bliotekach zakończyły radosne i huczne „bale  
ufoludków”. Bardzo dziękujemy dzieciom, które 
wzięły udział w naszych zajęciach i zapraszamy 
serdecznie za rok – dodaje Matula.

milena dudzińska
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce
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Na bal do Gminnego Ośrodka Kultury zawitały przeróżne postacie z bajek, filmów oraz książek. Dzieci wzięły sobie do serca motyw przewodni zabawy
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Ferie z ufoludkiem w Pasikurowicach

Ale to były ferie!

Zajęcia artystyczno-plastyczne w Bielawie
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z życia gminy

L icealiści bawili się w gronie wychowawców, 
innych nauczycieli, rodziców i zaproszo-
nych gości. W rolę konferansjerów wcielili 
się Aleksandra Lewandowska i Adam Wro-

necki. - Dokonujcie właściwych wyborów życiowych 
– zwróciła się do młodzieży dyrektor szkoły Grażyna 
Pilarska, życząc młodym ludziom sukcesu w majowym 
finale trzyletniej edukacji. Nie zabrakło podziękowań 
od bohaterów wieczoru dla pedagogów – za trud wło-
żony w edukację a także dla rodziców – za wychowanie 
i wsparcie w ciężkich chwilach. Po części oficjalnej na 
parkiet, w takt poloneza, ruszyły pary, które do tańca 
przygotowała Agnieszka Narolska. Maturzyści dali rów-
nież uspust swojej artystycznej fantazji i zdolnościom 
aktorskim – przedstawili program artystyczny, które-
go motywem przewodnim była szkolna rzeczywistość. 
Świetna zabawa trwała do białego rana.

aleksandra Lewandowska
Liceum Ogólnokształcące 

im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce

d zięki współpracy Rady Rodziców, 
szkoły i profesjonalnych animatorek 
z „Bajkowa” wszyscy goście: urocze 
księżniczki, wróżki i królowe oraz 

dzielni policjanci i rycerze, a nawet kot w butach 
- bawili się fantastycznie, uczestnicząc w tańcach, 
śpiewach i konkursach. Serdecznie dziękujemy 
Radzie Rodziców i szkole za pomysł oraz wspar-
cie, sołtysowi Gabrieli Podsiadło, Radzie Sołeckiej 
oraz sponsorom za pomoc i nagrody, a rodzicom 
i dzieciom za wspaniałą zabawę i zaangażowanie. 
Do zobaczenia za rok!

magdalena banaczyk
szkoła Podstawowa  

im. Kazimierza Górskiego w Łozinie

Za sto dni matura
29 stycznia tegoroczni maturzyści Liceum ogólnokształ-
cącego im. olimpijczyków polskich w długołęce bawili się 
na studniówce. scenerią tych niezapomnianych chwil była 
klimatyczna sala Hotelu Jasek we wrocławiu.

Szkolny karnawał
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Czerwone podwiązki to już tradycja balów maturalnych

fo
t.

 c
k

st
u

d
io

 p
H

o
to

g
r

a
p

H
y

 k
rz

ys
zt

of
 c

it
ak

Studniówka była okazją do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z przymrużeniem oka
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Stroje karnawałowe były kolorowe i różnorodne 
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Mali imprezowicze oblegali parkiet
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Dzieci wzięły udział w wielu konkursach
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Poloneza czas zacząć...

„gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – tak brzmiało 
motto niezwykłego balu karnawałowego, który odbył się  
30 stycznia w szkole podstawowej w łozinie.

Czy w Waszej szkole wydarzyło się 
coś, o czym warto napisać w gazecie? 

Podjęliście jakieś działania, które mają 
zmienić otoczenie, naszą rzeczywistość 
i chcecie się tym podzielić z mieszkań-

cami gminy Długołęka? Jeśli tak, to 
zapraszamy do współpracy wszystkie 
koła dziennikarskie z naszych szkół. 

to miejsce w gazecie 
jest dla was!
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z życia gminy

wójt gminy ogłosiła konkurs 
dla wszystkich wolontariuszy 
i ludzi dobrego serca, którzy 
działają na rzecz mieszkańców 
gminy długołęka. może to ty 
jesteś poszukiwanym przez 
nas współczesnym bohaterem?

