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Na dzień dobry
Niektórzy twierdzą, że życzenie „oby przyszło ci żyć 
w ciekawych czasach” nie dość, że w swojej istocie jest dość 
perfidne, to obecnie spełnia się jak nigdy dotąd. A co na to 
nasi Czytelnicy? 

W każdym razie wszystkim, również tym, którzy są 
„za” a nawet „przeciw”, chciałbym na starcie 2022 roku, 
przypomnieć fragment „Kodeksu człowieka pobłażliwego” 
autorstwa Stefana Kisielewskiego.

„Człowiek pobłażliwy musi w swej pobłażliwości zrobić 
jeden wyjątek: nie wolno mu pobłażać samemu sobie. 
Pobłażliwość bowiem osiągnąć można jedynie, zwalczywszy 
takie właściwości swojej natury, jak: nadmierną miłość 
własną, zaborczość, egotyzm, egoizm, skłonność do pychy 
i wywyższania się ponad innych, skłonność do przyznawania 
swojej osobie większych i w ogóle odmiennych praw niż 
innym osobom”.

Jan Wawrzyniak - redaktor naczelny

JAK GRAŁA WOŚP 
W SIECHNICACH
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku grała 
już po raz 30. Pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, zbierano 
pieniądze na leczenie wzroku u dzieci, podniesienie 
standardów diagnostyki. Wśród ludzi o „wielkich sercach” 
- pomimo nie sprzyjających tym razem warunków 
atmosferycznych - tradycyjnie nie zabrakło mieszkańców 
z naszej gminy. 

Ciąg dalszy na str. 3 

NA WIECZNĄ  
RZECZY PAMIĄTKĘ
W Łukaszowicach, jednej z najmniejszych miejscowości 
Gminy Siechnice, mieszkańcy i Rada Sołecka wystąpili z 
ciekawą inicjatywą. Chcą upamiętnić osoby, które żyły w tej 
wiosce w kilkudziesięciu ostatnich latach. Na ogrodzeniach 
w centrum pojawiły się banery z przesłaniem „Na wieczną 
rzeczy pamiątkę”.

Czytajcie w kolejnym wydaniu „PULSU”

SZYBCIEJ DOJEDZIEMY 
DO WARSZAWY I POZNANIA
W prawie 70 procentach zaawansowana jest już budowa 
10 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 455 Łany 
- Długołęka. Wschodnia Obwodnica Wrocławia znacząco 
poprawi szybkość i komfort jazdy z naszego kierunku do 
Warszawy oraz Poznania. Zgodnie z umową zakończenie 
robót powinno nastąpić w listopadzie br. 

Duże prędkości –  
wielkie emocje

CPK i KDP – te skróty z upływem czasu są coraz częściej 
na ustach wielu mieszkańców. Przede wszystkim Siechnic, 
Świętej Katarzyny, Groblic, Zębic, Kotowic. Wszędzie 
tam gdzie ludzie już wręcz naskórkowo odczuwają 
możliwy negatywny wpływ wielkiej krajowej inwestycji 
(Centralny Port Komunikacyjny, Kolej Dużych Prędkości) 
na ich codzienne życie w lokalnych uwarunkowaniach. 
Towarzyszą temu wielkie emocje. Sporo osób odczuwa 
zagrożenie, obawę, irytację. To w pełni zrozumiałe skoro 
przyszłość wciąż jawi się jako nieprzewidywalna i kojarzy 
się z jakąś formą utraty – domu, gruntu, naturalnego 
środowiska, spokoju, ciszy, dostępu do niektórych usług. 
Nic dziwnego, że na naszym terenie, wśród kilkudziesięciu 
rozmówców, nie udało się nam natrafić na ani jednego 
entuzjastę CPK i KDP, choć część osób podkreślała, że 
Polska powinna się móc rozwijać.

(dokończenie na str. 7)

II Otwarte Mistrzostwa Gminy Siechnice
w Narciarstwie Alpejskim

06 marca 2022

Stok narciarski “Mieszko - M3”
przy Hotelu Zieleniec w Zieleńcu

informacje i zapisy: www.skiracingclub.pl

Patronat medialnyPatronat Honorowy

Burmistrz Siechnic

Narciarze  
alpejczycy  
na start!
Oryginalny, odważny pomysł pojawił się w Biestrzykowie przed rokiem. I co 
najważniejsze udało się go zrealizować! Grupa pasjonatów narciarstwa pomimo 
pandemicznych utrudnień, zorganizowała Pierwsze Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Siechnice w Narciarstwie Alpejskim. W tym roku 6 marca dojdzie 
do skutku druga edycja imprezy, propagującej zdrowy styl życia oraz lokalną 
aktywność. Rozmawiamy o niej z prof. Jackiem Szepietowskim, znanym 
lekarzem, który prezesuje klubowi Ski Racing Club w Biestrzykowie.

(ciąg dalszy na str. 6)

„Human Smart Citi”
W ubiegłym roku informowaliśmy 
już w „Pulsie”, że ma miejsce 
,,Realizacja pilotażowego projektu 
wdrożenia rozwiązań Smart City dla 
Gminy Siechnice z uwzględnieniem 
strategii rozwoju gminy”. Jest on 
współfinansowany ze środków budżetu 
państwa oraz Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 
w ramach naboru „Human Smart Cities. 
Inteligentne miasta współtworzone przez 
mieszkańców”.  To projekt partnerski, 
we współpracy z zespołem pracowników 
naukowych Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Inżynierii 

Biomedycznej Akademii Górniczo - 
Hutniczej w Krakowie. 

Do jego wiodących tematów zalicza 
się: Internet rzeczy; wsparcie procesów 
partycypacji społecznej oraz inteligentne 
rozwiązania w zakresie zrównoważonej 
mobilności w obszarze funkcjonalnym 
miasta, obejmujące m.in. zarządzanie 
zasobem komunalnym, elektromobilność, 
systemy monitorowania ruchu 
samochodowego na obszarze miasta 
Siechnice oraz monitoring jakości 
powietrza.

(dokończenie na str. 3)

fot. Wolontariusz WOŚP
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firmy, przedsiębiorcy
POZNAJMY SIĘ DZIEJE SIĘ

Elżbieta Wawrzyniak

tel. kom. 602 176 079

elwawrzyniak@agentpzu.pl

R R 

Spółka PETER-LACKE Polska, specjalizująca się w produkcji lakierów i farb jest jedną z większych firm 
w naszej gminie. Jej twórca, współwłaściciel, prokurent - Peter Pilat, zapytany o receptę na sukces w biznesie 
ani chwili nie zastanawia się nad odpowiedzią. Przekonuje, że przede wszystkim potrzebny jest dobry pomysł 
i podejmowanie efektywnych decyzji. Również umiejętność odczytywania rynkowych uwarunkowań, dostrze-
gania szans, przewidywania perspektywicznych trendów. Na pewno trzeba mieć też odwagę inwestowania, 
chęć rozwoju. Ale nawet to wszystko byłoby niewystarczające bez choćby odrobiny szczęścia - do współpracow-
ników, kooperantów, realizowanych projektów.

Zapewne nie od razu zdajemy sobie 
sprawę z tego - co ma duże znacze-
nie dla zrozumienia charakteru 
firmy - że polska spółka zlokalizo-
wana w  Św. Katarzynie jest częścią 
dużej korporacji o  zasięgu świato-
wym. PETER-LACKE rodzinna 
firma z  ponad 100 letnią tradycją 
w  branży chemii przemysłowej ma 
swoją główną siedzibę w Niemczech, 
w  Westfalii Wschodniej. Z  kolei 
kilkanaście jej spółek zależnych 
i centrów serwisowych działa m.in. 
w  USA, Chinach, Indiach, Rosji, 
Turcji, Brazylii, Korei, Francji. Stwo-
rzono silną biznesową sieć i  rozpo-
znawalną markę. Realną korzyścią 
dla wszystkich tych podmiotów jest 
możliwość czerpania profesjonal-

nych wzorców, wzajemnej wymiany 
doświadczeń. 

„Gen” globalnego stylu i  wynika-
jący z  niego rozmach w  sposobie 
funkcjonowania PETER-LACKE 
Polska spółka z  o.o. jest wyraźnie 
dostrzegalny. Spółka, pomimo 

trudnych gospodarczych uwarun-
kowań, związanych z  pandemią 
koronawirusa, rozpoczęła w  lipcu 
ubiegłego roku dużą inwestycję 
w  Siechnickim Parku Przemysło-
wym, przy ul. Kwiatkowskiego 20. 
Na prawie 3,5 hektarowej działce 
szybko „rośnie” nowa siedziba 
firmy. W nowocześnie zaprojekto-
wanych budynkach o powierzchni 
prawie 7 tys. m.kw znajdzie swoje 
miejsce zmodernizowana pro-
dukcja, innowacyjne laboratoria, 
przestrzenne biura, pomieszczenia 
socjalne i rozległe magazyny. Spół-
ka poważnie traktuje powinności, 
wynikające ze społecznej odpowie-
dzialności biznesu, chce korzystnie 
oddziaływać na naturalne środo-
wisko. Zamontowane panele foto-
woltaiczne umożliwią pozyskanie 
300 KW energii.

- Inwestycja związana jest z  trans-

formacją także z  uwzględnieniem 
częściowej robotyzacji i  automa-
tyzacji. Jednocześnie umocnimy 
też swoją pozycję w  korporacyjnej 
grupie, skuteczniej sprostamy wciąż 
rosnącym oczekiwaniom klientów 
- mówi Daniel Zaucha, prezes i dy-
rektor zarządzający spółki PETER-
-LACKE Polska. 

Firmie funkcjonującej w  Św. Ka-
tarzynie - a  już za niedługi czas 
w  Siechnicach - można by nadać 
swojsko brzmiące miano „króle-
stwa lakierów”, produkowanych na 
bazie różnych surowców. W palecie 
kolorystycznej, znajduje się prawie 
7 tysięcy odcieni, które na prze-
strzeni wielu lat, zostały wykorzy-
stane w  kilkudziesięciu tysiącach 
rodzajów lakieru. Powleka się nimi 
powierzchnie metalowe, tworzywa 
sztuczne, drewno, szkło. Trudno 
sobie nawet do końca wyobrazić, 
że zarówno w  wymiarze lokal-
nym jak i globalnym, lakiery w tak 
wielkim zakresie, towarzyszą nam 
w codziennym życiu. Mają bowiem 
zastosowanie w  wielu gałęziach 
przemysłu: motoryzacyjnym, ko-
smetycznym, spożywczym, budow-
lanym. Dominują wśród nich mar-

ki prestiżowe, powszechnie znane 
każdemu konsumentowi. Dlatego 
bez przesady stwierdzić można, że 
PETER-LACKE Polska ma w  tej 
globalnej ofercie cząstkę swojego 
wymiernego udziału. To jakby „po-
zostawianie wokół lakierowanego 
śladu” lub wręcz „lakierowanie ota-

czającego nas świata”. Produktów 
firmy nie ma w  hurtowniach, są 
dostarczane bezpośrednio na linie 
produkcyjne.

Menedżerowie spółki uświada-
miają, że na dobry finalny efekt 
w  postaci zadowolenia kontra-
hentów i  klientów, wpływa wiele 
pracochłonnych czynności, wy-
magających odpowiedzialności 
i  profesjonalizmu. W  przypadku 
lakierów nie chodzi tylko o walory 
estetyczne. Bardzo ważne są też te 
użytkowe – odpowiednia odpor-
ność na korozję, przyleganie brudu, 
na oddziaływanie światła, wilgoci, 

temperatury, środków chemicznych. 
Konieczna jest odpowiednia wy-
trzymałość na ścieranie, drapanie, 
uderzenie lub napór (np. strumień 
wody pod ciśnieniem). Przez pola-
kierowaną samochodową klamkę 

musi swobodnie przenikać sygnał 
z pilota. Nic dziwnego, że wdrożenie 
lakieru do nowego modelu pojazdu 
potrafi trwać 2 lata, że trzeba prze-
prowadzić nawet 50 różnych testów. 

- Laboratoryjne badania wykonuje-
my także we współpracy z  centralą 
w  Niemczech - informuje prezes 
spółki Daniel Zaucha - Ważna jest 
jakość, precyzja, niezawodność te-
stów. Podtrzymujemy partnerskie 
relacje z  naszymi klientami, którzy 
uczestniczą w  procesie wdroże-
nia. Obdarzając się wzajemnym 
zaufaniem, stajemy się wystarcza-
jąco konkurencyjni na krajowym 
i  zagranicznym rynku. Szanujemy 
wszystkich zleceniodawców, udzie-
lamy gwarancji dobrego użytkowa-
nia. Potrafimy elastycznie reagować 
na potrzeby klienta. Mam na myśli 
wielkość dostaw, równie dobrze 
może to być 25 kg i 10 ton, jak i szyb-
kie tempo realizacji zamówienia, 
niekiedy w trybie awaryjnym.

W  PETER-LACKE spółka z  o.o. 
zatrudnionych jest prawie 40 osób. 
Część mieszka w Gminie Siechnice, 
podobnie jak prezes spółki Daniel 
Zaucha. Funkcjonuje w  niej 10 lat, 
zaczynał od kierownika zakładu. 
Awansował niedawno i jest dobrym 
przykładem, że ścieżka wewnętrznej 
kariery pozostaje drożna. Wiado-
mo już, że praca w spółce może być 
satysfakcjonującym wyzwaniem 
– w  laboratorium (chemicy, inży-
nierowie), w  dziale produkcyjnym, 
w magazynie, logistyce. 

- Wciąż potrzebujemy profesjonal-
nych, odpowiedzialnych pracowni-
ków, na niektórych stanowiskach 
od zaraz - przyznaje współwłaści-
ciel spółki Peter Pilat – Gdy zakoń-
czymy inwestycję chcemy znacząco 
zwiększyć zatrudnienie.

Jan Wawrzyniak

Tam „lakierują” nasz świat

Peter Pilat – współwłaściciel spółki (po prawej) i Daniel 
Zaucha – prezes oraz dyrektor zarządzający. Firmowe 
sprawy znają w każdym detalu

Nowa siedziba firmy szybko „rośnie”  
(budowa 26 stycznia z lotu ptaka i wizualizacja z projektu).

Do korporacji PETER-LACKE też wkracza robotyzacja.  
Jednak to ludzie są i pozostaną w niej najważniejszym ogniwem.

