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Szczodre: Święto dla całych rodzin

Do 31 maja czekamy na zgłoszenia do 
turnieju rodzin, który odbędzie się  
podczas I Gminnego Dnia Rodziny  
4 czerwca w parku w Szczodrem.  
W turnieju będzie chodzić przede 
wszystkim o dobrą zabawę - zapraszamy 
więc do udziału dzieci od 4 r.ż., rodziców 
i innych członków rodziny. Regulamin 
i formularz zgłoszeniowy znajdują się  
na www.gmina.dlugoleka.pl. Czekamy 
również na zgłoszenia rodzin, które łą-
czy pasja. Może razem muzykujecie albo 
wędkujecie? Podzielcie się tym z nami! 
Szczegóły na www.facebook.com/
wdlugolece. Do zobaczenia!   

Długołęka: Wachowicz  
o kuchni kiedyś i dziś
Z okazji obchodów Roku Sienkiewicza,  
7 maja o godz. 17 w gminnym ośrod-
ku kultury odbędzie się spotkanie pn. 
„Kuchnia staropolska a współczesna”. 
Gościem, który opowie o różnicach jakie 
zaszły w gotowaniu na przełomie wie-
ków, będzie Ewa Wachowicz. Spotkanie 
uświetni występ trio, które zaprezentuje 
aranżacje jazzowe z ekranizacji powieści 
Henryka Sienkiewicza. Wstęp wolny.

Szczodre: Zagraj w siatkę na piasku
Zapraszamy na II Gminny Turniej Piłki 
Siatkowej na Piasku. Eliminacje odbędą 
się 18 czerwca o godz. 13 na boisku 
w parku w Szczodrem. Wielki finał roze-
grany zostanie podczas XV Dni Gminy 
Długołęka 25 czerwca. Zgłoszenia 
należy wysyłać do 31 maja. Zapraszamy 

Drodzy  

mieszkańcy!

Mamy wiosnę! Pogoda co prawda płata nam jeszcze figle, ale 
na pewno akcja ukwiecania gminy sprawi, że poczujemy tę 
porę roku zanim przyjdzie do nas na dobre. Bardzo się cie-

szę, że moja inicjatywa spotkała się z takim pozytywnym odzewem, 
i że zaangażowani są w nią również mieszkańcy! O szczegółach akcji 
przeczytacie na str. 3. Znajdziecie tam też zaproszenie na „Święto 
Konia”, które odbędzie się 15 maja w Siedlcu. To świetny pomysł dla 
całych rodzin na spędzenie majowego weekendu.
Gorący temat to bez wątpienia program „Rodzina 500 plus”, który 
ruszył 1 kwietnia. Mamy dla Państwa garść cennych informacji zwią-
zanych chociażby z błędami popełnianymi przy wypełnianiu wnio-
sków. O tym przeczytacie na str. 4.
Chciałabym zachęcić do bliższego poznania młodych ludzi, którzy tworzą 
Młodzieżową Radę Gminy. To oni będą mieli wpływ na życie młodszej 
części gminy, będą się angażować w nasze inicjatywy i wychodzić do 
ludzi ze swoimi pomysłami. Drodzy uczniowie! Zerknijcie na str. 6 – 7 
i zobaczcie, którzy koledzy z Waszej szkoły będą reprezentować Was na 
forum gminy. Niezwykle cieszą mnie wszystkie spotkania i inicjatywy 
podejmowane z młodymi ludźmi. W tym roku młodzi znów dali o sobie 
znać podczas eliminacji do „Gminnych Talentów”. Na Facebooku można 
zapoznać się z uczestnikami castingów. Trzymam kciuki za wszystkich 
a dziesiątce finalistów, która powalczy o nagrodę główną podczas XV 
Dni Gminy Długołęka, życzę powodzenia!
Na koniec nie mogę nie wspomnieć o naszej akcji pomocy dla Rwandy 
i promującym ją wernisażu zdjęć rwandyjskich dzieci, który odbył się 
w ubiegłym miesiącu. Dlaczego? Ponieważ frekwencja przeszła moje 
najśmielsze oczekiwania, tak samo jak Państwa otwarte serca. Podczas 
licytacji zebraliśmy ok. 8 tys. zł! Dziękuję za każdą wydaną złotówkę, 
jak i tę przelaną na konto Komitetu Społecznego. Każdy gest wsparcia 
z Państwa strony jest na wagę złota i uśmiechu tych dzieci.

Iwona Agnieszka Łebek
wójt gminy Długołęka

z życia gminy

na SKRóTy

Wszystkim druhom ochotniczych straży pożarnych z gminy  
Długołęka składam serdeczne podziękowania za oddaną, bez- 
interesowną służbę drugiemu człowiekowi, często z narażeniem włas-
nego zdrowia i życia. Życzę, aby była dla Was źródłem satysfakcji oraz 
powodem do dumy. Szczęścia i bezpiecznych powrotów do domu!

iwona agnieszka łebek, wójt gminy długołęka
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15 maja w siedlcu odbędzie się kolejna 
edycja „Święta Konia”. W programie m.in. 
ocena klaczy i ogierów, pokazy towarzy-
szące i liczne atrakcje dla całych rodzin 
związane z Rokiem Sienkiewiczowskim. 
Impreza rozpocznie się o godz. 15. 

Policjanci mają nowe radiowozy

Policjanci z Komisariatu Policji w Długołęce 
otrzymali dwa nowe radiowozy VW T-6, za-
kupione w ramach programu 50 na 50, przy 
współudziale finansowym gminy Długołęka.

Ukwiecimy gminę w tym roku

To już trzeci rok z programem popra-
wy estetyki wsi, ukwiecającym gminę.
Przekażemy sołtysom kolorowe, 
jednoroczne kwiaty do zasadzenia 
na rabatach w wybranych punktach 
poszczególnych miejscowości. Kwia-
ty w donicach będą ozdabiać znaki 
informacyjne z nazwami miejscowości 
oraz balustrady mostków zlokalizowa-
nych przede wszystkim w centrach wsi. 
Pojawią się także w oknach świetlic 
wiejskich. - Zmiany w tym roku będą 

dotyczyć dawnej drogi DK8, której 
obecny zarządca nie wyraził zgody na 
umieszczenie kwiatów na znakach, 
w konsekwencji czego kwietniki zosta-
ły zdemontowane – mówi Katarzyna 
Hełmecka z urzędu gminy. - Kwiatowe 
kaskady ponownie zostaną rozstawio-
ne we wcześniejszych lokalizacjach, 
w tym m.in. w parku w Szczodrem oraz 
przy budynku urzędu gminy - doda-
je. Prace porządkowe na rabatach 
z roślinami wieloletnimi zakończyły 
się w marcu. Skwerki są już ozdobione. 
W tym roku powstały nowe, pięk-
ne rabaty przed budynkiem żłobka 
i przedszkola w Długołęce, które 
w maju dodatkowo zostaną obsadzone 
kolorowymi kwiatami.