S zukamy superbohaterów i super-
bohaterek, którzy w latach 2014-
2015 wykazali się zaangażowaniem 
w działania społeczne skierowane 

do mieszkańców naszej gminy. Wybieramy 
naszych bohaterów w trzech kategoriach:

misJa woLontariat – kategoria skie-
rowana do wolontariuszy lub zorganizowanych 
grup, którzy działają w sposób sformalizowany 
(np. w ramach stowarzyszeń czy też innych in-
stytucji) i realizowali projekty i akcje na rzecz 
mieszkańców z naszej gminy. Super wolonta-
riusze nie muszą mieszkać w gminie Długołęka, 
ważne aby swoją pomocą, wsparciem i działa-
niami objęli naszych mieszkańców.

niezwykLi po godzinacH – to 
wszyscy Ci, którzy mimo, że nie realizu-
ją się na co dzień w żadnych instytucjach 
charytatywnych czy wolontariackich, zre-
alizowali z czystej potrzeby serca i chęci 
pomocy, akcję wsparcia lub inne społecz-
ne działanie na rzecz mieszkańców gminy 
Długołęka.

boHater w akcJi – ta kategoria prze-
znaczona jest do osób, które wykazały się wy-
jątkową postawą i odwagą podczas niesienia 
pomocy w sytuacjach zagrożenia, również 
z narażeniem życia lub zdrowia.

Jeśli jesteś opisaną wyżej osobą, lub je-
śli znasz kogoś takiego, to właśnie Ciebie 
szukamy! Chcemy Cię poznać i nagłośnić 
Twoją działalność. Razem szerzmy postawy 
wolontariackie wśród mieszkańców gminy 
Długołęka. Czas zgłaszania kandydatur 
mija 30 kwietnia. Formularz i regulamin 
konkursu znajdują się na www.gmina.
dlugoleka.pl

anna chomicka
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Bohaterowie pilnie poszukiwani
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gminna biblioteka publiczna 
planuje na ten rok wiele atrak-
cji. spotkania autorskie i ob-
chody roku sienkiewiczowskie-
go, to tylko niektóre z nich.

Już w marcu w Długołęce odbędą się 
dwa spotkania autorskie: 3 mar-
ca z dziennikarzem Jackiem Hugo-
-Baderem, a 11 marca z pisarką 

i poetką Barbarą Kosmowską. 15 marca 
w szkole w Długołęce o godz. 17 odbędzie się 
spotkanie z kulturą gruzińską. 21 kwietnia 
gościć będziemy satyryka Michała Ogórka. - 
W maju odbędą się obchody 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Z tej okazji zorganizujemy 
piknik historyczny „Polskie sprawy Mieszka 
i Dobrawy” - zapowiada Ewa Bubień, dyrek-
tor biblioteki. - W ramach imprezy odbędzie 
się festiwal kulinarny „Staropolskie smaki”, 
impreza plenerowa dla dzieci pn. „Pociąg 
do krainy legend”, warsztaty i konkursy dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 
a także festyn historyczny z „Wioską Wojów” 
– wylicza.

2016 rokiem sienkiewicza

Ważną kwestią są obchody Roku Henryka 
Sienkiewicza, które rozpoczęły się już 19 lute-

go w Wilczycach. Tam odbędą się warsztaty 
pn. „Quo vadis – książka a adaptacja filmowa”, 
prowadzone przez aktora Zbigniewa Wale-
rysia. - Nasz gość przeprowadzi cykl zajęć dla 
gimnazjalistów w ciągu całego roku – mówi 
Ewa Bubień. - Jesienią planowane jest roz-
strzygnięcie konkursów literacko-teatralnych 
związanych z Sienkiewiczem oraz inne atrak-
cje mające na celu upamiętnienie tej osobi-

stości – dodaje dyrektorka. Biblioteka bierze 
również udział w różnych projektach. Jeden 
z nich – „O finansach w bibliotece”, ruszył 
w tym miesiącu w Łozinie, Pasikurowicach 
i Wilczycach. W ramach tego działania będą 
organizowane kursy dla dorosłych z zakresu 
finansów osobistych.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą
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Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem odbędzie się  
3 marca o godz. 17 w urzędzie gminy w Długołęce

