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więcej str. 3

Miło nam poinformować, że 
Gmina Prusice, jako Lider Pro-
jektu wraz z Gminą Żmigród, 
Wołów i Milicz pozyskała do-
finansowanie w wysokości 
ponad 6,5 mln zł na zadanie 
„Budowa dróg rowerowych  
w powiecie trzebnickim, mili-
ckim i wołowskim”, z czego na 
Gminę Prusice 1,9 mln zł.

PoNAd 6,5 mlN ZŁ NA Budowę 
ściEżEk rowErowych PoZyskANE!

NowA siEdZiBA BychowA 
urocZyściE oTwArTA!

Włodarze pięciu samorządów powiatu trzeb-
nickiego i wołowskiego w osobach Burmi-
strza Miasta i Gminy Prusice, a tym samym 
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin 
Bychowo Igora Bandrowicza, Sekretarza 
Gminy Trzebnica Daniela Buczaka, Burmi-
strza Żmigrodu Roberta Lewandowskiego, 
Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza 
Poprawy oraz Burmistrza Wołowa Dariu-
sza Chmury dokonali w piątek 25 listopada  
2016 roku przecięcia wstęgi i uroczystego 
otwarcia nowego budynku Związku Gmin 
„Bychowo” oraz Zakładu Wodociągowego 
Związku Gmin Bychowo. 

więcej str. 15

Gmina Prusice po raz kolejny osiąga wielki sukces. Stała się jedną  
z najbardziej rozwiniętych gmin. Z pośród 23 kandydatów Gmina 
Prusice zajęła pierwsze miejsce w rankingu gmin miejsko-wiejskich 
do 10 tys. mieszkańców i wyprzedziła swoich pozostałych kandy-
datów dużą rozbieżnością. Jest to wielki sukces dla mieszkańców,  
jak i dla samego Burmistrza, który włożył masę pracy w to, aby jego 
wspólnota była przyjazna oraz otwarta dla każdego.

GmiNA PrusicE
NA SZCZYCIE!

więcej str. 4

iNwEsTycjE droGowE 
w GmINIE PruSICE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 od Strupiny do Sko-
kowej i budowa chodników w Skokowej, przebudowa dróg 
gminnych w Borowie, w Kaszycach, w Pietrowicach Małych 
oraz Krościnie Małej i Prusicach na ul. Krótkie, to inwestycje 
drogowe zrealizowane w Gminie Prusice w 2016 roku. Nato-
miast do realizacji czekają przebudowa drogi w Chodlewku  
i w Piotrkowicach oraz w Skokowej drogi wojewódzkiej od 
przejazdu kolejowego do szkoły na długości 150 metrów. 

więcej str. 8-9

EskorTA PiŁkArZy Z lks 
dolPAsZ skokowA!

PArk diNoZAurA w PrusicAch
więcej str. 5

świąTEcZNiE, mikoŁAjkowo  
i BożoNArodZENiowo 
NA ryNku w PrusicAch… 

sTyPENdiA ZA wyBiTNE osiąGNięciA 
w NAucE i sPorciE wręcZoNE

więcej str. 18
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Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania
od Mieszkańców całej Gminy.

Jak sam informuje, będzie odpowiadał na nie
w możliwie szybkim czasie.

Odpowiedzi udzielane będą na pytania dotyczące kompetencji
Burmistrza i jego obowiązków służbowych.
Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.

Kontakt do Burmistrza :
tel. 71 312 62 24, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl, GG: 3207895

urząd miasta i Gminy w Prusicach
Prusice 55-110, Rynek 1, tel. 71 312 62 24, fax: 71 312 62 29, e-mail:prusice@prusice.pl

Burmistrz Igor Bandrowicz  tel. w.66  i.bandrowicz@prusice.pl
Sekretarz Grzegorz Terebun  tel. w. 65  g.terebun@prusice.pl
Skarbnik Teresa Czaniecka  tel. w.45  t.czaniecka@prusice.pl

kAdry:
 Bożena Hrycak w.46 b.hrycak@prusice.pl

rEfErAT orGANiZAcyjNy:
Biuro rady: 
 1. maria Zientarska w. 55 m.zientarska@prusice.pl
sekretariat: w.61, 60; prusice@prusice.pl
 1. Danuta Seredyńska
 2. Patrycja Szustak 

rEfErAT BudżETu i oPŁAT lokAlNych:
księgowość:
 1. Aleksandra Kiepul w.53 a.kiepul@prusice.pl 
 2. Natalia wlazło w.53 n.wlazlo@prusice.pl 
 3. magdalena Żyża w.51 m.zyza@prusice.pl 
Podatki:
 1. Barbara Kowalczyk w.72 b.kowalczyk@prusice.pl 
 2. Barbara Piotrowska w.44 b.piotrowska@prusice.pl 
 3. Paulina Popowicz w.88 p.wojtyra@prusice.pl 
 4. Iwona Sowa w.71 i.sowa@prusice.pl 
oświata :
 1. Barbara Krzyżak w.43 b.krzyzak@prusice.pl 
 2. Alicja Hady w.51 a.hady@prusice.pl 
 3. Anna radota w.51 a.radota@prusice.pl

od redakcji …
Z przyjemnością przekazujemy mieszkańcom naszej Gminy kolejny nowy numer 
Biuletynu informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”. 
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o pozyskaniu przez 
Gminę Prusice, lidera partnerskiego projektu budowy ścieżek rowerowych dofi-
nansowania w wysokości ponad 6,5 mln zł na wybudowanie ponad 22 km ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Prusice, Żmigród, milicz oraz Wołów. 
Samorząd prusicki po raz kolejny odniósł sukces, tym razem Gmina Prusice zna-
lazła się na pierwszym miejscu w rankingu gmin miejsko-wiejskich do 10 tys. 
mieszkańców w Konkursie Zrównoważonego rozwoju jednostek Samorządu 
terytorialnego.
ostatnie miesiące w Gminie Prusice to czas realizacji wielu działań, projektów  
i inwestycji, a także dbanie o dalszy rozwój Gminy Prusice i jakość życia jej miesz-
kańców. Będzie można przeczytać materiały o zrealizowanych inwestycjach 
drogowych, m.in. w Borowie, w Kaszycach Wielkich, w Pietrowicach małych,  
w Krościnie małej, Skokowej, Strupinie czy też Prusicach oraz o planowanych 
inwestycjach w Piotrkowicach oraz chodlewku, a także Skokowej. Zakończono 
również budowę siedziby Związku Gmin Bychowo oraz Zakładu Wodociągowego  
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Związku Gmin Bychowo, a także planuje się realizować inwestycje związane z fotowoltaiką, 
przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz budową Punktu Selektywnej Zbiórki odpa-
dów Komunalnych w Krościnie małej. 
W tym numerze będzie również okazja do przeczytania i obejrzenia fotorelacji z wydarzeń 
kulturalno – sportowych oraz uroczystości, które miały miejsce w ostatnim czasie na tere-
nie Gminy Prusice, takich jak: 11 listopada, Gminne mikołajki i jarmark Bożonarodzeniowy 
oraz 5. Bieg w Poszukiwaniu Św. mikołaja czy akcja Prusice Biegają. 
nie zabraknie również materiałów edukacyjnych i sportowych, z których będzie można się 
dowiedzieć kto otrzymał stypendia ufundowane przez marzenę i Krzysztofa Gradeckich, 
członków klubu golfowego Gradi Golf club oraz kto brał udział w eskorcie piłkarzy na mecz 
WKS Śląsk Wrocław z legia Warszawa na murawę Stadionu miejskiego we Wrocławiu. 
W związku z tym, że  nadchodzi czas Świąt Bożego narodzenia i nowego roku w tym 
miejscu składamy wszystkim naszym czytelnikom najserdeczniejsze życzenia. 
Zapraszamy wszystkich czytelników do współtworzenia Prusice24.

jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przestawiony na łamach prasy lokal-
nej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.

Życzymy miłej lektury!! 

rEfErAT iNwEsTycji, 
ochroNy środowiskA i rolNicTwA:
 1. wiktor Lubieniecki w.43 w.lubieniecki@prusice.pl 
Gospodarka przestrzenna:
 1. mirosław Janicki w.52 m.janicki@prusice.pl
 2. małgorzata Słota w.52 m.slota@prusice.pl
Gospodarka komunalno – mieszkaniowa:
 1. Krystyna Lis w.50 k.lis@prusice.pl
Budownictwo i inwestycje:
 1. Jacek Jaskuła w.87 j.jaskula@prusice.pl 
 2. Sebastian Trojan w.37 s.trojan@prusice.pl
rolnictwo i gospodarka nieruchomościami:
 1. Adela Socha w.42 a.socha@prusice.pl
ochrona środowiska:
 1. Bernadeta Biniek w.54 b.biniek@prusice.pl 
 2. Anna Cieśla w.54 a.ciesla@prusice.pl

rEfErAT fuNdusZy ZEwNęTrZNych:
 1. Dorota Leń w.86 d.len@prusice.pl 
 2. Agata Chuchrak w.38 a.chuchrak@prusice.pl 
 3. marzanna Jurzysta–Ziętek w.38 m.zietek@prusice.pl 

rEfErAT sPrAw oBywATElskich:
 1. Hubert Olszewski w.39 h.olszewski@prusice.pl 
 2. Dorota Karkosz w.56 d.karkosz@prusice.pl
urząd stanu cywilnego:
 Alicja woźniak w.58 a.wozniak@prusice.pl
Zamówienia publiczne:
 Kamil Leśniak w.47 k.lesniak@prusice.pl
 Karolina Szachniewicz w.36 k.szachniewicz@prusice.pl 

informatyk
 Paweł Grzyb w.77 p.grzyb@prusice.pl
 Bartosz Kurzepa w.77 b.kurzepa@prusice.pl

Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych
 maksymilian Szary, w.38 m.szary@prusice.pl

Punkt informacji Turystycznej
 Klaudia Tarnowska w.78, k.tarnowska@prusice.pl

PoNAd 6,5 mlN ZŁ 
NA Budowę ściEżEk rowErowych 
PoZyskANE!
Miło nam poinformować, że Gmina Prusice, jako Lider Projektu wraz z Gminą Żmigród, Wołów 
i Milicz pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 mln zł na zadanie „Budowa dróg ro-
werowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”, z czego na Gminę Prusice 1,9 mln zł. 
Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 w ramach OSI Dolina Ba-
ryczy. Dofinansowany wniosek jest pierwszym etapem partnerskiego przedsięwzięcia. Plano-
wana realizacja budowy ścieżek rowerowych to lata 2017-2018. 

Na terenie Dolnego Śląska powstanie Dolnoślą-
ska Autostrada rowerowa, która będzie liczyła 
ponad 150 km, przebiegała przez Gminę Pru-
sice i łączyła ze sobą trzy powiaty: trzebnicki, 
milicki i wołowski.