pokaż się na dniach gminy
25 czerwca w parku w szczodrem 
odbędzie się 15. święto gminy dłu-
gołęka. zapraszamy do kontaktu 
wszystkich, którzy chcieliby wystawić 
się ze stoiskiem handlowym. impreza 
gromadzi co roku kilkuset uczestników, 
w tym roku potrwa do godz. 2 w nocy. 
gwiazdami muzycznymi będą bajm 
i sound’n’grace. prosimy o kontakt pod 
nr tel. 71 323 02 43 lub na promocja@
gmina.dlugoleka.pl

Nowi-starzy dyrektorzy szkół
W wyniku konkursów na dyrektorów 
szkół, które odbyły się w marcu i kwiet-
niu, gimnazjum w Borowej nadal będzie 
zarządzał Dariusz Gadowicz, a dyrekto-
rem zespołu szkół w Łozinie pozostanie 
Ilona Skowera.

Dziękuję za głosy!
Wójt Iwona agnieszka Łebek serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy oddali na 
nią głosy w konkursie TVP „Wójt Roku 
2015”. - Znalezienie się w dziesiątce 
finalistów było dla mnie nobilitacją - 
mówi wójt. - Mimo, że nie udało mi się 
zwyciężyć, jestem bardzo zadowolona. 
Gmina Długołęka została wyróżniona 
i dzięki temu konkursowi dowiedziała 
się o nas cała Polska. Dziękuję każdemu, 
kto wysłał SMS-a - to dla mnie dużo 
znaczy - dodaje.

Opracowała
agnieszka boruta

wydział promocji i współpracy z zagranicą

drużyny z całej gminy! Będzie okazja 
do wspólnego grillowania przy dobrej 
muzyce. Formularz zgłoszeniowy i regu-
lamin na www.gmina.dlugoleka.pl

Długołęka: GOK zaprasza
Z okazji 1050-lecia chrztu Polski Gmin-
-ny Ośrodek Kultury zaprasza na ple-
-nerową imprezę pn. ”Polskie sprawy 
Mieszka i Dobrawy”. 14 maja od godz. 
12, przy stadionie lekkoatletycznym 
w Długołęce, będzie można podziwiać 
widowiskowe pokazy walk rycerskich, 
wziąć udział w zabawach plebejskich 
i obejrzeć występ teatru „Ławeczka 
Dziadeczka”. Sceną zawładną zespoły 
Czereda i Temperatura. - Będzie można 
dobrze zjeść, a na jarmarku rzemieślni- 
czym zaopatrzyć się w produkty ofero- 
wane przez lokalnych rękodzielników 
– zachęca Ewa Bubień, p.o. dyrektora 
GOK-u.

Święto Konia w połowie maja

z życia gminy

na SKRóTy                    na SKRóTy                    na SKRóTy
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Tak prezentują się rabaty przy przedszkolu i żłobku
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Przekazanie radiowozów miało uroczysty charakter
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w 2015 roku do pięciu Kół w: Dłu-
gołęce, Kiełczowie, Mirkowie 
(reaktywacja Koła nr 1), Brze-
ziej Łące i Wilczycach (nowo 

powstałe Koła) przyjęto w sumie 100 osób. Co 
ważne, nikogo nie ubyło. Obecnie zarząd liczy 
318 członków. - Zorganizowaliśmy jedenaście 
spotkań integracyjno-informacyjnych, dwa po-
siedzenia zarządu, trzy imprezy okolicznościowe 
i pięć wyjazdów na spotkanie z kulturą – pod-

sumowuje Janina Sołtysiak, członkini zarządu 
i prowadząca zajęcia manualne. Seniorzy brali 
udział w imprezach organizowanych przez urząd 
gminy, ośrodek kultury i bibliotekę. Stałym ele-
mentem były wycieczki, zarówno polskie jak 
i zagraniczne. W tamtym roku zwiedzili m.in. 
Drezno i Budapeszt. Nieodzownym elementem 
ich spotkań są zajęcia komputerowe, taneczne, 
ruchowe, wokalne, manualne, literackie i nauka 
angielskiego. Szefową zarządu jest Maria Drozd, 
która zaprasza chętnych do zapisywania się do 
związku emerytów.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

z życia gminy 

1 kwietnia ruszył program „Ro-
dzina 500 plus”. po miesiącu jego 
funkcjonowania można śmiało 
powiedzieć, że w naszej gminie 
cieszy się on ogromnym zainte-
resowaniem.

w ramach programu „Rodzina 500 
plus” rodzice otrzymują świad-
czenie wychowawcze w wysoko-
ści 500 zł miesięcznie na drugie 

i każde kolejne dziecko, do momentu ukończenia 
przez nie 18 roku życia. Wsparcie finansowe w tej 
wysokości także na pierwsze dziecko, mogą otrzy-
mać rodziny, w których miesięczny dochód na 
osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto 
w przypadku wychowywania niepełnosprawnego 
dziecka. - Wielu rodzinom wsparcie finansowe 
oferowane w ramach „Rodziny 500 plus” zapew-
nia poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczenia na 
przyszłość – ocenia Teresa Klimek, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ponad tysiąc wniosków  
w pół miesiąca

Mieszkańcy Długołęki, do 13 kwietnia włącznie, 
złożyli już 1188 wniosków na około 2 tys. dzieci. 
- Około 200 wniosków dotyczy wypłaty świadcze-
nia na pierwsze lub jedyne dziecko. Szacujemy, że 
o świadczenie wychowawcze w ramach programu 
może ubiegać się ok. 2 tys. rodzin z naszej gminy – 
mówi Teresa Klimek. Wnioski od mieszkańców 
przyjmowane są na bieżąco. Co ważne, rodzice 
dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy 
Długołęka, mogą je składać również w placów-
kach, do których uczęszczają ich pociechy.

najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy przez wnio-
skodawców, to brak wskazania we wniosku  

Ogromne zainteresowanie „Rodziną 500 plus”

współmałżonka, pierwszego dziecka, brak 
numerów PESEL członków rodziny, brak 
danych adresowych właściwego miejscowo 
ZUS, KRUS, US, brak wskazania konta ban-
kowego lub odpowiednio innego sposobu 
wypłaty czy sposobu przesłania decyzji admi-
nistracyjnej. - Jeśli pojawiły się błędy, GOPS 
poprosi o ich skorygowanie. Informację 
o tym rodzic otrzyma w pierwszej kolejności 
drogą mailową lub telefoniczną – uspokaja 
Teresa Klimek.