Spotkania z Sienkiewiczem i nie tylko
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Michał Ogórek, znany satyryk, przyjedzie do Długołęki 
21 kwietnia
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12 lutego senat rp przyjął 
ustawę o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci.  
aktualnie ustawa oczekuje  
na podpis prezydenta rp.

u stawa wprowadza w życie prioryte-
towy program rządu „Rodzina 500 
plus”, w ramach którego rodzice 
będą otrzymywać świadczenia wy-

chowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na 
drugie i kolejne dziecko, niezależnie od docho-
du. Rodziny, w których dochód nie przekracza 
800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto  w rodzi-
nach wychowujących niepełnosprawne dziecko 
- otrzymają je również na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Będzie to kwota zwolniona z podatku 
dochodowego, niepodlegająca egzekucji, po-
dobnie jak inne świadczenia dla rodzin. 500 zł 
będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom do 
momentu osiągnięcia przez dzieci 18 lat.

na czym polega projekt?

Projekt „Rodzina 500 plus” to system wspar-
cia rodzin. Świadczenie ma pomóc częścio-

wo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. 
Otrzymywać je mogą rodzice, opiekunowie 
prawni lub opiekunowie faktyczni dzie-
cka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekuje się 
dwoje rodziców lub opiekunów, świadczenie 
otrzyma tylko jedno z nich. Będzie je wy-
płacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
(1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie 
wniosków od mieszkańców gminy). Gdy 
rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na 
drugie i kolejne dzieci, nie będzie musiała 
dołączać zaświadczenia o dochodach. Jedy-
nie pomoc na pierwsze dziecko uzależniona 

będzie od kryterium dochodowego, a więc co 
roku trzeba będzie potwierdzić fakt nieprze-
kroczenia tego progu. 

Wniosek o 500 zł będzie można złożyć 
w ciągu trzech miesięcy od wejścia w ży-
cie ustawy. Pierwsze prawo do świadczenia 
przysługiwać będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 
października 2017 r. Kolejne przyznawane 
i wypłacane będzie na wniosek, na rok, od  
1 listopada 2017 roku.

teresa klimek 
Gminny Ośrodek Pomocy  

społecznej w Długołęce

z życia gminy
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Projekt: Rodzina 500 plus
aktualne informacje na temat progra-
mu 500 plus oraz etapy procesu legis-
lacyjnego znajduje się na stronie inter-
netowej www.mpips.gov.pl
Wszystkie aktualnie dostępne druki 
wniosków publikowanych w  środkach 
masowego przekazu nie są wnioska-
mi opracowanymi przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i  Polityki społecznej. 
Oczekujemy na wydanie rozporządze-
nia, w którym przyjęty zostanie właści-
wy wzór wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego. 

z początkiem lutego w urzędzie gminy dłu-
gołęka, za zgodą ministra cyfryzacji, utwo-
rzony został punkt potwierdzania profili 
zaufanych (pppz).

Jest to pierwszy gminny punkt na terenie powiatu wrocław-
skiego. Do tej pory Profile Zaufane można było potwierdzać 
jedynie w urzędach skarbowych i oddziałach ZUS – mówi 
Michał Wolicki z wydziału organizacyjnego. Profil Zaufany 

służy do podpisywania wniosków elektronicznych na platformie usług 
elektronicznych ePUAP i umożliwia komunikację z jednostkami ad-
ministracji publicznej drogą elektroniczną. - Jest darmowym substytu-
tem kwalifikowanego podpisu elektronicznego – dodaje Wolicki. Aby 
uzyskać Profil Zaufany, należy zarejestrować się na platformie ePUAP 
(epuap.gov.pl), złożyć wniosek o założenie profilu i przyjść do wy-
branego PPPZ - od lutego również w Urzędzie Gminy Długołęka. Na-
leży pamiętać, żeby mieć ze sobą ważny dowód osobisty.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Jesteśmy  
pionierami
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w pierwszej kolejności, jeszcze 
w bieżącym roku, zostanie zmo-
dernizowane oświetlenie m.in.: 
ul. Wrocławskiej i Robotniczej 

w Długołęce, ul. Wrocławskiej, Kiełczowskiej, 
Jagiellońskiej w Mirkowie, ul. Wrocławskiej 
i Wilczyckiej w Kiełczowie oraz ul. Wrocław-
skiej w Wilczycach. - Inwestycja  finansowana 
będzie z oszczędności uzyskanych w związku 
z wyborem nowego sprzedawcy i obniżeniem 

ceny energii elektrycznej oraz oszczędności po-
wstałych w wyniku obecnie przeprowadzanej 
modernizacji, tj. wymiany lamp na energoo-
szczędne – mówi Maciej Żak z wydziału remon-
tów i inwestycji. - Zrealizowanie tego projektu 
powinno przyczynić się do podniesienia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym i pieszym, kom-
fortu mieszkańców, a także przyniesie realne 
oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia energii 
elektrycznej – dodaje urzędnik.

