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W tym numerze: 

Witajcie na świecie!
Miło nam poinformować, że 
w ostatnich miesiącach na świat 
przyszli nowi mieszkańcy gminy 
Długołęka. 
Alichniewicz Nina, Banik Justyna, 
Barcikowski Adam, Bednarek Oliwia, 
Bernacka Jagoda, Białkowska Teresa, 
Bogdał-Czusz Juliusz, Bojraszewski 
Nikodem, Boroch Emilia, Borysewicz 
Martyna, Bywalska Amelia, Chudzińska 
Alicja, Czierpke Igor, Damian Jakub, Danaj 
Lidia, Deszcz Karol, Dębosz Aleksander, 
Fafiński Hubert, Florczak Adam, Foltyński 
Ignacy, Fuchsig Iga, Gładysz Iga, Gómez-
Cabrero Julian, Góral Dorota, Górski 
Antoni, Grabski Tomasz, Grzelak Hubert, 
Grzywińska Kornelia, Hajdukiewicz 
Zofia, Huk Oliwia, Ilasz Wiktoria, Iwan 
Mikołaj, Janik Adam, Janik Maja, Jantos 
Katarzyna, Jasiński Aleksander, Jaskulski 
Aleksander, Jaśpiński Franciszek, 
Kaczmarczyk-Lubrecht Dawid, Kaliciński 
Piotr, Kanikuła Aleksander, Kapica 
Kacper, Kawalec Nikodem, Klimkiewicz 
Marcelina, Kloczkowska Pola, Konieczna 
Marianna, Kosińska Laura, Kowalczyk 
Mikołaj, Kowalewska Marcelina, 
Kowalewska Nela, Koziołek Laura, Kuc 

Laura, Kulik Jakub, Leśniak Franek, 
Liberski Ignacy, Luzak Marcel, Maj 
Aurora, Majder Wojciech, Makiewicz 
Jagna, Makowiczuk Sara, Maliga 
Kornelia, Miernowski Lew, Mijalska Kaja, 
Modrzewiecka Liliana, Murphy Noah, 
Naglik Iga, Napierała Ignacy, Nawara 
Artur, Neumann Emilian, Olejnik Oskar, 
Ostrowski Gracjan, Owczar Maja, Pelczar 
Joszko, Petruczynik Oliwia Ida, Piandel 
Tymon, Piasecka Weronika, Pichlak 
Michał, Pluta Jerzy, Płaczek Irena, 
Polewka Maria, Pomiećko Leon, Puchalski 
Bartosz, Reczka Nikola, Rozpędek 
Konstantyn, Sajewicz Klementyna, Sikora 
Krzysztof, Sionkowska Magda, Skowron 
Barbara, Smutek Kacper, Sobkowiak 
Kaja, Soja Nikodem, Sokołowska Liliana, 
Symela Marek, Szczepanik Maksymilian, 
Szczęch Ryszard, Szmundrowski Kacper, 
Szwałek Joanna, Tatarzyńska Zuzanna, 
Tutajewicz Kaja, Tuz Mia, Walniczek 
Kasper, Warchoł Dawid, Wnuk Jakub, 
Wybierała Juliusz
Dzieciaki, witamy Was serdecznie, 
życzymy zdrowia i pięknych 
lat życia! A Waszym rodzicom 
gratulujemy takiego szczęścia!

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. 
Redaguje zespół. wydawca: Urząd Gminy w Długołęce. 
druk: Polska Press Sp. z o.o. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania przesłanych 
tekstów, a także zwracanie ich do autorów z prośbą o dokonanie zmian. 
nakład – 5000 egz.

Na zimowym froncie 

Biała zima to czas zabaw w śniegu, 
ale jednocześnie okres utrudnień 
drogowych. Lutowy atak arktycznej 
pogody sparaliżował drogi w całej 
Polsce. Sytuacja w gminie Długołę-

ka też była trudna, ale najważniej-
sze drogi pozostały przejezdne.

Od początku opadów śniegu do wal-
ki z pogodą ruszyły 4 pługopiaskarki. 
Sytuacji nie ułatwiał fakt, że teren 

gminy jest zróżnicowany. Dlatego 
firma zajmująca się zimowym utrzy-
maniem dróg na bieżąco weryfikuje 
kolejność odśnieżanych tras. Najważ-
niejsze, takie jak: Ramiszów w kie-
runku Pawłowic, Bierzyce – Zaprężyn 
- Krakowiany, Łosice – Michałowice 
- Kępa czy Domaszczyn ul. Wrocław-
ska – realizowane są w pierwszej 
kolejności, mając na uwadze pojaz-
dy komunikacji miejskiej i natężenie 
ruchu drogowego. W sytuacji ekstre-
malnego załamania pogody ważne 
jest również rozważne postępowanie 
kierowców i unikanie nieprawidło-
wego parkowania aut przy drogach 
– to często uniemożliwia przejazd 
pługopiaskarkom. red
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Pługopiaskarka w akcji 
na drodze w Pasikurowicach

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych 

składamy wszystkim Mieszkańcom gminy Długołęka 
najserdeczniejsze życzenie zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa,  
samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
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Z ŻYCIA GMINY

 Wójt gminy Długołęka PrzeWoDnicząca raDy gminy 
  Długołęka Wraz z raDnymi

 Wojciech Błoński maria szymeroWska



fo
t. 

łu
ka

sz
 H

ar
aź

ny

fo
t. 

ur
zą

d 
gm

in
y 

dł
ug

oł
ęk

a

fo
t. 

łu
ka

sz
 H

ar
aź

ny

fo
t. 

cl
im

at
ic

fo
t. 

łu
ka

sz
 H

ar
aź

ny

Panele fotowoltaiczne, 
baterie czasowe, 
ekologiczne sposoby 
ogrzewania – nowe 
gminne inwestycje 
obfitują w rozwiązania 
przyjazne dla środowiska.

Gminny żłobek i przedszkole 
w Kiełczowie to wyjątkowa 
inwestycja z uwagi na zasto-

sowaną technologię modułową 
i rekordowy czas powstania. Ale na 
uwagę zasługują także wykorzystane 
w obiekcie ekologiczne rozwiązania. 
– W przypadku tej i innych inwestycji 
już na etapie projektowania myślimy 
o środowisku. Wiemy, że w ten spo-
sób dbamy nie tylko o siebie i swoich 
bliskich, ale też o przyszłe pokolenia 
– zaznacza Wojciech Błoński, wójt 
gminy.  

Energia ze słońca
Na dachu zlokalizowanego 

w Kiełczowie budynku znalazły 
się panele fotowoltaiczne o mocy 
40,8 kW. Co to oznacza? Słońce 
wygeneruje energię, do wyprodu-
kowania której trzeba by zużyć 18 
ton węgla. Oszczędność w emisji 
dwutlenku węgla wyniesie z kolei 
aż 36 ton.  

Panele fotowoltaiczne pojawiły 
się zresztą nie tylko w Kiełczowie. 
— Takie instalacje zastosowaliśmy 
także w przedszkolu w Borowej, 
remizie w Brzeziej Łące i w wyre-

Gdyby z  modernizacją oczyszczalni 
zaczekać dłużej, gmina miałaby po-
ważny problem ze ściekami. Trwające 
prace pozwolą na zwiększenie prze-
pustowości do ponad 4 tys. m3 na 
dobę.

Do tej pory zdolność oczyszcza-
nia kończyła się na 2,8 m3 na dobę. 
Wzrost będzie znaczny, ale to i tak 
wstęp do dalszych inwestycji związa-
nych z systemem kanalizacji i oczysz-
czania ścieków. – Musimy odpowie-
dzieć na dynamiczny rozwój gminy 
i rosnącą liczbę mieszkańców – za-
znacza Robert Lewandowski, prezes 
Zakładu Usług Komunalnych. – Nad 
technicznym rozwiązaniem pracował 
zespół pracowników urzędu gminy 

Gmina stawia na eko-inwestycje

Oczyszczalnia będzie wydajniejsza

80 ton 
– tyle wynosi 

oszczędność w emisji 
dwutlenku węgla 
dzięki instalacjom 
fotowoltaicznym 
zastosowanym 

w nowych inwestycjach 
gminy

montowanych obiektach: siedzibie 
GOK-u i budynku administracyjnym 
po byłym komisariacie przy ul. Ro-
botniczej – wylicza Michał Ciosek, 
kierownik wydziału remontów i in-
westycji w urzędzie gminy. 

W sumie moc zastosowanej foto-
woltaiki to ponad 82 kW, co daje 
oszczędność w zużyciu węgla na po-
ziomie ponad 42 ton i 80 ton mniej 
wyemitowanego CO2.

Woda i ogrzewanie  
pod specjalnym nadzorem

Gminne inwestycje to także przy-
kład rozsądnego gospodarowania 
wodą. Zarówno w Kiełczowie, jak 
i w remontowanej szkole w Długo-
łęce pomyślano o tym, żeby zbierać 
deszczówkę w specjalnych zbior-
nikach. Później można ją wykorzy-
stać do podlewania zieleni. Wodę 

i ZUK-u. Wybór padł na technologię 
złoża biologicznego zanurzonego, 
która w Polsce zostanie wykorzystana 
po raz pierwszy – wyjaśnia.

Rozbudowa oczyszczalni w tra-
dycyjny sposób byłaby droższa, ale 
przede wszystkim praktycznie nie-
możliwa ze względu na ograniczoną 
przestrzeń. Dodatkowa ilość osadu 
(zawiesiny bakterii i pierwotniaków, 
które oczyszczają ścieki) zostanie 
zapewniona przez ich wzrost na 
specjalnych podłożach tekstylnych 
umieszczonych w tzw. klatkach. Po-
dobne rozwiązania z powodzeniem 
stosuje się w Niemczech. Prace za-
kończą się w II kwartale tego roku.

raFał zagrobelny

oszczędzają też baterie czasowe, 
przy których opłukanie rąk zajmu-
je 5 sekund. Dość powiedzieć, że 
z odkręconego kranu w ciągu mi-
nuty wycieka do 7 litrów wody.

Kolejne eko-rozwiązanie to np. 
modernizacja kotłowni w szkole 
w Wilczycach. Zamiast „kopciu-
cha” pojawiło się tam ogrzewa-
nie gazowe. Z kolei w budynku po 
dawnym komisariacie w Długołęce 

niskoemisyjny piec zastąpiły grzej-
niki akumulacyjne napędzane foto-
woltaiką. W żłobku i przedszkolu 
w Kiełczowie część energii cieplnej 
jest odzyskiwana dzięki rekupera-
cji. Ważnym elementem remontów 
jest także termomodernizacja, któ-
rą objęte zostały m.in. były komisa-
riat i bydynek GOK-u.

raFał zagrobelny
Więcej o fotowoltaice na s. 13

 Najwięcej paneli fotowoltaicznych spośród gminnych inwestycji ma gminny żłobek i przedszkole w Kiełczowie

Siedziba GOK-u to jeden z budynków, które są jest już po 
termomodernizacji

Dzięki wymianie „kopciuchów” na kotły 
gazowe sąsiedzi szkoły w Wilczycach  
odetchnęli z ulgą. I to dosłownie!Przedszkole w Borowej to kolejny obiekt, który czerpie energię ze słońca

Prace prowadzone  
są technologią złoża biologicznego 

zanurzonego, wykorzystywaną 
w Polsce po raz pierwszy.

