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ardzo dziękuję za obec-
ność na dzisiejszej, uro-
czystej sesji Rady Miasta 
i Gminy Prochowice. 
Jest to dla mnie świa-

dectwo pewnej wspólnoty myśli, 
działań i dążeń. Dobra współpraca 
sprawia, że nasza gmina rozwija się, 
wyznaczamy sobie ambitne plany 
i realizujemy nowe przedsięwzięcia.
 Do tegorocznych zadań, któ-
re chcę przypomnieć, należą:
• zakończenie kanalizacji w Mierzo-

wicach
• remonty dachów budynków ko-

munalnych oraz na obiektach 
użytku społecznego – na Gim-
nazjum i na zapleczu sportowym 
przy stadionie w Prochowicach

• remonty elewacji budynków ko-
munalnych

• budowa chodników na terenie 
miasta oraz nowych nawierzchni 
dróg

• przygotowanie i wyposażenie czte-
rech placów zabaw, a także uzu-
pełnienie istniejących

• podniesienie poziomu zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego 
poprzez prace melioracyjne, a to 
również dzięki funkcjonowaniu 
w naszej gminie jedynej w powie-
cie spółki wodnej

• remonty w placówkach oświato-
wych.

 Praca, której jeszcze nie 
widać, ale która zabiera ogrom-

nie dużo czasu 
i środków, to 
przygotowanie 
dokumentacj i 
dla wielu inwe-
stycji. Zresztą, 
nie tylko doku-
mentacji tech-
nicznej, ale rów-
nież wniosków 
o dofinansowa-
nie, ponieważ 
bez środków 
zewnętrznych 
realizacja wielu 
zadań nie byłaby 
możliwa. Przy-
gotowaliśmy się 
w ten sposób 
do wdrożenia 

między innymi do takich zadań, jak 
rewitalizacja parku w Prochowicach 
(z sukcesem, ponieważ mamy już 
środki), utworzenie mieszkań komu-
nalnych w budynku po starej przy-
chodni, inwestycje drogowe, tu m.in. 
na chodnik w ulicy Jaworowskiej, 
przebudowę Legnickiej oraz drogi 
w Lisowicach.
 Dzięki środkom finanso-
wym pozyskanym 
z programów ze-
wnętrznych oraz 
Fundacji KGHM 
Polska Miedź zre-
alizowaliśmy liczne 
projekty, choć war-
to w tym momen-
cie podkreślić, że 
na wsiach dużym 
wsparciem dla ini-
cjatyw społecznych 
był fundusz sołec-
ki. Dowodem może 
być choćby plac 
zabaw w Golance 
Dolnej, świetlica 
w Dąbiu czy Rogo-
wie Legnickim.
 W planach 
mamy jeszcze wie-
le innych zadań, 
które wkrótce za-
pewne ucieszą 
mieszkańców mia-
sta i gminy.

 Rok 2015 obfitował również 
w wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym i oświatowym. Świętowali-
śmy 25 – lecie samorządu teryto-
rialnego, 50 – lecie funkcjonowania 
placówki oświatowej, w której znaj-
duje się Gimnazjum; tradycyjnie 
zorganizowaliśmy Międzynarodo-
wy Integracyjny Plener Plastyczny 
i Międzynarodowy Turniej Tańca 
Towarzyskiego, święto plonów i Dni 
Prochowic, Dzień Edukacji Narodo-
wej z koncertem kresowym, wieczór 
romansu polsko – rosyjskiego, Mi-
kołajki i Prochowickie Betlejem.
 Za ten dobry 2015 rok, za 
piękną i owocną współpracę ser-
decznie dziękuję: p.Tadeuszowi 
Samborskiemu – wicemarszałkowi 
woj. dolnośląskiego, p.Janinie Ma-
zur – Staroście oraz Zarządowi po-
wiatu legnickiego, Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska, 
Powiatowemu Urzędowi Pracy, Fun-
dacji KGHM, Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej.
 Codziennie przekonuję się 
także, że mogę liczyć na ogromne 
zaangażowanie i wsparcie organi-
zacji, instytucji i firm działających 

na terenie miasta i gminy. Myślę tu 
szczególnie o służbach, czyli Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Policji i służ-
bie zdrowia; organizacjach: Kole 
Sybiraków, PTTK oddział Ziemi Pro-
chowickiej, oddziale PZW, Lokalnej 
Grupie Działania Łęgi Odrzańskie, 
stowarzyszeniu Chór Dnia Jednego, 
klubach sportowych; placówkach 
kulturalnych i oświatowych, opiece 
społecznej, prezesach firm i spółek; 
księżach z parafii Prochowice i Kawi-
ce.
 Ciepłe i szczególnie ważne 
dla mnie podziękowania kieruję do 
pracowników Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Prochowicach. Każdego dnia 
dowodzicie Państwo, że tworzymy 
twórczy i zaangażowany zespół.

 Kiedy przy choince dokona-
liśmy już podsumowania minionego 
okresu, czas na życzenia na Nowy 
2016 Rok. Życzmy sobie zatem, aby 
przyniósł on wiele radości, powodze-
nie w realizacji zamierzeń, spokój 
i poczucie, że każdy dzień może roz-
kwitać w naszych rękach.

B

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice p. Alicji Sielickiej  
podczas uroczystej sesji na zakończenie 2015 roku. 

Kwiaty dla babci ! Dziadek ma święto ! 

Ty Babciu, dla gromadki wnuków kochających
jesteś podporą, przykładem i siłą…
Kto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną
opowie ci twój dziadek.

Więc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach
kwiatków były tysiące, 
dla każdej babci oraz dla dziadka 
róże, tulipany, prezenty pachnące.

W styczniu obchodzimy piękne rodzinne uroczystości nazwane w kalendarzu 
Dniem Babci i Dniem Dziadka. Wszystkim, którzy już taką rolę życiową ćwi-
czą, życzę zdrowia i pokładów ciepła, którego tak potrzeba, aby dzieci wyro-
sły na dobrych, życzliwych dorosłych. Wnukom zaś życzę, aby potrafili do-
cenić skarbnicę doświadczeń, którą dysponuje starsze pokolenie. Wystarczy 
pamięć, wierszyk, kwiatek, a nawet rozmowa telefoniczna, aby w styczniu 
zaświeciło słońce uśmiechu. 

Burmistrz MiG Prochowice 
Alicja Sielicka

Witaj szkoło!
