kontynuujemy budowę oświetlenia

Realizując działania z zakresu budowy 
oświetlenia drogowego, po przeprowadzeniu 
procedur umożliwiających dokonanie wyboru 
wykonawców robót budowlanych, podpisali-
śmy umowy dla następujących zadań:
bielawa, ul. Leśna i Brzozowa, brzezia łąka, 
ul. Wrocławska, byków, ul. Różana, domasz-
czyn, ul. Zamkowa, godzieszowa, droga po-
wiatowa, Jaksonowice, droga powiatowa, 
krakowiany, oświetlenie placu zabaw i dz. nr 
172, łosice, odc. drogi powiatowej, łozina, 
ul. nowego Osiedla, michałowice, droga do 
przystanku autobusowego, mirków, ul. Fioł-

kowa, Jaśminowa i  Rumiankowa, pasikuro-
wice, ul. Pawłowicka, piecowice, ul. Fiołkowa, 
pruszowice, ul. szczęśliwa, stępin, dz. nr 392, 
393, szczodre, ul. stawowa i  ul. Świerkowa, 
Śliwice, ul. Jesionowa, tokary, droga powia-
towa, węgrów, droga powiatowa, wilczyce, 
sięgacz ul. sportowej, wilczyce, odcinek ul. 
Familijnej, wilczyce, ul. Wałowa, Klonowa 
(dokończenie zadania z roku ubiegłego).

- Maksymalny termin zakończenia prac w tere-
nie nastąpi do końca lipca – mówi Żak, dodając, że 
podpisana została także umowa na zaprojektowa-
nie oświetlenia ulicy Broniewskiego w Długołęce.

katarzyna wolicka 
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe

w związku z pomyślnie zakoń-
czonymi negocjacjami z firmą 
tauron dystrybucja s.a., 
udało się nam podpisać umowę, 
w konsekwencji której w ciągu 
najbliższych czterech lat gmi-
na długołęka przeprowadzi 
modernizację i wymianę lamp 
istniejącego oświetlenia drogo-
wego z zastosowaniem energo-
oszczędnych lamp typu Led.

Zmodernizujemy energooszczędnie
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we tworzyły siatkę połączeń oplata-
jących każdą część gminy, łącząc się 
jednocześnie z drogami rowerowymi 

(planowanymi do budowy bądź już istniejącymi) 
w gminach: Wrocław, Oleśnica, Trzebnica, Czer-
nica i Wisznia Mała – mówi Maciej Żak z wy-
działu remontów i inwestycji. - W przeważającej 
większości ścieżki rowerowe zlokalizowane będą 
w ciągach dróg niebędących własnością gminy, 
dlatego przystąpienie do ich realizacji musi być 
poprzedzone szeregiem działań formalno-praw-
nych umożliwiających realizację prac – dodaje. 

Ze względu na bardzo wysokie koszty, zarówno 
wykonania dokumentacji projektowych i związa-
nych z tym procesów uzyskiwania niezbędnych 
uzgodnień oraz decyzji, jak i późniejszej budowy 
dróg rowerowych, inwestycja została podzielona 
na szereg etapów rozłożonych w latach.