Takie dyfuzory dostarczą tlen potrzebny do procesu oczyszczania

Klatki z z podłożem 
tekstylnym przed 
montażem

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece               3
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TEMAT NuMERu

gmina 

CZAS NA DROGI ROWEROWE

Pruszowice – Domaszczyn – 
Szczodre – Długołęka – Byków 
– taką trasą, za nieco ponad rok, 
pojadą wszyscy fani jednośla-
dów. 4 grudnia 2020 r. podpisana 
została umowa na dofinansowa-
nie ważnej rowerowej inwestycji, 
na którą czekają mieszkańcy. 
W ramach prac, w sąsiedztwie 
dworca kolejowego w Długołęce, 
powstanie też rowerowy par-
king bike&ride. Wartość zadania 
„Budowa dróg dla rowerów na 
terenie gminy Długołęka” wynosi 
9,6 mln zł, z czego aż 6,3 mln zł to 
pozyskane przez gminę Długołę-
ka środki unijne.

borowa  
JAśNIEJ NA SOSNOWEJ 
9 grudnia 2020 r. odbył się odbiór 
nowo wybudowanego oświetlenia 
przy ul. Sosnowej, przy drodze pro-
wadzącej do stacji kolejowej. Tę 

często uczęszczaną przez miesz-
kańców trasę oświetli 10 latarni 
z oprawami typu LED. Koszt ich 
budowy wyniósł 65 891 zł.

domaszczyn, bielawa 
Nowe droGi Gotowe
Zamkowa w Domaszczynie i Mo-
drzewiowa w Bielawie to kolejne 
gruntownie wyremontowane 
przez gminę drogi, które zostały 
oddane do użytku pod koniec 
ubiegłego roku. W obu miejscach 
pojawiły się krawężniki, zjazdy 
oraz dojścia do posesji wykona-
ne z kostki betonowej, a przede 

wszystkim równa asfaltowa 
nawierzchnia. 

byków, szczodre 
DOCZEKAlI SIę ASfAlTu 
11 stycznia dokonano odbioru prac 
remontowych przy ul. Brzozowej 
w Bykowie oraz Różanej i Bratko-
wej w Szczodrem. W pierwszym 
przypadku (Byków) położono nowy 
asfalt bitumiczny wraz z pobocza-
mi chłonnymi na niewielkim 
odcinku niemal 100 metrów, 
ale istotnym w kontekście 
mieszkańców tej ulicy, 
którzy dość długo cze-
kali na jej dokończe-
nie. Tego samego 
dnia ukończono 
również 
dwie drogi 
w Szczod-
rem - Ró-
żaną i Bratkową. 
Tutaj mieszkańcy 
na asfalt czekali 
ponad dwie 

dekady. Co wykonano w tym 
przypadku? M.in. krawężniki beto-
nowe, nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, nawierzchnię 
z kostki betonowej na zjazdach, 
pobocza chłonne z kruszywa łama-
nego, regulację studzienek oraz 
oznakowanie drogowe. 

 

domaszczyn  
BęDZIE śWIETlICA 

18 stycznia wójt Wojciech 
Błoński podpisał z przed-

stawicielami „spółki 
Park Domaszczyn 

2” porozumienie 
dotyczące współ-

pracy w zakresie 
pozyskania 

gruntu niezbędnego 
do realizacji ważnych 
dla mieszkańców wsi 
zamierzeń inwestycyj-

nych. Zgodnie z uzgodnieniami, do 
końca kwietnia 2023 roku spółka 
dokona na rzecz gminy Długołęka 
darowizny terenu, na którym zo-
stanie wybudowana świetlica.

domaszczyn 
ŁąCZNIK DO REMONTu
29 stycznia podpisano umowę na 
remont łącznika ul. Wrocławskiej 
(nr. ew. działek: 261, 216/7, 248). 
W ramach prac zaplanowano 
m.in.: wykonanie nawierzchni 
mineralno–bitumicznej, pobocze 
z kruszywa, oznakowanie drogo-
we, regulacja wysokości studzie-
nek i włazów. Prace o wartości 
393 600 zł wykona fima AN-GREG 
Grzegorz Stiller. Termin: koniec 
maja br. 

pasikurowice  
REMONT POBOCZA 
4 lutego podpisano umowę na 
remont pobocza ul. Kasztanowej 
wraz z przeniesieniem słupów 
oraz skablowaniem sieci teletech-
nicznej. Prace potrwają cztery 
miesiące. Ich zakres obejmie m.in.: 
warstwy konstrukcyjne pobocza, 
montaż krawężników i obrzeży, 
wykonanie nawierzchni z kostki, 
odtworzenie zieleni. Inwestycję 
zrealizuje MIWRO Zakład Ogólno-
budowlany Ignacy Młotkowski za 
131 430,42 zł. 

Opracowała agnieszka boruta
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flESZ INWESTYCYJNY

Budynek GOK-u, 
w którym mieszczą się 
również biura ZOE-AJO 
to w pewnym sensie 
centrum gminnych 
aktywności. Teraz 
uczestnicy kulturalnych 
wydarzeń, goście 
i pracownicy mają już 
do dyspozycji w pełni 
funkcjonalny i estetyczny 
obiekt.

o potrzebie modernizacji budyn-
ku mówiło się już od dawna. 
– Kiedy niedługo po zaprzysięże-

niu uczestniczyłem w wigilii w GOK-u, 
widziałem jakie problemy wejście do 
budynku sprawiało osobom z niepeł-
nosprawnościami. Dziś bariery archi-
tektoniczne zniknęły, postawiliśmy 
też na ekologię i poprawiliśmy bezpie-
czeństwo – wyjaśnia wójt Wojciech 
Błoński.

W ramach prac powstał szyb win-
dowy, odnowiona została pochyl-
nia dla wózków, na każdym piętrze 
dostępne są już toalety. Wyremon-
towany został także dach, pojawiła 
się klapa oddymiająca i instalacja 

fotowoltaiczna, a budynek prze-
szedł termomodernizację (więcej 
o ekologicznych aspektach inwe-
stycji na s. 3). 

red

Kultura i edukacja w odnowionej siedzibie

Pod dobudowaną konstrukcją skrywa się szyb windy
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Ul. Zamkowa w Domaszczynie

Ul. Modrzewiowa w Bielawie

- Bariery 
architektoniczne 

zniknęły, postawiliśmy 
też na ekologię 
i poprawiliśmy 

bezpieczeństwo – mówi 
wójt Wojciech Błoński

4         Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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2019 rok był dla naszej gminy w przypadku funduszy 
zewnętrznych rekordowy. Pozyskaliśmy wówczas  
blisko 23 miliony zł dofinansowań. Jak można pod-
sumować rok 2020?
Gmina utrzymała tempo działań, 
a naszym sukcesem był fizyczny 
wpływ pieniędzy do budżetu. Na-
turalną koleją rzeczy jest fakt, że po 
roku, w którym przyznane zostaje 
dofinansowanie, gmina przystępuje 
do realizacji projektów na różnych 
płaszczyznach. Jeśli chodzi o płasz-
czyznę finansową, w ubiegłym roku 
na konto gminy wpłynęło ponad 
16,7 mln zł. 

Na co zostały przeznaczone rekordowe wpływy?
Flagową inwestycją jest budowa 
gminnego żłobka i przedszkola 
w Kiełczowie. Pozyskane dofinanso-
wania pozwoliły nam w niespełna 
rok zaprojektować, wybudować oraz 
uruchomić placówki potrzebne naj-
młodszym mieszkańcom naszej gmi-
ny. Budowaliśmy także strategiczne 
drogi w gminie m.in. ulicę Wiejską 
w Długołęce oraz ulicę Miłą w Siedl-
cu. Także chodniki i ciągi pieszo-ro-
werowe przy drogach powiatowych 
w miejscowościach Kamień – Dłu-
gołęka, Brzezia Łąka – Pietrzykowi-
ce, Wilczyce i Kątna. Bardzo ważne 
były działania na rzecz poprawy ja-
kości powietrza. W ich wyniku m.in. 
wymieniono stary piec w szkole 
w Wilczycach. Realizowaliśmy także 
projekty dotyczące szeroko rozumia-

16,7 mln wpływów,  
czyli plan ponad normę
Zewnętrzne formy 
finansowania to ważny 
zastrzyk gotówki dla 
każdego samorządu. 
Pozyskane środki pozwalają 
realizować więcej inwestycji 
i projektów społecznych. 
W rozmowie z Dagmarą 
Parfanowicz, kierownikiem 
wydziału pozyskiwania 
środków zewnętrznych, 
podsumowujemy 2020 rok.
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Dagmara Parfanowicz w towarzystwie 
wójta Wojciecha Błońskiego i Cezarego 
Delugi z firmy Climatic podczas uroczystości 
związanej z wmurowaniem kamienia wę-
gielnego pod budowę żłobka i przedszkola 
w Kiełczowie

nej dostępności i edukacji. Chodzi tu 
przede wszystkim o dostosowanie 
budynku urzędu gminy dla osób 
o szczególnych potrzebach i różne 
szkolenia pracowników urzędu i jed-
nostek podległych.

Za nami rok wpływów, realizacji i  rozliczania pro-
jektów, ale czy pozyskiwaliśmy też kolejne środki? 
Oczywiście. Nadal w dużej mierze 
skupialiśmy się na opracowaniu no-
wych wniosków o dofinansowanie. 
W roku 2020, w związku z kończącą 
się perspektywą unijną 2014-2020, 
naborów i konkursów było niewiele, 
a konkurencja była bardzo duża. Ale 
nie zwalnialiśmy tempa i opraco-
wywaliśmy kolejne wnioski. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o dużych 
projektach ekologicznych w ramach 
środków norweskich i EOG oraz 
o dużym partnerskim projekcie, 
gdzie liderem jest gmina Długołęka, 
dotyczącym e-usług. W tym drugim 
przypadku skoncentrowaliśmy się 
na kompleksowym podejściu do in-
formatyzacji naszej gminy i jej jed-
nostek podległych. 
W sumie opracowaliśmy i złożyliśmy 
43 wnioski o dofinansowanie. Ocena 
wniosków to długotrwały proces, ale 
znamy już wyniki kilku kolejnych 
konkursów. Otrzymaliśmy decyzje 
i podpisaliśmy umowy o dofinan-
sowanie projektów dotyczących  
m.in.: budowy dróg rowerowych 
w gminie Długołęka, budowy ka-
nalizacji sanitarnej w m. Oleś-
niczka oraz funkcjonowania 
Gminnego Żłobka w Długołęce 
w ramach rządowego progra-
mu „Maluch +”.

Aktywność i  skuteczność naszej gminy 
w pozyskiwaniu funduszy została niedawno 

Chcemy  
w jak największym 
stopniu korzystać 
z alternatywnych 

możliwości 
finansowania naszych 
gminnych inwestycji  

i przedsięwzięć.

doceniona w ważny dla gminy sposób. Będzie Pani 
naszym przedstawicielem w istotnym gremium. 
Tak to prawda, to dla mnie olbrzy-
mie wyróżnienie. Spośród 14 gmin 
wchodzących w skład Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonal-
nego zostałam wybrana na przedsta-
wiciela gmin wiejskich do grupy po-
wołanej przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, wspierającej prace 

nad przygotowaniem Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, na lata 
2021-2027. To czas, w którym nasz 
głos może mieć istotne znaczenie. 
Chodzi przede wszystkim o to, aby 
przy podziale kolejnych środków, 
gminy wiejskie miały możliwość 
zrównoważonego rozwoju, korzy-
stając z funduszy unijnych rozdzie-
lanych regionalnie.

Co przed nami w 2021 roku?
Skupiamy się realizacji  i  rozli-
czeniach  projektów już dofinan-
sowanych: tych dotyczących dróg 
rowerowych i kanalizacji, o których 
wspomniałam wcześniej, a także 
projektu „Gmina Długołęka dostęp-
na dla wszystkich”.
Za nami także pierwsze złożone 
w roku 2021 wnioski o dofinanso-
wanie. Mam na myśli przede 
wszystkim Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych, 
dotyczący miejscowości po-
pegeerowskich, gdzie zło-

żyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie 
oraz RPO WD 2014-2020,  w ramach 
którego złożony został wniosek part-
nerski dotyczący e-usług. 
Rok 2021 będzie spokojniejszy od 
ubiegłych lat pod względem ogła-
szanych naborów i składanych wnio-
sków. To czas przejściowy, w którym 
gmina przygotowywać się  będzie do 
nowych programów i konkursów, 
dostosowując swoje dokumenty 
strategiczne do innych wymogów. 
Już dziś wiemy, że pieniędzy unijnych 
dla Dolnego Śląska będzie mniej niż 
w poprzednich okresach. Z tego po-
wodu chcemy w jak największym 
stopniu korzystać z alternatywnych 
możliwości finansowania naszych 
gminnych inwestycji  i przedsię-
wzięć.  
To m.in. środki krajowe, a także for-

muła partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Jednak to już temat 

na inną rozmowę.
Rozmawiał  

raFał zagrobelny
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Druhowie z Brzeziej Łąki 
zwyciężyli w plebiscycie TOP 
5 jednostek ochotniczych 
straży pożarnych na 
Dolnym śląsku. Łącznie 
w ogłoszonym przez Radio 
Wrocław głosowaniu 
internautów zdobyli 
rekordowe 7634 głosy, 
deklasując konkurencję.

o gromnie się cieszymy, to do-
cenienie zaangażowania 
i poświęcenia strażaków. Kie-

dy zostaliśmy nominowani w ple-
biscycie, rozpętało się pozytywne 
szaleństwo. Wspierali nas i głoso-
wali mieszkańcy całej gminy, za co 
jesteśmy im ogromnie wdzięczni. 
Dowiedzieliśmy się z radia, że 
osiągnęliśmy rekordowy wynik. 
Wyprzedziliśmy jednostki z dużych 
miejscowości, jak Wałbrzych czy 
Prochowice – cieszy się Magdalena 
Zagórska, prezes OSP w Brzeziej 
Łące.