Rozpoczęła się budowa
Nowej EC Czechnica
Realizowany w  Siechnicach projekt, zostanie dofinansowany ze środków norwe-
skich MF EOG 2014-2021 w ramach obszaru priorytetowego Środowisko. Jest to jed-
na z kluczowych inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERA-
CJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE.

U zbiegu ulic Kościuszki i Stawowej, przygotowano już teren pod budowę wraz z zaple-
czem dla wykonawcy inwestycji. Prowadzone są roboty ziemne oraz prace przy przygoto-
waniu placów składowych i magazynowych. Przygotowywany jest także teren do robót 
palowych pod fundamenty akumulatora ciepła, turbin gazowych oraz turbiny parowej. 

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej po-
łowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie 
przez obecnie eksploatowane instalacje oraz kotłownię gazową nowej elektrociepłowni 
w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

Siechnicka inwestycja, wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. pla-

nowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. 
Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz przez NFOŚiGW.

(MI)

Intencją jest, aby zastosowanie 
- zwłaszcza w oparciu o środki 
Unii Europejskiej w ramach 
perspektywy finansowej 
2021-2027 - rozwiązań, 
związanych z wdrażaniem 
technologii smart, stanowiło 
jeden z istotnych sposobów 
na budowę przewag 
konkurencyjnych Gminy 
Siechnice - przede wszystkim 
w oparciu o zasoby miasta 
i jego obszaru funkcjonalnego. 
Najistotniejsze związane z tym 
cele, to efektywne zarządzanie 
zasobami komunalnymi, 
ograniczenie kosztów 
funkcjonowania gminy oraz 
polepszenie komunikowania się 
między mieszkańcami a gminą.

Jak tłumaczy Grzegorz Salwa, kie-
rownik Biura ds. Funduszy Ze-
wnętrznych w  Urzędzie Miejskim 
w Siechnicach, rozwiązania ,,smart” 
oparte o  nowoczesne systemy prze-
kazywania i  zarządzania danymi 
mogą być wykorzystane w wielu ob-
szarach działań. W  obszarze siech-
nickiego zainteresowania są między 
innymi:
• Społeczne i technologiczne inno-

wacje mieszkaniowe m.in. ener-
gooszczędność, polityka senioral-
na, projektowanie uniwersalne, 
zielone budownictwo;

• Inteligentne rozwiązania w  za-
kresie zrównoważonej mobil-
ności w obszarze funkcjonalnym 
miasta, obejmujące m.in. elek-

tro mobilność ze szczególnym 
uwzględnieniem publicznego 
bezemisyjnego zbiorowego trans-
portu miejskiego, systemy zarzą-
dzania i  monitorowania ruchu 
pieszego i kołowego oraz informa-
cji parkingowej;

• Inteligentne sieci (smart grids) do 
zarzadzania gospodarką komu-
nalną; tworzenie rozwiązań tele-
informatycznych do zarządzania 
sieciami przesyłowymi energii, 
ciepłowniczymi, gazowniczymi, 
sieciami wodociągowymi, gospo-
darką odpadami, oświetleniem 
ulic;

• Internet rzeczy (IoF – Internet of 
Things) jako narzędzie lepszego 
zarządzania miastem, w szczegól-

ności monitorowania jakości po-
wietrza, natężenia ruchu pieszego 
i kołowego, gospodarki odpadami, 
sieci przesyłowych, etc.

• Ekotechnologie i  ekorozwią-
zania – m.in. gospodarka cyr-
kularna, innowacyjne rozwią-
zania ekologiczne, ekomiasto 
– zintegrowane zarządzanie bio-
klimatyczne, przeciwdziałanie za-
nieczyszczeniu powietrza w  mia-
stach, które powinno zakończyć 
się katalogiem inwestycji w  ob-
szarze zielonej i niebieskiej infra-
struktury miejskiej. 

• Efektywne i  innowacyjne wyko-
rzystanie danych o mieście oraz 
jego mieszkańcach i  użytkow-
nikach (m.in. wykorzystanie big 

„urban” data, otwieranie danych, 
bezpieczeństwo danych w  syste-
mach inteligentnych, interopera-
cyjność, obywatelskie rozwiąza-
nia oparte na otwartych danych);

• Audyt miejski, w  szczególności 
tworzenie zintegrowanych baz 
danych.

Zanim w  kolejnych publikacjach 
przybliżymy co już w  niektórych 
wymienionych zakresach udało się 
w  Siechnicach zrobić, jakie działa-
nia pojawią się w  bliższej i  dalszej 
perspektywie warto przypomnieć 
punkt wyjścia. A były w nim wska-
zane w toku prac badawczych trendy 
długoterminowe i  lokalne problemy 
społeczno-ekonomiczne, występują-
ce na terenie gminy. Uwagę zwrócił 

bardzo duży i systematyczny wzrost 
liczby mieszkańców, co jest w  skali 
Polski unikalną tendencją. Na te-
renie Siechnic występują regular-
ne przekroczenia dopuszczalnego 
PM10, pyłu docelowego B(a)P (dane 
WIOŚ).W mieście wciąż działa elek-
trociepłownia węglowa. Przez teren 
miasta, przechodzą strategiczne 
dla Województwa Dolnośląskiego 
szlaki komunikacyjne - DK 94, oraz 
Wschodnia Obwodnica Wrocławia. 
Skutkuje to jednym z  najwyższych 
w regionie natężeń ruchu samocho-
dowego. 

CDN

Frapująca droga do „Human Smart Citi”
(dokończenie ze str. 1)

- Niestety działania były mocno 
okrojone ze względu na koronawi-
rusa, który od 2 lat mocno utrudnia 
planowanie – mówi Łukasz Kropski 
szef Sztabu Siechnice nr 4083 Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Co udało się przeprowadzić w  bieżą-
cym roku? 

22.01 - II turniej siatkówki dla doro-
słych w Hali Sportowej w Siechnicach. 
Z udziałem 12 zespołów. Wygrał AZS 

Malina, złożony z zawodników z po-
znańskich i gdańskich uczelni. Drugie 
miejsce zajęły Korki, trecie - Toxic 
Team. Podziękowania za organizację 
należą się dla Piotra Boconia. 

23.01 - eliminacje VI Turnieju Piłki 
Nożnej kat. OPEN w  Hali Sportowej 
w Siechnicach. Rywalizowało 8 zespo-
łów, z których 4 awansowały do finału 
w  dniu 29.01. Wygrał zespół Sancho 
Panza a  kolejne miejsca na podium 
zajęły, TB85 TEAM i  Energetyk 

Siechnice.

W dniach 29-30.01 odbył się VI Tur-
niej Piłki Nożnej w  kategoriach wie-
kowych 2009-2010, 2011/2012, 2013/14 
i  2015. Uczestniczyły między innymi 
drużyny - AP Kolektyw Radwanice, 
Olimpia Żerniki, AP Oleśnica, Ga-
lacticos Oława, KS Semafor Brochów, 
Trick Sołtysowice, Piast Żerniki.

Podczas turniejów można było napić 
się kawy, herbaty oraz uraczyć przygo-
towanymi przez pomocne mieszkan-
ki Gminy Siechnice ciastami a  także 
pączkami z  Piekarni Skaczewski. Za 
te wspaniałe łakocie organizatorzy 
chcielibyśmy mocno podziękować! 

Jak informują w  siechnickim Sztabie 
WOŚP, od 15 grudnia ubiegłego roku 
głównie na terenie naszej gminy oraz 
Gminy Żórawina, pojawiały się tzw. 
sztabowe puszki stacjonarne w  fir-

mach i  instytucjach. Oto ich li-
sta w Siechnicach: Wakacje pl., 
Salon Optyczny OPTYK, Igu-
ana, restauracja Deja Vu, restauracja 
Palce Lizać, CAR&REST, pizzeria 
Esencja, Camp4U, Bianoli, Kieru-
nek Uroda. Lista z Gminy Żórawina: 
Centrum Terapii LOGO-PROGRES, 
Gabinet Weterynaryjny OptiVet, 
Delikatesy Pod Brzozą w  Boguno-
wie, Sana Pizza, Szkoła Podstawowa 
w Żórawinie. 

 W dniu finału WOŚP 30.01 z pusz-
kami na ulice naszej gminy, wyszło 
kilkudziesięciu wolontariuszy. Nieste-
ty 4 osoby ze względu na kwarantannę 
musiały zostać w  domu. Podzięko-
wania dla wolontariuszy - Adama, 
Zuzanny, Nataszy, Karoliny, Laury, 
Olafa, Basi, Antoniny, Kaliny, Marii, 
Piotra, Natalii, Bartosza, Przemysła-
wa, Julka, Macieja, Wojtka, Jakuba, 

Szymona, Mai, Zofii, Asi, Jana, Kac-
pra. Oni właśnie pomimo bardzo nie-
korzystnej pogody starali się dotrzeć 
do wszystkich chcących wesprzeć 
WOŚP. Nasze puszki wytrzymały tą 
ciężką aurę, dzięki temu, że tradycyj-
nie od kilku lat są zabezpieczane folią 
termozgrzewalną w firmie TECHNO 
ze Świętej Katarzyny!

Deklarowana kwota naszego sztabu ze 
zbiórki do puszek wolontariuszy, sta-
cjonarnych puszek sztabowy i  eSkar-
bonek to 60 236,80 zł. Dla porówna-
nia podczas 29 Finału WOŚP w 2021 
roku zebrano 55 935,30 zł. Ostateczna 
i potwierdzona przez Fundację WOŚP 
kwota naszej lokalnej zbiórki, zostanie 
po zakończeniu licytacji na Allegro, 
podana do końca marca.

Warto przypomnieć jeszcze formal-
nych członków siechnickiego sztabu 
WOŚP: szef Łukasz Kropski oraz 
członkowie komisji liczącej Alina Kło-
sowska, Jakub Kłosiński, Katarzyna 
Nowak-Pokorny. Jednak cała impreza 
wraz z liczeniem, nie odbyłaby się bez 
pomocy organizacyjnej wolontariuszy 
- Martyny, Anastazji, Jakuba, Mate-
usza, Radosza, Tymona, Oliwiera, 
Kingi, Albiny, Natali, Paoli, Wikto-
rii, Zuzy. Szczególne podziękowania 
szef sztabu przekazuje 17-latkowi 
Mateuszowi Mutwickiemu, który 
był ogromnym wsparciem. Możliwe 
że w najbliższych latach, to on będzie 
kierował siechnickim sztabem WOŚP. 

WOŚP 2022 jak co roku
grała u nas na sportowo

Fot. Łukasz Kropski Fot. Łukasz Kropski

Fot. Wolontariusz WOŚP Fot. Łukasz Kropski
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Do dyspozycji
mieszkańców 200 tys. zł 
Burmistrz Siechnic Milan Ušák, 
zaprasza Mieszkańców gminy do 
składania wniosków o realizację 
zadań publicznych w trybie 
Inicjatywy Lokalnej na 2022 rok. 
Czym jest Inicjatywa 
Lokalna? 

Inicjatywa Lokalna, to wydzielona 
część budżetu Gminy Siechnice, 
o  której przeznaczeniu zdecydują 
mieszkańcy zgłaszając swoje po-
mysły. Zostaną one ocenione we-
dług ustalonych kryteriów. W 2022 
roku do dyspozycji Mieszkańców 
w  budżecie Gminy Siechnice za-
bezpieczono kwotę 200.000 zło-
tych.
Jakie pomysły można 
realizować w ramach 
inicjatywy lokalnej?

Pomysły muszą wpisywać się w je-
den z obszarów Ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, w tym między innymi:
• działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i  społeczności 
lokalnych, obejmującej w szcze-
gólności budowę, rozbudowę lub 

remonty dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej stanowiących 
własność jednostek samorządu 
terytorialnego, a  także budyn-
ków oraz obiektów małej archi-
tektury,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i  dziedzictwa narodo-
wego,

• nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania,

• wspierania i  upowszechniania 
kultury fizycznej,

• turystyki i krajoznawstwa,
• ochrony przyrody, w tym ziele-

ni w miastach i wsiach, ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,

• porządku i  bezpieczeństwa pu-
blicznego

• rewitalizacji.
W  ramach Inicjatywy Lokalnej 
Mieszkańcy gminy mogą więc na 
przykład wyremontować drogę, 
wybudować chodnik, wyposażyć 
plac zabaw, zorganizować festyn 
lub piknik. Możliwości jest wiele. 

Ważne w Inicjatywie Lokalnej jest 
to, że Mieszkańcy współpracują 
z  Urzędem Miejskim w  Siechni-
cach. Oznacza to, że nie tylko mają 
pomysł na realizację konkretnego 
przedsięwzięcia, ale również dekla-
rują swoje zaangażowanie w  jego 
realizację.
Wkład mieszkańców może pole-
gać na: pracy społecznej, świadcze-
niach pieniężnych, świadczeniach 
rzeczowych.
Gmina wspiera realizację zadania 
w sposób: finansowy, rzeczowy;
Wsparcie Gminy Siechnice może 
nastąpić poprzez np. zakup usług 
i/lub materiałów niezbędnych do 
realizacji inicjatywy lokalnej, udo-
stępnienie sali na spotkanie, wy-
pożyczenie sprzętu itp. Urząd nie 
przekazuje mieszkańcom dotacji 
na inicjatywę lokalną.
Kto może złożyć wniosek 
o realizację zadania 
publicznego w trybie 
inicjatywy lokalnej?

Z  wnioskiem o  realizację zadania 
publicznego w  ramach Inicjatywy 

lokalnej mogą wystąpić mieszkań-
cy Gminy Siechnice:
• bezpośrednio, jako grupa inicja-

tywna lub grupa nieformalna;
• za pośrednictwem organizacji 

pozarządowej, która ma siedzibę 
na terenie Gminy Siechnice;

• za pośrednictwem podmiotu 
wymienionego w  art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o  działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, któ-
ry ma siedzibę na terenie Gminy 
Siechnice.

Kiedy i gdzie składać 
wnioski?

Wnioski o realizację zadań publicz-
nych w trybie Inicjatywy Lokalnej 
na 2022 rok można składać w kan-
celarii Urzędu Miejskiego w Siech-
nicach (osobiście, drogą pocztową 
lub za pomocą ePUAP) do 31 mar-
ca 2022 r. Obowiązujący wniosek 
o  realizację zadania publicznego 
w  ramach inicjatywy lokalnej do-
stępny jest na stronie internetowej 
www.siechnice.gmina.pl.

Urząd Miejski w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

e-mail: biuro@umsiechnice.pl

telefon: 71 786 09 01

Burmistrz Siechnic Milan Ušák zaprasza! 