…Od pomysłu do realizacji…

– Pełniąc funkcję Wicestarosty Powiatu Trzeb-
nickiego miałem okazje obserwować rozbu-
dowę infrastruktury rowerowo – biegowej nie 
tylko na Dolnym Śląsku, ale także w różnych 
regionach w całym kraju. Powiat Trzebnicki 
jest idealnym miejscem lokalizacji tego typu 
infrastruktury – opowiada Burmistrz Prusic 
Igor Bandrowicz, Lider Projektu budowy ście-
żek rowerowych, dodając: – Kiedy postanowi-
łem ubiegać się o funkcję Burmistrza Miasta  
i Gminy Prusice w wyborach samorządowych  
w 2010 roku jednym z filarów mojego progra-
mu wyborczego była budowa ścieżek rowero-
wych na terenie Gminy Prusice. Po wyborach 
w 2010 roku sprawy potoczyły się dość szyb-
ko. Podczas spotkania ze starostą powiatu 
milickiego Piotrem Lechem i starostą powiatu 
trzebnickiego Robertem Adachem postano-
wiliśmy zrealizować wspólny projekt budowy 
ścieżek rowerowych, które połączą Wrocław  
z Doliną Baryczy poprzez Kocie Góry, a także 

Gmina Prusice jest Liderem budowy Dolnośląskiej 
Autostrady Rowerowej o długości ponad 150 km

staną się fundamentem rozwoju turystyki week-
endowej na naszym terenie. Do naszego pro-
jektu zaprosiliśmy gminy: Trzebnica, Żmigród, 
Oborniki Śląskie i Wołów. W kwietniu 2012 roku 
wspólnie z pozostałymi samorządami pod-
pisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji 
partnerskiego projektu w sprawie budowy ście-
żek rowerowych. Każda z gmin biorąca udział  
w projekcie na trasie ścieżki rowerowej będzie 
chciała pokazać najciekawsze atrakcje tury-
styczne, daje to niewątpliwie duże możliwości 
promocji. Liderem projektu jest gmina Prusice, 
co ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ 
od lat stawiam na rozwój aktywnego trybu ży-
cia. Mamy już Prusickie Centrum Fitness, Orliki, 
Orzełki, realizujemy kolejne projekty związane 
z budową boisk, rozwojem życia na terenach 
wiejskich, itp. Kolejnym krokiem jest budowa 
ścieżek rowerowych. Jako miłośnik jazdy ro-
werem oraz biegania niejednokrotnie sam na-
trafiałem na brak zaplecza do uprawiania tego 
typu aktywności. Wiem, że wielu mieszkańców 
gminy, chętnie skorzysta z nowej infrastruktury. 
Wierzę więc, że nowe ścieżki pozwolą na jesz-
cze większy rozwój tych dyscyplin sportowych, 
przyczynią się również w znacznym stopniu do 
większej możliwości poznania naszej pięknej 
okolicy, a także poprawią bezpieczeństwo po-
ruszania się po naszych powiatach. 

Połączenie północy Wrocławia 
przez Prusice z Miliczem

Nowa ścieżka połączy się z już istniejącą ścieżką 
rowerową przebiegającą wzdłuż drogi nr 5 na 
wysokości miejscowości machnice. w okolicach 
miejscowości Będkowo zostanie skierowana 
do Trzebnicy, a następnie przez Nowy Dwór 

skieruje się na teren gminy Prusice, gdzie bę-
dzie przebiegać przez miejscowości Pawłów 
Trzebnicki i wszemirów do stolicy naszej gminy.  
Tu nastąpi rozgałęzienie w kierunku Skokowej,  
a następnie do Obornik Śląskich i wołowa. Dru-
ga część przebiegnie w kierunku Żmigrodu, 
a następnie do milicza, gdzie połączy się z ist-
niejącą już ścieżką rowerową. Zaprojektowana 
ścieżka połączy ze sobą trzy powiaty: trzebni-
cki, milicki i wołowski. 

Pozyskano ponad 6,5 mln zł 
na ponad 22 km ścieżek rowerowych

–  Koszt całej inwestycji to ok. 70 mln zł. Wspólnie 
z samorządowcami w celu stworzenia montażu 
finansowego na tak ogromne przedsięwzięcie 
sięgamy po środki z Unii Europejskiej – pod-
kreśla Lider Projektu, dodając: - Udało nam się 
właśnie pozyskać pierwsze środki unijne na 
wspólną inwestycje. Z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 otrzymamy ponad 6,5 mln zł 
wspólnie z Gminą Żmigród, Wołów i Milicz. 

w ramach pierwszego etapu zadania powstanie 
22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów,  
w tym w Gminie wołów na trasie wołów – mo-
jęcice, w Gminie Prusice – od wszemirowa przez 
Prusice, Pietrowice małe i Ligotkę do Dobrosła-
wic (do granicy z Gminą Żmigród), a następnie 
przez Przedkowice – Powidzko – Kanclerzowice 
– Żmigród do milicza.

Inwestycja w głównej mierze będzie prze-
biegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąsko-

torowej przez powiat milicki i trzebnicki,  
a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej  
nr 311 obsługującej ruch na relacji wołów-mal-
czyce przez Lubiąż, przebiegających przez po-
wiat wołowski.

– Na terenie Gminy Prusice w ramach pierw-
szego etapu budowy ścieżek rowerowych po-
wstanie  ich 6,5 km – zaznacza Burmistrz Igor 
Bandrowicz: – Na fragmencie ścieżki na trasie 
Wszemirów – Ligotka do Dobrosławic powsta-
ną również PIT STOPY typu B – miejsca posto-
jowe – 2 w Prusicach oraz 1 we Wszemirowie, 
a także dwa PIT STOPY typu C w Pietrowicach 
Małych i w Ligotce. Docelowo na terenie Gminy 
Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowero-
wych i 8 PIT STOPÓW.

Całkowita wartość dofinansowanego pro-
jektu to 9 093859,48 zł, z czego kwota wy-
datków kwalifikowalnych to 7 747 742,50 zł. 
Natomiast otrzymane dofinansowanie z re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
wynosi 6 585 581,12 zł – 85 %.

Wartość wydatków obejmujących Gminę Pru-
sice to 2 308712,50 zł, z czego otrzymane dofi-
nansowanie to 1 962 405,63 zł – 85%.

– Otrzymane dofinansowanie to dopiero począ-
tek, gdyż tak duże przedsięwzięcie składa się 
z wielu etapów stworzenia całego montażu fi-
nansowego. Partnerstwo będzie składało kolej-
ne wnioski o środki zewnętrzne na to zadanie. 
Najbliższy wniosek w ramach RPO WD – będzie 
składany na początku 2017 roku – podkreśla Li-
der Projektu – W tym miejscu bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim samorządowcom oraz pra-
cownikom urzędów, którzy są zaangażowani  
w projekt budowy ścieżek rowerowych, za 
ogrom pracy i wysiłku włożonego w przygoto-
wanie dofinansowanego projektu. 

Dorota Leń

Pomysł budowy ścieżki rowerowej zrodził się 
w 2010 roku podczas spotkania Burmistrza 
Igora Bandrowicza ze starostą powiatu milickiego 
Piotrem Lechem i starostą powiatu trzebnickiego 
Robertem Adachem

W ramach I etapu na terenie Gminy Prusice powstanie 6,5 km ścieżek rowerowych, a docelowo ok. 42 km
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GmiNA PrusicE 
NA SZCZYCIE!
Gmina Prusice po raz kolejny osiąga wielki sukces. Stała się jedną z najbardziej rozwiniętych gmin. Z pośród 23 kandydatów Gmina Pru-
sice zajęła pierwsze miejsce w rankingu gmin miejsko-wiejskich do 10 tys. mieszkańców i wyprzedziła swoich pozostałych kandydatów 
dużą rozbieżnością. Jest to wielki sukces dla mieszkańców, jak i dla samego  Burmistrza, który włożył masę pracy w to, aby jego wspólno-
ta była przyjazna oraz otwarta dla każdego.

w tym roku po raz kolejny wyłoniono zwy-
cięzców konkursu Zrównoważonego roz-
woju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
ranking został stworzony na podstawie kilku 
najważniejszych wskaźników, które są nie-
zbędne aby gmina mogła się jak najlepiej 
rozwijać, m.in.: odsetek mieszkańców korzy-
stających z oczyszczalni ścieków czy saldo 
migracji. Celem konkursu było wyłonienie 
gminy, która najlepiej spełniła te kryteria.

– Cieszy nas fakt, że nasza gmina znalazła się 
na szczycie, i stała się jedną z najbardziej roz-
winiętych, to prestiż i duża promocja nasze-
go samorządu. Jesteśmy dumni z tego tytułu 
– powiedział burmistrz Igor Bandrowicz.

Co tak naprawdę decyduje o byciu na szczy-
cie? Jest wiele powodów dla których ludzie 
chcą osiedlać się właśnie tu. Jako gmina 

Jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz, cieszy nas fakt, że Gmina Prusice 
znowu znalazła się na szczycie, bo to prestiż i duża 
promocja naszego samorządu.

PODZIękOWANIA OD HODOWcóW
GOłęBI POCzTOWYCh

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz otrzymał podziękowania 
od prusickiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 

za wsparcie finansowe. 

dbamy o rozbudowę infrastruktury technicz-
nej, służącej społeczeństwu. Staramy się, by 
urząd był przyjazny dla mieszkańców i przed-
siębiorców, a urzędnicy pomagali wszystkim 
w załatwianiu formalności. Chcemy, aby nasi 
mieszkańcy wspólnie mogli się dzielić swo-
imi propozycjami. mamy na swoim koncie 
bardzo dużo zrealizowanych inwestycji ta-
kich jak: Prusicki Obiekt multifunkcyjny, mul-
titeka, Prusickie Centrum  Fitness, budowa 
i remonty dróg, oświetlenia, budowa oraz 
doposażenie świetlic, inwestycje sprzyjające 
dzieciom: między innymi place zabaw i boi-
ska oraz inwestycje sprzyjające mieszkań-
com.

Jak stwierdził włodarz gminy Igor Bandro-
wicz: – Niezbędne dla rozwoju  są inwestycje, 
które mają ogromny wpływ na to, aby gmi-
na mogła się rozwijać. Kolejną ważną rzeczą 

jest przedsiębiorczość czy saldo migracji, nie 
wszystkie gminy mają wysoki wskaźnik salda 
migracji, nam się akurat udało go uzyskać. 
Wkład własny również odgrywa ważną rolę 
w prowadzeniu takiej wspólnoty

Wielkim sukcesem dla Gminy stało się rów-
nież zajęcie 13. miejsca w  rozwoju na ca-
łym Dolnym Śląsku, w której znalazło się aż 
55 samorządów oraz zajęcie 106. miejsca  
w całej Polsce.

