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Na budowie Nowej EC Czechnica ekipy wykonawcze,
wylały już jedną z największych w tym projekcie płyt
fundamentowych. Znajdą się na niej kotły odzysknicowe.
Podczas operacji zużyto ok. 1100 m3 betonu, co
wystarczyłaby na fundamenty pod blisko 100 domków
jednorodzinnych.

WOJSKA KSIĘSTWA
WARSZAWSKIEGO…

W Siechnicach obchodziliśmy „Święto Narodowe Trzeciego
Maja” oraz zorganizowane po raz pierwszy w historii
powiatowe obchody „Dnia Strażaka”. Wyjątkowym
wydarzeniem było ślubowanie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Siechnice.

…dotarły do Świętej Katarzyny w sobotę 21 maja. Na
parkowej polanie za budynkiem ZGK, kilkanaście
sympatycznych osób z grupy Rekonstrukcji Historycznej
2 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, przybliżało
mieszkańcom uroki żołnierskiej służby w XIX wieku

O zaawansowaniu inwestycji na str. 3.

Przebieg gminnych uroczystości na str. 4.

Jubileuszowe
Siechnice
W tym roku przypada 25 - lecie nadania praw
miejskich Siechnicom. Obchody jubileuszu
potrwają podczas Dni Siechnic od 3 do 5 czerwca.
Jak informuje Centrum Kultury w Siechnicach nie
zabraknie atrakcji, ciekawych wydarzeń, na które
zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i sympatyzujący
z miastem goście.
3 czerwca (piątek), zaprezentują się seniorskie zespoły
śpiewacze, działające przy Centrum Kultury, będzie
pokaz karate oraz pokazy malarskie i ceramiczne.
Zaplanowano też rodzinne rozgrywki szachowe
i Kiermasz Książki Przeczytanej. Wieczorem wystąpi
zespół Szpilki, gwiazdą wieczoru będzie Czadoman,
a po koncercie odbędzie się miejska potańcówka z Djem.
4 czerwca (sobota), to dzień pełen atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Rozpocznie się turniejem piłkarskim
o puchar Burmistrza oraz mobilną grą terenową
dla rodzin (poniżej więcej na ten temat). Na scenie

zaprezentują się grupy teatralne Centrum Kultury,
a także lokalni artyści - duet Chillove i Monika
Wiśniowska - Basel. Wszyscy zostaną zaproszeni na
uliczny spektakl teatralny, a także na nocny Maraton
Gier Planszowych. Wieczorem wystąpi zespół
Orkiestra na Dużym Rowerze, a gwiazdą Dni Siechnic
jest w tym roku Natalia Nykiel (jej koncert o godzinie
21).
5 czerwca (niedziela), zapowiada się jako czas relaksu
i rodzinnego wypoczynku. Dzień rozpocznie się
zawodami wędkarskimi i biegiem ulicznym o Puchar
Burmistrza. Rano organizatorzy zapraszają na
jogę w parku. W południe w kościele parafialnym
w Siechnicach będzie Msza Święta w intencji
mieszkańców. Następnie z koncertem wystąpi
folkowy zespół Gieni Dudki. W niedzielę będzie
można również obejrzeć Baśniową Podróż Klaunów
- uliczny spektakl teatralny. Po nim przewidziano
pokazy taneczne i wspólną zumbę.

Kolej Dużych Prędkości
w trzech wariantach
W sprawie ustalenia przebiegu
fragmentu
odcinka
Kolei
Dużych Prędkości (KDP) przez
teren naszej gminy - po odbyciu
dwóch konsultacji społecznych z
mieszkańcami (2 grudnia 2021 i
22 kwietnia 2022) - oczekujemy
teraz na ciąg dalszy wydarzeń.
Jakie będą ostateczne decyzje?

Tego
najprawdopodobniej
nikt jeszcze nie wie, łącznie z
realizatorami wielkiej krajowej
inwestycji czyli spółką Centralny
Port Komunikacyjny. Wciąż brane
są pod uwagę trzy hybrydowe
warianty (W 51, W 52, W 53).
Zastąpiły one poprzednie cztery
(orientacyjna mapka aktualnie
proponowanych
przebiegów
na str. 8). Ze zrozumiałych

względów wiele osób zastanawia
się, który ostatecznie wariant,
po
uwzględnieniu
kolejnej
porcji
uwag,
wniosków,
postulatów
i
stanowisk
zostanie
zarekomendowany
jako inwestorski. Milan Ušák
Burmistrz Siechnic jest przeciwny
przebiegowi KPD przez teren
gminy bez względu na wariant.
(dokończenie na str. 8)

Relacja na str. 7.

Wspomniana gra mobilna odniesie się do jubileuszu 20
- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siechnicach i 25lecia nadania praw miejskich Siechnicom. Jej motywem
przewodnim jest stary album z pocztówkami. W interaktywny
i atrakcyjny sposób uczestnicy będą poznawali historię, ważne
miejsca, zabytki najbliższej okolicy. Gra z wykorzystaniem
aplikacji mobilnej ActionTrack, przygotowana jest na telefony
z systemami Android i IOS. Rozpocznie się po zeskanowaniu
kodu QR, który otrzymają uczestnicy. Gra będzie dostępna
w dwóch wersjach - mobilnej - w której gracz porusza się
po wyznaczonej trasie z wykorzystaniem gps oraz w wersji
stacjonarnej gdzie gra możliwa jest z dowolnej lokalizacji za
pomocą urządzenia smartfon z internetem. To niezwykle
atrakcyjne i przyjazne narzędzie zwłaszcza do pracy z dziećmi
i młodzieżą (edukacja poprzez zabawę). Gra zrealizowana jest
w ramach projektu grantowego "Konwersja Cyfrowa Domów
Kultury”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego
operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
Gra rozpocznie się 4 czerwca 2022 o godz. 10. Kody będą
dostępne w bibliotece do godz. 10.30. Miejscem startu: Centrum
Kultury w Siechnicach, Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Fabryczna 15.Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych
zadań, rozwiązanie zagadek i zdobycie jak największej liczby
punktów. Gra zostanie zakończona 4 czerwca 2022 r. o godzinie
12 niezależnie od tego, czy wszyscy gracze dotrą do mety. Około
godz. 12.30 ogłoszone zostaną wyniki gry na Targowisku
Miejskim przy stanowisku fundatorów nagród firm - Avenir
Medical, Family Optic.

Mieszkańcy tłumnie stawili się na drugą
konsultację społeczną w auli Szkoły
Podstawowej nr 2 w Siechnicach.

Autobusowa
komunikacja
– jakie
perspektywy?
O uwarunkowaniach trudnej
współpracy gminy z DLA Sp. z o.o.,
karach finansowych naliczanych
temu przewoźnikowi, współpracy
z Wrocławiem, kosztach komunikacji
oraz poszukiwaniach nowego
operatora pisze na str. 8 Milan Ušák
Burmistrz Siechnic
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Społeczna odpowiedzialność
w firmowym DNA
3 LP SA, oferująca kompleksowe usługi logistyczne związane z magazynowaniem i dynamiczną obsługą
towarów jest jedną z większych firm, które funkcjonują w naszej Strefie Aktywności Gospodarczej. Podczas
pandemii koronawirusa, spółka wspierała ośrodek zdrowia w Siechnicach. Gdy rozpoczęła się wojna na
Ukrainie część swoich biurowych pomieszczeń bardzo szybko przystosowała na potrzeby prawie 100
uchodźców – przebywają tam głównie kobiety z dziećmi. Od kilku lat firma - czego dowodzą liczne przykłady
- wkomponowuje się użytecznie w rytm lokalnego życia. Takie postępowanie wciąż nie bywa w biznesie
powszechne i oczywiste. Na swojej stronie internetowej spółka informuje, że w DNA firmy naturalnie wpisana
jest społeczna odpowiedzialność.

być
tylko
jeden. Pielęg nujemy
dobre relacje,
stawiamy na
rozwój osobisty, także
poprzez
rekreację,
sport, rywalizowanie
Maciej Posadzy, Prezes Zarządu 3LP jest
w konkurprzekonany, że biznes nie powinien tylko
sach. Ludzie
i wyłącznie służyć maksymalizacji zysku.
przesiąkają
taką atmosferą,
nocześnie udaje się podtrzymywać by dostrzegać drugiego człowieka.
w spółce przyjazną kulturę organi- Chcemy żeby czuli się u nas bezzacyjną…
piecznie, odczuwali zadowolenie.
- Rzeczywiście. Wielu naszych pra- Regularnie rozmawiamy ze sobą,
cowników realizuje się dodatkowo wsłuchujemy się we własne opinie.
jako strażacy ochotnicy, ratownicy, - 3 LP SA funkcjonuje w Siechnikrwiodawcy. Potrafią działać zada- cach. Ma to ma dla was jakieś wyniowo, w zespołach. Z autentyczne- mierne znaczenie, wartość?
go odruchu i potrzeby, bez presji. Nie - Już przed laty dostrzegaliśmy dojesteśmy firmą, w której król może

bry potencjał tej lokalizacji, gdy
zakupiliśmy prawie 19 hektarów ziemi. Miasto i gmina systematycznie,
dynamicznie rozwijają się, to coraz
lepsze miejsce do życia. Powstają
nowe osiedla i infrastruktura. Coraz bardziej dogodny staje się układ
drogowy a to istotne dla naszej firmy
z branży logistycznej – chodzi o bliskość wylotu na autostradę a wkrótce na trasę S-8 w kierunku Łodzi,
Strykowa. W Siechnicach przybywa
mieszkańców a co za tym idzie potencjalnych naszych pracowników.
Już obecnie większość zatrudnionych jest z gminy Siechnice. Atutem
jest bliskość pracy, staramy się być
konkurencyjni płacowo. W naszym
firmowym obiekcie uruchomiliśmy
w porozumieniu z Urzędem Miasta przedszkole „Sportowa Kraina”,
prowadzone przez podmiot prywatny, do którego uczęszcza ponad 120
dzieci, w tym również naszych pracowników. Otoczenie zradza dla biznesu naturalne zobowiązania toteż
staramy się wspierać niektóre lokalne placówki edukacyjne, wychowawcze, kluby sportowe. Angażujemy się
w akcje charytatywne. Intensywnie
pomagamy dzieciom. Wydaje mi się,
że bardzo dobrze układa się nasza
współpraca z szeroko rozumianym
samorządem gminnym.
- Społeczna odpowiedzialność

Nowa EC Czechnica
Pomogli
coraz lepiej ugruntowana
uchodźcom
z Ukrainy

Prace fundamentowe i roboty ziemne nieprzerwanie trwają na placu budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Nowoczesny obiekt
w 2024 roku w pełni zastąpi wiekową instalację węglową. To kluczowy projekt inwestycyjny Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Niedawno firma uruchomiła w Siechnicach kolejny
magazyn o powierzchni 25 tys. m2.

biznesu mocno musi się opierać na
wartościach etycznych. To nie ogranicza przypadkiem ekonomicznej
efektywności?
- Biznes nie powinien tylko i wyłącznie służyć maksymalizacji zysku.
Z naszych wieloletnich doświadczeń
wynika, że kierowanie się etycznymi
zasadami, regułą win-win gdy partnerzy wzajemnie czują się zwycięzcami – zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie przynosi najlepsze
skutki. Praktykujemy transparentne
działania w relacjach z klientami,
którym proponujemy współpracę
na zasadzie „open book”. Stawiamy
na długofalowe relacje, oparte na
zaufaniu. Nie obiecujemy czegoś,
czego nie będziemy w stanie spełnić.
Etyczne postępowanie nie hamuje
więc ekonomicznej efektywności.
Przeciwnie.
- Dziękuję za rozmowę
Jan Wawrzyniak

3 LP SA w ciągu 6 lat działalności
uzyskała pozycję znaczącego
gracza na wysoce konkurencyjnym rynku logistycznym. Jako
nowoczesne centrum logistyczne
spółka realizuje strategię ciągłego
rozwoju poprzez stałe doskonalenie procesów oraz inwestowanie
w nowe rozwiązania automatyki
magazynowej i IT. To umożliwia
szybką integrację z systemami informatycznymi klientów.
Uruchomiła pierwszy w Europie
internetowy kanał sprzedaży pod
nazwą Parcel Unit. Firma w kolejnych latach zamierza umacniać się
w sektorze e-commerce w kraju
i zagranicą. Szeroka gama rozwiązań z dbałością o każdy szczegół,
umożliwia sprawne składowanie różnorodnych produktów.
W Siechnicach pakuje się 450 tys.
paczek miesięcznie. Jest tam 35
tys. miejsc paletowych, 90 tys.
miejsc półkowych na antresoli
oraz 4,5 tys. metrów automatycznych przenośników.

