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Nasza gmina coraz
bardziej dostępna
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zbiorowej naszej gminy 
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str. 6
str. 12-13

Z ŻYCIA GMINY

Informacja Wójta Gminy Długołęka
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zawisła
sprawa ze skargi Gminy Długołęka
na Uchwałę Nr VIII/XVI/282/20
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 listopada 2020
r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych
w miejscowości Biskupice oraz Rogoż- MPZP
BISKUPICE II-ROGOŻ CENTRUM.

NIE ZGADZAJĄC się z ryzykiem powstania w sąsiedztwie
naszej gminy szkodliwej dla
mieszkańców inwestycji, Gmina Długołęka zakwestionowała
prawidłowość przeprowadzonej
procedury planistycznej.

W ramach postępowania sądowoadministracyjnego, toczącego się
pod sygnaturą akt II SA/Wr 604/21,
Gmina Długołęka będzie broniła argumentacji podniesionej w skardze.
Do tej pory nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.
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Flesz inwestycyjny 

Szanowni Państwo!
Chciałbym Was prosić o głosowanie w plebiscycie granej, bo jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy
„Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”. Konkurs nową technologię, poprzez wykorzystanie włókien
jest Wam doskonale znany, bo w ubiegłym roku tekstylnych, na których osadza się nowa biomasa
byliśmy jego laureatem w kategorii Budowa XXI Cleartec ® Bio Curlz. Lubimy być pionierami, do-

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.
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w. z modułowym obiektem żłobka i przedszkola brze nam to wychodzi, dlatego sięgamy po więcej.
w Kiełczowie. Wtedy stanęliśmy na najwyższym Jeśli zechcecie pomóc trochę szczęściu, wejdźcie
stopniu podium. Tym razem próbujemy swoich sił proszę na stronę modernizacjaroku.org.pl i odw kategorii Modernizacja z inwestycją, polegającą dajcie głos na modernizację w Mirkowie. Z góry
na optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków w Mir- bardzo dziękuję.
kowie. W tym przypadku też mamy marzenia o wy-

Wojciech Błoński, wójt
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Seniorki zajęły najwyższy stopień podium. Wykonały piękną, subtelną pracę

Pisankowy
zawrót głowy

fot. Rafał Komorowski

fot. Rafał Komorowski

Z ŻYCIA GMINY

Laureatka pierwszego miejsca wykazała się niezwykłą cierpliwością i kunsztem

W gminnym konkursie na najładniejszą Oto wyniki:
ozdobę wielkanocną jury miało niezłą OZDOBA WIELKANOCNA W KATEGORII INDYWIDUALNEJ
I miejsce – Katarzyna Helbik
zagwozdkę. Wszystkie prace zostały
II miejsce – Magdalena Frankowska
misternie wykonane, z dbałością
III miejsce – Joanna Adamska
o każdy szczegół, oddając idealnie
OZDOBA WIELKANOCNA W KATEGORII STOWARZYSZEŃ
atmosferę świąt Wielkiej Nocy.
I miejsce – Gminny Klub Seniora w Bykowie (Aneta Grocholska,

K

omisja oceniała bogactwo i różnorodność
użytych materiałów, walory estetyczne
(kompozycja, dobór barw), oryginalny
i innowacyjny charakter pracy oraz jej trwałość.
Ozdób wielkanocnych w kategorii indywidualnej było w sumie 12, w kategorii stowarzyszeń
5, palm zgłoszono 3 w kategorii stowarzyszeń,
a tylko 1 w kategorii indywidualnej.
– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział
w konkursie, tym samym celebrując wielkanocną tradycję – mówi wójt Wojciech Błoński. – Włożyliście ogrom pracy i to widać. Jest
pięknie i przede wszystkim kolorowo – dodaje.
AB


Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Agata Kubiak)
II miejsce – KGW Kiełczów (Agnieszka Kaniewska, Bogumiła Kamińska)
III miejsce – KGW Brzeziołączanki (Karolina Orłowska, Renata
Konieczna)
PALMA WIELKANOCNA W KATEGORII INDYWIDUALNEJ
I miejsce – Barbara Godlewska
PALMA WIELKANOCNA W KATEGORII STOWARZYSZEŃ
I miejsce – KGW Długołęka (Anna Tuzimek, Barbara Miłan)
II miejsce – W kobiecym kręgu (Elżbieta Piejko, Elżbieta
Milczanowska)
III miejsce – Piecowickie Aktywistki (Alicja Skowron, Katarzyna
Zawadzka, Marta Skowron)
Pozostali uczestniczy otrzymali tzw. nagrody pocieszenia.

Palmy prezentują się imponująco. Każda inna, każda wyjątkowa
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Inwestycje

FLESZ INWESTYCYJNY

fot. Agata Ratajczak

Nowa kanalizacja będzie tutaj

fot. Zbigniew Pikul

Dobroszów Oleśnicki

Długołęka

Oleśniczka

Trwa przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej, drogi
wojewódzkiej nr 368 (dawnej
drogi krajowej DK98) oraz dróg
gminnych wraz z infrastrukturą
a także budowa parkingu dla
rowerów na terenie działki nr
ew. 79/14 gm. Długołęka.

fot. Elżbieta Grzebisz
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fot. Zbigniew Pikul

fot.Paweł Kościółek

Domaszczyn



Trwa przebudowa dróg w Wilczycach (Akacjowa, Lipowa, Leśna,
Słoneczna). Wykonywane są tu
warstwy konstrukcyjne oraz
roboty ziemne. Na odcinku ul.
Lipowej, Słonecznej i Akacjowej
realizowana jest podbudowa
zasadnicza z kruszywa 0/31,5, a na
odcinku ul. Leśnej wykonywane są
roboty związane z wzmocnieniem
podłoża. Planowane zakończenie
prac to 6 kwietnia br. Podpisaliśmy
również umowę na przebudowę
ulicy Jaśminowej, Rumiankowej,
Różanej i Kwiatowej wraz z sieciami w Mirkowie. Wykonawcą robót
jest firma „AN-GREG” Grzegorz
Stiller. Termin ich realizacji to
23.08.2023 r. W ramach umowy zostaną przebudowane wspomniane
ulice wraz z kanalizacją deszczową
oraz oświetleniem. Przebudowaliśmy także drogę w zakresie
budowy jednostronnego chodnika,
przebudowy zjazdów, zarurowania
odcinka istniejącego rowu oraz
budowy oświetlenia przejścia dla
pieszych w Ramiszowie. W trakcie
realizacji z kolei są prace polegające na budowie drogi powiatowej
nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej (dz.
nr 325, obręb Mirków), na odcinku

fot. Agata Ratajczak
fot. Izabela Wyszogrodzka

Tym razem w Dobroszowie
Oleśnickim. Konkretnie? Przy ul.
Szkockiej, Szwedzkiej i Norweskiej. Postawiliśmy tam 17 lamp
i wybudowaliśmy linię oświetleniową o długości 600 metrów.
Na ukończeniu jest też oświetlenie w Oleśniczce.

Przebudowa dróg gminnych
fot. Izabela Wyszogrodzka

Budowa dróg rowerowych
w realizacji

Bezpieczne miejsce dla pieszych

Ul. Akacjowa, Wilczyce

Teraz czekamy na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) w celu budowy
przepustu i zakończenia zadania.
fot. Izabela Wyszogrodzka

Świecimy w kolejnych
miejscach

fot. Agata Ratajczak

Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w uzupełnieniu ul. Lazurowej, Brzozowej, Polnej i Świerkowej
w Szczodrem. W związku z tym, na odcinku prowadzonych prac,
przewidziane są utrudnienia w ruchu drogowym. Wykonawca
wcześniej będzie informował mieszkańców o planowanych pracach
na danym odcinku. Prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej
ostrożności w tym rejonie. Informujemy również, iż zostaną wysłane do mieszkańców objętych inwestycją umowy dotyczące budowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej, z prośbą o podpisanie i odesłanie
wypełnionych umów.

Ul. Słoneczna, Wilczyce

od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej
w Mirkowie. Wykonawcą jest Berger Bau Polska, a wartość robót to
ok. 3 mln zł.

Chodnik w Kątnej prawie
gotowy
Zakończyliśmy większą część budowy chodnika. Trwają prace nad
budową oświetlenia drogowego.

