
WSZEMIRÓW Kolejna 
droga po remoncie
Remont drogi gminnej we 
Wszemirowie został zakoń-
czony przed ustalonym ter-
minem z Wykonawcą. Dzięki 
niemu znacznie poprawił  się 
komfort podróżowania po dro-
dze między krajową „piątką”, 
a miejscowością Wszemirów. 
Całkowity koszt inwestycji to 
prawie 1 mln złotych, z czego 
30% to otrzymane przez Gmi-
nę dofinansowanie.

PRUSICE Uroczyste po-
żegnanie ks. Bartosza
W czwartkowy wieczór w Ko-
ściele św. Jakuba Apostoła 
w Prusicach pożegnano ks. 
Bartosza Kasprzyszaka – wi-
karego od lipca 2009 roku. 
Natomiast nowym wikarym w 
prusickiej parafii został ks. Ro-
man Siewiera.

STRUPINA Nowy chodnik 
w czynie społecznym

„Nie pytaj co Twoja gmina 
może zrobić dla Ciebie tylko 
co Ty możesz zrobić dla swo-
jej gminy”. I właśnie tak zrobili 
mieszkańcy Sołectwa Strupi-
na, którzy samodzielnie, wła-
snymi rękami przy wsparciu 
pracowników magistratu wy-
budowali nowy chodnik prowa-
dzący do świetlicy wiejskiej.

GAZETA BEZPŁATNA

Biuletyn Infomracyjny
GMINY PRUSICE
Nr 2/2012,1 sierpnia 2012r.
Redaktor naczelny Paweł Grzyb

» czytaj na str. 4

» czytaj na str. 7

» czytaj na str. 5

       Prusice w budowie. Dodatkowe środki na kanalizację.
       Ponad 6 Milionów, taką kwotę udało się pozyskać 
       Gminie na kanalizację
       Za taką kwotę można wybudować na przykład:

      - 4 Orliki za (takie jak w Skokowej) 1,5 mln. zł.
      - 10 świetlic (takich jak w Brzeźnie) za 600 tys. zł.

» czytaj na str. 14

» czytaj na str. 27 » czytaj na str. 27

» czytaj na str. 3 » czytaj na str. 13
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Gmina Prusice została laureatem w rankingu TAURON EKO GMINA 2012. Tytuł lidera województwa dolnośląskiego w 
działaniach proekologicznych odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz i Wiceburmistrz Kazimiera Ru-
sin podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy.

TAURON Polska Energia 
postanowił stworzyć ran-
king najbardziej ekologicz-
nych gmin w Polsce. Zna-
czącym kryterium był zakres 
podejmowanych działań o 
charakterze ekologicznym, 
obejmującym aż 71 różnych 
rodzajów aktywności.

      Liderzy województw wy-
łonieni zostali na podstawie 
rankingu przeprowadzone-
go na przełomie 2011 i 2012 
roku. Do prawie trzech ty-
sięcy gmin i powiatów roze-
słano wówczas zapytania o 
działalność proekologiczną. 

W oparciu o opracowany 
algorytm sporządzono ran-
king gmin, które realizują w 
najszerszym zakresie działa-
nia proekologiczne Z uzy-
skanych informacji powstał 
wspomniany ranking, na 
czele którego w wojewódz-
twie dolnośląskim uplaso-
wały się Prusice.

      Uroczystość rozdania na-
gród, w której uczestniczył 
Igor Bandrowicz Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice oraz 
Wiceburmistrz Kazimie-
ra Rusin jego odbyła się  w 
środę 30 maja br. w Teatrze 

Miejskim w Świdnicy. 

      Gmina Prusice została na-
grodzona za termomoderni-
zację budynków użyteczno-
ści publicznej (Zespół Szkół 
w Prusicach oraz budynek 
GOPS-u), modernizację 
oświetlenia (o tym piszemy 
w odrębnym artykule) oraz 
za edukację proekologiczną 
prowadzoną w placówkach 
oświatowych. 

      Przepisy prawne w Pol-
sce nakładają na gminy 
wiele różnych obowiązków 
związanych z ekologią i 

ochroną środowiska. Czy 
jednak są one w pełni re-
alizowane przez gminy? Jak 
wynika z Informacji o wy-
nikach kontroli zarządzania 
środowiskiem w gminach  
opublikowanej przez NIK, 
można mieć pewne wątpli-
wości.  Kontrola NIK wyka-
zała, że w gminach jest brak 
kompleksowego systemu 
zarządzania środowiskiem. 
Pomimo że w większości 
kontrolowanych jednostek 
strategie rozwoju oraz doku-
menty z zakresu planowania 
przestrzennego uwzględnia-
ły zasady ochrony środowi-

ska, zgodne z ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska (90%), 
i wymogi ochrony przyrody, 
zgodne z Ustawą o ochronie 
przyrody (73%), oraz okre-
ślały perspektywiczne cele 
w tym zakresie, to brak było 
konsekwentnego planowa-
nia i realizacji działań dla 
osiągnięcia wyznaczonych 
celów oraz monitorowania 
osiąganych efektów.

 Gmina Prusice jednak 
konsekwentnie odbiega od 
ogółu Gmin w Polsce, dla 
których ekologia jest tylko 
uciążliwym obciążeniem. 

Obecnie w naszej gminie już 
na etapie planowania każdej 
inwestycji, bierze się pod 
uwagę przeróżne możliwe 
innowacyjne i proekologicz-
ne rozwiązania, które mogą 
zostać w niej zastosowane.  
Efekty już są widoczne, a 
więcej o takich poszczegól-
nych inwestycjach mogą 
Państwo przeczytać w dal-
szej części tego numeru ga-
zety Prusice24.

Kamil Leśniak
Paweł Grzyb

Gmina Prusice EKO GMINĄ 
województwa dolnośląskiego

Podczas ceremoni rozdania dyplomów
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Remont drogi gminnej we Wszemirowie został zakończony przed ustalonym terminem z Wykonawcą. Dzięki niemu 
znacznie poprawił  się komfort podróżowania po drodze między krajową „piątką”, a miejscowością Wszemirów. Całkowi-
ty koszt inwestycji to prawie 1 mln złotych, z czego 30% to otrzymane przez Gminę dofinansowanie.

ukcesywnie dążymy 
do remontowania i po-
prawiania stanu dróg 

w Gminie Prusice. Jedną z 
takich była właśnie droga we 
Wszemirowie – podkreśla 
Burmistrz Igor Bandrowicz, 
dodając: –Temat realizacji 
tej inwestycji pojawił się w 
czerwcu 2011  roku. Zosta-
ła wtedy podpisana umowa 

z projektantem. Po opraco-
waniu dokumentacji Gmina 
Prusice na początku paź-
dziernika 2011 roku złożyła 
wniosek o dofinansowanie 
inwestycji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w ramach Wie-
loletniego Programu pod 
nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II – Bezpieczeństwo – 
Dostępność-Rozwój”. Jak się 
później okazało udało nam 
się otrzymać dofinansowa-
nie w wysokości 30% całości 
kosztów kwalifikowanych za-
dania.

Inwestycja zakoń-
czona przed termi-
nem

 W listopadzie 2011 
roku Gmina ogłosiła po-
stępowanie przetargowe na 
realizację inwestycji „Prze-
budowa drogi gminnej we 
Wszemirowie”. Wykonaw-
cą zadania została firma 
Gembiak & Mikstacki z 
Krotoszyna, z którą umowę 
na wykonanie robót podpi-
sano pod koniec grudnia. 
Natomiast przekazanie pla-
cu budowy miało miejsce 
na początku stycznia 2012 
roku. Wykonawca zgodnie 
z umową miał zakończyć 
realizację prac do 15 czerw-
ca 2012 roku. Jednak dzięki 
sprzyjającym warunkom 
atmosferycznym Wykonaw-
ca rozpoczął od razu prace, 
które zostały ukończone 
przed terminem określo-

nym w harmonogramie ro-
bót. I tym samym w dniu 18 
kwietnia 2012 roku dokona-
no komisyjnego odbioru ro-
bót m.in. przez Burmistrza 
Igora Bandrowicza, Wyko-
nawcę, Przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy w Pru-
sicach Zbigniewa Ziomka, 
sołtys Wszemirowa Dorotę 
Olszańską oraz pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy w 
Prusicach Pawła Kaźmier-
czaka. 

Komfort podróżowa-
nia po nowej drodze

 W ramach inwe-
stycji Wykonawca prze-
prowadził prace na drodze 
gminnej na odcinku od dro-
gi krajowej nr 5 do końca 

Wszemirowa. Dzięki temu 
powstała nowa nawierzch-
nia asfaltowa na długości 
ok. 1,7 km i szerokości 5 m. 
Oprócz tego zostały wyko-
nane zjazdy do poszczegól-
nych posesji znajdujących 
się przy drodze, zjazdy rol-
ne, zatoki autobusowe wraz 
z chodnikiem. Przebudowa-
no i wyremontowano prze-
pusty pod zjazdami publicz-
nymi. Wykonano pobocza 
tłuczniowe przy drodze w 
terenie zabudowanym. Zo-
stało uzupełnione oznako-
wanie pionowe i poziome 
dla poprawienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 
Wykonano nowe studzienki 
kanalizacji deszczowej oraz 
oczyszczono przykanaliki 
studzienek deszczowych, a 
także przełożono istniejące 

WSZEMIRÓW Kolejna droga po remoncie

S

krawężniki drogowe wzdłuż 
jednej strony drogi. 

 Droga w miej-
scowości Wszemirów jest 
kolejnym ważnym ciągiem 
komunikacyjnym w naszej 
Gminie, który został  kom-
pleksowo wyremontowany i 
oddany do użytku  od 2011 
r.  Z dłuższych odcinków 
możemy wymienić drogę 
ze Skokowej do Piotrko-
wic a oprócz niej aktualnie 
trwa remont drogi z Prusic 
do Borówka oraz  jeszcze 
w tym roku rozpocznie się 
przebudowa drogi w Kro-
ścinie Małej.

 Całkowity koszt 
inwestycji „Przebudowa 
drogi gminnej we Wszemi-

rowie”  - projekt, wykonanie 
prac i nadzór nad inwestycją 
- to 959 tys. zł. Z czego 30 % 
kwoty pochodziło z otrzy-
manego dofinansowania, 10 
tys. zł z budżetu Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy 
(partnera realizacji tej inwe-
stycji). Natomiast pozostała 
kwota została sfinansowana 
z Budżetu Gminy Prusice. 

Dorota Leń
Paweł Grzyb

W piątek 27 lipca odebrano jedną z najbardziej uczęszczanych dróg naszej Gminy - drogę powiatową nr 1349D łączącą 
krajową „piątkę” z drogą wojewódzką nr 342 w Borówku, która to doczekała się wymiany nawierzchni. Dzięki tej inwesty-
cji ze Strupiny, Skokowej i okolicznych miejscowości możemy dojechać bezpieczniej i wygodniej do stolicy gminy.

Sukcesywnie dążymy do remontowania i poprawiania stanu dróg w 
Gminie Prusice. Jedną z takich była właśnie droga we Wszemirowie
W tym roku zamierzamy jeszcze wybudować drogę z Krościny Małej 
do Prusic.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Odcinek wyremontowanej drogi we Wszemirowie

Remont drogi Powiatowej  BORÓWEK – PRUSICE

 październiku 2011 roku 
powiat trzebnicki złożył 
wniosek o dofinansowa-

nie inwestycji drogi powiatowej 
nr 1349 D z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
ramach Wieloletniego Programu 
pod nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych – 
Etap II – Bezpieczeństwo – Do-
stępność-Rozwój”. Jak się później 
okazało samorząd powiatowy 
otrzymał na tą drogę dofinansowa-
nie w wysokości 30% całości kosz-
tów kwalifikowalnych zadania. 10 
tys. zł do tej inwestycji dołożyła 
Gmina Prusice, zaś pozostałą kwo-

tę pokryło Starostwo Powiatowe w 
Trzebnicy.
W maju 2012 roku Zarząd Dróg 
Powiatowych w Trzebnicy roz-
strzygnął przetarg na remont dro-
gi. Najniższą cenę za prace zaofe-
rowało Przedsiębiorstwo Budowy, 
Utrzymania Dróg i Mostów Sp. 
z o.o, które zdecydowało się wy-
konać całość prac za kwotę 1 493 
876,57 zł.
 W zakresie robót prze-
widziana są: remont nawierzchni, 
zjazdów, przepustów, chodników, 
wykonanie utwardzenie poboczy 
oraz pogłębienie i udrożnienie ro-
wów. Podczas remontu zrobiono 

również chodnik we wsi Jagoszyce, 
dzięki czemu oddzielono ruch pie-
szy od samochodowego i miesz-
kańcy mogą się teraz bezpiecznie 
poruszać.
 W piątek 27 lipca nastąpi-
ło uroczyste odebranie wyremon-
towanej drogi. Dzięki nowej dro-
dze Gmina Prusice zyska na swoim 
terenie kolejną wyremontowaną 
drogę, która zwiększy komfort jaz-
dy i bezpieczeństwo podróżnych.

Kamil Leśniak

W

Uroczyste otwarcie drogi we Wszemirowie   

Chodnik w Jagoszycach       
Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej      

Mieszkanki Wszemirowa przygotowują otwarcie drogi
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azeta „Wrocławia-
nin” w regionach 
pod patronatem 

Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego i Marszał-
ka Województwa Śląskiego 
ogłosiła Plebiscyt na Śląską 
Super Gminę!!!. Na liście 40 
najlepszych Gmin z obu wo-
jewództw na pozycji 4. znaj-
dują się Prusice. Pragniemy, 
aby ten wynik był jeszcze 
lepsze, albo utrzymał się na 
4. miejscu, dlatego zachę-
camy wszystkich mieszkań-
ców i sympatyków Gminy 
Prusice do głosowania.

Jak można przeczytać w 
ostatnim numerze Wro-
cławianina Gmina Prusice, 
jest wśród tych Gmin, na 
które w czerwcu wpłynęło 

bardzo dużo głosów SMSo-
wych. Jak widać nasi miesz-
kańcy dzielnie głosują, gdyż 
również wygrywają nagro-
dy pieniężne – tak jak Pan 
Andrzej z Prusic, któremu 
GRATULUJEMY!!!

Dla najlepszych Gmin cze-
kają już przygotowane przez 
Wrocławianina statuetki, na 
których zostaną wygrawe-
rowane nazwy zwycięskich 
Gmin w Plebiscycie.

Aby zagłosować na Gminę 
Prusice trzeba wysłać SMSa 
pod numer 71051 o tre-
ści wroc,gmina.prusice. W 
nazwach miejscowości nie 
używamy polskich znaków. 
Wielkość liter nie ma zna-
czenia, a koszt SMSa to 1,23 

zł brutto.

Plebiscyt trwa do listopa-
da. Na wręczanie nagród 
zostanie zaproszona pierw-
sza dziesiątka – w związku 
z tym zróbmy co w naszej 
mocy aby Prusice znalazły 
się w „10”, a najlepiej utrzy-
mały się na obecnej pozycji. 
Co miesiąc – dokładnie 15-
sty sms każdego miesiąca 
otrzymuje nagrodę od Re-
dakcji Wrocławianina w wy-
sokości 300 zł.
Możemy sobie zadać pyta-

nie „Czy warto głosować?”. 
Odpowiedź jest prosta: 
OCZYWIŚCIE ŻE TAK, 
ponieważ Gmina dzięki wy-
sokiemu miejscu w Rankin-
gu zyska na popularności, 
a także dzięki atrakcyjnym 
działkom ściągnie do naszej 
małej krainy nowych miesz-
kańców, oraz poprawi jakość 
życia lokalnej społeczności.

Dorota Leń

Wysyłając SMS pod numer 71051 o treści wroc.gmina.prusice można zagłosować na naszą Gminę w Plebiscycie Ślą-
ska Super Gmina, która awansowała na 4 miejsce. Jest to dość proste i kosztuje niewiele, gdyż koszt wysłania SMSa to 
1,23 zł brutto. Plebiscyt potrwa do listopada, a jego podsumowanie będzie miało miejsce 16 listopada.

G

Prusice - Super Gmina?... wszystko zależy od Ciebie

SMS pod numer 71051
o treści

wroc.gmina.prusice

W czwartkowy wieczór w Kościele św. Jakuba Apostoła w Prusicach pożegnano ks. Bartosza Kasprzyszaka – wikarego 
od lipca 2009 roku. Natomiast nowym wikarym w prusickiej parafii został ks. Roman Siewiera.

PRUSICE Uroczyste pożegnanie ks. Bartosza

s. Bartosz trafia-
jąc trzy lata temu 
do Prusic był 

dopiero po święceniach 
kapłańskich i kościół św. 
Jakuba był jego pierwszą 
parafią. Do jego obowiąz-
ków oprócz codziennej 
pracy duszpasterskiej 
należała nauka religii w 
Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Prusicach oraz 
Krąg Biblijny, którego 
spotkania odbywały się 
raz w tygodniu w bar-
dzo rodzinnym klimacie. 
Mieszkańcy zdążyli się 
już  przywiązać do mło-
dego, uśmiechniętego i 
zawsze pomocnego wi-
karego, który miał czas 
porozmawiać z każdym 
i zawsze powiedzieć do-
bre słowo. Dał się poznać 
jako ksiądz, którego rów-
nież obchodziły ludzkie 
problemy i zawsze starał 
się pomóc jak umiał. Z 
ogromnym zaangażowa-
niem wygłaszał  intere-
sujące kazania z przesła-
niem, które trafiały do 
mieszkańców – głów-
nie tych młodych. Miał 
bardzo dobry kontakt z 

młodzieżą, co jest bar-
dzo ważne w dzisiejszym 
świecie.
 M i e s z k a ń c y 

przywykli do obecności  
ks. Bartosza w naszej pa-
rafii. Jednak bycie księ-
dzem wiąże się z wędrów-

ką z jednego miejsca na 
inne, a mieszkańcy  nie 
mają wpływu na decyzję 
Kurii Metropolitarnej we 
Wrocławiu, która z koń-
cem czerwca postanowiła 
odwołać naszego wikare-
go, by zdobywał doświad-
czenie pracy kapłańskiej 
w innym miejscu. Zazwy-
czaj wikary zmienia miej-
sce swojej pracy co dwa 
lata. 
 Ks. Bartosz bo-
gatszy w nowe doświad-
czenia i umiejętności 
pielgrzymuje dalej, gdzie 
będzie pełnił swoją po-
sługę kapłańską. Jego ko-
lejnym przystankiem na 
długiej trasie wędrówki 
jest Kościół św. Ducha we 
Wrocławiu. 