Jak poinformowało LIONS Club
Wrocław Wratislavia od początku
kwietnia br., w ramach projektu
pn. „Zakup pakietów higienicznych oraz bielizny osobistej dla
uchodźców z Ukrainy, przebywających w Siechnicach”, trwa współpraca tego stowarzyszenia z Gminą
Siechnice.
Aby pomoc była jak najlepiej dopasowana do aktualnych potrzeb, lista
zakupów została sporządzona we
współpracy z koordynatorem projektu ze strony Urzędu Miejskiego
w Siechnicach - Sekretarz Barbarą
Kosterską. Przygotowany wniosek
projektowy na kwotę 32.740 zł. został zaakceptowany przez Gabinet
Gubernatora Okręgu 121 Polska
Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów LIONS. Zamówienia
i zakupu artykułów dokonał LIONS
Club Wrocław Wratislavia, po załatwieniu wszystkich niezbędnych
procedur. Środki przeznaczone na
sfinansowanie projektu pochodziły
od darczyńców – klubów LIONS
ze Szwajcarii oraz z Lichtensteinu.
Dostawa i przekazanie darów nastąpiły 10 maja, w Urzędzie Miejskim

manitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 roku w USA,
w Polsce obecna jest od 1989 r.
Jej przedstawiciele uczestniczyli
w opracowywaniu Karty Narodów
Zjednoczonych, od 1947 roku posiada ona status konsultanta Rady
ds. Ekonomicznych i Socjalnych
Organizacji Narodów Zjednoczonych, ściśle z nią współpracując. Na
całym świecie ludzie wrażliwi na
potrzeby innych zrzeszają się w Klubach LIONS, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz
udzielanie finansowego, rzeczowego
i organizacyjnego wsparcia lokalnym instytucjom, organizacjom
społecznym. Kluby LIONS są w swej
działalności autonomiczne, same
wybierają beneficjentów i określają
sposoby działania.
Od początku wojny w Ukrainie
wszystkie Kluby LIONS wspierają
zarówno uchodźców, jak i mieszkańców tego kraju, pozostających
wciąż na terenie Ukrainy, korzystając przy tym z hojności darczyńców i sponsorów z całego świata.
Wpłat można dokonywać na konto
bankowe: Stowarzyszenie LIONS

Gotowanie i dobre jedzenie
stały się rodzinną pasją
Pod koniec ubiegłego roku
na parterze nowego biurowca
Hyperion Park przy ul.
Grabskiego w Siechnicach,
rozpoczęła działalność
restauracja PASSION
FOOD. Już od momentu
startu, kojarzyła się
z sympatycznym miejscem
spotkań. Gości przyciąga
ciekawa, zróżnicowana
oferta kulinarna (śniadanie,
lunch, dania a la carte,
catering), przyjazna
atmosfera i wystrój ale także
osobowość właścicieli lokalu.
Dla nich - o czym zapewne
nie wszyscy jeszcze wiedzą
- gotowanie oraz dobre
jedzenie stały się rodzinną
pasją.
Już po krótkiej rozmowie można
się zorientować, że Dorota i Robert
Świątek traktują PASSION FOOD
niczym swoje „trzecie dziecko”. Są
głęboko emocjonalnie zaangażowani w gastronomiczną codzienność,
poświęcają restauracji bardzo dużo
czasu, uwagi. To po prostu jedno
z ważniejszych wyzwań - biznesowych i życiowych.
On jako dyplomowany cukiernik
od ponad 20 lat pracuje w branży

cukierniczej i gastronomicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał,
pracując w renomowanych restauracjach takich sieci jak Dorint, Accor-Sofitel, Qubus Hotels, Scandic Hotels na stanowiskach Szef Cukierni,
Zastępcy Szefa Kuchni oraz jako
Szef Kuchni. Po wygraniu castingu
wziął udział w pierwszej edycji programu TOP CHEF I Edycja. Przez
ostatnie 5 lat był współwłaścicielem
bistr we Wrocławiu: Wagonowa,
Eat2Day, Cockpeat gdzie zarządzał
prowadzącą je spółką.
Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej we
Wrocławiu na kierunku
turystyka i rekreacja.
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firmy, przedsiębiorcy

- Z czego to wynika i na czym polega? Maciej Posadzy, Prezes Zarządu 3LP SA nie ukrywa na początku rozmowy, że pytanie odbiera
jako mało komfortowe:
- Naprawdę wolimy coś społecznie
użytecznego robić aniżeli o tym
mówić. Wpływa na to kilka uwarunkowań. Z jednej strony charakter i osobowość osób zarządzających firmą, z drugiej - postawy oraz
życiowe wartości naszych pracowników. Mamy świadomość funkcjonowania w określonym lokalnym
środowisku. Ono zawsze w prowadzonej działalności gospodarczej
było dla nas ważne i stąd nie koncentrujemy się wyłącznie na sobie.
Gdy są jakieś potrzeby, wydarzenia
losowe, sytuacje kryzysowe ludzie
w naszej firmie potrafią pomagać
innym, czasami poświęcając swój
prywatny czas.
- Macie sukcesy biznesowe ale jed-
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Co ciekawe Dorota i Robert poznali się przed wieloma laty, wspólnie
pracując w restauracji na polu golfowym. Dziś żartują, że „połączyła ich
kuchnia” a w myśl powiedzenia że
„przez żołądek do serca” takie spotkanie musiało się kiedyś skończyć
małżeństwem.
PASSION FOOD w Siechnicach została zaprojektowana na 40 miejsc.
Zarówno sala ze stolikami jak
i otwarta kuchnia są przestronne,
dobrze doświetlone. W wystroju lo-

też sposób obsługi gości. Przyjazne
refleksje, rozmowy z nimi są charakterystyczną cechą tego miejsca
- mówi Dorota Świątek – Chcemy
żeby ludzie nas odwiedzający czuli
się swobodnie i byli zadowoleni ze
sposobu w jaki spędzają czas. Co
najmniej połowa gości - w pracujące
dni tygodnia - wywodzi się z okolicznych firm, zarówno tych dużych
ze strefy aktywności gospodarczej
jak i tych mniejszych. Cieszą coraz
liczniejsze wizyty mieszkańców,
szczególnie z pobliskich, rozbudowujących się osiedli. Wśród
gości mamy pełny
przekrój
wiekowy.
Z kolei w weekendy
dominują u nas wizyty
rodzinne.

Ona po studiach dziennikarskich i public relations
sprawuje teraz pieczę
m.in. nad wizerunkiem
- Wymarzyliśmy sorestauracji.
Poprzedbie restaurację, która
nia praca na stanowisku
z uwagi na kunszt kuRobert i Dorota Świątek chcą udowodnić, że
kierowniczym w sieci
linarny, zróżnicowazwyczajni ludzie z pasją mają ogromne możliwości
tworzenia sztuki, w tym przypadku… kulinarnej.
sklepów
drogeryjnych
ną, atrakcyjną gamę
pozwoliła jej nabyć cenne
potraw i trunków oraz
doświadczenia związane z plano- kalu dominują rośliny a na ścianach sposób ich serwowania, bazowanie
waniem i zarządzaniem systemem graficzne motywy, nawiązujące do na naturalnych i świeżych składmagazynowym, organizacją czasu natury.
nikach bez korzystania z półpropracy załogi. Uczyła się profesjo- - Do wizualnej przejrzystości, duktów, dbanie o jakość obsługi
nalnego podejścia do klientów. Te otwartości, która umożliwia między podejmie konkurencję również
umiejętności bardzo się obecnie innymi obserwację procesu przygo- z ofertą wrocławską - przyznaje Roprzydają w branży gastronomicznej. towywania potraw, dostosowujemy bert Świątek. – Rozwijamy współ-

Z poziomu gruntu wychodzi już kotłownia rezerwowo-szczytowa, gdzie rozpoczęły się prace murarskie i montaż konstrukcji stalowej. W sumie na plac
budowy Nowej EC Czechnica dostarczono ponad 600 ton stali zbrojeniowej.
Za miesiąc konstrukcje stalowe będą już wyraźnie widoczne.
Harmonogram całej inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej
i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część
szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

W tym miejscu powstanie akumulator ciepła

Dofinansowanie
do rewitalizacji
parku
w Radwanicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przyznaniu Gminie Siechnice dofinansowania w kwocie 294
524,48 zł do rewitalizacji parku w Radwanicach.

Od samego początku PASSION
FOOD, koncentrowała swoją działalność na cateringu dla klientów
biznesowych i indywidualnych,
przygotowując: Catering - Przerwy
kawowe, Chrzciny, Komunie, Finger food (małe przekąski, mieszczące się w dłoni, wystarczające
na kęs lub dwa), imprezy domowe
Coffe Breake Box - to indywidualne
box z pakietem na przerwę kawową przygotowane tak by zapew-

Właściciele PASSION FOOD
zgodnie przyznają, że czasy są
trudne dla gastronomii - rosną
koszty energii, wody, paliwa, produktów, inflacja skłania ludzi do
wstrzemięźliwości w wydawaniu
pieniędzy. Jednak nie zamierzają
popadać w pesymizm. Przecież
otwierając niedawno restaurację
motywowali się wzajemnie: albo
teraz albo nigdy. Wypada więc dać
radę. Ponadto zależy im na pokazaniu i udowodnieniu, że zwyczajni ludzie z pasją mają ogromne możliwości tworzenia sztuki,
w tym przypadku… kulinarnej
Jan Wawrzyniak

Fragment budowy - efekty prowadzonych prac na poziomie
gruntu gdzie będzie się znajdował budynek główny.

Ogólnopolski
Turniej Wiedzy
Pożarniczej –
odbyły się gminne
eliminacje

Projekt rewitalizacji parku przewiduje dosadzenie 24 sztuk nowych
drzew, 8622 sztuk krzewów i 4111 sztuk bylin, założenie łąki kwietnej
i trawnika. Rewitalizacja parku uwzględnia wykonanie ścieżek dydaktycznych oraz zainstalowanie nowych ławek, stołów, stolika szachowego
z krzesłami, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, budek lęgowych
oraz karmników dla ptaków, domków dla owadów i psich pakietów.
Uzyskane dofinansowanie w formie dotacji obejmuje wyłącznie część
kształtowania terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew oraz bylin
i krzewów.

pracę z lokalnymi
W wystroju lokalu dominują rośliny a na ścianach
graficzne motywy, nawiązujące do natury.
dostawcami
warzy w,
nić maksymalne bezpieczeństwo
kiszonek.
W naszej działalności uciekamy od uczestników spotkania. Od niemonotonii, rutyny a stawiamy na dawna wzbogacona została oferta
kreatywność, szybkie dostosowy- słodkości. Chodzi o wykwintne
wanie się do oczekiwań lokalnego ciastka – eklerki. Obecnie nowo
wdrażanym, zyskującym na popurynku.
Czy to się siechnickim restaurato- larności autorskim pomysłem, są
rom udaje? Jakie przynosi skutki? wypieki z włoskich mąk. Wczesnym
– najlepiej oczywiście przekonać się rankiem w piecu do pizzy, powstają
osobiście. Kto chciałby mieć jednak specjalne bułeczki między innymi
więcej informacji o ofercie zajrzeć ze szparagami, warzywami. Jeszcze
może na firmowy Fang Page na Fa- cieplutkie są następnie rozwożone
cebooku i Instagramie jako passion- do klientów.
food i passionsweet oraz na strony
internetowe passionfood.pl i e-eklerki.pl. Lokal czynny jest przez
cały tydzień od godziny 12 (najdłużej w piątki i soboty do 21.30).

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021)
w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą
„Energia Plus" w formie pożyczki preferencyjnej

Radwanicki podworski park znajduje się w południowej części miejscowości. Został założony pod koniec XVIII wieku lub na początku wieku
XIX. Dawniej istniał tylko pałac z ogrodem gospodarczym o powierzchni 1, 26 ha, w tym 0, 38 ha zajmował staw. Do czasów obecnych nie zachowały się żadne zabudowania świadczące o istniejącym dawniej obiekcie.
Wiadomo, że w 1810 roku majątek należał do kapituły wrocławskiej. Po
sekularyzacji dóbr przeszedł na własność Urzędu Skarbowego.

w Siechnicach. Wszystkie zakupione
artykuły trafiły do punktu zbiórki
i wydawania darów, znajdującego się
tuż obok Ratusza w Siechnicach.
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Klubów LIONS (The International
Association of LIONS Clubs) - to
największa międzynarodowa hu-

Club Wrocław Wratislavia: ALIOR
BANK S.A. 93 2490 0005 0000 4500
2474 7672. Pieniądze trafiają do beneficjentów. Koszty administracyjne
stowarzyszenia pokrywane są w całości ze składek członkowskich

Na terenie parku rośnie około 170 drzew, w tym drzewa cenne przyrodniczo i historycznie. Znajdują się tu piękne okazy topoli białej, dąb
szypułkowy, wierzba biała, kasztanowiec biały oraz dwa drzewa pomnikowe – buk zwyczajny, które znajdziemy przy północnym brzegu stawu.
Staw w parku został oczyszczony i pogłębiony. W parku żyją wiewiórki,
dzikie kaczki, można spotkać tu również bażanty.