Inicjatywy Lokalne
 

Na wnioski czekamy do

31.03.2022 r.
Szczegóły znajdziesz na stronie 

www.siechnice.gmina.pl

www.siechnice.gmina.pl

Chcesz zmienić swoją okolicę? 

Chcesz działać na rzecz lokalnej społeczności?

Masz pomysł na inwestycję lub wydarzenie w swojej okolicy? 

Jesteś gotowy zaangażować się w ich realizację?

Zbierz grupę osób i złóż wniosek o realizację zadania 

publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej!

Czym jest Inicjatywa Lokalna? 
To wydzielona część budżetu Gminy Siechnice, 
o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy 
zgłaszając swoje pomysły, które zostaną ocenione 
według ustalonych kryteriów.

W ramach Inicjatywy Lokalnej możesz między innymi: 
wyremontować drogę, wybudować chodnik, wyposażyć 
plac zabaw, zorganizować festyn lub piknik. 
W 2022 roku do dyspozycji Mieszkańców w budżecie 
Gminy Siechnice zabezpieczono kwotę 200.000 złotych.

Uroczyste pożegnanie 
Komendanta 
Gminnego Ochrony 
Przeciwpożarowej
Grudniowa sesja Rady Miejskiej w Siechnicach 
była okazją do pożegnania i złożenia oficjalnych 
podziękowań dla Pana Stanisława Mazurkiewicza – 
Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej, 
który z końcem 2021 roku przeszedł na emeryturę. 
Podziękowania dla Pana Komendanta w imieniu 
Mieszkańców złożył Burmistrz Siechnic Milan Ušák.

„Składam Panu najserdeczniejsze podziękowania za 
wieloletnią pracę, odwagę, wysiłek i zaangażowanie 
w ratowanie życia, zdrowia i mienia lokalnej społeczności” 
- mówił podczas sesji Burmistrz Milan Ušák. „Realizowana 
w duchu honoru, godności i poświęcenia praca 
strażaka, to misja wymagająca siły oraz determinacji 
i z taką właśnie postawą zawsze będzie się Pan 
kojarzył Mieszkańcom Naszej Gminy" – dodał w imieniu 
Mieszkańców. „Dziękuję również za Pana życzliwość, 
otwartość, wrażliwość i wielkie serce oraz liczne inicjatywy 
społeczne i wkład w rozwój gminnych jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej” - zakończył Burmistrz.

Obok podziękowań nie zabrakło również tradycyjnych 
życzeń zdrowia, entuzjazmu i realizacji marzeń na nowym 
etapie życia, jakim jest emerytura.

Wyniki badań diagnostycznych 
odbierzesz teraz online

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie uruchomił cyfrową 
funkcjonalność, ułatwiającą mieszkańcom korzystanie ze świadczonych 
usług medycznych. Od teraz, aby odebrać wyniki badań diagnostycznych 
nie trzeba wychodzić z domu – można pobrać je online.

O możliwość internetowego odbierania wyników badań diagnostycznych 
wykonanych przez miejscowe laboratorium, działające w ramach Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie coraz częściej pytali mieszkańcy 
gminy. Wsłuchując się w ich głosy Gmina Siechnice, udzieliła w ubiegłym 
roku dotacji dla ZOZ, dzięki której teraz uruchomiona została nowa funk-
cjonalność.
Już dziś do odebrania wyników badań diagnostycznych wystarczy numer 
zleconego badania, numer PESEL pacjenta i oczywiście urządzenie z dostę-
pem do internetu. Wyniki badań po zalogowaniu pobrać można ze strony 
internetowej ZOZ w Świętej Katarzynie (klikając w link "Odbierz wyniki 
badań" w górnym prawym rogu strony).
Zachęcamy do korzystania z usług laboratorium!

Ponad pół miliona dla
organizacji pozarządowych
27 stycznia 2022 roku Burmistrz Siechnic Milan Ušák, ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Pula środków 
przeznaczonych na dotacje dla organizacji w bieżącym roku wynosi 520 tysięcy złotych.

W 2022 roku w ramach ogłoszonych konkursów, organizacje mogą składać oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie:

1. ochrony i promocji zdrowia; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, edukacji i wychowania; porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
działań na rzecz seniorów; działań na rzecz rodzin wielodzietnych; ekologii – łączna pula środków: 130 tysięcy złotych;

2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu – łączna pula środków: 390 tysięcy złotych.

Termin naboru ofert upływa 21 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów, dostępne są na stronie internetowej Gminy Siechnice 
(www.siechnice.gmina.pl) w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice.

Zachęcamy do składania ofert!

Gmina Siechnice podpisała umowę z wykonawcą na realizację 
zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy 
fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno, 
polegającej na budowie zatoki autobusowej, chodnika oraz korekcie 
geometrii drogi na łuku”.
Wykonawca zadania w  ciągu naj-
bliższych 6 miesięcy, przebuduje 
blisko 100 metrowy fragmentu dro-
gi powiatowej nr 1934D (ul. Nado-
drzańska), dokonując korekty geo-
metrii drogi na łuku. Wybudowana 
zostanie zatoka autobusowa, ponad 
500 metrowy odcinek chodnika 
oraz niezbędne zjazdy. W  ramach 
inwestycji powstanie również ponad 
300 metrowy odcinek kanalizacji 
deszczowej.

W  celu zrealizowania zadania 
w sposób minimalizujący utrudnie-
nia i  niedogodności dla mieszkań-

ców oraz uczestników ruchu, roboty 
podzielono na 6 etapów. W każdym 
z  etapów frezowanie jezdni wy-
konywane będzie 
w  takim zakresie, 
aby pozostawić sze-
rokość jezdni 4,5 m, 
w  celu zachowania 
dwukierunkowego 
ruchu pojazdów. 
W  ostatniej fazie 
przed samym wy-
konaniem warstw 
bitumicznych, gdy 
konieczne będzie 
zawężenie jezdni do 

szerokości niepozwalającej na prze-
jazd dwóch pojazdów, wprowadzo-
ny zostanie ruch wahadłowy.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 
1.550.000,00 zł brutto. Inwestycja 
realizowana będzie we współpracy 
Gminy Siechnice i  Powiatu Wro-
cławskiego w ramach programu pn.: 
„Bezpieczna droga” – budowa chod-
ników przy drogach powiatowych 
na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Trestno: podpisano umowę na przebudowę 
fragmentu ul. Nadodrzańskiej

Taksówka „odpadowa”  
zamiast zbiórki objazdowej
Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów gromadzonych przez mieszkańców, od 1 lutego 
do 30 listopada 2022 roku, odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, opon oraz odpadów poremontowych i budowalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych w gminie Siechnice, będzie odbywać się na podstawie indywidualnych zgłoszeń, 
w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z firmą odbierającą odpady: P.H.U. MAK-MET, Stanisław 
Juśkiewicz.

Przy zgłoszeniu niezbędne jest podanie nr ID przypisanego do nieruchomości oraz posiadanie 
uregulowanych na bieżąco płatności. 

Zgłoszenia należy dokonywać na adres 
e-mail: taksowka.odpadowa@gmail.com lub 
telefonicznie w poniedziałki (od 9:00 do 15:00), 
pod numerem: 723 220 120.

Z bezpłatnego odbioru, dla każdej złożonej 
deklaracji z nieruchomości zamieszkałej, można 
skorzystać:

• w zabudowie jednorodzinnej - 
dwukrotnie w ciągu roku;

• w zabudowie wielolokalowej - 
czterokrotnie w ciągu roku.

Wprowadzenie „Taksówki Odpadowej” 
oznacza, że na terenie gminy Siechnice 
NIE będą odbywać się zbiórki objazdowe 
w dotychczasowej formie.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad 
funkcjonowania „Taksówki Odpadowej” 
dostępne są na stronie internetowej Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oława: www.sleza-
olawa.pl.

Nowi partnerzy w Klastrze
Energetycznym Siechnice
11 stycznia 2022 roku Burmistrz Siechnic Milan Ušák uczestniczył w spotkaniu w siedzibie firmy ESV S.A. w Siech-
nicach, na którym nastąpiło uroczyste rozszerzenie Klastra Energetycznego Siechnice o nowych Partnerów.
Energopiast sp. z o.o., Hasco – Lek S.A. oraz Heiche Polska sp. z o.o. to firmy, które dołączyły do dotychczasowych 
członków klastra.
Klaster Energetyczny Siechnice powstały w 2018 roku, zainicjowany przez grupę energetyczną ESV. Gmina Siechnice jest 
członkiem i jednym z jego założycieli. Klaster ma za zadanie racjonalne gospodarowanie energią, zaspokajanie lokalnych 
potrzeb energetycznych z zastosowaniem m.in. energii odnawialnej, a także utworzenie systemu transportu niskoemi-
syjnego.
Misją Klastra jest budowa zrównoważonych lokalnych struktur systemu energetycznego i komunikacyjnego z poszano-
waniem środowiska naturalnego oraz edukacja w tym zakresie.

Zakończył się remont
ul. Wierzbowej w Sulęcinie

Pod koniec ubiegłego roku zakończone zostały czynności odbiorowe robót budowlanych polegających 
na wykonaniu remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Wierzbowej w miejscowości Sulęcin.

Zakres zadania
W ramach robót budowlanych wyremontowany został odcinek ul. Wierzbowej o łącznej długości 291,00 mb. Wykonana została jezd-
nia o szerokości od 4,0 do 4,5 m o nawierzchni bitumicznej, posiadająca obustronne pobocza z kruszyw naturalnych. Uporządkowa-
no również całą szerokość pasa drogowego poprzez wyrównanie terenu, profilację spadków poprzecznych i obsianie trawą. Ponadto 
zabezpieczono istniejące sieci uzbrojenia oraz wyniesiono docelową organizację ruchu.

Poniesione koszty
Koszt zadania wyniósł 299 916,36 zł brutto. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków 
pochodzących z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych w 2021 roku.
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Dawnych biletów czar 
Anons pojawił się na tablicy ogłoszeń w Sulimowie bodajże w grudniu ubiegłego roku. Mogło się wydawać, że 
kolejowych biletów do swojej kolekcji, poszukuje ktoś z terenu naszej gminy. Tymczasem po skontaktowaniu 
się na podany numer telefonu 605-093-530, odezwał się Aleksander Kurstak, 42-letni rodowity…Warszawiak, 
który zawodowo zajmuje się towarowym transportem kolejowym. Namówiliśmy go, by opowiedział o swoim 
hobby. 

- 

Inklinacje kolekcjonerskie miałem od 
dzieciństwa, ciągle wymyślałem sobie 
jakieś nowe tematy do zbierania. Bi-
lety kolejowe pojawiły się wśród nich 
bardzo szybko, ale z uwagi na spora-
dyczne korzystanie z pociągów, długo 
nie były najważniejsze, ot po prostu 
trochę ich miałem i co jakiś czas coś 
tam odkładałem albo dostawałem od 
rodziców. 30 lat temu, latem 1991, 
byłem na wakacjach z  babcią nie-
daleko Warszawy i  tam zacząłem 
bilety zbierać na peronie oraz kupo-
wać… nie mając zamiaru ich wyko-

rzystać. Musiało upłynąć kolejnych 
8 lat, abym zajął się tym bardziej na 
poważnie – poznałem wówczas inne-
go kolekcjonera, z którym przyjaźnię 
się zresztą do dziś. Pasja jest bardzo 
niszowa, więc rodzina i  znajomi 
kibicują moim zainteresowaniom. 
Wszystkie szafy i  stare płaszcze zo-
stały już lata temu zostały gruntownie 
przetrząśnięte pod kątem ewentual-
nych biletów. 

*
- Mam prawie 25 tysięcy pojedyn-
czych biletów oraz drugie tyle 
dubli. Od początku zakres mojej 
kolekcji, ograniczyłem do na-
szego kraju. Wyjaśniając precy-
zyjnie - zbieram bilety z obszaru 
współczesnej Polski bez ograni-
czeń czasowych. Natomiast z te-
renów II RP wyłącznie do 1945 
r. Bilety trzymam w  segregato-
rach. Są pogrupowane według 
linii kolejowych, przy czym sta-
cje węzłowe, gdzie krzyżuje się kilka 
tras, rozparcelowuję zgodnie z głów-
nym kierunkiem na bilecie. Duble 
mam w  metalowych pudełkach po 
czekoladkach.

*
- Najcenniejsze dla mnie są oczywi-
ście bilety najstarsze, jeszcze z  XIX 

wieku oraz takie, które pochodzą z li-
nii, które Armia Radziecka wywiozła 
w całości na Wschód w 1945 roku. Za 
cenne uważam nabytki z miejsc, gdzie 
z jakichś powodów bilety sprzedawa-
no bardzo krótko i dawno temu – na 
przykład przez kilka-kilkanaście lat. 
Zbieram również stare instrukcje, 
regulaminy i  kolejowe rozkłady 
jazdy, tak publiczne jak i służbowe, 
szczególnie z  czasów przedwojen-
nych i okresu zaborów.

*

- 

Niestety jest mi coraz trudniej po-
większać kolekcję. Jeszcze 6-7 lat temu 
dobrym sposobem były ogłoszenia 
(jedno z  nich redakcja miała okazję 
zauważyć). Ludzie do mnie dzwonili 
dość często, teraz zdarza się to już 

bardzo rzadko. Większość strychów 
została już wyczyszczona ze staroci, 
sędziwi ludzie, którzy mogli takie 
rzeczy mieć odchodzą, ich dzieci nie 
zwracają na takie rzeczy uwagi. Tym 
niemniej, wciąż jeszcze próbuję 
szukać - na serwisach aukcyjnych, 
zarówno polskich jak i  zagranicz-
nych. Prowadzę wymianę z innymi 
kolekcjonerami, bywam w antykwa-
riatach, na pchlich targach. Wciąż 
niemało podróżuję, dotarłem też do 
kilku miejscowości w Gminie Siech-
nice. Jeśli ktoś ma bilety lub inne pa-
miątki z linii, które powstały na tym 
terenie a  mają przecież bardzo cie-
kawą historię i duże komunikacyjne 
znaczenie – polecam się pamięci.