 Swoją ostatnią, 
pożegnalną mszę Ks. Bar-
tosz w prusickiej parafii 
odprawił w czwartek 28 
czerwca. Zwarzywszy na 
sympatię mieszkańców 
do księdza Bartosza, nie 
trudno się dziwić, że ko-
ściół św. Jakuba Aposto-
ła wypełnił się po brzegi 
mieszkańcami z całej 
gminy. Wszyscy przyby-
li pożegnać  bardzo ser-
decznie wikarego i życzyć 
mu wszystkiego najlep-
szego w dalszych latach 
jego pracy duszpaster-
skiej. Tego dnia nie zabra-
kło również Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice 
Igora Bandrowicza wraz z 
żoną, którzy podziękowa-
li wikaremu za jego pracę  

dla Prusic. 
 Księdzu Barto-
szowi nie łatwo było się 
pożegnać z naszą parafią, 
bo chyba bowiem nie tyl-
ko mieszkańcy przywią-
zali się do niego, ale on 
również do nich. 
Na miejsce ks. Bartosza z 
dniem 30 czerwca przy-
szedł do naszej parafii 
nowy wikary ks. Roman 
Siewiera, któremu życzy-
my dużo wytrwałości w 
realizacji zamierzonych 
celów kapłańskich. Mamy 
również nadzieję, że tak-
że mocno zagości swoją 
osobą w naszej małej Oj-
czyźnie. 

Maria Cieślińska

K

Oficjalne pożegnanie ks. Bartosza

Uroczystego otwarcia nowej drogi powiatowej nr 1349D z Borówka do Prusic wzięli udział: Starosta Trzebnicki Robert Adach, Burmistrz Prusic Igor 
Bandrowicz, Dyrektor Zarządu Druk Powiatowych Sabina Misiak, Radni Powiatowi: Joanna Wiraszka, Sławomir Zarentowicz, Zygmunt Wojciechowski, 
Sołtys Chodlewka Ryszard Nowak, Sołtys Jagoszyc Andrzej Podrygajło, oraz Wykonawca inwestycji.

fot. Grażyna Kolano Wilgosz

Prusice wśród 40 naj-
lepszych
1. Wąsosz
2. Żórawina
3. Wisznia Mała
4. Prusice
5. Sobótka
6. Ziębice
7. Izbicko
8. Czernica
9. Kąty Wrocławskie
10. Kłodzko – gmina
11. Mirsk
12. Oleśnica – gmina
13. Trzebnica
14. Zawonia
15. Oleśnica – miasto
16. Środa Śląska
17. Strzelin
18. Niechlów
19. Jelcz-Laskowice

20. Zdzieszowice
21. Oborniki Śląskie
22. Pielgrzymka
23. Lubin – gmina
24. Zagrodno
25. Ciepłowody
26. Byczyna
27. Olesno
28. Lądek-Zdrój
29. Rudniki
30. Dobroszyce
31. Syców
32. Łagiewniki
33. Kondratowice
34. Świerzawa
35. Przemków
36. Siechnice
37. Żmigród
38. Udanin
39. Złotoryja – gmina
40. Bolesławiec – gmina

 Ks. Bartosz wspólnie z młodzieżą kibicował 
polsiej reprezentacji podczas Euro 2012
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 kwietniu 2011 
roku Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Prusice Igor Bandrowicz 
wraz ze Skarbnikiem 
Konradem Buczkiem 
podpisali umowę z 
Urzędem Marszałkow-
skim na dofinansowanie 
zadania pn.: „Przebu-
dowa i remont świetlicy 
wiejskiej oraz zagospo-
darowanie terenu usług 
sportu i rekreacji w 
Ligocie Strupińskiej”. 
Gmina Prusice pozyska-
ła je z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 w ra-
mach „Wdrażania lokal-
nych strategii” w ramach 
działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. 
Kwota dofinansowania 

wynosi 500 000,00 zł. co 
stanowi 60 % wartości 
całkowitej zadania.
   Natomiast w sierpniu 
2011 roku wyłoniono w 
drodze przetargu wyko-
nawcę zadania, którym 
okazała się firma Ener-
gopiast z Wrocławia. 
Zobowiązała się ona wy-
konać całość prac zapla-
nowanych w projekcie 
za kwotę 736 954,5 zł. 
  - Obiekt w Ligocie 
Strupińskiej był w fa-
talnym stanie. Jednak 
mieszkańcy zarówno Ci 
młodzi, jak i dorośli or-
ganizowali różnego ro-
dzaju imprezy i garnęli 
się do tego, aby tworzyć 
coś własnymi siłami – 
podkreśliła Anna Dy-
jak, radna Gminy Pru-

sice dodając: – Po wielu 
latach podjęto decyzję 
o remoncie świetlicy i 
udało się na to pozy-
skać dofinansowanie. 
Teraz mieszkańcy Ligoty 
Strupińskiej będą mieć 
wspaniałe Centrum in-
tegracji społeczności lo-
kalnej.
  Sołtys Ligoty Stru-
pińskiej Agata Goraz-
dowska podkreśliła, że 
mieszkańcy wsi nie-
jednokrotnie pokazali, 
że umieją zrobić coś z 
niczego. – Przez wiele 
lat mieliśmy świetlice, 
choć była w złym stanie 
– mówiła Sołtys Ligo-
ty Strupińskiej dodając: 
– Nowa świetlica i plac 
zabaw dla dzieci wraz 
z parkingiem ułatwi 

mieszkańcom życie i po-
zwoli na dalszą owocną 
współpracę pomiędzy 
społecznością lokalną.
    Po niecałym roku pra-
ce w Ligocie Strupińskiej 
zbliżają się ku końcowi. 
Dzięki tej inwestycji 
świetlica wiejska po za-
kończeniu przebudowy 
i remontu będzie wy-
glądała jak nowa, gdyż 
jak można samemu za-
uważyć zostaje odno-
wiona wraz z dwoma 
salami, pomieszczeniem 
gospodarczym i toale-
tami. Jedna z sal zosta-
nie przeznaczona do 
prowadzenia zabaw dla 
dzieci – będzie się w niej 
znajdował stół do tenisa 
stołowego. Natomiast 
druga sala będzie służyła 

na różnorodne zajęcia i 
warsztaty oraz spotkania 
i zebrania dla mieszkań-
ców wsi. 
    Przebudowa i remont 
świetlicy wiejskiej w Li-
gocie Strupińskiej to 
nie tylko to co jest w jej 
wnętrze, ale także na ze-
wnątrz i wokół niej. Przy 
budynku powstanie par-
king dla samochodów, 
który będzie wykonany 
z kostki. Natomiast te-
ren wokół boiska będzie 
ciekawym widokiem dla 
oczu, gdyż będzie można 
tutaj zobaczyć rodziny z 
dziećmi, a to wszystko 
za sprawą placu zabaw 
z karuzelą, huśtawkami 
i domkiem dla najmłod-
szych, zaś dla dorosłych 
miejscem na ogniska i 
grillem murowanym. 
Dla aktywnych miesz-
kańców wsi i gości po-
wstaną dwa boiska: do 
siatkówki o wymiarach 
26x14 oraz do piłki noż-
nej o wymiarach 70x40. 
Oba boiska będą miały 
trawiastą nawierzchnię 
i nie zabraknie na nich 

oczywiście trybun dla 
publiczności. 
    Inwestycja w Ligocie 
Strupińskiej dobiega po-
woli do końca. Jak moż-
na zauważyć po ilości 
wykonanych zadań w 
ramach projektu to cały 
obiekt będzie prezento-
wał, co uatrakcyjni życie 
społeczności lokalnej. 
Mieszkańcy z nowo-
powstałego kompleksu 
będą mogli korzystać 
w najbliższej przyszło-
ści. Już teraz nie będzie 
problemu z miejscem 
na organizację takich 
imprez i wydarzeń jak: 
Andrzejki, Mikołajki, 
Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Matki czy też 
Dzień Dziecka. 
    Nadzorem inwestycji 
w Ligocie Strupińskiej 
zajmuje się Wicebur-
mistrz Kazimiera Rusin 
i inspektor ds. plano-
wania inwestycji i infra-
struktury Michał Koziń-
ski.

Kamil Leśniak 
Dorota Leń

500 tys. zł to kwota dofinansowania jaką Gmina Prusice otrzymała na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Ligocie 
Strupińskiej. Mieszkańcy w ramach inwestycji będą mieli również boiska do gry, parking dla samochodów i place zabaw 
dla najmłodszych.

W

LIGOTA STR. Mieszkańcy będą mieć nową świetlicę

„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji w Ligocie Stru-
pińskiej” dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach na kilka dni zamieniła się w galerię sztuki z obrazami obornickiego artysty 
i malarza Stanisława Marcina Babczyńskiego „Kosmy”.

tanisława Marcin 
Babczyński od 1991 
roku jest mieszkań-

cem Obornik Śląskich, a 
także artystą i malarzem, 
który miał już ponad 56 
indywidualnych wystaw, 
ale także pokazywał swoje 
prace na wystawach zbio-
rowych i plenerach mię-
dzynarodowych.
 Tym razem jego 
wspaniałe obrazy ukazują-
ce piaszczystą drogę wśród 
pól, strumienie, mokradła i 
rozlewiska mieniące się dia-
mentami refleksów świetl-
nych, piękno pór roku pol-
skiej wsi, zielone łąki, stare 
chaty oraz panoramę Tatr 
było można obejrzeć na 
miejscu w Prusicach. Nie 

zabrakło wspaniałych dzieł 
przedstawiających naszą 
małą Ojczyznę. 
 W sobotę 2 
czerwca odbyło się uroczy-
ste otwarcie wernisażu prac 
„Kosmy”. Otwarcia doko-
nali Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy w Prusi-
cach Zbigniew Ziomek, 
który przywitał wszystkich 
w imieniu Burmistrza oraz 
Dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prusicach Renata Cybul-
ska – Kaczałko. Na uroczy-
stości w Sali narad Urzędu 
Miasta i Gminy w Prusi-
cach oczywiście nie zabra-
kło samego artysty, który 
o swoich pracach mówi 
tak: „W tematyce mojego 

S

PRUSICE Cegiełki na dach Kościoła
Pod  koniec czerwca zakończyła się roczna sprzedaż cegiełek na dofinansowanie projektu remontu dachu kościoła p.w. 
św. Józefa Oblubieńca w Prusicach . Przyszedł zatem czas na podsumowanie tego co udało się zebrać  i skonfrontowa-
nie z realnymi potrzebami.

rzypomnijmy, że świą-
tynia p. w. św. Józefa 
Oblubieńca zosta-

ła  wyłączona z użytku w 
styczniu 2011 roku. Ksiądz 
proboszcz Bernard Świst był 
zmuszony do zamknięcia ko-
ścioła ze względu na sypiący 
się dach. Włodarze Gminy 
postanowili pomóc księdzu 
w ratowaniu zabytku. Podjęli 
inicjatywę zbiórki publicznej 
na dofinansowanie projektu 
remontu dachu kościoła w 
formie cegiełek. Pieczę nad 
sprzedażą cegiełek objęło 
stowarzyszenie Vox Domini.
 Pierwsza zbiórka 
odbyła się w czerwcu 2011 
roku podczas I Dni Prusic i 
miała formę licytacji fantów, 
wśród których znalazły się 
m.in. ciekawe dzieła malar-
skie i pisarskie, a nawet Bi-
blia. Zebrano wówczas 4 570 
zł.
 Zaraz po I Dniach 
Prusic do obiegu weszły ce-
giełki w trzech nominałach: 
10 zł, 50 zł i 100 zł. Do ich 

sprzedaży upoważnione były 
następujące osoby: Alina 
Saladra, Monika Stankie-
wicz, Józef Kieler, Stanisław 
Leśniak, Zofia Koncewicz, 
Andrzej Podrygajło, Irena 
Mielniczek, Sławomir Zaren-
towicz, Grzegorz Piotrowski, 
Wanda Maryniak, Emil Dra-
gosz, Maria Cieślińska, Rena-
ta Cybulska – Kaczałko oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz. 
Poza zachęcaniem miesz-
kańców do pomocy w zebra-
niu potrzebnej kwoty przez 
osoby upoważnione, Gmina 
wielokrotnie  informowała 
mieszkańców o sprzedaży 
cegiełek na swojej stronie 
internetowej oraz na łamach 
NOWej gazety trzebnickiej. 
 Dzięki tym stara-
niom zostało sprzedane 65 
cegiełek o nominale 100 zł., 
134 cegiełki o nominale 50 zł. 
oraz 377 cegiełek o nominale 
10 zł.  W  sumie ze sprzedaży 
zebrano 16 970 zł. 
Pozostałe cegiełki, których 

nie udało się sprzedać, to 
zgodnie z zasadami zbiórki 
publicznej zostały komisyj-
nie zniszczone. 
W lipcu 2011 roku podczas 
IV Powiatowych Dni Kultu-
ry Regionalnej „Pod Trzema 
Wieżami” przeprowadzono 
zbiórkę do puszek , pod-
czas której udało się zebrać  
861,91 zł. Dzięki tym wszyst-
kim inicjatywom zebrano w 
sumie  22 401,91 zł. 
Wszystkim ofiarodawcom, 
którzy przyczynili się do 
zbierania funduszy na dach 
Kościoła składamy stokrotne 
dzięki.  
 W obecnej chwili 
trwają rozmowy z projek-
tantem, na temat kosztów 
projektowych. Szacuje się, 
że projekt na remont dachu 
głównego (bez wieży) oraz 
ekspertyza fundamentów i 
posadzek, będzie kosztować 
około 70 000 zł.  
 Poza pieniędzmi ze-
branymi ze sprzedaży cegie-
łek, Ksiądz Proboszcz będzie 

mógł starać się o dofinanso-
wanie kosztów projektu z Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz od Mar-
szałka Województwa Dolno-
śląskiego. Również Burmistrz 
wraz z Radnymi podjęli usta-
wę w sprawie ustalenia zasad 
udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków na terenie 
Gminy Prusice. Zgodnie z tą 
ustawą do 15 kwietnia każ-
dego roku można składać do 
Gminy wnioski celem uzy-
skania dotacji.
 Mamy nadzieję, że 
dzięki wsparciu, które jest 
możliwe z wielu stron uda się 
przywrócić do użytku kościół 
p.w. Józefa Oblubieńca. Pa-
miętajmy jednak, że projekt 
jest dopiero początkiem, któ-
ry należy wykonać. Potrzeb-
ne jest zatem wsparcie i zaan-
gażowanie nas wszystkich. 

Maria Cieślińska

P

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca

PRUSICE „Kosma” w Prusicach
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„Nie pytaj co Twoja gmina może zrobić dla Ciebie tylko co Ty możesz zrobić dla swojej gminy”. I właśnie tak zrobili miesz-
kańcy Sołectwa Strupina, którzy samodzielnie, własnymi rękami przy wsparciu pracowników magistratu wybudowali 
nowy chodnik prowadzący do świetlicy wiejskiej.

każdej miejsco-
wości są miejsca, 
które odgrywa-

ją ważną rolę w życiu jej 
mieszkańców. Jednym z ta-
kich miejsc w Strupinie jest 
świetlica wiejska znajdująca 
się w centrum wsi przy ko-
ściele parafialnym p.w. Nie-
pokalanego Serca NMP.W 
2008 roku dzięki środkom 
z budżetu gminy świetlica 
została wyremontowana: 
wymieniono instalację, od-
świeżono ściany, zrobiono 
kuchnię wraz z toaletami. 
Poza tym została zakupio-
na piękna zastawa stołowa, 
krzesła, stoły, meble ku-
chenne i inne potrzebne 

rzeczy. 
 W 2010 roku pla-
nując wydatki z funduszu 
sołeckiego na 2011 rok 
mieszkańcy Strupiny pod-
czas zebrania wiejskiego 
zdecydowali o przeznacze-
niu części środków  na ma-
teriały budowlane potrzeb-
ne do wykonania chodnika 
do świetlicy wiejskiej, która 
nie stoi „martwa”, lecz tętni 
życiem i ciągle cos się w niej 
dzieje. 
 Mieszkańcy zado-
woleni z remontu i wypo-
sażenia świetlicy z ogrom-
ną chęcią organizują w niej 
uroczystości rodzinne typu 
urodziny i komunie oraz 

STRUPINA Nowy chodnik w czynie społecznym

W

Uroczystego otwarcia i wspólnego  przecięcia wstęgi dokonali 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, sołtys Janina Słota, 

radny Wacław Bienias oraz proboszcz  Ks. Tadeusz Kosior

malarstwa istotne miejsce 
zajmuje realistyczne przed-
stawienie rzeczywistości. Z 
pełnym uznaniem hołduję 
tradycji w malarstwie, nie 
unikając nowych trendów, 
których wyboru sam doko-
nuję w zależności od potrzeb 
realizacji artystycznych”.
 Wernisaż swoją 
obecnością zaszczyciła ro-
dzina artysty, a także spore 
grono zaproszonych gości z 
terenu powiatu trzebnickiego 
i mieszkańców Gminy Prusi-
ce.
 Ci, którzy nie mogli 
uczestniczyć w tym niezwy-

kłym wydarzeniu kultural-
nym mieli okazję podziwiać 
wystawę codziennie – nawet 
w weekendy -  do środy 20 
czerwca.
 Wystawa prac 
malarskich i rysunkowych 
Stanisława Marcina Bab-
czyńskiego odbyła się pod 
patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza.

