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ROŚNIE NOWA  
EC CZECHNICA
Na placu budowy w Siechnicach widać już nie tylko 
olbrzymie dźwigi, ale również kilkunastometrowe 
konstrukcje stalowe budynków kotłowni i przygotowania 
gazu. Nowa EC Czechnica w 2024 roku w pełni zastąpi 
dotychczasową, wiekową instalację węglową, zapewniając 
potrzeby wszystkich odbiorców i gwarantując najwyższe 
parametry środowiskowe. To kluczowy projekt 
inwestycyjny Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. 

Więcej o stanie inwestycji - str. 8

PRZYBYWA CHĘTNYCH 
NA CHRUST
- W tym roku zainteresowanie zbieraniem gałęzi w lesie 
wzrosło o 200 procent, na razie wydałem 60 zezwoleń 
– mówi Waldemar Grzeszczuk, leśniczy z Leśnictwa 
Kotowice - Większość pozyskujących drewno na cele 
opałowe to mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
Niektórzy zgłaszają zapotrzebowanie nawet na 10 metrów 
sześciennych. Chętnym wskazuję miejsca, przeprowadzam 
krótkie szkolenie bhp. Cena netto za kubik takiego drewna 
iglastego to 20 zł zaś liściastego 25-30 zł.

Uhonorowani tytułem 
"Gmina na 5!"
Podczas odbywającej się w  Warszawie 
konferencji "Forum Gmin na 5!" 
podsumowującej coroczne badania, 
prowadzone przez Szkołę Główna 
Handlową, Gmina Siechnice została 
uhonorowana tytułem „Gmina na 5!” – 
ogólnopolską nagrodą dla samorządów, 
które mogą się pochwalić najlepszymi 
praktykami w  obsłudze klientów, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorców.

Jak podkreślali naukowcy w  okresie 
pandemii czy kryzysu związanego z  wojną 
w  Ukrainie, szczególną rolę w  obsłudze 
interesanta odgrywa obsługa świadczona 
drogą elektroniczną:

„Głównym celem projektu "Gmina na 
5!" jest analiza funkcjonowania gmin 
w  Polsce. W  dalszym ciągu istotnym 

elementem działalności gmin pozostaje 
komunikacja drogą elektroniczną między 
nimi, a  potencjalnymi inwestorami 
oraz przedsiębiorcami, jak również 
interesariuszami gmin. W  czasie kryzysów 
jest elementem zdecydowanie nawet jeszcze 
bardziej kluczowym."

(ciąg dalszy na str. 3)

Dokarmiając ptaki
zbierając grzyby
Trwa lato więc jeszcze wiele 
osób będzie szukało kontaktu 
z naturą, odnajdując przyjemność 
w obserwowaniu ptaków, zbieraniu 
grzybów. Nie trzeba w tym celu daleko 
wyjeżdżać. Na terenie naszej gminy są 
piękne miejsca, umożliwiające dobry 
relaks. Niektórzy chcieliby jednak 
wiedzieć czy powinni na przykład 
dokarmiać kaczki i łabędzie albo jak 
zbierać i suszyć grzyby. Co doradzają 
eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu?

(dokończenie na stronie 7)

Wybraliśmy Siechnice
- Gdy 3 lata temu planowaliśmy budowę nowej siedziby a  wcześniej mieściliśmy się na ul. 
Polnej obok Kogeneracji, rozpatrywaliśmy dwie możliwe lokalizacje: Siechnice lub Wrocław – 
mówi Sławomir Nowicki, Prezes Zarządu ESV S.A. - Wybraliśmy Siechnice, ponieważ jeden 
z  naszych dyrektorów powiedział: „lepiej grać w  czołówce I  ligi, niż w  ogonie ekstraklasy”. 
I dzisiaj chyba nikt z nas nie żałuje tej decyzji. 

(dokończenie na str. 10)

SPOTKAJMY SIĘ 
I POGRAJMY
Naprawdę warto skorzystać z tej niezwykle atrakcyjnej 
propozycji. W drugi weekend września br. w niemal 40 
miejscach w Polsce ponad 30 Klubów Gier Planszowych 
będzie organizowało wydarzenia pod wspólnym logo 
„Spotkajmy się, pograjmy!” W Siechnicach zaprasza na 
nie Klub Gier Planszowych „Orbita Gier” wraz z Centrum 
Kultury w Siechnicach. Wydarzenie zaplanowano na 
niedzielę 11.09.2022r. w godzinach 11-17, na siechnickim 
rynku. Udział jest bezpłatny.

Ciąg dalszy - str. 11 
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Na Dzień Dobry...
…i tym razem jednocześnie - na do 
widzenia.

 Po 2 latach obecności w Siechnicach 
i okolicach nastąpi przerwa w wydawaniu 
„PULSU”. Realizowany pomysł na 
gazetę dla „Aktywnych lokalnie – 
myślących globalnie” wciąż zachowuje 
swoją aktualność i atrakcyjność. 
Kontynuacja wymaga jednak bardziej 
pogłębionej refleksji, dużo solidniejszego 
wsparcia, bez którego w obecnych 
czasach niesłychanie trudno realizować 
przedsięwzięcia w mediach.

Bardzo dziękujemy wszystkim - 
Czytelnikom, autorom publikacji, 
tym którzy wypowiadali się w gazecie, 
pomagali, aby była ona dostępna w całej 
gminie. 

Życie nie znosi próżni. Niewątpliwie 
ciąg dalszy nastąpi. Pozostaję z nadzieją, 
że nowy projekt informacyjny, nad 
którym pracujemy okaże się trwalszy 
i jeszcze lepiej dostosowany do Państwa 
oczekiwań. 

Jan Wawrzyniak – redaktor naczelny
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Patent na 
handlowanie
z uśmiechem

Parter biurowca Hyperion przy ul. Grabskiego 14. To tam od lutego bieżącego roku, ulokowała się już 
czwarta „Żabka” w Siechnicach ale odnieść można wrażenie, że lokalnie jest pierwszą wśród tej popularnej 
sieci sklepów gdzie tak duże znaczenie przywiązuje się do uśmiechu na twarzy. To prawdziwy patent, 
kojarzący się z wartością dodaną, handlowaniem plus. Chyba najczęściej, uśmiecha się zarządzająca 
placówką jako franczyzobiorca Natalia Sułyk, prowadząca własną działalność gospodarczą. Ale również 
zatrudnieni w sklepie sprzedawcy, unikają kwaśnych min. W takich uwarunkowaniach codzienne zakupy 
stają się po prostu jeszcze większą przyjemnością. 

Natalia Sułyk przyznaje, że jest zafa-
scynowana handlem i powołuje się 
na tradycje rodzinne. Babcia han-
dlowała słodyczami i kawą na wro-
cławskim targowisku na pl. Krome-
ra. Rodzice wiele lat blisko centrum 
Wrocławia prowadzili warzywniak. 
I  ona najczęściej podczas wakacji 
pomagała najbliższym. Jej droga do 
samodzielnego prowadzenia han-
dlowego biznesu nie była jednak 
taka oczywista. Najpierw skończyła 
kosmetologię ale i  tak prawdziwe 
zawodowe powołanie dało w końcu 
znać o sobie.

- Rozpoczęłam pracę w  branży 
aptekarsko-drogeryjnej – opo-
wiada Natalia Sułyk - Do sklepu 

oddalonego znacznie od mojego miejsca zamieszkania w  Zębicach 
docierałam często tramwajem, po-
ciągiem, autobusem, bo nie zawsze 
miałam samochód do dyspozycji. 
Nie czułam się jednak zniechęcona, 
nigdy nie byłam na L-4. Potem przez 
długi czas zdobywałam 
handlowe doświadcze-
nia, prowadząc szkolny 
sklepik w  Siechnicach. 
I  wreszcie przyszedł czas 
na „Żabkę”. 

Sporo osób chciałoby 
podjąć podobne wyzwa-
nie. Jednak albo brakuje 
im determinacji i  wiary 
we własne siły albo te 
zamiary powstrzymuje 

lęk przed wejściem na „głęboką 
wodę”, bo nie da się ukryć, że to 
już wyższa „handlowa szkoła jaz-

dy”. 

Siechnicka „Żabka” przy ul. Grab-
skiego, usytuowana jest w  okolicy 
gdzie miasto wciąż obrasta kolej-
nymi domami, powiększając ob-
szar poszczególnych osiedli. Zatem 
o  ilość klientów nie trzeba się mar-
twić? 

- Ależ odwrotnie, bo przecież jest 
konkurencja - przekonuje Natalia 
Sułyk - Trzeba włożyć wiele wysiłku 

w to, aby klienci zechcieli nas sys-
tematycznie odwiedzać, uznać, 
że to ich osiedlowy sklep, w któ-
rym kupią to czego potrzebują, 
bez straty czasu, w sympatycznej 
atmosferze. Uśmiechamy się do 
naszych klientów a  oni do nas. 
Rozmawiamy z  nimi nie tylko 
o  zakupach. To wszystko buduje 
dobre relacje.

Gdy pytam o  ocze-
kiwaniach większo-
ści współczesnych 
klientów słyszę, że 
cenią sobie dostęp 

do gotowych dań – zup, 
makaronów, kotletów, 
wymagających jedynie 
podgrzania - w sklepie 
lub w  domu. Nikt nie 
lubi tracić czasu więc 
obsługa musi być szyb-
ka i profesjonalna żeby nie powsta-
wało wrażenie, iż tworzą się kolejki. 
Również produktowa oferta powin-
na umożliwiać wybór oraz zawierać 
nowości, początkowo najchętniej 
w  promocyjnych cenach. Niby to 
wszystko jest proste ale tajemnica 

efektywnego handlowania polega 
na jednoczesnym uwzględnianiu 
wielu bardzo różnych aspektów. 
Przykładowo - towary powinny 
być odpowiednio wyekspono-
wane w  chłodniczych ladach i  na 
półkach. Warto żeby był do nich 
wygodny dostęp. W  ogóle trzeba 
utrzymywać wysoki standard, bo 
klienci lubią przewidywalne sytu-
acje.

„Żabka” w  Hyperionie jest czyn-

na bardzo długo we wszystkie dni. 
W godzinach 6 do 23 od poniedział-
ku do soboty zaś w niedzielę od 10 
do 22. Każdy może się przekonać 
osobiście co można kupić, to co się 
dzieje w sklepie pozostaje na widoku 
nawet z zewnątrz. A po zamknięciu? 
Błogi spokój? Czas na odpoczynek? 

- Oj, często to jedynie pozory - ujaw-

nia Natalia Sułyk i  mówi trochę 
żartobliwie, że biznes związany 
z  prowadzeniem sklepu jest bardzo 
zaborczy, bywa obecny nawet we 
śnie - Już po godzinach pracy, zdarza 
się niezbędne sprzątanie, czyszcze-
nie urządzeń, uzupełnianie towarów 
na półkach oraz aktualizowanie cen, 
które w  obecnych czasach często 
się zmieniają. Z kolei innym razem, 
trzeba wprowadzić dane do systemu 
komputerowego, stworzyć raporty 
kasowe lub jakieś protokoły. Pocie-
szam się, że czasami warto zostać 
dłużej również z tego powodu gdyż 
nawet w środku nocy przychodzą do 
głowy dobre handlowe pomysły.

JW

Natalia Sułyk: - Uśmiechamy 
się do naszych klientów 
a oni do nas. Rozmawiamy 
z nimi nie tylko o zakupach. 
To wszystko buduje dobre 
relacje.

Sklep musi utrzymywać 
wysoki standard, bo klienci 
lubią przewidywalne sytuacje.

Nawet po godzinach 
pracy zawsze jest coś do 
zrobienia.

 

 

  

 

 

 

                                         POSZUKUJE PRACOWNIKA MAGAZYNU 
TWOJA PRACA POLEGAĆ BĘDZIE NA: 

• Przyjmowaniu, magazynowaniu oraz wydawaniu surowców z magazynu zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
• Sprawdzaniu zgodności dostaw z obowiązującą dokumentacją, 
• Kompletowaniu towarów oraz wydaniu i załadunku przewoźnikom, 
• Przygotowaniu wysyłek, obsłudze maszyn i urządzeń magazynowych 

WYMAGAMY: 

• Doświadczenia w pracach magazynowych, kompletowaniu zamówień i wydawania towaru, 
• Wykształcenia min. średniego, 
• Sumienności, samodzielności i dobrej organizacji pracy, 
• Dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe 

OFERUJEMY: 

• Pracę w systemie jednozmianowym w stabilnym przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
• Zatrudnienie na umowę o pracę już od pierwszego dnia z perspektywą dłuższej współpracy, 
• Atrakcyjny pakiet socjalny m.in. pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe, „wczasy pod gruszą”, szkolenia wewnątrz zakładowe.  

Jesteś zainteresowany ? Prześlij swoje cv na adres mailowy : polska@peter-lacke.com lub skontaktuj się po nr tel. 71 303 91 11  

R R 
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Konkurs na hejnał 
miasta Siechnice
Z okazji 25. rocznicy nadania praw miejskich 
Siechnicom Burmistrz Siechnic Milan Ušák 
ogłasza konkurs na kompozycję hejnału mia-
sta Siechnice. Konkurs został objęty patrona-
tem Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu.

Hejnał miasta Siechnice może stać się muzycz-
nym symbolem miasta, który obok herbu i flagi 
stanowić będzie jego rozpoznawalną wizytów-
kę. Prezentowany podczas lokalnych wydarzeń 
i uroczystości hejnał, a z czasem także regular-
nie z wieży ratusza, integrować będzie lokalną 
społeczność wszystkich miejscowości wchodzą-
cych w skład Gminy Siechnice.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowa-
ny do kompozytorów, muzyków zawodowych, 
uczniów oraz absolwentów szkół muzycznych, 

a  także studentów i  absolwentów wyższych 
uczelni muzycznych. Każdy z uczestników kon-
kursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory.