*
- W  związku z  moim hobby 
doświadczyłem wielu intere-
sujących wydarzeń. Kiedyś do-
tarł do mnie bilet… w pewnym 
sensie z zaświatów. Otóż bardzo 
często, szczególnie ze starszymi 
osobami, umawiałem się na wy-
słanie listu z  kopertą zwrotną, 
z  naklejonym już znaczkiem 
i napisanym adresem. Pewnego 

razu wysłałem list polecony do 
pana, który zadzwonił do mnie 

w sprawie biletu z jednej z ówcześnie 
brakujących mi stacji. Jednak ten list 
wrócił z  adnotacją „adresat zmarł”. 
Jakiś czas potem wysłałem jeszcze raz 
list tym razem zwykły, pod ten sam 
adres, gdzie obok kondolencji, opisa-

łem całą sytuację i poprosiłem, że jeśli 
gdzieś taki bilet się jeszcze poniewiera 
i  jest zbędny, będę zobowiązany za 
odesłanie. I od kogoś go otrzymałem 
…Gdy przeglądam bilety z  tamtej 
linii kolejowej zawsze wspominam 
tę sytuację. Innym razem na jedno 
z  ogłoszeń odpowiedział pan, który 
prowadził właśnie rozbiórkę kamie-
nicy w  Radomiu. Okazało się, że 
doszło do ekscytującego dla mnie 
odkrycia - w  stropie między parte-
rem a pierwszym piętrem, ktoś 130 
lat temu na pamiątkę budowy, po-
zostawił trochę biletów kolejowych 
z  tamtych czasów m.in. na bardzo 
drogi i ekskluzywny wówczas prze-
jazd pierwszą klasą… 

*
- Ciekawe są adnotacje, jakie można 
niekiedy spotkać na odwrotach bile-
tów. Czasem jest tam zapisana jakaś 
godzina spotkania, jakieś imię, nu-
mer telefonu, data, ściągawka. Naj-
różniejsze rzeczy, przypominające, że 
jeszcze nie tak dawno świat wyglądał 
zupełnie inaczej i  nawet telefon był 
rarytasem. Bilety kartonowe były wy-
godne i  łatwe w obsłudze ale przede 
wszystkim tanie w produkcji i utrzy-
maniu. Nie wymagały komputera, 
kasy fiskalnej, prądu i  całego dodat-
kowego osprzętu, który wykończył 
dziesiątki lokalnych kas biletowych 
w całym kraju. Oczywiście postępują-
ca zapaść kolei w latach 1995 – ~2008 
również do tego się przyczyniła. 
Zlikwidowano i  przerzedzano wiele 
połączeń, ubywało pasażerów. Teraz 
mamy konduktorów z  nowoczesny-
mi terminalami, z możliwością płace-

nia kartą, blikiem. Poczciwe kartony 
już by się nie miały szans wybronić, 
ale należy jasno powiedzieć, że dzięki 
kasie biletowej bardzo wiele dworców 
przez lata skutecznie broniło się przed 
upadkiem i dewastacją, która po ich 
zamknięciu dokonywała się błyska-
wicznie. 

*

- Uważam, że choć bilety są typo-
wymi drukami ulotnymi, to mają 
one wartość zarówno historyczną 
jak i  kulturową. Często są jedyny-
mi namacalnymi śladami istnienia 
jakichś miejsc, gdzie obecnie rośnie 
wyłącznie las. Są niczym dokumenty 
swojej epoki, zapisy przemieszczania 
się najważniejszym środkiem trans-
portu w  naszym kraju aż do końca 
lat 80-tych XX wieku. Kolekcję praw-
dopodobnie podaruję kiedyś jakiejś 
instytucji zajmującej się historią, acz-
kolwiek mam nadzieję że nieprędko. 
Planuję stworzyć najpierw wirtualne 
muzeum biletów kolejowych. 

Zanotował: JW

Mieszkający w stolicy 
Aleksander Kurstak ma 
w swoich zbiorach prawie 
25 tysięcy pojedynczych 
biletów kolejowych.

Kolekcjoner poszukuje biletów 
i innych pamiątek z linii kolejowych, 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy.

Kartonowe bilety jakby 
„opowiadały” o minionych 
czasach i miejscach. 

Narciarze  
alpejczycy 
na start!

- Czy dla idei propagującej 
narciarstwo alpejskie warto się 
angażować, rozwiązywać orga-
nizacyjne problemy, poświęcać 
własny czas? - zapytaliśmy 
prof. Jacka Szepietowskiego, 
znanego lekarza, który preze-
suje klubowi Ski Racing Club 
w Biestrzykowie.

- Oczywiście, że warto i  to bardzo! 
Z  pewnością okres pandemii CO-
VID-19 nie sprzyjał załatwianiu 
wszelkich formalności, związanych 
z organizacją i rejestracją klubu. Wie-
le niezbędnych rzeczy załatwialiśmy 
wirtualnie, niekiedy wyznaczane 
terminy były odległe i  wielokrotnie 
przekładane. Ale w  końcu wszystko 
udało się przeprowadzić. Bardzo po-
zytywnie zaskoczyło mnie na każ-
dym etapie organizacyjnych zmagań 
iż stykałem się z  ogromną ludzką 
życzliwością. Zawsze byłem wyjąt-
kowo miło obsługiwany przez urzęd-
ników. Najważniejsze a  chciałbym 
to jednoznacznie podkreślić, że bez 

zaangażowania lokalnej społeczności 
Biestrzykowa, osób zafascynowa-
nych narciarstwem alpejskim, i  bez 
wielkiego wsparcia naszej Pani Sołtys 
pewnie w tak krótkim czasie nie uda-
łoby się osiągnąć zamierzonego celu. 
Wszystkim wymienionym pragnę 
jeszcze raz serdecznie podziękować. 

- Fajna idea została przekuta w czyn 
w niewielkiej miejscowości, w której 
jak się okazało jest wielu aktywnych 
ludzi. Dostrzegają atuty lokalności, 
są gotowi do współpracy i robienia 
czegoś pożytecznego w bliskim oto-
czeniu. A jak jest obecnie z waszym 
zapałem - słabnie czy rośnie?

- To, że udało się nam zorganizować 
po raz pierwszy Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Siechnice w  Narciarstwie 
Alpejskim, uważam za nasze spore 
osiągnięcie. Jak wszyscy pamięta-
my rozwój pandemii powodował 
wprowadzanie nowych obostrzeń 
i  ograniczeń. W  związku zamknię-
ciem stoków narciarskich zmuszeni 
byliśmy przełożyć termin zawodów. 

I pomimo, że pogoda w dniu impre-
zy nas nie rozpieszczała, aż 70 osób 
stawiło się na starcie. To było miłe 
zaskoczenie i  pewnego rodzaju na-
groda za włożony wcześniej trud. 
Cieszę się bardzo, że udało się nam 
w  Biestrzykowie zgromadzić ludzi 
z  pasją. Znacząco pomogli nam też 
przyjaciele, głównie z  Wrocławia. 
Gdy kończyliśmy ubiegłoroczną 
imprezę, nieco zmęczeni, ale i szczę-
śliwi, obiecaliśmy sobie i  wszystkim 
chętnym, kolejną edycję zawodów. 
Zapał nadal nam towarzyszy a nawet 
został jeszcze bardziej podsycony 
ubiegłorocznym sukcesem. Fajnie, 
że w  Biestrzykowie zrodziła się idea 
promująca zdrowy, aktywny tryb 
wypoczynku, że dzięki temu ludzie 
między sobą mogą nawiązywać kon-
takty, zacieśniać sąsiedzkie relacje. 
Naszą działalnością chcemy promo-
wać Biestrzyków i całą naszą Gminę 
Siechnice. 

- Funkcjonowanie klub narciarskie-
go, kojarzy się z sezonowością. Zimą 
pewno klubowicze się uaktywniają 

a co się dziej w po-
zostałym czasie - 
drzemka?

- To prawda, że 
narciarstwo nie-
odzownie łączy się 
z zimą i to tą praw-
dziwą –mroźną, 
śnieżną. To nasza 
pora roku! Jednak 
żeby się odpowied-
nio do niej przy-
gotować przez cały 
rok pracujemy nad 

tężyzną fizyczną. Stąd zachęcamy, 
może nawet nie zawsze do treningu, 
ale do regularnej aktywności rucho-
wej. Obecnie skupiamy się głównie na 
organizacji kluczowej imprezy jaką są 
amatorskie mistrzostwa narciarskie. 
Zawody dla wszystkich, którzy zało-
żą narty i potrafią zjechać z górki. Nie 
liczą się tutaj aż tak umiejętności, ale 
chęć wspólnej, dobrej zabawy. W po-
zostałych okresach roku klub na razie 
zapada w dłuższą drzemkę, ale mam 
nadzieję, że wraz z nabywaniem ko-
lejnych doświadczeń sytuacja stop-
niowo będzie ulegać zmianie. 

- Kto uprawia narciarstwo zna chy-
ba wszystkie jego walory. Potraficie 
przekonywać innych do takiej ak-
tywności, aby spróbowali ogromnej 
frajdy, poczuli wiatr we włosach? 

Narciarstwo to wspaniały sport. 
Wszystkich szczerze zachęcamy do 
jego uprawianie. Myślę, że jak ktoś 
raz spróbuje to tzw. bakcyl już go nie 
opuści i coraz częściej i dłużej będzie 
spędzał czas na stoku. Narciarstwo to 
sport prawie dla każdego, dla dziec-

ka i  dorosłego, dla chudego i  osoby 
z  nadwagą. Wszystko musi jednak 
odbywać się z rozwagą. Narciarstwo 
niewątpliwie należy do sportów ura-
zowych, kontuzje się zdarzają. Dlate-
go tak ważne jest szkolenie techniki 
oraz zdrowy rozsądek. Zachęcam 
wszystkich, szczególnie początkują-
cych do odbycia przynajmniej kilku 
lekcji z instruktorem. Zapewniam, że 
w efekcie przyjemność z jazdy będzie 
jeszcze większa i  zwiększymy swoje 
bezpieczeństwo. 

- Przed nami kolejne zawody, 
tym razem na stoku narciarskim 
„Mieszko M-3” w Zieleńcu. Mi-
strzostwa stają się tradycją, na trwa-
le wpisaną w cykl lokalnych wyda-
rzeń…

- Dziękuję Burmistrzowi Gminy 
Siechnice za ponowne objęcie pa-
tronatem naszych mistrzostw. Miło 
mi bardzo, że lokalne władze w nas 
uwierzyły i nas wspierają. Serdecznie 
zapraszam Państwa z całymi rodzi-
nami 6 marca 2022 roku do Zieleńca 
na II Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Siechnice w Narciarstwie Alpejskim. 
To nie aż tak daleko od granic naszej 
gminy. Warto przyjechać. Już sam 
start będzie zwycięstwem. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy me-
dal, a najszybsi zostaną nagrodzeni 
pucharami. Tegoroczne medale są 
szczególnie urokliwe. Chciałbym 
zapewnić, że zawody zostaną zorga-
nizowane z zachowaniem należnej 
ostrożności sanitarnej. Impreza ma 
charakter plenerowy, na świeżym 
powietrzu ryzyko zakażenia jest zna-
cząco mniejsze. 

- Jak pan myśli - doczekamy się kie-
dyś, pomimo równinnego charakte-
ru terenu, choćby małego własnego 
stoku do nauki jazdy na nartach? 

- Byłbym w  przewidywaniach nie-
stety nieco bardziej ostrożny. U  nas 
śnieg zbyt długo nie gości i to pierw-
sze znaczące utrudnienie. Oczywiście 
można by jeździć na igielicie, jak np. 
w  Poznaniu, ale to nie jest ta sama 
frajda. Ponadto, ani Biestrzyków ani 
Siechnice, to nie Dubaj, gdzie „nieco” 
odmienna sytuacja finansowa po-
woduje, że w  galeriach handlowych 
jedni jeżdżą na nartach, a inni na ły-
żwach. Ale pomarzyć zawsze można 
i nawet trzeba! 

- „PULS” dziękuje za rozmowę.

Prezes Jacek Szepietowski z córką Martą, 
która jest instruktorką narciarstwa

(dokończenie ze str. 1)

Duże prędkości –  
wielkie emocje

Wydawałoby się, że to już rodzimy standard, utrwalona zasada społecznego funkcjonowania. 
„Nic o Nas bez Nas” czyli nic istotnego nie powinno się wydarzyć bez naszej wiedzy, 
woli, aprobaty, przyzwolenia. Tymczasem wiele osób - z którymi w gminie Siechnice - 
rozmawialiśmy o CPK i KDP, odnosi wrażenie iż ponownie w Warszawie wiedzą lepiej jak się 
o nas zatroszczyć i zadbać o nasze dobro. Pomimo przeprowadzonych formalnie konsultacji 
to odczucie wzmacnia ogólnikowość udzielanych informacji o wielkiej inwestycji, pomijanie 
lub bagatelizowanie kontrowersji i trudnych aspektów sprawy. Słyszymy, oglądamy, czytamy, 
że wielu miejscach naszego kraju siła racjonalnych samorządowych argumentów - raczej nie 
może się przebić przez ucho igielne centralnego postrzegania strategicznych projektów. Więc 
ludzie reagują… 

Przed miesiącem 17 stycznia 
o  godz. 16, odbył się protest 
mieszkańców Św. Katarzyny 
przeciwko planowanej inwe-
stycji. Co pewien czas wielo-
krotnie przechodząc jezdnię, 
blokowano przejazd samo-
chodów przez linię kolejową, 
prowadzącej z tej miejscowości 
w  kierunku Wrocławia. Gru-
pa osób, która spontanicznie 
zorganizowała się w  mediach 
społecznościowych, nie ba-
cząc na przenikliwe zimno 
w  taki właśnie spektakularny 
sposób, wyrażała swoją troskę 
o przyszłe warunki życia. Choć 
żadne wiążące decyzje doty-
czące przebiegu trasy decyzje 
jeszcze nie zapadły wiadomo, 
że w  zależności od wyboru 
określonego wariantu niektó-
rym ludziom świat może się 
dosłownie, „zwalić na głowy”. 
Potencjalnie zagrożone są na 
przykład : karczma działają-
ca od XIX wieku, dom który 
przetrwał 100 lat, plantacja 
borówek prowadzona metoda-
mi ekologicznymi, zabytkowy 
dworzec. Jeden z  uczestników 
protestu, mieszkający od 30 
lat w  Św. Katarzynie Antoni 
Łomejko mówi dosadnie: - Nie 
odpuścimy! 

Elżbieta Świech, radna Rady 
Miejskiej w Siechnicach: - Na-
sza miejscowość Św. Katarzyna 
jest urokliwą wioską z  ponad 
760-letnią historią. Jest też 
dzisiaj „sypialnią” dla miasta 
Wrocławia. Obecnie zamiesz-
kuje tu ponad 2700 mieszkań-
ców. Niektórzy dodatkowo 

zainwestowali założyli firmy 

ze względu na korzystne po-
łożenie, walory przyrodnicze, 
ciszę. I co mają zaczynać swoje 
życie od nowa? Dokąd pójść? 
Gdzie szukać gruntu pod bu-
dowę nowego „gniazda”?

