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

fo
t. 

Łu
ka

sz
 H

ar
aź

ny

gazeta bezpŁatna         samorządowy dwumiesięcznik gminy dŁugoŁęka       ISSN 1732-2871   nr 3(120) rok 2020

zsp w długołęce jak nowy str. 4 Pięknie nam deszcz łapaliście!  str. 10

w numerze:

szukamy pracowników do żłobka i przedszkola w kiełczowie  
Szczegóły pod nr tel. 71 323 02 34 (żłobek), 71 315 16 53 (przedszkole)

mieszkanka stępina potrzebuje pomocy finansowej            str. 6

wkopanie kamienia węgielnego pod gminny żłobek  
i przedszkole w kiełczowie                  str. 2



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

Za nami uroczyste wkopanie kamienia wę-
gielnego pod budowę gminnego żłobka 
i przedszkola w Kiełczowie. 

budowana w systemie modułowym placówka, 
z dnia na dzień rośnie, nabiera kształtów, a go-
ście – podczas uroczystości 23 lipca – mogli już 
nawet wejść do środka i zobaczyć wnętrza części 

żłobkowej. – Byłem pod wielkim wrażeniem przestrzeni, 
jakie czekają na najmłodszych – nie byłem w tym odosob-
niony, z czego się bardzo cieszę – mówi wójt Wojciech 
Błoński. Dziękujemy firmie Climatic, która odpowiada 
za kompleksową realizację inwestycji, za profesjonalizm. 
Dziękujemy radnym, za to, że przegłosowali uchwałę, 
dzięki której w tak szybkim tempie powstaje budynek 

najwyższej jakości, w którym swoje miejsce znajdzie 450 
najmłodszych dzieci z naszej gminy. 

Podziękowania należą się też władzom Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, z rektorem Tadeuszem 
Trziszką na czele, które przekazały gminie Długołęka te-
ren pod tę inwestycję. Ostatecznie na placu budowy ma się 
znaleźć 58 modułów. Powierzchnia budynku sięgnie ponad 
4 tys. mkw. Podpisanie aktu erekcyjnego, wmurowanie go 
i poświęcenie inwestycji przez proboszcza parafii w Kieł-
czowie ks. Macieja Spisza, stało się preludium do czegoś 
wielkiego – placówki opiekuńczej i wychowawczej na mia-
rę XXI wieku, budowanej w systemie modułowym, co czy-
ni gminę Długołęka pionierem na Dolnym Śląsku. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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Miło nam poinformować, że w ostatnich miesiącach  
na świat przyszli nowi mieszkańcy gminy Długołęka. 

  Witajcie 
	 				na	świecie!

Paweł Adamski, Anna Andrzejczuk, Wiktor Antkowiak, Antoni 
Arendarski, Stanisław Biegański, Anna Borycka, Leon Burzak, Adam 
Cebulski, Wojciech Chmielewski, Wiktoria Cieśla, Klementyna Ciok, 
Jagna Domagalska, Natalia Drążek, Stanisław Drążek, Nikodem 
Flasza, Lena Frej, Hanna Gliszczyńska, Antoni Król, Nela Graf, 
Hanna Ilków-Gołąb, Dominika Jarek, Stanisław Jaremkiewicz, 
Michał Jóźwiak, Tobiasz Kabaciński, Lena Kazula, Eliza Kaźmierczak, 
Stefania Korczyńska, Marcelina Kosior, Gabriela Kozicka, Szymon 
Kozicki, Franciszek Lipa, Matylda Marcinkowska, Lena Nowacka, 
Nikodem Pichniarczyk, Zuzanna Pieniądz, Antonina Płóciennik, 
Milan Podgórski, Julian Rymarczyk, Aleksander Rynkowski, Oliwier 
Sosnowski, Laura Soter, Klara Stanoch, Julia Szafrańska, Tymon 
Szafrański, Liliana Szajda, Adam Szydełko, Lucyna Telesińska, 
Gniewko Tużnik, Weronika Urbańska, Hanna Wankowska, Mikołaj 
Wiaderny, Pola Wnuk, Hanna Wójcik, Daniel Wrzosek, Oliwia Zagórska, 
Oskar Zawadzki, Liwia Żur.

Dzieciaki, witamy Was serdecznie,  
życzymy zdrowia i pięknych lat życia!  

A Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

wkopanie 
kamienia węgielnego
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 Cezary Deluga (Climatic), wójt Wojciech Błoński, Dagmara Parfanowicz (fundusze zewnętrzne)
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z życia gminy

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.
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Droga do kościoła w Łozinie

Zofia Kowalska Kazimierz Kościk

napisz historię gminy razem z nami

mamy  
reprezentanta 
w Powiatowej Społecznej Radzie 
ds. Osób Niepełnosprawnych 

Witaj, młoda damo! 
Witaj, młody dżentelmenie!

Masz ciekawe zdjęcie sprzed wielu 
lat z terenów naszej gminy? Dyspo-
nujesz wyjątkowym przedmiotem 
o bogatej historii, a może sam 
chciałbyś opowiedzieć o wydarze-
niach, które z perspektywy czasu są 
istotne? Jeśli tak, to znakomicie! 

p lanujemy jeszcze w tym roku roz-
począć prace nad napisaniem oraz 
wydaniem ilustrowanej księgi o hi-
storii gminy Długołęka, bazując na 

dotychczasowych pozycjach dostępnych 
na rynku, ale przede wszystkich szczerych, 
indywidualnych historiach z życia naszych 

mieszkańców. Niewykluczone, że dzięki tej 
inicjatywie w przyszłości powstanie muze-
um naszej gminy, wszystko tak naprawdę 
zależy od Was. Zatem, jeśli chcecie wspólnie 
z nami wziąć udział w wydaniu niezwykłej 
pozycji na rynku historycznym, dotyczącej 
naszej małej ojczyzny, zapraszamy do współ-
pracy. Materiały możecie wysyłać na adres 
mailowy promocja@gmina.dlugoleka.pl, 
a jeśli macie ciekawą historię do opowiedze-
nia, zadzwońcie do nas pod nr 691338555. 
Umówimy się na wywiad i wszystko skru-
pulatnie zanotujemy. Na zgłoszenia czeka-
my do końca września.

paweŁ kościóŁek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 
2020-2024, powołano jej nowy skład. Gratulujemy Pio-
trowi Duszeńko, pełnomocnikowi wójta ds. społecznych, 
członkostwa w radzie i objęcia funkcji sekretarza.

w  naszej gminie wszyscy mieszkańcy powinni mieć równe pra-
wa i szansę na normalne funkcjonowanie w przestrzeni pub-
licznej. Niestety bariery, które występują, zmuszają nas do re-
akcji. Urząd gminy dostosujemy do potrzeb mieszkańców, ale 

jednostki takie, jak GOPS, GOK, czy ZUK, potrzebują modernizacji lub 
nowych obiektów. Czeka nas wyścig z czasem, ponieważ w przyszłym 
roku będziemy zmagać się z ustawą o dostępności. Czy jesteśmy goto-
wi? Nie. Sytuacja jest zdeterminowana wieloczynnikowo, trzeba działać 
i tworzyć nową rzeczywistość, to dotyczy gminy jak i całego powiatu - 
komentuje pełnomocnik wójta. 

paweŁ kościóŁek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

Tymi słowami będziemy witać najmłodszych 
mieszkańców gminy Długołęka. Wyprawka, 
w której znajdują się body, maskotka i ślinia-
czek, trafią do nowo narodzonych dzieci. 

d ługołęckie śpioszki, z kumakiem w roli głównej, 
to jeden z podarunków, jakie otrzymają od urzę-
du gminy najmłodsi mieszkańcy. 

- Wyjątkowy moment, jakim są narodziny dziecka, 
chcielibyśmy dodatkowo podkreślić i podziękować rodzicom 

za wybór naszej gminy, jako miejsca do życia i wychowywania 
potomstwa – mówi Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka. 

Każdy rodzic z naszej gminy, który chce, by jego pociecha 
została obdarowana taką wyprawką, powinien zgłosić się do 
wydziału promocji gminy i współpracy z zagranicą pod nr 
tel. 71 32 30 243. Akcja obejmie dzieci urodzone od wrześ-
nia br. Więcej szczegółów pojawi się wówczas na gminnym 
profilu na Facebooku: facebook.com/wdlugolece.

martyna owczarek
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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inwestycje

8 lipca odbył się oficjalny  
odbiór III etapu prac na budowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Długołęce. 