Daniela Bacańska

Poniżej prezentujemy pełną listę kandyda-
tów konkursu Dolnośląskich gmin miejsko-
wiejskich do 10 tys. mieszkańców.
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382
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Prusice (3) 

Olszyna (3) 

Stronie Śląskie (3) 

Międzybórz (3) 

Prochowice (3) 

Mieroszów (3) 

Pieńsk (3) 

Lądek-Zdrój (3) 

Niemcza (3) 

Radków (3) 

Złoty Stok (3) 

Węgliniec (3) 

Bardo (3) 

Przemków (3) 

Głuszyca (3) 

Wąsosz (3) 

Wleń (3) 

Wiązów (3) 

Szczytna (3) 

Mirsk (3) 

Świerzawa (3) 

Międzylesie (3) 

Lubomierz (3) 
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DOLNOŚLĄSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

trzebnicki 

lubański 

kłodzki 

oleśnicki 

legnicki 

wałbrzyski 

zgorzelecki 

kłodzki 

dzierżoniowski 

kłodzki 

ząbkowicki 

zgorzelecki 

ząbkowicki 

polkowicki 

wałbrzyski 

górowski 

lwówecki 

strzeliński 

kłodzki 

lwówecki 

złotoryjski 

kłodzki 

lwówecki 
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6540

7623
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9198
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Miejsce
w rankingu

PArk
Gmina Prusice w budżecie na rok 2017 zabez-
pieczyła środki w wysokości 200 000 tys. zł 
na realizacje pierwszego etapu budowy no-
wego  miejsca rekreacji dla rodzin z dziećmi, 
jakim będzie plac zabaw ,,Park Dinozaura’’. 
Nowa inwestycja powstanie na terenie daw-
nego basenu na ulicy. młynarskiej, do której 
będzie prowadzić nowa droga oraz ścieżka 
rowerowa zaprojektowana w 2015 roku wraz 
z oświetleniem. 

Na terenie powstanie również wodny Plac 
Zabaw, tor do jazdy na rowerze tzw. PumP-
TrACK, zestaw do ćwiczeń zewnętrznych 
Street workout oraz ogród z ławkami parko-
wymi.

diNoZAurA
w PrusicAch
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ŚwIąTECZNIE, mIKOłAJKOwO I BOŻONArODZENIOwO 
NA ryNku w PrusicAch
6 Mikołajów, 4 śnieżynki i elfy, 1300 paczek 
od Św. Mikołaja dla dzieci, ponad 9000 
pierogów, wigilijny barszcz, 295 biegaczy, 
którzy znaleźli św. Mikołaja, szereg pro-
duktów lokalnych, wyrobów rękodzielni-
czych i ozdób oraz stroików świątecznych 
w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego 
na stoiskach przygotowanych przez Sto-
warzyszenia, Sołectwa i jednostki gminne, 
uroczyste włączenie choinki, występy świą-
teczne uczniów ze Szkół Gminy Prusice, 

świąteczne występy uczestników warszta-
tów w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prusicach oraz grupy harcerskiej Zuchy 
Ogniste Chochliki i losowanie prezentów 
specjalnych ufundowanych przez Radnych 
Miasta i Gminy Prusice… tak w skrócie 
można podsumować największe Gminne 
Mikołajki i Jarmark Bożonarodzeniowy  
w powiecie trzebnickim, który odbyły się 
w sobotę 3 grudnia 2016 roku na Rynku  
w Prusicach.

W świąteczny klimat na Rynku w Prusicach wszystkich zgromadzonych wprowadziły występy świąteczne uczniów ze Szkół Gminy Prusice

Mimo mroźnej pogody Zuchy Ogniste Chochliki rozgrzały zebraną publiczność przed sceną

Wydano ponad 9000 pierogów świątecznych przygotowanych przez pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy Prusice, Panią Sołtys Grażynę Wirecką z mieszkańcami Krościny Wielkiej, pracowników  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach oraz Zakładu Wodociągowego ZG Bychowo, 
a także mieszkańców Gminy Prusice

6 Mikołajów rozdało ponad 1300 paczek 
najgrzeczniejszym dzieciom z Gminy Prusice

Choinka w sercu Miasta i Gminy Prusice 
została uroczyście z fajerwerkami odpalona

6 Mikołajów, 4 śnieżynki i elfy rozdawały prezenty na Rynku w Prusicach 
na największym Mikołaju w powiecie trzebnickim

Pyszne potrawy świąteczne z rybom w różnych postaciach było można spróbować na stoisku 
Stowarzyszenia 17 Stawów ze Świerzowa

U Stowarzyszenia „Borówek” na najmłodszych 
czekały warsztaty ze zdobienia pierniczków

Pyszne wypieki i pierniki świąteczne, a także wspaniałego grzańca serwowało Stowarzyszenie Skokowiak

U Stowarzyszenia „Borówek” na najmłodszych czekały warsztaty ze zdobienia pierniczków

Na stoisku Punktu Przedszkolnego Orlika w Skokowej można było nabyć piękne ozdoby świąteczne

Nagrody w ramach losowania trafiły także do najmłodszych szczęśliwców

Najlepsze stoiska Stowarzyszeń i Sołectw zostały nagrodzone w konkursie na Stoisko, a także otrzymały 
wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz p.o. Dyrektora GOKiS Pawła Grzyba

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
wszystkim zgromadzonym na Gminnych 
Mikołajkach  i Jarmarku Bożonarodzeniowym 
złożył najlepsze życzenia świąteczne

Wśród dzieci odbierających paczki od św. Mikołaja 
rozlosowano interesujące nagrody ufundowane 
przez Radnych Miasta i Gminy Prusice



Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 6/2016 | Grudzień 2016 r.aKtualnoŚci� Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 6/2016 | Grudzień 2016 r. aKtualnoŚci �

Borów mA Nową droGę!
Pod koniec listopada 2016 roku dokonano od-
bioru przebudowy drogi gminnej o długości 
ponad 0,5 km w miejscowości Borów, na którą 
samorząd prusicki dzięki staraniom Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice pozyskał środki finan-
sowe w wysokości 150 tys. zł w ramach Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2016. 
Całkowita wartość inwestycji to 241810,03 zł. 

– Droga gminna w Borowie była w tragicznym 
stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeń-
stwu i życiu uczęszczającym po niej – podkreśla 
Burmistrz Igor Bandrowicz.

Dzięki projektowi udało się przebudować dro-
gę gminną, a tym samym poprawić bezpie-

czeństwo mieszkańców Sołectwa Borów oraz 
uczestników ruchu korzystających z tej drogi. 

– W ramach zadania wykonano nawierzch-
nię asfaltową wraz z poboczami oraz zjaz-
dami – opowiada Sebastian Trojan, pracow-
nik prusickiego magistratu nadzorujący 
inwestycję dodając: – Oczyszczono rów, wyko-
nano odwodnienia z korytek betonowych, wy-
konano przepust oraz oznakowanie pionowe  
wraz z poręczami ochronnymi. 

Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Cał-
kowita wartość zadania to 241 810,03 zł, z czego  
150 000,00 zł to dotacja, którą samorząd prusicki 

pozyskał w ramach Dolnośląskiego Funduszu Po-
mocy Rozwojowej 2016 z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

Mieszkańcy Sołectwa Borów w końcu mają wy-
remontowaną i przebudowaną drogę o którą 

Mieszkańcy Borowa mają przebudowaną drogę na długości ponad 0,5 km 

walczyli od lat i było to ich marzeniem, a wła-
dze Gminy Prusice po raz kolejny potwierdziły 
że Marzenia Mieszkańców Gminy Prusice stają 
się rzeczywistością. 

DL

droGi w PiETrowicAch mAŁych i kAsZycAch wiElkich 
PrZEBudowANE
Na początku grudnia zostały zakończone i ode-
brane kolejne dwie inwestycje drogowe w naszej 
gminie w Pietrowicach Małych i w Kaszycach 
Wielkich. Na te inwestycje samorząd prusicki 
dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Pru-
sice Igora Bandrowicza pozyskał dotację ze środ-
ków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

w Pietrowicach małych zostały przebudowane 
trzy fragmenty drogi o długości 1,8 km, w tym 
również droga do oczyszczalni ścieków. Na 
jezdni została wykonana nawierzchnia asfal-
towa wraz z poboczami oraz zjazdami, a także 
wykonano oznakowanie pionowe.

Wśród przebudowanych fragmentów drogi w Pietrowicach Małych 
znalazła się również droga do oczyszczalni ścieków

W Kaszycach Wielkich przebudowano drogę na odcinku 0,18 km długości

wykoNANo mAŁE iNwEsTycjE w krościNiE mAŁEj 
i w PrusicAch NA ul. króTkiEj

Jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusi-
ce Igor Bandrowicz, dzięki dobrej współpracy 
pomiędzy Gminą Prusice a firmą Budimex S.A. 
udało się zrobić dwie małe inwestycje w miej-
scowości Krościna Mała i w Prusicach na ul. 
Krótkiej o łącznej wartości 90 tys. zł. 

w ramach zadań została przebudowana dro-
ga gminna w miejscowości Krościna mała na 
długości 100 mb oraz przebudowano 150 mb 
drogi gminnej w miejscowości Prusice na ul. 
Krótkiej. Na obu inwestycjach wykonano na-
wierzchnię asfaltową. Całkowita wartość zada-

100 mb drogi gminnej w Krościnie Małej zostało 
przebudowane dzięki dobrej współpracy Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice z firmą Budimex

Na ulicy Krótkiej w Prusicach przebudowano 150 mb 
drogi gminnej

nia to 90 000,00 zł, z czego 76 533,96 zł pokryte 
w ramach porozumienia dzięki dobrej współ-
pracy z firmą Budimex. Natomiast 13 466,04 zł 
to wkład własny Gminy Prusice. 

– W tym miejscu chciałbym osobiście podzię-
kować przedstawicielowi firmy Budimex, który 
nadzorował projekt – zaznacza włodarz Gminy 
Prusice dodając: – Podziękowania należą się 
również Sebastianowi Trojanowi, pracowniko-
wi magistratu odpowiedzialnemu za inwesty-
cje.

ST, DB

wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i mostów KOBYLArNIA S.A. 
Całkowita wartość zadania to 531 465,26 zł,  
z czego 376 155,00  zł to dotacja którą samorząd 
prusicki pozyskał w ramach zadań na ochronę, 
rekultywację i poprawa jakości gruntów rolnych 
z urzędu marszałkowskiego województwa Dol-
nośląskiego.

Natomiast firma COLAS Polska sp. z. o.o. prze-
budowała drogę w Kaszycach wielkich o dłu-

gości 0,18 km za 72 504,70, z czego 37 800,00 zł 
to dotacja którą samorząd prusicki pozyskał  
w ramach zadań na ochronę, rekultywację i po-
prawa jakości gruntów rolnych z urzędu mar-
szałkowskiego województwa Dolnośląskiego. 
w ramach zadania wykonano nawierzchnię 
asfaltową wraz z poboczami oraz zjazdami,  
a także oznakowanie pionowe.

ST, DB

droGA w skokowEj od PrZEjAZdu 
do sZkoŁy ZosTANiE PrZEBudowANA!
Miło nam poinformować, że 150 metrów dro-
gi od przejazdu kolejowego w Skokowej do 
Szkoły Podstawowej zostanie przebudowane  
w 2017 roku dzięki staraniom Burmistrza Mia-
sta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, a dzieci 
będą mogły się bezpiecznie poruszać na tym 
odcinku. Samorząd prusicki w ramach Progra-
mu Modernizacji dróg wojewódzkich pozyskał 
środki na ten cel z Dolnośląskiej Służby Dróg  
i Kolei we Wrocławiu z budżetu samorządu wo-
jewództwa w wysokości 307 500,00 zł. Całkowi-
ta wartość inwestycji to 410 000,00 zł. 