 *

- Mamy już ponad 700 zamel-
dowanych mieszkańców, przy-
bywa nowych budów toteż pro-
jekt Kolei Dużych Prędkości 

budzi w  naszej miejscowości 
zainteresowanie i  zaniepoko-
jenie - przyznaje Małgorzata 
Mokrowska, sołtys Kotowic 
- Czekamy, co zrozumiałe, na 
konkrety lecz w  głowie się nie 
mieści że mogłyby ucierpieć 
nasze piękne lasy i jeziora, do-
stępne przecież dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Ci ludzie, 
mieliby poszukiwać potem 
kontaktu z  naturą jadąc wiele 
kilometrów do Parku Szczyt-
nickiego we Wrocławiu czy 
w  okolice Sobótki? Martwimy 
się też o wykonane dużym na-
kładem środków zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowe. 

- To trudny temat ze względu 
na możliwe konflikty intere-
sów i  wartości między potrze-
bami kraju a  lokalnymi uwa-
runkowaniami a  więc życiem 
oraz planami konkretnych 
ludzi – dzieli się refleksją Ro-
bert Kobberger, sołtys Zębic. 
- Oczywiście emocje i u nas są 
wyczuwalne. Niektórzy zdają 
sobie sprawę z tego, że specjal-
na ustawa daje specjalne moż-
liwości do działania i  że wal-

czyć można tylko do pewnego 
momentu. Może jednak uda się 
znaleźć jak najmniej inwazyjne 
rozwiązanie? 

Znany w  gminie z  ciekawych 
inicjatyw społecznik Dariusz 
Legut, na swoim kanale na 
YouTube zamieścił jeszcze 
w  listopadzie ubiegłego roku 
filmik, poświęcony możliwej 
wizji przyszłości CPK i  KDP. 
Uważa on, że wykorzystując 
dostępne już i stosowane w na-
szym kraju dostępne technolo-
gie wybraną trasę KDP moż-
na by było między innymi na 
naszym terenie poprowadzić 
w  tunelu. Byłoby to rozwiąza-

nie bezpieczne, ekologiczne, 
sprzyjające rozwojowi a dodat-
kowo taki tunel byłby cennym 
schronem z  punktu widzenia 
Obrony Cywilnej. 

*

Udostępniono nam stanowisko 
Burmistrza Siechnic Milana 
Ušáka z 24 stycznia br. w spra-
wie rozwiązań przyjętych 
w  dokumencie pn.: „Strate-
giczne Studium Lokalizacyjne 
Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego”. Zostało 
ono przesłane do Mikołaja 
Wilda Prezesa Zarządu Cen-
tralny Port Komunikacyjny Sp. 
z o.o. Publikujemy fragmenty:

„W  nawiązaniu do dotychczaso-
wej korespondencji, w  tym złożo-
nej ankiety w  sprawie konsultacji 
z jednostkami JST oraz mieszkań-

cami ponownie chciałem zazna-
czyć stanowisko Gminy Siechnice 
i wątpliwości z prośbą o  ich cało-
ściowe wyjaśnienie.(…) Zarówno 
na etapie realizowania koncepcji 

kolei KDP tzw. Studium „Y”, jak 
i  na etapie podejmowania ww. 
uchwały (173/2017 Rady Mini-
strów z dnia 7 listopada 2017 roku 
– przyp. red.) nie były prowadzone 
żadne procedury konsultacyjne 
i  środowiskowe z udziałem społe-
czeństwa. 

Brak jest również potwierdze-
nia (o  czym dowiedzieliśmy się 
na spotkaniu konsultacyjnym od 
przedstawicieli CPK i  projektan-
tów STEŚ) rozpoczęcia opracowa-
nia jakiejkolwiek analizy czy kon-
cepcji rozbudowy, przebudowy 
Wrocławskiego Węzła Kolejowego 
i  przeprowadzenia kolei CPK do 
Dworca Głównego, (…) Warian-
ty przedstawione przez CPK od 
2020 roku nie uwzględniają uwag 
Gminy Siechnice przestawionych 
w  pismach oraz uchwałach Rady 
Miejskiej w  Siechnicach. (…) 
Przedstawiciele CPK nigdy nie od-
nieśli się również do pytań Gminy 
Siechnice, dlaczego nie zostały 
rozważone inne trasy przebie-
gu szprychy 9 np. równolegle do 
AOW czy, tunelem podziemnym 
pod miastem Wrocław od strony 
Psiego Pola (tak jak ma to obecnie 
miejsce w Łodzi).

Wszystkie analizowane warianty 
na etapie STEŚ przez teren gminy 
w  stopniu nieakceptowalnym in-
gerują w  istniejącą lub aktualnie 
realizowaną zabudowę miejscowo-
ści Siechnice, Radwanice i  Święta 
Katarzyna. Podobnie jak miesz-
kańcy tych miejscowości władze 
gminy nie godzą się na niszcze-
nie siedlisk ludzkich, szczególnie 
w  ww. miejscowościach. (…) dla 
mieszkańców gminy Siechnice, 
gmin ościennych oraz całej aglo-

meracji wrocławskiej teren przez 
który przebiega Wariant zielony 
jest miejscem tzw. „dla człowie-
ka” – miejscem rekreacja miej-
skiej – zasobem nieodnawialnym 
a  przede wszystkim miejscem re-
kreacji i wypoczynku. 

(…) Wielokrotnie podnoszone 
były kwestie związane z  brakiem 
przepustowości na dworcu kole-
jowym Wrocław – Główny. Dla-
tego też wysoce niezrozumiałym 
jest fakt że nie wzięto pod uwagę 
możliwości budowy tunelu jak 
zrobiono to w Łodzi, który jest już 
drugim tunelem pod centrum tego 
miasta. Takie rozwiązanie (połą-
czenie Stacji Wrocław – Główny 
z  dworcem Świebodzkim i  wjaz-
dem kolei CPK od strony Psiego 
Pola lub równolegle do AOW był-
by optymalnym rozwiązaniem. 
(…) 

W  tej sprawie oczekuję rzetelnej 
i  merytorycznej odpowiedzi, po-
nieważ dalsze działania podwa-
żają zasadność zaproponowanych, 
czterech wariantów (prowadzą-
cych – przyp. red.) -przez gminę 
Siechnice, co zostało również 
poddane pod wątpliwość przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w  ra-
porcie KGP.430.006.2021 z  dnia 
26.10.2021 r. (…). Dlatego też 
wnoszę o  dokonanie ponownej 
weryfikacji i  przedstawienia pod-
stawy wyboru wariantów szprychy 
9 przez teren Gminy Siechnice, 
Czernica, Jelcz Laskowice i  Mia-
sto Wrocław i  jej przedstawienie 
przedstawicielom ww. samorzą-
dów oraz jednostek pomocni-
czych”

(dokończenie ze str. 1)

Warto wiedzieć, że…
• Do 2034 roku, spółka CPK ma wybudować łącznie prawie 1800 km nowych linii. Program wielkiej 

inwestycji uwzględnia 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych 
regionów Polski do Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Łodzią. Jedna z nich 
(dziewiąta szprycha), to trasa Warszawa – Łódź – Sieradz – Św. Katarzyna – Wrocław do granicy 
Polski z Czechami. 

• W listopadzie i grudniu ubiegłego roku, odbyły się konsultacje z udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego i mieszkańców gmin, przez które przechodzić ma planowana linia. Dla Gminy 
Siechnice konsultacji poddano 4 warianty, z których według zapowiedzi CPK sp. z o .o. 
i Multiconsult Polska Sp. z o.o., wybrane zostaną 2-3 warianty do dalszych prac (w tym jeden 
rekomendowany jako inwestorski).

• Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (tzw. STEŚ) dla budowy linii kolejowej nr 
86 na odcinku Sieradz Północny – Wrocław Główny, dotyczy bezpośrednio terenów Gminy 
Siechnice. W ramach STEŚ wykonawca (konsorcjum firm, którego liderem jest Multiconsult 
Polska Sp. z o.o.), dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu; analizy techniczne, środowiskowe 
i wielokryterialne realizacji linii dużych prędkości oraz przygotuje dokumentację geologiczno-
inżynierską oraz mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie specjalistycznej 
dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu 
linii kolejowej. Następnym etapem - po wykonaniu STEŚ - będzie opracowanie dokumentacji 
projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego.

• Obecnie na stronie internetowej spółki CPK można przeczytać: "Szanowni Państwo, dziękujemy 
za udział w konsultacjach społecznych. Uprzejmie informujemy, że prace analityczne wciąż 
trwają i żaden wariant nie został jeszcze wybrany do realizacji." Według harmonogramu 
przyjętego przez CPK sp. z o .o., pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r.

• W związku z realizowanym projektem na terenie Gminy Siechnice nie powstałaby żadna nowa 
stacja lub przystanek kolejowy. Najbliższe stacje KDP mają być zlokalizowane we Wrocławiu 
i w Kępnie.
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Narciarstwo to wspaniały 
sport prawie dla każdego
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LOKALNIE CZAS KOGENERACJI

Centrum Kultury w  Siechnicach 
powstało i  działa z  myślą roz-
powszechniania kultury wśród 
społeczności gminnej. W  naszej 
strukturze organizacyjnej, znaj-
duje się 6 bibliotek i  5 placówek 
klubowych. W  kolejnych nu-
merach „Pulsu”, przybliżymy 
poszczególne miejsca na mapie 
siechnickiej kultury. Zachęcamy 
do odwiedzin - osobiście i  online 
na www.kultura-siechnice.pl 

Centrum Kultury, to przede wszyst-
kim ludzie, wokół nich i  dla nich, 
kreują się kolejne działania oraz re-
alizacje kulturalne, rozrywkowe. Pro-
jekty dają nam możliwość poszerza-

nia oferty. Aktualnie uczestniczymy 
w projekcie Konwersja Cyfrowa Do-
mów Kultury, w ramach działania 3.2 
“Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” oraz w  Pro-
gramie Rozwoju Bibliotek i Narodo-
wym Programie Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0. Trwa projekt “Czas akwarelą 
malowany” dla seniorów 60+. 

Dwie młode adeptki sztuki - Zofia 
Bednarz i Julia Ławska - w CK, uczące 
się pod okiem Ewy Maszczyk - zostały 
wyróżnione w konkursie plastycznym 
w ramach Color Art Festival, organi-
zowanym przez Goleniowski Dom 
Kultury. Już niedługo zaprosimy na 
przedstawienie z  projektu Teatr na 

lokalnych dróżkach - w  końcówce 
ubiegłego roku dzieci wraz z rodzica-
mi mogły obejrzeć spektakle w Siech-
nicach i Świętej Katarzynie. 

Obecnie w  czasie ferii, odbywają się 
warsztaty kreatywne dla dzieci, a  po 
feriach szykujemy kilka ciekawych 
nowości w  ofercie sekcyjnej, m.in. 
w  Świętej Katarzynie, mają ruszyć 
nowe zajęcia - w  grudniu odbył się 
tam turniej gier figurkowych i cieszył 
się dużym zainteresowaniem - zaj-
rzyjcie koniecznie do Klubu Tęcza, 
jeśli wspomniane gry figurkowe to 
coś, co chcecie poznać bliżej. W Klu-
bie Słońce w  Radwanicach jeszcze 
w  lutym odbędzie się spektakl z  zi-

mowego cyklu Teatrzyku Klubowego, 
a my już planujemy wiosenną edycję!

Przypominamy również, że w  2022 
roku Miejska Biblioteka Publiczna 
w  Siechnicach będzie czynna w  wy-
brane soboty w  godz. 09:00 - 13:00, 
szczegóły na naszej stronie, w  lutym 
będzie to dzień 12/02/2022 a w marcu 
12/03/2022. I właśnie w marcu planu-
jemy w  połączeniu z  pracą biblioteki 
zaprosić na gry planszowe w  biblio-
tece! Razem z  Klubem Orbita Gier, 
szykujemy dla zainteresowanych coś 
wyjątkowego! Zapraszamy! 

Agata Hołubicka

Sezon na kulturę
trwa cały rok

Powszechna cyfryzacja, dynamiczny rozwój internetu, oszołamiają 
tempem zmian. Możemy obserwować - szczególnie wnikliwie podczas 
pandemii koronawirusa - jak one zachodzą także w funkcjonowaniu 
jednostek samorządu terytorialnego. Wszędzie z  pewnością miesz-
kańcy oczekują pozytywnych efektów. Chodzi przecież o to, aby jesz-
cze sprawniej przebiegały czynności urzędowe, przyspieszały procesy 
pozyskiwania koniecznych danych, zgód czy decyzji administracyj-
nych. Grzegorza Salwę, kierownika Biura ds. Funduszy Zewnętrznych 
UM w Siechnicach, namówiliśmy na refleksje dotyczące transformacji 
cyfrowej, która ma miejsce w urzędzie miejskim. 

Jak wygląda infrastruktura sprzę-
towa naszego Urzędu Miejskiego 
w zakresie hard i software'u? W jej 
skład wchodzą: 132 komputery sta-
cjonarne wraz z  monitorami oraz 
oprogramowaniem, 38 laptopów 
wraz z oprogramowaniem, oprogra-
mowanie czterech switchów zarzą-
dzalnych, 4 switche niezarządzalne, 
3 UTM, 4 serwery (wirtualny oraz 
replikacyjny). Na wymienionym 
sprzęcie wykorzystywane jest spe-
cjalistyczne oprogramowanie, wy-
nikające ze specyfiki działalności 
jednostki samorządu terytorialne-
go: 30 modułów firmy REKORD, 
programy Bestia, MS Office, MS 
Windows, Płatnik, Wulkan, 5 mo-
dułów PROGMAN, LEX, WPF 
Asystent. Oczywistą tendencją jest 
zwiększanie liczby komputerów 
przenośnych, co związane jest z co-
raz szerszym stosowaniem pracy 
zdalnej przez kadrę Urzędu Miej-
skiego oraz ograniczeniem ilości 
bezpośrednich kontaktów w  ukła-
dzie interesant – urząd

Gmina Siechnice wykorzystuje 
dla świadczenia e- usług plat-
formę ePUAP (to ogólnopolska 
platforma teleinformatyczna, 
służącą do komunikacji obywa-
teli z  jednostkami administracji 
publicznej w ujednolicony, standar-
dowy sposób. Wykorzystanie przez 
gminę platformy ePUAP wpisuje się 
w realizowaną od lat politykę infor-
matyzacji administracji publicznej. 
Elektroniczna Platforma Usług Ad-

ministracji Publicznej - ePUAP zo-
stała uruchomiona 14 kwietnia 2008 
r., zaś z  dniem 17 sierpnia 2015 r. 
otrzymała ona swoją drugą odsłonę 
o nazwie ePUAP2. 