Gotowe są już sale lekcyjne, szat-
nie, toalety dla dzieci, personelu 
i osób z niepełnosprawnościami, 
sekretariat, gabinet dyrektora, po-

kój nauczycielski z zapleczem, duża sala in-
formatyczna i pomieszczenie dla ochrony. 
Wszystkie sale pachną jeszcze świeżością, są 
schludne i kolorowe. - Po katastrofalnych 
efektach pracy poprzedniego wykonawcy nie 
ma już śladu - dzieci będą mogły w komfor-
towych i bezpiecznych warunkach przystąpić 
do nauki. W szkole zamontowano windę dla 
osób z niepełnosprawnościami i nowoczesny 
monitoring, by uczniowie byli bezpieczni pod 
każdym względem. Budynek wyposażony zo-
stał także w centralę wentylacyjną o wysokim 
standardzie. Przed nami IV etap inwestycji - 
rozbiórka sali sportowej i postawienie nowej. 
Niemożliwe nie istnieje. 

agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą
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inwestycje

	 inwestycje	w skrócie
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wielkie inwestycje przed nami 

n Wody Polskie realizują kolejny etap 
budowy wałów na rzece Widawie (inwe-
stycja na ok. 100 mln zł) - generalnym 
wykonawcą jest firma SKANSKA. 

n Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, w imie-
niu samorządu województwa, realizuje 
budowę kolejnego etapu WOW Bielany 
Łany Długołęka (inwestycja na ok. 200 
mln zł) - generalnym wykonawcą jest 
firma KOBYLARNIA. 

n Powiat Wrocławski rozpoczął remont 
ulicy Wilczyckiej z przebudową gene-
ralną skrzyżowań Wilczycka/Rzeczna 
i Wilczycka/Wrocławska (PZT WILCZY-
CKA) - generalnym wykonawcą jest 
firma STRABAG.

oświetlenie 

n Uruchomiliśmy oświetlenie przy drodze 
Wrocławskiej w Mirkowie. W chwili 
obecnej obydwie strony oświetlają głów-
ną drogę przejazdową przez Mirków.

n W Długołęce oraz Bykowie trwają pra-
ce naprawcze oświetlenia.

n Wybudowano oświetlenie przy ul. Wroc-
ławskiej w Kiełczowie do cmentarza.

n Wykonaliśmy oświetlenie terenu przy Kró-
lowej Sportu za urzędem gminy. Trwają 
prace projektowe związane z ul. Różaną.

n Trwają prace inwestycyjne przy bu-
dowie oświetlenia na ul. Wilczyckiej, 
Złotej i Łąkowej w Wilczycach.

budynki 

n Gminny żłobek i przedszkole w Kieł-
czowie – teren budowy zmienia się 
z dnia na dzień. Dotarły wszystkie modu-
ły. 23 lipca wmurowano kamień węgielny 
pod inwestycję (więcej na str. 2). 

n Długołęka – zakończył się kolejny etap 
rozbudowy ZSP - skrzydło dydaktyczne 

jest na etapie odbiorów do pozwolenia 
na użytkowanie (więcej na str. 4).

n GOK Długołęka – ogłosiliśmy przetarg 
na rozbudowę obiektu ETAP 1 (wizuali-
zacja). Remont dotyczyć będzie dosta-
wienia windy do istniejącego obiektu, 
przebudowy korytarzy wewnątrz, 
wymiany pokrycia dachu oraz remontu 
elewacji.

n Budowa remizy w Brzeziej Łące idzie 
pełną parą - prace wykonywane są zgod-
nie planem.

budowa dróg 

n Długołęka, ul. Wiejska - wykonawca 
złożył wniosek o przedłużenie terminu, ar-
gumentując to złymi warunkami pogodo-
wymi. Sytuacja ta uniemożliwiła układanie 
chodników, jak również masy asfaltowej.

n Kiełczów łącznik - prace wykonywane 
są zgodnie z planem. Droga nabiera 
kształtu. Termin zakończenia nastąpi, 
zgodnie z umową, do września br. 

n Kiełczów, ul. Modrzewiowa – jest to 
droga bardzo ruchliwa i oczekiwana do 
realizacji. W chwili obecnej urząd gminy 
jest na etapie podpisywania umowy 
z wykonawcą. 

n Podpisaliśmy umowę na budowę ul. 
Słonecznej w Domaszczynie oraz się-
gacza ul. Trzebnickiej 49-51 w Szczod-
rem. Termin realizacji nastąpi do końca 
września br.

n Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dłu-
gołęka - Kamień oraz chodnika Pietrzy-
kowice - Brzezia Łąka - prace projekto-
we są zakończone; jesteśmy na etapie 
uzyskiwania niezbędnych uzgodnień do 
pozwolenia na budowę.

n Budowa chodnika przy drodze powia-
towej w Wilczycach oraz w Kątnej - 
rozpoczęto prace projektowe.

kanalizacja sanitarna 

n Mirków, oczyszczalnia - 20 maja br. zawar-
to umowę na zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków z 2834m3/dobę do 
4000 m3/dobę. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to grudzień br. Umowę 
zawarto na kwotę 5 879 400 zł brutto.

n Raków - 9 lipca odbył się końcowy odbiór 
inwestycji dot. budowy kanalizacji sani-
tarnej przy boisku sportowym do kaplicy 
w Rakowie. Inwestycja trwała 10 miesię-
cy i kosztowała 668 155 91 zł brutto.

micHaŁ ciosek
wydział remontów i inwestycji 
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Na tym etapie jest budowa remizy w Brzeziej Łące
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Ul. Wrocławska w Kiełczowie

Elewacja GOK-u - wizualizacja
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z życia gminy

mieszkanka stępina potrzebuje 
pomocy finansowej 

krystyna marcinkowska jest mieszkanką stępina od urodzenia, ma 32 lata.  
w styczniu doznała udaru niedokrwiennego mózgu. jej bliscy apelują  

o pomoc w zebraniu pieniędzy na bardzo kosztowną rehabilitację. liczy się każda złotówka!  
wierzymy w to, że pani krystyna wróci do zdrowia. życzymy jej tego z całego serca.
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fundusze zewnętrzne

i. na co znamy wyniki

n W ramach Programu Lokalny Animator Sportu 2020, gmi-
na otrzymała dofinansowanie na animatorów prowadzących 
zajęcia na boiskach Orlik 2012 w Kiełczowie, Łozinie i Brzeziej 
Łące. Wartość otrzymanej dotacji: 27 000,00 zł

n W ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek 
w szkole i w domu”, gmina otrzymała dofinansowanie 
na zadanie, dotyczące remontu i doposażenia stołówki 
szkolnej w szkole podstawowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mirkowie. Wartość otrzymanej dotacji:  
57 424,00 zł

n W ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina otrzymała dofi-
nansowanie na wniosek pn. „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Długołęka w 2020 r.”. Wartość 
otrzymanej dotacji: 13 473,32 zł

n W ramach Programu „Edukacja ekologiczna” Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, gmina złożyła wniosek o dofinan-

sowanie na zadanie pn. „Nie marnujesz- środowisko 
ratujesz”. Wartość otrzymanej dotacji: 24 220,00 zł.

n W ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina otrzymała dofi-
nansowanie na zadanie pn. „Kompleksowa wymiana źródła 
ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczycach, gm. 
Długołęka”. Przyznana wartość dotacji: 69,5 tys. zł  Przyzna-
na wartość pożyczki: 69,5 tys. zł 

n W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „Zdalna 
szkoła +”, ogłoszonego ponownie  przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa, gmina otrzymała dofinansowanie na 
zakup 21 laptopów dla wszystkich szkół w naszej gminie, na 
potrzeby obecnej sytuacji w szkolnictwie związanej z wpro-
wadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii. Komputery wykorzystywane są do pracy zdalnej 
z uczniami. Wartość otrzymanej dotacji: 55 000,00 zł

n OSP Długołęka, przy wsparciu gminy Długołęka, złożyła 
w ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW we 
Wrocławiu wniosek o dofinansowanie pn. ”Zakup 
sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej, 
służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Długołęce” i otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 9 729,00 zł.