udany start

Kierownik GOPS-u ocenia, że start progra-
mu „Rodzina 500 plus” był bardzo udany, jak na 
tak duże wyzwanie organizacyjne. - Pragniemy 
podziękować przede wszystkim wójtowi gmi-
ny za wsparcie i zainteresowanie programem. 
Dziękujemy dyrektorom szkół za umożliwienie 
pełnienia dyżurów na terenie szkół. Dziękuję 

także wszystkim pracownikom ośrodka, któ-
rzy brali udział w przygotowaniu programu 
i są zaangażowani w jego dalszą realizację oraz 
wolontariuszce Annie Przybylskiej – wylicza 
Teresa Klimek, dodając, że wyrazy wdzięczno-
ści należą się również rodzinom, które wyka-
zały się wyrozumiałością w pierwszym, bardzo 
trudnym okresie przyjmowania wniosków. Na 
wdrożenie programu gmina Długołęka otrzy-
mała od wojewody dolnośląskiego 40 tys. zł. 
Środki te zostały przeznaczone m.in. na kosz-
ty przystosowania i wyposażenia pomieszczeń, 
przygotowanie infrastruktury informatycznej, 
druki wniosków wraz z załącznikami i oświad-
czeniami, materiały biurowe, wynagrodzenia 
pracowników. Planowana roczna kwota na 
świadczenie wychowawcze w bieżącym roku 
może wynieść nawet 18 mln zł.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

n na złożenie pierwszego 
wniosku są trzy miesiące. 
aby otrzymać świadczenie 
z wyrównaniem od 1 kwiet-
nia, wniosek należy złożyć 
do 1 lipca włącznie.
n Szczegółowe informacje 
dotyczące dni oraz godzin 
przyjmowania wniosków, 
znajdują się w harmono-
gramie publikowanym na: 
www.dlugoleka.bip.net.pl, 
gopsdlugoleka.pl,  
www.gmina.dlugoleka.pl.
n Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki uruchomił infolinię 
dla rodziców i opiekunów. 
Informacje można uzyskać 
pod numerem tel.: 71 340 
61 11, 71 340 61 17.500+
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Tak emeryci witali Nowy Rok

zarząd Rejonowy w długołęce polskiego związku emerytów,  
Rencistów i inwalidów pochwalił się swoimi ubiegłorocznymi działa-
niami. trzeba przyznać, że było ich sporo. seniorzy nie próżnują!
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w tym roku odbyły się dwa castingi: 
w Kiełczowie i w Łozinie. W sumie na 
przesłuchaniach pojawiło się 33 chęt-
nych, kórzy zaprezentowali talenty 

muzyczne, wokalne, taneczne i akrobatyczne. Poziom 
był bardzo zróżnicowany, ale pojawiły się perełki, któ-
re od razu przykuły uwagę jurorów. - Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z efektów pierwszego, konkursowego eta-
pu – podsumowuje Anna Chomicka, przewodnicząca 
jury. - Niektórzy bardzo nas zaskoczyli swoimi umie-
jętnościami, wzbudzili podziw a nawet wzruszenie. 
Fantastycznie, że mamy w gminie tylu młodych ludzi, 
którzy posiadają pasję i nie wstydzą się podzielić się nią 
z innymi – dodaje. 29 kwietnia jurorzy ogłoszą dziesiąt-
kę finalistów, która powalczy o nagrodę główną pod-
czas XV Dni Gminy Długołęka.

Na gminnym Facebooku znajdują się filmiki z wy-
stępów każdego z nich. Internauci będą mogli lajko-
wać swoich faworytów i komentować ich poczynania.  
– Serdecznie zapraszamy 25 czerwca do parku w Szczod-
rem zarówno na koncerty Bajmu i Sound’n’Grace, jak 
i występy naszych gminnych talentów – zachęca Anna 
Chomicka.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

70 lat OSP Brzezia Łąka

z życia gminy 

wystawa, którą można 
było oglądać w kwietniu 
w holu urzędu, promo-
wała akcję „Długołęka dla 

Rwandy” mającą na celu zebranie pienię-
dzy na zakup jedzenia dla uczniów szko-
ły podstawowej imienia św. Franciszka 
z Asyżu w Remera w Rwandzie. - Kilka 
tygodni temu byłam w Afryce, w Rwan-
dzie. Ogrom biedy, głodu, potrzeb, które 
tam zobaczyłam, na zawsze pozostaną już 

w moim sercu – mówi Agnieszka Łebek, 
autorka zdjęć. Podczas wernisażu odbyła 
się licytacja m.in. obrazków wykonanych 
przez rwandyjskie dzieci.

Zbierano też datki do puszek. W sumie 
zgromadzono ok. 8 tys. zł. Bieżące infor-
macje na temat akcji i zebranych do tej 
pory funduszy można śledzić na facebo-
ok.com/dlugolekadlarwandy

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Długołęka dla Rwandy
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Goście wydarzenia bardzo chętnie wzięli udział w licytacji
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Mamy  
talent!

31 marca w urzędzie gminy odbył się
wernisaż wystawy zdjęć „Rwandyj-
skie dzieci”. nie brakowało ludzi
dobrej woli, którzy wsparli akcję.

komitet społeczny „długołęka dla Rwandy”
długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 mirków
nr konta: 84 9584 1021 2003 0302 5240 0001
tytuł wpłaty: „długołęka dla Rwandy”

17 814,35 zł  
– tyle pieniędzy  
było na koncie  
komitetu 20 kwietnia

zakończył się etap castingowy 
konkursu „gminne talenty 2016”. 
Już niedługo jury wyłoni dziesiąt-
kę finalistów, która powalczy o ty-
siąc złotych i spełnienie marzeń. 

na pytania odpowiada michał ma-

sternak, sekretarz zarządu ochotni-

czej straży pożarnej brzezia łąka.

OSP Brzezia Łąka dziś...
Nasza jednostka liczy 35 druhów: 21 czyn-
nych, 5 honorowych oraz 9 członków wspie-
rających. Wśród czynnych druhów średnia 
wieku to 30 lat. W 2015 r. doszło do reak-
tywacji naszej jednostki. Zmienił się zarząd 
oraz zapisało się dużo młodych ochotników, 
których cały czas szkolimy.
Najbardziej dramatyczna interwencja 
w historii jednostki...
Wiesław Masternak – jeden z najstarszych 
strażaków w naszej jednostce oraz naczelnik 
w latach kiedy to zdarzenie miało miejsce 
– mówi, że w pamięci starszych strażaków 
utkwił pożar lasu w Kuźni Raciborskiej (168 
km od Brzeziej Łąki) w sierpniu 1992 r. Był 
to największy pożar lasu w Polsce i Europie 
po II wojnie światowej. W ciągu 5 dni spali-
ło się 9 tys. ha. W akcji brało udział około 4 
tys. ludzi (straż, wojsko, policja, ochotnicy). 
Wyruszyła do niej również nasza jednostka 
w 5-osobowym składzie i spędziła tam 3 dni. 