Na jakim etapie jest budowa
Centrum Usług Wspólnych?
Budynek biurowo-administracyjny,
który powstaje przy ul. Polnej
w Długołęce to już ok. 80 proc.
robót związanych z konstrukcją
budynku tj.: wykonano fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje
termiczną fundamentów, ściany
murowane oraz elementy żelbetowe w poziomie piwnicy, ściany
murowane, elementy żelbetowe
– słupy, podciągi, schody, szyby
windowe, wieńce i stropy w poziomie parteru. Trwają prace związane z wykonaniem ścian murowanych i elementów żelbetowych
w poziomie poddasza. Rozpoczęto

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Inwestycje

Tak prezentuje się inwestycja przy ZSP

fot. UG Długołęka

fot. Paweł Kościółek

Remont dachu świetlicy
w Dobroszowie Oleśnickim

Wójt osobiście dogląda inwestycji

Dach będzie gotowy w maju

roboty sanitarne – wykonano
przyłącze wodociągowe oraz
kanalizację sanitarną podposadzkową. Rozpoczęto wykonywanie
instalacji elektrycznej. Umowny
termin oddania obiektu do użytku
to czerwiec 2023 r. W siedzibie
CUW-u swoją siedzibę będą
miały: ośrodek kultury i oświata.
W trzykondygnacyjnym budynku
znajdą się m.in. sale warsztatowe,
salka koncertowa, sala wystawien-

Wykonano roboty rozbiórkowe
istniejącego pokrycia dachu
i prace związane z częściową wymianą oraz wzmocnieniem jego
konstrukcji, izolacją termiczną
oraz ułożono membranę i łaty
na całej powierzchni dachu.
Zakończono układanie dachówki, trwają prace wykończeniowe.
Umowny termin zakończenia
realizacji inwestycji to koniec
maja 2022 r.

Rozlicz PIT

Zakończono wykonywanie
konstrukcji budynku i pokrycia
dachu. Wstawiono okna, wykonano instalację elektryczną
wewnętrzną i tynki wewnętrzne.
Trwają roboty związane z wykonywaniem elewacji. Umowny termin
oddania do użytku obiektu to
koniec czerwca 2022 r.

Trwa modernizacja remizy OSP
w Borowej: remont fundamentów,
posadzki z ociepleniem, ścian
zewnętrznych i wewnętrznych,
remont i wzmocnienie konstrukcji
stropów, ocieplenie ścian i stropów, remont i przebudowa dachu,
montaż instalacji fotowoltaicznej
na dachu, remont instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz wentylacji
grawitacyjnej, remont pomieszczeń. Prace wykonuje Zakład
Budowlano-Remontowy Bogdan
Jaroszewski z Bierutowa. Całość
opiewa na kwotę 1 166 007,10 zł.

Szkolna do remontu

Opracowanie dokumentacji
projektowej szkoły w Brzeziej Łące
Zakończono wykonywanie
projektu zagospodarowania
terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i złożono
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Trwają prace
związane z opracowaniem
projektu technicznego, specyfikacji technicznych i kosztorysu
inwestorskiego.

Podpisaliśmy umowę na przebudowę ul. Szkolnej w Długołęce.
Odcinek objęty inwestycją to
fragment drogi od ul. Sienkiewicza
do ul. Broniewskiego. W ramach
zadania wykonana zostanie przebudowa drogi w zakresie kompleksowej wymiany konstrukcji jezdni,
zjazdów i obustronnych poboczy.
Wymienione zostaną istniejące

wpusty deszczowe wraz z przykanalikami. Inwestycje realizuje
firma AN-GREG Grzegorz Stiller
w terminie do 23 lipca br.

Tym razem Bierzyce

5 kwietnia podpisaliśmy umowę
na remont nawierzchni drogi (dz.
nr ew. 185) przy ul. Kasztanowej
w Bierzycach, z odwodnieniem
powierzchniowym wraz z włączeniem do drogi gminnej. Prace
wykona firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Stanisław Cygan
z Bykowa najpóźniej do 5 lipca
br. Zakres robót budowlanych to:
wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych
jezdni, poboczy i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów,
wykonanie poboczy z kruszywa
łamanego, regulacja włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz
z ewentualną wymianą, wykonanie remontu zjazdów, wykonanie
w terenie oznakowania organizacji
ruchu zastępczego zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Opracował wydział remontów i inwestycji

Budujmy naszą przyszłość

38%

w gminie Długołęka

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Remiza jak nowa

fot. Edyta Ostrowska

wie widać z dnia na dzień

Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce

fot. Agnieszka Boruta

Centrum Usług Wspólnych - postępy w budo-

nicza i pomieszczenia biurowe.
Wszystko w jednym, przestronnym
miejscu, które skupiać będzie życie
kulturalno-rozrywkowe naszej
gminy oraz oświatę. Do dyspozycji
będzie też otwarta przestrzeń
zewnętrzna z zielenią i miejscem
na organizację choćby wystaw plenerowych, czy zajęć edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży. Do zwolnionej i zmodernizowanej siedziby po
GOK-u przeniesie się GOPS.

fot. UG Długołęka

fot. Paweł Kościółek

FLESZ INWESTYCYJNY

z podatku dochodowego
od osób fizycznych może zasilić
budżet gminy Długołęka.
W 2021 roku z tego tytułu wpłynęły ponad
72 miliony złotych!

Długołęce
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Z życia gminy

Nasza gmina coraz
bardziej dostępna!

fot. Łukasz Haraźny

Dostępność zaczyna się
w głowie!

W biurze podawczym osoby niedosłyszące są obsługiwane za pomocą pętli indukcyjnej

Systematycznie zwiększamy dostępność naszej gminy. Tylko regularna praca,
doskonalenie kadry a także bieżąca weryfikacja wprowadzanych procedur,
dadzą nam szanse na uzyskanie miana Dostępnego Samorządu. Prezentujemy
nasze ostatnie działania w zakresie dostępności w naszej gminie.

Gmina dostępna dla wszystkich
to gmina, w której wszyscy mieszkańcy – bez wyjątku, niezależnie
od wieku, statusu społecznego, rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
a także kraju pochodzenia, mogą
realizować swoje potrzeby i brać
udział we wszystkich obszarach życia społecznego. Gmina Długołęka
dostępna dla wszystkich to społeczność bez barier, przede wszystkim
bez barier mentalnych, bez barier
wobec innych, społeczność wolna
od uprzedzeń i stereotypów. Dostępność zaczyna się w głowie! Dlatego
w ramach projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich” podejmujemy już od 2019 roku szereg
działań, aby stać się coraz bardziej
dostępną gminą. Poniżej prezentujemy działania podjęte na przełomie
2021 roku oraz 2022 roku.

fot. Paweł Kościółek

Mobilne pętle indukcyjne

Na potrzeby naszych jednostek organizacyjnych tj. szkół, przedszkoli
itd. zostały zakupione mobilne pętle indukcyjne - urządzenia, które
poprzez aparat słuchowy (lub słuchawkę dołączoną do sprzętu) przekazuje wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu rozmówcy.
Teraz osoby niedosłyszące łatwiej
załatwią sprawę w szkole czy przedszkolu. Urządzenia, które trafiły do
naszych jednostek organizacyjnych,
posiadają dodatkową słuchawkę – to
rozwiązanie dla osób niedosłyszących, które nie korzystają z aparatu
i potrzebują zewnętrznego odbiornika indukcyjnego.
Wszystkie działania realizujemy
w ramach projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”,
współfinasowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

ganizacyjnych gminy Długołęka
uczestniczą w różnych modułach
szkoleniowych z zakresu dostępności. Zostały już zrealizowane te
z zakresu dostępności cyfrowej,
standardu obsługi klienta o szczególnych potrzebach, projektowania uniwersalnego, poprawnej
i prostej polszczyzny.

Wideotłumacz języka
migowego

Od 1 lutego w naszym urzędzie
oraz gminnych jednostkach organizacyjnych (po wcześniejszym
zgłoszeniu) jest dostępny wideotłumacz języka migowego. Usługa
on-line jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30.