n W ramach programu Podwórko talentów Nivea 
2020, gmina zgłosiła do konkursu lokalizację w miej-
scowości Wilczyce. Od 22 maja do 24 czerwca 2020 r. 
trwało głosowanie. Finalnie na tę lokalizację zagło-
sowało blisko 16 tys. osób, dając 11. miejsce w ran-
kingu. Niestety, tylko 5 pierwszych lokalizacji zostało 
objętych wsparciem programu.

ii. na co zŁożyliśmy wnioski

n Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jedno-
stek Oświatowych w ramach Subwencji Oświatowej 
2020 złożył wnioski o zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 w ra-
mach:

• Kryterium V, dot. dofinansowania wyposażenia w pomo-
ce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy pro-
gramowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 
podstawowych. Wnioskowana kwota dofinansowania: 
108 921,00 zł

• Kryterium VI, dot. dofinansowania doposażenia pub-
licznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) 
przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych bu-
dynkach, nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych 
w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpo-
czynających kształcenie w nowych zawodach. Wniosko-
wana kwota dofinansowania: 55 600,00 zł

 
alicja wierzbicka-krawczyk

wydział pozyskiwania  
zewnętrznych środków finansowych

		Dotacje	na	bieżąco
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n Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni, 
w efekcie wprowadzenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii w wyniku rozprzestrzeniania 
się koronawirusa SARS-CoV-2, spowodowało koniecz-
ność wdrożenia nowych standardów prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. W odpowiedzi na zgłoszone przez dyrek-
torów szkół, funkcjonujących na terenie gminy Długo-
łęka, potrzeby zakupu komputerów do pracy zdalnej 
nauczycieli, złożyliśmy wnioski o przyznanie grantu, 
w ramach ogłoszonych w tym celu programów przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. - W ramach pro-
gramu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” gmina 
Długołęka zakupiła 42 szt. laptopów, gdzie wartość 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, dostępnych w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
wyniosła 99 999,90 zł – mówi Dagmara Parfanowicz, 
kierownik wydziału pozyskiwania zewnętrznych środ-
ków finansowych.

n W zakresie programu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej” gmina Długołęka zakupiła 21 
szt. laptopów, gdzie wartość dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostęp-
nych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, wyniosła 55 000,00 zł. 

n Wszystkie 63 szt. laptopów, zakupione w ramach niniej-
szych projektów, zostały rozdysponowane do 10 szkół, 
funkcjonujących na terenie gminy Długołęka, w celu pracy 
zdalnej z uczniami. - Po zakończeniu pandemii, sprzęt po-
zostanie w szkołach i będzie służył wsparciem w naucza-
niu stacjonarnym – dodaje Dagmara Parfanowicz.

alicja wierzbicka-krawczyk
wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

		Dotacje	w eDukację
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poznajmy się bliżej

Rozpoczynamy cykl wywiadów 
z urzędnikami gminy Długołęka, którzy 
opowiedzą o swoich pasjach oraz tym, 
„co ich kręci”, gdy zamykają za sobą 
drzwi urzędu i wracają do swojego 
prywatnego życia. Na start rozmowa 
z Agnieszką Mirek z wydziału ochro-
ny środowiska, specjalizującą się 
w ochronie przyrody i rolnictwie.
AB: Jesteś dobrym kierowcą?
AM: Na pewno mogę stwierdzić, że mam duże 
doświadczenie w prowadzeniu samochodu. 
Prawo jazdy posiadam już ponad 25 lat, a na-
uczyłam się jeździć jeszcze przed jego otrzyma-
niem. Przejechałam w tym czasie wiele tysięcy 
kilometrów, bezwypadkowo. Poza tym prowa-
dzenie auta zwyczajnie sprawia mi przyjem-
ność. Znajomi i bliscy twierdzą, że jeżdżę pew-
nie i bezpiecznie, więc chyba jest to pozytywna 
rekomendacja mojej osoby jako kierowcy.

AB: Pokonując bezdroża, grząskie 
i  strome tereny, z  pewnością trzeba 
wykazać się nieco innymi umiejętnoś-
ciami niż na typowej drodze...
AM: Jazda w terenie na pewno wymaga mo-
mentami jeszcze większej koncentracji, skupie-
nia, a także kalkulacji – czasem trzeba się za-
trzymać i opracować strategię, obmyślić sposób 
pokonania przeszkody terenowej. Są też sytua-
cje, że trzeba zaryzykować przejazd, nie wiedząc, 
co kryje się w koleinach lub głębokiej kałuży.

AB: Co w tym sporcie uzależnia najbar-
dziej?
AM: Przede wszystkim emocje, adrenalina 
i oczywiście niesamowita satysfakcja z poko-
nania trudnej przeszkody terenowej, z faktu, 
że samochód nie utknął w piaszczystej kolei-
nie, czy błotnistej przeprawie.

AB: Off road to ekstremalny sport, któ-
ry – w dalszym ciągu kojarzy się raczej 
z mężczyznami. Kiedy stał się Twoją pa-
sją?
AM: Wszystko zaczęło się jakieś 6 lat temu, 
kiedy zostałam posiadaczką samochodu Subaru 
Forester. Wzięłam wtedy udział w szkoleniu 
z doskonalenia techniki jazdy w Szkole Jazdy 
Subaru na Torze Kielce. Miałam możliwość 
przekonać się, jak samochód reaguje w eks-
tremalnych sytuacjach i przede wszystkim, jak 
powinien się wtedy zachować kierowca – jazda 
na płycie poślizgowej, awaryjne hamowania, 
omijanie przeszkód. Dało mi to zdecydowanie 
większą pewność siebie. W 2015 roku, po raz 

pierwszy, wzięłam udział w Zlocie Plejad - cy-
klicznie odbywającej się imprezie dla użytkow-
ników i miłośników samochodów marki Sub-
aru - na trasie turystyczno-terenowej.  

AB: Czy bierzesz udział w zawodach?
Ponieważ mój Subaru Forester nie jest stricte 
samochodem na off road, ma pewne ogranicze-
nia,  to ten off road jest trochę w wersji light. Co 
roku bierzemy udział w Zlocie Plejad – Subaru. 
Impreza ta trwa kilka dni i odbywa się za każdym 
razem w innym rejonie Polski. W związku z tym 
jest fantastyczną okazją, nie tylko do sportowej 
rywalizacji, ale także do poznania wielu pięknych 
zakątków naszego kraju. Nie bez znaczenia jest 
też możliwość spotkania wielu ludzi, tak jak ja, 
zakochanych w marce Subaru. W czasie zlotu 
ścigamy się na trasach: turystyczno-szosowej, 
szosowej, turystyczno-terenowej i terenowej. 
Każda z nich jest przeznaczona dla innego typu 
samochodów i preferencji załóg – zależy czy ktoś 
lubi rodzinne zwiedzanie, poślizgi na płycie, czy 
też terenowe zmagania. Oprócz zwiedzania i wy-
konywania zadań sprawnościowych, zasadniczą 

częścią zawodów są próby czasowe (odcinki spe-
cjalne). Na trasie terenowej konkuruję w gronie 
kilkudziesięciu załóg, w zdecydowanej większo-
ści męskich. W Plejadach wzięliśmy udział już 
5 razy, w tym roku, z powodu pandemii, zlot 
został niestety odwołany. Byliśmy więc w Biesz-
czadach, nad morzem, w Karkonoszach, na 
Górnym Śląsku, na Podlasiu. Ubiegłoroczny zlot 
w Janowie Podlaskim wspominam szczególnie, 
bo był bardzo trudny technicznie, jeździliśmy 
w piaskowniach i żwirowniach, gdzie ogrom-
nym sukcesem było nie zakopać się. Wiele sa-
mochodów się przegrzewało, paliły się sprzęgła 
lub następowały awarie uniemożliwiające dalszą 
jazdę. Nie jest tu trudno stracić rurę wydechową, 
klapę silnika, czy urwać koło. A nasz „Starzec”, 
jak pieszczotliwie o nim mówimy, głównie dzię-
ki przeróbkom i ulepszeniom, parł do przodu jak 
taran (śmiech).