Ostatnie dwa lata dla tamtej-
szych strażaków są wyjątkowo 
udane. W 2019 roku jednostka 

Większość sołtysów postawiła na 
poprawę estetyki wsi, doposażenie 
placów zabaw, czy zagospodarowa-
nie terenów zielonych. W  tym roku 
wspólnie z  mieszkańcami również 
będą rozdzielać środki. Oby równie 
rozsądnie!

Fundusz sołecki funkcjonuje 
w gminie od poprzedniego roku. 
To projekt, który po raz pierwszy 
zagwarantował sołectwom budżet 
na realizację małych inwestycji. 
O podziale przyznanych środków 
decydują mieszkańcy na zebraniu 
wiejskim. 

W sumie, w ubiegłym roku, aż 
16 miejscowości zdecydowało się 
na wyposażenie placów zabaw 
dla dzieci. Dla przykładu w Brze-
ziej Łące powstały: betonowy stół 
do piłkarzyków, betonowy stół do 
ping-ponga, stojak na rowery oraz 
grill betonowy. W Wilczycach lina-
rium obrotowe. W Domaszczynie 
huśtawka bocianie gniazdo i ze-

staw ze zjeżdżalnią. W Tokarach 
postawili na karuzelę czterora-
mienną. 

– Na pewno budujący jest fakt, 
że te środki zostały wydatkowa-
ne w ten sposób – z pożytkiem 
dla najmłodszych mieszkańców, 
tych nieco starszych oraz samych 
rodziców, bo miejsc wspólnych 
spotkań nigdy za wiele. Środki 
z funduszu sołeckiego dają nie-
powtarzalną możliwość wpływu 
mieszkańców na to, co dzieje się 
w ich bezpośrednim otoczeniu. 
Często są to niewielkie elementy 
jak ławka, piaskownica czy huś-
tawka, ale odpowiadają one po-
trzebom konkretnej społeczności. 
Wykorzystanie środków z fundu-
szu sołeckiego z pomysłem może 
przynieść naprawdę piękny efekt 
– wyjaśnia Magdalena Leszczyń-
ska z wydziału porządku publicz-
nego i transportu UG w Długołę-
ce.  red

Strażacy z Brzeziej są TOP!

Na co sołtysi najchętniej wydają środki z funduszu sołeckiego?

wzbogaciła się o nowy wóz stra-
żacki. Wysłużonego i awaryjnego 
Stara zastąpiła Scania P360, a rok 
później w miejscu zniszczonej 
i rozpadającej remizy powstała 
nowa, wielofunkcyjna strażnica. 

Inwestycje były niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania jed-
nostki, która jest jedną z najczęściej 
wyjeżdżających do interwencji. Dziś 
w komfortowych warunkach może 
czynić swoją powinność, a inter-

nauci docenili ją wybierając najlep-
szą na Dolnym Śląsku. Gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów oraz 
jak najmniejszej liczby wjazdów. 
Niech Św. Florian ma Was w swojej 
opiece! red
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Załoga druhów z Brzeziej Łąki to z pewnością miejscowi bohaterowie 

Ponad

1,5  mln zł
tyle wynosi fundusz 
sołecki w 2021 roku.  

To o blisko  
215 tys. zł więcej, 
niż rok wcześniej.

W Brzeziej Łące, dzięki funduszowi sołeckiemu, powstały m.in. betonowy stół do tenisa stołowego i grill 

Na przeplotniach dzieci z Ramiszowa mogą ćwiczyć koordynację i zręczność 

- To docenienie 
zaangażowania 
i poświęcenia 

strażaków  
– mówi Magdalena Zagórska, 

prezes OSP w Brzeziej Łące.
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Wiele osób, korzystających z  ko-
munikacji gminnej, jeździ na gapę. 
Ale chyba nie wszyscy „gapowicze” 
zdają sobie sprawę z konsekwencji 
swojego postępowania.  

Wręczanie kierowcy symbolicz-
nej kwoty, które nie skutkuje wy-
drukowaniem i wydaniem biletu 
pasażerowi, to przede wszystkim 
łamanie prawa przez obie strony. 
Co więcej, opłata dodatkowa za 
brak ważnego biletu wynosi od 
240 do 280 zł. W tym przypadku 
ryzykujemy jednak o wiele wię-
cej.

Bilet jest podstawowym i bez-
sprzecznym dowodem w przy-
padku procedury odszkodowaw-

czej w razie nieszczęśliwego 
wypadku oraz innych zdarzeń lo-
sowych (np. ściśnięcie drzwiami 
automatycznymi, uraz w wyniku 
gwałtownego hamowania itp.). 
Jeśli nie mamy biletu – proces 
dochodzenia praw jest utrud-
niony. Należy wtedy udowodnić, 
że poszkodowany znajdował się 
w pojeździe podczas wypadku. 
Bilet jest także niezbędny np. do 
złożenia reklamacji. 

– Kiedy nie otrzymamy biletu od 
kierowcy, powinniśmy to zgłosić 
do urzędu gminy lub do wydzia-
łu transportu urzędu miejskiego 
we Wrocławiu, określając nume-
ru linii, przystanku oraz godzinę 

zdarzenia – mówi Magdalena 
Leszczyńska, zastępca kie-
rownika wydziału porządku 
publicznego i transportu. 

Pamiętajmy o tym, że nie 
kupując biletu za prze-
jazd komunikacją gmin-
ną, uszczuplamy rów-
nież budżet gminy, 
w której mieszkamy. 
To może wpłynąć 
na decyzję o likwi-
dacji nieren-
townej linii 
autobuso-
wej.

agnieszka boruta

Jedziesz bez biletu?  
Nie wiesz, ile na tym tracisz
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r zadko kiedy odnoszę się do ma-
teriałów prasowych, w zdecy-
dowanej większości przypad-

ków uznając, że każdy ma prawo do 
własnej oceny. Również oceny mojej 
pracy – nawet jeśli jest ona krytycz-
na. Stanowczo protestuję jednak 
przeciw temu, aby posługiwano  się 
wyrwanymi z kontekstu wypowie-

dziami oraz opiniami wygodnymi 
do obrony postawionej na samym 
początku tekstu tezy. Tezy, która nie 
ma nic wspólnego z prawdą i jest 
krzywdząca dla wszystkich zaanga-
żowanych pracowników urzędu.

Artykuły sugerują, jakoby gmina 
planowała zakup nieruchomości, 
chociaż temat ten od dłuższego cza-

su nie jest już przedmiotem dysku-
sji, o czym Radni Gminy zostali po-
informowani  kilka miesięcy temu. 
W tekstach sformułowany jest za-
rzut, że w gminie panuje zastój in-
westycyjny i nikt nie liczy się z gło-
sem mieszkańców. Stwierdzenie to 
oceniam jako absurdalne.  W prze-
ciągu zaledwie 2 lat mojej kadencji 
oddany został do użytku jeden z naj-
większych obiektów oświatowych 
wybudowany w technologii modu-
łowej w Polsce za kwotę ponad 28 
mln złotych - przedszkole i żłobek 
w Kiełczowie. Pozostałe działania, o 
których warto wspomnieć, to m.in.: 
zakup 3 wozów strażackich, bu-
dowa remizy OSP w Brzeziej Łące, 
zlecenie wykonania szeregu no-
wych projektów dot. budowy dróg 

wraz z infrastrukturą,  budowa dróg 
gminnych, chodników przy drogach 
powiatowych (obecnie 3 wykona-
ne, w trakcie realizacji 8 kolejnych), 
modernizacja Oczyszczalni Ścieków 
w Mirkowie, zwiększenie częstotli-
wości kursów autobusowych. etc. 
To jedynie wybrane przykłady spo-
śród wielu zakończonych, trwają-
cych i planowanych działań. Wizja 
rozwoju Gminy Długołęka, którą 
realizuję wspólnie z pracownikami 
urzędu, jednostek gminnych oraz 
przede wszystkim we współpracy 
z Radą Gminy, opiera się m.in. na 
dialogu z mieszkańcami i na konse-
kwentnym realizowaniu ambitnych 
planów inwestycyjnych. 

Artykułów Gazety Wyborczej nie 
oparto na faktach, a tylko i wyłącznie 

na niedorzecznych domniemaniach. 
Publikacje są zainspirowane relacją 
osób, które od dłuższego czasu za cel 
postawiły sobie zdyskredytowanie 
mnie i moich współpracowników. 
Tych kilka głosów autorka artyku-
łów zinterpretowała jako głos ogółu 
mieszkańców. To daleko idące nad-
użycie. W moim odczuciu to przy-
kład nierzetelnego dziennikarstwa, 
a oba teksty to zbiór kłamliwych po-
mówień inspirowanych przez osoby, 
których brak kompetencji doprowa-
dził do tego, że nie współpracują już 
z Gminą. 

Jestem otwarty na merytorycz-
ną dyskusję, ale w tym przypadku 
po drugiej stronie nie dostrzegam 
ani merytoryki, ani chęci dialogu.

  wojciecH błoński

OśWIADCZENIE WÓJTA GMINY DŁuGOŁęKA  
NA TEMAT NIEPRAWDZIWYCH  
INfORMACJI W GAZECIE WYBORCZEJ 
W związku z publikacjami w „Gazecie Wyborczej” 
oraz „Wyborcza.pl” w dniu 24 lutego 2021 r. pt. „Czy 
wójt Błoński tresuje radnych?” oraz w dniu 21 lutego 
2021 r. pt. „Nie ma świetlic i chodników, ale jest 
pomysł na pałacyk za 9 mln zł.” pragnę podkreślić, 
że zawierają one nieprawdziwe informacje, szereg 
bezpodstawnych insynuacji, sugestii i manipulacji, 
które mogą wprowadzić w błąd opinię publiczną.
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W związku z  sytuacją gospodarczą 
spowodowaną przez pandemię, radni 
na wniosek wójta zdecydowali, aby 
podatek rolny, od nieruchomości, od 
środków transportowych w roku 2021 
pozostały na wcześniejszym pozio-
mie. Ważne, aby pamiętać o obowią-
zujących terminach.

Terminy płatności podatku rolne-
go, leśnego i od nieruchomości na 

2021 r. są następujące: 15 marca, 15 
maja, 15 września, 15 listopada. 

Za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi pierwszą ratę należało 
uiścić do 15 stycznia, kolejne wypa-
dają kolejno: 15 kwietnia, 15 lipca, 
15 października.

II ratę podatku od środków trans-
portu należy opłacić do 15 września.

red

1 kwietna 2021 roku 
rozpocznie się Narodowy 
Spis Powszechny 
ludności i Mieszkań. To 
obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 
lat przez Główny urząd 
Statystyczny. 

Z ebrane w ramach spisu dane 
będą przez najbliższą dekadę 
podstawą wiedzy statystycz-

nej o Polsce. Od danych ze spisu 
zależą m.in. kwoty dotacji dla 
gmin, czy środki na ochronę zdro-
wia w poszczególnych regionach. 
Ale nie tylko. Informacje ze spi-

sów analizują także inwestorzy, 
samorządy i instytucje unijne.

Czas trwania spisu przedłużony 
zostanie z 3 do 6 miesięcy. Uła-
twieniem dla mieszkańców jest no-
woczesna i bezpieczna dla danych 

formuła spisu on-line, czyli wypeł-
nienie internetowego formularza. 
W razie problemów albo braku moż-
liwości technicznych w spisie pomo-
gą rachmistrzowie, którzy przepro-
wadzą wywiady telefonicznie, a w 
wyjątkowych sytuacjach osobiście. 

– Prosimy mieszkańców o mobili-
zację i współpracę sąsiedzką. Warto 
przypominać sobie o wynikającym 
z ustawy obowiązku udziału w spisie 
– zachęca Piotr Duszeńko, pełno-
mocnik wójta ds. społecznych. 

Więcej informacji można zasięg-
nąć na stronie https://spis.gov.pl/. 
Od 15 marca zostanie też urucho-
miona specjalna infolinia spisowa 
(22 279 99 99). red

Od tego roku zmieniły się terminy 
składania wniosków o  świadczenia 
z programu Rodzina 500 Plus. To o tyle 
istotne, że spóźnienie może spowodo-
wać utratę świadczenia.