Nowa strona internetowa
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

W ramach projektu została
stworzona nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Długołęce. Strona
jest całkowicie zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej a tym samym kompleksowo dostosowana
do potrzeb osób o szczególnych
potrzebach. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nową odsłoną strony internetowej GOPS
(gopsdlugoleka.pl) (poniżej kod
QR)
Kamila Zaustowicz
Tekst na podstawie opracowania pn.
„Idea modelu i zasady wdrożenia część I”

Edukacja z zakresu
dostępności to podstawa
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W ramach projektu pracownicy
urzędu gminy oraz jednostek or-

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Z życia gminy

ми підтримуємо
Україну
4
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ПЕРЕТИНУ
КОРДОНУ
ПІСЛЯ ПІСЛЯ
ПЕРЕТИНУ
КОРДОНУ



Якщо Вам ніде ночувати, якщо Ви голодні, якщо Вам потрібна медична
допомога, то відразу після перетину кордону прямуйте до Пункту прийому.
Якщо Ви не потребуєте негайної допомоги, то можете відразу
ж відправитися в свій пункт призначення на території всієї Польщі. На Вас не
поширюється обов’язок проходження карантину у зв’язку з COVID-19. Для
отримання детальної інформації зателефонуйте за номером 47 721 75 75.

2

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

Якщо Ви в’їхали до Польщі легально після дня вторгнення Росії в Україну,
Ваше перебування в Польщі є легальним і не вимагає додаткового
оформлення впродовж 18 місяців з дня початку війни - тобто до 24 серпня
2023 р. Автоматично легальним стане також перебування дитини
народженої в цей час у Польщі. Якщо Ви плануєте залишитися в Польщі
довше, то можете подати заявку на отримання дозволу на тимчасове
перебування строком на 3 роки.
Більш детальна інформація на сайті www.ua.gov.pl.
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НОМЕР PESEL

Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте
заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL – це можна
зробити лише особисто в органах місцевої адміністрації або в додаткових
місцях, організованих органами місцевого самоврядування. Варто Вам
також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити
в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення
багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право
на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300
польських злотих на особу. Після отримання номеру PESEL Ви зможете
скористатися
також
багатьма
іншими
видами
допомоги.
Більш детальна інформація на сайті www.zus.pl.
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

МЕДИЧНА ОПІКА

Вам забезпечена безкоштовна медична допомога на таких же умовах,
як для громадян Польщі, без додаткових витрат. Якщо Ви погано себе
почуваєте, хворієте, якщо Вам потрібен рецепт – звертайтеся в публічну
поліклініку або зателефонуйте за номером 800 190 590. Якщо Ви погано
себе почуваєте в неробочий час поліклінік (тобто з 18:00 до 8:00) або
у вихідні, або святкові дні, Ви отримаєте консультацію лікаря по телефону.
Телефонуйте за номером 800 137 200. Більш детальна інформація на сайті
www.nfz.gov.pl.
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РОБОТА

Дитячі садки в Польщі підпорядковуються органам місцевого
самоврядування –
правила прийому дітей можуть бути різними,
в залежності від місця, в якому Ви будете перебувати. Якщо у Вас дитина
у віці 3-6 років, з питань запису дитини в дитячий садок і до початкових
класів школи звертаєтеся до місцевого органу адміністрації. Якщо у Вас
дитина у віці 7-18 років, вона має право на безкоштовне навчання
в польській школі. Зателефонуйте за номером 22 347 47 08 або напишіть
електронний лист на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl. Якщо Ви студент,
можете продовжити навчання в польському закладі вищої освіти.
Зателефонуйте за номером 22 529 26 62 або напишіть електронний лист на
адресу ukraina-studia@mein.gov.pl.

Ви можете легально влаштується на роботу в Польщі – лише переконайтеся,
що Ваш новий роботодавець повідомив про це протягом 14 днів управління
зайнятості. Якщо Ви не можете самі знайти роботу, зареєструйтеся
в повітовому управлінні зайнятості – там Вам допоможуть і нададуть
допомогу по безробіттю. Якщо шукайте роботу, зайдіть на сайт
oferty.praca.gov.pl або зателефонуйте за номером 19524. Після отримання
номера PESEL можете здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі
на тих самих умовах, що й поляки.
ТЕЛЕФОНИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ:
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної
допомоги – 112

Актуальну інформацію
українською та російською
мовами можна знайти на сайті
www.ua.gov.pl
Листівка створена станом на день 17.03.2022 p.
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ПІЛЬГА
РАЗОВА ДОПОМОГА – 300 ЗЛ. НА КОЖНУ ОСОБУ В РОДИНІ
ПОТРІБНО ПРЕД’ЯВИТИ:
Адресу місця проживання у Польщі (документ про прописку («мельдунек»)
не вимагається)
PESEL
Дату в’їзду на територію Польщі
Документ, що підтверджує дату перетину кордону
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА – АДРЕСНІ ПІЛЬГИ, ХАРЧУВАННЯ, ОДЯГ, ТОВАРИ
ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
ПОТРІБНО ПРЕД’ЯВИТИ:
Адресу місця проживання у Польщі
PESEL
Дату в’їзду на територію Польщі
Для фінансової допомоги – дані про дохід
ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ – ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
ПОТРІБНО ПРЕД’ЯВИТИ:
Адресу місця проживання у Польщі
PESEL
Дату в’їзду на територію Польщі
Дані про дохід
СІМЕЙНА ДОПОМОГА – для дитини до 5 р. – 95,00 зл./міс., від 5 до 18 р. – 124
зл./міс, понад 18 р. – 135 зл./міс
ПОТРІБНО ПРЕД’ЯВИТИ:
Адресу місця проживання у Польщі
PESEL
Дату в’їзду на територію Польщі
Дані про дохід

Ви є громадянином України
та маєте під опікою дитину?
Ви можете отримати підтримку для сім’ї
від Закладу соціального страхування (ZUS)

www.zus.pl

ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ?

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE
UL. SZKOLNA 40A, TEL. 71 315 20 50,
email: gops@gopsdlugoleka.pl
ПІЛЬГА
ДОПОМОГА ДЛЯ РОДИН З ДІТЬМИ – 500+
Потрібно мати:
PESEL
банківський рахунок (польського банку)

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА PUE-ZUS

РАЗОВА ДОПОМОГА 300 ЗЛ. ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Потрібно мати:
PESEL
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА PUEбанківський рахунок (польського банку)
-ZUS
СІМЕЙНИЙ ОПІКУНСЬКИЙ КАПІТАЛ НА ДИТИНУ віком від
12 до 35 міс.:
500 зл. /міс. впродовж 24 місяців або 1000 зл. /міс.
впродовж 24 місяців
Потрібно мати:
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА PUEPESEL
-ZUS
банківський рахунок (польського банку)

Ви можете подати заяву на отримання допомоги
для сім’ї, яку виплачує ZUS, якщо:
■ Ви є громадянином (громадянкою) України або
дружиною (чоловіком) громадянина
(громадянки) України;
■ Ваше перебування в Польщі є законним;
■ Ви маєте під опікою дитину (Ви є її батьком
(матір'ю) або тимчасовим опікуном), яка має
громадянство України та прибула з України до
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку
з бойовими діями;
■ Ви маєте під опікою дитину (Ви є її батьком або
тимчасовим опікуном), народжену в Польщі від
матері, яка є громадянкою України та
перебування якої в Польщі є законним.

Важливо
Для громадян України, які легально в’їхали до
Польщі з України після 23 лютого 2022 року
у зв’язку з бойовими діями та хочуть залишитися
в Польщі, перебування в Польщі є законним
упродовж 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022
року або від дати фактичного перетину кордону
після 23 лютого 2022 року.
Допомогу для сімей можна отримувати лише
впродовж періоду, коли Ви та дитина перебуваєте
в Польщі.
Тимчасового опікуна або альтернативну опіку над
дитиною, яка прибула з України у зв’язку
з бойовими діями та перебуває в Польщі без
опіки, встановлює польський суд.

Яку підтримку для сім’ї можна
отримати від ZUS

ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ?

■ 500 злотих на місяць на кожну дитину до
18 років, яка проживає в Польщі (допомога на
дитину за програмою «Сім’я 500+», т. зв. 500+).
Це допомога для батьків, тимчасових опікунів
або осіб, які здійснюють альтернативну опіку
над дитиною.
■ 500 або 1000 злотих на місяць на другу та
наступну дитину віком 12–35 місяців, яка
проживає в Польщі (сімейний опікунський
капітал, т. зв. RKO). Це допомога для батьків.