AB: Używasz liczby mnogiej – z kim za-
tem jeździsz?
AM: Jeżdżę z mężem i synem, którzy bardzo 
mi kibicują i pomagają, mąż wspiera w kwe-
stiach technicznych i eksploatacyjnych i dodaje 
mi pewności siebie. Czasem na trasie zdarzają 
mu się wpadki – pomyłki w czytaniu książki 
drogowej, złe odmierzanie czasu, czy odległo-
ści. Bywa wtedy nerwowo. Syn z tylnej kanapy 
pomaga w wykonywaniu zadań sprawnościo-
wych. Zdarza się też czasem jęk zawodu z ich 
strony, kiedy nie są do końca usatysfakcjono-
wani wynikiem sportowym.

AB: Wracając do auta, jakim jeździsz. 
Jesteś wierna marce Subaru?

AM: W terenie poruszam się samochodem 
Subaru Forester II z 2006 r. Udoskonalanie go 
jest pasją mojego męża, cały czas go moderni-
zuje, żeby był jak najlepiej przygotowany do 
jazdy w terenie – ma specjalnie zbudowany 
nowy silnik, o większej mocy oraz z bardziej 
wydajnym układem chłodzenia, podniesione 
zawieszenie, opony AT, szperę, czyli mecha-
nizm różnicowy ułatwiający jazdę w terenie. 
Moja praca w wydziale ochrony środowiska 
polega w dużej mierze na wyjazdach w teren, 
więc jak tylko mogę zjechać z asfaltu w środo-
wisko naturalne mojego Forka, to czuję się jak 
ryba w wodzie i od razu mam ochotę wzniecić 
kurz lub rozbryzgać błotną fontannę (śmiech).

AB: Ale pewnie do takich „spontanów” 
masz okazję również poza pracą?
AM: Zdarzają się weekendowe wypady w te-
ren. Wspominam wyjazd w Bieszczady, jesienią 
ubiegłego roku. Jechałam śladem scen kręco-
nych do filmu „Wataha”, teren był mokry, trud-
ny i błotnisty, ale to niesamowita frajda wpaść 
w poślizg na łące i wyprowadzić tańczące auto 
na prostą. Bardzo pomaga w tym genialny sta-
ły napęd 4x4, który w Subaru jest niezawodny.  
Przeprawialiśmy się też przez San, który okazał 
się w tym miejscu głębszy niż myśleliśmy i kiedy 
woda zalała maskę auta, było sporo strachu, czy 
nie spłyniemy z prądem rzeki.

AB: Jest ktoś w tym sporcie, kogo pod-
patrujesz, komu kibicujesz?
Może nie podpatruję i kibicuję, ale... trasy 
i książki drogowe na zlotach przygotowuje nam 
Rafał Marton – pilot rajdowy, uczestnik  Rajdu 
Dakar. Daje to gwarancję ich jakości, urozmai-
cenia i odpowiedniego poziomu trudności.

AB: Czy off road zmienił Twoje życie?
AM: Na pewno dał mi dużo więcej odwagi 
i pewności siebie.

AB: Masz marzenia związane z  tym 
sportem?
AM: Chciałabym pojechać na Subariadę – to 
wspólne podróże użytkowników samochodów 
marki Subaru w różne rejony świata, pod opieką 
Miłosza Kalecińskiego (przygody4x4.pl): Maro-
ko, Armenia, Gruzja, Półwysep Kolski, Nordkapp, 
Islandia – noclegi pod namiotem, niedostępne te-
reny, górskie kręte szlaki. Chciałabym też wziąć 
udział w rajdzie przeprawowym, gdzie trzeba po-
konać trudne, niedostępne miejsca i przeszkody, 
gdzie liczy się ich pokonanie, a nie czas w jakim się 
to odbywa. Na pewno zależy mi na doskonaleniu 
swoich umiejętności terenowych.

Rozmawiała agnieszka boruta
wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

to mnie kręci!

bio 
Agnieszka Mirek w  Urzędzie Gminy Długo-
łęka pracuje od listopada 2018 r. Skończyła 
zootechnikę na Akademii Rolniczej we Wroc-
ławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). 
Oprócz podróżowania, lubi czytać książki 
i oglądać filmy – głównie thrillery psycholo-
giczne. Mieszka w gminie Czernica.
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sport 

p ierwsi na boiska wybiegną gracze 
z IV ligi (1-2 sierpnia), a wśród nich 
nasza duma – GKS Mirków, który po 
raz kolejny będzie nas reprezentował 

na tym szczeblu rozgrywek.
W ten sam weekend rozgrywki rozpocznie 

Burza Godzieszowa, która w ubiegłym sezonie 
wywalczyła awans do klasy okręgowej, tym sa-

mym wyrastając na drugą, piłkarską siłę gminy 
Długołęka.

Podczas weekendu 15 i 16 sierpnia, do wal-
ki o ligowe punkty powrócą nasze A-klaso-
we drużyny, a wśród nich KS Dobroszów
-Januszkowice, który w ubiegłym sezonie 
awansował na wyższy szczebel rozgrywko-
wy. Oprócz czerwono-czarnych, w A-klasie 

będą nas reprezentowały ekipy: KS Łozina, 
Iskra Pasikurowice, Widawa Kiełczów, KS 
Długołęka 2000.

Jako ostatnia, rozpocznie rozgrywki naj-
liczniejsza grupa gminnych zespołów, czyli 
przedstawiciele B klasy. Drużyny występują-
ce w tej klasie rozgrywkowej, wrócą do gry 
w weekend 22-23 sierpnia, a wśród nich: Per-

ła Węgrów, Borowianka Borowa, Dąb Pru-
szowice, KS Byków, GKS II Mirków, KP 99 
Śliwice, GKS Kątna. Wyjątkiem, który rozpo-
cznie rozgrywki 16 sierpnia, będzie B-klasowy 
WKS Wilczyce.

Do zobaczenia na boisku! 
miŁosz krzemiński

wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą

18 czerwca weszły zmiany w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawa-
nia i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe.

zmiany, jakie zostały wprowadzone, po-
zwalają na zaktualizowanie kryteriów 
przyznawania stypendiów sportowych 
do obecnie panujących realiów. 

nowe dyscypliny
W uchwale zostały dopisane dyscypliny, za 

które można otrzymać stypendium sportowe, 
takie jak: hokej podwodny, kajakarstwo, wio-
ślarstwo, kolarstwo, orientacja sportowa, squ-
ash, strzelectwo.

kryteria przyznawania stypendiów
1. Za wysokie wyniki sportowe uznane zostały miej-

sca I-VI na Światowych Igrzyskach Sportowych The 
World Games, zarówno w sportach indywidualnych, 
jak i w drużynowych.

2. Poprzednia uchwała dopuszczała możliwość 
otrzymania stypendium sportowego za członko-
stwo w kadrze narodowej, obecne zmiany zawężają 
kryterium jedynie do pierwszych kadr narodowych. 
Podniesiona została natomiast stawka przyznawa-
na za spełnienie tego kryterium ze 120 zł miesięcz-
nie do 500 zł miesięcznie.

3. Przyznawanie stypendium sportowego w dyscypli-
nach indywidualnych na zawodach o charakterze 
makroregionalnym, zostały ograniczone do miejsc 
I-III (poprzednia uchwała zakładała premiowanie 
osiągnięć indywidualnych w zawodach makrore-
gionalnych za miejsca I-VI).   

4. Do kryterium stanowiącego o organizatorach zawo-
dów, jako polskich związków sportowych, dodany 
został zapis, „że muszą być to związki wymienio-
ne w wykazie polskich związków sportowych, 
zawartym w aktualnym komunikacie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki”. 

wnioskodawca
Do uchwały została wprowadzona możli-

wość składania wniosków o przyznanie sty-
pendium sportowego przez Polskie Związki 
Sportowe właściwe ze względu na dyscyplinę. 

terminy

1. Termin na wydanie decyzji o przyznaniu stypen-
dium sportowego został wydłużony do 30 dni od 
uchwalenia budżetu (wcześniej było to 14 dni).

2. Wydłużono termin na składanie wniosków oraz 
okres, za który przyznaje się stypendium. 

1) Wnioski na 2021 składa się do 15 października 
(kolejne lata do 15 września). 