Wiesław Masternak wspomina, że to było 
piekło!
Najważniejsze cechy strażaka-ochotni-
ka...
Wewnętrzna dyscyplina, poczucie honoru 
osobistego, odpowiedzialność, nieznający wa-
hań charakter, wiara we własne możliwości, 
odwaga, wytrwałość, pracowitość, sumien-
ność, inicjatywa, lojalność. Trzeźwość umysłu 
jest podstawą udanej akcji oraz doskonalenie 
umiejętności (cały czas się uczymy). Strażak-
ochotnik pełni służbę 24h/dobę.
Kilka słów o obchodach jubileuszu...
Obchody 70-lecia istnienia naszej jednost-
ki będziemy świętować hucznie – nie tylko 
w gronie strażaków, ale również miesz-
kańców całej gminy Długołęka. Już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy na festyn, który or-
ganizujemy 28 maja na stadionie w Brzeziej 
Łące. Rozpoczniemy mszą polową o godz. 
15. Nie zabraknie pokazu pojazdów pożar-
niczych, będzie dużo atrakcji dla dzieci, grill 
itp. Zagra zespół Black Jack. Takiego festy-
nu jeszcze w Brzeziej Łące nie było.

Opracowała agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

zarząd osp w brzeziej łące: 

kazimierz krzystek – prezes 

kazimierz wojewoda – naczelnik 

michał masternak – sekretarz  

adam gradka – skarbnik 

krzysztof dołęcki – gospodarz

www.facebook.com/ospbrzeziaLaka
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z życia gminy 

pRzewodniczący

Kacper Nowak

Kacper w  październiku skoń-
czy 17 lat. Jest uczniem liceum 
w  Długołęce. Jego hobby to 
sport, a  przede wszystkim piłka 
nożna - gra w klubie Widawa Kieł-
czów. Jako nowy przewodniczący 
MRG postara się zaangażować 
młodzież w  życie gminy oraz jej 
promocję.

wicepRzewodnicząca

Aleksandra Duda

Ola ma 14 lat i jest uczennicą ZS 
w Brzeziej Łące. Lubi spotykać się 
z  przyjaciółmi i  spędzać aktywnie 
czas.

wicepRzewodnicząca

Gabriela Puzio

Gabrysia uczęszcza do drugiej kla-
sy gimnazjum w Borowej. Interesu-
je się fotografią. 

sekRetaRz

Hanna Rybarczyk

Hania jest uczennicą klasy trze-
ciej gimnazjum w  Długołęce. 
Wolny czas lubi spędzać ze zna-
jomymi lub na meczach wrocław-
skiej drużyny. Z MRG chciałabym 
zrobić coś przede wszystkim dla 
młodzieży, ale również dla in-
nych mieszkańców. 

pozostaLi 
Radni

Weronika Andrecka

Weronika jest uczennicą dru-
giej klasy gimnazjum w Wilczy-
cach. Jej główne zainteresowa-
nia to muzyka i  sport. Ma już 
kilka pomysłów, które mogłaby 
zrealizować z MRG.

Magdalena Bunalska

Magda jest uczennicą gim-
nazjum w  Siedlcu. Jej pasją 
jest muzyka, a  w szczególności 
śpiew. Interesuje się także wi-
zażem. Jest chętna do pomocy 
przy organizacji gminnych wy-
darzeń. 

Michał Dawiskiba

Michał uczy się w ZS w Brzeziej 
Łące. Stawia na współpracę mło-
dzieży i wspólny wkład w rozwój 
gminy.

Nicola Dubik

nicola uczy się w  gimnazjum 
w  Łozinie. Ma 14 lat. Gra w  hoke-
ja na trawie i  lubi spędzać czas ze 
znajomymi. Jako radna zamierza 
aktywnie współpracować z MRG.

Patryk Dyl

Patryk ma 15 lat i uczy się w gim-
nazjum w  Długołęce. Jego hobby 
to piłka nożna, którą trenuje od 6 
lat.

n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy    n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy
10 marca w urzędzie gminy odbyła się i sesja młodzieżowej Rady gmi-
ny długołęka iV kadencji. 21 reprezentantów gminnych szkół wybrało 
swojego przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza. nowej radzie 
życzymy kreatywności, wytrwałości i poczucia dobrze pełnionej funkcji. 
poznajcie grupę młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na życie gminy 
długołęka.
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jan Gołębiewski

Janek jest uczniem pierwszej 
klasy liceum w  Długołęce. Jego 
pasją jest futbol amerykań-
ski - jest zawodnikiem klubu 
Panthers Wrocław. Jeździ rów-
nież na motorze oraz wędkuje. 

Maksymilian Łempicki

Maksymilian ma 15 lat. Mieszka 
w Długołęce i uczy się w tamtejszym 
gimnazjum. Uwielbia sport. Do nie-
dawna trenował lekkoatletykę, teraz 
gra w  klubie piłkarskim. W  szkole 
jest cenionym uczniem ze względu 
na umiejętność podejmowania szyb-
kich i konkretnych decyzji.

Natalia Michaś 

natalia ma 14 lat i jest w drugiej 
klasie gimnazjum w  Wilczycach. 
Jest reprezentantką Polski w  gol-
fie. Od 2 lat gra na saksofonie.

julia Rudkiewicz 

Julia uczęszcza do pierwszej kla-
sy gimnazjum w  Łozine. Jej pasją 
jest gra w hokeja na trawie -  w tym 
roku jej drużyna zajęła 3. miejsce 
w  halowych mistrzostwach Polski. 
Jako radna chce, żeby młodzi lu-
dzie z  naszej gminy wspólnie spę-
dzali czas.

Maja Rybus

Maja jest uczennicą gimnazjum 
w  Wilczycach. Interesuje się foto-
grafią i sportem, dokładnie sztuką 
walki capoeira. Ma nadzieję, że 
z MRG uda jej się wdrożyć w życie 
ciekawe plany.

Dariusz Sacharewicz

 Darek jest uczniem zespołu szkół 
w Siedlcu.

Klaudia Samulewicz 

Klaudia uczy się w gimnazjum 
w Brzeziej Łące. Ma 15 lat. Inte-
resuje się muzyką i sportem.

Patryk Słota

Patryk chodzi do klasy trzeciej 
gimnazjum w  Borowej. Interesuje 
go muzyka i nauki ścisłe.

julian Suwara

Julek mieszka w Siedlcu i uczęsz-
cza tam do szkoły. Jest przewodni-
czącym samorządu szkolnego. Lubi 
uprawiać sport - najbardziej koszy-
kówkę i piłkę ręczną oraz pomagać 
wujkowi w hodowli koni.