DL

droGA wojEwódZkA 
skokowA – sTruPiNA 
PrZEBudowANA!
Mieszkańcy Skokowej i Strupiny oraz przejezdni korzystający z drogi wojewódzkiej nr 342 
na trasie Strupina – Skokowa mogą się już po niej bezpiecznie i komfortowo poruszać, 
gdyż kluczowa inwestycja została zakończona, a droga została przebudowana na długoś-
ci ponad 2,5 km od miejscowości Strupina do przejazdu kolejowego w Skokowej, a także 
wybudowano chodniki  w Skokowej. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Prusice 
wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

w lutym 2016 roku Gmina Prusice przekazała 
plac budowy wykonawcy przebudowy dro-
gi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Strupina 
– Skokowa wraz z chodnikami w Skokowej. 
Ta długo wyczekiwana inwestycja realizowa-
na była wspólnie przez Gminę Prusice i Dol-
nośląską Służbę Dróg i Kolei, która zarządza 
drogami wojewódzkimi. Obecnie mieszkań-
cy obu miejscowości i nie tylko mogą korzy-
stać z nowej drogi i chodników w Skokowej. 

– W ramach zadania przebudowana została 
jezdnia na odcinku 2,538 km wraz z pobo-
czami oraz wybudowano chodnik o długości 
617 mb wraz z zjazdami i skrzyżowaniami, 
oczyszczono rowy, wybudowano kanaliza-
cję deszczową i pochylnię dla pieszych oraz 
wykonano oznakowanie poziome i pionowe 
wraz z poręczami ochronnymi – opowiada  
Sebastian Trojan, pracownik prusickiego ma-
gistratu nadzorujący inwestycję. 

wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i mostów KOBYLArNIA S.A. 
Całkowita wartość zadania to 2 269539,16 zł, 
z czego środki DSDiK to 1 990 229,93 zł,  
a wkład Gminy Prusice to 279 309,23 zł. 

– Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prusi-
ce szczególnie tych najmłodszych, to dla mnie 
priorytet, dlatego cieszę się, że doszliśmy do 
porozumienia z DSDiK w sprawie remontu 
tego właśnie odcinka drogi wojewódzkiej. Jej 
stan pozostawiał wiele do życzenia. Budowa 
chodników w znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo dzieci chodzących tą drogą 
do szkoły. Niezbędny był również kapitalny 
remont jezdni, która była w fatalnym stanie. 
To wszystko się udało zrobić, jednak na tym 
nie poprzestaniemy – mówi Burmistrz Igor 
Bandrowicz.

DL, DB

Mieszkańcy Skokowej zyskali nie tylko nową przebudowaną drogę wojewódzką, 
ale także wybudowano chodniki

Kluczowa inwestycja Strupina – Skokowa została zrealizowana

mIESZKAńCY PIOTrKOwIC I CHODLEwKA 
Będą miEli PrZEBudowANE droGi!
Gminie Prusice udało się w 2016 roku pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 760 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na przebudowę drogi gminnej  
w miejscowości Chodlewko oraz w miejscowości Piotrkowice. Całkowita wartość obu inwestycji 
to ponad 1,3 mln zł, zaś czas realizacji to lata 2017-2018.

Samorząd prusicki cały czas inwestuje w infra-
strukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetle-
nie drogowe to najbardziej oczekiwane inwe-
stycje przez mieszkańców Gminy Prusice, na 
które władze samorządu prusickiego na czele 
z Burmistrzem miasta i Gminy Prusice Igorem 
Bandrowiczem starają się pozyskiwać środki 
zewnętrzne. 

– Udało nam się pozyskać dofinansowanie  
z PROWU na przebudowę dróg w Piotrkowi-
cach i w Chodlewku – opowiada Burmistrz mia-
sta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: 
– Mieszkańcy tych obu miejscowości zyskają 
nową infrastrukturę drogową. 
w ramach inwestycji w Piotrkowicach ma zo-
stać przebudowana droga gminna na odcinku 
0,5 km, znajdująca się przy świetlicy wiejskiej 
oraz szkole podstawowej. Planowany koszt 
inwestycji to 630 637,14 zł, zaś otrzymane do-
finansowanie z Programu rozwoju Obszarów 
wiejskich będzie wynosić 377 960,00 zł. 

Natomiast w Chodlewku zostanie przebudowa-
ne 660 m drogi. Planowany koszt inwestycji to 
kwota rzędu 674 293,00 zł, z czego przyznane 
dofinansowanie 386 186,00 zł.

Obie inwestycje będą realizowane w latach 
2017–2018. Pierwszym etapem obu zadań bę-
dzie wykonanie dokumentacji projektowej na 
początku 2017 roku, a następnie wyłonienie 
wykonawcy inwestycji drogowej.

– Obie inwestycje do realizacji wynikają z mo-
jego programu wyborczego na lata 2014–2018 
dla poszczególnych miejscowości – zaznacza 
włodarz Gminy Prusice, kontynuując: – Bez-
pieczeństwo Mieszkańców to jeden z moich 
głównych priorytetów stąd też kładziemy duży 
nacisk na inwestycje w infrastrukturę drogową 
i chodniki. 

DL

W Piotrkowicach zostanie przebudowana droga przy świetlicy wiejskiej i Szkole Podstawowej

Mieszkańcy Chodlewka zyskają 660 m nowej przebudowanej drogi
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ProjEkT E-mocNi wyBrANy do dofiNANsowANiA!
Miło nam poinformować, że projekt, w którym 
samorząd prusicki jest jednym z Partnerów 
– pn. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści” przygotowany przez partnerstwo 
w składzie Fundacja Aktywizacja, Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
Polski Związek Głuchych (oddział łódzki)  
i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
został wybrany do dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
w ramach Działania 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Partnerski projekt podczas oceny merytorycz-
nej uzyskał 77% wymaganych punktów, co 
pozwoliło na uznanie go za projekt najwyżej 
ocenione spośród wszystkich złożonych wnio-
sków, gdyż otrzymał 131 pkt. i znalazł się wśród 
4 dofinansowanych wniosków, na 16 złożonych 
projektów z całej Polski. Planowany termin 
podpisania umowy z ministerstwem Cyfryzacji 
to 30 grudnia 2016 roku. 

Koszt całkowity projektu to 15 993 550,00 zł, zaś 
wnioskowane dofinansowanie to 14 582 945,80 zł. 

Na Gminę Prusice w ramach projektu przypada 
297 500,00 zł.

– W ramach projektu w Gminie Prusice po-
wstanie Gminne Partnerstwo Cyfrowe na 
rzecz edukacji cyfrowej, a Mieszkańcy nabę-
dą umiejętności komputerowo–cyfrowe – za-
znacza Burmistrz miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. 
w najbliższych miesiącach na przełomie stycz-

nia / lutego Partnerstwo wyłoni e-mocarzy  
i trenerów lokalnych, którzy będą prowa-
dzić szkolenia z podniesienia kompetencji  
cyfrowych u mieszkańców, które rozpoczną się 
na przełomie kwietnia/maja 2017 roku. 

DL

foTowolTAikA w PrusicAch cZyli jAk GmiNA PrusicE 
ChCE STAć SIę NIEzAlEżNą ENERGETYCzNIE
Gmina Prusice od 2015 roku prowadzi inten-
sywne działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza oraz niezależności energetycznej. 
Pracę rozpoczęto od stworzenia Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice 
– dokumentu, który zanalizuje możliwości 
pozyskiwania energii w naszej gminie z od-
nawialnych źródeł energii oraz umożliwi 
aplikowanie o środki zewnętrze w tej właśnie 
dziedzinie. Analiza przeprowadzona pod-
czas tworzenia planu wykazała fotowoltaikę,  
jako najważniejszy czynnik mogący ograni-
czyć emisję CO2 na terenie naszej Gminy. 

Fotowoltaika to dziedzina nauki, która zajmu-
je się przetwarzaniem światła słonecznego na 
energię elektryczną, a paneli fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną nie należy 
mylić z kolektorami solarnymi służącymi do 
ogrzewania wody.

Pierwszym działaniem mającym już bardzo re-
alnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza 
oraz podniesienie niezależności energetycznej 
Gminy Prusice było złożenie wniosków o dofi-
nansowanie na dwa zadania: montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz budowę farmy fotowoltaicznej 
na terenie Gminy Prusice.

– Dzięki dobremu i odpowiednio szybkiemu 
przygotowaniu się do projektów Gmina Prusice 
wyprzedziła wszystkie samorządy i pozyskała 
na budowę farmy oraz montaż paneli na czte-
rech świetlicach wiejskich i trzech budynkach 
użyteczności publicznej w Prusicach blisko  
2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 – zaznacza Burmistrz Igor Bandro-
wicz.

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną 
na świetlicach wiejskich w Zakrzewie, Piotrko-
wicach, Brzeźnie i Górowej, a także na dachach 
Orlika w Pawłowie Trzebnickim oraz  w Prusi-
cach na Zespole Szkół, a także nowo wybudo-
wanej siedzibie Związku Gmin Bychowo przy 
ul. Kolejowej. Powstałe instalacje pozwolą na 
produkcję 150 mwh, co w znacznym stopniu 
wpłynie na niezależność energetyczną tych bu-
dynków oraz ograniczy koszty związane z wy-
datkami na energię elektryczną Gminy Prusice. 

Dzięki realizacji drugiego projektu – budowy 
farmy fotowoltaicznej – na terenie Prusickie-
go Parku Przemysłowego powstanie instalacja  
o mocy około 0,5 mw będąca w stanie wypro-
dukować 430 mwh rocznie. wytworzona na 
farmie energia w znacznym stopniu zmniejszy 
wydatki Gminy Prusice na energię elektryczną 
np. oświetlenia ulicznego.

Jednak to nie koniec projektów z odnawialny-
mi źródłami energii w Prusicach. Gmina Prusice 
wspólnie z Polskim Solarem będzie się ubiegać 
o dofinansowanie montażu paneli fotowolta-
icznych na budynkach prywatnych dla zainte-
resowanych mieszkańców Gminy. 

– Wiem jak ważnym wydatkiem w domowym bu-
dżecie jest rachunek za energię, dlatego w celu 
jego zmniejszenia postanowiłem przeprowadzić 
badanie zapotrzebowania montażu paneli fo-
towoltaicznych na domkach jednorodzinnych. 
Chęć przystąpienia do programu zgłosiło blisko 
150 rodzin, dlatego postanowiłem zaaplikować 
w imieniu mieszkańców o środki zewnętrzne  
na ten cel w wysokości 85% – dodaje Burmistrz 
Bandrowicz.

Dzięki realizacji projektów fotowoltaicznych  
w Gminie Prusice powstaną instalacje produku-
jące energię elektryczną zarówno na potrzeby 
mieszkańców jak i magistratu. 