W klubie Centrum Kultury „Tęcza” w Świętej Katarzynie odbyły
się gminne eliminacje „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Skierowany do dzieci i młodzieży turniej ma na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali eksperci: Roman
Kasprowicz - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Paweł Mazurkiewicz - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej oraz
Marcin Juszkiewicz - młodszy brygardier, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr. 3 we Wrocławiu.
Uczestnicy eliminacji gminnych rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy 1-4 oraz 5-8. Dwie najlepsze osoby w każdej z kategorii sprawdzą teraz swoją wiedzę w eliminacjach powiatowych.
Nagrody uczestnikom gminnych eliminacji wręczył Zastępca Burmistrza Siechnic Mariusz Różnowicz.
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(dokończenie ze str. 1)

Po mszy, wspólnie z mieszkańcami i w asyście orkiestry Hanys Band nastąpił
uroczysty przemarsz pod
siechnicki ratusz, gdzie rozpoczęła
się plenerowa część imprezy. Do licznie zgromadzonych mieszkańców
przemówienia wygłosili gospodarze - w tym Burmistrz Milan Ušák
- oraz zaproszeni goście. W trakcie

Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Radwanicach
12 maja 2022 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.
Na zaproszenie Burmistrza Siechnic Milana Ušáka w wydarzeniu udział
wzięli m. in. radni Rady Miejskiej w Siechnicach, radni Rady Osiedla
Radwanice, dyrekcja i nauczyciele szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców
oraz uczniowie, którzy uświetnili uroczystość przygotowanymi występami muzycznymi i popisami recytatorskimi. Po wmurowaniu kamienia
węgielnego zgromadzeni goście mieli okazję po raz pierwszy zwiedzić
mury powstającego nowego budynku szkoły.

Uroczystości rozpoczęto
Mszą Świętą z udziałem
pocztów sztandarowych
straży pożarnych i szkół
podstawowych z terenu
gminy Siechnice, podczas
której uczniowie SP 1
w Siechnicach zaprezentowali krótki rys historyczny
wydarzeń 1791 roku.

uroczystości wręczono medale, wyróżnienia i odznaczenia dla Strażaków Ochotników i Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu
wrocławskiego. Również podczas
tej uroczystości miało miejsce wy-

jątkowe wydarzenie – ślubowanie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP Siechnice.

w kuchni polowej przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Smolcu.

Zebrani na siechnickim rynku
mieszkańcy mogli skosztować
pysznej grochówki przygotowanej

Dziękujemy za wspólne świętowanie
i zapraszamy za rok.

Dofinansowanie
do przebudowy
ul. Stawowej
w Siechnicach

Remiza OSP
w Świętej Katarzynie
stanie się większa

Siechnice zajęły VIII miejsce w ogólnopolskim rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans 2020-2021”
w kategorii małe miasta. Celem rankingu zorganizowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute było wskazanie samorządów, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych uczniów, zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych z pandemią.

Gmina Siechnice sfinansuje materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania inwestycji. Z tego samego źródła sfinansowany
zostanie nadzór i kierownictwo budowy.
Wykonania prac zbrojarskich, betonowania,
murowania oraz wykończenia wnętrz podję-

li się natomiast sami druhowie z OSP Święta
Katarzyna.
Istniejący budynek zostanie rozbudowany
od strony zachodniej, w części parterowej.
Będzie to obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Fragment istniejącego garażu w remizie strażackiej zostanie poddany
przebudowie i znajdzie się w nim szatnia
damska wraz z częścią sanitarną i magazynem. W dobudowanej części znajdzie się
garaż wozu bojowego, szatnie damskie i męskie wraz z sanitariatami oraz pomieszczenie socjalne. W tej części budynku będzie też
utworzone archiwum Zakładu Gospodarki
Komunalnej.
Łączny koszt inwestycji wyniesie około 500
tysięcy złotych.

Ranking obejmował 5 kategorii: 1. Miasta wojewódzkie 2. Miasta na prawach powiatu 3. Miasta powiatowe,
czyli gminy z siedzibą powiatu 4. Małe miasta. 5. Gminy
wiejskie
Finansowanie przebudowy ul. Stawowej na odcinku od Wschodniej
Obwodnicy Wrocławia do przejazdu kolejowego zaplanowane jest
na lata 2024 – 2025. Na mocy podpisanej umowy przez Burmistrza
Siechnic Milana Ušáka oraz przedstawicieli zarządu Kogeneracja
S.A. – Prezesa Andrzeja Jeduta i Wiceprezesa Krzysztofa Krygę, firma przekaże Gminie kwotę w wysokości do 25% poniesionych kosztów realizacji przebudowy drogi. Oznacza to tym samym oszczędność dla budżetu gminy na poziomie nawet 925 tysięcy złotych.
„Dzisiejsze podpisanie umowy jest doskonałym przykładem realizacji w praktyce społecznej odpowiedzialności biznesu” – mówił bezpośrednio po podpisaniu umowy Milan Ušák – „Składając podziękowania Panom Prezesom, cieszę się na dalszą współpracę Gminy
Siechnice i Kogeneracji” – dodał na zakończenie Burmistrz.

Zajęliśmy trzecie miejsce
w konkursie Prezesa GUS
Gmina Siechnice zajęła 3 miejsce w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
w województwie dolnośląskim. Nagroda to 8 laptopów o łącznej wartości ponad 30 tysięcy złotych.
W konkursie przeprowadzonym w 2021 roku udział wzięło ponad 700 gmin.
Zadanie konkursowe polegało na tym, aby gminy zachęciły jak największą liczbę
osób, mieszkających na ich terenie do dokonywania samospisu internetowego. Był
on prowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Wskaźnik samospisu internetowego, stanowił podstawę do wyłonienia zwycięskich

Po ukończeniu wartej ponad 16 milionów złotych rozbudowy na uczniów
i nauczycieli szkoły w Radwanicach czekać będzie aż szesnaście sal dydaktycznych wraz z zapleczami sanitarnymi, przestrzenie rekreacyjne,
szatnia, świetlica dla dzieci starszych, jadalnia, kuchnia z zapleczem i wiele
więcej. W sumie, nowa część szkoły pomieści ponad czterystu uczniów.
Ukończenie nowego budynku szkoły planowane jest jeszcze w 2022 roku.

Gmina Siechnice wysoko
w rankingu „Miejsca
Edukacyjnych Szans”

14 maja 2022 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz
wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę i przebudowę budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu powiększenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej Katarzynie.
W uroczystości udział wzięli m. in. radni
Rady Miejskiej w Siechnicach, radni Rady
Osiedla Święta Katarzyna oraz druhowie
ochotnicy z miejscowej OSP. Podpisy pod
aktem erekcyjnym – obok Burmistrza Siechnic Milana Ušáka - złożyli Prezes OSP Święta Katarzyna Krzysztof Banaś, Sekretarz
Gminy Siechnice, a jednocześnie członek
Rady Nadzorczej ZGK Sp. z o.o. Barbara Kosterska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Siechnicach Roman Kasprowicz.

gmin. W siedzibie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Zastępca Burmistrza
Siechnic Mariusz Różnowicz oraz kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Anna Borowska, odebrali dyplom i wspomnianą już nagrodę dla Gminy Siechnice (na
zdjęciu).
Konkursowy sukces, to niewątpliwie wynik aktywności i zaangażowania mieszkańców
naszej gminy, za co serdecznie dziękujemy!
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Gminne uroczystości „Święta Narodowego
Trzeciego Maja” i powiatowe obchody
„Dnia Strażaka”
3 maja 2022 roku w Siechnicach obchodziliśmy „Święto Narodowe Trzeciego Maja” oraz zorganizowane po raz pierwszy w historii powiatowe
obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli m.in.: posłanka
Mirosława Stachowiak – Różecka, poseł Paweł Hreniak, Starosta Powiatu
Wrocławskiego Roman Potocki, Burmistrz Siechnic Milan Ušák, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RO we Wrocławiu Arkadiusz Małecki, radni Rady Miejskiej w Siechnicach i inni licznie zaproszeni goście
oraz mieszkańcy gminy i powiatu.
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W rankingu wyliczono średnią, uwzględniając trzy
składowe:
•

zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie
ósmoklasisty (im niższe nierówności pomiędzy
najwyższymi i najniższymi wynikami, tym wyższa pozycja w rankingu),

•

wyniki najsłabszych uczniów na egzaminie
ósmoklasisty (im są wyższe, tym lepsza lokata
w rankingu),

•

procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją
przedszkolną (im są wyższy, tym lepsza lokata
w rankingu).

Ranking powstał w oparciu o informacje przekazane
przez Główny Urząd Statystyczny, a więc w oparciu
o obiektywne dane, bez wkładu uzupełniającego ze
strony samorządów. Należy dodać, że każdą składową
rankingu szacowano i analizowano według specjalnego
modelu stosując kryteria ekonomiczne i społeczne, tak
aby w prawidłowy sposób dokonać porównania gmin
reprezentujących zróżnicowaną sytuację ekonomiczną.
W ten sposób ranking stał się jeszcze bardziej obiektywną oceną dokonań samorządów.
Wynik uzyskany przez Gminę Siechnice w rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans 2020-2021” to efekt
konsekwentnie prowadzonych działań gminy w ścisłej
współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli, gronem
pedagogicznym, a także rodzicami dzieci szkolnych
i przedszkolnych. Ranking potwierdził, że mimo odno-

Kotowice: nowy
budynek oświatowo-kulturalny

towywanego w naszej gminie od wielu lat rekordowego
przyrostu naturalnego i dynamicznego napływu nowych mieszkańców, czyli zjawisk, z którymi związane są
liczne wyzwania, wspólnie potrafimy uzyskiwać dobre
efekty doceniane na arenie ogólnopolskiej.

Zakończył się odbiór końcowy etapu I zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu z podziałem na Etap I i Etap II w Kotowicach”. W zakresie
etapu I wykonano budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem.
Budynek o powierzchni użytkowej 167,53 m2 posiada dwie pracownie. Każda z nich przeznaczona jest dla
9 osób (8 uczniów oraz nauczyciela). Pomiędzy pracowniami zaprojektowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnością oraz dostępne od zewnątrz pomieszczenie techniczne, tzw. maszynownię (źródłem ciepła
dla budynku są pompy ciepła solanka/woda). Ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia szatniowo-sanitarne, toaleta damska i męska oraz szatnie dla uczniów. Każda z nich przeznaczona jest dla 10 osób. Z
pomieszczenia szatni zaprojektowano dostęp do łazienek z wydzielonym natryskiem. Odrębną szatnię wraz
z łazienką z natryskiem będą również posiadać nauczyciele W-F. W skład zaplecza wchodzi także pomieszczenie socjalne z małym aneksem kuchennym oraz pomieszczenie porządkowe przeznaczone do przechowywania środków czystości. W II etapie wykonana zostanie sala sportowa. Prace związane z tym etapem
są na ukończeniu.
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Fot. z Google Maps

Od redakcji: tekst został opracowany na podstawie książki „ITEM DONAMUS SECHENICE
VILLAM… Podwrocławskie Siechnice w latach 1253-2011”. Dla autorów – Marka Buraka
i Grzegorza Romana - podziękowania za zgodę na wykorzystanie informacji z ich publikacji.

ZA KURTYNĄ DZIEJÓW

Siechnice – od neolitu
do powodzi 1997 roku
Najstarsze chronologicznie
odkrycia archeologiczne,
mające związek z działalnością
człowieka w rejonie Siechnic,
pochodzą z okresu neolitu
(4200-1900 p.n.e.), a stanowią
je odsłonięte pozostałości
osadnictwa z tego czasu.
Mniej odległe czasy ilustrują
odnalezione ślady pobytu
ludzi z kręgu kultury łużyckiej
w okresie halsztackim (650400 p.n.e.). Liczniejsze, nieco
młodsze są znalezione tu
relikty osadnictwa z okresu
kultury pomorskiej (450100 p.n.e.) oraz wpływów
rzymskich (0-375 n.e.)
i wczesnego średniowiecza.