Małgorzata Szponarska

Małgosia uczy się w  pierwszej 
klasie gimnazjum w  Łozinie. Lubi 
czytać książki i grać w hokeja na tra-
wie. Jako radna chce, aby młodzież 
spędzała więcej czasu na świeżym 
powietrzu.

Michał Wężykowski 

Michał lubi rozwiązywać proble-
my. Jest fanem muzyki klasycznej 
i  opery. Jego pasją jest czytanie 
książek.

Zuzanna Wysmyk

Zuzia uczy się w  gimnazjum 
w  Borowej. Jest uczennicą klasy 
trzeciej i  przewodniczącą samo-
rządu szkolnego.

z życia gminy 

n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy    n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy n SKŁAD MŁODZiEżOWEj RADy GMiNy
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domowe kominy pozba-
wione filtrów produkują 
więcej zanieczyszczeń niż 
zakłady czy spalarnie śmie-

ci. - Odpady w warunkach domowych 
palone są w niskich temperaturach. To 
powoduje wydzielanie się mnóstwa 
zanieczyszczeń. W dymie z kominów 
możemy znaleźć całą tablicę Mendele-
jewa – mówi Tadeusz Luty, kierownik 

wydziału ochrony środowiska. - Palenie 
śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi 
wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych – 
ostrzega urzędnik. Unikajmy nielegal-
nych sposobów pozbywania się śmieci, 
które bez odpowiedniej technologii są 
dla nas zagrożeniem.

agnieszka boruta
wydział promocji  

i współpracy z zagranicą

z życia gminy

nie pal śmieci!  
To zagrożenie  
dla zdrowia i środowiska

fo
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problem czystości i porząd-
ku na terenach publicznych 
powraca jak bumerang. mimo 
że parki, place zabaw, boiska 
i tereny zielone mają służyć 
nam wszystkim, wiele osób 
niestety to ignoruje.

d la niektórych wrzucenie śmieci do 
kubła stanowi nie lada wyzwanie. 
Przez to bardzo często spacerowi-
czów czekają slalomy pomiędzy 

wyrzuconymi butelkami i opakowaniami po 
jedzeniu – mówi Paweł Matysiak z wydziału 
ochrony środowiska. - Co więcej, w kubłach 
rozstawionych na przystankach autobusowych 
i terenach ogólnodostępnych, często lądują wor-
ki wypchane odpadami pochodzącymi z naszych 
gospodarstw domowych – zwraca uwagę urzęd-
nik, dodając, że każdy mieszkaniec powinien 
zaopatrzyć się w pojemnik na śmieci dostoso-
wany do swoich potrzeb. Taką możliwość daje 
obowiązujący system gospodarki odpadami ko-
munalnymi, w którym za ich odbiór płacimy „od 
osoby”. Wszystkie tereny publiczne są regularnie 
sprzątane, ale musimy pamiętać, że od każdego 
z nas zależy, jak one będą ostatecznie wyglądać. 
Czy nie będą odstraszać. Harmonogram sprzą-

Sprzątaj po sobie i swoim pupilu!

na terenie naszej gminy (parking przy ósemce, plac rekreacyjny w Bykowie, 
w  Godzieszowej, Mirkowie, Rakowie, Szczodrem i  Wilczycach) pojawiły się 
charakterystyczne żółte tablice, które zostały wykonane na podstawie zwy-
cięskich projektów Moniki Dubiec (w kategorii hasło) i Dawida Skowrońskiego  
(w kategorii mem) w konkursie „Śmieciuchom mówimy nIE!”. Prosimy, zwra-
cajcie uwagę tym, którzy śmiecą. Spędźmy właśnie rozpoczynający się sezon 
letni w czystych parkach i lasach.
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tania dostępny jest na stronie internetowej BIP 
w zakładce ochrona środowiska www.dlugoleka.
bip.net.pl 

psie sprawy są również twoje

- Nie zapominajmy o sprzątaniu po naszych 
pupilach. Spacerując z czworonogiem, należy 

na bieżąco usuwać jego nieczystości, przede 
wszystkim z chodników i dróg osiedlowych 
– zwraca uwagę Matysiak. - To samo dotyczy 
placów zabaw, na które w ogóle nie powinni-
śmy wprowadzać zwierząt!   

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Parę słów  
o segregacji odpadów...

Z danych firmy odbierającej odpady wynika, że o ile do-
brze radzimy sobie z segregacją szkła, to najgorzej w na-
szej gminie wygląda segregacja tworzyw sztucznych. 
Do żółtego worka wrzucamy co popadnie, przez co 

ponad połowa odebranych tworzyw nie nadaje się do recyklingu.
przypominamy, iż do żółtego worka należy wrzucać:

n  opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. 
szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.);

n opakowania po produktach spożywczych;
n plastikowe zakrętki;
n plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
n plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
n puszki po napojach, sokach;
n puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
n złom żelazny i metale kolorowe;
n  metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych po-

jemników;
n folię aluminiową;
n  kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady 

opakowaniowe.

wrzucane opakowania powinny być puste (nie zawie-
rać resztek pokarmowych) i zgniecione. opłaty za śmie-
ci dokonujemy co kwartał, do końca: marca, czerwca, 
września i grudnia. ewelina byra 

wydział ochrony środowiska

palenie odpadów jest nieekologicznym  
i, wbrew pozorom, kosztownym procesem. 
wydajność energetyczna spalania nie- 
posegregowanych śmieci jest niewielka,  
a konsekwencje mogą być bardzo poważne.
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Zmiany dotyczą przede wszystkim  
sposobu włączenia drogi woje-
wódzkiej do drogi krajowej nr 98 
w miejscu skrzyżowania z łączni-

kiem Długołęka Autostradowej Obwodni-

cy Wrocławia – mówi Katarzyna Wolicka, 
kierownik wydziału remontów i inwestycji. 
- Skrzyżowanie typu „duże rondo” zastąpio-
no skrzyżowaniem skanalizowanym z syg-
nalizacją świetlną oraz jednojezdniowym 

wiaduktem drogowym nad skrzyżowaniem 
na kierunku Bielany Łany Długołęka - łącz-
nik Długołęka – dodaje. Kolejną ważną 
informacją jest fakt, że potencjalny wyko-
nawca prace w rejonie skrzyżowania DK 98 
na terenie łącznika będzie mógł realizować 
dopiero po 4 grudnia 2019 r. - W rejonie 
tego skrzyżowania DSDiK przewiduje tak-
że przebudowę małego mostu przez rzekę 
Topór. Termin na realizację projektu, wraz 
z budową całego odcinka drogi, zamawiają-
cy wyznaczył na 45 miesięcy od udzielenia 
zamówienia – dodaje Katarzyna Wolicka. 
Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć na stronie dsdik.wroc.pl

maciej żak
wydział remontów i inwestycji

inwestycJe/nieRuchomości

11 kwietnia na stronie internetowej dolnośląskiej służby dróg 
i kolei pojawiła się informacja o zmianach w ogłoszeniu doty-
czącym „budowy drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 
455 do drogi krajowej nr 98 – w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Wschodnia Obwodnica 
Wrocławia – są zmiany!