etap – postępowanie przetargowe

Obecnie gmina prowadzi postępowanie 
przetargowe na wykonanie drogi rowerowej 

(o długości ok. 9 km) zlokalizowanej w pasie 
drogowym byłej drogi krajowej nr DK8, na 
odcinku od skrzyżowania ulic Wrocławskiej 
i Broniewskiego w Długołęce, przez miejsco-
wości Byków i Borowa, do granicy z gminą 
Oleśnica oraz drogi rowerowej w pasie dróg 
powiatowych na odcinku od skrzyżowania 
ulic Wrocławskiej i Parkowej w Długołęce 
przez miejscowości Szczodre i Domaszczyn, 
do granicy gminy Wrocław (o długości ok. 
6 km). - Początkowo projekt tej ścieżki ro-
werowej miał obejmować także odcinek od 
skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Broniew-
skiego w Długołęce przez Mirków do granicy 
gminy Wrocław, jednak skomplikowana sy-

tuacja własnościowa działek, na których na-
leżałoby zlokalizować drogę, uniemożliwiła 
takie zaplanowanie trasy – wyjaśnia Żak.

najbliższe plany

Gmina Długołęka planuje przystąpić w tym 
roku do opracowania dokumentacji projekto-
wej ciągu pieszo-rowerowego, zlokalizowane-
go w pasie drogowym ul. Lipowej w Borowej 
(o długości ok 1,1 km), na odcinku od skrzy-
żowania ul. Lipowej z dawną droga krajową 
DK8, do przejazdu kolejowego. - Ulica Lipo-
wa jest drogą wojewódzką, dlatego w chwili 
obecnej załatwiamy sprawy formalne, które 
umożliwią jak najszybsze rozpoczęcie prac 
projektowych – dodaje urzędnik. - Ponadto, 
jeszcze w tym roku, planujemy zlecenie opra-
cowania dokumentacji dotyczącej drogi rowe-
rowej o charakterze bardziej rekreacyjnym. 
Będzie ona miała długość ok. 12,5 km i po-
prowadzona zostanie głównie w pasie dróg 
powiatowych na odcinku od skrzyżowania ul. 
Broniewskiego z ul. Wrocławską w Długo-
łęce, przez miejscowości Kamień, Piecowice, 
Bielawa, Raków do wsi Borowa (do przejazdu 
kolejowego), gdzie połączy się z planowanym 
ciągiem pieszo-rowerowym – zapowiada Ma-
ciej Żak. O dalszych etapach inwestycji będzie-
my pisać w kolejnych numerach gazety.

katarzyna wolicka
wydział remontów i inwestycji

Inwestycja dla miłośników dwóch kółek
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To miejsce w Krakowianach niedługo zostanie oświetlone

gmina długołęka planuje stworzyć sieć dróg 
rowerowych, które bardzo ułatwią entuzjastom 
dwóch kółek komunikację z wrocławiem  
i innymi gminami ościennymi i, mamy na-
dzieję, zachęcą do uprawiania bezpiecz-
nej turystyki rowerowej.
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dzieJe się - przetargi w naszeJ gminie (Stan na DZIeń 18.02.2016 r.)
nazwa postępowania  termin otwarcia inFormacJa z otwarcia termin reaLizacJi
przetargowego oFert oFert (iLoŚĆ złożonycH umowy
  oFert)/podpisanie umowy
   

Usługa sprzątania przystanków  20.01.2016 r. wpłynęło 5 ofert 31.12.2016 r. 
i miejsc użyteczności publicznej  umowa podpisana w dniu 09.02.2016 r. 
  (Wykonawca: sEIsO adrian Caruk z/s  
  we Wrocławiu) 

 
Dostawa mieszanek kamiennych dla naprawy  22.01.2016 r. wpłynęło 11 ofert 31.12.2016 r. 
dróg gruntowych  umowa podpisana w dniu 18.02.2016 r. 
  (Wykonawca: „Rosiński Logistics” Filip  
  z/s w Zduńskiej Woli) 

 
Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji  12.02.2016 r. trwa weryfikacja oferty 15.12.2016 r. 
projektowej dla budowy dróg rowerowych na   (w postępowaniu złożono 1 ofertę) 
terenie gminy Długołęka (dawna DK8 wraz  
z odcinkiem drogi powiatowej  
w stronę szczodrego - park)  

  
Roboty budowlane polegające na remontach  02.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 31.12.2016 r. 
cząstkowych dróg utwardzonych  (w postępowaniu złożono 2 oferty) 

 
Roboty budowlane polegające na naprawie  10.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 31.12.2016 r. 
dróg gruntowych  (w postępowaniu złożono: dla Pakietu 
  nr 1: 5 ofert dla Pakietu nr 2: 3 oferty) 