Oszczędności powstałe dzięki projektom bę-
dzie można przeznaczyć na nowe inwestycje, 
a Prusice staną się symbolem niezależności 
energetycznej na skalę województwa. 

Kamil Leśniak

Blisko 150 rodzin zainteresowanych jest montażem 
paneli fotowoltaicznych na swoich dachach. 
Gmina Prusice wspólnie z Polskim Solarem będzie 
się ubiegać o dofinansowanie na ten cel. 

sTAcjA kolEjowA w skokowEj

Gmina Prusice planuje uporządkować teren 
wokół stacji kolej w Skokowej. W ramach pro-
jektu „Park & Ride” zaplanowano budowę 
parkingów z obu stron stacji dla 94 samo-
chodów, wiat dla 40 rowerów i 20 motocykli.  
Ma powstać również nowy przystanek au-
tobusowy oraz zostaną zmodernizowane 
istniejące dojazdy. Samorząd prusicki zło-
żył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji  
z Unii Europejskiej – Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA wyraziły zgodę 
na tę inwestycję oraz deklarują przekazanie 
Gminie terenu na własność. Budowa parkin-
gów ma zostać ukończona w 2018 roku. 

BęDzIE JAK NOWA!

Stacja kolejowa w Skokowej do 2021 roku zostanie 
zmodernizowana i powstaną m.in. komfortowe 
poczekalnie dla podróżnych

Do końca 2018 roku przy stacji PKP w Skokowej 
mają powstać parkingi dla 94 samochodów, wiat 

dla 40 rowerów i 20 motocykli

Jednak o komforcie podróżowania decyduje 
także obsługa podróżnych na stacji, a więc po-
czekalnia, toalety i inne usługi. 

Zarząd PKP PLK SA zdecydował, że Stacja Sko-
kowa zostanie włączona do projektu moderni-
zacyjnego, współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Na modernizację 11 stacji kolejowych w woje-
wództwach dolnośląskim i opolskim zostanie 
przeznaczone 69,33 mln zł. 

w Skokowej powstaną dwie komfortowe po-
czekalnie dla podróżnych, w tym jedna ogrze-

wana, toalety, pokój dla matki z (małymi) dzieć-
mi oraz kasa biletowa. Będą dostępne także 
inne usługi (sklepik oraz bar) prowadzone na 
zasadzie ajencyjnej. 

Pozostałe pomieszczenia w budynku będą rów-
nież wyremontowane i udostępnione na cele 
publiczne. Na wykonanie prac modernizacyj-
nych wymagane jest pozwolenie na budowę, 
dlatego zakończenie projektu przewidziane 
jest na początek 2021 roku.

wiktor Lubieniecki

EkoGmiNA cZyli EkoNomicZNiE i EkoloGicZNiE 
W GmINIE PRuSICE
Samorząd prusicki na początku grudnia złożył wnioski o dofinasowanie do budowy  przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Prusice oraz trzech lokalnych oczysz-
czalni ścieków dla części miejscowości Zakrzewo, Chodlewko i Brzeźno w ramach podziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” obję-
tego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo 
ważnym aspektem dla rozwoju naszej gminy. 
Budowa sieci kanalizacyjnej na większości jej 
obszaru jest nieopłacalna. Duże rozproszenie 
budynków zwiększa długość sieci i koszty eks-
ploatacyjne. Są tereny, na których kanalizacja 
nigdy nie powstanie. 

– Właśnie dla takich terenów najlepszymi roz-
wiązaniami są przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.  W miejscowościach poza aglomeracją 
prusicką dotychczas najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem są kosztowne w eksploatacji  
i najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpły-
wowe, czyli tzw. szamba – zaznacza Burmistrz 
miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, do-
dając: – Dlatego zachęcałem mieszkańców 

miejscowości leżących poza terenem aglome-
racji prusickiej do wzięcia udziału w projekcie 
dotyczącym dofinansowania do budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Chęć wzięcia 
udziału zdeklarowało ponad 400 gospodarstw 
domowych. Cieszy nas tak duże zainteresowa-
nie. Świadczy to o dużej świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców naszej gminy. 

Zastosowanie nowoczesnej technologii jest 
korzystne nie tylko dla środowiska, ale również 
dla naszego budżetu. Przydomowe oczysz-
czalnie ścieków jakie planujemy zastosować to 
pełno biologiczne, działające na bazie techno-
logii SBr z wykorzystaniem napowietrzanego, 
niskoobciążonego osadu czynnego. Częstotli-
wość wywozu osadu przy pełnym obciążeniu 

Ponad 400 gospodarstw domowych z terenu Gminy Prusice jest zainteresowane 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

nie może być większa niż raz na 12 miesięcy. 
Aby zapewnić trwałość materiałową urządze-
nia będą wykonane z materiału odpornego 
na agresywne środowisko np. z tworzyw lub 
stali nierdzewnej. Oczyszczalnie ścieków będą 
sterowane automatycznie przez co obsługa 
oczyszczalni będzie bardzo prosta. 

Ponadto złożyliśmy wnioski o dofinansowanie 
trzech zbiorczych oczyszczalni ścieków ze zło-
żem tarczowym, obrotowym dla części miej-
scowości Zakrzewo (bloki) oraz Chodlewko  
i Brzeźno ze stacjami zlewczymi. 

Agata Chuchrak 

GmiNA PrusicE sTArA się o środki NA Budowę 
PSZOKA w krościNiE mAŁEj
Samorząd prusicki w czwartek 15 grudnia 
2016 roku złożył wniosek o dofinansowa-
nia w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Środo-
wisko i zasoby, Działanie 4.1 Gospodarka 
odpadami. Typ projektu 4.1.A Projekty 
dot. Punktów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK) na budowę 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Prusice w Krościnie 
Małej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. u. z 2016 roku, poz. 250 z 
póź. zm.) Gmina Prusice jest zobowiązana 
do utworzenia i utrzymania punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK). w związku z tym samorząd prusicki 
złożył wniosek o dofinansowanie, którego 
kluczowym celem jest jest budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w miejscowości Krościna mała.

w ramach zadania zostanie wybudowany 
budynek socjalno-magazynowy wraz z zago-

spodarowaniem terenu. Ponadto w ramach 
projektu planuje się zakup niezbędnego wy-
posażenia m.in.: kontenery do selektywnego 
zbierania odpadów, pojazdy specjalistyczne 
do transportu odpadów, a także inny nie-
zbędny sprzęt potrzebny do wyposażenia 
pomieszczeń socjalno – magazynowych.

Całkowita wartość złożonego projektu to ok. 
2 mln zł, z czego maksymalny poziom dofi-
nansowania z unii Europejskiej na poziomie 
projektu wynosi nie więcej niż 85% kosztów 
kwalifikowanych. 

Aktualnie funkcjonujący PSZOK działa na ul. 
Polnej w Prusicach, w związku z tym, że jest 
to teren dzierżawiony przez Gminę Prusice 
ekonomicznie uzasadnione jest wybudowa-
nie PSZOKa na działce gminnej. 

Nowy PSZOK zapewniłby łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy, znajdował-
by się w Krościnie małej tuż przy drodze kra-
jowej nr 5. 

PSZOK mieszkańcom gminy zapewni selek-
tywne przyjmowanie odpadów komunal-
nych, m.in. takich jak:  opakowania z two-
rzyw sztucznych, papier, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumula-
tory, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpa-
dy komunalne i inne. 

Bernadeta Biniek

Gmina Prusice stara się o pozyskanie środków unijnych 
na budowę PSZOKA w Krościnie Małej w celu dalszej 
prawidłowej segregacji śmieci.
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PRuSICE WSKAzuJESz 
w roZwój GmiNy
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz zaprasza Mieszkańców Gminy Prusice do wzięcia udziału  
w konkursie meldunkowym „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ”, który trwa od 1 listopada  
2016 roku do 28 lutego 2017 roku i jest skierowany do osób fizycznych. Nagrodą główną w konkursie jest LAPTOP 
o wartości 4000,00 zł, której losowanie odbędzie się 15 marca 2017 roku, zaś wśród nagród miesięcznych znajdują 
się: tablet, miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness oraz podwójne zaproszenia do Prusickiego Obiektu 
Multifunkcyjnego na dowolny seans filmowy, które będą losowane do 5 każdego miesiąca. Także dla najaktywniej-
szych Sołectw przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Celem konkursu meldunkowego „PRUSICE WSKAZUJESZ 
W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ”, jest zachęcenie osób 
nie posiadających meldunku na pobyt stały, a zamieszku-
jących na terenie Gminy Prusice do spełnienia obowiązku 
meldunkowego, czyli zameldowania się zgodnie z faktycz-
nym miejscem zamieszkania. wskutek tego Gmina będzie 
miała możliwość pozyskania dodatkowych środków finan-
sowych.

Co miesiąc od naszych pensji pobierany i odprowadzany 
do urzędu Skarbowego jest podatek dochodowy. Prawie 
38 proc. daniny, którą płaci fiskusowi każda pracująca oso-
ba, trafia do samorządu, jako ustawowy udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, czyli właśnie z PIT.

– Są osoby, które wprowadzają się do naszej gminy i ko-
rzystają z lokalnej infrastruktury, systemu edukacji czy też 
oferty kulturalnej, ale podatki płacą w miejscu poprzed-
niego zamieszkania. Wszystko dlatego, że nie zgłaszają 
fiskusowi swojej przeprowadzki – opowiada Burmistrz 
miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: – Dlate-
go tak ważne jest, żebyśmy byli zameldowani i płacili po-
datki w tym miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy.  
To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później budowa 
dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli oraz przygotowanie 
atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

meldując się – przyczyniasz się do rozwoju naszej gminy, 
gdyż część podatku (PIT), który płacisz, wraca do naszego 
budżetu.

ważne jest żeby wszyscy zamieszkujący na terenie Gminy 
Prusice, którzy z różnych powodów nie dokonali zamel-
dowania rozliczali się w urzędzie Skarbowym w Trzebnicy 
składając zgłoszenie ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne 
osoby fizycznej będącej podatnikiem (formularz i regula-
min konkursu dostępny jest na stronie: www.prusice.pl 
w zakładce „KONKurS mELDuNKOwY – PruSICE wSKA-
ZuJESZ w rOZwÓJ GmINY INwESTuJESZ!” oraz w urzę-
dzie miasta i Gminy w Prusicach.)

dlA koGo PrZEZNAcZoNy jEsT koNkurs?

konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w 
okresie od 1 listopada 2016 roku do 28 lutego 2017 
roku:
1. zameldują się po raz pierwszy na pobyt stały na te-

renie Gminy Prusice
2. złożą w w/w okresie we właściwym sobie urzędzie 

Skarbowym formularz ZAP-3, w którym oświadczą, że 
zamieszkują na terenie Gminy Prusice. 

konkursem nie są objęte osoby dokonujące prze-
meldowania w obrębie Gminy Prusice, osoby poniżej  
18 roku życia oraz osoby dokonujące zameldowania 
na pobyt czasowy.

co jEsT wAruNkiEm ucZEsTNicTwA 
w koNkursiE?

warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Se-
kretariacie urzędu miasta i Gminy w Prusicach wypełnio-
nego i podpisanego formularza konkursowego wraz z:
• kserokopią poświadczenia zameldowania na pobyt 

stały wydanego przez referat Ewidencji Ludności. 
• kserokopią formularza ZAP-3.

co TrZEBA ZroBiĆ, ABy ZAmEldowAĆ się NA Po-
ByT sTAŁy w GmiNiE PrusicE?