Utwór powinien być kompozycją własną, prze-
znaczoną na trąbkę solo, nie krótszą niż 30 se-
kund i nie dłuższą niż 60 sekund. Kompozycja 
może nawiązywać do tradycji oraz kultury gmi-
ny i regionu.

Ze wszystkich utworów komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza Siechnic wybierze 
trzy kompozycje, w tym tylko jedną kompozycję 
wskazaną jako przyszły hejnał miasta.

W  konkursie przewidziane są trzy nagrody fi-
nansowe. Na zwycięzcę konkursu czeka nagro-
da w wysokości 5000 zł brutto. Na kompozyto-
rów, którzy zajmą w konkursie drugie i trzecie 

miejsce, czeka odpowiednio nagroda 2500 zł 
brutto i 1250 zł brutto. Fundatorem nagród jest 
firma Peter Lacke Polska Sp. z o.o.

Kompozycje konkursowe wraz z  wymagany-
mi załącznikami należy złożyć lub wysłać do 
Centrum Kultury w  Siechnicach do dnia 15 
września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu ma 
nastąpić do 1 października 2022 r.

W imieniu Burmistrza Milana Ušáka serdecznie 
zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu wraz z  załącznikami do-
stępny jest na stronie internetowej Centrum Kul-
tury w  Siechnicach: www.kultura-siechnice.pl/
hejnal-siechnic/

MIASTA SIECHNICE
H E J N A Ł
KONKURS NA

skomponuj jednogłosowy utwór na trąbkę solo
kompozycja musi być autorska i niepublikowana dotychczas
kompozycja powinna nawiązywać do tradycji i kultury miasta i regionu
czas nadsyłania zgłoszeń do 15/09/2022
rozstrzygnięcie konkursu: 01/10/2022
przewidziano 3 nagrody pieniężne w konkursie!

Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie CK
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Uhonorowani tytułem „Gmina na 5!”
To już kolejna nagroda „Gmina na 5!” zdobyta przez Gminę Siechnice w ostatnich latach.  
Niewątpliwie wpływ na jej uzyskanie ma nowa wersja strony internetowej naszej gminy, uruchomiona w sierpniu 2020 roku.

Nowy wygląd, nowe rozwiązania techniczne oraz zupełnie nowe, a przede wszystkim regularnie aktualizowane treści – to właśnie te cechy zadecy-
dowały, że oficjalna strona Gminy Siechnice (www.siechnice.gmina.pl) - została przez organizatorów konkursu oceniona najlepiej ze wszyst-
kich nagrodzonych gmin (ex aequo z 4 innymi gminami). Tym samym strona Gminy Siechnice okazała się lepsza od stron internetowych miast 
takich jak: Kraków, Łódź, Zielona Góra czy Warszawa (w zakresie stron poszczególnych dzielnic).

 Należy też dodać, że badacze z SGH wystawiając oceny gminom, brali również pod uwagę ich aktywność na portalach społecznościowych takich 
jak Facebook czy YouTube.

Oprócz komunikacji opartej o stronę internetową oraz portale społecznościowe, oceniania była też komunikacja dwustronna, z wykorzystaniem 
poczty elektronicznej.

Dodajmy, że w Polsce jest niemal 2500 gmin. Gmina Siechnice znalazła się w wyselekcjonowanym gronie kilkudziesięciu gmin, które w tegorocz-
nym rankingu otrzymały wyróżnienie "Gmina na 5!".

Jak podkreślają autorzy raportu „Gmina na 5!”, badacze kierowali się zasadami obiektywizmu przy zachowaniu neutralności względem wszelkich 
aspektów.

(dokończenie ze str. 1)

Elżbieta Wawrzyniak

tel. kom. 602 176 079

elwawrzyniak@agentpzu.pl

W Kotowicach 
wyremontują 
ul. Kolejową
Na początku lipca Burmistrz Siechnic Milan Ušák w obecności Pana Grzegorza 
Pietruńko, Nadleśniczego Nadleśnictwa Oława oraz Pani Małgorzaty Mo-
krowskiej, Sołtysa Kotowic i Radnej Rady Miejskiej w Siechnicach, uroczyście 
podpisał umowę o dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego 
obejmującego remont ulicy Kolejowej w Kotowicach.

Umowa została zawarta na podstawie porozumienia nr 91/2022 z dnia 15 czerwca 
2022 r. zawartego pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych 
reprezentującym Skarb Państwa, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Oława w ramach 
wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. Gmina Siechnice na 
realizację wspólnego przedsięwzięcia drogowego w przebiegu ul. Kolejowej w latach 
2022-2023 otrzymała środki związane z funduszem leśnym. Wysokość dofinanso-
wania udzielonego Gminie Siechnice przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe wynosi 400.000,00 
zł. Całkowita wartość realizacji 
zadania szacowana jest na 
kwotę 2.500.000,00 zł.

W ramach zadania 
inwestycyjnego planowana 
jest przebudowa ul. Kolejowej 
w Kotowicach na odcinku 
o długości 1,522 km, polegająca 
na wykonaniu nawierzchni 
bitumicznej, poboczy 
z kruszywa oraz zjazdów 
z kostki betonowej. Planowany 
termin realizacji zadania to 31 
lipca 2023 roku.
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SPRAWY GMINY Materiały informacyjne Gminy Siechnice
projekty, wydarzenia

Gmina Siechnice w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskała dotacje 
na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz rozbudowę żłobka 
samorządowego w Siechnicach. Łączna kwota pozyskanych 
dotacji wyniosła 19 mln złotych!

Poniżej przedstawiamy podział kwot 
na poszczególne rodzaje inwestycji, a 
także szczegóły związane z realizacją 
każdego z projektów.

Rozbudowa i modernizacja  
infrastruktury  
wodno-kanalizacyjnej  
na terenie gminy Siechnice

W zakres zadania wchodzi:

1) rozbudowa systemu produkcji 
wody dzięki pozyskaniu jej nowego 
źródła, budowa rurociągu trans-
portującego wodę surową do Stacji 
Uzdatnia Wody (SUW) w Grobli-
cach oraz modernizacja tej stacji.

Szczegóły zadania: Modernizacja 
systemu produkcji i dystrybucji 
wody będzie polegała na budowie i 
wyposażeniu nowej stacji w halę fil-
trów wraz z urządzeniami do uzdat-

niania i dystrybucji wody, budowę 
zbiorników retencyjnych i niezbęd-
nych sieci między obiektami. Inwe-
stycja pozwoli na uporządkowanie 
układu sieci wodociągowych w 
gminie oraz umożliwi zwiększenie 
dostaw wody z Groblic w kierunku 
miejscowości: Siechnice, Radwani-
ce, Święta Katarzyna oraz docelo-
wo Żernik Wrocławskich.

2) likwidacja BIOBLOK-u przy ul. 
Rataja w Siechnicach – modernizacja 
i przebudowa systemu odprowadza-
nia ścieków.

Planuje się budowę nowej prze-
pompowni ścieków przy ul. Rataja 
w Siechnicach wraz z rurociągiem 
tłocznym w celu transportu ścieków 
do zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków typu SBR w Siechnicach 
przy ul. Zachodniej. Oprócz tego 

przewidziana jest modernizacja 
istniejącej przepompowni ścieków 
znajdującej się przy ulicy Piłsudskie-
go w Siechnicach wraz z układem 
hermetyzacji i dezodoryzacji obiek-
tu.

Kwota uzyskanej dotacji na ten cel: 
15 000 000 zł.

Przewidywana wartość inwestycji: 
19 372 500 zł.

Żłobek Samorządowy 
w Siechnicach – I etap 
rozbudowy

W zakres zadania wchodzi budowa 
nowego skrzydła obecnie istniejące-
go budynku Żłobka Samorządowego 
w Siechnicach przy ul. Adama Mic-
kiewicza. Zakładana powierzchnia 
użytkowa nowego obiektu to około 
400 m2, co umożliwi opiekę dla 

110 dzieci. Budynek w konstruk-
cji modułowej/murowanej będzie 
dwukondygnacyjny. Nowy obiekt 
będzie połączony z obecnie istnie-
jącym. Wybudowane zostaną także 
niezbędne przyłącza. Planuje się 
również realizację niezbędnej do 
obsługi komunikacyjnej żłobka in-
frastruktury w postaci dróg, parkin-
gów i chodników. Ponadto zostanie 
wykonane zagospodarowanie terenu 

poprzez montaż małej architektury: 
ławek, koszy na śmieci, oświetlenia 
terenu, a także budowę placu zabaw. 
Wykonane mają być też nasadzenia 
zieleni niskiej i wysokiej.

Kwota uzyskanej dotacji na ten cel: 
4 000 000 zł.

Przewidywana wartość inwestycji: 
6 250 000 zł.

19 mln zł na modernizację infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej i rozbudowę żłobka

Kilkaset lamp 
fotowoltaicznych 
rozświetli Gminę 
Siechnice

Aż 459 nowych lamp fotowoltaicznych rozświetli 12 miej-
scowości w gminie Siechnice. Warta blisko 2.000.000,00 zł 
inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i  komfort mieszkań-
ców, zapewni oszczędności w  budżecie gminy oraz zadba 
o środowisko.

Nowe lampy staną przy drogach w miejscowościach Grodziszów, Bo-
gusławice, Biestrzyków, Kotowice, Zacharzyce, Żerniki Wrocław-
skie, Iwiny, Święta Katarzyna, Radwanice, Zębice, Groblice oraz 
w Siechnicach. W chwili obecnej wykonawca zakończył przygotowa-
nie fundamentów i rozpoczął stawianie nowych latarni w pierwszych 
miejscowościach. Prace będą kontynuowane w ciągu najbliższych kil-
ku tygodni.

Lampy są wyposażone w czujnik zmierzchu, więc automatycznie za-
palają się, gdy zachodzi słońce. Akumulator, w który wyposażone są 
lampy ładuje się maksymalnie 5 godzin, a naładowany zapewnia około 
3 dni świecenia.

Lampy fotowoltaicznie nie wymagają uzyskania warunków technicz-
nych od dostawcy energii, zaprojektowania zasilania, złącza kablowego, 
wbudowania podziemnych kabli ani wejścia w pas drogowy, dzięki cze-
mu montaż tego typu latarni jest zdecydowanie prostszy i trwa kró-
cej. Dodatkowo zasilanie energią słoneczną jest darmowe. Z uwagi 
na brak opłat za energię z sieci, gmina ma pełną swobodę w wyborze 
firmy, która zapewni konserwację lamp w  przyszłości. Konserwacja 
lamp tradycyjnych leży po stronie dostawcy energii, który pobiera wy-
sokie stawki od punktu oświetleniowego rocznie.

Koszt zakup i montażu wszystkich 459 nowych latarni wyniesie 1.956.050,00 zł, środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy 
Siechnice. Lista wszystkich ulic w poszczególnych miejscowościach, przy których pojawi się nowe oświetlenie dostępna jest na 
stronie internetowej gminy – siechnice.gmina.pl.

Przypominamy, że nie jest to pierwsza gminna inwestycja w nowoczesne, fotowoltaiczne oświetlenie drogowe. W ubiegłym roku 
Gmina Siechnice za kwotę ponad 900.000,00 zł kupiła 188 latarni, które zostały zamontowane w 15 miejscowościach.

Dofinansowanie 
do budowy sali 
gimnastycznej 
w Kotowicach
Gmina Siechnice zpozyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Budo-
wa sali gimnastycznej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Wro-
cławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach”.

Wartość zadania wynosi 1.441.560,00 zł. Dofinansowanie w  wysokości 
423.800,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej – Edycja 2021.

Powierzchnia wybudowanego budynku to 462,42 m², w tym sala sportowa o po-
wierzchni 300,22 m². W obiekcie będzie można uprawiać takie dyscypliny sportu 
jak: piłka siatkowa, piłka koszykowa czy piłka ręczna, a jego parametry pozwolą na 
rozgrywanie w nim zawodów rangi gminnej, międzygminnej i powiatowej.

Co ważne, obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny. Do godziny 16:00 będzie 
udostępniany na potrzeby realizacji zadań dydaktycznych w zakresie wychowania 
fizycznego a w późniejszych godzinach popołudniowych będzie udostępniany klu-
bom sportowym, stowarzyszeniom i mieszkańcom.

Żłobek Samorządowy w Siechnicach. Stacja Uzdatniania Wody w Groblicach.
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SPRAWY GMINY Materiały informacyjne Gminy Siechnice
projekty, wydarzenia

Pozyskaliśmy 
dofinansowanie do 
rozbudowy remizy OSP 
w Siechnicach

Miło nam poinformować, że Gmina Siechnice pozyskała dofinansowanie na rozbudowę i moderni-
zację budynku remizy Ochotniczej Straż Pożarnej w Siechnicach.

Dotacja w wysokości 1.200.000,oo zł na realizację za-
dania pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej 
przez rozbudowę budynku OSP w  Siechnicach wraz 
z  zagospodarowaniem terenu” przyznana została 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych (edycja III – „PGR”). Równo-
cześnie przypominamy, że wcześniej w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
gmina pozyskała dofinansowanie do tego sa-
mego projektu w kwocie 500 000 zł. Całkowi-
ta przewidywana wartość inwestycji wynosi 
3.500.000,00 zł.

W  ramach zadania planuje się moderniza-
cję i  rozbudowę istniejącego budynku remizy 
o nową sąsiadującą bryłę o wymiarach w rzucie 
około 34,82 x 9,44 metrów, połączoną z istnie-
jącym budynkiem łącznikiem, prace rozbiór-
kowe oraz wycinkę drzew, wykonanie nowych 
przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci ka-
nalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu 
w zakresie m.in. wykonania placu manewrowe-
go, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, miejsc 
postojowych oraz oświetlenia terenu, wykona-
nie elementów małej architektury, ogrodzenia 
oraz nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.