 
Usługa odbioru odpadów komunalnych  10.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 31.12.2017 r. 
z terenu gminy Długołęka  (w postępowaniu złożono 2 oferty:  
  1) Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej  
  TRans-FORMERs Wrocław sp. z o.o.   
  z/s Bielany Wrocławskie: 11 324 912,40 zł brutto   
  2) WPO aLBa s.a. z/s we Wrocławiu:  
  9 913 455,00 zł brutto 

 
Usługa polegająca na oznakowaniu pionowym 15.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 31.12.2016 r. 
i poziomym dróg gminnych  (w postępowaniu złożono 7 ofert) 

 
Usługi polegające na koszeniu pasów drogowych  17.02.2016 r. trwa weryfikacja ofert 15.12.2016 r. 
dróg utwardzonych i gruntowych zlokalizowanych   (w postępowaniu złożono 7 ofert) 
na terenie gminy Długołęka  

  
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach 18.02.2016 r.  roboty budowlane:  
   4 miesiące od dnia  
   zawarcia umowy, uzyskanie  
   zawiadomienia o zakończeniu  
   budowy, braku sprzeciwu  
   w sprawie zamiaru  
   przystąpienia do użytkowania  
   obiektu: 6 miesięcy od  
   daty podpisania umowy.

 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej  24.02.2016 r.  31.09.2016 r. 
w Bierzycach   

 
Przebudowa ul. Bławatnej i odcinka  25.02.2016 r.  14.11.2016 r. 
ul. sportowej w Kiełczowie   

 
Budowa remizy strażackiej w Pasikurowicach 02.03.2016 r.  31.10.2016 r.

 
Przebudowa ul. sportowej wraz  planowany termin  7 miesięcy od dnia 
z sięgaczami w Wilczycach otwarcia ofert: I połowa   zawarcia umowy 
 marca 2016 r.  

 
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego  planowany termin  6 miesięcy od dnia 
przy bieżni w Długołęce otwarcia ofert:   zawarcia umowy 
 I połowa marca 2016 r.

 
Budowa oświetlenia drogowego  planowany termin  4 miesiące od dnia 
na ul. akacjowej w Kiełczowie   otwarcia ofert:   zawarcia umowy 
 II połowa marca 2016 r.

inwestycJe
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inwestycJe/zewnętrzne Środki Finansowe

gdzie zgłosiLiŚmy 
cHęĆ udziału?

Program Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2016-2018
Gmina Długołęka zgłosiła dwa zadania do 
wpisania do Program Rozwoju Bazy sporto-
wej Województwa Dolnośląskiego na lata 
2016-2018:
zadanie 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 44 
x 22m w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocław-
ska 15. Wnioskowana kwota dofinasowania 
138 600,00 zł.
zadanie 2: Budowa budynku zaplecza 
sanitarno-szatniowego przy urządzeniach 
lekkoatletycznych wykonanych w  ramach 
programu „Dolny Śląsk dla Królowej sportu 
w Długołęce”. Wnioskowana kwota dofinaso-
wania 115 500,00 zł.

na co złożyLiŚmy wnioski 
o doFinansowanie?

Projekt pn. „Promocja wybranych gmin 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego 
pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”

Gmina Długołęka podpisała umowę partner-
ską z agencją Rozwoju aglomeracji Wrocław-
skiej s.a oraz 8 innymi partnerami  na  rzecz 
realizacji następujących działań:
- stworzenie i uruchomienie zintegrowanego 
systemu informacji gospodarczej dotyczącej 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- prezentacja stref aktywności gospodarczej 
naszej gminy na międzynarodowych targach 
branżowych i  innych wydarzeniach o charak-
terze gospodarczym,
- przeprowadzenie systemowej kampanii 
promującej atrakcyjność inwestycyjną i  go-
spodarczą gminy Długołęka.
Wnioskowana kwota dofinasowania: 3 729 
925,00 zł dla wszystkich partnerskich gmin.

Projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2016”

Wnioskowana kwota dofinansowania  
48 814,19 zł.

na co znamy wyniki 
naborÓw?