■ До 400 злотих на місяць субсидії на оплату
ясел, дитячого клубу або денного опікуна
(субсидія на ясла) на:
– першу та єдину дитину в сім’ї;
– першу дитину в сім’ї, якщо Ви отримуєте
сімейний опікунський капітал (RKO) на
наступну дитину;
– другу дитину та наступних дітей у сім’ї віком
до 12 місяців та старше 35 місяців, на яких
ми призначили сімейний опікунський
капітал, а Ви повністю отримали всю
призначену суму.
Щоб отримати субсидію, заклад або опікун
мають вписати Вашу дитину до реєстру ясел та
дитячих клубів або до переліку денних
опікунів.
Це допомога для батьків, тимчасових опікунів
або осіб, які здійснюють альтернативну опіку
над дитиною. Однак ми сплачуємо її
безпосередньо закладу або опікуну.
■ 300 злотих один раз на рік на кожну дитину
віком до 20 років (або до 24 років у випадку
учнів з інвалідністю), яка проживає в Польщі та
навчається в школі — заяви можна буде
подавати від 1 липня 2022 року до
30 листопада 2022 року (допомога за
програмою «Добрий Старт», т. зв 300+).
Це допомога для батьків, тимчасових опікунів
або осіб, які здійснюють альтернативну опіку
над дитиною.

Що потрібно зробити,
щоб отримати підтримку
для сім’ї від ZUS

Подайте відповідну заяву до ZUS. Заяви
(українською мовою) можна подавати лише
в електронній формі на Платформі електронних
послуг (PUE ZUS). Для цього Вам будуть
потрібні:
■ польський ідентифікаційний номер PESEL —
Ваш і дитини;
■ адреса електронної пошти;
■ польський телефонний номер:
■ номер банківського рахунку в Польщі.

www.zus.pl
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КРОК 1 — польський ідентифікаційний номер
PESEL
У заяві треба вказати польські ідентифікаційні
номери PESEL — Ваш і дитини, яка перебуває під
Вашою опікою.
Зверніться до будь-якого управління гміни, міста
або району в Польщі. Подайте там заяву про
надання польського ідентифікаційного номера
PESEL. Заява подається особисто. Дитина також
має бути присутня під час подання заяви.
Реєстрація громадян України та надання
польського ідентифікаційного номера PESEL
розпочалося в управліннях гмін, міст та районів
Польщі 16 березня 2022 року.
Номер PESEL, що наданий починаючи з цієї дати,
має позначку, яка підтверджує, що Ви або Ваша
дитина прибули з України до Польщі після
23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.
КРОК 2 — банківський рахунок
Допомога 500+, RKO та 300+ виплачується лише
на банківський рахунок у Польщі.
Якщо Ви маєте банківський рахунок у Польщі,
перейдіть до КРОКУ 3.
Якщо Ви не маєте банківського рахунку в Польщі,
відкрийте його в банку.
КРОК 3 — електронна заява
Заяви на допомогу 500+, RKO, субсидію на оплату
ясел та 300+ можна подати лише в електронній
формі на Платформі електронних послуг (PUE
ZUS) — електронній системі ZUS.
1. Створіть свій профіль у цій системі. Для цього
Вам будуть потрібні:
• польський телефонний номер або адреса
електронної пошти;
• польський ідентифікаційний номер PESEL.
Ви можете створити профіль:
• самостійно через Інтернет (докладна
інструкція, як це зробити, доступна на
www.zus.pl),
• за допомогою працівника ZUS:
– у кожному відділенні ZUS;
– під час електронного візиту до ZUS
(інформація про те, як отримати таку
допомогу, доступна на www.zus.pl),
2. Подайте електронну заяву (відповідно до Вашої
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

(інформація про те, як отримати таку
допомогу, доступна на www.zus.pl),
2. Подайте електронну заяву (відповідно до Вашої
сімейної ситуації):
• На 500+ на поточний період виплати
допомоги, який триває до 31 травня 2022
року, а також на наступний період виплати
допомоги, який триватиме/триває з 1 червня
2022 року до 31 травня 2023 року.
Перевірте на www.zus.pl, коли Ви можете
подати заяву на 500+.
• На RKO (сімейний опікунський капітал):
– з першого числа місяця, у якому дитині
виповнюється 9 місяців, до кінця місяця,
у якому дитині виповнюється 13 місяців —
якщо Ви подасте заяву в цей період,
капітал буде Вам призначений із першого
числа місяця, у якому дитині
виповнюється 12 місяців;
– на 14 місяці життя дитини або пізніше —
якщо Ви подасте заяву в цей термін, ми
призначимо Вам RKO, починаючи з місяця
подання заяви.
Перевірте на www.zus.pl, коли Ви можете
подати заяву на RKO.
• На субсидію на оплату ясел. Ви можете
подати заяву на субсидію не раніше, ніж
у день, коли Ваша дитина почне відвідувати
ясла, дитячий клуб або денного опікуна.
Допомога виплачується закладу, який
відвідує Ваша дитина, або опікуну.
Перевірте на www.zus.pl, коли Ви можете
подати заяву на субсидію на оплату ясел.
• На 300+. Якщо Ви подасте заяву до кінця
серпня, Ви отримаєте кошти до 30 вересня
(включно). Якщо Ви подасте заяву пізніше, ми
виплатимо допомогу впродовж 2 місяців із
дати подання заяви.
Подавати заяви на 300+ можна буде з 1 липня
2022 року до 30 листопада 2022 року.
Детальні інструкції про те, як подавати заяви,
доступні на www.zus.pl.

www.zus.pl

Додатки до заяви

Залежно від Вашої ситуації, ми можемо вимагати
додаткових документів, які Ви мусите надати:
■ рішення суду про призначення Вас тимчасовим
опікуном, якщо на підставі рішення польського
суду Ви є тимчасовим опікуном дитини, яка
прибула з України до Польщі після 23 лютого
2022 року у зв’язку з бойовими діями;
■ документ, що підтверджує, що над дитиною
здійснюється альтернативна опіка, якщо на
підставі рішення польського суду Ви здійснюєте
альтернативну опіку над дитиною, яка прибула
з України до Польщі після 23 лютого 2022 року
у зв’язку з бойовими діями;
■ документ, що підтверджує законність Вашого
перебування та доступ до ринку праці
в Польщі, якщо Ви приїхали до Польщі до
24 лютого 2022 року, але Ваша дитина або
дитина, чиїм опікуном Ви є або над якою
здійснюєте альтернативну опіку, прибула до
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку
з бойовими діями; це може бути, наприклад,
карта перебування з приміткою «доступ до
ринку праці».

Важливо
Працівники ZUS допоможуть Вам створити
профіль на PUE ZUS та подати заяву:
■ у кожному відділенні ZUS (адресу можна
знайти на вебсайті www.zus.pl);
■ під час електронного візиту до ZUS (тобто
онлайн-розмови з працівником ZUS —
зареєструйтеся на www.zus.pl).

Де можна знайти додаткову інформацію
про підтримку для сім’ї від ZUS

■ у будь-якому відділенні ZUS (адреси та години
роботи можна знайти на www.zus.pl);
■ під час електронного візиту до ZUS
(інформацію можна знайти на www.zus.pl);
■ на гарячій лінії за номером 22 444 02 55 з
понеділка до п’ятниці з 8:00 до 18:00 або
надіславши електронного листа на адресу
UA@ZUS.PL
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Ochrona środowiska / Z życia gminy

Kompostownik w ogrodzie,
Kompost to nawóz
organiczny, który
możemy wyprodukować
na własne potrzeby
w swoim ogrodzie.
Jest bogaty w łatwo
przyswajalny azot,
potas i fosfor, poprawia
żyzność gleby oraz
jej urodzajność, a co
najważniejsze - można
go wykorzystywać bez
ograniczeń.