Pierwsza wzmianka o wsi Siechnice
znajduje się w dokumencie, wystawionym we Wrocławiu w dniu 26
lutego 1253 roku przez księcia wrocławskiego Henryka III Białego i jego
brata Władysława. W dokumencie
tym wśród uposażeń wrocławskiego szpitala św. Elżbiety wymieniono
wieś Sechenice (Sechenice villa).

D

ysponentem
siechnickiego
majątku zostało wrocławskie
zgromadzenie szpitalne krzyżowców z czerwoną gwiazdą. W 1253
roku objęli oni położony w Siechnicach majątek o powierzchni czterech łanów. W 1323 roku prawo
szpitalników do siechnickiej domeny potwierdził książę wrocławski
Henryk VI. W 1336 roku
w ich posiadaniu znalazł
się młyn i gospodarstwo
rybackie, a w 1352 roku do
areału majątku dołączono kolejny łan użytków
rolnych. W latach 90. XIV
wieku krzyżowcy przejęli
posiadłości w Groblicach
(1393), Gajkowie oraz
w Marcinkowicach (1397),
znacznie powiększając tym
samym domenę zarządzaną z Siechnic. W księdze
podatkowej z 1425 roku wśród majątków administrowanych przez szpitalników wymieniono także Siechnice
(Czeschnicz) z 12 łanami i karczmą.
W 1443 roku areał domeny w Siechnicach (Schechnicz) oszacowano na
11 łanów. Z datowanych na 1519 rok
akt wynika, że w rejonie wsi funkcjonowały trzy młyny wodne. W 1549
roku zakonne dobra powiększyły się
o czterołanowy areał majątku w Lizawicach.

W

okresie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) wieś była
kilkakrotnie plądrowana przez czasowo stacjonujące w rejonie Wrocławia oddziały wojskowe. W latach
1649-1652 z inicjatywy mistrza wrocławskich krzyżowców z czerwoną
gwiazdą, Heinricha Hartmanna,
udało się doprowadzić do podniesienia majątku w Siechnicach ze
zniszczeń wojennych. W 1662 roku
do zarządzanej z Siechnic domeny
szpitalników przyłączono część dóbr
w Świętej Katarzynie. W 1747 roku

na terenie folwarku w Siechnicach
wzniesiono budynek browaru, w pobliżu którego wkrótce powstała gorzelnia.

F

atalny stan zakonnej gospodarki
pod koniec lat 60. XVIII wieku,
skutek trwających w latach 17401763 wojen śląskich, był powodem
oddania siechnickich dóbr w dzierżawę. W 1767 roku włości zakonne
przejął Carl Friedrich Giersberg, który gospodarował nimi do 1775 roku.
W 1776 roku domenę wydzierżawił
Johann Gottfried Jeszke. W 1779
roku zakonna własność została podzielona na dwie części. Przypadły
one Johannowi Jeszke (ziemie na prawym brzegu Odry) oraz dzierżawcy
o nazwisku Materne, który objął
lewobrzeżne majątki: w Siechnicach
(Tschechnitz), Świętej Katarzynie,
Grobli-cach, Marcinkowicach i w Lizawicach. Dzierżawę tę kontynuował
w latach 1791–1800 Ernst Gottlob
Materne (syn poprzedniego administratora). W końcu XVIII wieku
folwark położony w Siechnicach był
dużym założeniem przestrzennym
z obszernym dziedzińcem. Jego
zabudowa składała się z trzech stodół, spichlerza, domu dla czeladzi
oraz kilku obiektów o charakterze
gospodarczym. Niedaleko zabudowań znajdował się dwór wzniesiony
w połowie XVIII wieku (w 1789 roku
uległ pożarowi i został odbudowany
w 1790 roku).

użytków rolnych nie wchodzących
w skład areału zakonnego majątku.
Jak wynika ze spisu przeprowadzonego w Siechnicach w 1723 roku (tzw.
Kataster Karoliński) mieszkańcy wsi
dysponowali ogółem kapitałem 1617
talarów i 5 srebrnych groszy, a roczną
wielkość podatku określono na 194
talary i 16 srebrnych groszy. Około
1795 roku w Siechnicach znajdowały się cztery gospodarstwa kmiece
z przypisaną do nich własnością
ziemską. Obok nich funkcjonowało 31 gospodarstw zagrodniczych
i siedem chałupniczych. Wieś liczyła
467 mieszkańców, którzy zajmowali
61 posesji. Na terenie miejscowości
znajdował się młyn wodny, karczma
oraz trzynaście innych obiektów gospodarczych.

W

1844 roku Siechnice miały
787 mieszkańców (wśród
nich czternastu rzemieślników prowadziło działalność wytwórczą).
Na terenie miejscowości znajdowały
się 73 domy mieszkalne oraz młyn
i karczma. W latach 1844–1862 siechnicki majątek nie był dzierżawiony
i pozostawał w bezpośredniej dys-pozycji pruskiego skarbu państwa.
Kolejny jego administrator, Friedrich
Kleinod, objął dzierżawę w 1865
roku. W 1872 roku Siechnice uzyskały status ośrodka okręgu urzędowego (struktury powołanej do zadań
o charakterze policyjnym), obejmującego jurysdykcyjnie okoliczne gminy
wiejskie i prywatne dobra
ziemskie. W 1905 roku
w Siechnicach (podzielonych administracyjnie na
wieś i majątek) mieszkały
ogółem 802 osoby (156 rodzin): 518 katolików i 284
ewangelików. Społeczność
miejscowości składała się
z Niemców stanowiących
grupę 776 osób, 23 PolaDokument z 1357 roku, w którym Karol
IV cesarz rzymski i król Czech zezwala
ków oraz trzech mieszmistrzowi Mikołajowi i konwentowi
kańców wyznania katośw. Macieja we Wrocławiu m.in. na
lickiego o nieokreślonej
lokowanie Siechnic (Czechnicz) – ilustracja
narodowości. Do wsi
z książki, źródło Archiwum Państwowe
we Wrocławiu.
należało 410 hektarów
gruntów rolnych. Areał
majątku
ziemskiego
w Siechnicach
a przełomie XVIII i XIX wieku
dzierżawiona siechnicka posia- określono na 504 hektary. W latach
dłość krzyżowców obejmowała 16 1909–1921 zarządzała nim Fanny
łanów (393 ha). Areał całej domeny, Kleinod. W 1921 roku, w chwili wyktórą tworzyły majątki w Siechni- gaśnięcia umowy dzierżawnej, siechcach, Świętej Katarzynie, Marcinko- nickie dobra zajmowały obszar 487
wicach i Groblicach, miał powierzch- hektarów.

N

nię 96 łanów (2341 ha). W 1800 roku
zakonne włości przejął w dzierżawę
Carl Siegismund Brade. Na mocy
edyktu sekularyzacyjnego, wydanego
w 1810 roku przez króla Prus Fryderyka Wil-helma III, dobra krzyżowców z czerwoną gwiazdą przeszły na
własność pruskiego skarbu państwa
i były dzierżawione przez Carla Brade
do około 1844 roku.

W

ieś Siechnice lokowano na
prawie niemieckim po 1357
roku, a pierwszym jej dziedzicznym sołtysem był Hanko zwany
Dremelikiem. W 1605 roku mieszkańcy Siechnic uprawiali 11 łanów

W

końcu XIX i na początku XX
wieku pojawiły się pierwsze
zwiastuny przyśpieszenia rozwoju Siechnic (Tschechnitz). W 1904
roku władze Wrocławia założyły na
północno-zachodnim
przedpolu
miejscowości ujęcie wód gruntowych w celu zaopatrzenia miasta
w wodę pitną. W pierwszej dekadzie
XX wieku wzniesiono w tym rejonie
system przeciwpowodziowej ochrony
wrocławskiej aglomeracji. W latach
1903–1909 wybudowano, przebiegającą przez Siechnice, linię kolejową łączącą Wrocław z Laskowicami
(w 1909 roku oddano siechnicki dwo-

rzec). W latach 1910-1911 wrocławska
spółka Elektrizitätswerk Schlesien
A.-G. wybudowała w Siechnicach
elektrownię okręgową. Dużą inwestycją była rozpoczęta w 1916 roku
budowa fabryki karbidu (Wacker-Chemie Werk Tschechnitz), przekształconej w latach 30. XX wieku
w hutę żelazostopów. W 1923 roku
powstał w Siechnicach Pruski Zakład
Doświadczalno-Badawczy Hodowli
Zwierząt (Preußische Versuchs- und
Forschungsanstalt für Tierzucht)
– instytucja ściśle współ-pracująca
z Wydziałem Rolnym Uniwersytetu
Wrocławskiego.

R

ozwój gospodarczy Siechnic doprowadził do zwiększenia liczby mieszkańców wsi: od 776 osób
w 1902 roku do 1734 w 1942 roku.
Proces rozwoju przestrzennego miejscowości rozpoczął się w pierwszej
dekadzie XX stulecia. W latach 1912–
1925 w pobliżu elektrowni
powstało pierwsze robotnicze
osiedle mieszkaniowe, a w latach 20. i 30. XX wieku wybudowano kolejne zespoły obiektów o charakterze miejskim.
Po 1920 roku wieś zelektryfikowano i zaopatrzono w system kanalizacji. W 1930 roku
otwarto cmentarz komunalny
przy drodze do Prawocina.
W latach 30. XX wieku przebudowano przecinający Siechnice
trakt Wrocław-Opole (obecnie
ulica Opolska) i wybudowano stację benzynową. W tym
okresie zrealizowano także stadion
sportowy. W 1937 roku oddano do
użytku nowoczesny budynek szkolny
(obecnie ulica Szkolna). Na przełomie
lat 20. i 30. XX wieku w granice administracyjne Siechnic włączono obszar
siechnickiego majątku (Gutbezirk). 12
czerwca 1936 roku zaczęła obowiązywać nowa urzędowa nazwa miejscowości – Kraftborn.

W

dniu 16 lutego 1945 roku do
Siechnic wkroczyły oddziały
34 Korpusu 5 Armii Gwardii Armii Sowieckiej. Kształt terytorialny Polski określony przez aliantów
po zakończeniu II wojny światowej
(konferencja w Poczdamie) spowodował wysiedlenie mieszkańców
wschodnich województw II Rzeczypospolitej, zajętych przez Sowietów.
Kierowano ich m.in. na zachodnie
rubieże powojennego państwa polskiego. Pierwsze grupy wysiedleńców
– z województwa lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i wołyńskiego – przybyły do Siechnic na
początku czerwca 1945 roku. Według
danych z sierpnia 1945 roku na terenie wsi na stałe mieszkało 254 Polaków i 835 Niemców. Obecny był także
dwutysięczny sowiecki garnizon,
stacjonujący na terenach siechnickich
zakładów przemysłowych i zakładu hodowli zwierząt. W lutym 1946
roku wieś zamieszkiwało 1555 osób,
w tym 625 Polaków i 929 Niemców.
W Siechnicach było 180 obiektów
mieszkalnych z 1343 mieszkaniami.

W grudniu 1946 roku wieś otrzymała
oficjalną nazwę urzędową – Siechnice. Do 1955 roku Siechnice należały
administracyjnie do Gminy Święta
Katarzyna.

W

pierwszym dziesięcioleciu
po zakończeniu II wojny
światowej życie gospodarcze Siechnic było zdominowane przez rolnictwo. W lipcu 1946 roku sowiecka
komendantura wojskowa przekazała,
na rzecz powołanego w 1945 roku
Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego, teren dawnego Pruskiego
Zakładu Doświadczalno-Badawczego Hodowli Zwierząt. Elektrownia
i huta żelazostopów przeszły w polskie ręce w marcu 1947 roku, po
opuszczeniu Siechnic przez sowieckie
oddziały stacjonujące na terenie wsi.
Siechnickie zakłady przemysłowe
przywrócono gospodarce dopiero
w latach 50. XX wieku. W 1955 roku

ZA KURTYNĄ DZIEJÓW

Wojska Księstwa Warszawskiego
w Świętej Katarzynie
scowości działań o charakterze inwestycyjnym. W 1974 roku przyjęto
program przebudowy siechnickiej
elektrowni na elektrociepłownię
(proces został zakończony w 1982
roku). W styczniu 1979 roku powstał
w Siechnicach Zakład Ogrodniczy,
przekształcony w 1989 roku na Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Siechnice”. Podjęta w połowie
lat 80. próba modernizacji Huty
„Siechnice” wywołała falę protestów,
które doprowadziły w 1990 roku do
zakończenia produkcji żelazostopów.
W 1981 roku poświęcono kościół
parafialny p.w. Serca Najświętszej
Maryi Panny przy ulicy Kościelnej.
Od początku lat 80. XX wieku siechnickie przedsiębiorstwa sukcesywnie
realizowały budowę osiedla mieszkaniowego (do 1989 roku oddano około
700 mieszkań).