Aby tak się nie stało, trzeba złożyć 
dokumenty najpóź-
niej do 30 czerwca. 
Nabór wniosków 
składanych drogą 
elektroniczną ru-
szył 1 lutego 2021 
roku, natomiast od 1 kwietnia 2021 
roku można składać je w sposób tra-
dycyjny (osobiście w GOPS lub za 
pośrednictwem poczty). Prawo do 
500+ w 2021 roku będzie ustalane 
na czas od 1 czerwca do 1 maja 2022 
roku.

Co ważne, im później złożony zo-
stanie wniosek, tym później otrzy-
ma się wypłaty. Przypomnijmy, że 
rodzice, którzy w ubiegłym roku 
kontynuowali pobieranie pieniędzy 
z programu Rodzina 500 Plus, nie 

musieli składać żad-
nych wniosków. Tym 
razem formalności 
musi dopełnić każdy.

Więcej informacji 
można uzyskać w sie-

dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Długołęce, ul. Szkol-
na 40a, na stronie gopsdlugoleka.pl  
albo telefonicznie (71 315 20 50 
wew. 23, 24, 27,29, 30;  608 203 947, 
533 168 372). 

red

Druga edycja Gminnego Klubu Se-
nior+ w Bykowie ruszyła z początkiem 
2021 roku. Do udziału w zajęciach zo-
stało zakwalifikowanych 15 osób z te-
renu całej gminy.

- Zadaniem klubu jest przede 
wszystkim aktywizacja, integracja, 
zapobieganie izolacji i wykluczeniu 
społecznemu osób powyżej 60 roku 
życia – mówi Ewelina Walczak – Pelc, 
kierownik GOPS w Długołęce.

Program jest napięty - to m.in. za-
jęcia z zakresu aktywności ruchowej 
i profilaktyki zdrowotnej, treningi pa-
mięci, warsztaty manualne albo wy-
cieczki. Klub jest czynny we wtorek, 
środę i czwartek – od g. 8.30 do 13.30. 
Udział w zajęciach, dowóz z i do miej-
sca zamieszkania jest bezpłatny.  

katarzyna mądrecka, GOPS

Seniorzy się  
nie zatrzymują

Zmiany w 500 Plus.  
Nowy termin rozliczeniowy

Kiedy zapłacić podatek w 2021 r.?

Przed nami obowiązkowy 
spis powszechny 

- Prosimy  
mieszkańców 
o mobilizację 

i współpracę sąsiedzką. 
Warto przypominać sobie 

o obowiązku udziału 
w spisie  

– mówi Piotr Duszeńko, pełnomocnik 
wójta ds. społecznych

fo
t. 
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Seniorzy podczas jednych z zajęć
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Pandemia od blisko roku wpływa 
na życie nasze i  naszych bliskich. To 
wyjątkowo trudny czas również dla 
najmłodszych. Dzieci i  młodzież z  te-
renu naszej gminy mogą teraz liczyć 
na bezpłatne wsparcie psychologiczne 
w  Centrum Profilaktyki i  Terapii Psy-
chiatrycznej. 

Specjaliści z placówki, w ramach 
świadczeń NFZ, oferują m.in.: psy-
choterapię indywidualną dzieci 
i młodzieży, psychoterapię grupową 
dla młodzieży (od 15 r.ż.) i konsulta-
cje dla rodziców i opiekunów. Możli-
we jest również wsparcie w ramach 
opieki środowiskowej, w tym wizyty 
domowe, konsultacje z psychologa-
mi i pedagogami szkolnymi, a także 
wychowawcami.

Świadczenia skierowane są do 
dzieci i młodzieży objętych obo-
wiązkiem szkolnym i obowiązkiem 
nauki oraz do osób kształcących się 

w szkołach ponadpodstawowych 
(do 21 r.ż.).

Poradnia jest zlokalizowana w Dłu-
gołęce przy ul. Jarzębinowej 7.

Więcej informacji i rejestracja pod 
numerem tel.: 798 027 125. red

Skąd się bierze hejt i  dlaczego jest tak po-
wszechny?
Alicja Gawłowska: W psychologii 
społecznej i w psychologii rozwo-
jowej już od dawna zauważano, że 
człowiek dobrze się czuje w grupie 
osób. To daje poczucie bezpieczeń-
stwa, ale także poczucie przynależ-
ności. Co więcej, dla tej przynależ-
ności człowiek jest w stanie ponieść 
wiele wysiłku, bo wyłączenie z gru-
py postrzegamy jako największą 
karę społeczną. Dlatego między in-
nymi hejt tak pociąga wiele osób – 
jest jedną z możliwości dość wygod-
nego przyłączenia się do grupy lub 
stworzenia jakiejś grupy. Na przy-
kład zbiorowości ludzi, którzy sądzą 
podobnie, którzy mają wspólny cel. 
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Pracownicy urzędu gminy regularnie spotykają się z przedstawicielami placówek medycznych, które wykonują szczepienia

Psychoterapia pozwala 
dzieciom i młodzieży
 poradzić sobie 
z wieloma 
trudnymi 
sytuacjami 

Trwa akcja szczepień przeciwko ko-
ronawirusowi. Osobom, które mają 
problem z dotarciem do punktów me-
dycznych, pomagają pracownicy urzę-
du gminy.

- Jeszcze zanim zaczęły się szcze-
pienia, rozpoczęliśmy cykliczne 
spotkania z medykami. Regularnie 

rozmawiamy o tym, jak usprawnić 
proces na terenie naszej gminy – 
mówi zastępczyni wójta Joanna 
Adamek, która pełni funkcję ko-
ordynatora ds. szczepień przeciw-
ko COVID-19.  – Pomagamy tak, 
jak możemy. Pracownicy urzędu 
wsparli akcję, dowożąc mieszkań-

ców, którzy sami nie mogli dostać 
się do punktów szczepień. Ale tempo 
nie jest uzależnione tylko od samo-
rządów, a nawet od rządu, tylko od 
dostaw szczepionek. Dlatego cały 
czas potrzeba nam dużo rozsądku 
i respektowania obowiązujących re-
strykcji. red

Hejt – zmora naszych czasów

Szczepienia w toku

Psychologiczne wsparcie 
dla dzieci i młodzieży

Co jesteśmy w stanie zrobić dla takiej grupy?
Osoby, które chcą się przyłączyć 
do jakiejś „hejtującej” grupy, mogą 
nawet nie do końca rozumieć jej 
cel. Ale chcą być jej częścią, chcą 
się wykazać, wyróżnić. Jakkol-
wiek brzmi to paradoksalnie, bo 
atrakcyjność internetu polega 
między innymi na tym, że daje po-
zory anonimowości i bezkarności. 
Wspomniana chęć wyróżnienia 
w grupie jest groźna, bo wyraża 
się w eskalacji agresji. Czasem ta 

agresja przelewa się z sieci do re-
alnego życia.  
Czy można zaryzykować stwierdzenie, że wy-
chowujemy pokolenie hejterów? Dzieci widzą 
polityków, dorosłych, którzy obrzucają się błotem 
i czerpią wzorce? 
Tu ważna jest rola rodziców, wycho-
wawców i otoczenia społecznego 
młodego człowieka. Mogą oni, po 
pierwsze, dać wsparcie emocjo-
nalne, zainteresowanie. Po drugie, 
mogą zachęcić do nieczytania „złych 
wpisów” i pomóc obniżyć wartość 

tych wpisów. Cenne jest pokazanie 
pewnej względności: „to nieważne, 
co o tobie piszą czy mówią, ale waż-
ne, jaki naprawdę jesteś, do jakich 
ważnych celów dążysz”; „ sprawied-
liwość, szacunek, prawda i tak zwy-
ciężą, tylko trzeba zachować spokój”.

Czy gabinety psychologów odwiedzają ludzie, któ-
rych problemy związane są z mową nienawiści? Na 
jakie cierpią problemy?
Jasne, że w gabinetach psychotera-
peutów pojawiają się „ofiary” hejtu 
lub innych negatywnych skutków 
internetu. Narażenie na mowę nie-
nawiści może między innymi powo-
dować spore problemy w kształto-
waniu się poczucia własnej wartości, 
obrazu własnej osoby, kształtowaniu 
się swojej tożsamości, systemu war-

tości, poglądów – własnych, a nie na-
rzuconych przez internet.

Co możemy zrobić, żeby to zatrzymać? Czy dobra 
będzie taktyka „zacznij od własnego ogródka”? 
I zadbanie o to, żeby generować mniej hejtu i złości 
na co dzień? 
Oprócz tego jednym z dobrych 
sposobów jest konsekwentne pod-
kreślanie prawa każdej osoby do 
posiadania własnych poglądów, sy-
stemów wartości, przekonań, upo-
dobań. Ważne dla powstrzymania 
fali hejtu i ewentualnych idących za 
tym działań, jest odebranie prze-
świadczenia o anonimowości. Bo ta 
internetowa anonimowość jest złud-
na. Bierzmy odpowiedzialność za 
swoje słowa. W przeciwnym wypad-
ku do odpowiedzialności – tej praw-
nej – możemy też zostać pociągnięci.

Rozmawiał raFał zagrobelny

*Alicja Gawłowska, psycholog i  psy-
choterapeutka z  bogatym doświadczeniem. 
Pracowała w  ośrodkach interwencji kry-
zysowej, przez wiele lat prowadziła grupy 
wsparcia i  grupy terapeutyczne. Obecnie 
pracuje w  Przychodni Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień we Wrocławiu oraz pro-
wadzi własną praktykę

Mam inne zdanie – obrażę. Ktoś 
mi się nie podoba – wyśmieję. 
Taki schemat działania 
w przestrzenie publicznej jest 
coraz bardziej powszechny, 
również w naszej gminie. 
O tym, jak przeciwdziałać 
mowie nienawiści, 
rozmawiamy z psycholog Alicją 

Osoby, które  
chcą się przyłączyć do 

jakiejś „hejtującej” grupy, 
mogą nawet nie do końca 
rozumieć jej cel. Ale chcą 
być jej częścią, chcą się 

wykazać, wyróżnić.
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Na ten moment czekało 
wielu mieszkańców 
naszej gminy. Dziecięcy 
śmiech wypełnił już 
sale nowego żłobka 
i przedszkola! 

P ierwsze w pachnącym no-
wością budynku pojawiły się 
najmniejsze szkraby. Żłobek 

otworzył się dla dzieci 25 stycz-
nia. 

Nie chcą wracać do domu
– Obecnie wzajemnie się po-

znajemy, dzieciom w okresie ad-
aptacyjnym zabezpieczamy na 
pierwszym miejscu potrzebę bez-

pieczeństwa i pomagamy poradzić 
sobie z rozłąką z rodzicam – mówi 
Beata Paliwoda, dyrektor żłobka, 
dla której ważne jest motto: „Kie-
dy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat”. Z każdym dniem tych 
uśmiechów jest więcej. Maluchy 
coraz lepiej odnajdują się w no-
wej rzeczywistości i zaprzyjaź-
niają z kadrą. – Mamy już swoje 
sukcesy, większość dzieci zostaje 
na cały dzień pod opieką żłobka, 
a niektóre mocno protestują przed 
wyjściem do domu, kiedy po połu-
dniu przychodzą po nich rodzice. 
Organizowaliśmy też karnawał, 
przy okazji kształtujac poczucie 
rytmu  i wrażliwości muzycznej – 
uśmiecha się pani dyrektor.

Żłobek i  przedszkole w  Kiełczowie 
to nowoczesny i efektowny budynek, 
ale to personel zawsze nadaje klimat 
i duszę każdemu tego typu miejscu. 

Milusińscy uczęszczający do no-
wego żłobka i przedszkola będą 
pod opieką kilkudziesięciu osób. 

– Zespół dobraliśmy ze szcze-
gólną uważnością, tak aby wza-
jemnie się uzupełniał i budował 
pozytywne relacje. W żłobku nie 
ma ludzi z przypadku. Kadra 
osoba zatrudniona bezpośrednio 
przy opiece nad dziećmi posiada 
specjalne predyspozycje osobo-
wościowe, m.in. rozwiniętą empa-
tię, cierpliwość, wyrozumiałość, 
wewnętrzne ciepło, kreatywność 
i umiejętność przewidywania 
następstw przyczynowo-skutko-
wych, elastycznego dostosowania 
się zmiennych warunków, zmysł 

koncepcyjny i organizacyjny – 
wylicza dyrektor żłobka Beata 
Paliwoda.