W

Przygarnij mnie

ogrodach
domowych
kompostowanie
można
prowadzić w pryzmie
kompostowej lub kompostowniku. Do produkcji kompostu użyć
możemy odpadów organicznych
takich jak skoszona trawa, liście,
drobne gałęzie, kora, trociny,
opadłe owoce, kwiaty, odpadki
kuchenne pochodzenia roślinnego. Proces kompostowania można usprawnić, dodając do kompostownika materiał różnorodny
– suchy oraz mokry. Szybciej procesom rozkładu ulega także materiał rozdrobniony. Należy również pamiętać, aby kompost miał
odpowiednią wilgotność – zbyt
mała spowoduje zahamowanie
procesu kompostowania, a zbyt

duża może doprowadzić do rozpoczęcia procesów beztlenowych, które zachodzą znacznie
dłużej. Rozpoczęcie przygody z
kompostowaniem jest proste:
pierwszą warstwę kompostu stanowić powinny drobne gałązki,
które będą pełnić funkcję drenującą. Następnie materiał powinien być układany warstwami.
Produkcja własnego kompostu
jest działaniem nieskomplikowanym i nie wymaga dużego nakładu
energii. Niesie natomiast ze sobą
wiele pozytywnych skutków dla
środowiska i, co również jest godne uwagi, obniża znacznie koszty
gospodarki odpadami w gminie.
Czy wiesz, że jeden pełny worek
skoszonej, świeżej trawy waży
około 42 kg, a koszt jego zagospodarowania to blisko 22 złote?
Ten sam worek wypełniony trawą podsuszoną waży tylko około
11 kg, a koszt jego zagospodarowania to 5,70 zł!

fot. UG Długołęka

czyli jak racjonalnie wykorzystać odpady zielone

Tak bywa u nas w gminie. Około 93
worki z odpadami BIO. Na ile wyceniamy tę skromną stertę? W przypadku świeżej trawy cena za zagospodarowanie to około 2.037 zł. Jeśli
trawa byłaby sucha, to koszt spada
do 533 zł. Przy kompostowaniu nie
płacimy nic, a jeszcze stajemy się
właścicielami doskonałego, naturalnego nawozu!
Jak to się ma do gminnej stawki
miesięcznej za zagospodarowanie
odpadów? Policzmy. Przy stawce 19
zł na miesiąc od osoby na zagospodarowanie 93 worków podsuszonej
trawy musiałaby ona zbierać środki
ponad dwa lata, a na tę samą objętość świeżej prawie dziewięć lat!
Jaki wniosek nasuwa się na myśl?
Chyba tylko jeden: WARTO KOMPOSTOWAĆ! Jeśli nie mamy możliwości
przetwarzania naszych odpadów
zielonych na doskonały, naturalny
nawóz, to chociaż starajmy się je
przed zapakowaniem do worków
podsuszyć. Obniży to koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z naszej gminy i ustrzec nas
przed niepotrzebnymi wydatkami.
Anna Harańczyk

Pawełek, z racji wieku (ok. 9 lat), braku kawałka ogona i niefot. Fundacja Pomocy Zwierzętom Matuzalki

sprawnego jednego oka miał być w schronisku uśpiony. To spokojny, zrównoważony i piękny misiek - idealny do pilnowania
posesji. Jest jeszcze trochę zaniedbany, ale wiosenne strzyżenie
zmieni go w przystojnego młodzieńca. Pawełek dobrze czuje się
w pojedynkę lub z psem o podobnych gabarytach. Kotów i małych
psów nie toleruje.

10



Kontakt w sprawie adopcji : 519499344, Ela
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Dotacje / Z życia gminy

Gminny Punkt Informacji
Europejskiej (GPIE)

Dotacje na bieżąco
Co? Gdzie? Za ile?

Kto otrzymał dotacje, a jakie projekty nie zostały dofinansowane?
Skąd pochodzą opisane niżej środki? Prezentujemy efekty naszych starań.

Opieka senioralna

n Staramy się pozyskać 117 tys. zł na
odnowę parku w Siedlcu – II etap
Pozyskaliśmy prawie 30 tys. zł
(oświetlenie oraz budowa nowych
n T aką kwotę otrzymaliśmy na funkalejek). O środki staramy się w ramach
cjonowanie Gminnego Klubu Seniora
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Bykowie. Środki otrzymaliśmy
2014-2020.
w ramach Programu „Senior +”, edycja Walczymy!
2022.
n Staramy się pozyskać ponad 135 tys.
zł na zajęcia sportowe z elementami
Sport i rekreacja
gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia
z nauki pływania.
Pozyskaliśmy ponad 32 tys. zł
n Taka kwotę otrzymaliśmy na dofinan- Pomoc uchodźcom
sowanie do wynagrodzeń animatorów
Pozyskaliśmy 10 tys. zł
prowadzących zajęcia na boiskach
n Taką kwotę otrzymaliśmy na pomoc
Orlik 2012 w Kiełczowie, Łozinie
uchodźcom z Ukrainy. Środki otrzyi Brzeziej Łące. Fundusze otrzymaliśmy
maliśmy z Funduszu Solidarnościow ramach Programu Lokalny Animator
wego ze Stowarzyszenia Aglomeracji
Sportu 2022.
Wrocławskiej.
Walczymy!
n Staramy się pozyskać 166 tys. zł na
budowę crossowego toru rowerowego Ochrona Środowiska
(szeroka ścieżka gruntowa ze specjalnie
wyprofilowanymi pagórkami w formie Pozyskaliśmy pond 1,2 mln zł
n Staramy się pozyskać, razem z Fundnasypów ziemnych, przeznaczona do
cją Manufaktura Inicjatyw – Lider
jazdy na rowerze) wraz z małą architekprojektu, 1,5 mln zł na aktywizację
turą w Brzeziej Łące. O środki staramy
społeczną i zawodową cudzoziemsię w ramach Programu Rozwoju
ców.
Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Drogi

Infrastruktura budowlana

Pozyskaliśmy prawie 300 tys. zł
n Taka kwotę otrzymaliśmy na budowę
drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Rakowie. Środki otrzymaliśmy w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Walczymy!
n W ramach Programu Polski Ład
staramy się pozyskać 4,5 mln zł na
przebudowę drogi i budowę chodnika w Kępie oraz 5 mln zł na budowę
obwodnicy w Kiełczowie (w śladzie
ul. Kawowej).

Walczymy!
n Staramy się pozyskać 40 tys. zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siedlcu.
O fundusze staramy się w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2022
n W ramach Programu Polski Ład
staramy się pozyskać 8,5 mln zł na
rozbudowę i przebudowę szkoły
w Brzeziej Łące.

Młodzież
Walczymy!
n Staramy się pozyskać prawie
40 tys. zł na wyjazd studyjny do
gminy Tarnowo Podgórne Młodzieżowej Rady Gminy Długołęka.
W partnerstwie z parafią pw. św.
Michała Archanioła w Długołęce
o środki staramy się w ramach
planu działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.

Infrastruktura sanitarna
Walczymy!
n W ramach Programu Polski Ład
staramy się pozyskać 2 mln zł na
budowę kanalizacji sanitarnej w Ramiszowie (Przylesie).

n Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na
temat wsparcia ze środków europejskich. Podczas dyżuru pracownika
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich będzie można uzyskać informacje o aktualnych
możliwościach dofinansowania oraz o zasadach ubiegania
się o wsparcie. W szczególności zapraszamy osoby fizyczne,
planujące zakładanie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców. Konsultacje odbędą się 11 maja br. w Urzędzie
Gminy Długołęka (mała sala konferencyjna) w godzinach
od 11.30 do 14.30.
Gdzie uzyskać informację o dofinansowaniach?
Wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani otrzymaniem dotacji/pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności,
zapraszamy na naszą stronę internetową. W zakładce
Informacja europejska znajduje się informator dotacyjny,
w którym zamieściliśmy także dane kontaktowe do instytucji, w których można uzyskać pomoc.

Ochrona środowiska
Walczymy!
n Staramy się wygrać konkurs „Ładowarka w każdej gminie”. Nagrodą
jest budowa dwóch stacji ładowania
pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy urzędzie gminy oraz
w parku w Szczodrem.