W

latach 1955-1961 oraz
1966-1972 Siechnice były
ośrodkiem Gromadzkiej Rady
Narodowej. W latach 1956-1957
w miejscowości powstały pierwsze
nowe budynki mieszkalne: dom jednorodzinny (ulica Świerczewskiego)
oraz obiekty wielorodzinne przy ulicy Szkolnej i ulicy 1. Maja. W 1958
roku na terenie wsi funkcjonowało
ogółem 146 obiektów mieszkalnych
(w tym siedem domów wielorodzinnych). W 1960 roku w Siechnicach
działało siedem placówek handlowych i dwa punkty usługowe (rzeźnia
i piekarnia). Na przełomie lat 60. i 70.
XX wieku sieć handlowo-gastronomiczna obejmowała 11 placówek
spółdzielczych, a usługi prowadziły
24 prywatne zakłady rzemieślnicze.
W kwietniu 1965 roku erygowano
w Siechnicach parafię Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wieś w tym czasie liczyła 2765
mieszkańców. Od 1 stycznia 1973
roku Siechnice przestały być siedzibą
władz administracji lokalnej, wchodząc w skład reaktywowanej Gminy
Święta Katarzyna.

W

latach 70. XX wieku (aż do
początku lat 80.) właściwie
nie podejmowano na terenie miej-

Różnią się wiekiem, wykonywanymi zawodami. W większości mężczyźni. Kilka razy w roku połączeni przyjaźnią,
historycznymi zainteresowaniami ale przede wszystkim wspólną pasją odtwarzania dawnych dziejów, odrywają się od
codziennej rutyny. Na miejsca zbiórek docierają z odległych miejsc: Warszawy, Białegostoku, Lublina, Krakowa, Gdańska,
Wrocławia. To jednak nie koniec wędrówki. Jest ciąg dalszy - podróż w czasie. Przywdziewają żołnierskie mundury,
pobierają broń i ekwipunek, rozkładają namioty. Tak za każdym razem i od bardzo wielu już lat formuje się 2 Pułk Piechoty
Księstwa Warszawskiego. W sobotę 21 maja członkowie grupy rekonstrukcyjnej, dotarli do Świętej Katarzyny. Były
manewry, musztra, pokaz szkolenia żołnierzy. Parkowa polana za budynkiem ZGK, na którą przybyło wielu mieszkańców,
rozbrzmiewała wojskowymi komendami, tupotem maszerujących nóg, hukiem karabinowych wystrzałów.

Z historycznych przekazów wynika,
że 2 Pułk Piechoty Wojsk Księstwa
Warszawskiego był ulubioną formacją
księcia Józefa Poniatowskiego. Pułk
powstał w 1806 roku w Warszawie
a jego kadrę stanowili legioniści oraz
grupa oficerów i podoficerów wojska
I Rzeczypospolitej.

W

1985 roku
w Siechnicach
powstała Rada Sołecka, pierwszy kolegialny organ opiniodawczy, który tworzyli
wyłącznie mieszkańcy
Siechnic. W tym czasie
miejscowość zamieszkiwało 3288 osób, a na
jej terenie funkcjonowało 39 zakładów
usługowo-rzemieślniSiechnice 12 lipca 1997 roku – dramat
czych (w tym 19 zakłacałkowicie zalanego miasta (ze zbioru
Grzegorza Romana).
dów produkcyjnych).
W 1990 roku, w czasie
pierwszych w Polsce
przekazano do eksploatacji pierwszy wyborów samorządowych, mieszturbozespół Elektrowni „Czechnica” kańcy Siechnic wybrali ośmiu repre(kolejne w 1956 i 1961 roku). W 1955 zentantów do Rady Gminy Święta
roku uruchomiono produkcję w Hu- Katarzyna. W 1992 roku Radę Sołeccie „Siechnice”, specjalizującej się ką zastąpiła Rada Osiedlowa.
w wytopie żelazostopów.
okresu rządów komunistycz-

Milan Ušák Burmistrz Siechnic
skoncentrowany, dłuższą chwilę
mierzył do celu z załadowanego
prochem karabinu AN 1777. Po
wystrzale uniósł się gęsty obłoczek
dymu. Tego dnia, przy asekuracji
żołnierzy, strzelało też kilkunastu
młodych i dorosłych widzów
historycznego pikniku.

Część umundurowania i wyposażenia
żołnierzy różni się od siebie w zależności
od pełnionych funkcji (oficerowie,
podoficerowie, grenadierzy, fizylierzy).
Charakterystyczne elementy, to na
przykład: czechczery – białe spodnie lniane,
bermyca – tzw niedźwiedzia czapka, buty
podkute od spodu gwoździami, kontrapas
z tasakiem i bagnetem, tornister do którego
przytraczano płaszcz.

N

a początku lat 90. XX wieku
Siechnice wkroczyły w okres
modernizacji.
Przeprowadzono
wymianę i rozbudowę sieci energetycznej (1993–1994) oraz sieci telefonicznej, wybudowano wodociąg
(1992-1997), zakończono proces
gazyfikacji miejscowości, rozpoczęto budowę gminnej oczyszczalni
ścieków (1994), a także uruchomiono nowy ośrodek zdrowia (1995)…
1 stycznia 1997 roku Siechnice (4077
mieszkańców) otrzymały prawa
miejskie. W lipcu 1997 roku miasto
zostało zniszczone przez powódź.

To nie było tak, że Pani Ewa Solińska, która ukończyła zarządzanie i studium bibliotekoznawstwa
a pracę podjęła w bibliotece w Kotowicach zawsze interesowała się
historią. Zadecydował raczej przypadek, coś w rodzaju zrządzenia
losu. Przed 10 laty jeden z wątków
rozmowy z koleżanką sprawił, że
ona również zapragnęła zajrzeć za
kurtynę dziejów swojej rodzinnej
miejscowości. Poznawanie odległych w czasie wydarzeń, historii
relacjonowanych lub odnotowanych przez dawnych mieszkańców
okazało się niezwykle interesujące.
Coraz bardziej angażowało, nadając jeszcze głębszy sens podejmowanym wysiłkom. Z pewnością
takie „przybliżanie” przeszłości
Kotowic, wzbogaci i utrwali tożsamość tego miejsca.
- Uświadomiłam sobie, że moi rodzice przechowywali spisane na 22
stronach wspomnienia Niemca, który kiedyś mieszkał w naszym domu
i przez pewien czas w okresie powojennym jeszcze do nas przyjeżdżał mówi Ewa Solińska. - Jego opis sięga

Adam Uszyński (z prawej, w roli oficera
2 Pułku): - W ramach pułkowego
wojska w stopniu szefa batalionu mam
szczęście i zaszczyt dowodzić całą
150-osobową piechotą polską. Poziom
naszych rekonstrukcji napoleońskich, to
europejska czołówka. W czerwcu część
z nas wybiera się do Waterloo, gdzie
w międzynarodowej obsadzie będzie
odtwarzana słynna bitwa.

Manewry w Świętej Katarzynie były jedną
ze 150 imprez, bitew i manewrów, w jakich
uczestniczyli żołnierze 2 Pułku. Zdążyli
zjeździć już całą Polskę i pokaźną część
Europy. Nie ukrywali, że w naszej gminie
od pierwszych chwil pobytu poczuli się
bardzo dobrze i chętnie, by do nas powrócili
w jeszcze większym osobowym składzie
i z…armatami. A może pomaszerują także
odcinkiem dawnego traktu – Napoleonką?

Z

nych Siechnice wyszły z głębokimi problemami społecznymi
i strukturalnymi. W 1989 roku
podjęto decyzję o zamknięciu Huty
„Siechnice” (nastąpiło to w 1995
roku). W 1995 roku uległ ostatecznej
likwidacji siechnicki Zootechniczny
Zakład Doświadczalny. W 1992 roku
rozpoczął się proces prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni „Wrocław”,
w skład którego wchodziła Elektrociepłownia „Czechnica”, zakończony
w 2000 roku powstaniem spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
„Kogeneracja” S. A. W 1994 roku
powstała spółka Przedsiębiorstwo
Produkcji Ogrodniczej „Siechnice”.

Zawsze elementem wojskowego życia
jest dobra strawa. Tym razem można
było spróbować: maścipuły (marchewka,
ziemniaki, boczek, marchewka) z kociołka
i kiełbasek upieczonych przy ognisku.

(dokończenie ze str. 1)

XIX wieku, nawiązuje także do wy-

Powstaje taki lokalny historyczny

dowała a Niemcami, którzy kiedyś
mieszkali w Kotowicach a zgodzili
się opowiedzieć co się kiedyś działo
w tej miejscowości, jak wyglądało
ich życie zanim w lipcu 1945 roku
pojawili się pierwsi polscy osadnicy.
Z biegiem czasu przybywało wspomnień, zdjęć, świadectw, dokumentów, książek. Także eksponatów, jak
na przykład stare żelazko, butelki
z lat 1914-1918. Udało się pozyskać
starannie opisaną historię budowy
kościoła w Kotowicach wzniesionego w połowie 1924 roku – jak do
tego doszło, skąd dostarczano materiały budowlane, kto był pierwszym
proboszczem itp.
Niestety zasoby pamiątek bardzo

zmniejszyły się podczas katastrofalnej powodzi 1997 roku. Gdy woda
wdarła się do wielu domów zostały
one zniszczone lub porwane przez
wartki nurt.
- W kontynuowaniu hobby pomaga mi, to że jestem rodowitą kotowiczanką, że ludzie znają moich
rodziców - opowiada Ewa Solińska
- Generalnie spotkałam się z pozytywnym odzewem ludzi, którzy tu
mieszkają. Wielu kontaktuje się ze
mną z własnej inicjatywy. Dzielą
się wiedzą o przeszłości, pozyskaną
od rodziców i dziadków. Historie,
przywołujące fragmenty życia ludzi
bywają długie i frapujące. Czasami
podczas słuchania powstaje wraże-

Ewa Solińska uważa, że dzięki jej hobby powstaje lokalny
historyczny przekaz dla następnych pokoleń. Coś w rodzaju
społecznego archiwum i biblioteka wydaje się do tego
właściwym miejscem.

darzeń z II wojny światowej w Kotowicach. W stosownym momencie te
refleksje będą mogli poznać wszyscy
zainteresowani mieszkańcy naszej
miejscowości. Łącznie z innymi
zbieranymi przeze mnie od wielu lat materiałami, przedmiotami.

przekaz dla następnych pokoleń.
Coś w rodzaju społecznego archiwum i biblioteka wydaje się do tego
właściwym miejscem.
Pani Ewa opowiada jak zaczęła zaglądać za „kurtynę dziejów”, szukając osób i kontaktów. Korespon-

„Przybliżanie” przeszłości Kotowic jest ważne dla wielu
mieszkańców. Wzbogaci i utrwali tożsamość tej miejscowości.

nie jakby zatracenia się w czasie…
Niektórzy ludzie przejawiają duże
zainteresowanie przeszłością. Pojawiają się emocje. Zresztą czy może
być inaczej gdy na jakiejś fotografii,
którą ktoś inny dostarczył, raptem
ludzie rozpoznają swoich dziadków
a także siebie jako kilkuletnie dziecko?
Ewa Solińska zamierza zorganizować wystawę zebranych historycznych źródeł i eksponatów. Jest
już tego sporo, wypełniły się liczne
segregatory. Z wielu stron, od różnych osób, płyną deklaracje życzliwego wsparcia w urzeczywistnieniu tego pomysłu. Także od nowo
osiadłych mieszkańców. Zdaniem
pomysłodawczyni nazwa wystawy powinna być jak najprostsza
a zarazem precyzyjna. Po prostu
„Historia Kotowic”. A może kiedyś powstanie stała lokalna izba
pamięci.
Gdy słuchałem Ewy Solińskiej
nie miałem wątpliwości, że te
zamiary uda się zrealizować
a ważny pierwszy etap nastąpi
jeszcze w bieżącym roku. Jednocześnie miałem wrażenie, iż
ona trzyma jeszcze w zanadrzu
jakąś niespodziankę, intrygującą tajemnicę, o której nie
zdecydowała się na razie opowiedzieć.
Jan Wawrzyniak
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WOKÓŁ NAS

TERAZ KOGENERACJA

Ciepło przez cały rok

Komunikacja autobusowa informacja Burmistrza Siechnic

KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zapewnia ciepło w domach na terenie Gminy Siechnice przez cały rok dbając o komfort cieplny
odbiorców. Spółka zachęca mieszkańców Gminy do skorzystania z oferty przyłączenia się do sieci ciepłowniczej.