2) Osiągnięte wyniki sportowe w okresie od 01.10.2019 r. 
do 15.10.2020 r. (kolejne lata za okres 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku). 

zmiany we wniosku o stypendium 
(załącznik)

dokumentacja – poświadczenie 
o osiągniętycH wynikacH

W załączniku do uchwały „Wniosek 
o przyznanie stypendium dla osób fizycz-
nych za osiągnięte wyniki sportowe”, wpro-
wadzony został zapis, aby dokumenty po-
twierdzające osiągnięty wynik sportowy 
(załączniki do wniosku), zostały wystawio-
ne przez podmioty określone w § 4 ust. 3 

i 4 uchwały, tj.: Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Para-
olimpijski, Komitet Organizacyjny Świato-
wych Igrzysk Sportowych The World Ga-
mes, Europejskie Związki Sportowe, Polskie 
Związki Sportowe wymienione w wykazie 
polskich związków sportowych, zawartym 
w aktualnym komunikacie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki lub podmioty działające 
z upoważnienia tych podmiotów. 

pesel
W części A wniosku o przyznanie stypendium, 

w pkt 1. „Dane personalne zawodnika”, dodano 
rubrykę „PESEL” - jest to pole obowiązkowe.  

klauzula rodo
Do wniosku o stypendium sportowe wpro-

wadzony został obowiązkowy załącznik: 
„Klauzula informacyjna dotycząca prze-

twarzania danych osobowych, do postępo-
wań prowadzonych na zasadach wynikają-
cych z k.p.a.” 

jakub kocHański
wydział spraw obywatelskich

zmiany w uchwale stypendialnej

rusza sezon piłkarski 2020/21 na Dolnym Śląsku

fo
t. 
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Nazwa Drużyny Klasa Rozgrywkowa Termin rozpoczęcia rozgrywek

gks mirków IV liga (wschód) 1-2 sierpnia

burza godzieszowa Klasa „O” 1-2 sierpnia

iskra pasikurowice Klasa „A” gr. 2 15-16 sierpnia

ks Łozina Klasa „A” gr. 2 15-16 sierpnia

ks dobroszów Klasa „A” gr. 2 15-16 sierpnia

widawa kiełczów Klasa „A” gr. 3 15-16 sierpnia

ks długołęka 2000 Klasa „A” gr. 3 15-16 sierpnia

perła węgrów Klasa „B” gr. 3 22-23 sierpnia

borowianka borowa Klasa „B” gr.4 22-23 sierpnia

dąb pruszowice Klasa „B” gr.4 22-23 sierpnia

ks byków Klasa „B” gr.4 22-23 sierpnia

gks ii mirków Klasa „B” gr.4 22-23 sierpnia

kp 99 śliwice Klasa „B” gr.4 22-23 sierpnia

gks kątna Klasa „B” gr.4 22-23 sierpnia

wks wilczyce Klasa „B” gr.5 15-16 sierpnia

Tak jak informowaliśmy w poprzednim numerze, dwie z naszych gminnych 
drużyn, w zakończonym przedwcześnie sezonie, wywalczyły awans do wyż-
szych klas rozgrywkowych. Pozostałym zespołom udało się utrzymać na ich 
dotychczasowym poziomie. Długo wyczekiwana przez wszystkich piłkarzy 
inauguracja rozgrywek, nastąpi już w sierpniu.
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Pięknie nam 
deszcz łapaliście!

Za nami pierwsza edycja konkursu 
“Złap deszcz, jeśli potrafisz!”. Komi-
sja obejrzała kilkanaście ciekawych 
i oryginalnych systemów gromadze-
nia deszczówki, zbudowanych przez 
mieszkańców gminy. 

u czestnicy konkursu udowodnili, że są 
w stanie każdy element wykorzystać 
ponownie, niezależnie czy jest to sta-
ra rura od odkurzacza, wanna, czy też 

uszkodzony kosz na śmieci. Pierwsze miejsce 
zajęła Elżbieta Piasecka z Bąkowa. Pani Elżbieta 
na swojej posesji zastosowała system dwustron-
ny odwadniająco-nawadniający. Wody przesią-
kowe z opadów i rynien, drenażem opaskowym 
doprowadzane zostały do studzienki retencyjnej. 
Nadmiar wody ze studzienki przepompowywa-
ny jest do zbiornika naziemnego, uszczelnionego 
folią i zrobionego z desek odzyskanych ze starych 
palet. Przy braku opadów, woda ta wykorzysty-
wana jest do podlewania warzyw, drzewek owo-
cowych i trawnika.

Drugie miejsce zajął Jacek Kowalski z Kiełczo-
wa. Pan Jacek do gromadzenia wody deszczowej 
wykorzystał stare szambo, do którego podpięte 
zostały odpływy z rynien dachowych. Ze zbior-
nika, za pomocą hydroforu, woda doprowadza-
na jest do systemu nawadniania i trzech kra-
nów zamontowanych w rożnych miejscach 
ogrodu. Poziom wody w zbiorniku mie-
rzony jest za pomocą rurki z tworzy-
wa, zamocowanej do styropiano-
wego pływaka. Nadmiar wody 
rozsączany jest za pomocą rur 
drenażowych w podsypce 
ze żwiru.

Trzecie miejsce należy do Agnieszki Kisel z Pie-
trzykowic. Pani Agnieszka zasila wodą deszczo-
wą oczko wodne. Dodatkowo, woda gromadzo-
na jest w rożnych pojemnikach. Wykorzystanie 
rury z odkurzacza, pozwala bezproblematycznie 
kierować strumień wody zgodnie z potrzebami 
chwili. 

Po burzliwej dyskusji, poza wyłonieniem trzech 
pierwszych miejsc, komisja konkursowa zdecy-
dowała również o przyznaniu dwóch wyróżnień 
– dla Marcina Kasprzaka z Kiełczowa i Tadeusza 
Misty z Siedlca. Pan Marcin jest posiadaczem 
niewielkiego ogródka z małym warzywniakiem. 
Zbiornik wykonany został z elastycznej beczki, 
która została obudowana deskami. Aby umożli-
wić grawitacyjny pobór wody, zbiornik posado-
wiony został na cokole wykonanym z odzyska-
nej kostki betonowej. 

Z kolei instalacja wykonana przez pana Tade-
usza Mistę z Siedlca jest jedyną instalacją, która 
nie generowała kosztów, bo powstała z mate-
riałów z odzysku. Stare beczki, wanny, wiadra 
w połączeniu szeregowym pozwalają zgroma-
dzić duże ilości wody, która wykorzystywana 
jest do podlewania całkiem sporego ogródka 
warzywnego.

Wszystkim uczestnikom konkursu dzię-
kujemy za udział w nim i gratulujemy kre-
atywności. W przyszłym roku planowana 
jest jego kolejna edycja i mamy nadzieję, że 

spotka się  również z dużym zaintereso-
waniem. 

Dziękujemy za współpracę Leroy Mer-
lin w Mirkowie, który jest sponsorem 

nagrody dla laureata 1. miejsca.
paweŁ kościóŁek

wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą
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Drugie miejsce

Trzecie miejsce Trzecie miejsce

Wyróżnienie

Wyróżnienie Wyróżnienie

Pierwsze miejsce
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z życia gminy

Obowiązek realizacji spisów nakłada 
na państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jak również 
wynika on z rekomendacji FAO, 
zawartych w dokumencie pn. Świa-
towy program spisów rolnych rundy 
2020 r. W państwach członkowskich 
ONZ pełne badanie realizowane jest 
raz na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. 

p ierwszy Powszechny Spis Rolny zo-
stał zrealizowany w 2010 r. i był 
pierwszym spisem od czasu przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej, 

w tym samym terminie i w tym samym za-
kresie tematycznym, co w innych państwach 
członkowskich UE. 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie 
prowadzony w całej Polsce od 1 września do 
30 listopada 2020 r., według stanu w dniu  
1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy. 