Zachęcamy także do śledzenia nas na Facebooku (www.
facebook.com/wdlugolece) oraz stronie internetowej
(www.gmina.dlugoleka.pl). Na bieżąco zamieszczamy
tam informacje dotyczące dofinansowań dla naszych
przyszłych lub obecnych przedsiębiorców.
Kamila Zaustowicz

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

Paweł Kościółek

Młodzi osiemnastoletni

fot. Paweł Kościółek

Bartosz Samstyko (w środku)

Szymon Ponitka (trzeci z prawej)

fot. Paweł Kościółek

cieszy fakt, że nasza szkolna młodzież poradziła sobie z nimi tak
dobrze. Chyba jeszcze bardziej
budujące jest to, że wielu uczniów
interesuje się sprawami funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego. Kto wie, może
wśród nich są przyszli wójtowie,
burmistrzowie lub prezydenci?
Dziękujemy pedagogom zaangażowanym w organizację konkursu
z Anną Zagórską na czele, która od
lat krzewi wśród uczniów szkoły
z Długołęki postawy obywatelskie. Zwycięzcą konkursu został
Szymon Ponitka, który wyprzedził
Marikę Wójcik i Bartosza Samstyko, jednak wszyscy uczestnicy zasłużyli na uznanie. Różnice punktowe były naprawdę niewielkie.

fot. Paweł Kościółek

Pamiętacie o naszej akcji skierowanej
do osób, które uzyskały pełnoletność?
30 marca odwiedzili wójta Wojciecha
Błońskiego Zuzanna Oblęgór z Kamienia, Arkadiusz Świerczyński z Tokar
i Michał Andrejczuk ze Skały.
18-latkowie podzielili się swoimi pasjami, opowiedzieli o swoich
talentach i życiu w naszej gminie.
Zuzanna realizuje się w liceum
gastronomicznym, a Arek i Michał
uczęszczają do Lotniczych Zakładów Naukowych.
Tego samego dnia z kolei wójt
odwiedził młodych samorządowców z Długołęki. Bo tak już można nazwać uczniów klas ósmych
SP im. Jana Pawła II, którzy wzięli
udział w konkursie z wiedzy o samorządzie. Pytania nie należały
do najłatwiejszych, tym bardziej

fot. Paweł Kościółek

To był dzień
naszej młodzieży

Marika Wójcik (druga z prawej)
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Z życia gminy

Ekorozwiązania w komunikacji

zbiorowej naszej gminy

Solaris Urbino 18 electric niedawno pojawił się pod urzędem gminy Długołęka
jako przykład ekologicznych rozwiązań
w komunikacji międzygminnej. To dobre
rozwiązanie?
Waldemar Wlazło: Jest to autobus w stu procentach elektryczny, czyli całkowicie zeroemisyjny,
napęd na koła jest przekazywany
z silników elektrycznych, które są
zasilane z baterii. Pojemność baterii zależy od potrzeb przewoźnika
i może wystarczać w przeciętnym
pojeździe na 150-250 kilometrów
podróży. Pozostaje zatem kwestia
zasilania prądem. Można go magazynować w postaci wspomnianych
baterii, ale można go również dostarczać z zewnątrz – przez kabel
plug-in w zajezdni lub pantograf
np. na pętli autobusowej. Kolejnym
krokiem jest zabudowanie ogniwa
paliwowego wodorowego na dachu
takiego pojazdu i wtedy prąd jest
produkowany na pojeździe. Ogniwo
zwiększa zasięg do 350 km. W tym
przypadku można powiedzieć, że
jest to najwyższa z możliwych technologii dostępnych na rynku. Duża
część energii w takim autobusie
pozyskiwana jest w wyniku rekuperacji, w skrócie mówiąc – w wyniku
odzyskiwania energii hamowania.
W sprzyjających warunkach moż-
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fot. Łukasz Haraźny

W lutym pod urzędem
gminy w Długołęce
gościliśmy przedstawicieli
firmy Solaris i ich
przykładowy model
autobusu elektrycznego
Solaris Urbino 18. O jego
wadach, zaletach,
przystosowaniu dla osób
z niepełnosprawnościami,
rozmawiamy z panem
Waldemarem Wlazło
– dyrektorem sprzedaży
regionu południowozachodniego w kraju.

Duża część
energii w takim
autobusie
pozyskiwana
jest w wyniku
rekuperacji,
w skrócie
mówiąc –
w wyniku
odzyskiwania
energii
hamowania.
W sprzyjających
warunkach
można jej
odzyskać
nawet do 30%

Waldemar Wlazło osobiście zaprezentował zalety Solaris Urbino 18 electric podczas wizyty w Długołęce

na jej odzyskać nawet do 30% potrzebnej autobusowi.

Czy kierowcy przechodzą jakiś dodatkowy kurs jazdy takim autobusem?
WW: Kurs to za duże słowo. Szkolenie jest opłacalne dla kierowców, ale z samej techniki jazdy.
Jazda z rekuperacją jest istotna,
bo daje w konsekwencji większy
zasięg przejazdu.
Powiedzieliśmy o mocnych stronach,
jakie są zatem słabe?
WW: Poza faktem, że trzeba takie
pojazdy cały czas doładowywać,
bardzo dużo energii zużywanej

jest na ich ogrzewaniu i chłodzeniu. Dla przykładu, zimą nawet 30% energii jest zużywanej
w ten sposób – trzeba przecież
zapewnić ciepło w środku, a nie
ma możliwości – jak choćby
w spalinowym pojeździe – wykorzystać ciepła odpadowego
z silnika spalinowego. Tutaj trzeba je po prostu wyprodukować.
Standardowym
rozwiązaniem
jest bojler elektryczny. Rozwiązaniem, które w Polsce jest stosowane powszechnie, jest dodatkowe ogrzewanie spalinowe, ono
się uruchamia kilka razy w roku
– ale jedynie jako wspomagające

system elektryczny, by nie ograniczać zasięgów autobusów.

Ile w naszym kraju jeździ już takich pojazdów?
WW: W samej Warszawie porusza się ich około 160 – to lider na
rynku. Goni ją Kraków, Jaworzno
i duży postęp wykonała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
Myślę, że w skali kraju będzie już
ponad 600 takich pojazdów. To
przyszłość komunikacji zbiorowej.
Mówił Pan, że wydajność takiego Solarisa to do 250 km. To niewiele.

WW: To zależy od baterii i rzecz
jasna sposobu jazdy kierowcy. Należy jednak pamiętać, że
wspomniany autobus przegubowy zużywa ok. 150 kWh na 100
km. To – nawet przy obecnych cenach prądu – ok 40 - 50 % kosztów mniej, niż utrzymanie diesla.

Jak długo trwa ładowanie takiego pojazdu?
WW: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od rodzaju,
wielkości baterii i od mocy ładowania. Proces ładowania baterii
powinien odbywać się nocą, przyjmowane są wymagania pełnego

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Autobus przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

naładowania do 7 godzin. Po prostu podłącza się kabel do pojazdu
i czeka aż się naładuje – nie trzeba
nadzorować. Są również sposoby szybkiego ładowania – przez
wspomniane wcześniej pantografy, które używają do tego celu
prądu na poziomie 200 ale i nawet
800 KW, co oznacza, że naładowanie takiego pojazdu może trwać
zaledwie trzy kwadranse.

Zaraz zapala mi się lampka, że musi być
jakieś ale…
WW: Jak ze wszystkim, co jest
szybsze i skuteczniejsze. Przyłącze do ładowarki pantografu
o mocy na poziomie 800 KW spowoduje na pewno bardzo duży
chwilowy pobór prądu – jest to
porównywalne do zasilania średniej wielkości galerii handlowych.

ze Skandynawii, produkują go, na
przykład, wykorzystując systemy
fotowoltaiczne, wiatraki lub za
pośrednictwem biogazu. Więc da
się produkować „zieloną” energię.
W mojej ocenie to nie jest jednak
dyskusja, która skierowana powinna być do producentów pojazdów, a instytucji, które kształtują swoją politykę energetyczną.
Utylizacja baterii też nie stanowi
większego problemu. Obowiązkiem producenta pojazdu jest ich
odebranie od użytkownika. Moż-

fot. Łukasz Haraźny

fot. Łukasz Haraźny

Z życia gminy

Wójt Wojciech Błoński osobiście poznał zalety elektryka

na je później wykorzystać jako
magazyny energii, są na rynku
firmy, które się tym zajmują.