Zmodernizowany i  przebudowany obiekt pozwoli na 
prawidłową eksploatację posiadanego przez OSP wypo-
sażenia technicznego (4 wozów bojowych, pozostałego 
sprzętu ratowniczego) oraz utworzy salę pozwalającą na 
prowadzenie działalności społecznej: szkoleniowej, edu-
kacyjnej i integrującej społeczność lokalną..

W Radwanicach 
rozpoczyna się 
remont ulicy 
Melioracyjnej

W  pierwszej połowie czerwca 2022 roku przekazany został teren placu budowy 
wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa ul. Melioracyjnej w Radwanicach”.

W ramach przebudowy na 240 m odcinku ulicy Melioracyjnej powstanie jezdnia o szerokości 
5 m o nawierzchni z kostki betonowej z miejscowym zawężeniem do 4,30 m (na długości 5 m) 
w osi progu spowalniającego). Wzdłuż jezdni powstanie prawostronny chodnik o  szerokości 
minimum 2 m (szerokość zmienna) oraz lewostronne utwardzenie pomiędzy projektowanym 
krawężnikiem a granicą pasa drogowego o szerokości ok. 1,7 m. Wybudowana zostanie również 
kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami oraz kanał technologiczny.

Koszt robót budowlanych wyniesie 1.480.246,00 zł i w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy 
Siechnice.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemią COVID-19 
na obszarze naszego kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo osób star-
szych, Gmina Siechnice przystąpiła do udziału w programie „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Jest on kontynuacją programu 
„Wspieraj Seniora” realizowanego w ubiegłym roku. Gmina Siech-
nice realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” w okresie od 
maja 2022 r. do grudnia 2022 r. Wdrażaniem programu zajmują się 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, 
natomiast finansowanie programu pochodzi z Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów 
w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjono-
waniem ze względu na stan zdrowia oraz prowadzących samodzielne 
gospodarstwa domowe lub mieszkających z  osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, program w ramach modułu pierwszego zakłada po-
moc w postaci zakupów, załatwiania spraw urzędowych oraz wsparcia 
psychologicznego. Nowością natomiast jest moduł drugi, czyli tele-
opieka, polegająca na udostępnieniu seniorom opasek bezpieczeństwa. 
Opaski są produktem medycznym bardzo łatwym w obsłudze. Wypo-
sażone są w jeden przycisk SOS, czujnik upadku i czujnik zdjęcia opaski 
oraz lokalizator GPS. W sytuacji zagrożenia po wciśnięciu przez senio-
ra przycisku SOS zgłasza się ratownik medyczny, który po rozeznaniu 

sytuacji – o ile to możliwe poprzez rozmowę z seniorem – a także 
korzystając z przekazanych wcześniej do telecentrum informacji 
o stanie zdrowia i przyjmowanych przez seniora lekach, podejmu-
ję decyzję o wezwaniu pogotowia oraz poinformowaniu rodziny 
albo – w przypadku samotnych seniorów – osoby wytypowanej 
przez GOPS.

Wykonawcą wybranym do realizacji usługi w  gminie Siechnice 
jest polska firma telemedyczna SIDLY, posiadająca ponad 8-letnie 
doświadczenie w teleopiece senioralnej. Czterdzieścioro chętnych 
seniorów Gminy Siechnice otrzymało już opaski telemedyczne, 
dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej, gdyż ratownicy me-
dyczni z telecentrum SIDLY Healthcare poprzez opaskę monitoru-
ją ich parametry życiowe.

Program i wdrożenie cieszy się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców Gminy Siechnice, co pokazuje, że potrzeba na tego typu 
usługi jest coraz większa. Obecnie program jest wprowadzony 
w  formie pilotażowej, a  jego podsumowanie nastąpi w  grudniu 
2022 r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie „Korpus Wsparcia 
Seniorów” jeszcze w roku 2022, zapraszamy do kontaktu z pracow-
nikami GOPS w Siechnicach pod numerem telefonu 71 311 39 68.

Gmina Siechnice 
wspiera seniorów

Remiza OSP w Siechnicach – stan obecny…

…a tak remiza będzie się  
prezentowała po rozbudowie.

Tak wygląda nawierzchnia ul. Melioracyjnej przed remontem.
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WSPOMNIENIA  
Z POWODZI 

Woda napływała bardzo 
cicho – skradała się…

„Ta powódź wciąż jest w nas”. Tak zatytułowany tekst ukazał się w „PULSIE” przed dwoma laty. Swoimi refleksjami z dramatycznych 
lipcowych wydarzeń 1997 roku dzielili się mieszkańcy Trestna i Kotowic. Można powiedzieć, że dziś po niszczycielskim żywiole nie ma 
wyraźnych śladów ale w każdym kto tego doświadczył coś istotnego na trwale odłożyło się w psychice. Pomimo upływu ponad 20 lat przy 
każdej kolejnej rocznicy, odżywają obrazy tamtych dni. Tym razem dzięki uprzejmości Haliny Trojanowskiej, autorki książki „Przenikanie. 
Sto historii na stulecie we wspomnieniach mieszkańców i miłośników gmin: Czernica, Siechnice i Długołęka 1918-2021”, publikujemy 
fragment zamieszczonego w niej wywiadu z BARBARĄ KOSTERSKĄ – sekretarzem Gminy Siechnice. 

- Jak wspomina Pani powódź 1997 
roku?

- Jak większość ludzi dzień wcze-
śniej byłam na wałach, by zobaczyć 
stan wody. Nie czułam obaw, gdyż 
taki widok już zapisał się mi w pa-
mięci. Nie czułam zagrożenia, ale 
nad ranem usłyszałam ruch sa-
mochodów. Nie słyszałam syren. 
Poszła informacja, że nas zalewa. 
Miałam w garażu malucha i doku-
menty. Wybiegłam stamtąd z pon-
tonem i wiosłami, a kolega z okna 
na piętrze krzyczał, że woda jest 
już w  ogródku. Napływała bar-
dzo cicho. Skradała się. Wbiegłam 
do budynku. Wychodzili sąsiedzi 
z  mieszkania na parterze, pani 
tylko z  torebką... Sąsiedzi pomogli 
wynosić meble, lodówkę, niewie-
le, bo woda już była na schodach. 
Druga sąsiadka siedziała na 
stole w  kuchni i  nie dawała 
się wyprowadzić z  domu. 
Do sąsiada mieszkającego na 
poddaszu przyjechała kuzyn-
ka z dwójką dzieci i niemow-
lęciem, u  nas miało być bez-
pieczniej. Sąsiedzi z  parteru 
zajęli strych. Siedzieliśmy na 
klatce schodowej, patrzyliśmy 
jak woda się podnosi i  za-
stanawialiśmy się, czy i  my 
będziemy musieli uciekać na 
strych. Woda sięgała 2,30 m, 

pod parapet mieszkań na parterze. 

- Mieszkam w  najniższej części 
Siechnic i  do września 
miałam wodę w  piw-
nicy. Odłączono prąd, 
potem było szukanie 
świeczek. Radio tran-
zystorowe zapewniało 
mi kontakt ze światem. 
Widok był straszny. Ta 
płynąca woda, krowy 
niesione nurtem, pies, 
który zatrzymał się na 
dachu komórki i do któ-
rego dopływał sąsiad z  jedzeniem 
i wodą... Woda naniosła bele słomy 
do ogródka. Pamiętam, że nurt po-
rywał samochody. Byliśmy jak na 
wyspie, tak naprawdę, ponieważ 
jak woda trochę opadła, na osiedlu 
włączono prąd, ludzie mogli wyjść 

na ulicę a my nadal byliśmy odcięci 
od świata.

- Były też akcje protestacyjne na 
wiadukcie, by przepompować 
wodę, która nie miała odpływu 
z  Siechnic. Szłam w  woderach do 
sąsiadów z  sąsiedniego budynku 
z  informacją o  proteście w  wodzie 
po kolana, a  nagle wpadłam po 

szyję i nie czuję dna. Woda 
wypłukała głębokie doły, 
a dookoła było płytko. Wy-
szłam z tego, ale był niesa-
mowity szok. Pontonem, 
który zabrałam z  garażu 
sąsiad dowoził nam zaopa-
trzenie (chleb, wodę, jakieś 
puszki). Największe prze-
życie i  poczucie, że mimo 
wszystko będzie dobrze, to 
było jak podpłynęła amfi-
bia z  żołnierzami i  straża-
kami z  siechnickiego OSP. 

Był tam mój kolega z podstawówki 
Andrzej Bednarek. Spytali mnie, 

co potrzebujemy? 
Czas jakby się za-
trzymał, siedzieli-
śmy w  mieszkaniu, 
woda trochę opadła 
i  dzieci wychodziły 
z  domu. widziałam, 
jak moje dziecko 
bawi się w  tej brud-
nej wodzie, to nie 
było normalne.

- Pierwszy wyjazd 
dla dzieci zorganizowano do pod-
warszawskiego Wołomina. Wy-
słałam syna wraz z  synem sąsiada 
na pierwsze samodzielne wakacje 
i  zgłosiłam się do pomocy. Prze-
wodniczący rady osiedla Grzegorz 
Roman, zaczął organizować pomoc 
dla poszkodowanych. Wydawałam 
kartki na żywność, środki czystości 
i  spisywałam straty jakie ponieśli 
mieszkańcy Siechnic. Ludzie mieli 
potrzebę mówienia, każdy musiał 
opowiedzieć swoją historię, ale byli 
też inni sparaliżowani traumą, sami 
w  swoim nieszczęściu. Sąsiedzi, 
których znałam, zawsze eleganccy, 
grzeczni, teraz agresywni, krzyczą-
cy. Później dowiedziałam się, że tuż 
przed powodzią został zdiagno-
zowany rak...Mogłam działać, bo 
dziecko wyjechało. Po drugiej stro-

nie ulicy panie z chóru Kanta segre-
gowały i wydawały potrzebującym 
ubrania, pościel, ręczniki, rzeczy, 
które zaczęły przychodzić od ludzi 
z  całej Polski. Ludzie udostępniali 
swoje mieszkania, posesje, stodoły, 
aby można organizować pomoc. 
W prywatnym domu zorganizowa-
ny został punkt szczepień - woda 
stała długo, długo też były w  niej 
martwe zwierzęta, szczepiliśmy się 
z obawy przed zarazą.

- Kiedy wyszłam pierwszy raz, mu-
siałam przedostać się przez wodę, 
która sięgała mi prawie do bioder. 
Szok - suchy chodnik, kwiatki 
w  ogródkach... W  sklepie u  Rysia 
Wojtasika, jego żona zapropono-
wała mi, że zapisze moje zakupy na 
zeszyt, jeśli nie mam przy sobie pie-
niędzy. Taki gest pomocy, który się 
pamięta. Wychodzę z  tego sklepu, 
a  na schodach siedzi pewien czło-
wiek. Rozmawiam z Rysiem, że mi 
woda zatopiła samochód, a ten pan 
mówi. tak bardzo spokojnie, zrezy-
gnowany: „A ja tylko zdążyłem za-
brać córkę... Nie ma domu, nie mam 
nic...”. To były trudne sytuacje.

- Miałam świadomość, że powódź 
nie dotknęła mojej rodziny tak bar-
dzo, jak innych, którzy mieszkali na 
parterach. I starałam się nie myśleć 
o tym, co by było, gdyby woda przy-
szła w dzień powszedni, kiedy doro-
śli są w pracy a dzieci bawią się na 
dworze - przecież to były wakacje, 
upalny lipiec. A potem te plotki, że 
wały zostały wysadzone...

- A jak było po ustąpieniu wody?

- Moje pierwsze wyjście do pracy 
było wtedy, jak wody było po łydki. 
Musiałam pracować. Mama wzięła 
na siebie główny ciężar sprzątania. 
Przy pomocy sąsiadów usuwało się 
to wszystko, co zniszczyła woda. 
Pamiętam, że w piwnicy płyta OSB 
była zwinięta w  rulon. Widok jak 
po wojnie. Jedni sąsiedzi z parteru 
w  ciągu pół roku jakoś ogarniali 
się. Korzystali u nas z łazienki. Inni 
sąsiedzi dostali tymczasowe za-
kwaterowania czy to w  hotelu, czy 
kontenerach mieszkalnych. Niektó-
rzy zamieszkali na czas remontów 
u rodzin.

- Gmina nie był w stanie dać wszyst-
kim mieszkań tymczasowych. To 
było pierwsze tak duże nieszczęście, 
które przeżyłam. Jak sytuacja się 
unormowała, przekazałam księdzu 
z naszej parafii dokumentację, któ-
rą prowadziłam. Przychodziły dal-
sze dary, zawiązywały się komitety 
najbardziej potrzebujących, a ja już 
musiałam wracać do pracy.

- W  2010 roku przyszło ponowne 
zagrożenie, była obawa, że powtó-
rzy się 1997 rok. Tym razem so-
lidarnie stawiliśmy się na wałach 
w Siechnicach, Radwanicach i Ko-
towicach. Widziałam ludzi z prawie 
wszystkich miejscowości gminy 
i z Wrocławia, jak napełniali worki 
piachem i  wzmacniali wały w  Ko-
towicach. Były wojsko, zawodowa 
straż pożarna i jednostki OSP z pra-
wie ze wszystkich gmin Powiatu. Ta 
akcja się powiodła - obroniliśmy się.