Dorota Leń

odbywają się w niej okolicz-
nościowe zabawy dla całej 
społeczności wiejskiej, poza 
tym prowadzone są zajęcia 
dla dzieci, a także próby ze-
społu ludowego „Strupinia-
nie”. 
 Niestety dojście do 
świetlicy stanowiło bardzo 
często nie mały problem 
zwłaszcza w okresie obfitych 
opadów deszczu czy zimą. 
Do tej pory prowadziła do 
niej ścieżka wykonana z płyt 
betonowych i cegieł. Stąd 
została podjęta decyzja o 
przeznaczeniu części fundu-
szu soleckiego na chodnik. 
Pod koniec 2011 roku Paweł 
Kaźmierczak – pracownik 
Urzędu Miasta i Gminy w 
Prusicach za kwotę 5700 zł 
zakupił niezbędne materia-
ły budowlane m. in. kostkę 
brukową, krawężniki, tłu-
czeń, piasek oraz cement. 
Budowa chodnika rozpo-
częła się późną wiosną 2012 
roku. Kierownikiem został 
Jacek Żurek, posiadający 
doświadczenie brukarskie, 
który kierował poszczegól-
nymi etapami podczas prac 
nad chodnikiem. Pierwszy 
dzień rozpoczął się od upo-
rządkowania terenu poprzez 
usunięcie betonowych płyt, 
cegieł oraz wyznaczenie 
przebiegu chodnika. Na-
stępnie przyjechał udostęp-
niony przez kierownika 
Jarosława Brodalę ciężki 
sprzęt z Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Prusicach, przy 
pomocy którego został wy-
korytowany i przygotowany 
teren pod chodnik. Koryto-
waniem zajmował się Pan 
Józef Należny. Dodatkowy 
piasek został przywieziony 
przez Pana Zdzisława Tur-
czyna. Podczas kolejnych 
dwóch dni został usypany i 
ubity tłuczeń oraz osadzone 
krawężniki. 
 Następnie prze-
strzeń między krawężni-
kami została wypełniona 
tłuczniem i warstwą piasku. 
 Ostatnim etapem 
prac było ułożenie kostki 
brukowej, które ze względu 
na dużą liczbę osób zaanga-
żowanych do pracy poszło 
ekspresowo. Z myślą o opa-
dach zostało wykonane tak-
że niezbędne odwodnienie 
chodnika wraz ze studzien-
kami zbierającymi wodę po-
chodzącą z rynien. 
 Końcowym eta-
pem było uporządkowanie 
terenu wokół chodnika, po-
przez ułożenie bruku i wy-
równanie terenu. Natomiast 
Pani sołtys posadziła kwiaty 
wzdłuż nowo powstałego 
chodnika. Podczas budowy 
chodnika wykorzystywany 
był także sprzęt udostęp-
niony przez Pana Jacka 
Lwa (traktor i przecinarka 
do kostki brukowej) oraz 
Pana Jacka Żurka (ubijar-
ka). Wodę i własne zapasy 
piasku udostępnił Pan Zyg-
munt Kozioł.  

 

Ogólnie prace nad chodni-
kiem trwały 9 dni od kilku 
do kilkunastu godzin dzien-
nie. Pogoda podczas pracy 
była wymarzona. 
W budowie chodnika brały 
udział następujące osoby: 
Władysław Żukowski, Jacek 
Żurek, Grzegorz Łazarski, 
Janina Słota, Wacław Bie-
nias, Piotr Łazarski, Paweł 
Toczek, Ryszard Żukow-
ski, Artur Żukowski, Jan 
Prządka, Elżbieta Prządka, 
Zbigniew Żukowski, Zyg-
munt Kozioł, Bartek Kostyk, 
Sebastian Lewandowski, 
Małgorzata Słota, Damian 

Nowak, Daniel Wolak, Pa-
weł Wiśniewski oraz Leszek 
Olejnik. 
 Praca przy chodni-
ku była okazją do wspólnej 
integracji i rozmów oraz po-
żytecznego spędzenia czasu. 
Podczas prac związanych 
z budową chodnika osoby 
w niej uczestniczące mogły 
liczyć na pomoc i wsparcie 
ze strony Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice Igora Ban-
drowicza, który kilkakrotnie 
odwiedzał plac budowy.
W sobotę 14 lipca 2012 
roku przy okazji organi-
zowanego we wsi Pikniku 
Rodzinnego chodnik ofi-

cjalnie został przekazany do 
użytku. Uroczystego otwar-
cia i wspólnego  przecięcia 
wstęgi dokonali Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, sołtys Janina 
Słota, radny Wacław Bie-
nias oraz proboszcz  Ks. Ta-
deusz Kosior. Uroczystość 
uświetnił swoja obecnością 
i śpiewem miejscowy ze-
spół ludowy „Strupinianie”. 
Osoby obecne na otwarciu 
udały się na poczęstunek 
do świetlicy wiejskiej, a na-
stępnie Pan Burmistrz, Pani 
sołtys i Pan radny udali się 
bryczką na boisko szkolne 
na Piknik Rodzinny. Pikni-

ku obfitował w liczne atrak-
cje zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych. Odbył się m.in. 
turniej w piłkę nożną oraz 
liczne zawody dla dzieci z 
nagrodami. Podczas Pik-
niku członkowie zespołu 
„Strupinianie” sprzedawa-
li ciasto, z którego dochód 
ma być przeznaczony na 
zakup kapeluszy dla Panów 
śpiewających w zespole. W 
godzinach wieczornych roz-
poczęła się zabawa taneczna 
, która trwała do godziny 2 
w nocy. 

Małgorzata Słota

Mieszkańcy własnymi rękami wybudowali nowy chodnik
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ermomodernizacja 
w budynkach uży-
teczności publicznej 

to projekt, którego całkowi-
ta wartość wynosi ponad 14 
mln zł., z czego Lider Pro-
jektu – Powiat Milicki -  na 
realizację przedsięwzięcia 
pozyskał dotację ze środ-
ków Narodowego Fundu-
szu  Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ra-
mach systemu zielonych in-
westycji w wysokości  30 % 
wartości projektu. Pozostała 
kwota zostanie pokryta w 
60 % z zaciągniętej pożyczki 
(nie przez wszystkich Part-
nerów) z NFOŚiGW i w 10 
% z wkładów własnych Part-
nerów.  Jeśli chodzi o Gminę 
Prusice, to  zostanie zainwe-
stowane w niej ponad 1,5 
mln złotych, z czego dotacja 
to ponad 430 tys. zł,  wkład 
własny Gminy wyniesie ok. 
250 tysięcy zł, a kwota z po-
życzki to ponad 860 tys. zł.
W ramach termomoderni-
zacji budynków użyteczno-
ści publicznej w naszej Gmi-
nie zostaną niej poddane 
dwa budynki: Zespołu Szkół 

w Prusicach oraz Ochotni-
czej Straży  Pożarnej w Pru-
sicach.
Inwestycja obniży dwutle-
nek węgla
Gmina Prusice do tego pro-
jektu  chciała przystąpić nie 
tylko ze względu na fakt 
dofinansowania kolejnych 
inwestycji, ale dlatego, że dla 
naszej Gminy ekologia jest 
niezwykle ważna, o czym 
pisaliśmy już nie raz.
Ten projekt zakłada efekty 
ekologiczne, dzięki wprowa-
dzeniu go w życie. Podsta-
wowym efektem jest zmniej-
szenie emisji dwutlenku 
węgla o 1 444  jednostki na 
rok. Taki efekt ekologiczny 
Gmina Prusice musi osią-
gnąć do 31 grudnia 2013 
roku. Jak wiemy dwutlenek 
węgla prowadzi do global-
nego ocieplenia. Pragniemy 
zatem robić co możemy, 
by spowolnić niekorzystne 
zmiany klimatyczne.
Realizacja tego projektu 
nam to umożliwia. Pośred-
nim efektem ekologicznym 
jest mniejsze zużycie ener-
gii. W dzisiejszych czasach, 

koncerny i wielkie firmy nie-
ustannie wytwarzają jej co-
raz więcej. Unia Europejska 
niestety w tej kwestii się do-
kłada na rynku światowym. 
Dlatego szukanie oszczęd-
ności jest niezwykle ważne, 
a włodarze Gminy Prusice 
postanowili nie czekać, aż 

inni zaczną oszczędzać. 
Pragną sami wprowadzić 
rozwiązania ekologiczne w 
naszej gminie.
Wprowadzamy projekt w 
życie
Już dzisiaj  możemy zoba-
czyć rozpoczęte prace przy 
Zespole Szkół w Prusicach, 

które będą obejmować:  do-
cieplenie wszystkich ścian 
zewnętrznych budynku sty-
ropianem o grubości 14 cm  
wraz z kolorystyką elewacji 
, oraz docieplenie stropoda-
chu wełną mineralną o gru-
bości 20 cm. Zostaną rów-
nież zamontowane nowe 
rynny, rury spustowe oraz 
parapety zewnętrzne.
Natomiast za chwilę zo-
stanie rozpoczęta termo-
modernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Prusicach przy ul. Po-
wstańców Śląskich.  Będzie 
tutaj wykonane docieplenie 
wszystkich  ścian zewnętrz-
nych styropianem grubości 
14 cm wraz z kolorysty-
ką.  Ściany zostaną również 
fundamentowe zaizolowane 
przeciwwilgociowo.  Stro-
podach będzie docieplony  
styropianem o  grubości 20 
cm. Ponadto zostanie wy-
mieniona  stolarka okienna 
i drzwiowa na stolarkę PCV, 
podobnie stolarka luksfe-
rów.
Projekt ociepleń ścian ze-
wnętrznych opracowano w 
oparciu o technologię firmy 
Baumit.  Natomiast Projekt 
izolacji przeciwwilgociowej 

ścian i posadzki piwnic zo-
stał opracowany o techno-
logię firmy BORNIT.  Jeśli 
chodzi o wykończenia co-
kołów opracowano w opar-
ciu o technologię firmy Fel-
dhaus Klinker.
Prace, ze względu na fakt, że 
budynki są cały czas czynne  
został podzielony na eta-
py. Mimo to już z końcem 
sierpnia przypada planowa-
ny koniec realizacji projek-
tu, a to  oznacza, że kolejną 
zimę uczniowie będą uczyli 
się w ocieplonej Szkole, a 
strażacy będą dyżurować w 
cieplejszym i bardziej eko-
nomicznym budynku.  

Maria Cieślińska
Dorota Leń

Do końca lipca Gmina Prusice będzie jedną z najlepiej oświetlonych Gmin zarówno w powiecie trzebnickim, jak i w wo-
jewództwie dolnośląskim. Mieszkańcy wszystkich sołectw naszej Gminy będą mogli czuć się bezpiecznie, gdy w godzi-
nach wieczornych za oknami i na ulicach będzie jasno.

Oszczędności w oświetleniu gminnym

o zadań samorządu 
gminnego należy 
wiele zadań – zaczy-

nając od budowy dróg przez 
prowadzenie placówek 
oświatowych po krzewie-
nie kultury i sportu. Jednak 
dla wielu mieszkańców naj-
ważniejsze jest bezpieczeń-
stwo i potrzeba wygody. 
Wychodząc naprzeciw tym 
zapotrzebowaniom władze 
Gminy Prusice wraz z fir-
mą TAURON przystąpili do 
modernizacji oświetlenia na 
terenie całej Gminy. 

 27 lutego 2012 
roku Gmina Prusice zawar-
ła umowę z Wykonawcą – 
Firmą Tauron, która zobo-
wiązała się do wymienienia 
na terenie całej Gminy 606 

opraw świetlnych na nowo-
czesne, energooszczędne i 
świecące jaśniejszym świa-
tłem. Oprócz nowych opraw 
mieszkańcy zyskali również 
w Prusicach 39 nowych słu-
pów oświetleniowych. 
Dzięki temu nasze miej-
scowości staną się lepiej 
oświetlone a co za tym idzie 
bezpieczniejsze i ładniej-
sze. Sama Gmina ponadto 
zmniejszy koszty oświetle-
nia dzięki zmianie starej 
technologii na nową zdecy-
dowanie bardziej energo-
oszczędną.

 Jednak to nie ko-
niec inwestycji gminnych 
w oświetlenie. Do końca 
lipca firma Budmar z Lesz-
na ma zaprojektować dla 

Gminy Prusice około 180 
nowych lamp w następują-
cych miejscowościach: Bu-
dzicz, Kosinowo, Kopaszyn, 
Raki, Piotrkowice, Ligotka-
,Gola, Wilkowa, Świerzów, 
Górowo, Pietrowice Małe, 
Dębnica, Skokowa, Cho-
dlewko, Pawłów Trzebnicki, 
Brzeźno, Borów, Borówek, 
Pększyn, Raszowice, Ligota 
Strupińska i Prusice. 

 Burmistrz Miasta i 
Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz planuje również w naj-
bliższym czasie zrealizować 
kolejne inwestycje takie jak: 
priorytetowe oświetlenie 
skrzyżowań w ciągu drogi 
krajowej nr 5 (począwszy 
od Pawłowa Trzebnickie-
go przez Wszemirów, całe 

Prusice oraz skrzyżowanie 
na Skokową i Dębnicę), a 
także w Zakrzewie, Świerzo-
wie, Kosinowie, Kopaszynie, 
Skokowej, Brzeźnie i Piotr-
kowicach.

 Całość zaplanowa-
nych inwestycji oświetle-
niowych w naszej Gminie 
sprawi, że będziemy jedną 
z najlepiej oświetlonych 
Gmin. 
Nie podjęliśmy drastycz-
nych decyzji o wyłączaniu 
oświetlenia gminnego tyl-
ko postanowiliśmy poddać 
oświetlenie modernizacji. 
Modernizacja pozwoli nam 
zaoszczędzić do 60% obec-
nych wydatków i pozwoli 
na dalsze inwestycje infra-
struktury oświetleniowej 
gminy - powiedział Bur-
mistrz Igor Bandrowicz.
Nowe lampy, słupy oświe-
tleniowe i zamontowane 
oświetlenie to także po-
prawa bezpieczeństwa dla 
mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości, a także 
na uczęszczanych i mniej 
uczęszczanych drogach, 
chodnikach i obejściach.

Kamil Leśniak

D

Gmina Prusice rozpoczęła realizację partnerskiego projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 
Jednostek Samorządu Terytorialnego”, którego Liderem jest Powiat Milicki, a pozostałymi partnerami : Powiat Trzebnic-
ki, Gmina Mokrsko (województwo łódzkie) oraz Gmina Żmigród.

Termomodernizacja w Gminie Prusice ruszyła

T

Trwaja już prace w Zespole Szkół w Prusicach

Przykładowa lampa na ul. Wrocławskiej

     Nowe oprawy i żarówki spowo-
dują mniejszenie zużycia prądu

Trwaja już prace na budynku OSP
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Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Wiceburmistrz Kazimierą Rusin i Skarbnikiem Konradem 
Buczkiem starania o dodatkowe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji zakończyli się sukcesem 
– Gminie Prusice przyznano  dodatkowe 6 231 992, 89 mln zł dotacji. W obecnej chwili zrealizowano 97% prac budowy 
sieci kanalizacyjnej i opracowywany jest projekt zamienny na budowę oczyszczalni ścieków. 

mina Prusice w 
sierpniu 2009 roku 
otrzymała dota-

cję unijną w ramach RPO 
WD na projekt pod tytu-
łem: „Program ochrony 
wód zlewni rzeki Sąsiecz-
nicy położonej w dorze-
czu rzeki Baryczy poprzez 
budowę oczyszczalni ście-
ków i kanalizacji na terenie 
aglomeracji Prusice”  w 
ramach Priorytetu 4 „Śro-
dowisko i bezpieczeństwo 
ekologiczne”. 
 W ramach inwe-
stycji zostanie zbudowa-
na kanalizacja sanitarna 
wraz z przepompownia-
mi, studzienkami, przyłą-
czami do budynków dla 
miejscowości: Pietrowice 
Małe, Ligotka, Krościna 
Mała, Dębnica i miasto 
Prusice oraz sieć kanali-
zacji sanitarnej w obrębie 
Prusic. Długość wykona-
nej sieci kanalizacyjnej 
objętej inwestycją to 29,5 
km z 13 przepompownia-
mi ścieków i oczyszczalnią 
ścieków w Pietrowicach 
Małych. Z kanalizacji bę-
dzie korzystać blisko 30% 
mieszkańców Gminy Pru-
sice. Wykonawcą inwesty-
cji została firma Skanska, 
która wygrała przetarg za 
17 mln zł. 

Opóźnienia przez 
błędy w dokumen-
tacji

Przypomnijmy, że gdy w 

grudniu 2010 roku Bur-
mistrzem zostaje Igor 
Bandrowicz zastaje zanie-
dbany i opóźniony pro-
jekt budowy  kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków. Ma 8 miesięcy 
na budowę 29,5 km sieci, 
zaś oczyszczalnię ścieków  
musi wybudować  w ciągu 
5 miesięcy. Są to  niereal-
ne terminy. Rozpoczynają 
się rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim w celu 
ratowania projektu. Uzy-
skano zgodę na wydłuże-
nie terminu realizacji, tym 
samym obroniono dotację. 
Jednak liczne błędy w do-
kumentacji projektowej 
budowy kanalizacji nie 
tylko spowodowały licz-
ne opóźnienia w realizacji 
projektu, ale też koniecz-
ność poniesienia dodatko-
wych kosztów na realizację 
tej inwestycji. 
 Całkowita war-
tość prac przedstawionych 
przez firmę Skanska to po-
nad 27,2 mln zł. Kwota od  
kwoty zawartej w umowie 
z wykonawcą jest większa 
o ponad 10,1 mln zł. (do-
datkowe prace przy sieci 
ponad 6,5 mln zł brutto 
i dodatkowe roboty bu-
dowlane ponad 3,6 mln zł. 
brutto). Koszt pracy Inży-
niera Kontraktu inwestycji 
to kwota ponad 456 tys. zł 
brutto.
Ponad 10 mln zł. za do-
datkowe prace to  ogrom-
ne obciążenie dla Gminy, 

przy dochodach 25 mln zł 
na 2012 rok. 

Błędna dokumenta-
cja na oczyszczal-
nię ścieków

Burmistrz Igor Bandro-
wicz, gdy objął stanowisko 
włodarza Gminy Prusice 
miał 5 miesięcy na zakoń-
czenie budowy oczyszczal-
ni, gdzie nie rozpoczęto 
nawet procedury przetar-
gowej na wybór wykonaw-
cy. Dzięki uzyskaniu zgody 
na przedłużenie realizacji 
inwestycji, podjęto decyzję 
o przeanalizowaniu doku-
mentacji przez specjali-
stów -firmę Gazoprojekt. 
– Zależało mi, aby uniknąć 
sytuacji podobnej do budo-
wy kanalizacji – podkreśla 
Burmistrz: –  Jak się oka-
zało podjęta decyzja była 
słuszna, dokumentacja 
zawierała szereg uchybień, 
które udało się w odpo-
wiednim czasie naprawić. 
Dzięki  temu,   zapobie-
gliśmy wykonaniu oczysz-
czalni, która nie spełniłaby 
wymogów prawa i naraziła 
gminę na kary oraz dodat-
kowe koszty związane z 
modernizacją. W obecnej 
chwili opracowywany jest 
projekt zamienny na budo-
wę oczyszczalni. 