Podobnego zdania jest dyrek-
tor przedszkola. – Odpowiednie 
wykształcenie to fundament, ale 
ważne są dodatkowe kwalifika-
cje. Wśród naszych pracowni-
ków mamy nauczyciela biologii, 
wuefu, osobę z doświadczeniem 
w animacji czasu wolnego. Jed-
na z pań jest po innowacyjnym 
kierunku psychobiologii, kolejna 
zajmuje się szyciem, a jeden z na-
uczycieli pasjonuje się kreatyw-
nym rozwiązywaniem problemów 
– opowiada Karolina Falińska-
Krakowiak, dyrektor przedszko-
la, która przyznaje z uśmiechem, 
że wszechstronny zespół można 
nazwać przedszkolnymi Avenger-
sami. 

 red

Gminny Żłobek i Przedszkole  
w Kiełczowie na pełnych obrotach

Dobra kadra  
to podstawa
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Pracownicy przedszkola są niczym Avengersi, wielu z nich ma dodatkowe kwalifikacje

Zespół dobraliśmy ze szczególną uważnością - mówi dyrektor żłobka 

 Adaptacja dzieci przebiega dobrze i każdego dnia uśmiechów jest coraz więcej
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Żłobek i  przedszkole w  Kiełczowie to największy tego typu budynek 
przedszkolny w  Polsce, pierwsza taka inwestycja na Dolnym śląsku 
i jedna z niewielu w kraju. Zrealizowana została w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” w systemie modułowym, a na jej konstrukcję złożyło się 
58 modułów. Dwukondygnacyjny budynek zrzesza 7 oddziałów żłobka 
i 12 oddziałów przedszkola. Co jeszcze warto wiedzieć o tym obiekcie?

n Łącznie obiekt waży 1360 ton – to równowartość 272 słoni (jeden waży ok 5 ton). 
n  Gdyby ustawić 58 modułów jeden na drugim na sobie ich łączna wysokość 

wyniosłaby 238 metrów – dla porównania wrocławski Sky Tower mierzy 215 metrów!
n  Powierzchnia całkowita obiektu – 4 150 mkw. – to ponad 25,5 razy więcej, 

niż boisko do siatkówki
n Liczba miejsc: 450 (300 w przedszkolu, 150 w żłobku)
n Powierzchnia użytkowa – 3065 mkw.
n Powierzchnia zabudowy – 2815 mkw.
n Kubatura budynku – 17 888 metrów sześć.
n Wysokość budynku – 7, 77 m
n Chodniki – 1100 mkw.
n Dojazdy i miejsca postojowe – 1100 mkw.
n Nawierzchnia placów zabaw – 700 mkw.
n Całkowita wartość inwestycji – 28 745 100 mln zł brutto
n Dokumentacja projektowa – 1,23 mln  zł brutto
n Kwota pozyskanego dofinansowania: 10,5 mln  zł 
n Czas realizacji inwestycji: 7.02. 2020 r. – 23.12.2020 r. 

Rozwiązania dla dzieci:

n Poręcze na schodach zamontowane dodatkowo na wysokości 90cm
n Niskie parapety z siedziskami dostosowanymi dla najmłodszych
n Specjalne umywalki i toalety dostosowane wielkością do dzieci

Kto budował?

Przedszkole modułowe kompleksowo wykonała firma Climatic sp. z o.o. sp. k z Michałowic.  
To przedsiębiorstwo, które oferuje kompleksową realizację inwestycji m.in w zakresie budow-
nictwa użyteczności publicznej tj. przedszkoli, szkół, szpitali, budynków administracji publicz-
nej i wielu innych. Dostarcza rozwiązania obejmujące zarówno przygotowanie dokumentacji 
projektowej, budowę obiektu w systemie budownictwa modułowego, jak i wyposażenie obiek-
tu pod klucz.
Przyjazne dla dzieci oraz funkcjonalne przedszkola modułowe są projektowane z uwzględ-
nieniem norm sanitarnych, p.poż., akustycznych oraz energetycznych. Budynki oświatowe 
powstają w zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zastosowanie wspomnia-
nej technologii umożliwia budowę w krótkim czasieobiektu zapewniającego maksymalne 
warunki bezpieczeństwa wszystkim dzieciom.

Indywidualne podejście
Świeżo po inauguracji jest 

przedszkole, do którego dzieci 
uczęszczają od 1 marca. Kadra 
ma ambitne plany, chce wspierać 
wszechstronny rozwój przedszko-
laków i pobudzać ich kreatywne 
myślenie. – Podstawą jest rozwój 
psychoruchowy i aktywność fi-
zyczna. To fundament dla rozwo-
ju dziecka. Będziemy się kierować 
indywidualnym podejściem i pa-
miętać o podmiotowości naszych 
podopiecznych – opisuje Karoli-
na Falińska-Krakowiak, dyrektor 
przedszkola. – Póki co koncentruje-
my się na okresie adaptacji. To czas 
zabaw integracyjnych i obserwo-
wania dzieci, bo każde w tej sytuacji 
radzi sobie nieco inaczej – dodaje.

Dla zdrowych brzuszków
Zaplecze kuchenne dla żłobka 

i przedszkola jest imponujące. To 
250 metrów kwadratowych wy-
pełnionych nowoczesnym sprzę-
tem. Nad jadłospisem czuwają 
panie intendentki, które mają od-
powiednią wiedzę i kompetencje, 
aby układać dietę dla najmłod-
szych. Jadłospisy są zgodne z za-
sadami prawidłowego żywienia 
dzieci, na podstawie wytycznych 
Instytutu Żywności i Żywienia. 
W pierwszych tygodniach przed-
szkole korzysta z cateringu, ale 
docelowo wszystkie posiłki będą 
przygotowywane na miejscu. Tak 
jest już w przypadku żłobka. Je-
dzenie jest urozmaicone, świeże, 
wartościowe i zdrowe. Napoje są 
niesłodzone, a dzieci mają też na 
bieżąco dostęp do wody źródla-
nej. Dzieci z alergią otrzymują 
posiłki bez składników uczulają-
cych. 

Bezpieczeństwo  
przede wszystkim

Inauguracja żłobka i przed-
szkola przypadła na trudny czas, 
zdominowany przez pandemię. 
Personel robi jednak wszystko, 
żeby zapewnić dzieciom bezpie-
czeństwo. Stosuje reżim sanitar-
ny i rozwiązania organizacyjne 
w oparciu o zasady funkcjonowa-
nia żłobków i przedszkoli, okre-
ślone przez Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego. Bezpieczeństwo, 
w przypadku nowej placówki, to 
nie tylko obostrzenia związanie 
z koronawirusem. To także nowo-
czesne wyposażenie i materiały 
dydaktyczne i zabawki, które po-
siadają certyfikaty i atesty. 

 raFał zagrobelny
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Dzieci ze żłobka mają za sobą bal karnawałowy

W nowoczesnej kuchni szykowane są zdrowe posiłki

Inwestycja w liczbach

Budynek żłobka i przedszkola w Kiełczowie widziany z lotu ptaka 

475
 miejsc dla najmłodszych przybyło  

w gminie od 2018 roku
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- Tylko w tym roku, zaproponowali-
śmy już cztery spektakle teatralne dla 
dzieci. W Święto Trzech Króli wyemi-
towaliśmy powtórkę dwóch pięknych 
koncertów bożonarodzeniowych. 
W czasie ferii dwa razy dziennie ani-
matorzy spotykali się z chętnymi za 
pośrednictwem mediów społecznoś-
ciowych. Znaleźliśmy też nową for-
mułę na Dzień Babci i Dziadka – wy-
licza Andrzej Staniszewski.

Zajęcia stałe, które wcześniej od-
bywały się stacjonarnie, pracownicy 
GOK-u niemal w całości przenieśli 

do sieci. Albo w formie online, gdzie 
animator łączy się ze swoją grupą 
przez platformę i w czasie rzeczywi-
stym przeprowadza warsztaty, albo 
w formie zdalnej, w której prowa-
dzący na przygotowanych zdjęciach 
lub filmie przekazuje swoją wiedzę 
(zajęcia teatralne) lub pokazuje in-
strukcję wykonania pracy (zajęcia 
plastyczne). 

– Mamy za sobą rok funkcjonowa-
nia w zamrożeniu. Głosy naszych 
odbiorców świadczą o tym, że wy-
chodzimy z tej próby zwycięsko. Ich 

reakcja są dla nas najważniejsze – 
podsumowuje dyrektor GOK-u.

joanna gromolak
Gminny Ośrodek Kultury
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Zajęcia,  
które wcześniej 

odbywały się 
stacjonarnie, 

pracownicy GOK 
niemal w całości 
przenieśli do sieci

Przestrzeń talentu w gminie Długołęka

Kultura w czasie pandemii

Pierwszaki z Wilczyc 
po pasowaniu

Skutki koronawirusa, 
który nieoczekiwanie 
zmienił życie każdego 
z nas, dotknęły również 
kulturę. W całkiem nowej 
rzeczywistości pracownicy 
GOK-u znaleźli nowy sposób 
na docieranie z ofertą do 
mieszkańców gminy.

w iększość  naszych działań 
przeformatowaliśmy na for-
mę online lub zdalną. Coraz 

śmielej proponujemy mieszkańcom 
imprezy artystyczne i eventy w nowej 
formule. Ostatnim przykładem jest 
walentynkowe wydarzenie „O miło-
ści” – mówi Andrzej Staniszewski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Długołęce. 

Z okazji święta zakochanych 
mieszkańcy gminy mogli obej-
rzeć i posłuchać, jak poezję in-
terpretuje gwiazdorska aktorska 
para – Adriana Kalska i Mikołaj 
Roznerski. O oprawę muzyczną 
zadbali gitarzysta Beniamin Głu-
szek i pianista Piotr Spławski. 

Ale Walentynki to nie wszystko. 

Pomoc dzieciom w  wyborze właściwych ścieżek rozwoju to główny cel 
projektu „Talent Space”, realizowanego w  ramach programu Erasmus+ 
w szkole podstawowej w Długołęce.

W  Szkole Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie odbyło się uro-
czyste pasowanie, tym samym dzieci 
z klas 1A, 1B, 1C stały się pełnoprawny-
mi uczniami. 

Co prawda są nimi od 1 września 
ubiegłego roku, ale ze względu na 
panującą pandemię w oficjalnej 
uroczystości mogły wziąć udział 
dopiero teraz. Tradycyjnie zatem 

nie zabrakło występów artystycz-
nych, ślubowania oraz symbolicz-
nego pasowania „wiecznym pió-
rem”. Dyrektor placówki Iwona 
Gradzik, w towarzystwie sekreta-
rza gminy Mieczysława Szynka-
rowskiego, wręczyli najmłodszym 
pamiątkowe wyprawki oraz życzy-
li wszelkiej pomyślności na nowej 
– edukacyjnej – drodze życia. red

- Za tłumaczeniem zwrotu „Ta-
lent Space” kryje się zaproszenie 
do kreowania Przestrzeni Talentu, 
rozumianej jako tworzenie wa-
runków do lepszego poznawania 
samych siebie przez dzieci i mło-
dzież, poszerzania ich umiejęt-
ności, rozwijania predyspozycji 
osobistych i zawodowych. Wszyst-
ko po to, by w przyszłości świado-
mie podejmowali decyzje, czy to 
przy wyborze szkoły, organizacji, 
w której będą chcieli działać, czy 
miejsca pracy – mówi Monika Ku-
rzynoga, pedagog i koordynator 
projektu Talent Space w SP Dłu-
gołęka.