Próbowaliśmy również zdobyć fundusze:
n na funkcjonowanie gminnego żłobka w Dłu-
gołęce w  roku 2016. O  dofinasowanie stara-
liśmy się w  ramach Program MaLUCH 2016. 
Otrzymana kwota dofinasowania to 119 
200,00 zł,
n na przygotowania gminnego programu re-
witalizacji dla naszej gminy w ramach projektu 
pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji 
na terenie Województwa Dolnośląskiego” 
współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Wniosek nie znalazł się na liście projektów re-
komendowanych do dofinansowania,
n na budowę dróg w Kiełczowie na ul. Bła-
watnej i  na odcinku ulicy sportowej w  Ra-
mach Programu Rozwoju Gminnej i  Powia-
towej Infrastruktury na lata 2016-2019. 
Przedmiotowy wniosek nie znalazł się na 
liście projektów rekomendowanych do do-
finansowania. Dofinansowanie uzyskało je-
dynie 11 projektów gminnych, w  tym dwa 
z regionu wrocławskiego.

kamila rot 
wydział pozyskiwania funduszy zewnętrznych

dotacJe na bieżąco

ten etap inwestycji jest 
kontynuacją połącze-
nia komunikacyjnego 
pomiędzy miejscowoś-

ciami zlokalizowanymi na połu-
dniowo-wschodnich i wschodnich 
obrzeżach miasta Wrocławia (Bie-

lany Wrocławskie) poprzez rejon 
miejscowości: Żerniki Wrocław-
skie, Święta Katarzyna, Siechnice, 
Łany, Kiełczów, do drogi krajo-
wej nr 98 w rejonie Długołęki. 
W ramach powyższego działania 
planowany jest układ przejściowy 

jednojezdniowy. Układ docelowy 
dwujezdniowy został odłożony 
w czasie do momentu wyczerpania 
przepustowości układu przejścio-
wego.
wytyczne do projektowa-
nia wow na terenie gminy 
długołęka:
n W km 10+297,59 DW zostanie za-
projektowane skrzyżowanie z  dro-
gą powiatową nr 1922D odcinek 
Kiełczówek – Dobrzykowice, po-
przez rondo średnie dwupasowe.
n Miejscowość Kiełczówek zosta-
nie ominięta przez projektowaną 
trasę od strony południowej, 
prowadząc początkowo przez 
pola uprawne, nieużytki, łąki 
i pastwiska. następnie projekto-
wana trasa przechodzić będzie 
przez teren natury 2000, a dalej 
przez rzekę Widawę. nad tere-
nem natury 2000 i rzeki Widawy 
w  km 11+615 DW przewidziano 
most o długości ok. 180 m.
n W km 13+238,27 DW przecinać 
będzie istniejącą drogę powiatową 
1920D, odc. Kiełczów – Śliwice, po-
przez rondo średnie dwupasowe.

n W km 13+893,14 DW przecinać 

będzie istniejącą drogę powiato-
wą 1918D, poprzez skanalizowa-
ne skrzyżowanie.
n W km 16+900,77 DW krzyżować 
będzie się z drogą gminną (ul. Bła-
watna w  Mirkowie) łączącą Mir-
ków z  miejscowościami Kamień 
i Długołęka poprzez skanalizowa-
ne skrzyżowanie. na tym skrzyżo-
waniu kończy się projektowany 
ciąg pieszo-rowerowy. Pomiędzy 
skrzyżowaniem z  ulicą Bławatną 
w  Mirkowie a  wiaduktem kolejo-
wym, przekrój drogi wojewódzkiej 
jednojezdniowy będzie przecho-
dził w przekrój dwujezdniowy.
n W  km 17+552,69 DW przeci-
nać będzie linię kolejową nr 143 
Kluczbork – Wrocław Mikołajów, 
poprzez projektowany wiadukt 
drogowy.
n Koniec drogi wojewódzkiej zo-
stał włączony do drogi krajowej 
nr 98 w  miejscu skrzyżowania 
z  Łącznikiem Długołęka auto-
stradowej Obwodnicy Wrocła-
wia, poprzez rondo duże.

maciej żak 

Wschodnia Obwodnica Wrocławia

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

29 listopada ubiegłego roku na stronie internetowej dol-
nośląskiej służby dróg i kolei we wrocławiu pojawiło się 
ogłoszenie o przetargu na „budowę drogi wojewódzkiej od 
drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w for-
mule zaprojektuj i wybuduj”. to zadanie to etap iii inwesty-
cji znanej pod nazwą „wschodnia obwodnica wrocławia”.
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wywiad