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz-
nym dostarczającym szerokiego zakresu infor-
macji o gospodarstwach rolnych na wszyst-
kich szczeblach podziału terytorialnego kraju. 
Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny 
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi 
Wspólnej Polityki Rolnej.

podstawowe cele powszechnego spisu 
rolnego:
n zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach 

rolnych i związanych z nimi gospodarstw domo-
wych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej 
i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

n dostarczenie informacji niezbędnych do plano-
wania polityki żywnościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw 
rolnych;

n analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na prze-
strzeni ostatnich 10 lat;

n wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostar-
czenia informacji na potrzeby organizacji między-
narodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

n aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw 
rolnych i przygotowanie operatów do pogłębio-
nych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa 
w kolejnych latach.

jakie pytania usłyszą rolnicy  
w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji, zbieranych 
w PSR 2020, dostępny jest w załączniku nr 2 
do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-

nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane, doty-

czące m.in.:
n osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
n położenia gospodarstwa na obszarach o ogranicze-

niach naturalnych;
n osobowości prawnej;
n typu własności użytków rolnych;
n produkcji ekologicznej;
n rodzaju użytkowanych gruntów;
n powierzchni zasiewów według upraw;
n powierzchni nawadnianej;
n zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
n pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 

wiekowo-użytkowych;
n rodzaju budynków gospodarskich;
n liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
n wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika 

i członków jego gospodarstwa domowego oraz 
pracowników najemnych.

kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach 

indywidualnych oraz w gospodarstwach rol-
nych osób prawnych i jednostek organiza-
cyjnych, niemających osobowości prawnej. 
W przypadku gospodarstw rolnych osób fi-
zycznych (gospodarstwa indywidualne), spi-
sem rolnym zostaną objęte wszystkie gospo-
darstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospodarstwa o po-
wierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, pro-
wadzące działy specjalne produkcji rolnej lub 
produkcję rolną o następującej skali:
n 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
n 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
n 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
n 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
n 0,5 ha – dla chmielu;
n 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
n 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
n 0,1 ha – dla tytoniu;
n 5 sztuk – dla bydła ogółem;

n 20 sztuk– dla świń ogółem;
n 5 sztuk – dla loch;
n 20 sztuk – dla owiec ogółem;
n 20 sztuk – dla kóz ogółem;
n 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
n 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych 

w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych 
kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

w jakiej formie zostanie przeprowadzo-
ny spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu po-
wszechnego będzie samospis internetowy 
– każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu 
we własnym domu, na własnym urządzeniu, 
mającym połączenie z Internetem, za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Uzupełniającą metodą udziału 
w spisie, będzie wywiad telefoniczny (przepro-
wadzany przez rachmistrza telefonicznego) 
oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany 
przez rachmistrza terenowego, który odwie-
dzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że 
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna 
w kraju). Rolnicy nieposiadający w domu do-
stępu do Internetu, będą mieli zapewniony do-
stęp do pomieszczeń, wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z dostępem do Internetu, w lo-
kalu gminnego biura spisowego.

bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez 

GUS badania statystyczne, realizowane są 
z zachowaniem wysokich standardów bezpie-
czeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki 
teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa, stosowane przez 
statystykę publiczną, spełniają najwyższe stan-
dardy i zapewniają pełną ochronę gromadzo-
nych informacji. Osoby wykonujące prace 

spisowe, są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem 
do pracy, rachmistrzowie są pouczani o istocie 
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej nie-
dotrzymanie. Następnie, na ręce właściwego 
komisarza spisowego, składają pisemne przy-
rzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że 
będę wykonywać swoje prace na rzecz sta-
tystyki publicznej z całą rzetelnością, zgod-
nie z etyką zawodową statystyka, a poznane 
w czasie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” 

Dane pozyskane podczas spisów, mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze-
stawień i analiz statystycznych oraz do aktua-
lizacji operatów do badań statystycznych, pro-
wadzonych przez służby statystyki publicznej. 

udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w  spisach, dla in-
nych niż podane celów, jest zabronione, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej.

organizacja prac spisowych w gminach

W gminie Długołęka pracami spisowymi 
kieruje wójt – jako gminny komisarz spisowy. 
Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest 
osoba wyznaczona przez gminnego komisa-
rza spisowego i wraz z koordynatorem oraz 
członkami tworzą Gminne Biuro Spisowe.

do głównych zadań gminnego biura 
spisowego należy m.in.:
n zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska 

komputerowego do przekazania danych w ramach 
samospisu internetowego;

n zorganizowanie naboru kandydatów na rachmi-
strzów terenowych;

n współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym we 
Wrocławiu, zwanym dalej „WBS”, przy organizacji 
szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych 
oraz przeprowadzeniu egzaminu testowego spraw-
dzającego ich wiedzę i przygotowanie;

n monitorowanie czynności w ramach prac 
spisowych na terenie gminy, przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego i przekazywanie 
wyników monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego 
Komisarza Spisowego we Wrocławiu, 

n przekazywanie do WBS meldunków dotyczących 
realizacji spisu rolnego na terenie gminy.

Szczegółowy zakres zadań GBS, wraz z harmo-
nogramem prac, zawiera instrukcja organizacyj-
na do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne 
są na stronie internetowej: https://spisrolny.
gov.pl/.

andrzej milian
wydział ochrony środowiska

Powszechny spis rolny 2020
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Przepisy dotyczące dostępu do 
informacji o środowisku.

podstawowe przepisy dotyczące wa-
runków dostępu do informacji za-
warte są w ustawie z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu 

informacji, o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko. Zapisy tej ustawy realizowane są jako 
kontrola społeczna organów władzy publicz-
nej, w szczególności organów administracji. 
Reprezentantami społeczeństwa mogą być 
organizacje społeczne, pojedynczy obywate-
le – osoby fizyczne, media, niezorganizowane 
grupy obywateli. 

Na mocy tej ustawy władze publiczne zo-
bowiązane są do udostępniania każdemu 
informacji o środowisku i jego ochronie,  
znajdujących się w ich posiadaniu, lub które 
są dla nich przeznaczone na podstawie prze-
pisów prawa.

Organ udostępnić może informacje dotyczące:
1) stanu elementów środowiska, takich jak: 

powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, 
klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym 
bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także 
rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy 
różnorodności biologicznej, w tym organizmy 
genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych 
oddziaływań między tymi elementami;

2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, 
a także zanieczyszczeń, które wpływają lub 
mogą wpłynąć na poszczególne elementy 
środowiska, 

3) środków, takich jak: środki administracyjne, 
polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska 
i gospodarki wodnej, plany, programy oraz 
porozumienia w sprawie ochrony środowiska, 
a także działań wpływających lub mogących 
wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje 
i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, 
które mają na celu ochronę tych elementów;

4) raportów na temat realizacji przepisów doty-
czących ochrony środowiska;

5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz 
gospodarczych i założeń wykorzystanych w ra-
mach środków i działań,

6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków 
życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury 
i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim 
oddziałują na nie lub mogą oddziaływać stany 
elementów środowiska, emisje i zanieczyszcze-
nia, oraz środki podejmowane w celu ograni-
czenie zagrożeń

Informacje o środowisku udostępnia się 
w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwię-
kowej, elektronicznej lub innej przyjętej formie 
dodatkowo podając dane dotyczące sposobu 
gromadzenia tych danych, metod interpretacji 
itp. Udostępnienie odbywa się zwykle na pi-
semny wniosek zainteresowanego, który nie 
musi legitymizować się jakimkolwiek intere-
sem prawnym lub faktycznym, bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania wniosku. Termin ten może zostać 
przedłużony do 2 miesięcy ze względu na sto-
pień skomplikowania sprawy.

Organ udzielić może informacji ustnej 
w przypadku, gdy dane te nie wymagają wy-
szukiwania lub gdy niezbędne są w celu ra-
towania zdrowia ludzi lub zachowania bez-
pieczeństwa środowiska w przypadku klęsk 
żywiołowych lub innych zdarzeń naturalnych 
bądź wypadków.

Organ administracji nie udostępnia infor-
macji o środowisku i jego ochronie, jeżeli in-
formacje dotyczą szczegółowych danych jed-
nostkowych, toczących się spraw sądowych, 
dokumentów i spraw chronionych prawem 
autorskim, danych osobowych i innych wraż-
liwych informacji mogących zwiększyć zagro-
żenie dla środowiska.