Szkoła w Długołęce realizuje 
projekt w ramach programu Era-
smus+, we współpracy z instytu-
cjami z Włoch, Grecji oraz Hiszpa-
nii. Partnerstwo polega również na 
podnoszeniu poziomu kompeten-
cji trenerów, pedagogów i nauczy-
cieli uczestniczących w zadaniach 
projektowych. 
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Uczniowie podczas ślubowania

Łącznie w projekcie bierze udział 8 klas  (kl. II, III, V, VII)

 Gitarzysta Beniamin Głuszek i pianista Piotr Spławski podczas walentynkowego występu  
na scenie GOK-u

 Z okazji święta zakochanych śledzący GOK na Facebooku mobli obejrzeć i posłuchać, jak Adriana Kalska 
i Mikołaj Roznerski interpretują wiersze o miłości

Bądź na bieżąco z  wydarzeniami  
organizowanymi przez GOK:

n  www.facebook.com/
gok.dlugoleka

n  www.facebook.com/
gokdlugolekafunpage

n  http://gokdlugoleka.pl
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Woda, powietrze i ziemia – 
trzy żywioły bez których nie 
możemy żyć, a jednocześnie 
te właśnie komponenty 
środowiska są przez nas 
najczęściej dewastowane. 
Odpady, ścieki, spaliny, 
emisje substancji 
z instalacji przemysłowych 
zabijają planetę. 

w poprzednim numerze na-
szej gazety pisaliśmy o ko-
nieczności dokonania zmian 

w sposobie patrzenia na otaczające 
nas środowisko. Oczywiście dobrym 
trendem jest korzystanie z energii ze 
źródeł odnawialnych, ale to wymaga 
często zastosowania wysoce złożo-
nych urządzeń i instalacji. Produkcja 
ich odbywa się w zaawansowanych 
technologicznie zakładach, przy wy-
korzystaniu cennych surowców, wy-
dobywanych w wielu przypadkach 
bez poszanowania środowiska na-
turalnego, a w wyniku tej produkcji 
pojawiają się różnego rodzaju emisje 
(gazy, pyły, ścieki, odpady niebez-
pieczne, itp.) Po wykorzystaniu „eko-
logiczne” instalacje i urządzenia mu-
szą zostać unieszkodliwione. Warto 
też pamiętać, że zarówno wytworze-
nie, jak również zagospodarowanie 
odpadów w postaci zużytych „eko-
logicznych” źródeł, wymaga również 
znacznych ilości energii…

Dziś przyjrzymy się instalacjom 
fotowoltaicznym. Na instalacje takie 
składają się ogniwa, w których nastę-
puje zamiana energii słonecznej na 
prąd stały. Do produkcji ogniw naj-
częściej używa się półprzewodników 
z krzemu (lub germanu czy selenu), 
a same ogniwa łączy się w panele, 
które ostatecznie instalowane są mię-
dzy innymi na dachach naszych bu-
dynków. W związku z tym, że w ogni-
wach powstaje prąd stały, w naszych 
instalacjach niezbędny jest element 
nazywany falownikiem. Przekształ-
ca on powstającą energię w prąd 
zmienny o parametrach właściwych 
dla wykorzystywanej przez nas sieci. 
Sprzedaż energii do sieci wymaga 
za instalowania odpowiednich licz-
ników, a w przypadku wykorzysty-

wania jej tylko na własne potrzeby 
poza siecią powszechną wymusza 
instalowanie odpowiednich akumu-
latorów. O tym, jak dokładnie działa 
instalacja, można przeczytać w ofer-
tach, jakie otrzymujecie Państwo od 
szeregu firm działających na naszym 
rynku. Nie ma w nich jednak zbyt 
wielu informacji dotyczących tego, 
jak oferowane Państwu panele po-
wstają i jak wygląda proces przetwa-
rzania ich w chwili, gdy zakończy się 
użytkowanie. 

Początek drogi to wspomniane 
wcześniej ogniwo. O ile krzem wy-
stępuje w przyrodzie powszechnie 
i jest łatwo dostępny, to pozostałe 
dwa wspomniane wyżej pierwiast-
ki już nie do końca. Na przykład 

german pozyskuje się z zanieczysz-
czeń w pojawiających się w innych 
minerałach oraz w rudach cynku, 
ołowiu, miedzi i srebra, a selen 
podczas rafinacji rud miedzi i siar-
ki. Jak można się domyślić, aby 
uzyskać potrzebne do produkcji 
naszych paneli surowce, niezbędne 
są kopalnie oraz skomplikowane 
instalacje do przetwarzania urobku 
potrzebujące znacznej ilości ener-
gii oraz generujące sporo różnego 
rodzaju, niekiedy niebezpiecznych, 
odpadów. Kolejnym etapem jest 
produkcja paneli. Do naszych ogniw 
dokładamy trochę szkła i elementy 
konstrukcyjne z aluminium. Szkło 
(do wyprodukowania z kwarcu) 
i aluminium (z boksytów wydoby-
wanych głównie w Australii oraz 
Ameryce Łacińskiej) to również 
materiały wymagające uruchomie-
nia kopalń, zakładów przeróbczych 
oraz niekiedy masowego transpor-

tu z odległych miejsc pozyskania. 
No i gotowe!

Pozostaje instalacja paneli na da-
chu, dołożenie falownika, liczników 
i przyłącza do sieci lub zamiast tego 
specjalnych akumulatorów do ma-
gazynowania energii. Jak już mamy 
to wszystko, możemy cieszyć się 
własnym prądem. 

Jak długo? Kilka lub kilkanaście lat. 
A co później? 

I tu wchodzi do gry recykling. Pa-
nel to głównie krzem, kwarc i alu-
minium. Jest też trochę drutu mie-
dzianego, plastiku i odrobina srebra. 
W najprostszej technologii takie pa-
nele są mielone, a materiał zostaje 
rozdzielony na poszczególne frakcje. 
„Piasek” kwarcowy i zmielone pół-
przewodniki krzemowe mogą być 
wykorzystane np. w budownictwie 
jako kruszywo. Metale oraz tworzy-
wa sztuczne również nadają się do 
wykorzystania. Recykling falowni-
ków i liczników wymaga nieco bar-
dziej skomplikowanego procesu oraz 
rozbudowanej instalacji, ale docelo-
wo surowce wykorzystane do ich bu-
dowy również można wykorzystać.

Czy tak przedstawiona fotowolta-
ika może być uważana za przyjazną 
dla środowiska? Myślę, że w osta-
tecznym rozrachunku tak, bo ocena 
nie może obejmować jedynie niektó-
rych etapów życia produktu, ale po-
winna uwzględniać kompleksowy jej 
wpływ na środowisko. 

Jeśli chodzi instalacje fotowoltaicz-
ne, mamy do czynienia z produktem, 
z którego jesteśmy w stanie odzy-
skać znaczną część cennych surow-
ców. Nieco trudniejszy jest odzysk 
elektroniki, bo wymaga specjalnych 
instalacji. Efekt wykorzystania pa-
neli do produkcji energii, to przede 
wszystkim zdecydowanie mniejsza 
emisja brudnej energii pochodzą-
cej ze spalania paliw kopalnych. 
Przykładem mogą być choćby 
dane, dotyczące przedsięwzięć 
gminnych. W innym arty-
kule w obecnym wydaniu 
naszej gazety piszemy 
o inwestycji zrealizowa-
nej w Kiełczowie. Na 
dachu jednego  bu-
dynków znalazły 
się panele foto-

fotowoltaika
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woltaiczne o mocy 40,8 kW, dające 
oszczędność w użyciu węgla na po-
ziomie wyniesie 18 Mg, co przekłada 
się na zmniejszenie rocznej emisji 
CO2  o 36 Mg. Jeśli dołożymy do tego 
instalacje w Borowej,  Brzeziej Łące 
oraz Długołęce, oszczędzamy 42 Mg 
węgla i emitujemy 80 Mg dwutlenku 
węgla mniej.

Możliwość pozyskania energii ze 
słońca pozwala więc ograniczyć za-
nieczyszczenie powietrza, co prze-
kłada się na ograniczenie skutków 
tzw. efektu cieplarnianego i ostatecz-
nie wpływa na warunki funkcjono-
wania wszystkich elementów ekosy-
stemu naszej planety. 

Pozostają jednak pytania: Jaka bę-
dzie dalsza droga w poszukiwaniu 
nowych źródeł energii? Gdzie jest 
granica naszego na nią zapotrzebo-
wania? Jakie ostatecznie będą skutki 
zastosowania dla środowiska no-
wych technologii?

Coraz częściej sądzę jednak, że już 
nie wystarczy tylko szukać nowych 
źródeł zasilania urządzeń ułatwiają-
cych nam życie lub dostarczających 
rozrywki. Należy zastanowić się, czy 
one wszystkie są nam naprawdę po-
trzebne. 

A jakie jest Państwa zdanie na ten 
temat?

andrzej milian

Jeśli  
chodzi o instalacje 

fotowoltaiczne,
mamy do czynienia

z produktem, 
z którego jesteśmy
w stanie odzyskać 

znaczną część
cennych surowców.

cz.2
Energetyka na 

własny koszt wymienia 
istniejący licznik 

jednokierunkowy na 
licznik dwukie-

runkowy (4), który 
liczy energię pobraną 

z sieci, a także energię 
oddaną od sieci.

Zasada działanie instalacji fotowoltaicznej
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Panele fotowoltaiczne 
(1), produkują energię 
elektryczną dzięki słońcu

Energia trafia do inwertera (2), który 
prąd stały z paneli zamienia na przemienny, 
z jakiego korzystają nasze sprzęty domowe

Inwerter oddaje 
energię do sieci 

wewnętrznej dudynku 
za pośrednictwem 

rozdzielnicy 
głównej (3)
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W dzisiejszych czasach zarów-
no dorośli, jak i dzieci, nie znają 
już świata bez dostępu do nowych 
technologii, internetu oraz jego nie-
ograniczonych możliwości. Świat 
współczesny jest tworzony i po-
strzegany przez cyfrowe narzędzia, 
które generują niekończącą się ilość 
bodźców. Mało realistyczne do nie-
dawna przepowiednie dotyczące 
cyfrowego społeczeństwa, skutecz-
nie oplotły wszystkie wymiary życia. 
Amerykański badacz mediów Mark 
Prensky w 2001 r. nazwał cyfrowy-
mi tubylcami tę generację, która od 
wczesnych lat dzieciństwa związana 
jest z technologiami informacyjno
-komunikacyjnymi. Dziś można 
pokusić się o stwierdzenie, że bez 
względu na wiek, staliśmy się bar-
dziej lub mniej aktywnymi network 
users. 

Jeśli zatem wirtualna codzien-
ność stała się dla wielu rutyną, to 
czy można mówić o niewłaściwych 
nawykach korzystania z sieci? Na 
co powinno zwracać się uwagę, by 

skutecznie i bezpiecznie czerpać 
z zasobów dostępnych technologii? 
Dlaczego, wspierając nasze dzieci, 
warto zwrócić uwagę na zjawisko 
określane fonoholizmem?

Gdy mózg przyzwyczaja się do 
bodźca i czerpie z niego subiektyw-
ne korzyści, następuje ryzyko uza-
leżnienia. Oznacza to, że nadmierna 
potrzeba korzystania z telefonu staje 
się trudna do opanowania i zaczyna 

szkodzić w różnych obszarach funk-
cjonowania. Konsekwencją tego zja-
wiska są problemy z nauką i koncen-
tracją, snem, porozumiewaniem się, 
problemy związane ze zdrowiem 
fizycznym i psychicznym oraz za-
chowania agresywne. Objawy uza-
leżnienia od telefonu charakteryzu-
ją się tym, że użytkownik odczuwa 
pokusę ciągłego śledzenia powia-
domień, nie odkłada urządzenia na 
bok, gdy dochodzi do rozładowania 
baterii odczuwa zaniepokojenie, 
czasem nawet panikę. 

Aby uczyć, jak właściwie korzy-
stać z telefonu, warto dawać dobry 
przykład i wprowadzić określone 
zasady. Czynnikiem chroniącym jest 
budowanie bliskich i trwałych relacji 
z rodziną, które zabezpieczają naj-
ważniejsze potrzeby dziecka. Warto 
mądrze kontrolować aktywności 
w sieci, okazywać zaintere-
sowanie tym, gdzie i z 
kim „spotyka się” nasza 
pociecha. Pomocne 
mogą być zasady, któ-

Kilka słów o fonoholizmie, czyli jak przeciwdziałać 
nieprawidłowym nawykom korzystania z sieci?

КільКа слів про фоноголізм або про те, яК запобігти 
невідповідним звичКам Користування інтернетом?

Artykuł powstał w ramach realizacji działań projektowych Erasmus + KA2 “Together: actions against violence and discrimination”

Стаття написана в рамках проектної діяльності ERASMUS + KA2 
„РАЗОМ: ДІЇ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ”

to
actions against violence and discrimination

GetheR

re określają, że spotykamy się przy 
wspólnym posiłku, odpoczywamy, 
zasypiamy bez smartfonu przy uchu. 
Pamiętajmy również o tym, „że to nie 
media cyfrowe są złe. Złe lub dobre 
mogą być nasze nawyki w zakresie 
ich używania. Wysokie bądź niskie 
mogą być nasze cyfrowe kompe-
tencje. Właściwe bądź niewłaściwe 
mogą być intencje, w jakich wyko-
rzystujemy nowe technologie. I jesz-
cze jedna kwestia: to nie sam smart-
fon nas uzależnia, ale to, co on nam 

oferuje”. (Maciej Dębski, 2020)
W Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Długołęce przeprowa-
dzono cykl zajęć dla uczniów kl. 
V-VIII p.t. „Fonoholizm. Co smartfon 
oznacza w naszym życiu?”. Ucznio-
wie dzielili się wieloma ciekawymi 
doświadczeniami i spostrzeżeniami 
na temat znaczenia mediów w ich 
codzienności.

monika kurzynoga 
pedagog w SP Długołęka, realizator  

działań w projekcie Erasmus+ „TOGETHER”.