Aby dokonać zameldowania na pobyt stały należy przy-
gotować następujące dokumenty:
1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobi-

sty, paszport).
2. Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi 

wieczystej). 
3. Druk zgłoszenia pobytu stałego.

co możNA wyGrAĆ Biorąc udZiAŁ w koNkursiE?

Nagrodą główną w konkursie jest laptop o wartości  
4 000,00 zł.

Nagrody miesięczne:

1. Tablet.
2. miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness.
3. Podwójne zaproszenia do Prusickiego Obiektu multi-

funkcyjnego na dowolny seans filmowy.

kiEdy Będą losowANE NAGrody?

Nagrody miesięczne losowane będą do 5 każdego mie-
siąca.

Losowanie nagrody głównej odbędzie się 15 marca  
2017 r.

więcej informacji na temat konkursu można uzyskać  
w urzędzie miasta i Gminy w Prusicach oraz pod nr tele-
fonu 71 312 62 24 wew. 38 u Pani Marzanny Jurzysta-
Ziętek

mJZ, DL

iNwEsTujEsZ!

NAGrody miEsięcZNE w koNkursiE mElduNkowym wręcZoNE
Burmistrz miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz w środę 7 grudnia 2016 roku wręczył 
nagrody za miesiąc listopad w konkursie mel-
dunkowym Gminy Prusice „PrusicE wskA-
ZujEsZ w roZwój GmiNy iNwEsTujEsZ”. 

Pierwsze losowanie nagród zostało przeprowa-
dzone przez komisję konkursową w siedzibie 
urzędu miasta i Gminy w Prusicach w obecno-
ści Burmistrza miasta i Gminy Prusice w ponie-
działek 5 grudnia 2016 roku, a Burmistrz miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wręczył nagro-
dy miesiąca mieszkańcom:

Pani danucie moskalik z Prusic – tablet
Panu maciejowi stachowiczowi z Pietrowic 
małych – miesięczny karnet do PCF
Pani katarzynie miarce z Krościny wielkiej – 
podwójne zaproszenie do Prusickiego Obiektu 
multifunkcyjnego

Serdecznie gratulujemy! Kolejnych mieszkań-
ców zachęcamy do wzięcia udziału w konkur-
sie, gdyż od 1 do 31 grudnia 2016 roku trwa ko-
lejny etap konkursu, a losowanie już 5 stycznia 
2017 roku. 

mJZ
Tablet w konkursie meldunkowym Gminy Prusice otrzymała Pani Danuta Moskalik z Prusic

Miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness trafił do 
Pana Macieja Stachowicza z Pietrowic Małych

Podwójne zaproszenie do Prusickiego Centrum Fitness 
odebrała Pani Katarzyna Miarka z Krościny Wielkiej

GmiNA PrusicE To GmiNA 
PrZYJAZNA INwESTOrOwI!
Samorząd prusicki od połowy listopada 2016 roku posiada Certyfikat Gmina Przyjazna Inwe-
storowi wydany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Agencję Współ-
pracy Gospodarczej oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ten ważny do-
kument dla samorządu prusickiego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice odebrała Pani 
Marzanna Jurzysta – Ziętek, odpowiedzialna za współpracę z Inwestorami w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Prusicach. 

w latach 2015–2016 Dolnośląska Agencja 
współpracy Gospodarczej wspólnie z Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
przeprowadziła cykl seminariów w ramach pro-
jektu „Dolnośląski Projekt wsparcia Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w pozyskiwaniu  

i obsłudze inwestorów”. w projekcie uczestni-
czyli przedstawiciele i pracownicy urzędu mia-
sta i Gminy w Prusicach. 
– Celem warsztatów było podniesienie atrak-
cyjności inwestycyjnej samorządów poprzez 
kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie 

skutecznego pozyskiwania inwestorów, przygo-
towywania profesjonalnych ofert inwestycyj-
nych, a także promocji i pozyskiwania środków 
na rozwój infrastruktury – podkreśla Burmistrz 
miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: 
– Gmina Prusice już od dawna jest Gminą Przy-
jazną Inwestorom oraz Miejscem na Inwestycje. 
Więc udział w warsztatach dla naszego samo-
rządu był bardzo istotny, w związku z przygo-
towywanymi terenami pod przyszłe inwestycje 
zarówno w podstrefie Prusice we Wszemirowie, 
jak i przy krajowej „piątce”.

w trakcie spotkań przedstawiciele gmin z te-
renu Dolnego Śląska dowiadywali się głównie  
jak skutecznie pozyskiwać inwestorów, jak przy-
gotować profesjonalne oferty inwestycyjne, 
dbać o promocję swoich terenów inwestycyj-
nych, współpracować z instytucjami otoczenia 
biznesu, poprawiać jakość obsługi wizyt inwe-
storskich, co to jest protokół dyplomatyczny, 
jakie są techniki prowadzenia rozmów, a także 
z jakich źródeł pozyskać środki na promocję  
i rozwój infrastruktury.

Efektem uczestnictwa w seminarium było otrzy-
manie Certyfikatu o nr/DAwG/PAIIIZ2015/2016-1, 
który potwierdza, że Gmina Prusice jest Gminą 
Przyjazną Inwestorowi.

W tym miejscu warto podkreślić, że Gmina Pru-
sice posiada już  23 hektary pod tereny inwesty-
cyjne i w najbliższym czasie planuje przyłączyć 
kolejne około 100 hektarów. Cały obszar ma 
tworzyć podstrefę w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej Małej Przedsiębiorczości S.A

mJZ, DL 

Gmina Prusice tak jak inne samorządy z Dolnego Śląska wzięła udział w projekcie „Dolnośląski Projekt 
Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów”

Samorząd prusicki dzięki Certyfikatowi stał się 
oficjalnie Gminą Przyjazną Inwestorowi

Ten ważny dokument dla samorządu prusickiego 
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

odebrała Pani Marzanna Jurzysta – Ziętek, 
odpowiedzialna za współpracę z Inwestorami
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urocZysTE oBchody 98. rocZNicy 
odZyskANiA NiEPodlEGŁości w PrusicAch
Kotyliony, uroczysta Msza Św. w Kościele Św. Jakuba w Prusicach, koncert patriotyczny  
w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej – Oratorium 
Roberta Grudnia w 1050 rocznicę Chrztu Polski „Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę” w wyko-
naniu Orkiestry 966, Macieja Zakościelnego – recytacja oraz Chóru Vox Domini, przemarsz 
pod pomnik na ul. Żmigrodzkiej, uroczyste przemówienia oraz złożenie kwiatów przez de-
legacje, a także grochówka niepodległościowa i koszulki patriotyczne, to niektóre z wielu 
atrakcji i wydarzeń, które miały miejsce w piątek 11 listopada 2016 roku w Prusicach pod-
czas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

Uroczyste składanie wieńców pod pomnikiem na ul. Żmigrodzkiej przez delegacje, w tym m.in. Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna  
oraz Posła na Sejm RP Michała Jarosa Marsz Niepodległości przeszedł od Kościoła św. Jakuba w Prusicach pod pomnik na ulicy Żmigrodzkiej

W uroczystych obchodach 11 Listopada wzięła udział drużyna Zuchów Ogniste Chochliki

Koncert patriotyczny w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej –
Oratorium Roberta Grudnia w 1050 rocznicę Chrztu Polski „Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę” 
w wykonaniu Orkiestry 966 uświetnił uroczyste obchody

Fragmenty Oratorium recytował Maciej Zakościelny

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
wręczył złote medale odznaczonym przez 
Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Na wszystkich przybyłych po głównych 
uroczystościach czekała pyszna grochówka 

niepodległościowa oraz koszulki patriotyczne

NowA siEdZiBA BychowA 
urOCZYŚCIE OTwArTA!
Włodarze pięciu samorządów powiatu trzebnickiego i wołowskiego w osobach Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice, a tym samym Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Bychowo 
Igora Bandrowicza, Sekretarza Gminy Trzebnica Daniela Buczaka, Burmistrza Żmigrodu 
Roberta Lewandowskiego, Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy oraz Bur-
mistrza Wołowa Dariusza Chmury dokonali w piątek 25 listopada 2016 roku przecięcia 
wstęgi i uroczystego otwarcia nowego budynku Związku Gmin „Bychowo” oraz Zakładu 
Wodociągowego Związku Gmin Bychowo. 

Zakład wodociągowy Związku Gmin Bycho-
wo zajmuje się eksploatacją sieci wodociągo-
wej na terenie Gminy Prusice, Trzebnica, wo-
łów i Żmigród, a także dostarczaniem wody 
do Gminy Oborniki Śląskie oraz świadcze-
niem wielu innych usług dla mieszkańców 
gmin członkowskich, co wymagało profesjo-
nalnego i przestronnego zaplecza. 

Tym samym „Bychowo” po 20 latach istnienia 
doczekało się wreszcie swojej własnej sie-
dziby z nowoczesnymi pomieszczeniami do 
obsługi klienta i salą konferencyjną. Budynek 
jest przystosowany również do obsługi osób 
niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt inwestycji to ok 1,3 mln zł. 
realizacja zadania została sfinansowania  
z trzech źródeł. Po pierwsze jest to wspólna 
inwestycja wszystkich pięciu samorządów: 
Gminy Prusice, Żmigród, Oborniki Śląskie, 
Trzebnica i wołów, które w ramach porozu-
mienia przekazały dla Związku po 100 tys. zł., 
czyli w sumie 500 tys. zł. 

Drugim źródłem finansowania był kredyt, 
który Związek Gmin Bychowo zaciągnął, zaś 
trzecie źródło to środki wypracowane przez 
zakład wodociągowy w ostatnich trzech la-
tach w ramach zrealizowanych inwestycji dla 
podmiotów zewnętrznych. 

w tym miejscu warto podkreślić, że po-
wstanie nowej siedziby Zw ZGB nie spo-

woduje wzrostu opłat za wodę w związku 
z inwestycją. Natomiast kredyt zaciągnięty 
przez Związek będzie spłacany z przycho-
dów dodatkowych uzyskanych ze zleceń 
dla podmiotów zewnętrznych.

Zapraszamy do odwiedzania nowej siedziby 
Zakładu wodociągowego Związku Gminy 
Bychowo na ul. Kolejowej 30 w Prusicach. 