Warto jednak zaznaczyć, że przepisów o od-
mowie udzielania informacji nie stosuje się, 
jeżeli dotyczy ona:
1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych 

do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;
2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do 

wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania;
3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz 

miejsca ich wytwarzania;
4) poziomu emitowanego hałasu;
5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycz-

nych.
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie 

organu administracji dokumentów wyszcze-
gólnionych w publicznie dostępnym wykazie 
jest bezpłatne. Za wyszukiwanie informacji, 
a także za przekształcanie informacji w formę 
wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii do-
kumentów lub danych oraz ich przesłanie or-
gan administracji pobiera opłaty w wysokości 
odzwierciedlającej związane z tym uzasadnio-
ne koszty.

zasady i instrumenty ochrony środowiska
Zasady prewencji i przezorności są podsta-

wowymi zasadami ochrony środowiska.  Rea-
lizacja tych zasad możliwa jest dzięki stosowa-
niu odpowiednich instrumentów działających 

między innymi dzięki udostępnianiu informa-
cji o środowisku.

Do instrumentów ochrony środowiska na-
leżą:
n planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
n oceny oddziaływania na środowisko,
n pozwolenia i koncesje,
n opłaty za korzystanie ze środowiska,
n kary za zanieczyszczanie środowiska,
n preferencyjne finansowanie,
n Instrumenty dobrowolne (np. ISO14001/EMAS, 

ekoznakowanie)
Z punktu widzenia Mieszkańca jako pod-

stawowe należy wskazać planowanie i zago-
spodarowanie przestrzenne i oceny oddziały-
wania na środowisko. To one bezpośrednio 
wpływają na realizację regionalnej polityki 
ekologicznej i pozwalają utrzymać ekosyste-
my w bezpiecznej dla człowieka równowa-
dze. 

przedsiębiorca, a ochrona środowiska
Ochrona środowiska jest bardzo ważnym 

elementem naszego życia. Coraz więcej 
z nas ma świadomość tego, że będąc konsu-
mentami Ziemi, winniśmy być za nią odpo-
wiedzialni.  

Taka postawa znajduje odzwierciedlenie 
w prawie krajowym i międzynarodowym. 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. uznaje 
w art. 5 ochronę środowiska za jedno z pod-
stawowych zadań Rzeczypospolitej, które 
powinny być realizowane w zgodzie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tym 
aktem ochrona środowiska, polegająca na 
zapewnieniu wszystkim obywatelom bezpie-
czeństwa ekologicznego i utrzymaniu równo-
wagi przyrodniczej w środowisku, jest przede 
wszystkim zadaniem organów władzy pub-
licznej, ale obowiązek chronienia środowiska 
mają również inne podmioty funkcjonujące 
w państwie. 

W praktyce więc każdy jest obowiązany do 
dbałości o stan środowiska i ponosi odpowie-
dzialność za spowodowane przez siebie jego 
pogorszenie. 

Szczególną grupą, mającą znaczący wpływ 
na faktyczny stan środowiska, są podmioty 
gospodarcze realizujące uprawnienia wska-
zane w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego. Wśród nich zwrócić 
uwagę należy na prowadzących instalacje 
powodujące emisje zanieczyszczeń do środo-
wiska. 

Jako emisję rozumieć należy wprowadzanie 
do środowiska substancji lub energii. Emisją 

jest też, w rozumieniu tego zapisu, wytwarza-
nie odpadów. 

W związku z tym przedsiębiorca planują-
cy swoje działania musi uwzględnić szereg 
warunków, których wypełnienie umożliwia 
ostatecznie ich realizację. 

Do warunków tych należą:
n właściwa lokalizacja przedsięwzięcia,
n właściwe opracowanie stosownej dokumentacji 

będącej podstawą wnioskowania, 
n uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem 

zezwoleń i pozwoleń, zwłaszcza gdy przedmiotem 
działalności są branże skutkujące emisjami zanie-
czyszczeń do środowiska.

Przedsiębiorcy zwykle nie mają tak kom-
fortowej sytuacji, że są w stanie lokować 
zwoje przedsięwzięcia w sposób eliminu-
jący zagrożenia dla środowiska i konflikty 
społeczne. Często też lokalizacje inwestycji 
generują problemy na wielu innych płasz-
czyznach. Dlatego też kluczowe znaczenie 
w procesie inwestycyjnym ma prawidłowa 
identyfikacja wszelkiego rodzaju zagrożeń 
środowiskowych oraz wskazanie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, które te za-
grożenia wyeliminują bądź w znaczący spo-
sób ograniczą. 

ocena oddziaływania na środowisko
Narzędziem służącym do znajdowania op-

tymalnych rozwiązań w realizacji inwestycji 
jest procedura oceny oddziaływania na śro-
dowisko, która prawidłowo przeprowadzona 
umożliwia realizację przedsięwzięć w sposób 
optymalny dla środowiska i eliminujący za-
grożenia związane potencjalnymi konflikta-
mi społecznymi. 

Podstawowym aktem prawnym, na któ-
rym opieramy się przeprowadzając proce-
durę oceny oddziaływania na środowisko 
jest wspomniana wcześniej ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Aby właściwa ocena była możliwa należy za-
kwalifikować przedsięwzięcie opierając się 
na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko.

Nie należy jednak zapominać, że istotny-
mi dla bezpośredniej identyfikacji wymagań 
środowiskowych stawianych przed inwesty-
cjami są akty prawne opisujące zakres i skalę 
dopuszczalnego korzystania ze środowiska. 

ocHrona środowiska

informacje o środowisku  
i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
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Przypadku przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko wprowadzono 
dodatkowy podział uzależniony od ich skali 
i rodzaju na:
n przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziały-

wać na środowisko;
n przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.
Ocena oddziaływania dla tych pierwszych pro-

wadzona jest obligatoryjnie, natomiast w przy-
padku potencjalnie znacząco oddziaływujących 
na środowisko obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko stwierdzany jest na podstawie oceny 
przedsięwzięcia uwzględniającej rodzaj i cha-
rakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie 
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 
środowiska oraz uwarunkowań miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko przeprowadza się w zasadzie w ra-
mach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeśli przedsięwzięcie należy do potencjal-
nie znacząco oddziałujących na środowisko 
Inwestor kieruje wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach załą-
czając do niego między innymi:
n Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP)
n Załączniki mapowe (mapa ewidencyjna, mapa 

z lokalizacją przedsięwzięcia i obszarem oddziały-
wania)

n Dokumenty pozwalające na ustalenie stron 
postępowania

Jeśli złożone dokumenty mają braki organ 
prowadzący postępowanie wzywa wniosko-
dawcę do ich uzupełnienia.

Dotyczy to zarówno braków formalnych 
jak i merytorycznych. Po uzupełnieniu bra-
ków wszczęte zostaje postepowanie admi-
nistracyjne, a uzupełniona dokumentacja 
przekazywana jest organom opiniującym: 
n Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

(RDOŚ),
n Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sani-

tarnemu (PPIS),
n Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 

Polskie (PGW WP),
n organowi właściwemu do wydania pozwolenia 

zintegrowanego, jeśli jest wymagane.
Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organ 

prowadzący postępowanie podejmuje de-
cyzję o konieczności sporządzenia raportu 
OOŚ. Jeśli raport nie jest wymagany usta-
la warunki środowiskowe w decyzji. Jeśli 
raport jest konieczny postanowieniem na-
kłada na Inwestora obowiązek jego opraco-
wania. Warto wspomnieć, że organy opi-
niujące w oparciu o przekazane informacje 
ustalają także zakres raportu gdy stwierdzą, 
że przeprowadzenie oceny oddziaływania 
jest niezbędne. 

Jeżeli organ wydający decyzję nałoży na 
wnioskodawcę obowiązek sporządzenia 
raportu OOŚ, wówczas, zgodnie z art. 33 
oraz art. 79 ustawy ooś, zostanie przepro-
wadzona procedura oceny oddziaływania 
na środowisko w ramach której każdy zain-
teresowany ma możliwość składania uwag 
i wniosków.

Po przygotowaniu raportu przez Inwe-
stora, przeprowadzeniu analizy zawartych 
w nim ustaleń i zaopiniowaniu ich przez 
RDOŚ i PPIS oraz PGW WP organ prowa-

dzący postępowanie wydaje decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach będącą 
zbiorem warunków środowiskowych, któ-
rych spełnienie umożliwi realizację przed-
sięwzięcia. Decyzja ta jednak nie daje ma-
terialnego prawa do realizacji inwestycji/
przedsięwzięcia, lecz służy organom wyda-
jącym pozwolenia lub zezwolenia do ustala-
nia warunków, na jakich ich zgoda ta może 
być wydana.