33%
uczniów przyznaje,  
że ich rodzice nie 

wiedzą, do czego ich 
dzieci używają internetu 

i smartfona*
*Badanie „Młodzi cyfrowi” 
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У наш час і дорослі, і діти вже 
не пізнають світ без доступу 
до нових технологій, iнтернету 
та його необмежених можли-
востей. Сучасний світ створю-
ється і сприймається цифрови-
ми технологіями, що генеру-
ють нескінченну кількість сти-
мулів. Донедавна нереальні про-
роцтва про цифрове суспільство 
успішно переплели всі виміри 
життя.  Американський дослід-
ник засобів масової інформа-
ції Марк Пренскі в 2001 році на-
звав вихідцями цифрових техно-
логій покоління, яке з ранньо-
го дитинства було пов’язане з 
інформаційно-комунікаційними 
технологіями. Сьогодні може ви-
никнути спокуса сказати, що не-
залежно від нашого віку ми ста-
ли більш-менш активними ко-
ристувачами мережі.

Отже, якщо віртуальне повсяк-
денне життя для багатьох стало 
звичним, чи можна говорити про 
шкідливі звички користування ін-
тернетом?  На що слід звернути 
увагу, аби ефективно та безпечно 
використовувати ресурси доступ-
них технологій? Чому, підтриму-
ючи наших дітей, варто звертати 
увагу на явище, відоме як фоного-
лізм?

Оскільки мозок звикає до стиму-
лу і отримує від нього суб’єктивні 
переваги, існує ризик залежнос-
ті. Це означає, що надмірну потре-
бу користуватися телефоном стає 
важко контролювати і починає 
шкодити в різних сферах функці-
онування.  Наслідком цього яви-
ща є проблеми з навчанням та 
концентрацією уваги, спілкуван-
ням, зміною сфери фізичного та 
психічного здоров’я. Людина, яка 

зловживає інтернетом, вчиться 
неефективно, не спить вночі, має 
проблеми з родиною та близьким 
оточенням. Симптоми звикання 
до телефону характеризуються 
тим, що користувач відчуває спо-

кусу постійно стежити за спові-
щеннями, не відкладає телефон 
в сторону, коли батарея закінчу-
ється, він відчуває сильну триво-
гу, іноді навіть паніку.

Для того, щоб навчити молодь 
правильно користуватися, вар-
то подавати хороший приклад та 
впровадити правила.  Захисним 
фактором є будова тісних і трива-
лих стосунків з родиною та роди-
чами, які забезпечують найваж-
ливіші потреби дитини. Варто ро-
зумно контролювати свою актив-
ність в інтернеті, проявляти ін-
терес до того, де і з ким «зустрі-
чається» ваша дитина. Правила, 
які визначають, що ми зустрічає-
мось під час їжі разом, відпочива-
ємо та засинаємо без смартфона 
біля вуха. Слід також пам’ятати, 
що “цифрові носії - це не зло. Наші 
звички з точки зору їх викорис-

тання можуть бути поганими чи 
хорошими. Наші цифрові компе-
тенції можуть бути високими або 
низькими. Наміри, в яких ми ви-
користовуємо нові технології, мо-
жуть бути правильними чи непра-
вильними. І ще одне: не смартфон 
робить нас залежними, а те, що він 
нам пропонує”. (Dębski M, 2020)

У початковій школі Яна Павла ІІ 
у м. Длуголенка, для учнів V-VIII 
класів була проведена серія за-
нять під назвою “Фоноголізм. Яку 
роль відіграє смартфон у нашому 
житті?”. Учні поділились багать-
ма цікавими враженнями та влас-
ним розумінням важливості засо-
бів масової інформації у їх повсяк-
денному житті.

МОНІКА КужИНОгА
вихователь шКоли в ДлуголенцІ, 

реалІзатор ДІяльностІ в проеКтІ Era-
smus + „TOGETHEr” (Erasmus + „разоМ”).

33%
учнів визнають, що 

їхні батьки не знають, 

для чого їхні діти 

використовують 

Інтернет та смартфон

Опитування „Молодіжне 

цифрове”
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Wójt malujący sprayem 
po chodniku – taki 
widok nie zdarza się 
często! Ale uspokajamy, 
nie ma tu skandalu. 
Wręcz przeciwnie – 
w ten sposób, wspólnie 
z młodymi aktywistami, 
Wojciech Błoński wziął 
udział w ogólnopolskiej 
kampanii społecznej.

u zależnienie od urządzeń 
mobilnych stało się cho-
robą naszych czasów, 

która często dotyka już naj-
młodszych. – Dlatego nie mia-

łem żadnych wątpliwości, że 
warto w oryginalny sposób 
zwrócić uwagę na ten problem 
– podkreśla Wojciech Błoń-
ski. Wójt razem z młodzie-
żą ze stowarzyszenia Młody 
Dolny Śląsk wymalował na 
chodnikach przy przejściach 
dla pieszych hasło „Odłącz się 
i przejdź bezpiecznie”. Wszyst-
ko po to, żeby zwrócić uwagę 
osób, które przechodzą przez 
jezdnię wpatrzone w telefon. 
Akcja była elementem ogólno-
polskiej kampanii społecznej 
„Odłącz się”. Jej celem jest prze-
ciwdziałanie fonoholizmowi, 
czyli uzależnieniu od urządzeń 
mobilnych. red

Odłącz się – zacznij żyć!
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J ulia i Marcel na co dzień trenu-
ją w klubie Olimp pod okiem 
Beaty i Macieja Felzenowskich. 

Razem tańczą od 7 lat, ale nie jest to 
wcale długi staż. Pary w ich kategorii 
wiekowej (młodzież) często mają już 
11-letnie wspólne doświadczenie. 
Oni rozumieją się jednak doskonale 
i już po 5 latach zdobyli najwyższą 
klasę taneczną „S”. 

W rozegranych w grudniu mi-
strzostwach Polski wywalczyli 
trzecie miejsce. Jak dziś wspomi-
nają ten moment? – Miejsca ogła-
sza się od ostatniej pary. Kiedy 

wyczytywano kolejne nazwiska, 
czuliśmy niedowierzanie, a zaraz 
potem ogromną radość – wspo-
mina Marcel. – Zazwyczaj zna-
my poziom konkurencji i wiemy, 
czego się spodziewać. Tym razem 
w związku z długą przerwą spowo-
dowaną pandemią, forma rywali 
była niewiadomą. Dlatego sukces 
był dla nas pozytywnym zaskocze-
niem – mów Julia. Oboje nie żyją 
jednak przeszłością i skupiają się 
na treningu. – Osiągnięcia dają 
wiarę w siebie, ale nakładają też 
presję. Na szczęście rodzice i tre-

nerzy dają nam wsparcie i moty-
wację. Staramy się pracować jak 
najciężej i sumiennie trenujemy – 
dodają zgodnie. 

Sukcesy pod koniec ubiegłego 
roku odnosił także Jakub Sawicki 
z Mirkowa. W parze z wrocławian-
ką Dagmarą Miłek zanotowali drugi 
start w kategorii dorosłych podczas 
mistrzostw Polski i już uplasowali 
się na wysokim, 4. miejscu.  

- Z Dagmarą tańczymy razem od 
pięciu lat. Rywalizowaliśmy z pa-
rami, które trenują dwa, trzy, na-
wet cztery razy dłużej, więc bardzo 
cieszymy się z wyniku - podkreśla 
tancerz.

Para jest na fali, bo przed wspo-
mnianym turniejem zajęła drugie 
miejsce podczas akademickich mi-
strzostw Polski. 

Okres pandemii wpłynął na 
świat tańca i ograniczył liczbę 
zwodów. – Brakuje nam startów, 
ale koncentrujemy się na szlifo-
waniu umiejętności. Trenu-
jemy we Wrocławiu, a raz 
w tygodniu w Warsza-
wie. Wygląda na to, 
że pierwsze presti-
żowe zawody to do-
piero czerwcowe 
mistrzostwa Pol-
ski – zapowiada 
Jakub.

red

Gmina tańcem stoi
Julia Wojteczek, Marcel Mijalski i Jakub Sawicki – 
te nazwiska powinien zapamiętać każdy fan tańca. 
Pochodzący z naszej gminy tancerze odnoszą coraz 
większe sukcesy i być może niebawem zawojują świat.

Jakub Sawicki i Dagmara Miłek w tańcu Tancerz z Mirkowa kolekcjonuje kolejne puchary
Julia Wojteczek i Marcel Mijalski z trofeum za 3. 
miejsce w mistrzostwach Polski

Zawodnicy klubu 
Olimp tańczą razem 
od 7. lat
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ROCZNE PODSuMOWANIE 
DZIAŁAŃ WÓJTA
Szanowni Państwo,
20 listopada 2020 r. minęły dwa lata, od kiedy rozpocząłem 

służbę na rzecz społeczności naszej gminy na stanowisku wójta. 

Minione miesiące to czas wytężonej pracy, która przynosi 

coraz więcej rezultatów. Przed nami jest jednak wciąż wiele do 

zrobienia. Wierzę, że dzięki wspólnym wysiłkom sprawimy, że 

komfort życia mieszkańców naszej gminy będzie stale wzrastał. 

W ubiegłym roku prezentowałem Państwu podsumowanie 

pierwszego roku kadencji. Teraz zapraszam do prezentacji 

najważniejszych działań z 2020 roku.

liczba osób zameldowanych 
2018 2019 2020

30 270 31 908 33 521 
liczba osób fiz. prowadzących działalność gospodarczą:

2018 2019 2020

3 627 3 996 4 336

Gmina Długołęka w liczbach

„Bliżej ludzi”. Spotkania z mieszkańcami w ciągu ostatniego roku:
stacjonarne online poza urzędem

508 273 116
W sumie ponad 1 700 spotkań od początku kadencji

Budżet:
2018 2019 2020 2021

172 706 418,04 PLN 198 923 685,94 PLN 267 393 991,00 PLN 285 241 144,00 PLN
aż 24,16% z planowanych wydatków na 2021 rok to wydatki inwestycyjne
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ROCZNE PODSuMOWANIE DZIAŁAŃ WÓJTA

Budynek przedszkola  
i żłobka w Kiełczowie
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n  58 modułów o łącznej powierzchni 
niemal 4 000 m²

n 300 miejsc przedszkolnych
n 150 miejsc w żłobku
Największa tego typu inwestycja w Polsce.
 
Ważne zrealizowane projekty
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1. Strefa aktywności w Siedlcu
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2. Park w Bukowinie
3. Nowy plac zabaw w Mirkowie 
4.  Remont budynku administracyjnego po 

starym posterunku w Długołęce (docelowo 
miejsce dla ekipy interwencyjnej odpowie-
dzialnej za utrzymanie terenów zielonych)

5. Świetlica w Łozinie
6.  Nowe miejsca postojowe obok Urzędu Gminy 

(zakup działki i prace ziemne) 
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7.  Remont siedziby Gminnego Ośrodka 
Kultury

8.  Warsztaty terapii zajęciowej i świetlica 
w wyremontowanym budynku w Dobroszo-
wie Oleśnickim

fo
t. 

ug
 d

łu
go

łę
ka

9.  Modernizacja kotłowni na gazową 
w szkole w Wilczycach

10.  Remont budynku Urzędu Gminy – naprawa 
stropodachu, rozbiórka elewacji zagrażają-
cej zdrowiu i życiu, dostosowanie toalet do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
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11.  Kanalizacja w Rakowie, Mirkowie 
i Kiełczowie
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12. Boisko w Godzieszowej

uratowana modernizacja  
ZSP w Długołęce
BYŁO:
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JEST:
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Przed nami IV etap inwestycji:
budowa nowej sali gimnastycznej

Budowa remizy  
w Brzeziej Łące
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n dwie kondygnacje nadziemne
n  całkowita powierzchnia ok. 400 metrów 

kwadratowych 
n  pomieszczenia socjalne i dydaktyczno-

szkoleniowe
n  dwustanowiskowy, parterowy garaż

Zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni z 2,8 m3/dobę 
do 4,5 tys. m3 na dobę. 
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Prace prowadzone są technologią złoża 
biologicznego zanurzonego, wykorzystywaną 
w naszym kraju po raz pierwszy.