Przetarg na budowę 
oczyszczalni zostanie 
ogłoszony w styczniu 
2013, wówczas gmina bę-

dzie dysponowała aktual-
ną dokumentacją projek-
tową.  

Przedłużony termin 
realizacji i dodat-
kowe pieniądze na 
projekt

 Mimo napotka-
nych trudności podczas 
realizacji inwestycji i 
zwiększających się kosz-
tów inwestycji Burmistrz 
Igor Bandrowicz uznał tą 
inwestycję jako kluczową 
dla mieszkańców Gminy 
Prusice i przygotował plan 
działania, w tej trudnej 
sytuacji i postanowił do-
prowadzić inwestycję do 
końca. Jak na razie udaje 
mu się wszystko realizo-
wać zgodnie z planem, 
gdyż jego starania zostały 
zakończone sukcesem. Po 
pierwsze Gmina Prusice 
otrzymała dodatkowe do-
finansowanie do projektu 

ze środków RPO WD 2007 
– 2013 o kwotę 6 254 871, 
14 zł. W związku z tym 
Wartość całego projektu z 
26 mln zł zwiększyła się do 
ponad 37 mln zł, a kwota 
dofinansowania z ponad 
21 mln zł, do ponad 27 
mln zł. Kwota wszystkich 
wydatków kwalifikowa-
nych to ponad 32 mln zł, 
a wydatki niekwalifikowa-
ne spowodowane błędami  
dokumentacjach wynoszą 
ponad 4 mln zł. Drugi 
sporym sukcesem jest to, 
że udało się przedłużyć 
termin realizacji przedsię-
wzięcia do 31 marca 2014 
roku. 
– Dzięki temu dofinanso-
waniu z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego sytuacja 
finansowa gminy będzie 
znaczenie lepsza, gdyż nie 
będziemy musieli zaciągać 
wyższych kredytów – pod-
kreśla Burmistrz Igor Ban-

drowicz dodając: –  Gdyby-
śmy musieli dodatkowo się 
zadłużyć, gmina mogłaby 
dojść do niebezpiecznego 
poziomu 60 procent zadłu-
żenia. Poza tym, dzięki tym 
dodatkowym pieniądzom 
możemy realnie myśleć o 
nowych inwestycjach, jak 
chociażby o Orliku w Paw-
łowie Trzebnickim, remon-
cie dróg: Krościna Mała 
– Prusice, budowie szkoły 
podstawowej w Skokowej 
w 2014 roku, do tego re-
monty dróg, które chcemy 
sukcesywnie wykonywać 
po konsultacjach z rad-
nymi i sołtysami, czy też 
systematyczna wymiana i 
budowanie nowych słupów 
oświetleniowych, a także 
realizacja innych projektów 
z pozyskanych funduszy 
zewnętrznych – mówi Igor 
Bandrowicz.

Dorota Leń

Gmina Prusice otrzymała dodatkowe 
pieniądze na kanalizację

G

Uczniowie klasy III B Gimnazjum w Zespole Szkół w Prusicach w nagrodę w konkursie pojechali na ścieżkę przyrodniczą 
na górę Chojnik, w ramach projektu edukacyjnego „Wycieczki Szlakiem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

W nagrodę do Karkonoskiego Parku Narodowego

 poniedziałek 18 
czerwca 2012r., 
uczniowie klasy III 

B jako laureaci ogólnopol-
skiego  konkursu „Szlakiem 
POIiS” wyjechali na bezpłat-
ną, jednodniową wycieczkę 
krajoznawczą do Karkono-
skiego Parku Narodowego. 
Po przybyciu na miejsce 
czekał na nich ciepły dwu-
daniowy posiłek. Głównym 
punktem wycieczki był za-
mek Chojnik  usytuowany 
nieopodal Jeleniej Góry - 
Sobieszowa.
 G i m n a z j a l i ś c i 
dzięki opiece przewodnika 
podziwiali Górę Chojnik 
z zamkiem oraz poznawa-
li część historii regionu na 

cmentarzu rodziny Cogho.  
 Podczas wycieczki 
górskim szlakiem obserwo-
wali roślinność i zdobywali 
wiedzę na temat sposobów 
pomocy zwierzynie leśnej 
przez pracowników Karko-
noskiego Parku Narodowe-
go. 
 Mimo zbliżają-
cych się wakacji mieli oka-
zję uczestniczyć w lekcji w 
„Zielonej klasie”. Dzięki niej 
uczniowie rozpoznawali ga-
tunki drzew, mieli  rzadką 
okazję poruszać się wśród 
drzewostanu jaki dawniej 
dominował w reglu dolnym 
Karkonoszy - w buczynie. 
Karkonoskie lasy zostały bo-
wiem w znacznym stopniu 

przekształcone przez czło-
wieka, a na terenie enklawy 
można obserwować zacho-
wane fragmenty natural-
nego lasu. Występuje tutaj 
około 50 gatunków drzew 
i krzewów, decydujących o 
wysokich walorach przy-
rodniczych tego miejsca. 
 Na Górze Chojnik 
fauna Karkonoszy jest re-
prezentowana przez wiele 
gatunków ptaków. Wędru-
jąc ścieżką można również 
spotkać sarny, a także mu-
flona - dziką owcę górską 
sprowadzoną na początku 
XX wieku z Sardynii. Ścież-
ka ta, poza walorami flory-
stycznymi, faunistycznymi i 
geologicznymi ma również 

wysokie walory widokowe. 
 Na zakończenie 
wycieczki uczniowie wzięli 
udział w quizie z nagroda-

mi, dotyczącym projektów 
współfinansowanych w ra-
mach POlŚ oraz korzyści 
płynących z ich realizacji. 

Gimnazjaliści otrzymali 
także pamiątkowe upomin-
ki.

Lucyna Zalewska

W

Anna Miszczuk i Kamila Hrycak, uczennice Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Prusicach zostały zwyciężczy-
niami powiatowego konkursu „Czy znasz swój powiat?”. Przyszłoroczna edycja w związku z tym odbędzie się właśnie 
w Prusicach. We wtorek 17 kwietnia br. w Powiatowym Zespole Szkół w Trzebnicy odbył się  XI Powiatowy Konkurs 
Regionalny pt. „Czy znasz swój powiat?”.

Prusiczanki zwyciężyły

– Konkurs ma już 
długoletnią tra-
dycję i organizuje 

go szkoła, która zwyciężyła 
w jego poprzedniej edycji 
–opowiada Bożena Tar-
nowska, nauczycielka ZS w 
Prusicach, a jednocześnie 
jedna z opiekunek laure-
atek.
 W tym roku szkol-
nym  w zmaganiach kon-
kursowych uczestniczyło 
sześć szkół z powiatu trzeb-
nickiego.
– Konkurs składał się z 
dwóch etapów – informu-
je Anna Muszczuk, zaś jej 
koleżanka Kamila Hrycak 
dodaje: – W pierwszym 
etapie wszystkie drużyny 
miały za zadanie przedsta-
wić prezentację promującą  
atrakcje turystyczne w ich 
gminie – w naszym przy-
padku oczywiście w Gmi-
nie Prusice.

 Natomiast w dru-
gim etapie rozwiązywano 
test wiedzy o powiecie uło-
żony przez firmę zewnętrz-
ną zgodnie z formułą przy-
jętą przez Stowarzyszenie 
Oświatowe „Sowa”.  W 
skład komisji konkursowej 
wchodzili opiekunowie – 
nauczyciele – drużyn, a nie 
jak zazwyczaj  niezaanga-
żowani znani przedstawi-
ciele regionu, działający na 
rzecz powiatu trzebnickie-
go.
 Drużynę z Pu-
blicznego Gimnazjum im. 
H. Sienkiewicza w Pru-
sicach reprezentowały  
uczennice klasy III b; Anna 
Miszczuk i Kamila Hrycak 
przygotowane przez Panią 
Ewę Szustak-Leszczyńską i 
Panią Bożenę Tarnowską. 
 Uczennice w 
pierwszym etapie zajęły 
pierwsze miejsce, prezen-

tacja  multimedialna pro-
mująca atrakcje turystycz-
ne gminy Prusice i sposób 
jej przedstawienia, okazały 
się  najlepsze spośród sze-
ściu prezentowanych z  po-
wiatu trzebnickiego.
 Drugi etap dru-
żyna z Prusic podczas 
rozwiązywania testu za-
ledwie dwoma punktami 

przegrała z uczennicami 
reprezentującymi  Gimna-
zjum Sportowo-Językowe 
w Trzebnicy.
 Ostatecznie w 
zmaganiach konkursowych 
uczennice z Publicznego 
Gimnazjum im. H. Sien-
kiewicza zajęły zaszczytne 
I miejsce i zgodnie z trady-
cją w następnym roku XII 

Powiatowy Konkurs Re-
gionalny „Czy znasz swój 
powiat?” odbędzie się w 
Zespole Szkół w Prusicach.
 - Konkurs przy-
czynił się w znacznym 
stopniu do popularyzacji 
wiedzy o kulturze wła-
snego regionu, historii,  
walorach turystyczno-
-krajoznawczych, społecz-

no-gospodarczych powiatu 
trzebnickiego.  Ponadto 
sprzyjał nawiązaniu kon-
taktów młodzieży ze śro-
dowiskiem lokalnym, re-
gionalnym, oraz integracji 
młodzieży szkół powiatu 
trzebnickiego i promocji 
talentów – podkreśla Ewa 
Szustak-Leszczyńska, dru-
ga z opiekunek.

W
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Powstanie najdłuższa ścieżka rowerowa w Polsce
Do końca listopada 2014 roku Gmina Prusice wraz z czterema Partnerami: Gminą Żmigród, Trzebnicą, Powiatem Milic-
kim i Trzebnickim planuje wybudować najdłuższą ścieżkę rowerową w Polsce liczącą ponad 91 km, z czego 43 km będą 
znajdowały się na terenie naszej Gminy. 

d kilkunastu mie-
sięcy Gmina Prusi-
ce, Żmigród, Trzeb-

nica, Powiat Trzebnicki i 
Milicki planowali realizację 
wspólnego przedsięwzięcia 
i projektu pod nazwą „Bu-
dowa ścieżek rowerowych 
trasą dawnej kolei wąsko-
torowej w powiatach trzeb-
nickim i milickim”. Wspólny 
projekt ma na celu połącze-
nie „urwanej” ścieżki rowe-
rowej w Machnicach, a także 
otwartej na początku maja w 
powiecie milickim. Wybu-
dowana najdłuższa ścieżka 
rowerowa w Polsce licząca 
ponad 91 km pozwoli na 
powstanie jednolitej całości, 
a co za tym idzie pozwoli 
rowerzystom i turystom na 
podróżowanie od stolicy 
Dolnego Śląska – Wrocławia 
– poprzez powiat trzebnicki 
do powiatu milickiego zwie-
dzając i podziwiając po dro-
dze wiele zabytków i atrak-
cyjnych miejsc. Najwięcej 
kilometrów, bo aż 43 będzie 
miała Gmina Prusice. Na 
terenie Gminy Żmigród zo-
stanie wybudowane ok. 27 
km, zaś w Gminie Trzebni-
ca ponad 17 km. Najmniej 
nowej ścieżki powstanie w 
powiecie milickim bo tylko 
2,7 km. 
Porozumienie na bu-

dowę ścieżek podpi-
sane
 Po długiej drodze 
spotkań i negocjacji między 
wszystkimi samorządami 
udało się dojść do jedno-
litej decyzji i podpisania 
wspólnego Porozumienia 
Partnerów w celu realiza-
cji projektu, które miało 
miejsce w środę 4 kwietnia 
w Żmigrodzkiej Baszcie. 
Wtedy dokument podpisało 
czterech partnerów: Lider 
– Gmina Prusice, Gmina 
Żmigród, Gmina Trzebnica 
i Powiat Trzebnicki. Nato-
miast starosta milicki poin-
formował, że porozumienie 
podpisze w późniejszym 
terminie, gdy już wyjaśni sy-
tuacje innego partnerskiego 
projektu (na termomoder-
nizację) z Gminą Trzebnica. 
Tak jak powiedział włodarz 
powiatu milickiego, tak 
również zrobił, gdyż po kil-
ku dniach na dokumentach 
znalazły się brakujące pod-
pisy. 
 43 km na ro-
werze po Gminie 
Prusice
 „Budowa ścieżek 
rowerowych trasą dawnej 
kolei wąskotorowej w po-
wiatach trzebnickim i milic-
kim”, to projekt, w ramach, 
którego powstanie najdłuż-

sza ścieżka rowerowa w Pol-
sce na trasie 91 km od gra-
nicy z Gminą Trzebnica do 
Milicza. Ścieżka swój bieg 
rozpocznie na terenie Gmi-
ny Trzebnica(17,8 km) od 
Będkowa przez Brochocin, 
Raszów, Trzebnicę, Nowy 
Dwór, Małuszyn i Brzyków. 
 Największa ilość 
km powstanie na terenie 
naszej Gminy, bo aż 43-km 
i będzie przebiegać przez te-
reny Równiny Prusickiej, a 
w części zachodniej będzie 
można podziwiać Wzgórza 
Strupińskie, które są najcie-
kawszą krajobrazowo czę-

ścią gminy. Ścieżka rowero-
wa będzie przebiegała przez:  
Pawłów Trzebnicki, Wsze-
mirów, Prusice, Pietrowi-
ce Małe, Ligotka, Krościna 
Mała, Jagoszyce, Chodlew-
ko, Skokowa, Borów, Brzeź-
no, Skokowa, Górowo, Stru-
pina, Piotrkowice, Pększyn, 
Krościna Wielka, Dębnica, 
Jagoszyce. 
 Gmina Żmigród 
będzie miała ok. 27km: Do-
brosławice, Przedkowice, 
Osiek, Książęcą Wieś, Kanc-
lerzowice, Żmigród do Gra-
nicy z Miliczem. Natomiast 
na terenie powiatu milickie-
go będzie to tylko 2,7 km w 
Gminie Milicz.
 Ścieżka w80 % zo-
stanie wykonana z tworzyw 
naturalnych nie zagrażają-
cych środowisku i powstaną 
na terenach bogatych przy-
rodniczo w dwóch obsza-
rach utworzonych w ramach 
Europejskiej Sieci Natura 
2000: Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków „Dolina 
Baryczy” oraz Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk 
„Ostoja nad Baryczą”. 
 Na trasie rowe-
rowej powstaną również 
PIT STOPY informacyjne, 
miejsca postojowe i miejsca 
odpoczynku oraz parkingi i 
punkty widokowe. W naszej 
gminie powstanie 1 tablica 

informacyjna, 6 miejsc po-
stojowych, 8 miejsc odpo-
czynku i 1 platforma wido-
kowa. Wszystkie te elementy 
zostaną wykonane przede 
wszystkim z naturalnych 
tworzyw. Wiaty, które będą 
stanowiły miejsca odpo-
czynku będą drewniane, tak  
jak i ławki, stoliki i kosze na 
śmieci. Natomiast stojaki na 
rowery zostaną wykonane z 
żeliwa lub stali. 
Dodatkowe pienią-
dze na dokumenta-
cję projektową
 W czerwcu za 
zgodą wszystkich Part-
nerów Gmina Prusice 
ogłosiła przetarg na doku-
mentację projektową, spe-
cyfikację techniczną wyko-
nania i odbioru robót oraz 
kosztorysów inwestorskich 
dla projektu budowy ścieżki 
rowerowej. 
W dniu 29 czerwca na-
stąpiło otwarcie ofert. Jak 
się okazało wpłynęły tylko 
cztery, z czego najmniejsza 
opiewała na kwotę 720 tys. 
zł, zaś największa na ponad 
850 tys. zł. 
 W związku z tym 
Burmistrz Igor Bandrowicz 
w tym celu zwołał spotka-
nie wszystkich Partnerów, 
w celu podjęcie decyzji o 
zwiększeniu środków na 
dokumentację przetargową. 

Przypomnijmy, że pierwot-
nie zakładano, że koszt do-
kumentacji to wartość 200 
tys. zł. Jednak po dokładnej 
analizie i złożonych ofertach 
okazało się, że stawka jest 
większa. Podczas spotkania, 
które miało miejsce 5 lipca 
w Prusicach podjęto decy-
zje o zwiększeniu środków. 
Gmina Prusice i Gmina 
Żmigród za  dokumentację 
przetargową zapłaci po 191 
tys. zł, Gmina Trzebnica i 
Powiat Trzebnicki po 144 
tys. zł, zaś Powiat Milicki 
ze względu na ponad 2 km 
ścieżki wyda 50 tys. zł. Ta-
kie propozycje poszczególni 
włodarze muszą przedsta-
wić swoim radą na najszyb-
szych sesjach, gdyż Gmina 
Prusice z oferentem na naj-
niższą cenę jest związana do 
30 dni. Ten termin został 
już przedłużony. Jednak nie 
można przeciągać tej decyzji 
w nieskończoność, bo każde 
przesunięcie opóźnia termi-
nowe wykonanie dokumen-
tacji. 
 Po akceptacji tych 
propozycji przesz poszcze-
gólne samorządy Partnerzy 
podpiszą aneks do porozu-
mienia z kwietnia. 

Dorota Leń

O

Spotkanie w Prusicach
  na zdjęciu:Wicestarosta Arkadiusz Poprawa,  Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, 

Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura,
Starosta Milicki Piotr Lech, Wiceburmistrz Trzebnicy Jerzy Trela 
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piątek 18 maja w Ra-
tuszu we Wrocławiu 
odbyła się uroczystość 
wręczenia podziękowań 
za udział w akcji „Mo-
giłę Pradziada ocal od 
zapomnienia 2012”.  To 
wielka społeczna akcja, 
dolnośląskie pospolite 

ruszenie pod patronatem 
Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wro-
cławiu i Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty (Patro-
nat medialny - Telewizja 
Wrocławska), która ma 
na celu ratowanie pol-
skich nekropolii pozo-

stawionych za wschodnią 
granicą. Wśród tych gro-
bów, które są zdewasto-
wane i zapomniane, znaj-
dują się mogiły dziadów 
i pradziadów młodych 
mieszkańców Dolnego 
Śląska. Honorowy patro-
nat nad akcją objął Kar-

dynał Henryk Gulbino-
wicz.
 Podziękowanie 
w imieniu Burmistrza 
Igora Bandrowicza ode-
brała wiceburmistrz Ka-
zimiera Rusin.