Skoro żywotność elektrobusów to zaledwie 250 km, to czy można powiedzieć,
że na dziś rozmawiamy o komunikacji na
krótkie dystanse?
WW: Nie, gdyż – jak już wspomniałem - jest to jedynie kwestia
sposobu ładowania baterii.
Ale przecież tych stacji doładowywania
jest dziś niewiele…

WW: Te realizacje, które istnieją,
rzeczywiście dedykowane zostały
pod konkretne zamówienia miast.
Ale naprawdę dziś jest ich już trochę. To oczywiście kropla w morzu
potrzeb, ale nie jest źle. Wierzę też,
że kolejne samorządy sięgać będą
po te rozwiązania, gdyż na koniec
chodzi o nasze środowisko.

WW: Dokładnie tak. Musimy się
o każdego pasażera troszczyć,
dlatego producenci wykorzystują
odpowiednią aranżację wnętrz.
Niska podłoga, jaskrawe oznaczenia treści, poręcze na odpowiedniej wysokości, miejsce dla
wózków, łatwy dostęp do przycisków informujących kierowcę
o chęci opuszczenia pokładu. No
i praktycznie brak hałasu i wibracji.

Ważne jest też wyposażenie wewnętrze
pojazdu, nie da się ukryć, że wiele kwestii przemyślanych jest pod kątem osób
z niepełnosprawnościami.

Rozmawiał
Paweł Kościółek

Czy te pojazdy są rzeczywiście korzystne dla środowiska? Dużo mówi się
właśnie o poborze prądu, ale też o konieczności utylizacji baterii, co nie jest
łatwe i tanie.
WW: Są zeroemisyjne w miejscu
eksploatacji. Oczywiście słusznie
pan zauważył, że trwają dyskusje
na temat produkcji samego prądu, który z kolei u nas w kraju
jest produkowany w większości
w sposób mało ekologiczny (węglowy), ale nasi klienci, choćby

Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 

fot. Łukasz Haraźny

Jaki jest koszt produkcji elektrobusa?
WW: Jest dwukrotnie wyższy od
autobusu dieslowskiego. Trzeba
szacować wydatek rzędu ok. 2 milionów złotych.

W samej Warszawie
porusza się ich około
160 – to lider na
rynku. Goni ją Kraków,
Jaworzno i duży
postęp wykonała
Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia. Myślę,
że w skali kraju
będzie już ponad 600
takich pojazdów.
To przyszłość
komunikacji
zbiorowej.

Elektryk prezentuje się naprawdę dobrze. To przyszłość w komunikacji zbiorowej
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Poznajmy się bliżej

Gratulował kanclerzowi, chronił papieża.

Dziś jest sołtysem Pietrzykowic

fot. archiwum prywatne artura grzybowskiego

S

Domowe królestwo naszego bohatera. Na ścianach wiszą liczne trofea z polowań

Z Helmutem Kohlem
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Anektował część Brzeziej Łąki

Chroniąc Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich

fot. archiwum prywatne artura grzybowskiego

Praca sołtysa to tak naprawdę codzienne wykonywanie wielu obowiązków. Odbieranie telefonów, in-

formowanie o bieżących sprawach,
spotkania sołeckie. Artur Grzybowski ma ambicję stworzenia centrum
lokalnych spotkań w Pietrzykowicach, dlatego w tym celu musiał…
zaanektować 25 arów Brzeziej Łąki.
- Nie ja sam, zaangażowane były
wspomniane osoby z gminy i niektóre
z rady sołeckiej, jak choćby przewodniczący Wojciech Reszel, moja prawa
ręka – osoba, bez której wszystkie
inwestycje nie mogłyby zostać zrealizowane w tak szybkim tempie. Mówię
to oczywiście z przymrużeniem oka,
bo nie byłoby to możliwe bez włodarzy sąsiadującej z nami miejscowości.
Wszyscy mamy jednak świadomość,
że gramy do jednej bramki i inwestycja w centrum lokalnej aktywności sprzyjać będzie nam wszystkim.
„Brzezia” ma w planach postawienie
choćby skateparku, więc musimy
współpracować – rozwiewa wątpliwości i szybko dodaje. - Mieszkam
w Pietrzykowicach od 10 lat, trafiłem
tutaj bezpośrednio po kilkuletniej
przygodzie zawodowej na Wyspach
Brytyjskich, ale urodziłem się na Starym Mieście we Wrocławiu, a dorastałem na Osiedlu Kiełczowskim, więc
znam te koneksje. Myślę jednak, że
czasy, kiedy na dyskotece w remizie
przysłowiowe sztachety szły w ruch,
już minęły. Dziś musimy się integro-
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Gmina Długołęka to 41 niezwykłych sołtysów. Dziś prezentujemy jednego z nich.
To człowiek aktywny, o wielu pasjach z często wyrazistym poglądem na życie.
Zawsze mówi, to co myśli, a że z niejednego pieca chleb jadł, z przyjemnością
się go słucha. Przed laty dbał m.in. o bezpieczeństwo Jana Pawła II, prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego, czy premiera Józefa Oleksego. Dziś zależy mu na
spokoju ducha mieszkańców niewielkiej miejscowości w gminie Długołęka. Panie
i panowie. Przed Wami Artur Grzybowski.

ołtysem został w 2019 roku
i już wtedy stojąc przed
mieszkańcami obiecywał dwa
priorytetowe działania – chodnik
wzdłuż całej miejscowości dodatkowo łączący Pietrzykowice
z Brzezią Łąką oraz progi zwalniające na drodze głównej. Jest początek 2022 roku, a oba projektu już
dawno funkcjonują. - Zależało mi,
żeby trasa wewnątrz naszej miejscowości, będąca jednym z ciągów
komunikacyjnych pomiędzy Oleśnicą, a Wrocławiem, była bezpieczna. Dziennie przez Pietrzykowice
przejeżdżały setki samochodów ze
znaczną prędkością. Do tragedii mogło dojść w każdym momencie. Przy
współpracy z wójtem Wojciechem
Błońskim oraz wicewójt Joanną Adamek zdecydowaliśmy o poprawie
bezpieczeństwa w tym miejscu. Powstał chodnik łączący Pietrzykowice
z Brzezią Łąką oraz progi zwalniające na trasie głównej. To był priorytet,
ale to rzecz jasna nie koniec działań,
a dopiero początek. Cieszę się na tak
spektakularny początek.– wspomina
sołtys Pietrzykowic.

Artur Grzybowski wiedziałby jak zachować się z bronią w stanie zagrożenia życia
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Poznajmy się bliżej

Panie, co on gotuje!

Chronił papieża i gratulował
kanclerzowi

Grzybowski w przeszłości był
policjantem. Pracował w pionie
kryminalnym i reprezentował
Komendę Wojewódzką we Wrocławiu. Zajmował się sprawami
kryminalnymi, ale również ochroną tzw. vipów, którzy przybywali
na teren Dolnego Śląska. Czynnie
brał udział we wszelkiego rodzaju akcjach specjalnych, więc
miał okazje poznać wyjątkowych
ludzi – kanclerza federacji Niemiec Helmuta Kohla, prezydenta
Lecha Wałęsę, premiera Józefa
Oleksego, prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego, czy Arcybiskupa
Bartłomieja I – prawosławnego
patriarchy Konstantynopola. Kanclerzowi Niemiec miałem nawet okazję gratulować osobiście
tytułu doktoratu Honoris Causa
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, natomiast
najpiękniejsze emocje związane
były z ochroną papieża w trakcie pielgrzymki w naszym kraju. Ogromna odpowiedzialność
– przekonuje. A co, gdyby dziś
w wyniku agresji Rosji na Polskę musiał bronić ojczyzny? - Po
pierwsze. Mam nadzieję, że nigdy
do takiej sytuacji nie dojdzie. Jesteśmy w NATO, w UE i dzięki Bogu.
Ale gdyby tak się stało, wybrałbym
się do lasu. Tam się czuje najlepiej,
ale nie podczas grzybobrania, tylko z bronią w ręku i wiedziałbym
jak się z nią zachować w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia. Wróg
z pewnością miałby duże problemy, żeby ten las opuścić! – kończy
sołtys Pietrzykowic.