Sekretarz Gminy Siechnice Barbara Kosterska (na zdjęciu 
pierwsza z prawej). Tym razem jako osoba koordynująca ze strony 
Urzędu Miejskiego w Siechnicach wespół z LIONS Club Wrocław 
Wratislavia, projekt pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Powodziowy dramat Siechnic – 
 stan na 12 lipca 1997 roku.  
Fot. ze zbioru Grzegorza Romana

Siechnice ul.Władysława Grabskiego 14
Budynek Hyperion Park

Rezerwacje: tel. 889 411 032 lub 
www.emenago.com/i/passionfood
Mail: passionfood.rs@gmail.com

www.passionfood.pl

Przyjęcia 
okolicznościowe biznes lunch a la carte

RESTAURACJA PASSION FOODRESTAURACJA PASSION FOOD
R R 
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BLISKO NATURY

Dokarmiając ptaki
i zbierając grzyby

(dokończenie ze str. 1)

Jak podkreśla dr Joanna Rosenberger z Instytutu Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, należy unikać karmienia ptaków 
latem, ponieważ mają one pod dostatkiem pokarmu, który niezjedzony zalega i się psuje. Ptaki wodne na co dzień spożywają m.in. rośliny wodne, ślimaki 
i larwy owadów czy nasiona. Dopiero zimą można je dokarmiać. Jeśli się to robi cały rok, zaburza się ich naturalny rytm życia. W efekcie nie szukają 
pokarmu samodzielnie, przestają bać się ludzi i nie odlatują na zimę.

Najlepiej dokarmiać ptaki z  dala od 
miejsc gdzie są narażone na ataki 
drapieżników, nie wrzucać pokarmu 
do wody i podawać go w małych ka-
wałkach. Czym karmić kaczki i inne 
ptaki? Według dr Rosenberger za-
bronione są wszelkie pokarmy typu 
„fast food', solone, zepsute lub szyb-
ko psujące się produkty. Kaczki i inne 
ptaki wodne można dokarmiać nato-
miast ziarnem, na przykład owsem, 
kukurydzą czy pszenicą i warzywami, 
takimi jak marchew, gotowane ziem-
niaki i kapusta. – Zdecydowanie uni-
kamy podawania chleba – podkreśla 
naukowczyni. Podczas jego trawienia 
powstaje kwas chlebowy, który za-
kwasza układ pokarmowy ptaków, 
prowadząc do niebezpiecznej kwasicy 
żołądka. Z kolei sól, która znajduje się 
w chlebie zaburza gospodarkę wodną 
organizmu. Schorzenia układu po-
karmowego powodowane złą dietą 
osłabiają ptaki, a nawet prowadzą do 
śmierci. Karmienie kaczek nieodpo-
wiednimi rzeczami może prowadzić 
do wielu chorób. Pieczywo spożyte 
w  dużych ilościach może prowadzić 
także do cukrzycy, uszkodzenia ne-
rek, a nawet stawów – u ptaków może 
się rozwinąć zespół tzw. anielskiego 
skrzydła, który objawia się deformacją 
ostatniego stawu w  skrzydle, w  wy-
niku czego lotki, zamiast układać się 
wzdłuż ciała, zaczynają wystawać 
prostopadle na zewnątrz.
Jak karmić ptaki wodne? – Przede 
wszystkim nie wrzucamy pokarmu 

do wody. Łatwiej się wówczas psuje 
i  zanieczyszcza samą wodę. Nie po-
winno się też karmić dużymi kawał-
kami, których ptaki nie są w  stanie 
zjeść lub na których mogą się zadła-
wić. Warto porwać lub pokroić jedze-
nie na mniejsze kawałki – mówi dr 
Joanna Rosenberger. 
Trzeba też pamiętać o  tym, by nie 
karmić ptaków z  ręki, żeby nie za-
chęcać ich do kontaktu z  człowie-
kiem. Są to wciąż dzikie zwierzęta, 
które dla własnego bezpieczeństwa 
powinny utrzymywać dystans i  ko-
rzystać z pomocy ludzi wyłącznie wte-
dy, gdy jest to konieczne. 

*
W Polsce rośnie około 1400 
rodzajów jadalnych grzybów, 
a do obrotu dopuszczonych 
jest 47. Jak je zbierać, suszyć 
i przyrządzać opowiadają 
dr Cecylia Uklańska-Pusz 
z Katedry Ogrodnictwa 
i prof. Artur Gryszkin 
z Katedry Technologii 
Rolnej i Przechowalnictwa 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. 

– Owocniki większości gatunków 
grzybów rozwijają się w  środowisku 
wilgotnym, po okresowym spadku 
temperatury, stąd też największy wy-
syp grzybów jest jesienią – gdy mamy 
dużo opadów, temperatura nocą 
spada, a  dni są jeszcze ciepłe. Więc 
powiedzenie „rosną jak grzyby po 
deszczu" jest jak najbardziej zgodne 

z prawdą – mówi dr Cecylia Uklań-
ska-Pusz, podkreślając, że najlepiej 
na grzybobranie wybrać się po desz-
czu. Grzyby leśne w  większości są 
gatunkami tworzącymi mikoryzę 
z różnymi gatunkami roślin – drzew, 
krzewów czy też traw. 
Przy zbieraniu grzybów trzeba pa-
miętać, by nie niszczyć grzybni, więc 
według naukowców najlepszym spo-
sobem jest wykręcanie owocników 
z podłoża i zasypanie dziury ściółką 
lub glebą. Popularna metoda ścinania 
grzybów na ściółce może być szko-
dliwa, ponieważ na resztkach pozo-
stawionego trzonu mogą rozwijać się 
grzyby mikroskopowe patogeniczne 
dla danego gatunku grzyba. W  ten 
sposób możemy przyczynić się do 
spadku populacji zbieranych grzybów.
Jak podkreśla prof. Artur Grysz-
kin, wśród prawdziwych grzybiarzy 
panuje także zasada zbierania poło-
wy grzybów. Dzięki temu grzybnia 
w  danym miejscu raczej nigdy nie 
umiera, a jeśli już to łatwo się odradza. 
To w  ten sposób grzybiarze 
tworzą swoje „miejscówki”. 
– Warto też pamiętać o  tym, 
by na grzybobranie wybrać 
się obowiązkowo z koszykiem 
wiklinowym. Grzyby zebra-
ne do reklamówki duszą się 
w  zamknięciu i  zaparzają, 
szczególnie przy wysokiej 
temperaturze w letni, słonecz-
ny dzień. Takimi zaparzony-
mi, zaduszonymi grzybami 

bardzo łatwo się zatruć, bo szybko się 
rozkładają – dodaje naukowiec.
Podstawowa zasada, o  której na-
leży pamiętać podczas zbierania 
grzybów jest taka, by zbierać tylko 
te grzyby, które dobrze znamy i po-
trafimy oznaczyć. Dobrze mieć ze 
sobą kieszonkowy atlas grzybów, by 
rozwiać ewentualne wątpliwości co 
do gatunku. Aplikacje w  telefonach 
często podają nieprawidłową klasyfi-
kację, więc nie powinno się nimi kie-
rować. Grzyby, co do których mamy 
wątpliwości, najlepiej pozostawić na 
miejscu, podobnie jak grzyby nieja-
dalne i trujące. Są ważne dla ekosyste-
mu. 
– Każdy grzyb jest jadalny, ale nie-
które tylko raz – przypomina prof. 
Gryszkin, dodając, że w  Polsce 
trujących grzybów jest około 200. 
Najgroźniejszy z nich jest muchomor 
sromotnikowy, nazywany też zielo-
nawym. Zjedzenie ledwie 50 gramów 
tego grzyba powoduje nieodwracalną 
niewydolność wątroby oraz ostrą nie-

wydolność nerek co finalnie powodu-
je śmierć w męczarniach. Często jest 
on mylony z młodą, niewykształconą 
czubajką kanią, gąską zielonką czy 
gołąbkami, więc przed przyrządze-
niem warto swoje zbiory pokazać 
doświadczonemu grzybiarzowi, albo 
klasyfikatorowi grzybów świeżych 
z  uprawnieniami wydanymi przez 
sanepid. Bo jak mówią: Przezorny za-
wsze ubezpieczony!
Wśród grzybów siateczkowych 
śmiertelnie trujący jest borowik 
szatański (Boletus satanas), nazy-
wany szatanem. Ma on intensywnie 
czerwone rurki pod kapeluszem oraz 
trzon i dlatego wygląda bardzo podej-
rzanie nawet dla niedoświadczonego 
grzybiarza. To odróżnia go od innego 
grzyba – goryczaka żółciowego (Ty-
lopilus felleus), który jak sama nazwa 
wskazuje, jest bardzo gorzki i dlatego 
jest niejadalny, choć nie jest trujący. 
Pod żadnym pozorem nie powinno 
się grzybów lizać, w celu sprawdzenia 
gorzkości, jak to w  przypadku sza-
tanów niektórzy robią. Tu też może 
mieć to bowiem nieprzyjemne konse-

kwencje.
Grzyby można przyrzą-
dzać na wiele sposobów: 
można je marynować, go-
tować, smażyć, kisić, przy-
gotowywać z  nich wywary 
do zup czy sosów. – Jeśli 
chcemy zaś grzyby przecho-
wać, najdłużej utrzymają 
swoje walory po ususzeniu, 
bo aż do dwóch lat, jeśli 
będą szczelnie zamknięte. 

Warto też wspomnieć, że w  trakcie 
suszenia pojawia się dodatkowo boga-
ty wachlarz substancji zapachowych. 
Niestety, grzyby podczas obróbki 
tracą niektóre ze swoich wartości od-
żywczych, a  mają ich niemało – od 
witamin po aminokwasy i pełnowar-
tościowe białko. Inną metodą na prze-
chowywanie grzybów, która pozwala 
im zachować wszystkie wartości 
odżywcze bez strat jest ich mrożenie 
– mówi naukowiec z Katedry Techno-
logii Rolnej i Przechowalnictwa.
Na suszenie grzybów jest kilka me-
tod, jak mówi prof. Gryszkin. Tra-
dycyjny, polegający na przewlekaniu 
pokrojonych grzybów nitką i wywie-
szaniu ich wśród drzew na słońcu 
lub w innym miejscu, a także nowo-
czesne, jak suszenie w automatycznej 
suszarce albo w  piekarniku. Przed 
suszeniem nie myjemy grzybów, bo 
między innymi nasiąkają niepotrzeb-
nie wodą. Należy je zaś dokładnie 
oczyścić, na przykład pędzelkiem, 
który często jest integralną częścią 
noża do zbierania grzybów. W suszar-
ce automatycznej nie trzeba obracać 
grzybów. Po pokrojeniu ich na równe 
plasterki wystarczy ułożyć je na pół-
kach i po ok. 4-6 godzinach będą go-
towe. Z kolei w piekarniku wystarczy 
ułożyć równo pokrojone grzyby na 
półkach wyścielonych pergaminem 
i ustawić temperaturę na ok. 60 stopni 
Celsjusza. Należy pamiętać o tym, by 
zostawić uchylone drzwiczki i obracać 
grzyby co kilka godzin.

MM

Pod stopami trzaskają wysuszone 
liście, drobne gałęzie, nawet mchy. 
Widać, że las coraz trudniej radzi 
sobie ze skutkami długotrwałej su-
szy a  deficyt wody fatalnie odbija 
się na całym ekosystemie – ściółce, 
drzewach, krzewach, mniejszych ro-
ślinach. Niektóre rezerwuary wody 
powoli zarastają roślinnością łąko-
wą, spada liczebność płazów i gadów, 
a ssaki leśne mają utrudniony dostęp 
do wody. Z  Krzysztofem Flisem, 
Zastępcą Nadleśniczego w  Nadle-
śnictwie Oława, spacerujemy w kie-
runku otoczonego lasem, uroczego 
Jeziora Dziewiczego w  bezpośred-
nim sąsiedztwie Kotowic. 

- Udało się nam tu przy dofinanso-
waniu unijnym, zrealizować jedną 
z  kilku ważnych w  naszym nadle-
śnictwie inwestycji w ramach „Kom-
pleksowego projektu adaptacji lasów 
i  leśnictwa do zmian klimatu, mała 
retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach nizin-
nych” – wyjaśnia Krzysztof Flis. 
- W  tychże projektach chodzi 
o to, aby poprzez odpowiedzialną, 
profesjonalną ingerencję w środo-
wisko z  poszanowaniem wymo-
gów przyrodniczych, zapobiegać 
powstawaniu lub minimalizować 
negatywne skutki zjawisk natural-
nych. To nie tylko susza. Przecież 

groźne są również niszczące działania 
wód wezbraniowych, powodzie i pod-
topienia, pożary. 
W  jaki sposób poprawiono system 
gospodarowania wodą przy prawie 
6-hektarowym Jeziorze Dziewiczym? 

Samo przygotowanie 
właściwego projektu 
wykonawczego trwa-
ło 2 lata. Trzeba było 

prześledzić materiały dostępne w hi-
storycznych źródłach, popytać ludzi 
pamiętających jak na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat zachowywała się 
tam woda – latem, zimą, po rozto-
pach. Przede wszystkim odtwo-
rzono funkcjonujące kiedyś rowy 
melioracyjne, przepusty, zastawki, 
zabezpieczono i  wzmocniono frag-
menty brzegów oraz wloty cieków 
wodnych. W  ramach specjalistycz-
nych prac hydrotechnicznych poja-
wił się tzw. ostojnik, zabezpieczający 
przedostawaniu się brudnej wody 
bezpośrednio do jeziora. Podczas 
prac używano naturalnych materia-

łów a wybrana technologia była przy-
jazna dla natury.
Poprawiła się funkcja retencyjna 
Jeziora Dziewiczego. W  razie ko-
nieczności, na przykład w  związku 
z wezbraniem powodziowym do tego 
akwenu mogłoby trafić z  rzeki Oła-
wy do 30 tys. metrów sześciennych 
wody więcej aniżeli przed rozpoczę-
ciem inwestycji. Zdaniem leśników 
zwiększenie możliwości na dłuższe 

przytrzymanie wody będzie miało 
bardzo dobre skutki dla drzew na 
prawie 1000 hektarowym zwar-
tym obszarze lasów łęgowych wo-
kół Kotowic. Nie każdy wie, iż na 
przykład tylko jeden dorodny dąb 
gdy temperatura powietrza sięga 28 
stopni C, potrzebuje codziennie dla 
prawidłowego wzrostu 400 litrów 
wody. Susza powoduje pogorszenie 

się różnorodności biologicznej. Usy-
chają młode drzewa i  obniża się ich 
odporności na choroby oraz szkodni-
ki. Lepsza retencja pomoże także pła-
zom i innym zwierzętom leśnym, ro-
ślinom wodnym, zasilone będą mogły 
być cieki wodne, wody podziemne. 