Podziękowania dla Gminy

Gmina Prusice jest EKO!
Podczas konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym zosta-
ły wręczone Laury Ekoprzyjaźni 2011 oraz wyróżnienia przy-
znane przez miesięcznik Ekonatura. Jedno z nich zdobyła 
Gmina Prusice, która otrzymała dyplom za wspieranie edu-
kacji ekologicznej w Polsce.
W czwartek 12 kwietnia 
2012 r. na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocła-
wiu odbyła się konferencja 
pt. „Zrównoważony rozwój, 
a ekologia w Polsce”. Pod-
czas niej odbyły się wykła-

dy dotyczące ekologii: „Od 
ekorozwoju do zrównowa-
żonego” prof. dr hab. Bogu-
sław Fiedor, rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, wykład inau-
guracyjny mgr inż. Ryszard 

Gruszczyński – prezes Sto-
warzyszenia EKONATURA, 
„Zrównoważony rozwój 
energetyki w gminach” -  
prof. nadzw. dr hab. Andrzej 
Graczyk, „Zrównoważony 
transport” - prof. dr hab. 

inż. Wojciech Suchorzewski,  
„Rynek technologii i usług 
środowiskowych, a zrów-
noważony rozwój” - prof. dr 
hab. Zofia Wysokińska oraz  
„Edukacja ekologiczna jako 
integralny element edukacji 

dla rozwoju zrównoważone-
go” - prof. dr hab. Tadeusz 
Borys
W trakcie konferencji wrę-
czono w ramach IV edycji 
Laury Ekoprzyjaźni 2011 
oraz wyróżnienia przyzna-

wane przez redakcję ogól-
nopolskiego miesięcznika 
Ekonatura.
Urząd Miasta i Gminy w 
Prusicach otrzymał wyróż-
nienie za działania na rzecz 
rozwoju edukacji ekologicz-
nej. Wyróżnienie w imieniu 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Prusice Igora Bandrowicza 
odebrała Wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Ka-
zimiera Rusin.
Stowarzyszenie Ekonatu-
ra wydaje ogólnopolski 
miesięcznik „Ekonatura”. 
Aktywność wydawnictwa 
koncentruje się na podno-
szeniu świadomości eko-
logicznej i prozdrowotnej 
społeczeństwa polskiego tj. 
dbaniu o dobro przyrody, 
rozpowszechnianiu proeko-
logicznej działalności na 
rzecz środowiska, najnow-
szych technologii i produk-
tów ekologicznych, a także 
promowaniu zdrowego sty-
lu życia. Miesięcznik „Eko-
natura” wydawany jest od 
grudnia 2003 r.
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FOTORELACJA II DNI PRUSIC
Ewelina Lisowska, Zespół Happysad, Biała Sobota w Ośrodku Zdrowia, II Bieg Trzech Wież, XVII Ogólnopolski Bieg 
Grubasów, VI Bieg Samorządowców, VI Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej „VOX DOMINI”, I Bieg na Wieżę Ratu-
sza, I Prusicki Zlot Motocykli, występy artystów lokalnych i powiatowych, stoiska Stowarzyszeń atrakcje, które czekały 
na gości podczas tegorocznych II Dni Prusic. Dopisała wspaniała pogoda, sportowa i imprezowa atmosfera, a także 
wspaniała publiczność. Wszyscy zgodnie uznają, że imprezy na tak wysokim poziomie jeszcze nie było w Prusicach, a 
także w powiecie trzebnickim.
Zachęcamy do fotorelacji z tego ciekawego wydarzenia. 

Start II Biegu Trzech Wież

Tłum fanów ruszył po koncercie w celu 
zdobycia autografu Eweliny Lisowskiej

Start II Biegu Trzech Wież

Ewelina Lisowska w akcji na żywo

Vox Domini

Pozytywnie nakręcone 
dziewczyny ze Wszemirowa

Nagrody „Vox Domini” wręczali m.in.
Poseł na Sejm RP Marek Łapiński

Starosta Trzebnicki Robert Adach

Lider zespołu Happysad Kuba Kawalec ścią-
gnął przed Prusicką scenę rzeszę fanów

Happysad w Prusicach

Pokaz sztuk walki

   Pokaz Stunterów                      
   Maciek Siekierka robi show                      
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Burmistrz z Wójtem Raniżowa zwidzają 
stoiska stowarzyszeń Zapisy na II Bieg Trzech Wież

Zawodnicy mieli do pokonania 10,1 km. Zwycięzca loterii biegu

Ewelina Lisowska swoim koncertem zamknęła pierwszy dzień II Dni Prusic

Uczestnicy Rajdu Rodzinnego 

Nie zabrakło również występów dzieci

Byłow wiele atracji dla dzieci

Na koncertach młodzież świetnie się bawiła
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Polsko – niemiecka przyjaźń w Laudenbach 
Nawiązanie współpracy polsko – niemieckiej, pielęgnowanie 10-letniej przyjaźni między Prusicami, a Laudenbach, po-
znanie kultury, historii i wspaniałych zabytków tamtej strony Europy, a także integracja z lokalną społecznością to cele, 
z którymi 30 – osobowa grupa z Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem wybrała się do niemiec-
kiego Laudenbach.

mina Prusice, a tak-
że Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi 

Prusickiej od 10 lat przyjaź-
ni się z mieszkańcami Lau-
denbach. Przyjaźń ta pielę-
gnowana jest przez wspólne 
spotkania co drugi rok na 
zmianę raz w Polsce, drugi 
raz w Niemczech. I w tym 
roku właśnie 30 – osobowa 
grupa z Gminy Prusice uda-
ła się do niemieckiego Lau-
denbach.
– Głównym celem wyjazdu 
było znalezienie Partnera 
i nawiązanie współpracy z 
krajem Unii Europejskiej 
na sześciu płaszczyznach: 
sportowej, oświatowej, sa-
morządowej, gospodarczej, 
kulturalnej i turystycznej 
– podkreśla Burmistrz Igor 
Bandrowicz dodając: – Jak 
wiadomo w nowym rozda-
niu funduszy unijnych na 
lata 2014 – 2020 będą brane 
pod uwagę głównie wnio-
ski realizowane w partner-
stwie z innymi krajami UE. 
My również planujemy się 
starać o  fundusze na takie 
wnioski, w związku z tym 
szukamy Partnerów nie tyl-
ko w Niemczech, ale także w 
innych krajach Europy. 

Przywitanie z orkie-
strą

 Przygotowania do 
wyjazdu do Laudenbach 
trwały kilkanaście miesięcy, 
jednak dopiero w maju uda-
ło się zamknąć ostateczną 
listę wyjeżdżających. I tym 
samym w piątek 18 maja kil-
ka minut po godz. 7.00 wy-
ruszono w drogę do Lauden-
bach. Mimo wielu godzin 
jazdy podróż mijała bar-
dzo mile i po 10 godzinach 
udało nam się dotrzeć do 
celu. Na Marktplatz – Placu 
Rynkowym – czekali na nas 
nasi niemieccy przyjaciele 
z orkiestrą i mieszkańcami. 
Po odegraniu kilku utwo-
rów zostaliśmy bardzo mile 
przywitani i poczęstowani 
lampką szampana. Jak się 
później okazało taki jest tam 
zwyczaj, że zaproszonych 
gości wita się dobrą muzyką 
i kieliszkiem szampana. 
Wizyta w Laudenach miała 
również formę wymiany, w 
związku z tym po uroczy-
stym przywitaniu rozdzie-
lono nas do  rodzin, które 
same sobie wybrały kto u 
nich zamieszka. Następnie 
zostaliśmy zabrani do do-
mów na kolację z rodziną. 

Piątkowy wieczór upłynął 
nam w atmosferze rodzinno 
– spacerowej. 

Würzburg na sobotę

 Po długiej podró-
ży i odpoczynku na sobotę 
nasi przyjaciele zaplanowali 
nam wiele atrakcji począw-
szy od zwiedzania poprzez 
spacerowanie i podziwianie 
niesamowitych widoków dla 
oczu kończąc na integracji z 
mieszkańcami Laudenbach i 

wspólnym oglądaniem me-
czu.
Dzień rozpoczęliśmy wspól-
nym wyjazdem do oddalo-
nego o 40 km od Laudenach 
Würzburg nad Menem. Tam 
zwiedzaliśmy najciekaw-
sze miejsca i zakątki prze-
pięknego miasteczka. Nie 
zabrakło na trasie zwiedza-
nia również kościołów. Zo-
staliśmy zaprowadzeni do 
ośrodka „Caritas”, w którym 
przebywają osoby starsze i 
chore. Mieliśmy okazję po-
równać standardy niemiec-
kie ze standardami polskimi 
i niestety trzeba przyznać, 
że nie dorównujemy jeszcze 
naszym sąsiadom. W czasie 
wolnym robiono zakupy, 
spacerowano i odpoczy-
wano nad Menem. Jednym 
z ciekawszych miejsc była 
plaża w środku miasta. Jeśli 
mieszkańcy Würzburga nie 
mogą wyjechać nad morze, 
gdyż np. nie dostali urlopu 
mają plażę z piaskiem, pal-
mami i leżakami na miejscu. 
Wieczorem w nagrodę – jak 
to określili Niemcy – posłu-
szeństwo i ilość przebytych 
kilometrów czekała na nas 
niespodzianka. Przyszedł 
czas na spotkanie z miesz-
kańcami, wspólną zabawę, 
muzykę,  wspólne śpiewanie 

i wspólne kibicowanie naj-
lepszej drużynie piłkarskiej.
Jednak co dobre szybko się 
kończy, więc również sobot-
ni wieczór dobiegł  końca. 

Polski akcent w ko-
ściele

 Niedziela rozpo-
częła się od uroczystej Mszy 
św. podczas, której nie za-
brakło akcentów polskich. 
Wspaniałą homilię wygłosił 
ks. Bartosz Kasprzyszak – 
wikary z Prusic. Odśpie-
wano również wspólnie 
„Czarną Madonnę”. Miesz-
kający w Laudenbach Po-
lacy byli bardzo szczęśliwi, 
a jednocześnie wzruszeni, 
że mogli pomodlić się po 
polsku. Mieliśmy również 
możliwość zwiedzenia ko-
ścioła i obejrzenia tego co 
łączy Prusice z Laudenbach 
– pomnika Melchiora von 
Hatzfelda z XVII wieku. U 
nas w Prusicach w Kościele 
św. Jakuba znajduję się jego 
ciało, zaś w Laudenbach po-
zostało serce. Historię obu 
pomników opowiedział Pan 
Marian Radzik. 

 Kolejnym akcen-
tem niedzielnego dnia było 
odwiedzenie stacji uzdat-

niania wody, w której jest 
produkowana smakowita 
woda źródlana. 

Odwiedzenie Pałacu 
w Weikersheim z hi-
storiami o księżnicz-
ce

 Kulminac yjnym 
momentem wizyty w Niem-
czech było spotkanie Bur-
mistrza Miasta i Gminy 
Prusice Igora Bandrowicza 
i Przewodniczącego Rady 
Miasta i Gminy w Prusicach 
Zbigniewa Ziomka z Burmi-
strzem Weikersheim z Pa-
nem Klausem Kornberger w 
celu nawiązania współpracy 
pomiędzy gminami i samo-
rządami. Spotkanie odbyło 
się na terenie Pałacu z pięk-
nym wielkim ogrodem. Po 
części oficjalnej zwiedzili-
śmy zabytkowy obiekt. Prze-
wodnik opowiadał nam cie-
kawe historie o życiu króla i 
jego córki – księżniczki. Jed-
ną z najbardziej zapamięta-
nych okazała się ta, w której 
to król zapłacił za ślub swo-
jej córki, żeby wyszła wresz-
cie za mąż, a nie została sta-
rą panną bo według niego 
była już za stara, a miała do-
piero 21 lat. Mieliśmy okazję 
również zobaczyć pokoje i 

G

sypialnie księżniczki. Jak się 
okazało każde z pomiesz-
czeń służyło jej do czego 
innego – gdzie indziej piła 
kawę, gdzie indziej herbatę, 
gdzie indziej przyjmowała 
goście i gdzie indziej czytała 
książkę. Zachwycającym wi-
dokiem dla oczu była prze-
piękna sala balowa.
Nasi przyjaciele po zwiedza-
niu wszystkich zaintereso-
wanych zabrali na wyciecz-
kę do winiarni, gdzie było 
można zobaczyć jak się robi 
wino. 

 Natomiast wieczo-
rem przyszedł czas podzię-
kowań. Burmistrz Igor Ban-

drowicz w prezencie wręczył 
naszym przyjaciołom obraz 
z widokiem zapraszającym 
do powiatu trzebnickiego.
– Dziękujemy bardzo ser-
decznie za ciepłe przyjęcie. 
Cieszymy się, że mogliśmy 
spędzić z wami te kilka 
dni, poznać waszą kulturę 
i codzienne życie. Mamy 
nadzieję na dalsze pielęgno-
wanie tej wspaniałej polsko 
– niemieckiej przyjaźni – 
podkreślał włodarz Gminy 
Prusice dodając: – Bardzo 
serdecznie zapraszamy Was 
za rok w czerwcu na III Dni 
Prusic. Mam nadzieję, że do 
zobaczenia.
 Mieszkańcy Lau-

denbach podziękowali za 
zaproszenie, jednogłośnie 
odpowiedzieli, że z niego 
skorzystają, ale dopiero za 
dwa lata, tak jak mają zapla-
nowany przyjazd do nas. 

Pokój i przyjaźń Lau-
denbach – Prusice
 
 Weekend bardzo 
szybko minął i pożegnania 
nadszedł czas. Jadąc do Lau-
denbach nie wiedzieliśmy, 
gdzie trafimy i co nas czeka, 
zaś w poniedziałkowy ranek 
żal było wyjeżdżać. Jednak 
nasi przyjaciele za nim po-
zwolili nam to zrobić poże-
gnali nas jak należy.

 Najmilszym ak-
centem były kieliszki z na-
pisem Pokój i przyjaźń Lau-
denbach – Prusice.

 – Zabierzcie je  ze 
sobą do domów i schowajcie 
na pamiątkę – mówił jeden z 
Organizatorów dodając – Za 
dwa lata jak Was odwiedzi-
my miejcie je ze sobą, wtedy 
wspólnie z nich wypijemy za 
naszą przyjaźń.

 Ostatnie wspólne 
fotografie, ostatnie słowa 
podziękowań oraz pożegna-
nia i kolejne dziesięć godzin 
jazdy było przed nami. Jed-
nak pełni wrażeń i emocji 
nie zorientowaliśmy się kie-
dy nam ta podróż tak szyb-

ko minęła. 

 Wizyta w Niem-
czech nie licząc dnia przy-
jazdu i odjazdu trwała tak 
naprawdę tylko dwa dni,  
ale  wspaniałe dwa dni, któ-
re pokazały nam jak mamy 
ciekawe miejsca i gościn-
nych ludzi w innych krajach. 
Mieszkanie u rodzin, zwie-
dzanie najciekawszych za-
bytków, odwiedzenie ośrod-
ka Caritasu, zwiedzanie 
Pałacu, polsko – niemiecka 
Msza i wspólna integracja to 
niezapomniane momenty, 
które wszyscy jednogłośnie 
mówili, że warte zapamięta-
nia. Warto nadal pielęgno-
wać to niesamowitą polsko 
– niemiecką przyjaźń. Teraz 
nam pozostały tylko nowe 

doświadczenia, wspaniałe 
fotografie i niezapomnia-
ne wspomnienia, ale już w 
czerwcu 2014 roku na IV 
Dni Prusic nasi przyjaciele 
po kilkuletniej przerwie po-
nownie zawitają  do nowych 
– odnowionych Prusic. 

 Na sam koniec 
warto podkreślić, że tak 
wspaniały wyjazd nie od-
byłby się bez doskonałych 
Organizatorów, którymi 
byli Państwo Bożena i Józef 
Hrycakowie, którym nale-
ży się wielkie „DZIĘKUJĘ”. 
Natomiast o nasze bariery 
językowe i ich rozwiązywa-
nie dbała Pani Dorota Soko-
łowska. 

Dorota Leń

Gala Młode Talenty to co-
roczne wydarzenie, pod-
czas którego docenieni 
zostają uczniowie za swoją 
ciężką prace przez cały rok 
szkolny. Tego dnia również 
składane są podziękowania 
nauczycielom, którzy po-
święcają swój czas by po-
móc chętnym uczniom w 
przygotowaniu się do kon-
kursów pozaszkolnych. 
Jest to ponadto wyjątkowy 
dzień dla rodziców, którzy 
mogą zobaczyć w jak nie-
wielkiej liczbie wybitnych 
uczniów znajdują się ich 

pociechy. Uroczystą Galą 
dyrekcja szkoły oraz na-
uczyciele pragną jedno-
cześnie zachęcić i zmoty-
wować uczniów do dalszej 
nauki i pracy, pokazując że 
zdobywanie wykształcenia 
i bogatej wiedzy przynosi 
korzyści.
Zdolnych uczniów w na-
szej gminie nie brakuje. 
Siedmiu uczniów uzyska-
ło najwyższe średnie w 
roku szkolnym 2011/2012. 
Wśród absolwentów z 
klas 6 nagrodzeni zostali: 
Maksymilian Następniak, 

Jakub Wcisło - absolwen-
ci SP w Prusicach, Kac-
per Szkudlarski - absol-
went SP w Skokowej oraz 
Grzegorz Kwolik - absol-
went SP w Piotrkowicach. 
Gimnazjum w Prusicach 
może także poszczycić się 
zdolnymi absolwentami. 
Wśród nagrodzonych zna-
leźli się: Klaudia Kanow-
nik, Kamila Kotara, Marta 
Miszczuk - absolwentki 
klas III. 