W lesie sołtys Pietrzykowic czuje się jak ryba w wodzie
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Chyba przez myślistwo, które
jest jego pasją. Na każdym kroku
podkreśla, że jestem samoukiem,
nie wyniósł miłości do „pichcenia” z domu rodzinnego. Po
prostu, to co w niewielkiej części upoluje, lubi
przyrządzić, podgląda
Roberta
Makłowicza,
czyta, eksperymentuje,
ludziom jego potrawy
smakują i wcale się
z tym nie kry-

za które koła łowieckie muszą płacić
niejednokrotnie potężne odszkodowania. Na tym etapie ekosystemy
nie są wstanie sobie poradzić z tym
problemem – wyjaśnia.

fot. archiwum prywatne artura grzybowskiego

wać. A o
integracji sołtys
Pietrzykowic wie sporo. Pracując przez wiele lat w Peterborough
w Anglii spotkał się z nietypową
formą spędzania wolnego czasu
z sąsiadami przy wspólnym stole na
środku… ulicy. - Sąsiedzi raz w roku
wystawiali stoły i krzesła i przynosili
ze sobą to, co mieli w domu. Ja odpowiedzialny byłem za grilla i szybko
zostałem ulubieńcem miejscowych.
Zawsze miałem najwięcej jedzenia
wokół siebie i chętnych to konsumowania. Dziś mamy swoją „Ulicznicę”
w Pietrzykowicach – cieszy się „Grzybek”.

ją. – Panie, co ten nasz
sołtys gotuje, to przechodzi ludzkie pojęcie.
Palce lizać – mówi
jeden z sąsiadów spotkany przy okazji materiału. Artur Grzybowski
do kuchni trafił z lasu,
gdzie najczęściej spotkać można go w trakcie
polowania. Nie każdy
jednak jego pasję podziela: - Zawsze komuś się to
nie będzie podobało. Mam
świadomość, że coraz więcej ludzi zostaje weganami,
czy wegetarianami. Wiem,
że znajdą się też tacy, którzy
stwierdzą, że w pewnym sensie jesteśmy oprawcami. Ale
jeśli spojrzymy na to od strony
historycznej, to przecież od zarania
dziejów człowiek polował. Przecież
musiał żyć, co za tym idzie jeść i pobierać białko w postaci zwierzęcej.
Ludzie, co niedzielę w kuchni ubijają
kotlety schabowe na obiad, ale gdy
ich zapytasz, skąd wzięli mięso, to
udają, że zerwali z kwiata paproci,
albo, że to świnki dostarczają mięso,
które przecież po to są hodowane.
Proszę mi uwierzyć, że większe katusze przeżywa świnia podczas uboju,
niż trafiony w trakcie polowania dzik.
Poza tym należy pamiętać, że praca
myśliwych jest jasno określona przepisami prawa i wielu przypadkach
ma na celu regulację danej populacji
– zarówno dzików, jak i zwierzyny płowej, której
z każdym rokiem
przybywa, która
przyczynia
się
do
znacznych
zniszczeń
w
uprawach wielkoobszarowych,

Praca myśliwych jest jasno określona przepisami prawa
Odwiedź nasz profil na: www.facebook.com/wdlugolece 
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Kolejny sukces teatru „Blejkatt”
W dniach 26 i 27 marca
w ramach Międzynarodowego
Dnia Teatru w Nysie odbył
się coroczny, ogólnopolski
przegląd teatrów amatorskich
„Proscenium”. Wśród
13 grup teatralnych,
zakwalifikowanych do
przeglądu, wystąpił Teatr
Ruchu Blejkatt z Bielawy,
działający przy Gok Długołęka.

fot. GOK Długołęka

P

a wybitna kreacja sceniczna w wykonaniu Iwony Dzwończyk-Czemarnik zaowocowała zdobyciem
„Brązowego Gwoździa” w kategorii
gra aktorska.
Teatr Ruchu Blejkatt powstał na
początku października 2015 r., z inicjatywy Andrzeja Kozłowskiego, animatora kultury w Gminnym Ośrodku
Kultury w Długołęce. Skład zespołu
to 7 uzdolnionych pań z miejscowości Bielawa i Kamień. Grupa zrealizowała do tej pory sześć przedstawień:
spektakl pt. ”Oczekiwanie” o tema-

28 marca odbyła się 10. już akcja oddawania krwi na terenie naszej gminy,
organizowana przez Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Długołęka. Tym razem, z inicjatywy
właścicieli, zbiórka odbyła się przy
hotelu i restauracji „U Janów” w Długołęce.
Krwiodawcy z terenu gminy chętnie oddają krew, co ponownie ma
swoje odzwierciedlenie w liczbach. Akcja zgromadziła ponad
czterdziestu potencjalnych dawców, z czego trzydzieści osób podzieliło się bezcennym czerwonym
lekiem, ratującym życie. - Jedną
z misji naszego klubu jest pozyski-

wanie nowych krwiodawców. Cieszymy się, że podczas tej akcji było
ich dziewięciu – mówi prezes Klubu
HDK PCK Emil Sozański. - Restauracja „U Janów” stanęła na wysokości zadania, ponieważ każdy – po
oddaniu krwi – miał okazję przy kawie skosztować autorskiej szarlotki,
podawanej z lodami i owocami –
dodaje. Klub dziękuje wszystkim
zaangażowanym tego dnia w czynienie dobra, z personelem medycznym Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu na czele.

Laureaci szczęśliwi z otrzymanego wyróżnienia
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Agnieszka Boruta

Anna Patyk

bów). Zbieramy również odzież
w bardzo dobrym stanie lub
nową. Chcący wesprzeć uchodźców finansowo, mogą skorzystać z możliwości przekazania
pieniędzy w ramach zbiórki
publicznej „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” (zarejestrowanej
w MSWiA pod nr 2022/773/KS)
na nr konta 06 9584 1021 2003
0303 2671 0001 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, tytułem „Pomoc
na rzecz uchodźców z Ukrainy”.
Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób włączyli
się już w akcję wsparcia uciekających przed wojną. Dobro wraca!
AB

fot. Emil Sozański

W nagrodę
była szarlotka

tyce bożonarodzeniowej - premiera
grudzień 2015 r., „Przebudzenie”
dramat - premiera kwiecień 2016
r., „Znachorka” tragikomedia – premiera maj 2017 r. „Wykluczeni” dramat – premiera październik 2018 r.,
„Okruchy życia” dramat – premiera listopad 2019 r. oraz wcześniej
wspomniany premierowy spektakl
„ Obrazy” , który powstał po długiej
przerwie spowodowanej pandemią.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

W urzędzie cały czas trwa zbiórka długoterminowej żywności dla
uchodźców z Ukrainy, którzy będą
korzystać z miejsc noclegowych,
przygotowanych przez gminę Długołęka.
Zbiórka trwa w godzinach otwarcia budynku, tj. poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek w godz.
7.30 - 15.30; środa w godz. 8.30
- 16.30. Co jest potrzebne? Długoterminowa żywność, mleko,
soki, produkty spożywcze - pakowane zbiorczo (np. zgrzewka
mleka lub karton makaronu będą
bardziej przydatne niż pojedyncze sztuki różnych produktów),
artykuły higieniczne pierwszej
potrzeby (np. szczoteczki do zę-

Nie ma się czego bać, zdaje się mówić ten dyskretny uśmiech

fot. Emil Sozański

rowadzony jest przez Andrzeja Kozłowskiego, zawodowego mima, byłego aktora
Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Henryka Tomaszewskiego, w jego
skład wchodzą: Iwona Dzwończyk-Czemarnik, Teresa Domżalska,
Barbara Skóra, Leokadia Idzi, Beata Wojewódzka, Jolanta Soter,
i Ewa Tril. Blejkatt po raz 1. wziął
udział w przeglądzie w listopadzie 2017 roku, ze spektaklem
„Przebudzenie”, który zdobył wyróżnienie oraz nagrodę finansową, następnie w 2018 r. spektakl
„Wykluczeni” i 2019 r. spektakl
„Okruchy życia” uplasowały się na
3. miejscu. W tym roku Blejkatt zaprezentował premierowy spektakl
pt.:”Obrazy”, który zachwycił jury,

Pomoc
na różne
sposoby

Taki dzień sprawia, że uśmiech nie schodzi z twarzy. To bardzo dobrze - ratujemy życie!
Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