JW

Dla kotowickich lasów 
mała retencja to wielka 
pomocKrzysztof Flis, Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie 

Oława mówi, że mała retencja nizinna, pozwoli zapobiegać 
lub minimalizować negatywne skutki zjawisk naturalnych.
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CZAS KOGENERACJI

Intensywne prace na  
budowie Nowej EC Czechnica

Nowa EC Czechnica 
w Siechnicach - kluczowy 
projekt inwestycyjny 
Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. - będzie 
zasilana niskoemisyjnym 
paliwem gazowym. Dzięki 
zastosowanej technologii 
poprawi się jakość powietrza 
w regionie. Nie tylko 
wyeliminowana zostanie 
emisja ze spalania paliw 
stałych, ale znikną również 
uciążliwości związane 
z obsługą zagospodarowania 
ubocznych produktów 
spalania.

Prace budowlane prowadzone są 
równolegle w  wielu miejscach. 
Trwają roboty fundamentowe bu-
dynku głównego i  turbiny parowej. 
Wykonywane są prace ziemne pod 
obiekty stacji uzdatniania wody 
oraz pompowni przeciwpożarowej, 
sieci kanalizacji deszczowej, prze-
mysłowej oraz sanitarnej. Układane 
są kable elektryczne linii 6kV.

Wiele konstrukcji widocznych jest 
już ponad gruntem. Konstrukcja 
stalowa budynków kotłowni szczy-

towo-rezerwowej osiągnęła docelo-
wą wysokość 14,5 metra. Podobnie 
wygląda sytuacja budynku przygo-
towania gazu. W obu obiektach na-
dal trwa montaż kolejnych elemen-
tów konstrukcji.

Równolegle toczą się też prace poza 
bezpośrednim placem budowy. Gaz 
System buduje 12 kilometrów gazo-
ciągu. Tauron przebudowuje stacje 
rozdzielni elektrycznej. Harmono-
gram całej inwestycji zakłada uru-
chomienie bloku gazowo-parowego 
w pierwszej połowie 2024 r. Projekt 
uzyskał dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 
na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-
2021) w ramach obszaru prioryteto-
wego Środowisko, gdzie realizowany 
jest Program Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu którego Operato-
rem jest Ministerstwo Klimatu przy 
wsparciu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) oraz z progra-
mu NFOŚiGW pod nazwą „Energia 
Plus" w  formie pożyczki preferen-
cyjnej.

(MI)

Źródło zasilania 
Nowej Czechnicy 
stanowić będzie gaz 
ziemny, paliwo mniej 
emisyjne niż używany 
obecnie węgiel. 
Dzięki temu roczna 
emisja CO2 spadnie 
aż o 622 tysiące ton. 
Oznacza to również 
oszczędności na 
energii pierwotnej na 
poziomie 599 tysięcy 
MWh rocznie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocław-
skich KOGENERACJA należący 
do PGE Energia Ciepła z  Grupy 
PGE oraz Wydział Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Wrocław-
skiej podpisały porozumienie 
o współpracy, dotyczące wspólnych 
przedsięwzięć naukowo-dydak-
tycznych i praktyk studenckich. 

W  ramach podpisanego 25 lipca 
br. porozumienia strony zadekla-
rowały m.in. wymianę informacji 
naukowych, publikacji i materiałów 
dydaktycznych, udział w  akcjach 
edukacyjnych i  dydaktycznych, 
szczególnie w zakresie popularyzacji 
tematyki związanej z  ochroną kli-
matu. KOGENERACJA umożliwi 
studentom realizację praktyk, staży 
zawodowych i prac dyplomowych.

Współpraca z  Politechniką Wro-
cławską ma dla KOGENERACJI 
charakter priorytetowy. W  lutym 
br. spółka podpisała porozumienie 

z Wydziałem Mechaniczno-Energe-
tycznym, którego studenci od wielu 
lat odbywają praktyki we wrocław-
skiej elektrociepłowni, uczestniczą 
w  wycieczkach dydaktycznych, 
które umożliwiają im zapoznanie 
się z  praktyczną stroną wybranej 
specjalizacji.

- Cieszę się, że rozszerzamy współ-
pracę z  Politechniką Wrocławską 
o  kolejny jej wydział, szczególnie, 
że dotyczy to Wydziału Inżynierii 
Środowiska – mówi Andrzej Jedut, 
prezes KOGENERACJI. – Chcemy 
studentom prezentować nasze osią-
gnięcia w zakresie dbałości o  środo-
wisko, sposób funkcjonowania insta-
lacji do odsiarczania i odazotowania 
spalin, produkcji ciepła z  biomasy. 
W Siechnicach pod Wrocławiem pro-
wadzimy budowę elektrociepłowni 
gazowo-parowej, która wpisuje się 
w strategię Grupy PGE zakładającej 
dekarbonizację obszaru ciepłow-
nictwa.  Celem strategicznym Grupy 

PGE jest wzrost udziału paliw nisko-
emisyjnych do 70 proc. w  produkcji 
ciepła do roku 2030.

Prof. Bartosz Kaźmierczak, dzie-
kan Wydziału Inżynierii Środowi-
ska: 

- Umowa z KOGENRACJĄ zacieśnia-
nia naszą dotychczasową współpracę 
i  otwiera kolejne obszary wspólnej 
działalności naukowej i edukacyjnej. 
Nasz Wydział oferuje swój potencjał 
naukowy i badawczy, a nasi studenci 
zyskują unikalną okazję poznania 
praktycznej strony systemów i  tech-
nologii ciepłowniczych oraz ochrony 
środowiska. Szczególne znaczenie 
ma dla nas to, że współpracujemy 
z  dużym, lokalnym przedsiębior-
stwem energetycznym o  znaczącym 
wpływie na poprawę jakości środo-
wiska i wykorzystującym do tego naj-
nowsze technologie ochrony środowi-
ska. Współpraca z  KOGENRACJĄ 
dotyczy obszarów odpowiadających 

kształceniu i  badaniom naukowym 
prowadzonym przez nasz Wydział. 
Studenci kierunku Inżynieria Środo-
wiska są przygotowywani do działań 
inżynierskich z  zakresu m.in. cie-
płownictwa i  ogrzewnictwa, efek-
tywności energetycznej oraz OZE, 
a po studiach mogą uzyskać upraw-
nienia do projektowania instalacji 
z tego obszaru. Nasz nowy kierunek 
Gospodarka o  Obiegu Zamknię-
tym i Ochrona Klimatu daje wiedzę 
i umiejętności do działań z obszaru 
oczyszczania gazów, ochrony klima-
tu, monitoringu stanu środowiska 
oraz oceny wpływu obiektów prze-
mysłowych i  inwestycji na środowi-
sko. Ogromnie cieszymy się z podpi-
sanej umowy oraz z  korzyści, jakie 
przyniesie ona obu Stronom porozu-
mienia.
(MI)

*
Zespół Elektrociepłowni Wro-
cławskich KOGENERACJA 

S.A., spółka zależna PGE Ener-
gia Ciepła z Grupy PGE, to pro-
ducent energii elektrycznej 
i  ciepła wytwarzanych w  wy-
sokosprawnej kogeneracji, 
w  aglomeracji wrocławskiej. 
KOGENERACJA składa się 
z  trzech elektrociepłowni: EC 
Wrocław, EC Czechnica, EC 
Zawidawie. Od 2000 r. jest no-
towana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W 2016 r. w EC 
Wrocław uruchomione zostały 
instalacje odsiarczania i  oda-
zotowania spalin pozwalające 
na spełnienie rygorystycznych 
europejskich norm środowi-
skowych oraz znacznie popra-
wiające jakość powietrza we 
Wrocławiu. 

PGE Energia Ciepła z  Grupy 
PGE jest największym w  Pol-

sce producentem energii 
elektrycznej i  ciepła, wytwa-
rzanych w  procesie wysoko-
sprawnej kogeneracji. Posiada 
ok. 25 proc. udziału w  rynku 
ciepła z  kogeneracji, 16 elek-
trociepłowni (o  mocy cieplnej 
6,9 GWt mocy elektrycznej 
2,6 GWe) i  sieci ciepłownicze 
o długości 677 km. PGE Ener-
gia Ciepła produkuje i dostar-
cza ciepło dla dużych polskich 
miast, wśród których znajdują 
się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, 
Wrocław, Rzeszów, Lublin, 
Bydgoszcz, Kielce i  Szczecin. 
Spółka jest obecna także w To-
runiu, Zielonej Górze, Gorzowie 
Wielkopolskim, Zgierzu, Siech-
nicach i  Gryfinie, gdzie jest 
również dystrybutorem ciepła 
do klientów końcowych.

KOGENERACJA współpracuje  
z Wydziałem Inżynierii 
Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej

Chwilę po podpisaniu porozumienia (od lewej) Andrzej 
Jedut – prezes Kogeneracji, prof. Bartosz Kaźmierczak 
– dziekan WIŚ Politechniki Wrocławskiej i Krzysztof Kryg – 
wiceprezes Kogeneracji.

(dokończenie ze str. 1)
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CZAS KOGENERACJI

Obok zakładu działającego 
w zabytkowym kompleksie 
budowli prowadzona jest 
największa inwestycja 
KOGENERACJI – 
budowa nowej, gazowej 
elektrociepłowni, która w 2024 
roku w pełni zastąpi wiekową 
instalację węglową. W EC 
Czechnica w powojennej 
historii splotły się losy setek 
pracowników. Wielu z nich 
całe zawodowe życie spędziło 
w siechnickim zakładzie 
tworząc unikalny zespół 
oparty na zaufaniu i wzajemnej 
życzliwości. 

Elektrociepłownia w  Siechnicach 
jest nierozerwalnie wtopiona w kra-
jobraz miasta, widoczna z każdego 
miejsca, również z okolicznych wsi. 
Nie dotyczy to tylko architektury, 
ale również życia społecznego. Byli 
i  aktualni pracownicy EC Czechni-
ca mieszkają tutaj, a  związek z  tym 
zakładem oddają nazwy ulic – Cie-
płownicza czy Energetyczna. 

Historia siechnickiej elektrowni się-
ga początków XX wieku. Pierwszy 
prąd popłynął stąd 1 stycznia 1911 
roku. Po wojnie w  1947 roku przy-
stąpiono do jej odbudowy. Aż do 
otwarcia elektrowni w  Turoszowie, 
Czechnica pozostawała największą 
w tej części Europy.

Trzypokoleniowa obsada 
kotłowni

Do pracy w kotłowni ówczesnej elek-
trowni w  1959 roku trafił Marian 
Koper, dziś 82-letni emeryt. To był 
rok, gdy przystąpiono do kolejnej 
rozbudowy. Po zainstalowaniu trze-
ciego turbozespołu elektrownia osią-
gnęła w roku 1961 moc do 142 MW. 
Zapotrzebowanie na energię było 
olbrzymie, więc nierzadko udawało 
się zwiększyć jej wydajność nawet 
powyżej 160 MW.

- Początki były trudne nie tylko z po-
wodu ogromnych potrzeb energe-
tycznych. Pracę utrudniała przede 
wszystkim kiepska jakość węgla. Zda-
rzało się, że trafiał do nas zamarznię-
ty w jedną bryłę muł węglowy, w roz-
kruszaniu którego pomagało nam 
wojsko - wspomina Marian Koper. 

System zmianowy w tamtych latach 
był zdecydowanie mniej przyjazny 

niż obecnie. Marian Koper na po-
czątku do pracy dojeżdżał na rowe-
rze z  pobliskich Łukaszowic. 
Gdy kończył zmianę o godzi-
nie 22, a kolejną zaczynał rano 
o 6, zdarzało mu się nocować 
w  szatni zakładu. Dobra at-
mosfera wynagradzała jednak 
te niedogodności. W  1978 
roku awansował na dyspo-
zytora. W  EC Czechnica za-
trudnił się jego syn Bogusław 
Koper, a później w 2004 roku 
wnuk Krystian Koper. Wszy-
scy trzej pracowali w tej samej 
kotłowni. 

Dzieciństwo w elektrocie-
płowni

Krystian Koper w zasadzie wycho-
wał się na podwórku elektrociepłow-
ni. Z rodzicami mieszkał w budynku 
przy ulicy Fabrycznej 22, oddalonym 
o ok. 30 m od bramy wjazdowej do 
EC Czechnica. Te mieszkania zosta-
ły wybudowane jeszcze przed wojną 

jako integralna część 
zakładu.

- Przemysłowa at-
mosfera towarzy-
szyła mi od dziecka. 
Każdego roku bra-
łem udział w  dniach 
otwartych. Zafascy-
nowany, oglądałem 
nastawnię i  pulpity 
sterownicze – opo-
wiada.

Już w  trakcie pracy w  Czechnicy 
ukończył Wydział Mechaniczno-E-
nergetyczny Politechniki Wrocław-
skiej. Obecnie jest starszym specja-
listą ds. urządzeń kotłowni, który 
odpowiada zarówno za stary zakład, 
jak i  za urządzenie kotłowni w No-
wej EC. W  rodzinie Koperów połą-
czenie przeszłości z przyszłością jest 
szczególnie widoczne.