Statuetki zostały również 
wręczone wielokrotnym 

Młode Talenty gminy Prusice
Najwyższa średnia, najlepsi w nauce,  laureaci konkursów przedmiotowych, Omnibusi, to niektóre z określeń najlep-
szych uczniów Gminy Prusice, które można było usłyszeć na uroczystej gali „Młody Talent 2012” w restauracji Riviera. 
Tegoroczna edycja była szczególna, gdyż odznaczenia dla najlepszych wręczano po raz dziesiąty.

 Zdolni Prusiczanie

Grupa polsko - niemiecka

 Przywitanie grupy polskiej na rynku w Laudenbach

 Przy grobie Hatzwelda w niemczech

   Spotkanie z burmistrzem Weikersheim                 
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laureatom konkursów 
przedmiotowych, Omni-
busom i Omnibuskom. 
Wśród najmłodszych na-
grodzonych z klas 0 – 3 
znaleźli się: Gabriela Wrę-
czyska, Laura Maciocha 
- to uczniowie SP w Pru-
sicach. Ze Szkoły Podsta-
wowej w Skokowej: Karol 
Wróblewski oraz Dariusz 
Suwada. Wiktoria Gór-
na, Tomasz Fila i Marcel 
Tomaszek to Omnibusy 
ze Szkoły Podstawowej w 
Piotrkowicach. 

Wśród nieco starszych lau-
reatów konkursów z klas 4 

– 6 nagrodzeni zostali: Se-
bastian Sypniewski, Mak-
symilian Następniak, Bar-
tosz Brożek - absolwenci 
SP Prusice oraz Dominika 
Figura ze SP Skokowa.

Wśród gimnazjalnych 
Omnibusów znaleźli się: 
Martyna Majda, Anna 
Słowińska, Kamila Kota-
ra, Anna Miszczuk, Euni-
ka Sobkowiak oraz Marta 
Miszczuk. 

Kolejną kategorią nagro-
dzonych, byli laureaci I, II 
i III miejsc powiatowych 
konkursów przedmioto-

wych. Ze Szkoły Podstawo-
wej w Prusicach statuetki 
otrzymali: Kamil Hoffman, 
Jakub Wcisło, Jakub Gło-
wiak, Wiktoria Poniewier-
ska, Dawid Kucybała, Han-
na Garula, Malwina Lupa, 
Dominika Jankowska, 
Marcin Dudka, Weronika 
Swierzko Alicja Jełłaczyc.  
Laureaci w tej kategorii byli 
także ze Szkół Podstawo-
wych w Skokowej i Piotr-
kowicach: Przemysław Pał-
ka, Szymon Lewandowski, 
Aleksander Olejnik, Niko-
la Moskal i Martyna Urbaś.  
Najwięcej laureatów w tej 
kategorii było z Gimna-

zjum im. Henryka Sienkie-
wicza w Prusicach: Karol 
Bąk, Bartłomiej Karkosz, 
Anna Łęgowska, Damia-
na Kmiecia, Daniel Na-
wdziun, Grzegorz Wło-
darczyk, Kamila Hrycak, 
Tomasz Żuk, Agnieszka 
Jankowska, Kamil Pie-
przyk, Daria Mackiewicz, 
Sylwia Mirek, Sebastian 
Mirek, Nikola Telenga, Ka-
rolina Rutkowska, Kacper 
Przeora, Martin Chołaj-
czyk.

Galę uświetnili zaprosze-
ni goście, którzy wręczali 
nagrody. Wśród nich zna-

leźli się między innymi: 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Igor Bandrowicz, Wice-
burmistrz Kazimiera Ru-
sin, Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Zbigniew 
Ziomek, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i 
Sportu Renata Cybulska 
– Kaczałko, dyrektor Ban-
ku Spółdzielczego Maria 
Rybka,  p.o. dyrektora ZS 
w Prusicach Dorota Boro-
wiecka, panie wicedyrektor 
Elżbieta Pietrzyk i Małgo-
rzata Syrnyk – Żuk, dyrek-
tor SP w Skokowej Andrzej 
Grzegorzewicz, oraz dy-
rektor SP w Piotrkowicach 

Stanisław Mazur. Pojawili 
się również przedstawiciele 
Rady Rodziców w Prusi-
cach oraz Skokowej.
Podczas uroczystości roz-
dano uczniom szkół w 
naszej gminie 57 statu-
etek. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku będzie ich 
jeszcze więcej. Składamy 
serdeczne gratulacje , za-
równo dla nagrodzonych, 
jak i dla nauczycieli, któ-
rzy włożyli sporo trudu 
w przygotowanie dzieci i 
młodzieży do konkursów.
Maria Cieślińska

 Pani Wiceburmistrz wręcza dyplomy

 Najłodsze Młode Talenty Gminy Prusice

 Nagrodzeni Gimnazjaliści

Prusice w najlepszej „10” gmin miejskich 
i miejsko – wiejskich w Polsce  
Gmina Prusice zajęła 8 miejsce wśród gmin miejskich i miejsko – wiejskich  w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, 
a tym samym jest drugą Gminą tuż po Kątach Wrocławskich na Dolnym Śląsku i najlepszą Gminą z powiatu trzebnickie-
go. Dyplom za ten zaszczytny tytuł dla Gminy Prusice w siedzibie Redakcji Rzeczpospolitej odebrał w poniedziałek 16 
lipca 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

Redakcja gazety Rzeczpo-
spolitej od 15 lat prowadzi 
ranking oceniający działal-
ność samorządów w trzech 
kategoriach:  miasta na pra-
wach powiatu, gminy miej-
skie i miejsko – wiejskie oraz 
gminy wiejskie. Podstawą w 
ocenie są dane o finansach 
lokalnych budżetów przygo-
towane przez Ministerstwo 
Finansów. Na podstawie 
tych danych zostało do II 
etapu konkursu zakwalifi-

kowane po 250 gmin miej-
skich i miejsko –wiejskich 
oraz gmin wiejskich oraz 64 
miasta na prawach powiatu. 
W sumie do 564 gmin wy-
słano ankiety, przygotowane 
przez specjalną kapitułę na 
czele której stoi profesor Je-
rzy Buzek – poseł Parlamen-
tu Europejskiego.
 
W skład tegorocznej kapi-
tuły oprócz Jerzego Buzka 
wchodzili:  prof. dr hab. Mi-

chał Kulesza – współtwórca 
reformy samorządowej w 
Polsce, Andrzej Porawski 
– dyrektor Biura Związku 
Miast Polskich i sekretarz 
Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialne-
go, Dariusz Daniluk – pre-
zes Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Adam Kowa-
lewski – prezes Rady Nad-
zorczej Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Paweł 
Tomczak – dyrektor Biura 

Związku Gmin Wiejskich, 
Hanna Majszczyk – podse-
kretarz stanu w Minister-
stwie Finansów zajmująca 
się podatkami pośrednimi 
i samorządami, Piotr Zy-
gadło – wicedyrektor De-
partamentu Koordynacji 
Wdrażania Funduszy Unii 
Europejskiej w Minister-
stwie Rozwoju Regionalne-
go i Anna Cieślak – Wró-
blewska – dziennikarka 
działu ekonomicznego „Rz”, 

specjalizująca się w tematy-
ce samorządowej. 
15. edycja Rankingu Samo-
rządów została przeprowa-
dzona w dwóch etapach.  W 
pierwszym etapie brano pod 
uwagę:  dynamikę wzrostu 
wydatków majątkowych; 
wartość środków unijnych, 
które wpłynęły na rachu-
nek budżetu gminy, mia-
sta; zadłużenie samorządu 
w stosunku do dochodów; 
nadwyżkę operacyjną w 

stosunku do dochodów; dy-
namikę wzrostu dochodów 
własnych; relacje nakładów 
inwestycyjnych do przyro-
stu zadłużenia; dynamikę 
wzrostu wydatków ogółem 
per capita w wybranych 
działach;  transport i łącz-
ność oraz ochronę środowi-
ska. Tutaj można było otrzy-
mać w sumie 60 punktów. 

Natomiast II etap to były 
dane pozyskane od samo-

     Najlepsze gminy w Polsce
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loriady odbył się zorgani-
zowany przez Sołtysa Wsi 
Malin, Sołectwo Wsi Malin 
i Grupę Odnowy Wsi Ma-
lin konkurs „Na najlepsze 
ciasto i deser z malin”, Do 
konkursu zostało zgłoszo-
nych 10 smakowitych ciast i  
5 deserów z całego powiatu 
trzebnickiego, wśród nich 
znalazły się i ciasta, i desery 
z terenu Gminy Prusice. 

Już tylko patrząc na nie 
było można delektować się 
tak wyśmienitym smakiem. 
Jury w składzie: Jakub Bro-
nowicki – wójt Wiszni Ma-
łej, Robert Adach – starosta 

powiatu trzebnickiego, Ka-
tarzyna Jarczewska – prezes 
Stowarzyszenia LGD Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich, 
Krzysztof Szustka – mode-
rator Odnowy Wsi oraz Syl-
wia Jędrasik i Beata Myszo-
gląd – Grupa Odnowy wsi 
Malin miało ciężki orzech 
do zgryzienia, gdyż jak mó-
wili jednogłośnie wszystkie 
smakołyki były tak wspania-
łe, że aż palce lizać. 

Po długiej dyskusji szanow-
ne grono oceniających wy-
łoniło zwycięzców i wyróż-
nionych. I tak w kategorii 
na najlepsze ciasto z malin 

wygrała Marzanna Jurzy-
sta – Ziętek, zaś Kazimiera 
Miszczuk z Prusic otrzyma-
ła wyróżnienie. Natomiast 
w kategorii najlepszych 
deserów z malin mieliśmy 
swojego faworyta – zwy-
ciężył Krzysztof Kaczałko z 
Prusic, a wyróżnienie otrzy-
mał Franciszek Owsiański z 
Gminy Wisznia Mała. 

Nagrody rzeczowe otrzyma-
li zwycięzcy i wyróżnieni, a 
wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy po-
dziękowania za udział.
Organizatorzy zaprosili ich 
ponownie na konkurs na 

najlepsze ciasta i desery z 
malin do Malin już za rok. 

Dorota Leń
Foto: Krzysztof Szustka

Akcje i zmiany w Ośrodku Zdrowia
Krwiodawstwo, dietetyk diabetolog, alergolog, kiardolog, reumatolog, profilaktyka szkolna, wyjazdy do Wojnowa to nie-
które z wprowadzonych akcji w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prusicach. Mieszkańcy twierdzą, że w końcu nie muszą 
oni szukać lekarzy specjalistów, tylko specjaliści przyjeżdżają do nich.

Do grona pracowników 
Ośrodka Zdrowia w Pru-
sicach w marcu 2012 roku 
dołączyła Agnieszka Opałka 
– pielęgniarka koordynują-
ca, która w bardzo szybkim 
czasie wspólnie z kierow-
nikiem ZOZ – u Adamem 
Gubernatem zaplanowało 
realizację trzech programów 
profilaktycznych, a jak za-
powiadała to dopiero dobry 
początek. 
Agnieszka Opałka wcześniej 
pracowała w Ośrodku Zdro-
wia w Wiszni Małej. Posiada 
ona magistra pielęgniar-
stwa Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Jest również 
specjalistą pielęgniarstwa 
epidemiologicznego.

Wiele akcji, badań i 
specjalistów
Jedną z pierwszych wprowa-
dzonych rzeczy w ośrodku 

zdrowia jest PROGRAM 
PROFILAKTYKI CHORÓB 
UKŁADU KRĄŻENIA.
- Są to bezpłatne badania dla 
zakwalifikowanych miesz-
kańców Gminy Prusice, któ-
rzy po sprawdzeniu układu 
krążenia będą mieli okazję 
skorzystania z bezpłatnej 
konsultacji lekarskiej u leka-
rza II stopnia, internisty dr 
Macieja Ludwiczaka – pod-
kreśla Agnieszka Opałka 
dodając: – Pacjenci o bada-
niach są informowani tele-
fonicznie.
Dla mieszkańców odbyły się 
wizyty u takich specjalistów 
jak dietetyk, diabetolog, 
alergolog, kardiolog, sta-
cja krwiodawstwa, badania 
hemoglobiny glikowanej, 
pomiar tkanki tłuszczowej 
i Biała Sobota. Podczas wi-
zyty u dietetyka można było 
zmierzyć poziom hemo-

globiny glikowanej z trzech 
ostatnich miesięcy. Po wy-
konaniu badania czekała 
bezpłatna wizyta u dietety-
ka, który dawał porady oraz 
przepisy co powinno się jeść 
a co nie. Najważniejszą radą 
jaką przekazała pani diete-
tyk to że jedyna dietą jest 
racjonalne odżywanie. 
Jak wiadomo nie wszystkie 
badania i konsultacje lekar-
skie da się załatwić dla pa-
cjentów bezpłatnie. Więc w 
naszym ośrodku są również 
płatne badania, z których 
mieszkańcy także chętnie 
korzystają. Jednym z takich 
było wykonanie USG żył 
kończyn dolnych i szyjnych 
oraz wizyta u chirurga na-
czyniowego. 
Widać, że mieszkańcy na-
szej Gminy potrzebują spe-
cjalistów, dlatego już kolejni 
lekarze będą przyjmować 
we wrześniu: alergolog, reu-
matolog – 27 września oraz 
diabetolog. 
We wrześniu mieszkańcy 
za kwotę 25 zł będą mogli 
skorzystać z badań w Oste-
obusie. 
Położna z Ośrodka Zdrowia 
w Prusicach spotkała się z 
uczestniczkami Uniwersy-
tetu III Wieku na zajęciach 
badania profilaktyki piersi 
i nie tylko. Takie spotkanie 
dla Pań zostanie powtórzo-
ne za kilka miesięcy. 

W każdy czwartek w godzi-
nach 9 – 13 jest wykonywa-
ny bezpłatny pomiar tkanki 
tłuszczowej. 
Mieszkańcy zainteresowani 
badaniem krwi mogą otrzy-
mać bezpłatnie glukometry, 
w celu kontrolowania pozio-
mu krwi, aby nie doprowa-
dzić do cukrzycy.
Więcej informacji można 
uzyskać , a także zapisać 
się na badania telefonicznie 
pod numerem: 71 312 62 91. 

Wyjazdy do Wojnowa 

Grupa 12 dzieci z Prusic 
uczestniczyła w wyjazdach 
rehabilitacyjno – leczni-
czych w Wojnowie koło 
Zielonej Góry. Uczniowie 
podczas trzy tygodniowych 
turnusów rehabilitacyjno – 
pulmonologicznych uczest-
niczyli w szeregu badań i 
zajęć gimnastycznych, ale 
również nie zabrakło zajęć 
lekcyjnych. 
Jak już wiadomo kolejne 
turnusy dla prusickiej mło-
dzieży będą odbywały się we 
wrześniu. 

Bezpłatne badania 
w kierunku dysleksji 
rozwojowej

W „Dziennym Ośrod-
ku Psychiatrii i Zaburzeń 

Mowy dla Dzieci i Młodzie-
ży” realizowany jest pro-
gram „Przesiewowe badania 
w kierunku dysleksji rozwo-
jowej z wykorzystaniem me-
tody Warnkego”. 

Program skierowany jest 
również do dzieci w wie-
ku od 5 do 12 lat z terenu 
Gminy Prusice, do którego 
bardzo serdecznie zachęcają 
Władze Gminy

Wczesne rozpoznanie za-
grożenia dysleksją rozwo-
jową umożliwia podjęcie 
systematycznych, komplek-
sowych oddziaływań tera-
peutycznych, które mogą 
zminimalizować, a nawet 
zniwelować wystąpienie 
dysleksji. 

Będą przyjmowane dzieci 
po wcześniejszej rejestracji 
telefonicznej u Pani Anny 
Przybyłki pod nr tel. 504 
164 618.

Przesiewowe badania będą 
przeprowadzane od ponie-
działku do piątku w godz. 
od 15.00 do 18.00 oraz w 
soboty w godz. 8. 00 – 13.00.

Pacjenci będą przyjmowani 
w zależności od zarejestro-
wania się na dany termin.

Projekt został dofinanso-
wany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dol-
nośląskiego. 

 Dorota Leń

 Dzieci wyjeżdżające na  
         turnus do Wojnowa

rządów, które odpowiedzia-
ły na ankietę zawierającą 16 
pytań. Wśród nich znalazły 
się takie zagadnienia: udział 
wydatków na realizację kon-
traktów z organizacjami po-
zarządowymi w wydatkach 
ogółem; nakłady na gospo-
darkę mieszkaniową; wyniki 
testu szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów w 2011 i w 
2012 roku; liczbę nowych 
podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gmi-
ny; udział wydatków na pro-
mocję gminy w wydatkach 
ogółem; stopę bezrobocia; 
ocenę wiarygodności kre-
dytowej; budżet zadaniowy 
i mierniki określające sto-
pień realizacji celów budże-
towych; wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości; inicjaty-
wy w ramach PPP; realizo-
wane przez samorząd inwe-
stycje o wartości powyżej 20 
mln zł oraz wartość umów o 
dofinansowanie unijne pod-
pisanych przez spółki ko-
munalne. W tym etapie było 
można zdobyć 40 pkt. 

Problemem są z roku na 
rok mniejsze środki dla 
samorządów

Podczas uroczystości ogło-
szenia wyników Rankingu 
Samorządów Rzeczpospoli-
tej samorządowcy podczas 
debaty podkreślili, że pro-
blemem w ostatnich latach 
jest ciągłe zmniejszanie 
środków dla samorządów, 
z jednoczesnym zwiększa-
niem obowiązków. W związ-
ku z tym samorządy szukają 
dodatkowych środków w 

dotacjach unijnych. Wyróż-
nione zostały te samorządy, 
które najlepiej radzą sobie 
w tych realiach. Ich sytuacja 
finansowa i rozwój gminy 
jest najlepszy. Mają spójną 
i przemyślaną strategię oraz 
pomysł na swój rozwój.