Drogi
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n  Wilczyce – rozbudowa ul. Złotej
n  Wilczyce – remont ul. Dębowej
n  Borowa – ciąg pieszo-rowerowy przy ul. 

Lipowej
n  Węgrów – Skała – odcinek drogi dojazdowej
n  Kiełczów – remont u. Leśnej
n  Domaszczyn – remont ul. Słonecznej
n  Domaszczyn – sięgacz ul. Wrocławskiej
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n  Godzieszowa - przepust
n  Szczodre – sięgacz ul. Trzebnickiej
n  Szczodre – sięgacz ul. Zakrzowskiej
n  Siedlec – remont ul. Miłej
n  Kiełczów – łącznik przy ul. Szkolnej
n  Domaszczyn – remont ul. Zamkowej
n  Bielawa – remont ul. Modrzewiowej
n  Kiełczów – remont ul. Modrzewiowej
n  Szczodre – remont ul. Różanej 
n  Szczodre – remont ul. Bratkowej
n  Byków – remont ul. Brzozowej

Remont ul. Wiejskiej 
w Długołęce,jednej z najważniej-
szych dróg w miejscowości
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Na inwestycję Gmina pozyskała 1 586 700 PLN
W przygotowaniu jest realizacja II etapu(trwa 
projektowanie) 

Oświetlenie

n  Bielawa, ul. Hiacyntowa, Lawendowa 
i Jaśminowa

n  Długołęka, ul. Słowicza, dz. 80/17, Królowej 
Sportu, ul. Wschodnia do Bursztynowej 
w Kamieniu

n  Piecowice, ul. Jasna, 
n  Oleśniczka, dz. nr 370, 
n  Łozina, dz. nr 144/6, 305/3, 56/1, 298/3, 
n  Kiełczówek, ul. Topolowa
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n  Wilczyce, ul. Wilczycka
n  Kiełczów, ul. Zielona, Borowa, Krótka 

i Wrocławska;
n  Kątna, odcinek ul. Wrocławskiej i Pogodnej; 
n  Raków, dz. nr 390, 389, ul. Dębowa
n  Borowa, ul. Dębowa do Stępina
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n  Borowa, ul. Sosnowa
n  Węgrów, dz. 117, 119
n  Siedlec, ul. Cicha
n  Oleśniczka, dz. nr 342
n  Byków, ul. Kwiatowa, Akacjowa
n  Węgrów, dz. 117, 119
n  Miłków, Wrocławska
n  Kamień, Opalowa
n  Wilczyce, ul. Malinowa, Stokrotkowa, Poziom-

kowa, dz. nr 1/5, Złota, Łąkowa (w trakcie)
Równolegle do nowych realizacji realizujemy 
wymianę starych opraw na nowe w techno-
logii LED

Remonty i inwestycje
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ROCZNE PODSuMOWANIE DZIAŁAŃ WÓJTA

Pozyskane środki zewnętrzne
Liczba wniosków złożonych w okresie 20 XI 2018 – 20 XI 2020  

78

32 772 940,59 PLN
Łączna przyznana kwota dofinansowania 

Edukacja
n  Stypendia

 naukowe
240 przyznanych stypendiów
214 275 PlN

n  Dowóz dzieci do szkół 
objętych 951 dzieci, w tym 64 dzieci z nie-
pełnosprawnościami 1 191 633 PlN (plan)
w związku z nauką zdalną wydatki  
ograniczono o ponad 400 tys. PlN

Wsparcie związane z COVID 19
63 laptopy do wykorzystania w nauce zdalnej 
- po zakończeniu pandemii, sprzęt pozostanie 
w szkołach 155 000 PlN

Sport
Stypendia sportowe
132 przyznane stypendia
266 000 PlN

Dotacje dla klubów
dotację otrzymało30 klubów (24 w roku 
2019)
858 340 PlN(606 125 w 2019 roku)

„Sprawny Dolnoślązaczek”
480 uczniów z gminnych szkół podstawo-
wych
46 473,50 PlN (wynagrodzenie trenerów)

Ochotnicza Straż Pożarna
n  Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - 

gaśniczego dla OSP Stępin - 800 000 PlN
n  Dotacja na zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego dla OSP Długołęka 
- 193 000 PlN

n  Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej 
jednostek JOT OSP - 200 000 PlN

n  Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby 
OSP Długołęka - 18 470 PlN

n  Budowa remizy

Działania  
społeczne 
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n  Aktywizacja seniorów – gminny klub Se-
nior + i  powiatowa placówka Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 

n  Wyprawki dla nowo narodzonych miesz-
kańców gminy 
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n  Wyprawka dla pierwszaków
n  Działania na rzecz usunięcia barier dla 

osób z niepełnosprawnościami

Działania związane z COVID-19
n  Zakup sprzętu do szpitala przy ul. Koszaro-

wej we Wrocławiu 
n  Pomoc w zakupach i zajęcia online dla 

seniorów
n  Dowożenie ciepłych posiłków potrzebującym
n  Przekazanie sprzętu ochronnego dla OSP
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n  Dystrybucja maseczek

n  Zakup komputerów do nauki zdalnej 
z pozyskanej dotacji

n  Dezynfekcja wiat przystankowych i małej 
architektury w przestrzeni publicznej

n  „Działaj lokalnie” – promocja lokalnych 
przedsiębiorców
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Projekty infrastrukturalne

25 wniosków 
25 523 362,69  PLN

przyznanego dofinansowania 

Projekty społeczne|

53 wnioski
7 249 577,90 PLN

przyznanego dofinansowania

Najważniejsze projekty
n  Żłobek i przedszkole w Kiełczowie ponad 

16 000 000 PLN na budowę i funkcjonowanie

n  Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Długołęka 
6 300 000 PLN

n  „Bezpieczna droga” – budowa chodników 
1 000 000 PLN

n  Opieka senioralna – Senior + i Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 60 640 PLN

n  Usuwanie odpadów rolniczych z tworzyw sztucznych 
29 500 PLN
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Drogi 
Budowa dróg w Kiełczowie, Mirkowie. Budowa 
dróg i  chodników w  Domaszczynie, Pasikurowi-
cach, Stępinie, Mirkowie, Rakowie. Projekty dróg 
i chodników w Siedlecu, Bierzycach, Brzeziej Łące, 
Łozinie, Kiełczowie, Długołęce, Szczodrem, Dobro-
szowie Oleśnickim, Łozinie, Bierzycach
Drogi rowerowe
Trasa rowerowa (8 km) + bike&ride: Byków – Dłu-
gołęka – Szczodre – Domaszczyn – Pruszowice

Chodniki
W trakcie budowy: Długołęka – Kamień, Pie-
trzykowice - Brzezia Łąka, Wilczyce – Wroc-
ław (finansowanie UM Wrocław). W  planie: 
Kątna, Wilczyce, Kępa – Michałowice, Ja-
nuszkowice, Wilczyce, Kiełczówek, Dąbrowi-
ca, Dobroszów, Jakson   owice, Michałowice, 
Oleśniczka, Raków, Bąków, Budziwojowice, 
Bukowina, Domaszczyn, Krakowiany, Łozina, 
Pasikurowice, Pruszowice, Zaprężyn

Drogi pieszo-rowerowe
Kiełczów, Bielawa, Borowej, Piecowice, Raków, 
Kamień
Oświetlenie
Rozbudowa oświetlenia drogowego  w miejsco-
wościach: Szczodre, Długołęka, Bąków, Borowa, 
Brzezia Łąka, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, 
Domaszczyn, Godzieszowa, Kiełczów, Mir-
ków, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Stępin, 
Szczodre, Wilczyce

Kanalizacja:
Budowa kanalizacji: Kiełczów, Mirków, Oleśnicz-
ka. Projekt kanalizacji: Domaszczyn
OSP
Remont remizy w Borowej
Naprawa usterek w remizie w Łozinie
Zakup nowych wozów - Szczodre, Pasikurowice
Oświata
Remont i rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące
Remont i rozbudowa szkoły w Wilczycach 

Budowa sali gimnastycznej w Długołęce
Remont elewacji szkoły w Mirkowie
Sport
Budowa obiektów sportowych:
Kiełczów, Januszkowice, Domaszczyn,  
Długołęka
Pozostała  
infrastruktura
Budowa świetlicy w Siedlcu
Budowa CUW w Długołęce
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n  Gmina Długołęka nie marnuje – projekt 
edukacyjny

n  Nasadzenia drzew
n  Stop smog – edukacja
n  Dofinansowanie wymiany pieców 
n  Zbiórka azbestu
n  Dofinansowanie oczyszczalni przydomo-

wych 

n  Konkurs „Złap deszcz”
n  Energooszczędność nowych inwestycji – mon-

taż fotowoltaiki, m.in. na nowym przedszkolu 
w Kiełczowie, na przedszkolu w Borowej, na 
siedzibie GOK-u, na remizie w Brzeziej Łące
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fundusz Sołecki
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W 2020 roku wprowadziliśmy w Gminie 
fundusz Sołecki – ważny element wspie-
rający rozwój wsi i realizację inicjatyw 
obywatelskich
Efekt – do sołectw w 2020 roku 
trafiło blisko  1 318 000 PlN

Dzięki funduszowi sołectwa miały środki m. 
in. na:
n  altany drewniane w 9 sołectwach 
n  ogrodzenie  terenów rekreacyjno-sporto-

wych w 4 sołectwach
n  witacze w Kiełczowie
n  doposażenie placów zabaw
n  zakup traktorów koszących w 6 sołe-

ctwach
n  montaż ławek, koszy
n  nasadzenia zieleni
n  organizację zajęć nordic walking lub 

robotyki dla dzieci
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fundusz Sołecki na 2021 rok  
wynosi  1 532 703 PlN

fo
t. 

ug
 d

łu
go

łę
ka

Co przed nami – najważniejsze inwestycje
fo
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Strażacy ze Stępina otrzymali środki  
m.in. na doposażenie nowo zakupionego 

w 2020r. samochodu ratowniczo – gaśniczego.



Rozlicz PIT w gminie Długołęka  
– to do Ciebie wróci 

Ponad 38%podatku dochodowego  od osób fizycznych, zapłaconego przez mieszkańców w 2020 roku, może zasilić budżet  gminy Długołęka

A ż 38,16% z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, 
zapłaconego przez miesz-

kańców w 2020 roku, może zasilić 
budżet gminy Długołęka. – Ozna-
cza to, że z każdego 1.000 zł, któ-
re nasi mieszkańcy odprowadzają 
do urzędu skarbowego, około 381 
zł wraca do nich m.in. w postaci 
gminnych inwestycji. Warunkiem 
jest dokonanie rozliczenia roczne-
go PIT ze względu na miejsce za-
mieszkania – wyjaśnia skarbnik.

Warto podkreślić, że nie trzeba 
być zameldowanym na terenie gmi-
ny – wystarczy, że jest to miejsce 
zamieszkania. Odpowiedniej aktu-
alizacji można dokonać zarówno 
podczas tradycyjnego rozliczenia, 
jak i przy rozliczaniu poprzez usłu-
gę Twój e-PIT w serwisie podatki.

gov.pl. Nie trzeba nawet zawiada-
miać o zmianie miejsca zamieszka-
nia poprzednio właściwego urzędu 
skarbowego – urzędnicy sami zak-
tualizują dane podatnika.

- Można więc powiedzieć, że część 
zapłaconego podatku dochodowego 

wróci do mieszkańców gminy w po-
staci lepszych dróg, oświetlenia czy 
kanalizacji zbudowanych w miej-
scowości, gdzie podatnik mieszka 
i jednocześnie płaci podatki. Im 
więcej osób mieszkających w naszej 
gminie będzie wskazywało w rozli-

czeniu rocznym PIT swoje faktyczne 
miejsce zamieszkania, tym gmina 
będzie miała większe możliwości 
finansowe na realizację swoich za-
dań, a tym samym poprawę warun-
ków życia wszystkich mieszkańców 
– dodaje Karolina Ożóg. red

Dlaczego rozliczanie 
podatku w miejscu 
zamieszkania jest tak 
ważne? – Pozyskane 
w ten sposób środki 
przyczyniają się do 
rozwoju infrastruktury, 
podniesienia komfortu 
życia mieszkańców 
i jakości usług 
publicznych – podkreśla 
Karolina Ożóg, skarbnik 
w urzędzie Gminy 
Długołęka.

Wpływy z podatków pozwalają realizować więcej ważnych dla mieszkańców inwestycji. Na zdjęciu wyremontowana w 2020 roku ul. Wiejska w Długołęce.
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