działka nr 86/8 położona jest przy 
drodze asfaltowej – głównej drodze 
w miejscowości, natomiast dział-
ki nr 86/6 i 86/7 znajdują się przy 

utwardzonej drodze gruntowej w odległości 
około 50 m od głównej drogi we wsi Kątna. Nie-
ruchomości mają kształt korzystny do zabudowy, 
zbliżony do prostokąta i nie są ogrodzone. Oto-
czenie działek stanowią tereny niezabudowane 
(pola) oraz zabudowa jednorodzinna o średnim 
i niskim standardzie wykończenia. Działki poło-
żone są w odległości około 500 m od przystanków 
komunikacji autobusowej. Sieci infrastruktury 
technicznej (woda i prąd) znajdują się w pobliżu 
nieruchomości.  - Okresowo na działkach może 
stać woda i konieczne jest wybudowanie drena-
żu na działkach – mówi Krzysztof Górecki, kie-
rownik wydziału gospodarki nieruchomościami 
i planowania przestrzennego. - W miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego działki 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudo-
wę zagrodową - dodaje.

daria śpiewak-wsolak
wydział planowania przestrzennego  

i gospodarki nieruchomościami
interesują cię nieruchomości  

na sprzedaż w gminie długołęka?  
zadzwoń (71) 323 02 23 lub sprawdź na  

www.gmina.dlugoleka.pl

ZAMiESZKAj W GMiNiE DŁUGOŁĘKA – kątna
kątna to mała i spokojna wieś położona w południowo-wschodniej 
części gminy długołęka, między brzezią łąką a oleśniczką.
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Działki nr:

n 86/6 o pow. 0,0989 ha, cena wywoławcza nieruchomości 40.000 zł netto

n 86/7 o pow. 0,1347 ha, cena wywoławcza nieruchomości 45.000 zł netto

n 86/8 o pow. 0,1311 ha, cena wywoławcza nieruchomości 45.000 zł netto

Termin I przetargu – 19.05.2016 r.
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dzieJe się - pRzetaRgi w naszeJ gminie (Stan na dzień 25.04.2016 r.)
nazwa postępowania  teRmin otwaRcia inFoRmacJa z otwaRcia teRmin ReaLizacJi
pRzetaRgowego oFeRt oFeRt (iLośĆ złożonych umowy
  oFeRt)/podpisanie umowy   

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji  12.02.2016 r. umowa zawarta w dniu 24.03.2016 r. 15.12.2016 r. 

projektowej dla budowy dróg rowerowych na terenie   (Wykonawca: Jan Wyrwiński PWK Projektowanie 

gminy Długołęka (dawna DK8 wraz z odcinkiem drogi   i Wykonawstwo Komunikacja z/s w Zielonej Górze, 

powiatowej w stronę Szczodrego - park)  cena 512 910,00 zł brutto) 

 

Usługa odbioru odpadów komunalnych  10.02.2016 r. umowa zawarta w dniu 30.03.2016 r. 31.12.2017 r. 

z terenu gminy Długołęka  (Wykonawca: WPO aLBa S.a. z/s we Wrocławiu, 

  cena 9 913 455,00 zł brutto) 

 

Usługa polegająca na oznakowaniu pionowym  15.02.2016 r. umowa zawarta w dniu 15.03.2016 r. 31.12.2016 r. 

i poziomym dróg gminnych  (Wykonawca: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu  

  Drogowego ZaBERD Sa z/s we Wrocławiu) 

 

Usługi polegające na koszeniu pasów drogowych dróg  17.02.2016 r. umowy zawarte w dniach: 15.12.2016 r. 

utwardzonych i gruntowych zlokalizowanych na terenie   Pakiet nr 1: PRaCOWnIa aRCHITEKTURy 

gminy Długołęka  KRaJOBRaZU MaŁGORZaTa WILCZaK 

  z/s w nowosielcach w dniu 17.03.2016 r. 

  Pakiet nr 2: Keyman Paweł Baworowski z/s w Zielonej  

  Górze w dniu 16.03.2016 r. 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wilczycach 18.02.2016 r. umowa zawarta w dniu 08.04.2016 r. (Wykonawca: 8.08.2016 r. 

  BUDMEL - Korty, Boiska Sportowe Tadeusz  

  Molus z/s w Trzebnicy, cena 392 370,00 zł brutto)  

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bierzycach 26.02.2016 r. planowane podpisanie umowy: 26.04.2016 r. 31.09.2016 r. 

  (L.J.KaREn sp. z o.o. z/s w Łukowicach Brzeskich,  

  cena 626 846,46 zł brutto) 

 

Przebudowa ul. Bławatnej i odcinka ul. Sportowej  29.02.2016 r. postępowanie rozstrzygnięto w dniu 22.04.2016 r. 14.11.2016 r. 

w Kiełczowie  (Wykonawcy: Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. z/s 

  w Siechnicach, cena 3 152 983,77 zł brutto) 

 

Budowa remizy strażackiej w Pasikurowicach 02.03.2016 r. umowa zawarta w dniu 21.04.2016 r. 31.10.2016 r. 

  (Wykonawca: PHU ZETKa Krzysztof Zieliński z/s   

  w Górze, cena 743 429,55 zł brutto)  

 

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy bieżni  09.05.2016 r.  31.10.2016 r. 

w Długołęce (POWTóRKa)   

 

Usługi pocztowe 04.04.2016 r. postępowanie rozstrzygnięto w dniu 12.04.2016 r. 12 miesięcy od dnia 

  (Wykonawca: Poczta Polska S.a. z/s w Warszawie,  zawarcia umowy 

  cena brutto 319 418,39 zł) planowany termin  

  zawarcia umowy: do 27.04.2016 r.