DL

Związek Gmin Bychowo i Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo po 20 latach doczekał się nowej 
siedziby, która znajduje się przy ul. Kolejowej 30 w Prusicach 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z Grzegorzem Terebunem, składają podziękowania Joan-
nie Cybuch, kierownikowi Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo za sprawną realizację inwestycji 

Nowa siedziba ZGB to nowoczesny budynek, który będzie służył klientom, jak i pracownikom

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Bychowo Igor Bandrowicz podczas uroczystego otwarcia nowej 
siedziby podziękował pracownikom za trud wkładany w ich pracę

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
podczas uroczystego otwarcia nowego budynku 
„Bychowa” otrzymał podziękowanie od Pracowników 
Związku Gmin „Bychowo” i Zakładu Wodociągowego 
Związku Gmin Bychowo za inicjatywę i determinację 
w realizacji inwestycji budowy nowej siedziby
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roZdANo 7,5 ToNy jABŁEk 
dlA miEsZkAńców!

Stowarzyszenie „Skokowiak” reprezento-
wane przez Prezes Kazimierę Niemczurę 
oraz wiceprezes Wandę Bandrowicz po raz 
kolejny sprowadziło darmowe jabłka, a do-
kładnie 7,5 tony jabłek do Gminy Prusice. 
W rozdysponowaniu tego polskiego owocu 
dla Mieszkańców Skokowej pomagali Rad-
ni Miasta i Gminy Prusice ze Skokowej Artur 
Bagiński oraz Józef Gruchała. 

Jabłka otrzymali nie tylko mieszkańcy  
Skokowej, ale także w ramach współpracy 
Stowarzyszenie Skokowiak przekazało je 
radnym: Grzegorzowi Kokoszce, Sławomi-
rowi Tomaszkowi, Januszowi łesakowi oraz 
Kamilowi Szydełce dla mieszkańców ich 
miejscowości. 

Stowarzyszenie Skokowiak, dziękuje wszyst-
kim, którzy włączyli się w akcję rozdyspono-
wania darmowych jabłek. 

DL
Wanda Bandrowicz i Kazimiera Niemczura po raz kolejny sprowadziły darmowe jabłka do Gminy Prusice

W rozdysponowaniu jabłek dla Mieszkańców Skokowej 
pomagali Radni Miasta i Gminy Prusice ze Skokowej 
Artur Bagiński oraz Józef Gruchała

Rozdysponowano 7,5 tony jabłek

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz  informuje o rozpoczęciu na-
boru wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nie-
ruchomości znajdujących się na terenie gminy Prusice w 2017 roku. 

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru 
wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o skła-
danie deklaracji w sekretariacie urzędu miasta i Gminy w Prusicach. we wnio-
sku należy podać m.in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, 
na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kon-
taktowe. 

Gotowe deklaracje wraz z załącznikiem w celu przystąpienia do programu można 
pobrać w umiG w Prusicach oraz na stronie www.prusice.pl. 

Deklaracje będą przyjmowane do 15.01.2017 roku. 

w oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Prusice złoży 
wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
o dotację na ten cel.

wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% to koszt 
własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmuje: demontaż, transport  
i odbiór wyrobów azbestowych na specjalne składowisko. 

Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyzna-
niem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania 
wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGw oraz wFOŚiGw we wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu 
Funduszy Zewnętrznych lub pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 38 u Pani Marzanny 
Jurzysta-Ziętek

mJZ

NABór do ProGrAmu 
usuwANiA AZBEsTu 

w GmiNiE PrusicE w 2017 roku

umowA o wsPóŁPrAcy 
POLSKO – uKrAIńSKIEJ PodPisANA

24 września 2016 roku to ważna data dla 
Gminy Prusice i Miasta Myrnohrad, bo to 
wtedy Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz oraz Burmistrz Miasta 
Myrnohrad (Myrnograd) Oleksandr Bryka-
lova podpisali umowę o współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Prusice a Mia-
stem Myrnohrad. Delegacja polska wzięła 
również udział w wydarzeniu kulturalnym 
miasta Myrnohrad – „Myrnohradska Je-
sień”, gdzie mogła poznać zwyczaje kultu-
ralne i produkty lokalne Ukrainy. 

Nowy Partner Gminy Prusice – miasto myr-
nohrad (myrnograd) – (ukr. Мирноград) to 
miasto znajdujące się w obwodzie donieckim 
na ukrainie, które do czerwca 2016 roku no-
siło nazwę Dymytrow.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Podczas wizyty delegacji z Prusic na ukrai-
nie miał miejsce uroczysty moment, którym 
było podpisanie umowy o współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Prusice, a miastem 

myrnohrad (myrnograd). Podczas uroczysto-
ści odśpiewano hymn ukrainy oraz hymn Pol-
ski mazurka Dobrąwskiego. Tak ważny doku-
ment w języku polskim i w języku ukraińskim 
podpisali Burmistrz miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz oraz Burmistrz miasta myr-
nohrad (myrnograd) Oleksandr Brykalova.

– Celem podpisanej umowy o współpracy 
partnerskiej jest wspólne podejmowanie 
działań w takich obszarach jak: wymiana 
doświadczeń i wiedzy o samorządzie tery-
torialnym, współpraca w dziedzinie kultury, 
edukacji i sportu oraz udział w rozmaitych 

wydarzeniach. Będziemy także wspólnie 
promować ofertę turystyczną obu samorzą-
dów oraz ważna jest dla nas współpraca go-
spodarcza pomiędzy firmami i instytucjami 
publicznymi – opowiada Burmistrz miasta  
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuu-
jąc: – Miasto Myrnohrad to pierwszy europej-
ski partner Gminy Prusice, z którym chcemy 
również realizować w przyszłości różnorod-
ne projekty.

w uroczystości podpisania umowy partner-
skiej na ukrainie Gminę Prusice reprezento-
wali Burmistrz miasta i Gminy Prusice Igor 

Bandrowicz, Sekretarz miasta i Gminy Pru-
sice Grzegorz Terebun, p.o. Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach 
Paweł Grzyb oraz Kierownik referatu In-
westycji, rolnictwa i Ochrony Środowiska  
wiktor Lubieniecki. Na uroczystości byli  
obecni również przedstawiciele Agencji 
rozwoju Aglomeracji wrocławskiej: Dariusz 
Ostrowski – Prezes Zarządu oraz Tomasz Stu-
denny – dyrektor administracyjny biura spół-
ki ArAw.

Poznanie tradycji i kultury ukraińskiej

Delegacja Polski miała okazję wziąć udział  
w wydarzeniu kulturalnym miasta myrnohrad 
– „myrnohradska Jesień”, gdzie mogła poznać 
zwyczaje kulturalne, ludowe i muzyczne,  
a także spróbować produkty lokalne ukrai-
ny. Dodatkowo delegacja odwiedziła Kopal-
nię Soli – jedną z największych na świecie, 
szkołę, bibliotekę oraz inne ciekawe miejsca  
i inwestycje. Krótko mówiąc wizyta na ukrai-
nie to czas wielu wrażeń i nowych praktyk.

DL
FOTO: miasto myrnohrad

Podczas uroczystości podpisania umowy partnerskiej odśpiewano hymn Ukrainy 
oraz hymn Polski Mazurka Dobrąwskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Burmistrz Miasta Myrnohrad (Myrnograd) 
Oleksandr Brykalova podpisali umowę o współpracy partnerskiej

Podpisany dokument będzie gwarantował współpracę polsko – ukraińską na wielu płaszczyznach
Delegacja Polski została przywitana chlebem i wzięła udział w wydarzeniu kulturalnym 
miasta Myrnohrad – „Myrnohradska Jesień”
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sTyPENdiA ZA wyBiTNE osiąGNięciA 
w NAucE i sPorciE wręcZoNE
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w sobotę 3 grudnia 2016 roku podczas 
zakończenia sezonu golfowego i spotkania z Mistrzami Gradi Golf Club w Pałacu Brzeźno 
wręczył stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w sporcie, które zostały ufundo-
wane przez Marzenę i Krzysztofa Gradeckich, członków klubu golfowego Gradi Golf Club.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce 
otrzymali: michał Podobiński z Brzeźna, 
Nela Bojarun z Prusic, magdalena Gaczyń-
ska ze skokowej oraz Nikola sobowiec  
z raszowic.

Natomiast marcel sekuła z Brzeźna otrzy-
mał stypendium za wybitne osiągnięcia  
w sporcie.

– Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tuluję i życzę dalszych sukcesów – podkreślił 
Burmistrz miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz.

w spotkaniu z mistrzami Gradi Golf Club  
w Pałacu Brzeźno uczestniczył również  
Sekretarz miasta i Gminy Prusice Grzegorz 
Terebun.

DL
FOTO: Gradi Golf Club

Za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie pięcioro uczniów Gminy Prusice otrzymało stypendia 
ufundowane przez Marzenę i Krzysztofa Gradeckich

Marcel Sekuła z Brzeźna dostał stypendium 
za wybitne osiągnięcia w sporcie

Michał Podobiński z Brzeźna 
otrzymał stypendium 

za osiągnięcia w nauce

Magdalena Gaczyńska ze Skokowej 
znalazła się wśród wyróżnionych 

za wybitne osiągnięcia w nauce

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
wręczył również stypendium 

Neli Bojarun z Prusic

Nikola Sobowiec z Raszowic otrzymała stypendium 
za osiągnięcia w nauce

święTowAli 50 lAT 
POŻYCIA mAłŻEńSKIEGO
Państwo Irena i Jan Dowmont z Prusic  
w sobotę 1 października 2016 roku wraz  
ze swoją rodziną świętowali Złote Gody  
w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Prusicach. Gratulacje i ży-
czenia Jubilatom złożył Burmistrz Miasta  
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

50 lat pożycia małżeńskiego Państwu Irenie 
i Janowi Dowmont  minęło dokładnie 1 paź-
dziernika 2016 roku, gdyż Jubilaci swój związek 
małżeński zawarli 1 października 1966 roku. 

uroczystość Złotych Godów poprowadziła 
Kierownik urzędu Stanu Cywilnego w Prusi-
cach Alicja woźniak, natomiast życzenia, gra-
tulacje oraz odznaczenia od Prezydenta rP 
Jubilatom wręczył Burmistrz miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz.

50 lat wspólnego życia, to piękny wiek bycia 
razem, który warto podziwiać.  Pani Irena 
na pytanie Burmistrza Igora Bandrowicza,  
jak było 50 lat temu 1 października, w dniu 
ślubu, odpowiedziała: – Tak samo jak dzi-
siaj.

– Z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu skła-
dam najserdeczniejsze życzenia Drogim Ju-
bilatom – podkreślił Burmistrz miasta i Gmi-
ny Prusice Igor Bandrowicz, dodając: – Życzę 
Wam zadowolenia z każdego nowego dnia 
oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu jeszcze 
wielu pięknych rocznic, a także abyście dalej 
szli przez życie, trzymając się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem i zawsze 
pewni swoich uczuć.