Całe zawodowe 
życie w Czechnicy

W  marcu 1974 r. zatwier-
dzono plany przebudowy 
elektrowni na elektrocie-
płownię. W 1981 roku uru-
chomione zostały dostawy 
ciepła z Czechnicy do Wro-
cławia. W tym właśnie roku 
pracę w  zakładzie rozpo-
częła Małgorzata Kochaj-
kiewicz, która z Czechnicą 
jest związana już 41 lat. 

Chce na stanowisku zostać do 2025 

roku, gdy Nowa Czechnica całkowi-
cie zastąpi starą elektrociepłownię.

 - Myślałam, że idę tu na chwilę, 
a okazuje się, że Czechnica stała się 
moim całym zawodowym życiem. 
Pomimo pracy zmianowej znam 
wszystkich kolegów i koleżanki też 
z innych brygad i zmian. Panuje 
u nas dobra atmosfera, wzajemne 
zrozumienie. 
Przed laty nie 
planowałam 
pozostania tutaj 
na stałe, ale nie 
żałuję, że tak się 
stało. Gdybym 
miała raz jeszcze 
wybierać, też bym 
wybrała siech-
nicką elektrocie-
płownię – zapew-
nia Małgorzata 
Kochajkiewicz, 

elektroenergetyk ds. ruchu rządzeń 
elektroenergetycznych.

W  trakcie pracy w  EC Czechnica 
Małgorzata Kochajkiewicz nie tyl-
ko zdobyła zawodowe kwalifikacje, 
ale uzyskała również mieszkanie 
zakładowe. Niewielką kawalerkę 
w Siechnicach, wykupiła w pewnym 
momencie na własność i dalej z niej 
korzysta. To właśnie mieszkania 
przez wiele lat stanowiły o atrakcyj-
ności pracy w  siechnickiej elektro-
ciepłowni, która w  latach 70. i  80. 
wybudowała kilka bloków miesz-
kalnych. 

Zaufanie i wzajemna 
życzliwość

Po trzech latach od zatrudnienia 
się w Czechnicy własne mieszka-
nie w  1987 roku dostał Czesław 
Drąg, starszy elektroenergetyk 
ds. ruchu urządzeń elektroener-
getycznych. – W mojej klatce na 
12 mieszkań mieszka dziewięciu 

elektryków, kolegów 
z pracy. Tutaj wszyscy się 
znamy. W  latach 80. w  za-
kładzie spotykałem połowę 
mojej klasy z  podstawówki. 
Tak łatwiej się pracuje, wiele 
spraw można było załatwić 
bez zbędnych formalności – 
opowiada. – Nie ukrywam, 
że czasem było też wesoło, 
jak wtedy gdy wjechaliśmy 
motocyklem na drugie pię-
tro – dodaje wspominając 
imprezy organizowane przy 

ulicy Ciepłowniczej.

Wyjątkową życzliwość, wzajemne 
zaufanie i troskę podkreślają zarów-
no wieloletni pracownicy, jak i oso-
by, które z Czechnicą miały krótszy 
kontakt.

Załogę cementowały również trudne 
doświadczenia. 11 lipca 1997 roku, 
dzień przed Wielką Wodą we Wro-

cławiu, Siechnice razem elektrocie-
płownią zostały całkowicie zalane. 

Największe wyzwanie 
w historii siechnickiej OSP

- Na terenie naszego zakładu połączy-
ły się dwie fale powodziowe płynące 
z Raciborza i z Kotliny Kłodzkiej. To 
była wielka rzeka. Gdy woda zalewa-
ła budynki, przenosiliśmy urządzenia 
i  sprzęt na wyższe piętra – wspomi-
na Roman Kasprowicz, w  tamtym 
czasie szef jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej działającej przy EC 
Czechnica.

W maszynowni przez cały czas po-
wodzi pracowali ludzie, którzy ręcz-
nie obracali turbiną, aby zabezpie-
czyć ją przed zniszczeniem. Romana 
Kasprowicza z pięcioma innymi oso-
bami ewakuował po czterech dniach 

śmigłowiec. Udział w  akcji ewaku-
acji, później zabezpieczania zakładu 
i oczyszczania terenu na końcu było 
największym wyzwaniem Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

OSP w  Czechnicy działała 30 lat, 
a w jej skład początkowo wchodziło 
40 osób. Zakończyła funkcjonowa-
nie w grudniu 2021 roku. W marcu 
2022 roku Roman Kasprowicz prze-
szedł na emeryturę, ale nadal pełni 
funkcję inspektora przeciwpożaro-
wego w  EC Czechnica. – Chcę do-
czekać ze starą EC do końca jej dzia-
łalności – deklaruje.

Sztuka współpracy

Praca w  elektrociepłowni wy-
maga odpowiedzialności i  wy-
jątkowego poziomu współpracy 
w zespole.

- Równie mocno jak sprawy tech-
niczne, wciągnęły mnie relacje 
społeczne w zespole, którego człon-
kowie muszą na sobie polegać. 
Wielkim wyzwaniem i satysfakcją 
było dla mnie znalezienie uznania 
w oczach tych ludzi. W ten sposób 
praca stała się moją pasją – mówi 
Marek Salmonowicz, dziś dyżur-
ny inżynier ruchu, odpowiadają-
cy za budowę Nowej EC Czech-
nica. Jest kolejną osobą, która 
wyrastała w  elektrociepłowni. 

Jego ojciec Ludwik Salmonowicz 
w  latach 60. był szefem nawęglania, 
utrzymania ruchu, wiceprezesem 
ZEC Serwisu, spółki wyodrębnio-
nej w ramach restrukturyzacji w la-
tach 90. - Wychowałem się w domu, 
w  którym elektrociepłownia była 
cały czas obecna – wspomina.

Sam Marek Salmonowicz aktywnie 
uczestniczył w  zmianach zachodzą-
cych w  latach 90., gdy Czechnica 
razem z  całą KOGENERACJĄ była 
restrukturyzowana i  przekształca-
na w spółkę, która trafiła na Giełdę 
Papierów Wartościowych. Dwie ka-
dencje zasiadał w  radzie nadzorczej 
jako przedstawiciel załogi, był dy-
rektorem technicznym i  członkiem 
zarządu KOGENERACJI. Za każ-
dym razem zabiegając o  przyszłość 
Czechnicy, która jako jedna z pierw-
szych elektrociepłowni zmoderni-

zowała kocioł, dosto-
sowując go do spalania 
biomasy.

W  1998 roku pracę na 
stanowisku specjalisty 
ds. komputerowych 
systemów automatyki 
i  pomiarów w  Czech-
nicy rozpoczął Tomasz 
Wojtukiewicz, obecnie 
zastępca dyrektora De-
partamentu Technicz-
nego KOGENERACJI. 

- To był czas komputeryzacji stero-
wania procesem produkcyjnym. Ro-
biliśmy coś innowacyjnego. Wyzwa-
niem było też przeszkolenie załogi. 
Co ciekawe starsi pracownicy, którzy 
początkowo wręcz uciekali od myszki 
komputerowej, okazywali się najlepsi 
w obsłudze zautomatyzowanych sys-
temów.

Przeszłość z przyszłością łączyła się 
w Czechnicy wiele razy i na różnych 
poziomach. Teraz trwa oczekiwa-
nie na uruchomienie nowej elektro-
ciepłowni…

(MI)

Podpisy pod zdjęcia:

Fot. 1 – Krystian Koper i Marian Koper

Fot.2 – Małgorzata Kochajkiewicz

Fot.3 – Czesław Drąg

Fot.4 – Roman Kasprowicz

Fot.5 – Marek Salmonowicz

Fot.6 – Tomasz Wojtukiewicz

Fot.7 – bez podpisu – charakter ilustracyjny

W elektrociepłowni 
w Siechnicach
przeszłość łączy się 
z przyszłością

Krystian Koper i Marian Koper

Marek Salmonowicz

Tomasz Wojtukiewicz

Czesław Drąg

Małgorzata Kochajkiewicz

Roman Kasprowicz

Intensywne prace na  
budowie Nowej EC Czechnica
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KLASTRY  
ENERGETYCZNE I OZE

Wybraliśmy Siechnice
Rozmowa ze Sławomirem Nowickim, Prezesem Zarządu ESV S.A.
- Panie Prezesie, główna siedziba 
Spółki znajduje się w  Siechnicach. 
Jakie to ma dla was znaczenie biz-
nesowe, społeczne, wizerunkowe? 
- Na terenie gminy Siechnice nasza 
Spółka funkcjonuje już od ponad 
25 lat. To tutaj obsługujemy ponad 3 
tysiące Klientów a mamy ich łącznie 
ponad 8 tysięcy. W Centrali przy ul. 
Ciepłowniczej, pracuje prawie po-
łowa pracowników Spółki. Obecnie 
prowadzimy działalność w  ponad 
60 lokalizacjach w całej Polsce, w 10 
województwach. Mamy w  naszym 
kraju kontakty z wieloma gminami, 
ale muszę przyznać, że relacje z wła-
dzami Gminy Siechnice należą do 

modelowych.
- A czy są też jakieś wymierne, po-
zytywne aspekty dla lokalnej spo-
łeczności?
- Właśnie w Siechnicach po 5 latach 
przygotowań i  wdrożenia kończy-

my realizację projektu Smart City 
Siechnice, który pozwoli na jeszcze 
większą pewność zasilania naszych 
Klientów. Dzięki niemu możemy 
stale monitorować i  sterować pra-
cą naszych sieci, a  Klienci w  łatwy 
sposób mogą obserwować i analizo-
wać swoje zużycie energii. Stale się 
rozwijamy i  modernizujemy, syste-
matycznie zwiększamy liczbę pra-
cowników, także w  Centrali Spółki 
w Siechnicach. Nasze doświadczenia 
pokazują, że ESV stał się atrakcyj-
nym miejscem pracy dla mieszkań-
ców Siechnic i  bliskich okolic, nie 
tylko względu na „logistykę indy-
widualną”. Oczywiście zatrudnienie 
w niewielkiej odległości od swojego 
miejsca zamieszkania ma dziś duże 
znaczenie. Dlatego dynamiczny 
rozwój centrali w  Siechnicach na 

pewno zwiększa naszą atrakcyj-
ność jako pracodawcy… Zwrócę też 
uwagę trochę żartobliwie, ale taka 
jest prawda, że do żadnej z polskich 
gmin nie odprowadzamy tyle podat-
ku od nieruchomości, co do Gminy 
Siechnice. 
- Można zatem powiedzieć, że cha-
rakterystyczne dla ESV S.A. jest 
przestrzeganie wartości związa-
nych z  odpowiedzialnym bizne-
sem… 
- Odpowiedzialność na każdym polu 
prowadzonej działalności jest dla 
nas rzeczą ważną i oczywistą. Jednak 
o ocenę lepiej pytać naszych pracow-
ników i Klientów. W bardzo trudnej 

branży, jaką obecnie jest energetyka 
i  dystrybucja energii elektrycznej, 
należymy do czołówki firm energe-
tycznych średniej wielkości. Dodat-
kowo pokazujemy, że energetyka nie 
musi być w  100% państwowa i  że 

dywersyfikacja 
oraz demono-
polizacja rynku 
dystrybucji ener-
gii jest możliwa. 
To może przy-
nosić korzyści, 
przede wszyst-
kim Klientom. 
J e d n o c z e ś n i e 
zdajemy sobie 
sprawę z tego, że 
odbiorcy energii 
elektrycznej, nie 
są dziś zadowo-
leni z  jej ceny. 
Zresztą my, jako 

dostawca, także. 
Proszę mi wierzyć, 
że po pierwsze - bar-

dzo skomplikowane faktury za ener-
gię, które Klienci otrzymują, nie są 
naszym pomysłem, lecz ustawowym 
obowiązkiem, którym obarczono 
taki jak my podmiot koncesjono-
wany. Po drugie - znaczące i  coraz 
wyższe kwoty, jakie płacą Klienci, 
to efekt wzrostu cen na Towarowej 
Giełdzie Energii. Kolejny element 
to wzrost wszelkiego rodzaju po-
datków oraz opłat, wynikających 
z  przepisów. Każdy zakład energe-
tyczny jest tylko poborcą i  przesyła 
te środki do określonych instytucji 
czy urzędów… Nawiązując jeszcze 
do społecznej odpowiedzialności 
biznesu, nadmienię że nasza firma 
oczywiście wspiera działalność róż-
nych organizacji charytatywnych. 
O szczegółach nie chciałbym jednak 