- Wciąż bardzo ważnym wyzwa-
niem dla nas jest zapewnienie in-
teresariuszom publicznym, a  więc 
osobom fizycznym i  podmiotom 
gospodarczym, jak najszerszego do-
stępu do e-usług publicznych – przy-
znaje Grzegorz Salwa – W związku 
z tym należy brać pod uwagę szereg 
czynników. Mam na myśli jakość 
i  nieskrępowany dostęp do sieci 
internetowej, doskonalenie orga-
nizacyjne administracji publicznej 
do świadczenia tego typu usług. 
Trzeba w  koniecznym wymiarze 
dostosowywać przepisy prawa, 
poprawiać dostęp do wyposażenia 
technicznego w wymiarze hard oraz 
soft- wearu, odpowiednio szkolić 
i  motywować personel realizujący 
usługi publiczne. 

W  zakresie czynności realizowa-

nych w  ramach e-Urzędu gmina 
Siechnice realizuje usługi publiczne 
w trzech autonomicznych obszarach 
z  wykorzystaniem sieci Interneto-
wej: eUsług na platformie ePUAP, 
działalności portalu interesanta 
eUrząd Gminy Siechnice (w  czte-

rech obszarach - trzy przynależne do 
gminy Siechnice, jeden ogólny w za-
kresie usług udostępnianych przez 
Ministerstwo Cyfryzacji), oraz apli-
kacji mobilnej eUrząd Siechnice. 

Urzędnicy w cyfrowej 
transformacji

Z ogłoszonego w 2020 roku raportu Głównego Urzędu 
Statystycznego pt. „Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019”, 
wynikało, iż w roku 2019 - 40,4% Polaków (w wieku 
od 16 do 74 lat), korzystało z e-administracji. Jednak 
posługiwanie się narzędziami e – administracji, rzadko 
miało wówczas formę interakcji dwukierunkowej. Niemal 
jedna czwarta ankietowanych wyszukiwała informacje 
(2015 – 19,1%). Podobna grupa pobierała urzędowe 
formularze (2015 – 16,8%), nieco ponad 31% wysyłało 
już wypełnione formularze (2015 – 15,7%). Z organami 
administracji publicznej kontaktowali się online 
mieszkańcy dużych miast (ponad 55%). Rzadziej robiły to 
osoby mieszkające na wsi (przeszło 31%).

Krystyna Klarzyńska
Polkowice
skarbonka.alivia.org.pl/krystyna-klarzynska

W 2008 r. odkryto u mnie raka piersi (amputacja), 
po czym nastąpił niedowład spastyczny znacznego 

odcinka kończyn dolnych. W 2020 r. 
zdiagnozowano raka pęcherza moczowego. Do tego 
zmiany o charakterze demielinizacyjnym w odcinku 

szyjnym i piersiowym rdzenia kręgowego, 
niedowład kończyn dolnych oraz zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku szyjnym, 
piersiowym i L-S z wielopoziomową dyskopatią.
Byłam osobą samodzielną, szczęśliwą i ciężko 

pracującą. Choroba spowodowała moją zależność 
od osób trzecich, z czym ciężko mi żyć.

Przekaż 1% podatku!
numer KRS:

0000358654
cel szczegółowy:
KRYSTYNA KLARZYŃSKA 111526

Za każdy gest
serdecznie dziękujemy!

Jednym z  takich działań był konkurs 
na najlepsze koncepcje rewitalizacji 
Elektrociepłowni Czechnica, w którym 
wzięli udział studenci Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Wrocławskiej. 
Przygotowali oni oryginalne projekty 
zmian w ponad stuletnim kompleksie, 
proponując tam m.in. trzygwiazdkowy 
hotel, zespół basenowy czy centrum 
wystawienniczo-multimedialne.
Konkurs to efekt współpracy Zespo-
łu Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. należącego do 
PGE Energia Ciepła z  Grupy PGE, 
władz gminy oraz Wydziału Archi-
tektury Politechniki Wrocławskiej. 
Przypomnijmy, że należąca do spółki 
Elektrociepłownia Czechnica w  Siech-
nicach zakończy swoją działalność 
w  2024 r. Zastąpi ją nowoczesna jed-
nostka produkcyjna zasilana gazem. 
Zarząd KOGENERACJI wraz z  Bur-
mistrzem Gminy Siechnice dąży do 
tego, by prawie trzyhektarowy obszar 

obecnego zakładu został zrewitalizo-
wany i zagospodarowany. Dzięki temu 
ponad 120-letnia elektrociepłownia 
zyska nowe życie, służąc mieszkańcom 
i przyciągając turystów.
W  ramach konkursu na prace ma-
gisterskie oraz projekty poświęcone 
rewitalizacji tego historycznego obiek-
tu, studenci mogli przygotować plan 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu elektrociepłowni, projekt nowe-
go obiektu kubaturowego na dowolnie 
wybranym fragmencie terenu albo 
zaproponować adaptację, przebudowę 
bądź rozbudowę dowolnie wybranych 
budynków. Jury konkursowe z 26 prac 
wybrało dwie, które zostały nagrodzo-
ne pierwszym miejscem oraz jedną za 
miejsce trzecie. Ogłoszono także wy-
różnienia.
– Bardzo mile zaskoczyła nas różno-
rodność tematyczna prac konkurso-
wych – mówi Andrzej Jedut, prezes 
zarządu KOGENERACJI. – Młodzi 

architekci podeszli do sprawy bardzo 
skrupulatnie, mierząc się z ogromnym 
wyzwaniem. Muszę przyznać, że świet-

nie sobie poradzili, zaskakując nas czę-
sto swoim nowatorskim podejściem.

Pierwszą nagrodę ex aequo zdobył Ja-
kub Proszak za pracę „CoAll Mill Ho-

tel”, przygotowaną pod opieką pro-
motor prof. Małgorzaty Chorowskiej. 
Doceniono go za wzorową adaptację 
zabytkowego budynku na funkcje ho-

telowe. Pierwszą nagrodę przyznano 
także Damianowi Garbuli za pracę 
„Centrum multimedialne”, która 
powstała jako projekt na zajęciach, 

prowadzonych przez dr inż. arch. Elż-
bietę Komarzyńską – Świeściak. Jury 
doceniło autora za „konsekwentne roz-
wiązanie budynku wielofunkcyjnego 
na planie koła w  istniejącej strukturze 
EC Czechnica”. Trzecią nagrodą wy-
różniono Patrycję Janiszewską za pra-
cę „Łaźnie publiczne”, będącą jej dy-
plomem przygotowanym pod opieką 
promotora dr. inż. arch. Marka Lam-
bera. Jury spodobała się „klarowna 
propozycja architektoniczna o  silnym 
wyrazie formalnym, nieprzytłaczająca 
jednak sąsiedniej zabudowy”. W  kon-
kursie wyróżniono także prace Patry-
ka Majewskiego – „Ośrodek wodny”, 
Darii Pawłosik, Niny Miłosławskiej 
i  Arkadiusza Górowskiego – „DNA 
– Magazyn energii” oraz Pauliny Ba-
rabasz, Patryka Majewskiego, Adama 
Pawliczka i Beniamina Waleckiego – 
„Nowa Czechnica”.
Oczywiście czas pokaże czy któraś 
z  nich będzie mogła być realizowana. 

W tej sprawie żadne decyzje jeszcze nie 
zapadły.
Milan Ušák, burmistrz Siechnic, wie-
lokrotnie podkreślał, że „nowe życie” 
starej „Czechnicy” ma szansę stać się 
wizytówką gminy w skali regionu i ca-
łego kraju.
Z kolei dr Roman Czajka, prodziekan 
ds. kształcenia na Wydziale Archi-
tektury PWr., zwrócił między innymi 
uwagę na to, że zachowanie reliktów 
architektury poprzemysłowej, tchnię-
cie w nie nowego życia, ujawnienie ich 
potencjału oraz możliwości przekształ-
ceń, jest niezwykle ważne w kontekście 
architektury zrównoważonej i ochrony 
środowiska naturalnego.
Nagrodzone i wyróżnione prace moż-
na już było obejrzeć na wystawie orga-
nizowanej na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej. Ekspozycja 
planowane jest również w  tym roku 
w Siechnicach.

(MI)

Nowe życie dla historycznych 
obiektów Elektrociepłowni 
Czechnica
Zanim jeszcze rozpoczęła się budowa Nowej EC Czechnica, która ma zastąpić obecnie funkcjonującą w Siechnicach 
120-letnią elektrociepłownię, uruchomiono już prace koncepcyjne mające na celu próbę odpowiedzi na pytanie, co 
stanie się z historycznymi obiektami po tym, kiedy ich funkcje produkcyjne przejmie nowy zakład.

Na przyszłe zagospodarowanie sędziwego obiektu 
nie brakuje pomysłów… 

…a może powstaną tam „Łaźnie publiczne” śladem 
jednej z nagrodzonych konkursowych prac? 

Przed podpisaniem wstępnej 
umowy developerskiej
Warto pamiętać, aby pozyskać bardzo ważne informacje. Czy inwestycja developerska ma 
wydane warunki techniczne na dostawy wody i odbiór ścieków. Czy inwestycja położona 
jest bezpośrednio przy drodze: posiadającej utwardzoną nawierzchnię z asfaltu lub kostki 
betonowej, wybudowany jest przy niej chodnik i/lub ścieżka rowerowa, zlokalizowane jest 
oświetlenie uliczne.

• Jak sprawdzić kiedy będzie wybudowana droga? Sprawdź czy developer posiada podpisaną 
„umowę drogową” z gminą (na współfinansowanie budowy drogi przez oba podmioty lub 
finansowanie tego zadania jest zapewnione w całości przez developera). Sprawdź czy ujęto 
jej budowę w budżecie gminy na bieżący rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

• Pamiętaj – przed zakupem mieszkania lub domu od developera - musisz dokładnie zapoznać 
się z prospektem informacyjnym (załącznik do umowy developerskiej) oraz z budżetem Gminy 
Siechnice i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Siechnice (dostępnymi w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce prawo lokalne). Zachęcamy do weryfikacji danych podanych 
przez developera oraz uzyskania wyjaśnień i dokumentów finansowych Gminy Siechnice. 

Informacje pozyskać można: drogą tradycyjną – pismo należy kierować na adres (lub doręczyć 
osobiście): Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, przesyłając 
pytania na adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl , przesyłając pytania poprzez platformę ePUAP 
(czyli Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - adresy skrytek ePUAP Gminy 
Siechnice: /Siechnice/skrytka oraz /Siechnice/SkrytkaESP ) korzystając z formularza „Zapytaj 
Burmistrza” Milana Ušáka, podczas cotygodniowych przyjęć interesantów przez Burmistrza 
Siechnic Milana Ušáka.

Opr. (na podstawie informacji ze strony www.gminasiechnice.pl)

Fot. Agata Hołubicka

Fot. Z zasobów CK
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Zarząd majątkiem 
małoletniego 
Małoletnie dzieci z  racji tego, że 
nie posiadają pełnej zdolności do 
czynności prawnych, nie mogą 
swobodnie zarządzać swoim ma-
jątkiem. Gdy dziecko pozostaje 
pod opieką rodziców, to zazwy-
czaj oni będą odpowiedzialni 
i  zobowiązani do sprawowania 
z  należytą starannością zarządu 
nad majątkiem dzieci. 

W  pierwszej kolejności nasu-
wa się pytanie - skąd u ma-

łoletniego dziecka jakiś majątek? 
Trzeba brać pod uwagę kilka ta-
kich sytuacji. Źródłem majątku 
małoletniego może być otrzymany 
spadek lub darowizna. Wówczas 
gdy małoletni, obejmuje w  po-
siadanie spadek lub darowiznę, 
z  uwagi na swój wiek nie może 
dysponować swobodnie tym ma-
jątkiem. Zarząd sprawowany przez 
rodziców nie obejmuje zarobku 
dziecka ani przedmiotów odda-
nych mu do swobodnego użytku. 
Dlaczego tak jest? 

Małoletnie dzieci, pozostają 
do uzyskania pełnoletnio-

ści pod władzą rodzicielską. Jej 
zakres, obejmuje zarówno pieczę 
nad małoletnim, ale również za-

pewnienie pieczy nad majątkiem 
małoletniego. Do majątku dziecka 
mogą wchodzić takie składniki jak 
pieniądze, prawa własności rzeczy, 
różnego rodzaju roszczenia od-
szkodowawcze, łącznie z  roszcze-
niami z  tytułu zadośćuczynienia 
lub też odszkodowania za znaczne 
pogorszenie się sytuacji życiowej 
dziecka. Ważne, co podkreśla się 
w doktrynie, iż do majątku dziecka 
nie należy prawo do alimentów, ale 
już roszczenia o poszczególne raty 
zaległe i przyszłe tak. 

Zarząd nad majątkiem małolet-
niego nie jest jednak pozba-

wiony jakiejkolwiek kontroli i  nie 
oznacza to, że rodzic może swo-
bodnie dysponować tym mająt-
kiem. Zacznijmy jednak od tego, 
co małoletni może samodzielnie 
robić ze swoim majątkiem? Zgod-
nie z  treścią art. 101 § 2 KRO za-
rządowi rodziców nie podlegają 
uzyskiwane przez dziecko w  ra-
mach stosunku pracy zarobki oraz 
przedmioty oddane mu do swo-
bodnego użytku. Co istotne, wyłą-
czenie zarządu rodziców obejmuje 
nie tylko zarobek i  przedmioty 
oddane dziecku do swobodnego 

użytku, lecz także to, co dziecko 
uzyskało w zamian za te składniki 
oraz dochód, jaki one przyniosły. 
Tymi składnikami majątkowymi 
małoletni dysponuje samodzielnie, 
może nimi swobodnie rozporzą-
dzać, wydawać, kupować różnego 
rodzaju rzeczy. W pozostałym za-
kresie decyzje co do składników 
majątkowych, podejmują rodzice 
i  Sąd opiekuńczy. Zgoda Sądu na 
rozporządzanie majątkiem ma-
łoletniego wymagana jest zatem 
w sytuacji dokonywania czynności 
przekraczających zwykły zarząd.