Dorota Leń
Państwo Irena i Jan Dowmont z Prusic w sobotę 1 października 2016 roku 
wraz ze swoją rodziną świętowali Złote Gody. 
W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

uNiwErsyTET iii wiEku w PrusicAch

Sala widowiskowa Prusickiego Obiektu 
Multifunkcyjnego na początku paździer-
nika 2016 roku została opanowana przez 
uczniów, a dokładniej Studentów Uniwer-
sytetu III Wieku w Prusicach, którzy uroczy-
ście rozpoczęli rok akademicki 2016/2017. 
W uroczystości wziął udział Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz,  
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice 
Zbigniew Ziomek wraz z radnymi, a także 
zaproszeni goście, m.in. Starosta Powiatu 
Trzebnickiego. 

Październik to miesiąc kiedy studenci uczelni 
wyższych rozpoczynają swój rok akademicki. 
Jest to również czas kiedy studiowanie roz-

rOZPOCZął rOK AKADEmICKI
poczynają Seniorzy – studenci uniwersytetu 
III wieku. Tak, również było w Prusicach, gdzie 
we wtorek 11 października 2016 roku miała 
miejsce uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 2016/2017 uniwersytetu III wieku, 
która odbyła się w Sali Prusickiego Obiektu 
multifunkcyjnego.

wszystkich zgromadzonych i zaproszonych 
gości przywitała bardzo serdecznie prezes 
uTw Irena mielniczek. Na tej szczególnej 
uroczystości nie zabrakło oczywiście Burmi-
strza miasta i Gminy Prusice, a jednocześnie 
sympatyka uniwersytetu Trzeciego wieku 
Igora Bandrowicza, który wszystkim Studen-
tom życzył, aby zdobywanie wiedzy przyno-
siło im jak najwięcej satysfakcji i radości.

DL

BArTEk urBAś NAjlEPsZy Z GmiNy PrusicE
w KONKurSIE KruSu
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz wręczył osobiście nagrodę Bartko-
wi Urbaś, ze Szkoły Podstawowej w Skoko-
wej, który zajął I miejsce w Gminie Prusice 
w konkursie „Bezpieczna Praca w Gospo-
darstwie Rolnym – BEZPIECZNY KRUSNAL” 
zorganizowanym przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Trzebnicy. 
Bartek otrzymał w nagrodę kamerę sporto-
wą GO PRO. 

Szkołę Podstawową w Skokowej reprezento-
wał również Szymon Stachurski.

info Z roku na rok przybywa co raz więcej Studentów – Seniorów do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Prusicach

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Prezes UTW Ireną Mielniczek i p.o. Dyrektora 
GOKiS Pawłem Grzybem wręczył nowym studentom indeksy
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EskorTA PiŁkArZy 
Z lks dolPAsZ skokowA!
Młodzi adepci LKS Dolpasz Skokowa pod opieką swojego trenera Artura Bagińskiego  
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, dostąpili po raz kolejny za-
szczytu eskortowania piłkarzy na mecz WKS Śląsk Wrocław – CWKS Legia Warszawa na 
murawę Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.

większość z nich już po raz drugi miała przy-
jemność wyjść z zawodowcami na murawę. 
mimo temperatury jaka panowała tego dnia, 
uśmiech na ich twarzach był  widoczny cały 
czas. Dla nich samych, jak i rodziców jest to 
wielki powód do dumy. 

Nasi bohaterowie dopingowali na trybunach 
stadionu swoim idolom do samego końca 
meczu. mimo wyniku jakim zakończył się 
mecz 4:0 dla naszych przeciwników, rados-
ny nastrój nadal był widoczny w gronie naj-
młodszych. Z uśmiechem wrócili do domu. 
w eskorcie wzięło udział 22 chłopców, a byli 
to: Dawid Bagiński, Igor Bator, Kacper Bator, 
miłosz Cichoń, Tomasz Dziurkowski, Adrian 
Hańczyk, Kacper Jędrzejczyk, Oliwier minor-
czyk, Jakub muszczak, michał Podobiński, 
robert Podobiński, marcel Podleśny, Erwin 
roguszczak, Piotr rzepka, Szymon Stachur-
ski, Jakub Steliga, Adam Tomaszek, Filip 
Tracichleb, Szymon walasek, Aleksander Żu-
kowski, Kacper Siekirka, Kamil Zarentowicz.

Daniela Bacańska
Foto: Artur Bagiński

Młodzi adepci LKS Dolpasz Skokowa wspólnie z trenerem Arturem Bagińskim 
oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem w oczekiwaniu na mecz

Dzieci z wielką radością i przyjemnością towarzyszyły piłkarzom

Dla Fanów WKS Śląska Wrocław nie zabrakło 
pamiątkowego zdjęcia z Maskotką Zespołu

PosumowANiE 4. Edycji Akcji „PrusicE BiEGAją”

4 edycja biegania w ostatnie niedziele miesią-
ca w Prusicach dobiegła końca. Prusice Biega-
ją 2016 zakończone! 

Podczas ostatniego etapu 81 osób minęło 
metę, była to jedna z najwyższych frekwencji. 
Przed biegiem każdy otrzymał pamiątkową 
koszulkę oraz wyjątkowy medal. Zwycięz-
cami tak jak w poprzednim etapie zostali: 
Tomasz kozłowicz oraz joanna Adamska.  
Po biegu dla wszystkich zmęczonych i zmarz-
niętych w Prusickim Centrum Fitness przygo-
towany był ciepły posiłek regeneracyjny. Tym 
razem na zakończenie biegacze mogli liczyć 
na kiełbaski z bułką oraz herbatę z miodem  
i cytryną. 

Zwycięzcami 4. Edycji zostali karol komo-
rowski, który tylko o 2 punkty wyprzedził 

Tomasza kozłowicza oraz joanna Adamska  
z wrocławia, która praktycznie w każdym  
biegu nie dawała szans rywalkom zajmując 
pierwsze miejsca we wszystkich etapach. 

w klasyfikacji Gminy Prusice zwyciężył Prze-
mysław Burchacki, który z powodu kontuzji 
opuścił 5 ostatnich etapów. wystarczyło to 
jednak na wyprzedzenie rafała Pawlickie-
go i Piotra żyży. Najlepszą kobietą z Gminy 
została sandra szyszka, która wyprzedziła 
honoratę reder. 

w ciągu całego roku w „Prusice Biegają” udział 
wzięło 57 kobiet oraz 119 mężczyzn, co daje 
łącznie 176 osób! Bardzo cieszy fakt, że nie-
dzielne poranki lubicie spędzać w Prusicach. 
Jest to wielki sukces całej Akcji, który tworzy-
cie właśnie wy Biegacze. 

wszystkim uczestnikom, w imieniu organiza-
torów oraz Burmistrza miasta i Gminy Prusi-
ce igora Bandrowicza chcemy bardzo mocno 
podziękować za udział, za wspieranie sportu na 

terenie Gminy Prusice. To dzięki wam tworzy 
się wyjątkowa atmosfera. Zapraszamy już od 
stycznia, wtedy wystartujemy z 5 edycją. 
    ee

W IV edycji Akcji Prusice Biegają 
wzięło udział w sumie 176 biegaczy

295 BiEGAcZy ZNAlAZŁo 
św. mikoŁAjA w PrusicAch
5. Bieg w Poszukiwaniu Świętego Mikołaja 
w Prusicach przeszedł już do historii. 97 ko-
biet i 198 mężczyzn w znakomitych nastro-
jach ukończyło bieg i odnalazło na mecie 
Świętego Mikołaja. 295 osób na mecie to 
nowy rekord frekwencji! Jak będzie za rok?

uczestnicy biegu od godz. 11 przybywali do 
Prusickiego Centrum Fitness, gdzie mieści-
ło się biuro zawodów aby odebrać numer 
i pakiet startowy. w pakiecie każdy uczest-
nik otrzymał chustę/komin z wzorem bro-
dy, dzięki której mógł się upodobnić do Św. 
mikołaja. Każdy otrzymał także pamiątkowy 
kubek z grafiką biegów odbywających się  
w Gminie Prusice. 

Szybka rozgrzewka o 13:45, którą na scenie 
prowadzili instruktorzy z Prusickiego Cen-
trum Fitness i punktualnie o godz. 14  zawod-
ników wystartował Burmistrz miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz, który jednocześnie 
sam w świetnym czasie ukończył Bieg miko-
łajkowy. 

Trasa 5 km z atestem PZLA i znakomite wa-
runki atmosferyczne pomogły się przyczynić 
do szybkiego ścigania na trasie. wiele osób 
poprawiło swoje życiówki na tym dystansie.

Pierwszy na mecie zameldował się marek 
szewczyk z Trzebnicy, który w znakomitym 
czasie 15:53 i ogromną przewagą wygrał 
bieg. Za nim uplasowali się damian jarecki 
z Trzebnicy i Bartosz Bielicki z milicza. 

Rozgrzewka na Rynku w Prusicach przed 5. Biegiem w Poszukiwaniu św. Mikołaja 
poprowadzona przez instruktorki z Prusickiego Centrum Fitness

Pierwszą kobietą na mecie była marta Łuki-
janiuk z obornik śląskich, chwilę później 
na mecie zameldowały się jolanta lenda  
i dobrze znana na prusickich trasach joanna 
Adamska z wrocławia.

w 5. Biegu w Poszukiwaniu Świętego miko-
łaja nie mogło zabraknąć biegaczy z Gminy 
Prusice. Najszybszy wśród mężczyzn okazał 
się Przemysław Burchacki, za nim kolejno 
rafał Pawlicki i Piotr żyża. 

wśród kobiet z Gminy Prusice najszybsza 
była karina minorczyk, a po niej na metę 
wbiegły klaudia dąbek oraz sandra szysz-
ka. 

Na każdego uczestnika na mecie czekał Świę-
ty mikołaj, który wręczał pamiątkowe meda-
le. Po biegu dla każdego przygotowany był 
posiłek regeneracyjny w postaci bigosu, poza 
tym każdy uczestnik miał okazję skosztować 
pyszności, które czekały w domkach stowa-

rzyszeń w ramach Jarmarku Bożonarodze-
niowego. Nie zabrakło pierogów, grzańców, 
a w powietrzu wyczuwalna była już świątecz-
na atmosfera. 

mamy nadzieje, że wszyscy tego dnia do 
domu wrócili zadowoleni z Prusic. wszystkim 
uczestnikom chcemy bardzo mocno podzię-
kować za przybycie oraz pogratulować zna-
komitych wyników. To dzięki wam tworzy 
się wyjątkowy klimat na prusickich trasach 
biegowych. 

5. Bieg w Poszukiwaniu Świętego mikołaja 
się zakończył, a Organizatorzy już szykują 
się do następnej dużej imprezy. Będzie to  
7. Bieg iii wież, który odbędzie się już  
1 lipca 2017 r. 

ee

Równo o godz. 14 wystartował zawodników 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Pierwszą kobietą na mecie była Marta Łukijaniuk z Obornik Śląskich, 
a po niej Jolanta Lenda i Joanna Adamska

Najlepszy był Marek Szewczyk z Trzebnicy, a za nim uplasowali się 
Damian Jarecki z Trzebnicy i Bartosz Bielicki z Milicza295 biegaczy znalazło Św. Mikołaja w Prusicach
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