Prusice „8” w Polsce i 
„2” na Dolnym Śląsku 

Gmina Prusice znalazła się 
w najlepszej „10” gmin miej-
skich i miejsko – wiejskich 
w Polsce. Podczas ponie-
działkowej gali dowiedzie-
liśmy się, że nasz samorząd 
zajmuje 8. miejsce wśród 
586 gmin miejsko-wiejskich 
w Polsce. Lepsi od nas oka-
zali się Kołobrzeg, Ełk, Do-
bczyce, Pruszcz Gdański, 
Niepołomice, Puławy i Kąty 
Wrocławskie. Dyplom dla 
samorządu prusickiego z 
rąk prof. Jerzego Buzka, Elż-
biety Bieńkowskiej – Mini-
ster Rozwoju Regionalnego 
i Tomasza Wróblewskiego 
– redaktora naczelnego „Rz” 
odebrał Burmistrz Miasta i 
Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz. 
Tak wysokie miejsce w Pol-
sce to nie jedyny sukces na-
szej Gminy. Jak się okazuje 
według stanu na 1 stycznia 
2010 roku na Dolnym Ślą-
sku znajduje się aż 55 gmin 
wiejsko-miejskich. 
Spośród tych wszystkich 
gmin, nasz Samorząd zdo-
był 2 miejsce. Niewiele wię-
cej punktów od nas miała 
gmina Kąty Wrocławskie. 
Warto również podkreślić, 
że Gmina Prusice mimo, że 

jest jedną z mniejszych gmin 
powiatu trzebnickiego, ale 
jak się okazuje najlepszą. 
W tym samym Rankingu 
w kategorii gmin miejskich 
i miejsko – wiejskich z po-
wiatu trzebnickiego na 15. 
miejscu znalazła się Gmina 
Trzebnica, a na 51. miejscu 
Gmina Żmigród. Również 
w Rankingu Samorządów 
Rzeczpospolitej, ale wśród 
gmin wiejskich na 15. miej-
scu znalazła się Gmina 
Wisznia Mała. 
Rzeczpospolita w ramach 
Rankingu Samorządów 
oceniała gminy nie tylko 
pod względem całokształtu 
samorządów, ale również 
stworzyła dodatkowe ran-

kingi, takie jak: inwestycje 
samorządowe, fundusze 
unijne oraz najbardziej in-
nowacyjne gminy.  Tutaj w 
Rankingu dotyczącym fun-
duszy unijnych nasza Gmi-
na odniosła również spory 
sukces, gdyż znalazła się 45 
pozycji i jako jedyna w setce 
z powiatu trzebnickiego. 
W tym surowym przeglą-
dzie nasz samorząd wypadł 
doskonale. Zwierciadło tego 
widać w poprawiającej się 
jakości życia w Gminie Pru-
sice.
Jeseśmy dumni, ze udało nam 
się zająć zaszczytne 8 miejsce 
spośród wszytskich 586 gmin 
miejsko – wiejskich w Polsce 
. Cieszy mnie fakt, że w  Ran-

kingu znalazły sie te  gminy 
i miasta, które najbardziej 
dbają o rozwój i podniesie-
nie jakości życia. Oczywiście 
muszą też zachować reguły 
odpowiedzialności i bezpie-
czeństwa finansowego.  Kon-
kurowaliśmy z takimi poten-
tatami jak Ełk, Kołobrzeg czy 
Tarnowo Podgórne, które w 
żadnych z kryteriów nie da 
się porównać z gminą Prusice 
a mimo wszystko udało nam 
się być najlepszym w Powie-
cie Trzebnickim i drugim w 
Województwie Dolnośląskim. 
Jesteśmy także na 3 miejscu 
pod względem pozyskiwania 
środków unijních za rok 2011 
na Dolnym Śląsku. A słowa 
profesora Jerzego Buzka, któ-

ry powiedział że jest to ran-
king szczególnie ważny dla 
samorzadowców którzy do-
piero co zostali burmistrzami 
ponieważ najważniejszym 
rokiem do porównań był rok 
2011 dla którego badano dy-
namikę wzrostu poszególnych 
wskaźników chwyta za serce i 
daje motywację na przyszłość 
- powiedział Burmistrz Igor 
Bandrowicz.

Dorota Leń
Maria Cieślińska

        Najlepsze Gminy Dolnego Śląska                      

Najlepszy deser z Prusic 
i Strupinianie na scenie 
Zespół Ludowy „Strupinianie”, I miejsce Krzysztofa Kaczał-
ki w kategorii na najlepszy deser i wyróżnienie Kazimiery 
Miszczuk w kategorii najlepsze ciasto w ramach konkursu 
„Najlepsze ciasta i desery” to prusickie akcenty, które zna-
lazły się w niedzielę 22 lipca na Folkloriadzie w Malinie.
Tradycyjnie już co roku pod 
koniec lipca odbywa się 
Folkloriada. Drugi rok pod-
klej ma ona miejsce na tere-

nie przy świetlicy wiejskiej 
w Malinie. W ramach im-
prezy odbywa się Powiato-
wy Przegląd Zespołów Folk-

lorystycznych im. Witolda 
Gareckiego oraz Konkurs na 
najlepsze ciasta i desery ... w 
tym roku z malin.

Impreza rozpoczęła się kil-
ka minut po godz. 14, a 
zgromadzona publiczność i 

zaproszonych gości przywi-
tał prowadzący Marian Ko-
walski. W trakcie przeglądu 
wystąpiło osiem zespołów 

ludowych. Naszą gminę re-
prezentował zespół ludowy 
„Strupinianie” ze Strupiny. 
W trakcie trwania Folk-
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Elita Powiatu Trzebnickiego w Prusicach
IV Gala „Złota Sowa” Powiatu Trzebnickiego odbyła się w środę 27 czerwca w Riwierze w Prusicach. Wzięli udział w niej 
najlepsi uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz Dyrektorzy Szkół.
– Celem gali Złota Sowa 
jest uhonorowanie wybit-
nie uzdolnionych uczniów 
wielokrotnych laureatów 
konkursów, zawodów spor-
towych oraz ich nauczycie-
li – opiekunów i mentorów 
– tak przywitali wszystkich 
zgromadzonych prowadzą-
cy tą uroczystość: Ewelina 
Skrzypiec i Robert Kawalec. 

W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście: Starosta 
Powiatu Trzebnickiego Ro-
bert Adach, gospodarz uro-
czystości Burmistrz Miasta i 
Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz, inspektor ds. promocji 
Artur Olszewski z Obornik 
Śląskich, Burmistrz Żmi-
grodu Robert Lewandowski, 
Wiceburmistrz Trzebnicy 

Jerzy Trela Wójt Wiszni 
Małej Jakub Bronowic-
ki, Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Prusice 
Zbigniew Ziomek, Sekre-
tarz Miasta i Gminy Prusi-
ce Grzegorz Terebun oraz 
radni Gminy Prusice, radni 
Powiatu Trzebnickiego, dy-
rektorzy szkół i członkowie 
Stowarzyszenia Oświatowe-
go „SOWA”. 

Jednak ten dzień tak na-
prawdę nie odbyłby się gdy-
by, nie bohaterowie – laure-
aci wielu konkursów, a także 
ich rodzicie i nauczyciele – 
opiekunowie. 

O oprawę muzyczną uro-
czystości zadbał zespół 
Dance Menu.

 

SOWY POWIATU TRZEBNICKIEGO TO:
UCZNIOWIE:
 - szkoły podstawowe:
•  w kategorii klas I-III : 3 wyróżnienia ZŁOTA 
SOWA
- Kamil Domagała – Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach 
Śląskich
- Anna Kitlińska – Szkoła Podstawowa w Szewcach
- Malwina Kudyba – Szkoła Podstawowa w Urazie
• w kategorii klas IV- VI : 8 wyróżnień ZŁOTA SOWA
- Dagmara Dziwak – Szkoła Podstawowa Językowo-Integra-
cyjna w Trzebnicy 
- Aleksandra Gerszendorf - Szkoła Podstawowa w Pęgowie
- Weronika Hanulak - Szkoła Podstawowa w Urazie
- Natalia Hariasz - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
- Klaudia Krawczyńska - Szkoła Podstawowa w Zawoni
- Julia Marschollek - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach 
Śląskich
- Malwina Rosiak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach 
Śląskich
- Natalia Wojciechowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obor-
nikach Śląskich
•  3 wyróżnienia SPORTOWIEC  ROKU
- Anita Turkiewicz - Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie
- Kamil Goździewski - Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
- Robert Wrzesiński - Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie
 - gimnazja:
•  5 wyróżnień  ZŁOTA SOWA
- Dominik Czech – Gimnazjum w Pęgowie
- Patrycja Karpierz – Gimnazjum w Obornikach Śląskich
- Maximilian Kobylański - Gimnazjum w Pęgowie
- Martyna Majda - Gimnazjum w Prusicach
- Edwin Nobitgedagt – Gimnazjum Językowo-Sportowe 
przy PZS nr 1 w Trzebnicy
 •  1 wyróżnienie SPORTOWIEC ROKU
- Sandra Rojewska - Gimnazjum Językowo-Sportowe przy 
PZS nr 1 w Trzebnicy
 - szkoły ponadgimnazjalne:
•  3 wyróżnienie ZŁOTA SOWA

- Krzysztof Gowieńczyk  – Liceum Ogólnokształcące w PZS 
nr 1 w Trzebnicy
- Adrian Górski - Liceum Ogólnokształcące w PZS w Obor-
nikach Śląskich
- Adriana Piskor - Liceum Ogólnokształcące w PZS w Obor-
nikach Śląskich
•  2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU
- Karolina Grzesiak - Liceum Ogólnokształcące w PZS w 
Obornikach Śląskich
- Kamil Ramiączek - Liceum Ogólnokształcące w PZS w 
Obornikach Śląskich
 
NAUCZYCIELE- OPIEKUNOWIE:
 - szkoły podstawowe:
•  w kategorii klas I-III : 3 wyróżnienia NAUCZY-
CIEL „ZŁOTYCH SÓW”
- Aneta Getling - Szkoła Podstawowa w Szewcach
- Zenobia Jastrzębska - Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
- Katarzyna Raduchowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Obornikach Śląskich
• w kategorii klas IV- VI : 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL 
„ZŁOTYCH SÓW”
- Małgorzata Cygan - Szkoła Podstawowa w Zawoni
- Wanda Górna - Szkoła Podstawowa w Urazie
- Anna Janiak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Ślą-
skich
 •  1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPOR-
TOWCÓW ROKU”
- Jan Fedyna - Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie
 - gimnazja:
•  4 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
- Magdalena Bazan – Gimnazjum w Zawoni
- Katarzyna Lenart - Gimnazjum w Pęgowie
- Joanna Oleszczyk - Gimnazjum w Pęgowie
- Bożena Tarnowska - Gimnazjum w Prusicach
 •  1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPOR-
TOWCÓW ROKU”
- Artur Szabat – Gimnazjum w Obornikach Śląskich
 - szkoły ponadgimnazjalne:

•  1 wyróżnienie NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
- Zdzisława Tajkiewicz-Woźniak - Liceum Ogólnokształcą-
ce w PZS w Obornikach Śląskich
•  1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPOR-
TOWCÓW ROKU”
- Joanna Idziak - Liceum Ogólnokształcące w PZS w Obor-
nikach Śląskich
 
SZKOŁY:
- szkoły podstawowe:
•  w kategorii klas I- III
tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU 
TRZEBNICKIEGO”:
Szkoła Podstawowa w Szewcach
•  w kategorii klas IV – VI
tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU 
TRZEBNICKIEGO”:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich
tytuł „SPORTOWA SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” 
POWIATU TRZEBNICKIEGO”:
Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie
 - gimnazja:
tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU 
TRZEBNICKIEGO”:
Gimnazjum w Pęgowie
tytuł „SPORTOWA SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” 
POWIATU TRZEBNICKIEGO”:
Gimnazjum w Obornikach Śląskich
 - szkoły ponadgimnazjalne:
tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU 
TRZEBNICKIEGO”:
Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół w 
Obornikach Śląskich
  tytuł „SPORTOWA SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” 
POWIATU TRZEBNICKIEGO”:
Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół nr 
1 w Trzebnicy

Dorota Leń

 Martyna Majda wśród elity Powiatu Trzebnickiego

Młodzież Prusicka spotkała się z Marszałkiem
Anna Łęgowska, Damian Kmieć, Daniel Nawdziun i Grzegorz Włodarczyk to uczniowie klasy III B Gimnazjum z Zespołu 
Szkół w Prusicach, którzy wzięli udział w trzeciej edycji konkursu dla gimnazjalistów pt. „Moja okolica pięknieje dzięki 
RPO” i zajęli trzecie miejsce otrzymując dyplom wraz z konsolą PSP. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski we Wro-
cławiu, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego oraz europoseł Piotr Borys. 

 Zadanie uczest-
ników polegało na wy-
konaniu prac konkurso-
wych (w dowolnej formie 
np. rysunek, komiks, 
film, album, gazetka) 
dotyczących inwestycji, 
które otrzymały dotację 
z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
2007 – 2013.

W konkursie wzięło 
udział 90 szkół z całego 
regionu, z których wpły-
nęło 140 prac. Jury wyło-
niło pięć drużyn – wśród 
nich prusiccy gimnazjali-
ści -  które 18 maja zosta-
ły zaproszone do finału. 

 Komisja kon-
kursowa doceniła film 
uczniów z Prusic „De-
tektywi na tropie fun-
duszy europejskich dla 
powiatu trzebnickiego” z 
Kojakiem, Sherlockiem 
Holmesem i ojcem Ma-
teuszem w rolach głów-
nych. 

 Nasi uczniowie 
w 6 minutowym filmie 
przedstawili 24 dotacje 
unijne i związane z nimi 
zmiany w powiecie trzeb-
nickim. Każdy z detek-
tywów śledził zmiany w 
dwóch wybranych gmi-
nach. Sherlock Holmes 
tropił zagadki w gminach 
Trzebnica i Zawonia. Oj-
ciec Mateusz wyjaśniał co 
wydarzyło się w gminach 
Żmigród i Prusice. Theo 
Kojak  śledził  zmiany w 
gminach Oborniki Ślą-
skie i Wisznia Mała. 

 W latach 2007-
2013 Dolny Śląsk otrzy-
ma z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
ponad 1,2 miliarda euro 
na realizowanie inwe-
stycji. Detektywi zebrali 
niepodważalne dowody 
na to, jak wiele inwestycji 
i przedsięwzięć w powie-
cie trzebnickim udało się 
wdrożyć w życie dzięki 
dotacjom unijnym. Warto 
podkreślić, że to jeszcze 
nie wszystkie inwestycje, 
gdyż kolejne są dofinan-
sowane i projekty czekają 
na swoją realizację. 

 Detektywi przed-
stawili realizację następu-
jących projektów: rewita-
lizacja rynku, ulic Leśnej 
i Korczaka oraz Parku 
Solidarności w Trzebni-
cy, budowa kompleksu 

basenowego, rozbudowa 
Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy – pa-
wilon dla Oddziału Reha-
bilitacji, dofinansowanie 
pracowni przyrodniczej 
w Zawoni, rewitalizacja 
rynku i ratusza w Prusi-
cach budowa oczyszczal-
ni ścieków i kanalizacji 
na terenie aglomeracji 
Prusice, Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Prusi-
cach został wyposażony 
w nowoczesną aparaturę 
medyczną do gabinetu 
okulistycznego, w Żmi-
grodzie przeprowadzono 
rewaloryzację baroko-
wego zespołu pałacowo 
– parkowego, utworzono 
"Subregionalne Centrum 
Informacji Turystycznej 
"BASZTA", w  miejsco-
wości Gatka zrekulty-
wowano składowisko 
odpadów komunalnych, 
zmodernizowano Ośro-

dek Sportu i Rekreacji w 
Żmigrodzie, działająca 
na terenie gminy Wisznia 
Mała Piekarnia „Jul-ka 
Danuta Wojciechowska” 
uruchomiła produkcję 
biopieczywa wraz z wdro-
żeniem nowej technologii 
wypieku biochleba z dużą 
zawartością wody, uru-
chomiono tu także  inno-
wacyjną linię do wypieku 
bułek, w ramach projektu 
„e-Urząd Wisznia Mała” 
wdrożono systemy in-
formatyczne wraz ze 
szkoleniami w Urzędzie 
Gminy Wisznia Mała i 
w jednostkach organiza-
cyjnych oraz stworzono 
gminny portal interne-
towy, firma HORTICO 
S.A. – wybudowała nowe 
Centrum Ogrodnicze – 
ZIELONY OGRÓD -  i  
wprowadziła nowe usłu-
gi na rynek zaopatrzenia 
ogrodnictwa, w gminie 

Oborniki Śląskie zmo-
dernizowano Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe 
"Dworek" w Kuraszkowie, 
Zakłady Wyrobów Cu-
kierniczych "MIŚ" Spółka 
z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Oborni-
kach Śląskich, wdrożyły 
innowacyjną technologię 
produkcji wafli przekła-
danych dwoma rodzajami 
napowietrzonego kremu, 
w NZOZ Specjalistycz-
nym Centrum Pielęgna-
cyjno - Rehabilitacyjne 
Ewa-Med w Obornikach 
Śląskich zamontowano 
windę.
 Podczas finału 
gimnazjaliści z Prusic 
wraz z filmem przedsta-
wili także fotorelację i 
prezentację multimedial-
ną z zagadkami. W pre-
zentacji wywiadu udzielił 
Starosta Powiatu Trzeb-
nickiego  Robert Adach, a 

także grupa uczniów z kl. 
O. 

 Na laureatów 
konkursu czekały atrak-
cyjne nagrody: tablety, 
iPody, konsole PSP, od-
twarzacze MP4. Ponad-
to zwycięzcy I miejsca 
będą mieli okazję zwie-
dzić Parlament i Komisję 
Europejską w Brukseli, 
a drużyna, która zajęła 
drugie miejsce pojedzie 
do Strasburga. Cenne 
nagrody rzeczowe oraz 
wycieczki ufundowali 
dolnośląscy europosło-
wie Piotr Borys i Lidia 
Geringer de Oedenberg. 
Uczniowie z Prusic zajęli 
III miejsce i wraz z dyplo-
mem otrzymali konsole 
PSP. 

Lucyna Zalewska
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Najzdolniejsi otrzymali Stypendia Burmistrza
27 uczniów szkół podstawowych i 13 gimnazjalistów z Gminy Prusice podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
w piątek 29 czerwca otrzymało Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. Wręczyli je Burmistrz, 
Wiceburmistrza Kazimiera Rusin i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek.