Czynnościami zwykłego zarzą-
du są wszelkie sprawy bieżące, 

związane ze zwykłym korzysta-
niem z przedmiotów wchodzących 
w skład majątku małoletniego. Na-
tomiast wszystko to, co się w tych 
granicach nie mieści, należy do 
czynności przekraczających za-
kres zwykłego zarządu. I  takim 
przykładem będzie choćby uzy-
skanie zgody Sądu na odrzucenie 
spadku przez małoletniego. Po-
dobnie, zgodę Sądu należy uzy-
skać, gdy rodzic chce sprzedać nie-
ruchomość będącą składnikiem 
majątku małoletniego. W  wszyst-

kich tych okolicznościach, rodzice 
muszę wystąpić do Sądu o wyraże-
nie zgody na dokonanie czynności 
przekraczającej zwykły zarząd 
majątkiem małoletniego.

We wniosku należy szczegóło-
wo uargumentować, dlacze-

go chcemy takiej zgody i dlaczego 
dokonanie takiej czynności będzie 
zgodne z  dobrem małoletniego 
i korzystne dla jego majątku. Poza 
zapoznaniem się z wnioskiem, Sąd 
dokona szeregu czynności, aby 
mieć pewność, że działania ro-
dziców są dobre dla małoletniego, 
w tym wysłucha rodziców.

A  co w  sytuacji dokonania 
czynności, przekraczającej 

zwykły zarząd bez uzyskania do 
tego wymaganej zgody Sądu? Otóż 
co do zasady czynność taka będzie 
uważana za bezwzględnie nieważ-
ną - choć w doktrynie pojawiają się 
też inne poglądy - nakazujące oce-
niać każdorazowo daną czynność 
względem okoliczności w  jakich 
została dokonana. 

adw. Dagmara Broniewicz

Mieszkająca w naszej gminie adwokat 
DAGMARA BRONIEWICZ jest absolwentką 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: 
prawo oraz administracja. Aplikację adwokacką 
odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
we Wrocławiu. Jej główne obszary prawniczych 
zainteresowań to: prawo medyczne, zamówień 
publicznych, rodzinne oraz karne. Na naszych 
łamach będzie udzielała informacji i porad, 
które dotyczą różnych - często nagłych, 
niekiedy skomplikowanych - sytuacji życiowych.

Jeśli są pytania w związku z poruszonym 
zagadnieniem lub interesuje Państwa inny 
temat, o którym chcielibyście abym napisała, 
zapraszam serdecznie do kontaktu: dagmara.
broniewicz@gmail.com tel. 607-244-925.

Dodatek osłonowy – 
nowe świadczenie!
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy 
element rządowej tarczy antyinfla-
cyjnej, aby zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i  żywności. Zgodnie 
z  zaproponowanymi przepisami bę-
dzie on przysługiwał gospodarstwu 
domowemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają 2100 
zł* w  gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym. (*dochód w  rozumie-
niu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 
1162, 1981, 2105 i 2270).
Od stycznia 2022 r. można się ubiegać 
o  to nowe świadczenie. W  Gminie 
Siechnice wnioski o  dodatek osłono-
wy będzie przyjmować i  rozpatrywać 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siechnicach z siedzibą w Świętej Ka-
tarzynie ul. Żernicka 17.
W przypadku złożenia wniosku w stycz-
niu, dodatek osłonowy zostanie wypłaco-
ny w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 
i do 2 grudnia. Jeżeli natomiast wniosek 
zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 
31 października 2022 r., całość dodatku 
zostanie wypłacona jednorazowo, po 
rozpatrzeniu wniosku.

Wysokości dopłat w skali roku 
w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domo-

we otrzyma 400 lub 500 zł* przy zało-
żeniu, że jego dochód nie przekroczy 
2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600 lub 750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1500 zło-
tych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i  więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania 
jest uzależnione od źródła ogrzewania 
– wyższa kwota dodatku przysługuje 
w  przypadku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami węglopochodny-
mi, wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o  której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomoder-
nizacji i  remontów oraz o  centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obo-
wiązywać będzie tzw. zasada złotówka 
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, a kwota 
dodatku będzie pomniejszana o  kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwota 
wypłacanych dodatków osłonowych bę-
dzie wynosić 20 zł.
Ważne!!! ustawa o  dodatku osło-
nowym stanowi, że jedna osoba może 
wchodzić w  skład tylko jednego gospo-
darstwa domowego. W  przypadku gdy 
wniosek o wypłatę dodatku osłonowe-
go dla gospodarstwa domowego wie-
loosobowego złożyła więcej niż jedna 
osoba, dodatek ten przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył taki wnio-
sek jako pierwszy.
Jak można złożyć wniosek 
o dodatek osłonowy?
• elektronicznie za pośrednictwem 

platformy ePUAP – od stycznia 2022 

r. do 31 października 2022 r.
• tradycyjnie (papierowo), wrzucając 

wniosek do urny podawczej zloka-
lizowanej w  Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Siechnicach 
na I  piętrze w  godzinach od ponie-
działku do piątku od 7:10 do 15:10 – 
od stycznia 2022 r. do 31 października 
2022 r.:

• wysłać pocztą na adres: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żer-
nicka 17 55-010 Święta Katarzyna 
z dopiskiem „dodatek osłonowy”.

Formularz wniosku o dodatek osłono-
wy jest dostępny w siedzibie GOPS oraz 
na stronie internetowej GOPS link , 
UM link.
Pamiętajmy o prawidłowym i uważnym 
wypełnieniu druku wniosku (w  przy-
padku błędnie wypełnionego, konieczna 
będzie wizyta w ośrodku). Wnioskodaw-
cy proszeni są o  wpisanie we wniosku 
adresu poczty elektronicznej – na adres 
ten będzie przesłana informacja o przy-
znaniu dodatku osłonowego.
W  przypadku pytań lub wątpliwości 
możliwy jest kontakt telefoniczny pod 
numerem:
530 114 944 lub
71 311 39 68 wew. 101 lub 103 w godzi-
nach od 7:30 do 15:00

Ruszyła infolinia
Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjal-
na infolinia dot. dodatku osłonowego. 
Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwonią-

cy otrzymają profesjonalną pomoc w dni 
robocze – od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00 
Kompleksowe informacje na temat 
wsparcia znajdują się także na stronie 
internetowej Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska.

Wypłata dodatku
Świadczenia przyznane na kompletne 
wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą 
wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 
marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie 
złożą wniosku do końca stycznia, nadal 
będą mogły ubiegać się wsparcie. Wów-
czas muszą złożyć kompletny wniosek 
do 31 października 2022 r. W tym przy-
padku wypłata 100% dodatku zostanie 
zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 
2022 r.

WAŻNE!!!

Wypłaty dodatku 
osłonowego nastąpią po 
otrzymaniu przez gminę 
środków z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Od roku 2022 nie będzie 
przyznawany dodatek 
energetyczny. Wnioski 
o jego przyznanie złożone 
po 1 stycznia 2022 r. 
będą pozostawione bez 
rozpatrzenia. 

WARTO WIEDZIEĆ

Zawód z przyszłością  
– nie tylko dla pasjonatów

Jeżeli chcesz zostać mechanikiem, to na pewno warto wybrać branżę kolejową. 
Po pierwsze jest to rynek rozwijający się, na którym występuje duży deficyt 
pracowników, więc nie będzie problemów z brakiem pracy. Po drugie nie jest to praca 
rutynowa, więc nie jest nudna.

Spółka Trakcja to przedsiębior-
stwo o  wieloletnich tradycjach 
w  zakresie budowy trakcji ko-
lejowej, a  także realizacji sze-
roko-pojętych inwestycji infra-
strukturalnych, budownictwa 
energetycznego i  kubaturowego. 
W  ramach Grupy Trakcja, funk-
cjonują podmioty, skutecznie 
podbijające rynki krajów bałtyc-
kich oraz skandynawskie, a  tak-
że wyspecjalizowane jednostki, 
działające na rynku krajowym.

Trakcja jest obecnie jedyną fir-
mą budowlaną w  Polsce, która 
posiada własną, profesjonalną 
stację serwisową, przeznaczoną 
do obsługi specjalistycznych ma-
szyn torowych. Zlokalizowana na 
wrocławskich Bieńkowicach Baza 
Techniczna (adres wg googlemaps 
Kolejowa 23, Radwanice), zapew-
nia możliwość realizacji kom-
pleksowych napraw sprzętów, 
m.in. dzięki w pełni wyposażonej 
hali o powierzchni 2135 m kw. 

Przeprowadziliśmy rozmowę 
z pracownikiem firmy, 
który na co dzień pracuje 
we wrocławskiej hali i który 
zdecydował się uchylić rąbka 
tajemnicy, opowiedzieć 
o swoim stanowisku pracy.

Czym zajmujesz się w  swojej 
pracy?

- Z  zawodu jestem mechanikiem 
taboru kolejowego. Moja praca 
polega na utrzymaniu we właści-
wym stanie technicznym loko-
motyw spalinowych, wagonów 
towarowych, maszyn torowych 
oraz specjalnych pojazdów kole-
jowych.

Czy w  młodości interesowałeś 
się koleją, skąd zainteresowanie 
branżą?

- Można powiedzieć, że z  koleją 
miałem do czynienia od dziecka. 
Mój dziadek, u  którego często 
spędzałem wakacje, był zawia-
dowcą stacji. Dużo opowiadał mi 
o swojej pracy, w której często mu 
towarzyszyłem. Myślę, że w  tym 
czasie złapałem bakcyla i  zama-
rzyłem o pracy związanej z koleją. 
Mogę powiedzieć, że od zawsze 
wiedziałem, że chcę pracować 
w  tej branży. Fascynacja koleją 
w połączeniu z zamiłowaniem do 
majsterkowania, ukierunkowała 
mnie na zawód, który uwielbiam 
i  który mam szczęście teraz wy-
konywać. 

Co najbardziej lubisz w  swojej 

pracy, a  co stanowi największą 
bolączkę?

- Najbardziej lubię w swojej pracy 
to, że nie przestaję się uczyć no-
wych rzeczy. Wymagania zwią-
zane z  bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego wciąż się zmieniają, 
co wymusza na nas wprowa-
dzanie nowych metod naprawy, 
czy sposobów regeneracji części. 
Pojawiają się nowe urządzenia 
i  przyrządy ułatwiające wykony-
wanie pomiarów, których obsługi 
trzeba się nauczyć. To dla mnie 
bardzo ważne, że mam zapewnio-
ny stały rozwój. Największą bo-
lączką jest fakt , że nie ma komu 
przekazywać swojej wiedzy. 
Kiedy ja zaczynałem pracę w za-
wodzie, dołączyliśmy wraz z  ko-
legą do doświadczonej brygady 
mechaników, pod okiem których 

uczyliśmy się pracy. Podpowia-
dali nam i pokazywali różne spo-
soby rozwiązywania problemów, 
pojawiających się w  czasie pracy. 
My - młodzi, wnieśliśmy do bry-
gady świeże spojrzenie i  sporo 
pomysłów usprawniających co-
dzienne zadania. Moim zdaniem 
taka mieszanka młodości z  do-
świadczeniem, musi się sprawdzić 
w każdej pracy. Patrząc na moich 
starszych kolegów marzyłem, że 
kiedyś to ja będę przekazywał 
wiedzę dalej. Niestety dziś w  za-
wodzie jest coraz mniej młodych 
ludzi. Brakuje szkół zawodowych 
czy kolejowych, które pozwoli-
łyby na kształcenie nowej kadry, 
a  branża kolejowa wciąż rośnie 
Mam nadzieję, że ta sytuacja 
wkrótce się zmieni i  będę mógł 
podzielić się wiedzą i umiejętno-
ściami z młodszymi kolegami.

Jak wygląda Twój dzień pracy?

- Nie jest skomplikowany. Zaczy-
na się od przydziału zadań przez 
Mistrza. Gdy jestem przydzielony 
do zadań wykonywanych w  hali 
naprawczej, pobieram niezbędne 

do wykonania zlecenia narzędzia 
oraz wyposażenie BHP i przystę-
pujemy do realizacji zadania. Na 
zakończenie dnia pracy Mistrz 
odbiera wykonane zadania lub 
część zadania przewidzianą do 
wykonania w  danym dniu. Na-
stępnie sprzątamy stanowisko 

pracy i  zdajemy narzędzia oraz 
wyposażenie. Gdy jestem przy-
dzielony do obsady pogotowia 
technicznego jest podobnie - 
z tym wyjątkiem - że trzeba zasta-
nowić się jakie narzędzia zabrać 
w teren. Tu konieczna jest dokład-
na analiza opisu i ewentualnej do-
kumentacji fotograficznej usterki. 
Trzeba przewidzieć co mogło się 
wydarzyć i  być przygotowanym 
na wszelkie ewentualności, po-
nieważ nie będzie można pobrać 
dodatkowych narzędzi jak to się 
dzieje przy zadaniach realizowa-
nych w  hali naprawczej. Szcze-
gółowy opis dnia pracy byłby 
trudny, ponieważ oprócz standar-
dowych napraw wykonywanych 
w naszym warsztacie zdarzają się 
mniej lub bardziej skomplikowa-
ne awarie, z którymi musimy so-
bie poradzić. I w tym przypadku 
prawie za każdym razem jest ina-
czej. W każdym razie na nudę nie 
można narzekać.

Najciekawsze, największe wy-
zwanie z jakim musiałeś się mie-
rzyć w pracy? 

- Do tej pory najciekawszym 
i  najtrudniejszym wyzwaniem 
z  jakim się mierzymy jest rozpo-
częcie wykonywania przez nasz 
warsztat napraw wagonów towa-
rowych poziomu P4, czyli mówiąc 
„po naszemu” rewizji. Ciekawe 
w tym wyzwaniu jest to, że trzeba 
ułożyć całkiem nowy proces. Za-
czynając od zapewnienia dostaw 
części i  materiałów, przez naukę 
nowych czynności, obsługę no-
wych urządzeń oraz przyrządów, 
a kończąc na przeorganizowaniu 
pracy całego warsztatu. Pierwsze 
naprawy szły ciężko, ale dokona-
liśmy już napraw ponad 20 wa-
gonów i  z  tej perspektywy mogę 
powiedzieć, że praca idzie coraz 
sprawniej. Przed nami kolejne 
wyzwanie, rewizja lokomotywy 
spalinowej.