mówić, gdyż od początku funkcjo-
nowania Spółki wychodzimy z  za-
łożenia, że nie będziemy tego na-
głaśniać. Wówczas takie pomaganie 
nie byłoby dobroczynnością, tylko 
marketingiem lub promocją. 
- Spółka jest też koordynatorem 
prac Klastra Energetycznego Siech-
nice. Ten projekt ma już kilkulet-
nią historię… 
- Przypomnę, że Klaster Energetycz-
ny Siechnice został powołany w 2018 
roku przez ESV, Gminę Siechnice 
i  infrastrukturalne spółki komu-
nalne z  terenu gminy. Niedawno 
dołączyło do nas kilka dużych firm 
z  obszaru naszego działania, czyli 
Gminy Siechnice i  Oławy. Obecnie 
wypracowujemy spójną koncep-
cję rozwoju. Można powiedzieć, że 
strategia wykuwa się w  bólach, 
ale posuwamy się do przodu. 
Utrudnieniem jest niepewność 
w zakresie pozyskania przez Pol-
skę funduszy w ramach KPO… 
Jeden z  najważniejszych celów, 
to dać każdemu uczestnikowi 
klastra jakieś korzyści i przewa-
gę konkurencyjną.
- Proszę tym, którzy nie orien-
tują się jeszcze lub nie mają peł-
nej wiedzy, wyjaśnić na czym 
polega istota Klastra Ener-
getycznego, a  także jakie są 
problemy towarzyszące takim 
projektom…
- Klaster Energii może obej-
mować jedną gminę lub kilka 
gmin ze sobą sąsiadujących. Mogą 
go powołać gminy, organizacje lub 
firmy, będące producentami energii 
elektrycznej - głównie odnawial-
nej - i odbiorcy energii, którzy chcą 
współpracować ze sobą w celu osią-
gnięcia określonych korzyści. Po-
przez lokalne wytwarzanie energii, 
a  następnie przesyłanie jej na nie-
wielkie odległości oraz odbieranie, 
rozliczanie i  bilansowanie tej ener-
gii elektrycznej lub cieplnej, można 
uzyskać określone oszczędności, 
zarówno miejscowo, jak i  w  skali 
ogólnokrajowego systemu elektro-
energetycznego. Po prostu – dany 
obszar wykorzystuje głównie swoje 
moce wytwórcze, przez co zmniej-
sza wymianę z systemem krajowym. 
To z kolei pozwala na zmniejszenie 
ilości energii przesyłanej na duże 
odległości. Wbrew pozorom, nie 
jest to zadanie łatwe. Przykładowo 
- energia odnawialna, produko-
wana przez elektrownie wiatrowe 
wytwarzana jest wtedy, gdy wieje 
wiatr. A my, odbiorcy, chcielibyśmy 
pobierać ją zawsze, a nie tylko, kiedy 
wieje. Podobnie ze słońcem – faj-
nie jest w  lecie w  południe, gorzej 
w nocy i w zimie. Ktoś może powie-
dzieć: budujmy magazyny energii! 
Super pomysł, ale do momentu gdy 
nie policzy się kosztów takiej inwe-
stycji i  nie nabędzie świadomości, 
że dzisiejsze technologie pozwalają 
jedynie na krótkotrwałe przechowy-
wanie energii. Są one więc skuteczne 
zaledwie przez kilka lub kilkanaście 

godzin, a nie dni czy kwartały. Po-
nadto, dzisiejsze, głównie chemicz-
ne, magazyny energii są „zielone” 
tylko wtedy, gdy je się na zielono po-
maluje – bo poza tym ich produkcja 
to sama chemia i „brudne” techno-
logie. Dlatego należy szukać dedyko-
wanych i niestandardowych rozwią-
zań, które mają szansę sprawdzić się 
na danym, a nie na każdym terenie, 
z takimi, a nie innymi producentami 
i z takimi, a nie innymi odbiorcami 
o  określonym profilu poboru ener-
gii, itd. I  to jest, w wymiarze lokal-
nym, właśnie zadanie dla nas, jako 
Klastra Energetycznego Siechnice.
- Pozostańmy jeszcze chwilę przy 
realiach siechnickich. Jakie obecnie 
korzyści z funkcjonowania naszego 
klastra odnoszą lokalni przedsię-

biorcy i  mieszkańcy gminy? Co 
z perspektywami na przyszłość? 
- Osiągnęliśmy w  wymiarze lokal-
nym znaczną poprawę stanu infra-
struktury elektroenergetycznej, sta-
bilności i  bezpieczeństwa zasilania, 
monitorowania i zautomatyzowania 
pracy sieci. Wiem, że może dla wielu 
brzmi to tajemniczo, ale upraszcza-
jąc mogę zapewnić, że ESV bardzo 
dba o  to, żebyście Państwo zawsze 
mieli energię, żeby prąd płynął sta-
bilnie, a wszelkie odstępstwa, zakłó-
cenia czy awarie, były jak najszybciej 
usuwane. Oczywiście każdy zasilany 
z  sieci ESV mieszkaniec Siechnic 
czy przedsiębiorca może mieć na 
ten temat swoje zdanie, więc proszę, 
oceńcie to Państwo sami. Jeśli bra-
ki w  zasilaniu energią elektryczną 
Wam nie doskwierają – to znaczy, 
że działamy skutecznie. Niedługo, 
w  ramach realizowanego projektu 
SCS - o czym już wspomniałem na 
początku rozmowy - będziecie Pań-
stwo mogli oglądać na smartfonach 
swoje żucie energii, i na tej bazie na 
przykład sami optymalizować 
to zużycie, a tym samym kosz-
ty energii. 
- Pan Prezes będąc człon-
kiem Zarządu Krajowej Izby 
Klastrów Energii i  OZE ma 
na pewno wiedzę o  sytuacji 
w  całej Polsce. Kiedy może-
my spodziewać się w  naszym 
kraju prawdziwego przełomu 

dotyczącego transformacji ener-
getycznej? Co w  niej najbardziej 
przeszkadza? 
- Rzeczywiście od niedawna peł-
nię funkcję członka Zarządu KIKE 
- Krajowej Izby Klastrów Energii 
i  OZE. To ogólnopolska organiza-
cja, zajmująca się promocją i wspie-
raniem inicjatyw klastrowych. Do 
naszych zadań należy m.in. opinio-
wanie różnych aktów prawnych, 
wiążących się z  klastrami energii 
i  energią odnawialną. Bo żeby każ-
dy klaster miał możliwości rozwoju, 
każda władza ustawodawcza i wyko-
nawcza musi wiedzieć i  zrozumieć, 
na czym polega energetyka rozpro-
szona i jakie są jej zalety. I to właśnie 

próbuję robić w  KIKE. Moim 
zdaniem dzisiejszy rynek ener-
getyczny nie tylko w Polsce, ale 
i w całej Europie, jest przeregu-
lowany, a prawdziwego wolnego 

rynku w energetyce jest tyle, co kot 
napłakał. Mógłbym zadawać dzie-
siątki pytań, dlaczego tak jest, a nie 
inaczej i  jedyna odpowiedź spraw-
ców tego faktu brzmiałaby: bo tak. 
Dlatego do odpowiedzi na pytanie, 
jak będzie wyglądać przyszłość 
transformacji, a  mówiąc odważ-
niej, przyszłość energetyki w  Pol-
sce, musiałbym gdzieś zamówić 
albo otrzymać w  prezencie szklaną 
kulę do wróżenia. Niestety ani nie 
widzę żadnego darczyńcy, ani nie 
wiem, gdzie ją zamówić. A mówiąc 
poważnie – osobiście nie jestem 
zwolennikiem transformacji, rozu-
mianej jako rewolucja energetyczna. 
Zdecydowanie wolałbym, żeby była 
to ewolucja energetyczna. Wbrew 
pozorom – różnica ogromna. Tro-
chę upraszczając wydaje mi się, że 
przyszłość rynku energetycznego za 
20, 30 lat to: elektrownie atomowe 
w podstawie produkcji, elektrownie 
gazowe jako uzupełnienie, elektrow-
nie wiatrowe i fotowoltaika jako źró-
dła szczytowe. Tylko problem polega 

na tym, że to wizja właśnie za 20, 30 
lat, a wyłączać elektrownie węglowe 
chcielibyśmy już dziś, albo za chwil-
kę. A  co w  okresie przejściowym 
przez te 20, 30 lat? No i efekty widzi-
my dziś wszyscy i zapewniam Pań-
stwa, że wojna na wschodzie Europy 
to nie jedyna przyczyna, tylko do-
datkowy czynnik, problemów ener-
getycznych Europy. Podsumowując 
uważam, że proces tzw. Transforma-
cji energetycznej powinien być bez-
dyskusyjnie prowadzony, ale w spo-
sób rozważny i  biorący pod uwagę 
nie tylko daleką przyszłość i wielkie 
wizje, ale także dzisiejsze potrzeby 
i możliwości. No i oczywiście koszty. 
- Nad jakimi najciekawszymi pro-
jektami energetycznymi pracuje 
obecnie ESV S.A.?
- Aby sprostać wyzwaniom, któ-
re przed nami stoją, od tego roku 
formalnie powołaliśmy w  naszej 
organizacji Dział B + R (Badania 
+ Rozwój), który zajmuje się inno-
wacyjnymi projektami energetycz-
nymi. Nasza praca przynosi dobre 
efekty. Stworzyliśmy projekt „Ener-
getycznie zintegrowana wielono-
śnikowa mikrosieć, uwzględniająca 
różne technologie wytwarzania 
i  magazynowania energii oraz jej 
bilansowania w  ramach sieci dys-
trybucyjnej operatora”. Ten projekt 
dotyczy właśnie naszej lokalnej sieci 
siechnicko – stanowickiej i  startu-
jemy z  nim w  konkursie w  NCBiR 
(Narodowe Centrum Badań i  Roz-
woju). Kolejny projekt stworzyliśmy 
i  złożyliśmy do Ministerstwa Fun-
duszy i  Polityki Regionalnej pod 
nazwą: „Intencjonalna praca wyspo-
wa w sieci ESV Wisłosan”. Opraco-
wujemy koncepcję budowy 10-cio 
megawatowej farmy fotowoltaicznej 
w sieci ESV. Mamy nadzieję, że cho-
ciaż część z tych projektów za chwilę 
będzie można zrealizować. Ponadto 
koncentrujemy się na wykonywaniu 
profesjonalnych szkoleń, poświę-

conych tworzeniu i  pro-
wadzeniu klastrów energii 
oraz przygotowujemy ana-
lizy dotyczące zasadności 
i  efektywności mechanicz-
nych magazynów energii.
- Dziękuję za rozmowę.

Jan Wawrzyniak

(dokończenie ze str. 1)

Sławomir Nowicki, Prezes Zarządu ESV S.A.: - Osiągnęliśmy 
w wymiarze lokalnym znaczną poprawę stanu infrastruktury 
elektroenergetycznej, stabilności i bezpieczeństwa zasilania, 
monitorowania i zautomatyzowania pracy sieci. 

W Centrali przy ul. Ciepłowniczej w Siechnicach jest 
zatrudnionych prawie połowa pracowników Spółki.

Dzięki między innymi systematycznemu 
monitoringowi i koordynacji zachodzących 
procesów, prąd płynie stabilnie do Klientów, 
a wszelkie zakłócenia czy awarie, są jak 
najszybciej usuwane.

ESV S.A. należy do krajowej czołówki 
firm energetycznych średniej wielkości. 
Prowadzi działalność w ponad 60 
lokalizacjach w całej Polsce.
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LOŻA EKSPERTÓW

Upadłość konsumencka
Rosnące ceny, niestabilny rynek go-
spodarczy oraz galopująca inflacja. 
Te czynniki powodują, że nasze zobo-
wiązania rosną w ogromnym tempie, 
tworząc spiralę zadłużeń. Czy może-
my się jakoś uchronić przed rosną-
cym długiem? 
Jedną z instytucji, której celem jest po-
moc konsumentom – osobom fizycz-
nym nieprowadzącym działalności 
gospodarczej, jest ogłoszenie upadło-
ści. Instytucja ta nie chroni nas wprost 
przed długami, ale może spowodować 
umorzenie części zobowiązań a  to 
z  kolei pozwoli na spłatę pozostałych 
i  wyjście z  spirali zadłużenia. Trzeba 
bowiem pamiętać, że znalezienie się 
w sytuacji finansowej, w której nie je-
steśmy w stanie spłacać swoich zobo-
wiązań, często jest wynikiem niezależ-
nych obiektywnie od nas okoliczności.

O  ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej mogą się ubiegać osoby 

fizyczne, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej. Natomiast, 
aby w  ogóle można było się ubiegać 
o ogłoszenie upadłości, nie wystarczy 
mieć zadłużenia w określonej wysoko-
ści. Osoba ubiegająca się o ogłoszenie 
upadłości, musi znajdować się w stanie 
niewypłacalności, co oznacza stałe 
zaprzestanie spłacania swoich zobo-
wiązań. Domniemywa się, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania 
swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych, jeżeli opóźnienie w  ich 
realizacji przekracza trzy miesiące. 
Nie ma zatem znaczenia, czy dłużnik 
będzie miał jedno zobowiązanie czy 
też kilka, ważne jest, aby zobowiązanie 
nie było spłacane stale. Dodatkowo to 
właśnie ta przesłanka jako jedyna jest 
brana pod uwagę na etapie ogłasza-
nia upadłości. Wówczas nie ma zatem 

znaczenia z jakich powodów doszło do 
niewypłacalności dłużnika, ale nie jest 
to bez znaczenia na dalszych etapach 
postępowania. 

Wniosek o  ogłoszenie upadłości 
co do zasady składa sam dłuż-

nik. Należy go złożyć na urzędowym 
formularzu, który można pobrać ze 
strony internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości, wpisując w  przeglą-
darce internetowej adres: www.gov.
pl/web/sprawiedliwosc/formularze-
-konsumenci-od-24-marca-2020. We 
wniosku należ podać następujące in-
formacje:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszka-
nia, adres oraz numer PESEL dłużni-
ka, a jeżeli dłużnik nie posiada nume-
ru PESEL – inne dane umożliwiające 
jego jednoznaczną identyfikację; 
1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał 
taki numer w ciągu ostatnich dziesię-
ciu lat przed dniem złożenia wniosku; 
2) wskazanie miejsc, w  których znaj-
duje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uza-
sadniają wniosek i ich uprawdopodob-
nienie;
4) aktualny i  zupełny wykaz majątku 
z  szacunkową wyceną jego składni-
ków;
5) spis wierzycieli z podaniem ich ad-
resów i wysokości wierzytelności każ-
dego z nich oraz terminów zapłaty; 
6) spis wierzytelności spornych z  za-
znaczeniem zakresu w  jakim dłużnik 
kwestionuje istnienie wierzytelności; 
wskazanie wierzytelności w spisie wie-
rzytelności spornych nie stanowi jej 
uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych 
na majątku dłużnika wraz z  datami 

ich ustanowienia, w szczególności hi-
potek, zastawów i  zastawów rejestro-
wych;
8) informację o osiągniętych przycho-
dach oraz o kosztach poniesionych na 
swoje utrzymanie oraz osób pozostają-
cych na utrzymaniu dłużnika, w ostat-
nich sześciu miesiącach przed dniem 
złożenia wniosku; 
9) informację o  czynnościach praw-
nych dokonanych przez dłużnika 
w  ostatnich dwunastu miesiącach 
przed dniem złożenia wniosku, któ-
rych przedmiotem były nieruchomo-
ści, akcje lub udziały w spółkach; 
10) informację o  czynnościach praw-
nych dokonanych przez dłużnika 
w  ostatnich dwunastu miesiącach 
przed dniem złożenia wniosku, któ-
rych przedmiotem były ruchomości, 
wierzytelności lub inne prawa, których 
wartość przekracza 10 000 zł; 
11) oświadczenie o  prawdziwości da-
nych zawartych we wniosku.