Cztery lata temu, w  wywiadzie 
dla jednego ze sportowych por-
tali internetowych, powiedzia-
łaś że „niestety, w naszym kraju 
hokej na trawie to wciąż dyscy-
plina niszowa. Wielu kibiców 
bardziej interesuje to, że Robert 
Kubica złamał nogę podczas 
spaceru niż to, że nasza druży-
na narodowa została trzecią 
siłą Europy.” Czy od tamtego 
czasu cokolwiek zmieniło się 
w tej kwestii?
Niestety od tamtej pory sytuacja 
nie uległa zmianie. Hokej nadal 
jest sportem niszowym i mimo 
sukcesów jakie odnosimy, nie 
wygląda to ani trochę lepiej. 
Dlaczego tak się dzieje? Problem 
leży już u podstaw, czyli w Pol-
skim Związku Hokeja na Trawie. 
Ważne stanowiska są od wielu lat 
piastowane przez te same osoby. 
Oczywiście najłatwiejszą wy-
mówką jest brak środków. Jednak 
w tym przypadku chodzi przede 
wszystkim o brak pomysłów, mo-
tywacji i wiedzy.

Srebrny medal reprezentacji 
Polski kobiet zdobyty w  stycz-
niu na Halowych Mistrzostwach 
Europy w  Mińsku oraz uzyska-
nie kwalifikacji do Halowych 
Mistrzostw Świata w 2018 roku, 
to Twój ostatni sukces jako 
ważnego ogniwa drużyny na-
rodowej. Ale jest jeszcze druga 
strona medalu – punkty  zdoby-
wane dla klubu Royal Antwerp 
HC.
W Royal Antwerp HC gram zale-
dwie od kilku miesięcy. Po ukoń-
czeniu studiów postanowiłam 
spróbować swoich sił w jednej 
z najlepszych lig europejskich. 
Kontakt z klubem nawiązałam 
dzięki znajomym. Po wstępnych 
rozmowach obu stronom się spo-
dobało. Po rundzie jesiennej zaj-
mujemy trzecie miejsce w tabeli, 
co gwarantuje nam awans do fazy 
play off.

Kiedy zaczęła się Twoja przygo-
da z hokejem?
17 lat temu. Pasję przejęłam po 
siostrze, która już wcześniej grała. 
W tamtych czasach oferta sporto-
wa była dość ograniczona, dlatego 
w Łozinie większość dziewczyn 
grała w hokeja pod okiem trenera 
Tadeusza Marca, który do dzisiaj 
zajmuje się szkoleniem młodzieży 
w szkole w Łozinie.

Gdzie w  głównej mierze toczy 
się obecnie Twoje życie sporto-
we? W Polsce czy za granicą?
Już od kilku lat gram głównie za 

granicą. Na początku była to Au-
stria, ponieważ grę w Wiedniu mo-
głam połączyć razem ze studiowa-
niem. Ostatnio zdecydowałam się 
na Belgię. W kraju grałam głównie 
przy okazji zgrupowań kadry.

Czego nauczył Cię hokej?
Hokej jak każdy sport kształtuje 
charakter. Nauczył mnie samo-
dyscypliny i wytrwałości. Wie-
działam, że muszę połączyć sport 
z nauką, że nikt za mnie nie pój-
dzie na trening ani nie nauczy 
się na kartkówkę. Był to więc 
czas wielu wyrzeczeń. Sport to 

również idealna okazja do na-
wiązywania nowych znajomości 
i przeżywania wspaniałych po-
dróży, kiedy turnieje rozgrywane 
są w odległych miejscach. Są to 
wspomnienia, których nikt mi nie 
odbierze i przyjaźnie, które pozo-
stają na całe życie.

Jak spędzasz wolny czas?
Oczywiście lubię go spędzać na 
spotkaniach z rodziną i znajomy-
mi. Miło jest też znaleźć chwilę na 
dobrą książkę albo zainteresowa-
nie się innymi dyscyplinami niż 
hokej.

Pasję przejęłam po siostrze

Hokej nauczył Paulinę samodyscypliny i wytrwałości
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z pauliną okaj, 25-letnią gwiazdą hokeja na trawie z łoziny, rozmawia agnieszka boruta.