Biorąc pod uwagę Twoje do-
świadczenie, czy możesz ocenić 
jakie predyspozycje zawodowe 
są istotne w Twoim zawodzie?

- Dokładność, odpowiedzialność, 
kreatywność, odporność na stres 
– to bardzo istotne predyspozy-
cje. Trzeba pamiętać, że od na-
szej pracy zależy bezpieczeństwo 
w  ruchu kolejowym. Każda źle 
dokręcona śruba może dopro-
wadzić do wystąpienia zagroże-
nia na linii kolejowej. Z  drugiej 
strony istnieje presja szybkiej 
naprawy i  przywrócenia wagonu 
czy lokomotywy do eksploata-
cji. Często trzeba bardzo szybko 
zidentyfikować przyczynę nie-
sprawności, określić sposób na-
prawy za pomocą dostępnych na 
miejscu części i narzędzi, tak żeby 
nie zatrzymać realizacji zobowią-
zań, wynikających z  zawartych 
umów. Trzeba jednak pamiętać, 
że bezpieczeństwo zawsze jest na 
pierwszym miejscu.

Co mógłbyś doradzić młodym 
ludziom, którzy dopiero zasta-
nawiają się na wyborem ścieżki 
kariery?

- Jeżeli chcesz zostać mechani-
kiem, to na pewno warto wybrać 
branżę kolejową. Po pierwsze 
jest to rynek rozwijający się, na 
którym występuje duży deficyt 
pracowników, więc nie będzie 
problemów z  brakiem pracy. Po 
drugie nie jest to praca rutyno-
wa, więc nie jest nudna. Co naj-
ważniejsze jest to zawód zapew-
niający ambitnym pracownikom 
godziwe wynagrodzenie i  moż-
liwość rozwoju. Wielu kierowni-
ków warsztatów, zaczynało jako 
mechanik taboru kolejowego.

Jak oceniasz swoje obecne miej-
sce pracy?

- Pracuję w  nowoczesnej, ogrze-
wanej hali warsztatowej, wyposa-
żonej w  nowoczesne urządzenia 
i  przyrządy pomiarowe. Mogę 
powiedzieć, że z  pewnością wy-
różnia się na tle innych podobnej 
wielkości hal warsztatowych, za-
równo pod względem komfortu 
pracy jak i  wyposażenia. Spół-
ka, w  której pracuję przywiązu-

je szczególną uwagę do bezpie-
czeństwa i higieny pracy, dlatego 
każdy pracownik jest wyposa-
żony w  niezbędne środki ochro-
ny. Spółka zapewnia również 
prywatną służbę zdrowia oraz 

rozbudowane pakiety socjalne. 
Pracownikowi umożliwia się roz-
wój kompetencji, a  także istnieje 
możliwość awansu. Czego więcej 
wymagać? 

Mam w swoim otoczeniu dwóch 
bardzo dobrych mechaników sa-
mochodowych, którzy chcieliby 
się przebranżowić, bo szukają 
nowych wyzwań. Czy kolej jest 
tym obszarem, w który mogli by 
wejść? Jakie inne zawody są na 
tyle elastyczne, że odnajdą się 
w obszarach Bazy Technicznej? 

- Mechanik samochodowy, 
w  gruncie rzeczy nie różni się 
wiele od mechanika kolejowego. 
Oczywiście pracujemy na więk-
szych gabarytowo maszynach 
oraz musimy znać i stosować spe-
cyficzne kolejowe przepisy, ale nie 
jest to wielką przeszkodą dla ludzi 
szukających wyzwań. Możliwość 
przebranżowienia dotyczy nie 
tylko mechaników samochodo-
wych, ale również elektromecha-

ników, elektroników, spawaczy 
czy ślusarzy.
Dziękuję za rozmowę. 

(TS)
Fot – z zasobów spółki 

Jeśli poczułeś, że chciałbyś podjąć się nowego 
wyzwania, pracować w stabilnej, ogólnopolskiej 
firmie z tradycjami oraz jesteś gotów poszerzać 
swoje kompetencje w zgranym zespole, to bez 
wahania skontaktuj się z firmą Trakcja:

• telefonicznie – Agata Siewior tel. 508-029-878,

• mailowo – a.siewior@grupatrakcja.com, 

• osobiście – Baza Techniczna firmy Trakcja  
ul. Opolska 199 Wrocław  
(Googlemaps: ul. Kolejowa 23, Radwanice). 

Aktualnie firma zatrudni:

• elektryka 

• kierowcę samochodu pow. 3,5 T z HDS

• maszynistę

• mistrza

• mechanika

• dyspozytora 

Baza Techniczna spółki Trakcja ,  
ul. Kolejowa 23, Radwanice
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SIECHNICE 
• Sklep „HALLO” ul. Jana Pawła II 31D
• Sklep mięsny FIRMY JASKUŁA ul. Jana Pawła II 
• Sklep spożywczy ABC ul. Fabryczna 9a
• Sklep spożywczy „od i do” u. Piastów Śląskich 43
• Sklep spożywczy „AHA” ABC ul. Piastów Śląskich 45
•  Sklep spożywczy „U Wojtka” ul. Piastów Śląskich 20
• Sklep „Kredka” ul. Gimnazjalna 10/A8
• Sklep „Nowa Stodoła” ul. Piastów Śląskich 24
• Sklep spożywczy „u Bambra” ul. Kościelna
• Sklep spożywczy ABC ul. Jarzębinowa 19
• Sklep GAM-BIS ul. Szkolna 2A
• Sklep mięso-wędliny-drób ul. Fabryczna 2
• Sklep „Witaminka” – warzywa i owoce ul. Ciepłownicza
• Żabka ul. Jarzębinowa
• Żabka ul. Staszica 1G
• Żabka ul. Piłsudskiego 23

• Restauracja „DEJA VU” ul. Ciepłownicza 17
• Restauracja „A NÓŻ WIDELEC” ul. Staszica 1F
• NOTO Pizza&Wino ul. Jana Pawła II 25B
• Kawiarnia-Cukiernia „CYNAMON” ul. Kościelna 2
• Kawiarnia „BAZA” ul. Piastów śląskich 40A/1
• Piekarnia-Cukiernia „JULKA” ul. Jana Pawła II

RADWANICE
• Sklep KWIATON ul. Opolska 197
• Sklep spożywczy „Ciamar” ul. Wrocławska 117
• Sklep „Troskotka” ul. 1 Maja 3
• Piekarnia - ciastkarnia BRUDNIK ul. Parafialna

ŻERNIKI WROCŁAWSKIE
• Delikatesy „Regionalne Smaki” ul. Wrocławska 28a
• Delikatesy „Pyszne” ul. Wrocławska 14
• Sklep spożywczy ul. Parkowa 3
• Sklep mięsny FIRMY JASKUŁA ul. Wrocławska 2b 
• Pierogarnia „Na Talerzu” ul. Wrocławska 28A
• Sklep warzywny „Ananasek” ul. Wrocławska 5

• Sklep warzywny „Ananasek” ul. Zasłuczańska 4
• „Bar Micha” ul. Zasłuczańska 2 (przy stacji Lotos)
• Żabka ul. Zasłuczańska

ŚWIĘTA KATARZYNA
•  Sklep Euro ul. Powstańców Śląskich
• Sklep monopolowy ul. Powstańców Śląskich
•  Kwiaciarnia „Stary Kwietnik” ul. Główna 15D
• Sklep RAF-TECH ul. Żernicka 5
•  Sklep Wielobranżowy „Maria” ul. Główna 17A
• Sklep warzywno-spożywczy ul. Główna 

IWINY 
• Sklep spożywczy ABC ul. Kościuszki
• Sklep „Warzywko” ul. Brochowska 5B

KOTOWICE 
• Sklep „U Mańka” ul. Odrzańska 1a

GROBLICE
• Sklep spożywczy ul. Opolska 17

• Delikatesy ul. Opolska
• Sklep spożywczo-monopolowy EL-LA ul. Opolska 18
• Restauracja Sushi Family ul. Opolska

BIESTRZYKÓW 
• Sklep spożywczy ul. Lipowa

SULIMÓW 
• Sklep spożywczy ABC ul. Kochanowskiego 34
• Sklep spożywczy „Helena” u. Kochanowskiego 38.

OZORZYCE 
• Sklep spożywczy ul. Krasińskiego
• Zajazd Wiejski ul. Krasińskiego 17

ŁUKASZOWICE
• Sklep spożywczy ul. Okrzei 25A 

RADOMIERZYCE
• Sklep „U Piotra” ul. Wrocławska
• Sklep „Wojtek” ul. Wrocławska
• Sklep narzędziowy BOLT ul. Wrocławska

Tam jest dostępny „PULS”

Poczuj „PULS”
5000 egzemplarzy w całej gminie z Twoimi: 

REKLAMAMI (usługi, produkty, rozpoczęcie 
działalności);

OGŁOSZENIAMI (oferty pracy, kupno-
sprzedaż);

TEKSTAMI SPONSOROWANYMI (prezentacja 
firmy, projektu)

Skontaktuj się, zarezerwuj miejsce:

e-mail: kreacja@interia.eu

tel. 602 626 025

PRZYSZŁA 
NORMALNOŚĆ

Studenci z  Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu ba-
dają zapach i  wartość odżywczą 
owadów poddanych obróbce ter-
micznej. Chcą wskazać te, które 
są pożywne, a  dodatkowo ape-
tycznie pachną. Istotnym celem 
projektu będzie też wyznaczenie 
optymalnej temperatury prażenia 

owadów. Opiekunem grupy jest 
dr Anna Żołnierczyk z  Katedry 
Chemii Wydziału Nauk o Żywno-
ści UPWr, która owadami, jako je-
dzeniem przyszłości, zajmuje się 
od sześciu lat.

Projekt „Właściwości funkcjonalne 
i  sensoryczne wybranych gatun-
ków owadów poddanych obróbce 

termicznej" realizuje Studenckie 
Koło Naukowe Kuchni Molekular-
nej. Studenci otrzymali w czerwcu 
ubiegłego roku 20 tys. złotych w ra-
mach III edycji konkursu UPWr. 
finansujących badania kół studenc-
kich. 

- SKN Kuchni Molekularnej to co-
raz liczniejsza grupa. Coraz więk-

sze są bowiem nasze potrzeby. Nie 
tylko badamy owady pod kątem 
właściwości sensorycznych, ale i  je 
hodujemy. By zapewnić im odpo-
wiednie warunki, temperaturę czy 
pożywienie potrzebujemy dodat-
kowych rąk do pracy – tłumaczy dr 
Anna Żołnierczyk.

Wybrane do badań w ramach pro-
jektu owady (m.in. larwy mączni-

ka młynarka i drewnojada) będą 
karmione wytłokami (odpad prze-
mysłu owocowo-warzywnego), 
wzbogaconymi w produkty bogate 
w  nienasycone kwasy tłuszczowe: 
oliwa z  oliwek i  zmielone orzechy. 
W  kolejnym etapie będą liofili-
zowane lub poddawane obróbce 
termicznej, a  następnie studenci 
będą badać ich wartość odżywczą 
oraz zapach. I tu ciekawostka. Cykl 
życia owadów i ich przewód pokar-
mowy są na tyle krótkie, że smaku-
ją tym, co zjadły. Jeśli nakarmimy 
je cynamonem, będą miały posmak 
cynamonu. Możemy więc wyhodo-
wać gąsienice, które będę idealnym 
dodatkiem do deserów. 

Dodatkowo istotnym celem projek-
tu będzie wyznaczenie optymalnej 
i bezpiecznej temperatury prażenia 
owadów. - W wyniku obróbki ter-
micznej produktów spożywczych, 
podczas zastosowania zbyt wyso-
kiej temperatury często powstają 
bowiem wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne o  potwier-
dzonym działaniu rakotwórczym 
– tłumaczy naukowiec z UPWR. 

Podkreśla, że z  1,6 mln gatunków 
owadów jadalnych jest około 1,4 
tys. Są to m.in. chrząszcze, gąsie-
nice, mrówki, pszczoły i  osy, ko-
niki polne, szarańcze, świerszcze, 
termity, jedwabniki i  ważki. To 
insekty w  postaci larw (białych 
i  tłustych) lub w formie dorosłej – 

surowe, smażone, pieczone albo 
zmielone na mąkę. Do wyboru do 
koloru. 

- W  dodatku smaczne i  zdrowe! - 
mówi dr Żołnierczyk i  wyjaśnia, 
że dorosłe owady są niskokalorycz-
nym źródłem białka, minerałów, 
witamin, kwasów tłuszczowych 
i błonnika. 100 g jedwabników po-
krywa np. dzienne zapotrzebowa-

nie na wszystkie mikroelementy. 
100 g świerszczy zawiera więcej 
wapnia niż szklanka mleka, a nie-
które gąsienice 10 razy więcej żela-
za niż czerwone mięso.

W  Azji, Afryce i  Ameryce Połu-
dniowej – w  krajach, w  których 
dzięki ciepłemu klimatowi insek-
tów jest więcej i  wyrastają dużo 
większe – owady są stałym elemen-

tem ludzkiej diety. 

W  Europie to temat stosunkowo 
nowy. Większość mieszkańców na-
szego kontynentu nie uważa owa-
dów za pożywienie, ponadto status 
prawny owadów jako pokarmu był 
niejasny. Od 1 stycznia 2018 r. owa-
dy i  ich części mogą być wprowa-
dzane do obrotu jako „nowa żyw-
ność”, jeśli uzyskają zgodę Komisji 
Europejskiej.

To jednak powoli się zmienia. Po-
wstają nawet restauracje serwujące 
dania z owadów, choć nadal jest to 
raczej ciekawostka. 

- Owady podaje m.in. René Redze-
pi w  Nomie, kopenhaskiej, jednej 
z  najlepszych - jeśli nie najlepszej 
- restauracji na świecie i wierzę, że 
podobnie jak z sushi, które począt-
kowo też było traktowane z dystan-
sem, tak i owady w końcu zagoszczą 
na naszych stołach. Zresztą może 
to być konieczność! Przy produkcji 
owadów zużywa się 12 razy mniej 
wody niż przy produkcji wołowiny. 
Nie potrzeba ani tyle pastwisk, ani 
pożywienia. Z 10 kg karmy może-
my wyprodukować około 9 kg owa-
dów i tylko 1 kg wołowiny. Do tego 
do zjedzenia nadaje się tylko 40% 
z  ciała krowy i  aż 80% owadów, 
a  larwy nawet w  całości – wylicza 
pani doktor. 
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