Szanowni Państwo. Przedstawiam kolejne informacje dotyczące
organizacji komunikacji zbiorowej na terenie gminy Siechnice.
Współpraca z PKS Oława
Informuję, że od marca br. gmina Siechnice prowadzi
rozmowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A., który w ramach współpracy ze
Związkiem Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy
Gminno-Powiatowe”, mógłby być przewoźnikiem na
kolejnych liniach w naszej gminie. Przypomnę, że PKS
Oława - z powodzeniem - od 1.09.2020 r. jest operatorem
linii wewnątrzgminnych nr 83, 84, 85. Ważną informacją
jest też to, że gmina Siechnice jest jedną z gmin tworzących ten związek, tym samym ma większy wpływ na
jego działania i usługi świadczone przez PKS Oława niż
innych podmiotów komercyjnych. Na temat możliwości
przejęcia większej liczby przewozów rozmawiałem też
wielokrotnie z burmistrzami i wójtami gmin tworzących
związek.
Ponadto 5 maja wystąpiłem z pismem do Prezesa Zarządu PKS Oława o jasną deklarację czy Spółka jest w stanie - a jeżeli tak to jak szybko - przejąć po DLA Sp. z o.o.
obsługę komunikacji gminy Siechnice z Wrocławiem.
Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, dlatego zawnioskowałem, aby temat ten był w trybie pilnym omówiony na
spotkaniu wszystkich członków Związku.

DLA Sp. z o.o. z naliczonymi karami
Wracając do tematu trudnej współpracy gminy z DLA
Sp. z o.o., chciałbym poinformować, że informacje udostępniane Państwu przez niektórych radnych – jakoby
gmina naliczała za niezrealizowany kurs jedynie 50 zł
kary – jest nieprawdą! Zgodnie z umową kary za brak
autobusu po uwzględnieniu różnych faktów sięgają 500 zł
i więcej zł za jeden kurs. Pragnę Państwa poinformować,
że od początku obowiązywania umowy gmina naliczyła
łącznie firmie Dolnośląskie Linie Autobusowe SA 530
532,87 zł kar za nienależyte wykonywanie zadań. Przed
ogłoszeniem epidemii COVID-19 doprowadziliśmy do
ściągnięcia zobowiązań w kwocie 313 374,06 zł. Pozostała
kwota (217 158,81 zł) nie została ściągnięta, ponieważ możliwości prawne w tym względzie zostały „zamrożone” na
czas epidemii (i 90 dni po jej zakończeniu). Oprócz tego

istnieje obawa, że ściągnięcie tak dużej kwoty spowoduje
duże kłopoty finansowe DLA Sp. z o.o. i - co prawdopodobne - całkowite zawieszenie kursów - czyli brak jakichkolwiek autobusów, łączących większe miejscowości naszej
gminy z Wrocławiem.
Zaznaczam, że Gmina Siechnice reguluje swoje wszystkie
zobowiązania wobec DLA Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową i nie jest to przyczyna wstrzymania kursów
przez DLA Sp. z o.o. Zgodnie z umową co roku następuje
waloryzacja cen (wyliczane jej z uwzględnieniem aktualnego kosztu paliwa). Miała ona miejsce również w tym
roku, więc przewoźnik otrzymał wyższe wynagrodzenie
uwzględniające wyższe wydatki.
Chciałbym podkreślić, że problem współpracy z DLA
Sp. z o.o. mają inne samorządy w tym gmina Wrocław
(o czym świadczy m.in. ogłoszenie UM Wrocławia
z 17.05.2022 r.). Doraźne rozwiązania w zakresie współpracy z tym przewoźnikiem są właśnie „doraźne”, czyli
bezskuteczne w dłuższej perspektywie czasowej. Ze względu na poziom organizacyjny reprezentowany obecnie
przez DLA Sp. z o.o. - wypracowanie skutecznego sposobu
stałego rozwiązania problemu lub przynajmniej pełnego oraz z odpowiednim wyprzedzeniem informowania
mieszkańców gminy o opóźnieniach i odwołanych kursach
(pomimo próśb i chęci współpracy ze strony gminy) wydaje się w tym momencie mało prawdopodobne.

Zerwanie umowy z DLA Sp. z o.o. – skutki
takiej decyzji
Część z Państwa w rozmowach ze mną zgłasza pomysł, aby
w „odwecie” za sytuację, w której postawiły nas Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o., powinniśmy natychmiast
„zerwać umowę”. Rozumiem to stanowisko. Muszę jednak
wytłumaczyć, dlaczego nie mogę tego zrobić. Z dnia na
dzień, a nawet z tygodnia na tydzień, gmina nie znajdzie
przewoźnika dysponującego: co najmniej 14 autobusami,
20 kierowcami, osobami zajmującymi się organizacją rozkładów, serwisem autobusów itd. Zapytania w tym względzie skierowaliśmy do kilku przewoźników (Polbus-PKS

Jestem przeciwny
bez względu na wariant
(dokończenie ze str.1)
Czy któryś z wariantów jest
już do przyjęcia lub stanie
się takim po niezbędnych
modyfikacjach? - zapytaliśmy
Milana Ušáka Burmistrza
Siechnic
- Informowałem mieszkańców od
początku podania do publicznej wiadomości przez CPK sp. z o.o. propozycji wariantów, że jestem przeciwny
kolei szybkiej prędkości na terenie
gminy bez względu na wariant. Moje
stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Urząd Miejski wspierany
fachową wiedzą przez kancelarię
prawniczą, doświadczoną w tego
typu sprawach będzie robić wszystko, co jest dozwolone w granicach
obowiązującego w Polsce prawa,
aby uniemożliwić przeprowadzenie
takiej inwestycji na naszym terenie.
Każdy z wariantów niesie za sobą na
etapie realizacji niedające się wycenić
straty jak: wyburzenia domów miesz-
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kalnych i związane z tym przeżycia
osób je zamieszkujących, a także
straty dla środowiska naturalnego,
w tym terenów NATURY 2000 (obszaru pomiędzy Siechnicami i Kotowicami) czy rolnictwa. Natomiast
po wybudowaniu linii, do czego jak
liczę nigdy nie dojdzie, przyniesie
ona uciążliwości takie jak np. hałas
oraz drgania przenoszone na tereny
sąsiadujące z linią kolejową dużych
prędkości. Stanie się tak bez względu
na to, który wariant CPK sp. z o.o.
wybierze jako inwestorski.
- Kiedy wariant inwestorski może
zostać zarekomendowany?
- Przypominam, że „rekomendacji”
nie dokona gmina, tylko konsorcjum
firm działających na zlecenie CPK
sp. z o.o., którego liderem jest firma
Multiconsult. To właśnie ono przygotuje dla inwestora rekomendację.
Na tej podstawie inwestor - CPK sp.
z o.o. dokona wyboru, który wariant
zostanie skierowany do prac projektowych, a następnie do realizacji.

Według informacji przedstawionych
przez CPK sp. z o.o., na spotkaniu
konsultacyjnym z mieszkańcami,
które odbyło się 22.04.2022 r w Siechnicach, rekomendacja wariantu inwestorskiego zapowiedziana została
na czerwiec, najdalej lipiec br.
- Co wydarzy się jeszcze w najbliższym czasie w sprawie KDP?
- Ja oraz Urząd planujemy jeszcze
w maju spotkać się w formie zdalnej z przedstawicielami CPK i przy
wsparciu Dyrektor Wrocławskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Pani Lidii
Markowskiej, przedstawić zagrożenia jakie dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 94 może mieć
budowa linii kolei dużej prędkości
w wariantach zaproponowanych
przez CPK sp. z o.o. przebiegach. Potem pozostaje nam oczekiwanie na
decyzję CPK sp. z o.o. w zakresie wyboru wariantu inwestorskiego, a następnie praca i podjęcie działań, które
mówiąc kolokwialnie mają jak naj-

Sp. z o.o., Michalczewski Sp. z o.o.
oraz wspomniany PKS w Oławie).
Jak na razie żaden z nich nie był
w stanie podjąć się tego zadania
z dnia na dzień. Być może będzie to perspektywa kilku tygodni, a może nawet kilku miesięcy. Być może wśród czytających tę informację są osoby, które znają firmę, np. w innej
części województwa lub w sąsiednim województwie, która
podejmie się takiego zadania w bardzo krótkim czasie, na
okres poszukiwania docelowego rozwiązania. Jeżeli tak, to
prosimy te firmy o nawiązanie kontaktu z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Informuję, że umowa PU/168/2019 z 22 lutego 2019 roku
Gminy Siechnice z DLA Sp. z o.o., zgodnie z jej postawieniami obowiązuje do 2024 r., wyczerpania się limitu kilometrów lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w umowie. Ostatni z tych warunków może być
spełniony już jesienią br.

Współpracujemy z Wrocławiem
Chciałbym zaznaczyć, że współpraca z PKS Oława nie
była jedyną opcją braną przeze mnie pod uwagę. Po przeprowadzeniu rozmów (we wrześniu i październiku 2021 r.)
z Panią Dyrektor Pauliną Tyniec-Piszcz i wymianie korespondencji z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego
Wrocławia, 15 listopada 2021 roku skierowałem do Gminy Wrocław pismo – wstępną deklarację udziału w postępowaniu Gminy Siechnice w zaplanowanym przez
Gminę Wrocław przetargu na wyłonienie operatora komunikacji międzygminnej.
Po moim piśmie Gmina Siechnice została ujęta w przetargu jaki będzie organizowany przez Wrocław, co potwierdza ogłoszenie Urzędu Miejskiego Wrocławia z 15 grudnia
2021 roku.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminę Wrocław, aby ująć naszą gminę w przetargu, Urząd Miejski
Wrocławia potrzebuje uzyskać naszą decyzję na przełomie
maja i czerwca br. Informuję jednak, że Gmina Wrocław
planuje rozpoczęcie procedury przetargowej w okresie
bardziej utrudnić realizację tych
planów, a w najlepszym wypadku
całkowicie ją uniemożliwić.
- Co nastąpi jeśli Gmina Siechnice nie zaakceptuje żadnego
wariantu spośród opracowywanych przez Multiconsult?
- Skorzystamy z wszystkich dostępnych możliwości prawnych, aby powstrzymać realizację tej inwestycji na
naszym terenie. Chciałbym jednak
podkreślić, że Centralny Port Komun i k ac y jny
sp. z o.o.
to spółka
państwowa,
rządowa.
Przeciwstaw ienie
się całemu
apa ratow i
państwa co z racji
na dobro
mieszkańców gminy
Siechnice
jest według
mnie koniecznością
będzie
zadaniem
co najmniej

grudzień 2022 – styczeń 2023. Natomiast rozstrzygnięcie planowane jest na jesień 2023. Wdrożenie jego postanowień w życie odbędzie się zatem najwcześniej za około
1,5 roku, czyli nie będzie miało wpływu na rozwiązanie
obecnej sytuacji związanej z działaniami DLA Sp. z o.o.
Spotkanie w tych sprawach z Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu odbędzie się na
początku czerwca.

Wybór operatora – wzrost kosztów
komunikacji
Na koniec dodam, że – choć być może wydaje się to w tym
momencie sprawa drugoplanowa - różnice w kosztach tzw.
wozokilometra pomiędzy PKS Oława, a szacowanym dla
tego przetargu kosztem wozokilometra w „przetargu wrocławskim” jest znaczna i sięga 30%. Dla umowy kilkuletniej oznacza to różnicę kosztów sięgającą kilku milionów
złotych.
Dziś problem komunikacji autobusowej jest kluczowy, ale
w mojej ocenie bardzo ważne są też inwestycje np. w rozbudowę żłobka czy modernizację infrastruktury drogowej.
Podobnie jak zawsze w ostatnich latach – kwestie związane
z komunikacją i obrania kierunku jej organizacji – będę
omawiać z radnymi Rady Miejskiej. Będziemy wspólnie
wypracowywać rozwiązanie, które połączy w jak największym stopniu posiadane możliwości finansowe oraz różne
działania, do wykonywania, których ustawowo zobowiązana jest gmina.
Milan Ušák
Burmistrz Siechnic
Osobom korzystającym z Siechnickiej Komunikacji Publicznej przypominamy, że podróżny może domagać się
zwrotu środków od Dolnośląskich Linii Autobusowych
Sp. z o.o. za niezrealizowane kursy.

trudnym i wymagającym dla naszego samorządu. W kolejnym etapie po
wyborze wariantu inwestorskiego,
CPK sp. z o.o. złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla tej inwestycji,
wtedy dopiero rozpocznie się postępowanie administracyjne, w którym
gmina, niektórzy mieszkańcy i inne
podmioty z terenu gminy (w tym
organizacje ekologiczne) będą mogli uczestniczyć jako strony. Gmina

korzystając z usług profesjonalnej
kancelarii prawnej będzie dokładać
wszelkich starań, aby uniemożliwić
uzyskanie pozytywnej opinii środowiskowej, dla któregokolwiek wariantu przebiegu przez teren gminy
(a tylko takie rozpatrywane są przez
CPK sp. z o.o. i konsorcjum działające
na jego zlecenie z firmą Multiconsult
jako liderem).