Do wniosku warto dołączyć wszyst-
kie dokumenty, które potwierdzą 

stan finansowy oraz sytuację osobistą, 
na którą będziemy się powoływać we 
wniosku. Koniecznie zatem trzeba do-
łączyć umowy, na podstawie których 
zostały zaciągnięte długi, wezwania 
do zapłaty, nakazy sądowe, postano-
wienia o wszczęciu egzekucji i zajęcia 
egzekucyjne, a  jeśli wskazujemy, że 
nasza niewypłacalność została spo-
wodowana przez nagłą chorobę, warto 
dołączyć dokumentację medyczną po-
twierdzającą sytuację zdrowotną. 

Opłata od wniosku wynosi 30 zł, 
lecz należy pamiętać, że koszty 

całościowe postępowania upadłościo-
wego, to rząd kilku tysięcy złotych. 
Warto wiedzieć również, że wniosek 

o  upadłość konsumencką, może zo-
stać oddalony przez sąd wobec osoby 
fizycznej, jeśli w  czasie dziesięciu lat 
wstecz przed złożeniem wniosku była 
już prowadzona upadłość konsumenc-
ka, niemniej została ona umorzona 
z  innych powodów, aniżeli z  uwagi 
na wniosek samego konsumenta oraz 
w  stosunku do osoby fizycznej, jeśli 
w  czasie dziesięciu lat wstecz przed 
wnioskiem, w  poprzednim upadło-
ściowym postępowaniu został uchylo-
ny plan spłat. 

Po uwzględnieniu wniosku o  ogło-
szenie upadłości Sąd wydaje po-

stanowienie w tym przedmiocie i wy-
znacza syndyka. Powstaje plan spłaty 
wierzytelności, w  którym sąd ustali 
czy do niewypłacalności doszło wsku-
tek umyślnych działań lub rażącego 
niedbalstwa. Sąd ustala również w ja-
kim zakresie zobowiązania zostaną 
umorzone oraz przez jaki okres dłuż-
nik będzie zobowiązany spłacać zobo-
wiązania. Jeżeli do powstania niewy-
płacalności doszło bez winy dłużnika 
lub wskutek nieumyślności, podsta-
wowy okres realizacji planu spłaty 
wierzycieli wynosi 3 lata. Sąd może 
jednak skrócić ten okres do 2 lat lub 1 
roku. Ale jeżeli do niewypłacalności 
doprowadzono umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa, plan spłaty wie-
rzycieli będzie realizowany w  okresie 
od 3 do 7 lat. Następnie po stwierdze-
niu przez sąd wykonania planu spłat 
wierzycieli wszystkie nieuregulowane 
zobowiązania zostaną umorzone. 

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 mają Państwo dodatkowe pytania, 
związane 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. 

POŻYTECZNA  
ROZRYWKA

Spotkajmy się i pograjmy!
 (dokończenie ze str. 1)

Akcja „Spotkajmy się, pograjmy! jest wspólną inicjatywą polskich 
Klubów Gier Planszowych. Ukierunkowana jest na krajowe 
środowiska lokalne z intencją promowania gier planszowych, jako 
dobra kultury dostępnego dla każdego, a jednocześnie świetnego 
narzędzia budującego relacje międzyludzkie – rodzinne, 
sąsiedzkie, międzypokoleniowe. 

Organizatorzy wydarzenia w Siech-
nicach, zaplanowali je na niedzielę 

11.09.2022r. w  godzinach 11-17, na 
siechnickim rynku. „Spotkajmy się, 

pograjmy!”, to akcja bliźniacza dla 
niemiecko-austriacko-szwajcarskiej 
inicjatywy „Stadt Land Spielt!”, 
realizowanej dla osiągnięcia po-
dobnych celów. Tym samym polska 
odsłona planszówkowego hobby zo-
stanie włączona w szerszą, między-
narodową perspektywę.

- Przyjdźcie dla ludzi i dla plan-
szówek - zachęca Bartosz Te-
ichert, entuzjasta i hobbysta gier 
planszowych, wolontariusz przy 
Stowarzyszeniu Druga Runda 
z Wrocławia, od kilku lat tworzący 
przestrzeń do grania w gry planszo-
we w Gminie Siechnice. – Będziecie 
mogli poznać ludzi, którzy z pasją 
opowiedzą wam o grach planszo-
wych, zaproponują gry, w które 
będziecie mogli zagrać na miejscu, 
z chęcią wytłumaczą zasady.

Co jeszcze będzie się działo w Siech-
nicach? Na miejscu ma funkcjono-
wać wypożyczalnia gier z obszernej 
biblioteczki Klubu Orbita Gier. Pod-
czas wydarzenia odbędzie się turniej 
w grę “Sobek”, współorganizowany 
z  wydawnictwem Hobbity. Warto 
zaznaczyć, że będzie to inaugura-
cja sezonu turniejowego w  tę grę! 
Kolejna atrakcja - wyzwanie growe 
z  nagrodami ufundowanymi przez 
wspierające inicjatywę wydawnic-
twa. Więcej szczegółów będziecie 
mogli znaleźć na stronie wydarzenia 
na Facebook’u. 

Spotkania z  grami planszowymi, 
organizowane są w  Siechnicach 
od 5 lat. Początkowo klub nazy-
wał się Czwartkowe Rozdania, ale 
od początku 2021 roku mocno się 
przeorganizował i  zmienił szyld 
na Klub Gier Planszowych “Orbita 

Gier”. Systematycznie do świata gier 
planszowych byli wciągani kolejni 
mieszkańcy gminy dzięki współ-
pracy z  Centrum Kultury w  Siech-
nicach oraz pomocy Stowarzyszenia 
Druga Runda. Owocami wspólnych 
działań są nie tylko cotygodnio-
we spotkania klubu, ale także inne 
wydarzenia, takie jak dwie edycje 

Szkolnego Dnia Gier Planszowych 
czy Aktywny Dzień Dziecka w  SP 
nr 2 w Siechnicach, Nocny Maraton 
Gier Planszowych w ramach obcho-
dów Dni Siechnic, Planszówki w Bi-
bliotece. 

Fot. Bartosz Teichert
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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

• 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
• 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

Osiem uli, a w nich setki 
tysięcy pszczół, obok łąka 
kwietna by owady miały gdzie 
się pożywić, w perspektywie 
pyszny miód. Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu 
zdecydował się na otwarcie 
drugiej uczelnianej pasieki. 
To efekt współpracy uczelni 
oraz Biura Parlamentu 
Europejskiego. ONZ szacuje, 
że pszczoły zapylają aż 71 ze 
stu gatunków roślin, dzięki 
którym uzyskujemy 90 proc. 
żywności na świecie. Ich rola 
w ekosystemie jest ogromna! 
Gdyby owady zapylające 
zniknęły, dla świata 
oznaczałoby to katastrofę, nie 
tylko ekologiczną.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym 
dobrze o  tym wiedzą. Badania 
pszczół i  ich produktów są pro-
wadzone od wielu lat. Uczelniani 
naukowcy należą do grona najlep-
szych znawców pszczelich zwy-
czajów i problemów zdrowotnych 
tych owadów w kraju. Już w 2016 
roku otworzono pasiekę dydak-
tyczno-pokazową w Stacji Badaw-
czo – Dydaktycznej na wrocław-
skich Swojczycach. Ta modelowa 
nowoczesna pasieka jest wyko-
rzystywana w dydaktyce i w bada-

niach. W dwudziestu ulach miesz-
kają pszczele rodziny – jedna na 
jeden ul. Niedawno została otwar-
ta druga pasieka. Drewniane ule 
stoją na terenie Wydziału Biologii 
i  Hodowli Zwierząt UPWr. przy 
ul. Kożuchowskiej na wrocław-
skim Biskupinie.

- Zamieszkało u nas osiem pszcze-
lich rodzin, którym stworzyliśmy 
idealne warunki. Przed pasieką 
wysialiśmy łąkę kwietną, by nie 
zabrakło im pożywienia, obok 
mają mini park dzięki czemu nie 
będzie im za gorąco, bo ule stoją 
w zacienionym miejscu. A dodat-
kowo studenci skupieni w  Stu-

denckim Kole Naukowym Pszcze-
larzy „APIS” zapewniają im stały 
nadzór i opiekę – mówi dr Paweł 
Migdał, opiekun koła.

Pasieka powstała w  ramach pro-

jektu Europejska Pasieka Miejska 
(European Bee Garden), który 
doskonale wpisuje się w  strategie 
uczelni oraz w unijną strategię na 
rzecz bioróżnorodności.

– Parlament Europejski od lat ak-
tywnie działa na rzecz ochrony 
pszczół i  owadów zapylających 
– nie bez przyczyny. Te owady 
mają bowiem kluczowe znaczenie 
dla działalności rolniczej w  Unii 
Europejskiej – opowiada Leszek 
Gaś, dyrektor Biura Parlamentu 
Europejskiego we Wrocławiu. Do-
daje, że aby zatrzymać dynamicz-
ny spadek liczebności pszczół, 
obserwowany w  ostatnich latach, 

Unia Europejska pracuje nad 
uregulowaniem polityki stoso-
wania środków ochrony roślin – 
m.in. poprzez sukcesywną walkę 
o  ograniczenie wykorzystywania 
przez rolników pestycydów, które 

zabijają nie tylko szkodniki nisz-
czące uprawy, ale również owady 
zapylające.

Dodatkowo na terenie uczelnia-
nej pasieki przewidziano ścieżkę 
dydaktyczną „Pszczeli Zakątek”, 
sfinansowaną przez Komisję Eu-
ropejską w  ramach programu 
Erasmus+ z  międzynarodowego 
projektu dydaktycznego „Beegen. 
Łączenie pokoleń pszczelarzy”. 
Projekty tablic dydaktycznych 
opracowane zostały przez stu-
dentów Koła Naukowego APIS, 
a  ścieżka dydaktyczna służyć ma 
zarówno studentom jak i okolicz-
nym spacerowiczom.

- Zależało nam również, aby kam-
pania o roli pszczół w ekosystemie 
trafiła do najmłodszych, dlatego 
zorganizowaliśmy praktyczne 
warsztaty dla 140 uczniów szkół 

podstawowych na terenie Dolnego 
Śląska. Liczymy, że uda się wzbu-
dzić w  najmłodszych nie tylko 
zaciekawienie światem owadów, 
ale uwrażliwić ich na przyrodę – 
mówi prof. Barbara Król z UPWr.

Dodaje, że podczas warsztatów 
dzieci budowały hotele dla owa-
dów zapylających, z  czego część 
została w  ich szkołach a  14 zain-
stalowano na terenie Europejskiej 
Pasieki Miejskiej.

Wszystkie warsztaty przeprowa-
dzone zostały przez studentów 
UPWr – Anią Tomańską i Anitę 
Skorpuską pod nadzorem me-
rytorycznym i  organizacyjnym 
pracowników Wydziału Biologii 
i Hodowli Zwierząt – prof. Barba-
ry Król i dr Pawła Migdała.

Projekt Europejskiej Pasieki Miej-
skiej i  działań towarzyszących 
(projekt i  organizacja bazy roślin 
miododajnych wokół pasieki, or-
ganizacja warsztatów dla dzieci 
ze szkół podstawowych, przeglądy 
i  zabiegi uli, organizacja konfe-
rencji), realizują studenci kierun-
ków zootechnika, biologia i medy-
cyna weterynaryjna pod ścisłym 
organizacyjno-merytorycznym 
nadzorem pracowników UPWr – 
specjalistów z zakresu pszczelnic-
twa: prof. Adama Romana, prof. 

Pawła Chorbińskiego i  dr. Pawła 
Migdała, specjalisty od roślin - dr 
Sylwii Wierzcholskiej, i  koordy-
nującej realizację całego projektu 
prof. Barbary Król. 

MM 
Fot. Tomasz Lewandowski

Jak już informowaliśmy na 
terenie naszej gminy w Świętej 
Katarzynie Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowe „TECHNO” Spółka Jawna 

też przymierzała się do reali-
zacji - choć na mniejszą skalę 

- podobnego pomysłu. Zielone 
powierzchnie w swoim bezpo-

średnim otoczeniu, firma chcia-
łaby przekształcić w tzw. „bomby 
łąkowe” z całą gamą naturalnych 

roślin. Dodatkowo planowane jest 
ustawienie pszczelich uli. (jeśli 
ktoś ma odpowiednie doświad-

czenie oraz umiejętności proszo-
ny jest o kontakt ze spółką). 

- To wciąż aktualne zamierzenie 
- potwierdza Cezary Ziomek, 

menedżer w „TECHNO” .

Pyszny miód 
w zasięgu ręki

KWIETNE ŁĄKI I ULE