 

Budowa oświetlenia drogowego w Kiełczowie  18.04.2016 r. trwa weryfikacja ofert 4 miesiące od dnia 

ul. akacjowa i odc. ul. Brzozowej oraz   (w postępowaniu złożono 10 ofert) zawarcia umowy 

w m. Dobroszów Oleśnicki, dz. nr   372, 259  

 

Przebudowa ul. Sportowej wraz z sięgaczami  05.05.2016 r.  12.12.2016 r. 

w Wilczycach oraz budową kanalizacji sanitarnej  

w wybranych sięgaczach     

 

Optymalizacja pracy komory stabilizacji osadu na  06.05.2016 r.  31.10.2016 r. 

oczyszczalni ścieków w Mirkowie    

 

Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej  30.05.2016 r.  30.09.2017 r. 

w Kiełczowie    

 

Budowa kanalizacji w miejscowości Szczodre    31.05.2016 r.  15.11.2018 r.

inwestycJe
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inwestycJe/zewnętRzne śRodki Finansowe

Gmina Długołęka podpisała umowę z firmą PWK - 
Projektowanie i Wykonawstwo Komunikacja Jan 
Wyrwiński z Zielonej Góry, która opracuje kom-
pletną dokumentację projektowo-kosztorysową 

dla budowy dwóch pierwszych dróg rowerowych na terenie 
gminy. Pierwsza ma być zlokalizowana wzdłuż dawnej drogi 
krajowej nr 8, na odcinku od skrzyżowania ul. Wrocławskiej 
z ul. Broniewskiego w Długołęce do granicy gminy Długołęka 
z granicą gminy Oleśnica. Druga droga rowerowa zlokalizo-
wana będzie na odcinku od skrzyżowania ul. Wrocławskiej 
z ul. Broniewskiego w Długołęce do granicy gminy Wrocław, 
przez Szczodre oraz Domaszczyn. Wartość umowna przygo-
towania dokumentacji to 512 910 zł brutto, z terminem reali-
zacji do 20 grudnia br.

szymon adamski
wydział remontów i inwestycji

NA CO ZŁOżyLiŚMy WNiOSKi 
O DOFiNANSOWANiE?

projekt pn. „edukacJa  i  paRtneRstwo 
bez baRieR  - upowszechnienie i  zapew-
nienie wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej poprzez utworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego,  orga-
nizację dodatkowych zajęć edukacyjnych 
dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji 
nauczycieli w  16 wybranych placówkach 
na terenie wroF (wrocław, kobierzyce, 
sobótka, miękinia, oborniki śląskie i dłu-
gołęka)”
Gmina Długołęka (partner projektu) wraz 
z  gminą Wrocław (liderem projektu) oraz 
pozostałymi 4 partnerami (gmina Kobie-
rzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Ślą-
skie), złożyła wniosek na dofinansowanie 
uruchomienia i  utrzymania nowych miejsc 
przedszkolnych. W ramach projektu planu-
je się utworzenie dwóch nowych oddzia-
łów przedszkolnych w  SP w  Borowej oraz 
dwóch oddziałów przedszkolnych w  SP 
w  Kiełczowie. Planowany termin realizacji 
projektu: lipiec 2016 – marzec 2018. Wnio-
skowana kwota dofinansowania dla gminy 
Długołęka to 670 tys. zł. O dofinansowanie 
ubiegamy się w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020.

projekt pn. „zakup średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży 
pożarnej w szczodrem”
Oczekujemy na wyniki naboru dotyczącego 
zakupu wozu strażackiego dla OSP Szczod-
re. Wnioskowana kwota dofinansowania to 
100 tys. zł. Ubiegamy się o  nie w  ramach 
konkursu organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-

go pn. „Poprawa bezpieczeństwa w  Woje-
wództwie Dolnośląskim w roku 2016”.

zadanie pn. „modernizacja zaplecza sani-
tarno-szatniowego przy boisku piłkarskim 
w miejscowości pasikurowice”
Złożyliśmy wniosek o  pozyskanie dofinan-
sowania na modernizację zaplecza sani-
tarno-szatniowego przy boisku piłkarskim 
w  miejscowości Pasikurowice. O  fundusze 
staramy się w  ramach Programu moderni-
zacji infrastruktury sportowej. Wnioskowa-
na wartość dofinansowania to 128 tys. zł.

Rozbudowa szkoły podstawowej w kiełczo-
wie etap ii – hala sportowa
Gmina Długołęka złożyła wniosek na bu-
dowę hali sportowej przy SP w  Kiełczowie. 
Wnioskowana kwota dofinansowania to 
1,3 mln zł. O  dofinansowanie staramy się  
w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infra-
struktury Sportowej.

NA CO ZNAMy WyNiKi 
DOFiNANSOWANiA?

« na  dofinansowanie pracy czterech lo-
kalnych animatorów na boiskach „nasz Or-
lik” w  Brzeziej Łące, Łozinie i  Kiełczowie. 
Wnioskowana kwota to 27 tys. zł. Ubiegali-
śmy się o nie w ramach konkursu „Lokalny 
animator Sportu”, którego organizatorem 
jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. 
nasza gmina została zakwalifikowana do 
projektu;

« na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z  terenu naszej gminy. Otrzyma-
na kwota dofinansowania to ok. 49 tys. 
zł. Ubiegaliśmy się o  nie w  ramach naboru 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

« na zakup książek dla SP w  Borowej. 
O dofinansowanie staraliśmy się w ramach 
programu pn. „narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa”. Wnioskowana kwota to 12 
tys zł. Z  uwagi na ograniczoną pulę środ-
ków, nasz wniosek nie znalazł się na liście 
projektów rekomendowanych do dofinan-
sowania;

« na przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w Kamieniu (ul. Rubinowa 
i  ul. Turkusowa) w  ramach programu Fun-
dusz Ochrony Gruntów Rolnych. Planowana 
wysokość dofinansowania na obie inwesty-
cje to ok. 140 tys. zł. Otrzymaliśmy pienią-
dze na przebudowę ul. Rubinowej w wyso-
kości 81,5 tys. zł. 

kamila zaustowicz
wydział pozyskiwania  

zewnętrznych środków finansowych

dotacJe na bieżąco

n a początku kwietnia zakoń-
czyła się budowa oświetlenia 
w godzieszowej, micha-
łowicach, pasikurowi-

cach przy ul. Pawłowickiej i w toka-
rach. Wykonawcą robót budowlanych 
była firma Elektroteg Dariusz Rudnicki 
z Trzebnicy. - Mamy nadzieję, że dzięki 
zrealizowanym inwestycjom wzrośnie 
bezpieczeństwo mieszkańców – mówi 
Maciej Żak z wydziału remontów i inwe-
stycji.

agnieszka boruta
wydział promocji i współpracy z zagranicą

Zaprojektują  
drogi rowerowe
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W Tokarach oświetlono drogę powiatową

Oświetlenie  
już gotowe
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wywiad

W mediach pojawiają się informacje, że lac-
rosse jest jedną z  najszybciej rozwijających 
się dyscyplin sportowych na świecie. Czy zga-
dzasz się z tym stwierdzeniem?
Takich informacji spodziewałabym się raczej 
po amerykańskich źródłach, bo tam rzeczywi-
ście lacrosse jest bardzo dobrze znaną dyscypli-
ną sportową. Początki lacrosse w Polsce sięgają 
2007 roku. Tak krótki czas sprawia, że ten sport 
dalej jest w naszym kraju niszowy. Mimo tego, 
w ostatnich latach cieszy się coraz większą popu-
larnością. Dzięki powstawaniu nowych drużyn 
bardzo szybko się rozwija i możliwe, że już za kil-
ka lat stanie się równie popularny jak za oceanem. 
Stwierdzenie, z którym się spotkałam nie raz i się 
z nim z zgodzę, to: lacrosse – najszybszy sport na 
dwóch nogach.