KOGENERACJA planuje rozwój
sieci dystrybucyjnej ciepła w Gminie
Siechnice ze względu na znaczący
rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego w tym regionie.
Celem nadrzędnym jest przyłączanie nowych odbiorców poprzez
realizację sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych.
Niezbędne do tego środki finansowe
zostały zapewnione również dzięki
dofinasowaniu z funduszy NFOŚiGW, w ramach projektów:

•

•

Siechnicach i Świętej Katarzynie o łącznej długości 2,84 km.
Obecnie spółka prowadzi działania,
zmierzające do pozyskania kolejnego wsparcia z funduszy NFOŚiGW,
w związku z planowaną dalszą rozbudową infrastruktury ciepłowniczej.

Budowa sieci ciepłowniczych
w Gminie Siechnice w rejonie
ulic Czeremchowej, Kalinowej
i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach o
łącznej długości 1,35 km.

Do tej pory zawarte zostały umowy o przyłączenie kilkudziesięciu
budynków wielorodzinnych, które
są w fazie realizacji przez deweloperów, kilku budynków biurowo
– usługowych, produkcyjnych oraz
magazynowych. Z oferty KOGENERACJI korzystają również odbiorcy
indywidualni z Siechnic i Świętej
Katarzyny.

Przyłączenie odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez
budowę osiedlowych sieci
ciepłowniczych i przyłączy w

Projekty związane z rozwojem infrastruktury ciepłowniczej, obejmą
uciepłownienie następujących obszarów Siechnic przy ulicach:

•

Paderewskiego – Rozwadowskiego - Hallera – Dmowskiego;

•

Świętego Krzyża - Różana –
Zielona – Czeremchowa;

•
•

Łąkowa – Berberysowa;

•

Zachodnia – Kościuszki;

Kalinowa – Prawocińska –
Azaliowa;

W celu optymalizacji pracy systemu
ciepłowniczego KOGENERACJA
prowadzi działania racjonalizujące
zużycie energii u odbiorców w postaci rozbudowy systemu Automatic
Meter Reading - zdalnego odczytu
ciepłomierzy oraz montażu nowoczesnych zaworów regulacyjnych,
optymalizujących parametry procesu dostawy ciepła.

Mapka z aktualnym stanem sieci ciepłowniczej w Gminie Siechnice oraz potencjalnymi
obszarami rozwojowymi.

(MI)
MI

N-Park w Łanach
już otwarty!
W miejscowości Łany, w sąsiedztwie Ronda
Ułańskiego a więc w niewielkiej odległości od
Gminy Siechnice, funkcjonuje już nowy park
handlowy z sieci firmy Napollo. Dla mieszkańców,
którzy zechcą skorzystać z tego rodzaju oferty, to
obecnie najbliższa lokalizacja. Łatwo i szybko tam
dotrzeć wschodnią obwodnicą Wrocławia. Klientom
zmotoryzowanym park handlowy proponuje
150 darmowych miejsc parkingowych.
Dla handlowych placówek w N-Parku, zaprojektowano ponad 5 tysiącach m kw. powierzchni z myślą, aby zaspokajały
one najważniejsze, codzienne potrzeby zakupowe odwiedzających. Klienci mają dostęp do popularnych marek z różnorodną ofertą: Biedronka, Rossmann, Media Expert, Jysk,

Pepco, Meduza (sklep zoologiczny), Piekarnia HERT,
Restauracja Wok & Spice. W kolejnym etapie realizacji,
N-Park zasili także popularna sieć gastronomiczna – KFC,
zostanie także uruchomiona stacja paliw Lotos i myjnia samoobsługowa Redconst.
Prezes Grupy Napollo Sławomir Zawadzki podkreśla, że
jest to już czwarta inwestycja firmy w stolicy Dolnego Śląska
i obszarach bezpośrednio sąsiadujących z Wrocławiem, po
obiektach: Galaktyka, N-Park Gagarina, N-Park Maślicka.
Jeszcze w tym roku planowane są kolejne otwarcia N-Parków w Pszczynie i Gnieźnie
(MI)

Warianty trasy
W-51
W-52
W-53

Fot. z zasobów inwestora
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NOWOCZESNE TRENDY

LOŻA EKSPERTÓW

Klaster Energetyczny
i nasza transformacja

Pozbawienie władzy
rodzicielskiej

Zapewne nie wszyscy – za wyjątkiem specjalistów i osób z branży – wiedzą, że coś takiego jak Klaster Energetyczny Siechnice od prawie 4 lat funkcjonuje
w naszej gminie. A pewno jeszcze mniej osób potrafiłoby powiedzieć na czym ta idea, projekt polega. Tymczasem przedsięwzięcie może i powinno mieć
bardzo pozytywny wpływ na jakość lokalnego życia. Wszystko wskazuje na to, że ze skutkami jego oddziaływania - bezpośrednio lub pośrednio - zetknie się
na naszym obszarze zdecydowana większość mieszkańców, instytucji, firm. Perspektywa nie wydaje się bardzo odległa. To już jest oczywista konieczność,
nowoczesny trend, znak nowych czasów..
Obecnie Klaster Energetyczny Siechnice tworzą: Gmina Siechnice, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
HASCO-LEK S.A., Heiche Polska
Sp. z o.o., Energopiast Sp. z o.o., LP3
Sp. z o.o., Peter Lacke Polska Sp z o.o.
ESV S.A., ESV3 Sp. z o.o. – która pełni rolę Koordynatora Klastra. Partnerzy mają osiągać zakładane cele
poprzez działania wspólne i indywidualne, wymianę informacji oraz
doświadczeń.
- Transformacja energetyczna, polegająca na zastąpieniu paliw kopalnianych odnawialnymi źródłami
energii to szansa na nową jakość
życia dla kolejnych pokoleń. Sytuacja
rynkowa i geopolityczna spowodowała znaczne przyspieszenie tej
transformacji. – przekonuje Krystyna Macijewicz-Pajdak, Pełnomoc-

nik Zarządu ESV SA, - koordynator
Klastra. - Oczywiście pojawia się
wiele pytań dotyczących kosztów całego procesu. Klastry energii to jeden
z pomysłów, Ministerstwa Klimatu
i Środowiska na zagwarantowanie
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój energetyki odnawialnej.

emisji. Łatwiejsza stanie się realizacja
przedsięwzięć infrastrukturalnych
dotyczących zasobu komunalnego
gminy a także kontynuacja programów prosumenckich dla mieszkańców w postaci dofinansowania do
systemów fotowoltaicznych oraz do
systemów grzewczych OZE w budownictwie jednorodzinnym.

- Rozwój naszego siechnickiego klastra jest ambitnym wyzwaniem lecz
cały niezbędny trud jest tego wart
z uwagi na wielorakie korzyści gospodarcze i społeczne - mówi Grzegorz Salwa, kierownik Biura ds.
Funduszy Zewnętrznych Urzędu
Miejskiego w Siechnicach – Związane z tym samorządowe szanse to
między innymi: pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, powstawanie
nowych miejsc pracy, zwiększenie
atrakcyjności terenów inwestycyjnych, poprawa jakości powietrza wynikająca z ograniczenia szkodliwej

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę
- przy rosnących kosztach energii,
obciążających budżety firm, samorządu, gospodarstw domowych – jak
ważna jest budowa rozproszonych
źródeł energii. Chodzi również o zapewnienie wystarczających, stabilnych, bezpiecznych dostaw. Idealna
byłaby sytuacja gdyby zapotrzebowanie na energię pokrywać głównie
z lokalnych źródeł, móc ją magazynować, dystrybuować w oparciu
o własne sieci bez oglądania się na
system krajowy. W Gminie Siechnice
mamy już pod tym względem pewne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie
zawiera definicji władzy rodzicielskiej. Należy jednak określać ją, jako
ogół praw i obowiązków tworzących
szczególny stosunek prawny pomiędzy rodzicami i dziećmi, którego
głównym celem jest zabezpieczenie
potrzeb dziecka oraz sprawowanie
nad nim pieczy. Władza rodzicielska obejmuje zarówno pieczę nad
osobą dziecka a także zarząd jego
majątkiem.

możliwości i atuty – zgromadzone
doświadczenia i wiedzę, infrastrukturę, grono entuzjastów tego rodzaju
rozwiązania.
Bezsprzecznym atutem jest mająca
swoją siedzibę w Siechnicach firma
branży energetycznej ESV S.A.,
która posiada swoje sieci dystrybucyjne. Prezes Zarządu tej spółki
Sławomir Nowicki jest członkiem
Zarządu Krajowej Izby Klastrów
Energii i OZE. Ta ogólnopolska organizacja stała się ważnym ośrodkiem opiniodawczym w zakresie
klastrów. Opiniuje projekty rządowe
i sugeruje zmiany legislacyjne w tym
zakresie. Właśnie od rozwiązań
prawnych zależy szybkość i skala
rozwoju „lokalnych społeczności
energetycznych”. Chodzi na przykład o ograniczenie opłat przesyłowych, które w przypadku lokalnego
wytwarzania i wykorzystania energii
elektrycznej powinny być znacząco

W

zredukowane.
Pod patronatem ESV S.A. - koordynatora Klastra Energetycznego
Siechnice, przygotowujemy cykl
materiałów, związanych z jego
funkcjonowaniem i perspektywami. Przekażemy informacje,
które mogą być ciekawe i przydat-

ne obecnie oraz w przyszłości dla
wszystkich lokalnych wytwórców
i użytkowników energii. Być może
każdy z nas po raz pierwszy ma
szansę odegrać pewną rolę w polskiej transformacji energetycznej.
Jan Wawrzyniak

Siechnice – inteligentne miasto
współtworzone dla mieszkańców
Rozwój technologii sprawia, że
miasta stają się coraz bardziej
nowoczesne, a modernizowane
elementy ich infrastruktur
zaczynają gromadzić cenne
dane. Zazwyczaj są one
jednak wykorzystywane
osobno w poszczególnych
obszarach, takich jak
transport, energetyka,
oświetlenie, ochrona
środowiska czy zdrowia.
Rzeczywiste i zauważalne
przez mieszkańców korzyści
pojawiają się dopiero
w chwili, gdy następuje
synergia tych wcześniej
niepowiązanych zbiorów
danych.
- Realizowany w Mieście Siechnice projekt „Human Smart
Cities” ma na celu uzupełnienie infrastruktury miejskiej
w taki sposób, aby efekty
działania jej elementów były
stale monitorowane, a dane
o nich – gromadzone w spójnym i kompletnym repozytorium - mówi Grzegorz Salwa,
kierownik Biura ds. Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach. - Dzięki

tej integracji, system analityczny
wyposażony w algorytmy rozwijane przez naukowców krakowskiej
Akademii
Górniczo-Hutniczej
pozwoli na lepsze zrozumienie
tych danych, wykaże występujące
w nich korelacje – także te nieoczywiste – i przekaże wyniki zarówno w postaci wizualnej, jak
i w formie zoptymalizowanych
poleceń sterujących działaniem
urządzeń miejskich.

Fot. z zasobów UM Siechnice
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Przewidywane wyniki pozwolą na
wsparcie procesów podejmowania
strategicznych decyzji, dotyczących życia i rozwoju
miasta, ale przede wszystkim pozwolą mieszkańcom na łatwą obserwację
zmian czyniących Siechnice coraz bardziej nowoczesnym, a także na czynne uczestnictwo w tym
procesie.

mieszkańców”.

Gmina Siechnice
realizuje projekt
dof ina nsowany ze środków
Unii
Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna
2014-2020 pn.
Fot. z zasobów UM Siechnice
„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Pierwszy etap realizacji wspoSmart City dla Gminy mnianego projektu obejmuje
Siechnice z uwzględnie- uruchomienie środowiska pilotaniem strategii rozwoju żowego. Chodzi o system kamer
gminy” w ramach kon- cyfrowych, czujniki jakości pokursu pn. „Human Smart wietrza, pilotażowe inteligentne
Cities. Inteligentne Mia- oświetlenie, moduł e-mobility.
sta współtworzone dla Kolejny etap polega na opracowa-

niu koncepcji, przeprowadzeniu
badań dotyczących optymalnych
rozwiązań i lokalizacji
komponentu
infrastrukturalnego. Stworzona zostanie aplikacja mobilna,
wykorzystująca technologię AR oraz algorytmy AI.
Aplikacja będzie integrować
szereg funkcji związanych
z pobieraniem i przekazywaniem informacji na temat
aktualnego stanu miasta dla
mieszkańców,
oraz aplikacji
wsk a za nych
w
procesie
konsultacji
s p o łe c z nyc h
projektu.
Będzie
ona
stanowiła
platformę
komunikacji w płaszczyźnie
Urząd Miejski mieszkaniec.