W oparciu o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzję 
o warunkach zabudowy (także oceniane 
pod względem środowiskowym) jednostka 
projektowa opracowuje projekt budowlany 
na podstawie którego wydawane jest po-
zwolenie na budowę. Inwestorowi, a właś-
ciwie podmiotowi bezpośrednio realizują-
cemu inwestycję pozostaje więc trzymać się 
ściśle ustaleń poczynionych w uzyskanych 
na tym etapie uzgodnieniach. Uzgodnienia 
te dotyczą takich zagadnień jak gospodar-
ka odpadami, zagospodarowanie ścieków 
(wody opadowe i roztopowe, ścieki techno-
logiczne i bytowe), rozwiązania chroniące 
środowisko przed emisjami do powietrza, 
hałasem, polami elektromagnetycznymi, 
wibracjami, ochrona przyrody, ochrona ob-
szarów Natura 2000 itp.  

W przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wy-
maga oceny oddziaływania na środowisko 
szczegółowe wymagania co do jego ochro-
ny zawarte są w aktach prawa miejscowego 
(mpzp) lub decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, a także przepisach 
budowlanych. Po sporządzeniu na podstawie 

tych dokumentów projektu budowlanego 
i przedłożeniu go w celu uzyskania pozwole-
nia na budowę lub po złożeniu go jako zgło-
szenia zamiaru wykonania prac budowlanych 
jest on również oceniany pod względem speł-
niania obowiązujących przepisów, również 
dotyczących ochrony środowiska. 

Podczas trwania etapu realizacji przed-
sięwzięcia, na etapie końcowym, Inwestor 
zobowiązany jest także do opracowania 
i przedłożenia stosownych wniosków o wy-
danie zezwoleń, np. na przetwarzanie odpa-
dów, wytwarzanie odpadów, emisję gazów 
i pyłów do powietrza, odprowadzenie ście-
ków lub pobór wody, oczywiście jeśli tako-
we są wymagane.

Warto pamiętać, że nowo zbudowany lub 
przebudowany obiekt budowlany, zespół 
obiektów lub instalacja nie mogą być odda-
ne do użytkowania, jeżeli nie spełniają wy-
magań ochrony środowiska.

Wymagania te obejmują:
n wykonanie wymaganych przepisami lub okre-

ślonych w decyzjach administracyjnych środków 
technicznych chroniących środowisko;

n zastosowanie odpowiednich rozwiązań techno-
logicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;

n uzyskanie wymaganych decyzji określających 
zakres i warunki korzystania ze środowiska;

n dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem 
badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa 
standardów emisyjnych oraz określonych w po-
zwoleniu warunków emisji.

Wspomniane wyżej obiekty lub instalacje 
nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okre-
sie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są 
dotrzymywane wynikające z mocy prawa 
standardy emisyjne albo określone w po-
zwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy 
po zakończeniu rozruchu.

Dodatkowo na 30 dni przed terminem od-
dania do użytkowania nowo zbudowanego 
lub przebudowanego obiektu budowlanego, 
zespołu obiektów lub instalacji realizowa-
nych jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko inwestor jest 
obowiązany poinformować wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska o planowa-
nym terminie:
n oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub 

przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu 
obiektów lub instalacji;

n zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on 
przewidywany.

Jak widać legalna budowa i prowadze-
nie działalności wymaga uzyskania wielu 
uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń. Działają-
ce zakłady są również pod stałym nadzorem 
różnego rodzaju inspekcji państwowych, 
które z założenia dbają o ścisłe wypełnianie 
zawartych w nich ustaleń. Ważne jest jed-
nak, by przestrzeganie prawa środowisko-
wego nie wynikało jedynie ze strachu przed 
kontrolą, lecz było naturalnym procesem 
związanym z troską o otaczający nas świat.

andrzej milian
wydział ochrony środowiska
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Pada, czy będą podtopienia?
Szybki przyrost budownictwa miesz-
kaniowego to wejście na teren, któ-
ry wcześniej często wykorzystywany 
był rolniczo. Działki te, ze względu 
na wysoki poziom wód gruntowych, 
niejednokrotnie były zdrenowane. 
Niestety, nie zachowała się ewi-
dencja przebiegu drenaży, a o ich 
istnieniu inwestor przekonuje się 
dopiero w trakcie wykonywania 
prac ziemnych, w szczególności 
wykopów fundamentowych.

k ażdy budowlaniec wie, jak w takiej 
sytuacji postąpić, ale nie każdy tę 
wiedzę wykorzystuje. W konse-
kwencji naraża nie tylko właściciela 

nieruchomości, ale i jego sąsiadów na pod-
topienia. Zagadnienie gospodarki wodami 
opadowymi na działkach budowlanych, re-
guluje rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie (Dz.U.2019.1065), w szczególności 
§28 i §29 tego rozporządzenia, sprowadzające 
się do stwierdzenia, że wody opadowe, o ile 
nie mogą być odprowadzone do kanalizacji 
deszczowej, muszą być zagospodarowane na 
własnej działce. Jeżeli sąsiad łamie te zasady, 
sprawę należy zgłosić do Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego.

Na terenach rolnych podtopienia mogą być 
wynikiem złego stanu urządzeń melioracyj-
nych. Należy zauważyć, że ich utrzymanie jest 
obowiązkiem osób mających z nich korzyści, 
a w przypadku objęcia ich działalnością spółki 
wodnej - do tej spółki. Niezależnie od tego, że 

utrzymanie tych urządzeń nie jest zadaniem 
gminy, ta może pomóc spółkom wodnym, po-
przez udzielenie im dotacji celowej. W pełni 
z tego prawa korzysta gmina Długołęka, prze-
znaczając na te cele średnio 700 tys. zł rocznie, 
co można uznać za ewenement w skali Polski. 
Obowiązują tu jednak procedury.

Każdego roku, we wrześniu, sołtysi zgłaszają 
wnioski budżetowe, w których powinni wska-
zać, na konserwację jakich urządzeń (rowy, 
drenarka itp.) oczekują dotacji. W oparciu 
o te wnioski sporządza się ich wstępną analizę 
i  kosztorysy, z których wynika sumaryczna 
kwota zapotrzebowania na środki. W oparciu 
o zatwierdzoną uchwałą budżetową wysokość 
dotacji, w styczniu podpisywana jest umowa ze 
spółkami wodnymi na realizację robót. Umowa 
ta zawiera harmonogram realizacji zadań, roz-
pisanych na cały rok. Jak widać, nie ma tu miej-
sca na podejmowanie prac nieplanowanych. Te 

mogą być realizowane ze środków, jakie po-
szczególne wioski gromadzą na koncie spółek 
wodnych ze składek członkowskich. W sytua-
cjach kryzysowych – to jest takich, w których 
zagrożone jest zdrowie, życie, mienie – gmina 
dysponuje środkami na doraźne usunięcie za-
grożenia, w ramach zarządzania kryzysowego.

Nie czekajmy na interwencję zewnętrzną. 
Czasami wystarczy we własnym zakresie zro-
bić niewielki przekop, usunąć zator na prze-
puście, aby zapobiec poważniejszym stratom. 
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji po-
wszechnych anomalii pogodowych, gdzie przy 
intensywnych opadach następuje szybki spływ 
wód do koryt cieków i każdy zator może po-
wodować podtopienia. Cóż, taki mamy klimat 
– albo susza albo podtopienia.

tadeusz luty
pełnomocnik wójta gminy  

ds. ekologii i gospodarki wodnej

żyjemy w czasach podatnych 
na różnego rodzaju niebezpie-
czeństwa i kataklizmy i powin-
niśmy być zawsze dobrze przy-

gotowani. 24 czerwca wójt Wojciech 
Błoński przekazał kolejnym gminnym 
OSP dotacje celowe na zakup wozów 

strażackich. OSP Stępin otrzymała 
800 tys. zł na zakup średniego wozu, 
a OSP Długołęka 193 tys. zł na zakup 
lekkiego wozu.

paweŁ kościóŁek
wydział promocji gminy  
i współpracy z zagranicą

Silne i profesjonalne  
służby ratownicze
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poznajmy się bliżej
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