Lacrosse często bywa określany mianem 
„sportu ostatecznego”, łączącego w  sobie 
najlepsze elementy innych dyscyplin. Wśród 
laxerów równie popularne jest przekonanie, 
że lacrosse jest źródłem, z  którego czerpią 
inne sporty, takie jak hokej na lodzie czy ko-
szykówka. Mogłabyś wymienić te najlepsze 
elementy?
Takie skojarzenia są bardzo trafne. Nie da się 
ukryć, że lacrosse jest uznawany za pierwowzór 
hokeja na lodzie, a koszykówka jest prawie tak 
samo kontaktowym sportem. Generalnie istnieje 
wiele elementów wspólnych dla innych dyscy-
plin. Moim zdaniem, to na pewno precyzja przy 
podaniach czy odbieraniu piłki z ziemi, tzn. gro-
undball, celność i siła strzału do bramki, szybkość 
przy kontrze, zwrotność oraz zwinność.

Udział reprezentacji Polski w  Mistrzostwach 
Świata Lacrosse Kobiet wiązał się z zapłace-
niem wpisowego oraz opłaceniem transportu 
kadry (18 zawodniczek) do Wielkiej Brytanii. 
Licząc tylko i  wyłączenie na budżet własny, 
nie miałyście najmniejszych szans, żeby się 
tam pojawić, a było to dla Was marzenie nu-
mer jeden. Z tego co wiem, udało Wam się ze-
brać fundusze?
Dokładnie, niesamowita sprawa i chyba żadna 
z nas tak do końca nie sądziła, że nam się uda. 
Wzięłyśmy udział w projekcie „Polak Potrafi”. 
Wspólnie z trenerem nagrałyśmy filmik przed-
stawiający cel i sytuację, w jakiej się znajdujemy, 
zachęcając do przesyłania nawet najmniejszych 
kwot. Nagłośniłyśmy sprawę głównie w inter-
necie i udało się! Bardzo jesteśmy wdzięczne 

wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego 
marzenia!

Z czego wynika sytuacja, że chcąc reprezento-
wać nasz kraj za granicą, musicie prosić ludzi 
o pomoc finansową?
Wynika to z faktu, że jest to ciągle sport niszowy. 
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki możemy to zmienić, a dzięki akcji 
prowadzonej przez nas na stronie PolakPotrafi.
pl udało nam się uzbierać pieniądze na wyjazd 
na Mistrzostwa Świata. Wiele w tej kwestii mo-
głoby się zmienić dzięki pomocy sponsorów, tak 
jak to działa w innych dyscyplinach, natomiast na 
razie musimy radzić sobie same.

Najnowsza kampania reklamowa tej dyscypli-
ny sportowej nazywa się #PoznajPięknoLac-
rosse. Co jest pięknego w lacrosse wg Ciebie?
Poznaj Piękno Lacrosse, to kampania, w której 
brała udział żeńska reprezentacja, aby pokazać 
się z troszkę innej strony. Według mnie piękno 
lacrosse - poza tym, że jest to sport drużynowy - 
polega na tym, że liczy się tu wsparcie, wspólny 
cel, porozumienie na boisku i poza nim. Tworzy-
my wspaniałą całość, tak naprawdę każda z nas 
jest z innej bajki, a przez lacrosse odnajdujemy 
się w każdej sytuacji. Razem podróżujemy, po-
znajemy inne drużyny, jesteśmy częścią laxowego 
świata, przy okazji tworząc troszkę historii tej dy-
scypliny we Wrocławiu i w Polsce.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z tym spor-
tem?
Koleżanka namówiła mnie, żebym wpadła na 
jeden z pierwszych treningów, że to coś nowe-
go. Sama do końca nie wiedziała, o co chodzi. Ja 

natomiast nie wiedziałam, że treningi odbywają 
się na zewnątrz. To był październikowy, wietrz-
ny i zimny wieczór, pamiętam, że zmarzłam 
okrutnie i oberwałam kilka razy piłką. Mimo to 
przyszłam na kolejny trening na Sztabową we 
Wrocławiu i dzisiaj jestem kapitanem drużyny 
z 8-letnim stażem. (śmiech)

Mogłabyś wytłumaczyć naszym czytelnikom 
na czym polega lacrosse?
To sport drużynowy, w którym na boisku rywa-
lizują ze sobą dwie drużyny w składzie jedenaście 
zawodniczek w polu (trzy atakujące, pięć pomoc-
niczek, trzy obrończynie) i bramkarka. Celem jest 
zdobycie przynajmniej jednej bramki więcej niż 
drużyna przeciwna. Mecz trwa 50 minut, podzie-
lony na połowy po 25 minut.

Największe Twoje dotychczasowe sukcesy 
i najbliższe cele sportowe?
Moja drużyna, Kosynierki Wrocław, to 
pierwsza w Polsce żeńska sekcja lacros-
se założona w marcu 2009 roku. Razem 
z dziewczynami bierzemy co roku udział 
w największym w Polsce międzynarodowym 
turnieju lacrosse - Silesia Cup. Od 2009 roku 
nieprzerwanie stajemy na podium. W 2014 
roku zdobyłyśmy I miejsce w Pucharze Polski 
Lacrosse Kobiet. Naszym najbliższym celem 
jest zdobycie Mistrzostwa Polski, dodatkowo 
spora część wrocławskich zawodniczek zo-
stała powołana do 30-osobowej kadry Polski. 
Jako Kosynierki staramy się brać udział jak 
najczęściej w zagranicznych turniejach, żeby 
podnieść swój poziom sportowy oraz nabrać 
doświadczenia, które pozwoli nam na dalszy 
rozwój.

Tworzymy wspaniałą całość

W lacrosse liczy się wsparcie, wspólny cel, zrozumienie na boisku i poza nim - mówi Kaja (na zdj. w środku)
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Z kają białowąs, 28-letnią reprezentantką polski w lacrosse z długołęki, rozmawia agnieszka boruta.