ładza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i trwa
z chwilą urodzenia się dziecka (choć
pewna odpowiedzialność powstaje
od momentu poczęcia dziecka), aż do
osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Oznacza to tym samym, że wraz
z osiągnięciem pełnoletności władza
rodzicielska ustaje z mocy samego
prawa, nie podlega ona ani skróceniu,
ani wydłużeniu.

W

ładza rodzicielska może jednak
ustać w kilku innych wypadkach wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym: śmierć dziecka lub rodziców, osiągnięcie przez
dziecko pełnoletności, ubezwłasnowolnienie - zarówno całkowite jak
i częściowe rodziców, zaprzeczenie
macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, uchylenie prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo,

przysposobienie dziecka, rozwiązanie
przysposobienia, pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej.

N

edną z podanych przyczyn ustania
władzy rodzicielskiej jest jej pozbawienie. Przepisy przewidują kilka
sytuacji, w których można pozbawić
rodzica władzy rodzicielskiej. Pamiętać należy, że instytucja pozbawienia
władzy jest najostrzejszym środkiem
ingerencji w relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Zastosowanie go,
powoduje, że rodzic traci całkowicie
władzę nad dzieckiem i nie może decydować o jego życiu, nie sprawuje
pieczy nad nim i nie może zarządzać
majątkiem dziecka.

a czym polega trwała przeszkoda w wykonywaniu tej władzy?
Jako przykład można podać wieloletni wyjazd rodzica z jednoczesnym
słabym zainteresowaniem życiem
dziecka. Częstą przyczyną, jaką
wskazuje się do pozbawienia władzy
w tym przypadku jest odbywanie
kary pozbawienia wolności przez jednego z rodziców. Tę sytuację należy
jednak rozpatrywać bardzo ostrożnie, ponieważ samo odbywanie kary
przy jednoczesnym zaangażowaniu
(oczywiście w miarę możliwości) oraz
zainteresowaniu rodzica, może stanowić jedynie przesłankę do zawieszenia władzy rodzicielskiej a nie jej
pozbawienia.

W

K

J

ładza rodzicielska może zostać
odebrana w przypadku gdy:

• nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody;
• rodzice nadużywają jej;
• rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem
dziecka.

P

ozbawić władzy można jednego
z rodziców lub oboje. Zasadą,
z uwagi na dobro dziecka, powinno
być stopniowanie ingerencji w władzę
rodzicielską i stosowanie pozbawienia
władzy rodzicielskiej w ostateczności.

olejną przyczyną pozbawienia
władzy rodzicielskiej jest nadużywanie przez rodzica tejże władzy.
Dwa przykłady na to: nakłanianie do
przestępstwa, stosowanie kar cielesnych. Katalog negatywnych zachowań jest otwarty lecz każde z nich
musi być rozpatrywane niezwykle
ostrożnie.

O

statnią wymienioną przesłanką
jest rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Przykładowo może chodzić o brak zainteresowania dzieckiem, nie łożenie na
jego utrzymanie.

S

kutkiem pozbawienia rodziców
władzy rodzicielskiej jest utrata
przez nich ogółu praw i obowiązków,
jakie składają się na tę władzę. Nie
oznacza to jednak, że rodzic nie ma
prawa widywać się z dzieckiem, czy też
zwolniony jest z płacenia alimentów.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie
powoduje zatem ustania obowiązków
rodziców wobec dziecka i praw, jakie
im z tytułu stosunku rodzicielskiego
przysługują. Rodzice będą nadal mieć
potencjalne prawo do alimentów od
dziecka a w razie wcześniejszej śmierci dziecka, dziedziczą po nim (chyba
że zostali uznani za niegodnych dziedziczenia). I odwrotnie: dziecko zachowuje względem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej swój
stan cywilny, pełne prawo do alimentacji, a w razie ich śmierci dziedziczy
po nich. Obie strony zachowują też
prawo do osobistej styczności, ograniczenia w tym zakresie mogą więc wynikać tylko z mocy orzeczenia sądu
(zob. komentarz K. Pietrzykowski
(red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021).

P

odkreślenia również wymaga, że
rodzic, którego pozbawiono władzy rodzicielskiej, może starać się
o jej przywrócenie. Także sąd może
z urzędu wszcząć takie postępowanie
adw. Dagmara Broniewicz

R

jące wspomniane kamery cyfrowe,
czujniki jakości powietrza, pilotażowe inteligentne oświetlenie oraz
ładowarkę e-mobility. Lokalizacja
elementów infrastrukturalnych
ma być rezultatem przeprowadzonych prac badawczych na terenie
miasta. Chodzi o optymalizację osiągniętego efektu podczas
pilotażowych inwestycji. Dane
z warstw sensorycznych będą
przedmiotem analiz naukowych
prowadzonych przez AGH.

Produktem końcowym tego działania
będzie funkcjonujące środowisko pilotażowe, wykorzystuFot. z zasobów UM Siechnice

Elżbieta Wawrzyniak
tel. kom. 602 176 079
elwawrzyniak@agentpzu.pl

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.
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DOBRO LUDZI

Pożyteczne badania
i projekty
MALWINA MULARCZYK ze
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracuje nad stworzeniem
suplementu, który będzie miał
właściwości zapobiegające insulinooporności, będącej podłożem syndromu metabolicznego
u koni. Naukowczyni ma nadzieję, że jej praca okaże się przydatna
do badań w medycynie ludzkiej,
ponieważ koń jest zwierzęciem
modelowym w przypadku wielu
chorób człowieka. Z kolei ARTUR
SALAMON, student Inżynierii
Bezpieczeństwa na tejże uczelni
buduje interaktywną laskę dla
osób niewidomych. Wyposażona
w czujniki odległości i sygnalizująca wibracją wykrycie przeszkód
na drodze może im ułatwić poruszanie się po mieście.
Malwina Mularczyk w swojej pracy naukowej zajmuje się izolacją
bioaktywnych substancji z komórek bakteryjnych, drożdżowych
i roślinnych. Mają one obniżać
stres oksydacyjny, który jest czynnikiem wpływającym na rozwój
insulinooporności.
- Insulinooporność jest poważną
składową syndromu metabolicznego (EMS) u koni - tłumaczy
doktorantka z UPWr - Ten zespół
chorobowy jest także poważnym
zagrożeniem dla ludzi. Coraz wię-

cej osób umiera z powodu chorób
metabolicznych, czyli otyłości, cukrzycy, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, miażdżycy czy chorób
sercowo-naczyniowych.
Obecnie doktorantka prowadzi
badania nad drożdżami, które produkują astaksantynę, czyli związek
należący do grupy karotenoidów.

i tłuszczowych, bo są one najbardziej skorelowane z insulinoopornością. Teraz jestem na etapie badań nad wpływem astaksantyny,
a wcześniej badałam probiotyki
i postbiotyki, czyli produkty wyprodukowane przez bakterie kwasu mlekowego. Dążę do tego, by
wytypować odpowiednie stężenia
właściwej substancji, które dadzą

opłacalnego suplementu dla koni
z bioaktywną substancją, który
będzie hamował rozwój syndromu metabolicznego. Dodatkowe
wyzwanie to doprowadzenie do
niskich kosztów innowacji. Wtedy
hodowcy chętnie będą podawać
swoim zwierzętom suplement.
Doktorantka stara się więc zoptymalizować proces produkcji,
m.in. poprzez zwiększenie udziału związku, izolując go z drożdży
metodą ekstrakcji i oczyszczania,
stwarzając tym samym bardziej
wydajny produkt. Jej doktorat realizowany jest pod opieką prof.
Krzysztofa Marycza, kierownika
Katedry Biologii Eksperymentalnej UPWr we Wrocławiu.
***

Malwina Mularczyk ma nadzieję, że jej praca okaże
się przydatna także w badaniach medycznych,
zmierzających do ograniczenia zgonów ludzi z powodu
chorób metabolicznych. (Fot – z zasobów uczelni)

Astaksantyna to silny antyoksydant, a jej działanie przeciwutleniające jest nawet 54 razy większe
od beta-karotenu, 65 razy większe
od witaminy C i 550 razy większe
od witaminy E.
- Badam wpływ otrzymanych
substancji aktywnych na liniach
komórkowych
wątrobowych

Tam jest dostępny „PULS”
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

efekt terapeutyczny - wyjaśnia
Malwina Mularczyk. W dalszym
etapie badań będzie chciała dobrać
dawki suplementacyjne dla koni
i porównać te same parametry,
które porównywała na liniach komórkowych.
Celem badań Malwiny Mularczyk
jest stworzenie ekonomicznie

Żabka ul. Grabskiego 14
Restauracja „DEJA VU” ul. Ciepłownicza 17
Restauracja „A NÓŻ WIDELEC” ul. Staszica 1F
Restauracja „Passion Food” ul. Grabskiego 14
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
Grill&Kebab „HAMSA” ul. Kościelna 2

RADWANICE
• Sklep KWIATON ul. Opolska 197
• Sklep spożywczy „Ciamar” ul. Wrocławska 117
• Piekarnia – cukiernia OSZCZEPALSKI ul. Parafialna 2
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

NIEZALEŻNY DWUMIESIĘCZNIK LOKALNY
– PULS GMINY SIECHNICE (wydawnictwo bezpłatne)
Siedziba wydawcy (Firma PR Kreacja Jan Wawrzyniak) i redakcji:
55-003 Czernica, Chrząstawa Wielka ul. Księżycowa 1
tel. 602 626 025, e-mail: kreacja@interia.eu
Redakcja:
Jan Wawrzyniak – redaktor naczelny. Współpraca: Zbigniew Próchniak,
Bogusław Panek, Agata Brzezińska, Agnieszka Słowińska, Anna
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Projekt interaktywnej laski dla
osób niewidomych i niedowidzących, to temat pracy inżynierskiej
Artura Salamona. Powstaje ona
pod okiem prof. Katarzyny Pentoś.
Student Inżynierii Bezpieczeństwa
UPWr liczy, iż na bazie budowanego właśnie prototypu, laska
w przyszłości pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa osób niewidomych lub niedowidzących.
- Jestem pewien, że będzie ona
przydatna w ich codziennym życiu
- podkreśla Artur Salamon i ujaw•
•
•
•

Artur Salamon chciałby żeby w przyszłości jego interaktywna
laska, poprawiła bezpieczeństwo przemieszczających się
w przestrzeni publicznej osób niewidomych i niedowidzących.
(Fot – z zasobów uczelni)

nia skąd pomysł stworzenia interaktywnej laski. Otóż zrodził się
w jego głowie dwa lata temu, gdy
pomagał osobie niewidomej dotrzeć na przystanek tramwajowy.
- Zrozumiałem wtedy z jakimi problemami mierzą się na ulicy osoby
niewidome oraz ile czeka na nich
zagrożeń. Niestety w tak dużym
mieście jak Wrocław, można natrafić na wiele przeszkód, które mogą
okazać się wręcz niebezpieczne dla
osób niewidomych. Przykładowo
rozrzucone po mieście hulajnogi
elektryczne - tłumaczy.
Student jest na etapie budowy prototypu urządzenia. Jak podkreśla
ma już zakupione wszystkie materiały i gotowy projekt, który zakłada wyposażenie laski w sporo
elektroniki. Będą w niej czujniki
odległości, a zamontowane w rękojeści silniki wibracyjne, mają
realizować funkcję sygnalizowania wykrycia przeszkody. Zmienna modulacja sygnału w rękojeści
pozwoli natomiast na oszacowanie
w jakiej odległości jest wykryta

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
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przeszkoda.
Laska będzie też automatycznie
włączała czerwone diody sygnalizacyjne po zmroku i zostanie
wyposażona w system „blue light”
(polega on na emitowaniu wyraźnego światła niebieskiego na torze
poruszania się co ma na celu zwrócenie uwagi na osobę niewidomą).
- W dzisiejszych czasach większość
społeczeństwa gdy przemieszcza
się, skupia uwagę na telefonach
i nie obserwuje otoczenia. System
z racji tego, że światło skierowane
jest na ziemię, sprawi, że zwrócimy
uwagę na osobę z laską, co poprawi jej bezpieczeństwo - mówi student UPWr. Podkreśla, że jednym
z podstawowych założeń projektu
jest zbudowanie urządzenia z niedrogich komponentów. Wówczas
każda chętna osoba będzie mogła
sobie pozwolić na jego zakup.
MM

• 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
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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