Koniec czerwca, to w szko-
łach koniec roku szkolne-
go – czas podsumowań, 
wyróżnień i wręczania 
nagród.  Jedną z takich na-
gród dla najzdolniejszych 
uczniów za najwyższe 
średnie i wyniki osiągnięte 
w nauce oraz wysokie za-
chowanie jest Stypendium 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice. W tym roku 
przyznano je 40 uczniom z 
naszej Gminy, w tym 27 ze 
szkół podstawowych klas 
IV – VI, a 13 z gimnazjum.
 Wśród najlep-
szych ze Szkoły Podstawo-
wej w Prusicach znaleźli 
się:  Jakub Wcisło, Kamil 
Hoffman, Tomasz Woł-
czyński, Wiktoria Ponie-
wierska, Alicja  Jełłaczyc, 
Malwina Lupa, Patryk 
Kotara, Marcin Jełaczyc, 
Sebastian Sypniewski, 
Maja Kwiatkowska, Mak-
symilian Następnia, Kac-
per Bąk, Aleksandra Żyta i 
Bartosz Brożek. 
Jeśli chodzi o SP w Skoko-
wej to tutaj Stypendia Bur-
mistrza otrzymali: Anna 
Michałowska, Kacper 
Szkudlarek, Milena Żyża, 
Agnieszka Kalisz i Weroni-
ka Żuchora. 
 W SP w Piotrko-
wicach najlepsi byli: Grze-

gorz Kwolik, Aleksandra 
Sobańska, Magdalena So-
snowska, Wiktoria Kikut, 
Szymon Górny, Joanna 
Mućka, Dominika Turow-
ska i Dominika Chrąchol. 
 Najlepsi gimna-
zjaliści w roku szkolnym 
2011/2012 to: Martyna 
Majda, Marta Miszczuk, 
Kamila Kotara, Anna Sło-
wińska, Krzysztof Łusz-
czyk, Eunika Sobkowiak, 
Aleksandra Seredyńska, 
Piotr Majda, Dawid Szew-
czyk, Agnieszka Miszczuk, 
Sylwia Mirek, Bartłomiej 
Karkosz i Martyna Mał-
czak. 
 Od nowego roku 
szkolnego 2012/2013 za-
planowano zmiany w 
przyznawaniu stypendiów 
Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice dla najzdol-
niejszych uczniów Gminy 
Prusice. Jak wiemy stypen-
dium, jest to forma pomo-
cy pieniężnej udzielonej 
uczniom uczęszczającym  
do szkoły podstawowej 
i Gimnazjum na terenie 
Gminy Prusice. 
 Z a p l a n o w a n o , 
że stypendia będą udzie-
lane jednorazowo oraz 
comiesięcznie na okres 5 
miesięcy uczniom uczęsz-
czającym do gimnazjum. 

Uczniowie klas IV – VI 
będą mogli otrzymać sty-
pendium w momencie, 
gdy uzyskają średnią ocen 
na koniec roku szkolnego 
5,2 i wzorowe zachowa-
nie. Uczniowie gimnazjum 
mają możliwość otrzyma-
nia stypendium w dwóch 
wysokościach wypłaca-

nego przez pięć kolejnych 
miesięcy. W momencie 
gdy uczeń będzie miał 
średnią powyżej 4,5 i bar-
dzo  dobrą ocenę z zacho-
wania dostanie 100 zł, a 
w przypadku średniej po-
wyżej 4,75 i bardzo dobrej 
oceny z zachowania 150 zł.  
 Uczniowie klas I 

gimnazjum będą otrzymy-
wać stypendium we wrze-
śniu, za wyniki osiągnięte 
na koniec klasy 6, a w lu-
tym za pierwszy semestr 
klasy I gimnazjum. Pozo-
stali uczniowie na podsta-
wie klasyfikacji śródrocz-
nej i końcoworocznej. 
 Stypendia zostają 

przyznane na wniosek Dy-
rektora Szkoły.

Dorota Leń

Burmistrz przekazał władzę młodzieży w Prusicach!
Akademia Nauki, Gminny Dzień Lwa oraz Gminny Dzień Sportu to wydarzenia, które odbyły się w ramach Prusiconalii 
– Prusickich Dni Młodzieży trwających od poniedziałku 25 czerwca do środy 27 czerwca. W trakcie tych trzech dni na 
młodzież z Gminy Prusice czekało wiele atrakcji i niespodzianek od zajęć praktycznych, poprzez filmy na Prusickiej Fan 
Strefie, ciekawe przedstawienia artystyczne, gry sportowe i grilla kończąc na uroczystej gali „Sportowiec Roku 2012 
Gminy Prusice”.

Przypomnijmy, że Igor 
Bandrowicz startując na 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Prusice w swoim programie 
wyborczym dla młodzieży, 
w którym potencjalnych 
młodych wyborców zachę-
cał do głosowania na siebie 
hasłem „Dajcie nam otwo-
rzyć Prusice na młodzież” 
miał zaplanowane zorgani-

zowanie Prusiconalii – Pru-
sickich Dni Młodzieży. 

I właśnie w tym roku Bur-
mistrzowi Prusic wspólnie 
z Dyrektorami szkół gmin-
nych z Prusic, Piotrkowic i 
ze Skokowej udało się tego 
dokonać. 

Prusickie Dni Młodzieży, 

były kontynuacją II Dni 
Prusic, które odbyły się w 
zeszły weekend (23 – 24 
czerwca). W ramach Pru-
siconalii  dla dzieci i mło-
dzieży zaplanowano szereg 
ciekawych atrakcji na trzy 
dni wspólnego świętowania 
i szykowania się do odpo-
czynku wakacyjnego. 

Odyseja umysłu wspólną 
pracą wszystkich uczniów

I Dzień Prusiconalii rozpo-
czął się dość wcześnie, bo już 
kilka minut po godz. 8.00 w 
Zespole Szkół w Prusicach. 
Odbył się on pod znakiem 
nauki, a dokładniej Akade-
mii Nauki, podczas której to 
zrobiono w ramach „Odysei 
Umysłu” pojazd. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Prusic 
wspólnie z szóstoklasistami 
z Piotrkowic i ze Skokowej 
stworzyli jedno wielkie i 
ciekawe dzieło. Ogromny 
karton został obklejony ko-
lorową bibułą, kwiatkami, 
pociętymi kawałkami pa-
pieru i butelkami. Niektóre 
elementy uczniowie dokleili 
z pozostałych części karto-
nu, a wolne miejsca na nim 
zamalowano różnorodnymi 
rysunkami. Zwieńczeniem 
wspólnego dzieła było wej-
ście uczennic do środka po-
jazdu. 
Wszystkie szkoły z rąk p.o. 

Dyrektora Doroty Boro-
wieckiej i wicedyrektor Elż-
biety Pietrzak otrzymały 
dyplomy podziękowania za 
tworzenie wspólnego dzieła.
Po kreatywnej pracy wszy-
scy uczniowie udali się na 
oglądanie filmu na telebimie 
do Prusickiej Fan Strefy Ki-
bica przy ul. Szpitalnej.
Natomiast jeśli chodzi o 
gimnazjalistów, to oni w 
tym czasie sprawdzali swoje 
umiejętności sportowe pod 
okiem nauczycieli wycho-
wania fizycznego na „Orli-
ku”. 
Rządy w mieście przejmuje 
młodzież

Trzebnica ma swoje koty, 
Żmigród Smoka, a Prusice 
stojącego na Rynku Lwa. 
I stąd właśnie pomysł na 
Gminny Dzień Lwa, który 
miał miejsce drugiego dnia 
Prusickich Dni Młodzieży.
Ponad 800 dzieci w korowo-
dzie Lwa przeszło z Zespołu 

Szkół w Prusicach do serca 
miasta – na prusicki Rynek. 
Pochód prowadziła Szkoła 
Podstawowa w Piotrkowi-
cach. Za nią szli ucznio-
wie ze SP w Skokowej, a na 
końcu gospodarze – Zespół 
Szkół w Prusicach. Nad bez-
pieczeństwem uczniów czu-
wała zarówno policja, jak i 
straż miejska. 

Mimo nieciekawej aury na 
dworze korowód był pełen 
kolorów, gdzie królowała 
czerwień, pomarańcz, żółć 
i brąz, a to za sprawą cieka-
wych masek i pomysłowych 
strojów lwa, w które ucznio-
wie byli przebrani.
Jednak z powodu niesprzy-
jającej pogody uczniowie 
wspólnie z nauczycielami 
po obejściu Rynku wrócili 
na dalsze atrakcje do hali 
sportowej Zespołu Szkół w 
Prusicach. 
Tutaj czekał na nich najważ-
niejszy moment Prusicona-

 Zakończenie Roku Szkolnego w Piotrkowicach

 Zakończenie Roku Szkolnego w Prusicach

 Zakończenie Roku Szkolnego w Skokowej

 Korowód Lwa

 Uczniowie podczas prezentacji
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lii, jakim to było przekazanie 
władzy młodym. Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz wraz z Wice-
burmistrz Kazimierą Rusin 
przekazał specjalnej delega-
cji uczniów klucz do miasta. 
Jak to podkreślał włodarz 
Gminy: - W dniu dzisiej-
szym to właśnie młodzież 
przejmuje do końca Prusi-
conalii władzę w mieście.
Wszyscy zgromadzeni 
uczniowie otrzymali za-
kupione przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice ma-
teriały promujące gminę: 
smycze promocyjne oraz 
piłki. 

Najciekawszy lew z Piotrko-
wic, a interesujący program 
artystyczny ze Skokowej

Kolejnym punktem tego 
dnia był przegląd na najcie-
kawszy strój Lwa oraz inte-
resujący program artystycz-
ny. Specjalnie powołane jury 
miało dość ciężki orzech do 
zgryzienia, gdyż wszystkie 
stroje były pomysłowe, ory-
ginalne i bardzo ciekawe. 

Jednak po długich obradach 
zdecydowano, że „Najlepszy 
Lew” to lew, który przyje-
chał ze SP w Piotrkowicach. 
Jeśli chodzi o programy ar-
tystyczne, było również cięż-
ko wybrać. Każdy z nich był 
doskonale przygotowani, a 
mali uczniowie zaprezento-
wali się przed licznie zgro-
madzoną publicznością jak 
profesjonalni aktorzy. Jury 
jednak dokonała tego cięż-
kiego wyboru i za interesu-
jący program artystyczny 
nagrodziła SP ze Skokowej. 
Wszystkie szkoły otrzymały 
dyplomy podziękowania. 

Trzeci dzień Prusiconalii to 
Gminny Dzień Sportu, w 
ramach, którego najlepszym 
rozdano dyplomy, a następ-
nie starsi uczniowie poszli 
na prusickiego „Orlika”, 
gdzie brali udział w grach 
sportowych. Natomiast 
młodsi uczniowie wybrali 
się do Strefy Kibica przy ul. 
Szpitalnej, gdzie czekał na 
nich pyszny grill. 

I Prusickie Dni Młodzieży 

zostały ocenione za bardzo 
udane zarówno przez po-
mysłodawcę – Burmistrza 
Igora Bandrowicza, jak i 
wszystkich Organizato-
rów – dyrektorów i wice-

dyrektorów szkół, nauczy-
cieli, rodziców, ale przede 
wszystkim tych dla których 
to zostało zorganizowane – 
dzieci i młodzież. Wszyscy 
jednogłośnie mówili, że nie 

mogą się doczekać już przy-
szłorocznych Prusiconalii. 

Zdjęcia ze wszystkich trzech 
dni można obejrzeć w gale-
rii zdjęć na profilu Gminy 

Prusice na Facebooku, gdzie 
wszystkich bardzo serdecz-
nie zapraszamy. 

Dorota Leń 

Wyprawa odkrywców szlakiem „Skarb św. Jakuba w Prusicach” działa
Od początku lipca działa już pierwsza wyprawa odkrywców dotycząca naszej Gminy pod tytułem "Skarb św. Jakuba w 
Prusicach".  Pierwsi zainteresowani już ją pokonali i bez trudu po świetnej zabawie odnaleźli ukryty skarb. Oczywiście 
nie możemy zdradzić, gdzie, gdyż by to nie była niespodzianka dla kolejnych wędrujących.

Wyprawa trwa 30 minut i 
zapoznaje z historią i ar-
chitekturą kościoła św. Ja-
kuba w Prusicach. Podczas 
wyprawy można zobaczyć 
niezwykłe miejsca, poznać 
historię Kościoła.

Wyprawa jest dostępna 
przez cały rok, niezależnie 
od pory roku.

Celem wędrówki jest znale-
zienie Skarbu. Jest to tylko 
możliwe poprzez uważne 
czytanie wskazówek pod-
czas wędrówki, gdzie czeka 
po drodze wiele niespodzia-
nek i odnajdywanie brakują-
cych literek w długiej histo-
rii dotyczącej Kościoła św. 
Jakuba. 

Zachęcamy zarówno 
wszystkich mieszkańców 
Prusic, całej Gminy Prusice, 
jak i gości do poszukiwania 
Skarbu Św. Jakuba w Prusi-

cach, a po jego znalezieniu 
wpisania się do pamiątko-
wej księgi.

Ulotkę dotyczącą wyprawy 
odkrywców można pobrać 
na stronie internetowej gmi-
ny pod adresem www.prusi-
ce.pl, osobiście w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Prusi-
cach, a także w Kościele św. 
Jakuba w Prusicach. 

Wyprawa powstała podczas 
warsztatów zorganizowa-
nych przez Stowarzyszenie 
LGD Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich.

Opiekunkami wyprawy są: 
Małgorzata Słota i Agniesz-
ka Książek z Urzędu Miasta 
i Gminy w Prusicach.

Dorota Leń

     Burmistrz Igor Bandrowicz przekazuje klucz do miasta młodzieży Gimnazjum Prusickiego                    

               Chcesz dowiedzieć się co jest w skrzyni, przejdź na ostatnią stronę,  
    wytnij ulotkę i przejdz naszą Wyprawę.                
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Dolpasz w Okręgówce

Przypomnijmy, że jedna z 
naszych drużyn z A – Kla-
sy w czerwcu awansowała 
do Klasy Okręgowej. Dla 
Drużyny Dolpaszu był to 
wyjątkowy, a jednocześnie 
historyczny moment. Warty 
podkreślenia jest również 
fakt, że drużyna awansowała 
w roku, w  którym klub Do-
lpasz Skokowa obchodzi 60 
– lecie klubu. 
 Piłkarze pod wo-
dzą trenera Krzysztofa Ta-
baka rundę jesienną zakoń-
czyli na fotelu Lidera. Już 
wtedy wspólnie powiedzieli, 
że nie oddadzą tego tytułu. I 
jak widać dotrzymali piłkar-
skiego słowa.
 Drugi rundę se-
zonu 2011/2012 rozpoczęli 
od wspaniałego meczu, w 
którym pokonali inną dru-
żynę z naszej Gminy Orła 

Prusice 4:0. Wtedy można 
było usłyszeć na płycie Sta-
dionu Sportowego w Pru-
sicach okrzyk skokowian 
„Lidera mamy i już go nie 
oddamy”. W kolejnych me-
czach skokowianie konty-
nuowali swoją dobrą passę 
umacniając się na pierwszej 
pozycji w lidze. Zdażały im 
się również porażki i remisy 
jednak fotel Lidera za każ-
dym razem bronili. Tydzień 
przed zakończeniem sezonu 
piłkarze Dolpaszu Skokowa 
zapewnili sobie historyczny 
awans, gdyż pokonali LKS 
Barycz Sułów 3:0. Zwycię-
skie bramki w tym meczu 
dla Skokowian strzelili: Piotr 
Konopacki x2 oraz Grzegorz 
Kozal. Ostatni mecz i to na 
wyjeździe był dla żółto-zie-
lonych tylko formalnością, 
jednak musieli stawić czoła 

drużynie Plonu Gądkowi-
ce. Po zakończonym meczu 
Dolpasz mógł już spokojnie 
świętować swój ogromny 
sukces. 
 W „Okręgówce” 
na naszych piłkarzy czekają 
takie drużyny jak: KP Brzeg 
Dolny, Polonia Śląska, Odra 
Wrocław, KS Łozina, Wiwa 
Goszcz, Polonia Wrocław 
czy Orzeł Sadków.
 W związku z tym, 
że wyższa Liga to również 
wyższe wymagania, w tym 
celu Krzysztof Tabak w 
okresie przygotowawczym 
wziął pod swoje skrzydła 
skokowskich juniorów, któ-
rymi chce wzmocnić druży-
nę Seniorów. O tym którzy 
zdobędą uznanie w oczach 
trenera i będą mieli okazję 
gry z pierwszą drużyną na 
boisku przekonamy się w 

najbliższych spotkaniach.
 Tak wielki sukces 
to zasługa sporej grupy lu-
dzi zaczynając: od samych 
grających – bo jednak piłki 
same do bramek nie wpada-
ją, trenera, prezesa i całego 
zarządu klubu. Warto także 
podkreślić, że tak dobre wy-
niku zespołu, to też wspa-
niały doping kibiców. 
 Drużynie Dolpa-
szu Skokowa życzymy nadal 
tak ogromnych sukcesów na 
boisku, a także dążenia do 
kolejnych celów sportowych 

i awansów. 

W meczach o awans DO-
LPASZ wystąpił w składzie: 

Bramkarze: Piotr Suchacki, 
Wojciech Okoński

Obrońcy:  Adrian Hliwa-
,Michał Jankowiak, Czesław 
Suchacki, Mariusz Piszczek, 
Ryszard Górnicki, Łukasz 
Włodarczyk, 

Pomocnicy:  Wojciech Pła-
tek, Piotr Sokołowski, Ro-

bert Hryszkiewicz, Kamil 
Leśniak, Piotr Pacierz, Ma-
teusz Butrak, Kamil Kanow-
nik, Igor Bandrowicz, Prze-
mysław Burchacki, Tomasz 
Figura, Paweł Gołaś
Napastnicy:  Grzegorz Ko-
zal, Piotr Kaczałko, Woj-
ciech Dzik, Piotr Konopac-
ki, Marcin Janasik

Dorota Leń

Już 15 sierpnia br. seniorzy Dolpaszu Skokowa rozegrają 
swój pierwszy mecz w Lidze Okręgowej. Zmierzą się w tym 
pojedynku z inną drużyną z powiatu trzebnickiego KP Bór 
Oborniki Śląskie.

Borówek i Wszemirów na  podium
Sołectwa Borówek i Wszemirów w sobotę 21 lipca wzięli udział w II Igrzyskach Sołtysów i Rad Sołeckich wsi Powiatu 
Trzebnickiego w wiejskich konkurencjach sportowych o Kuraszkowską Palmę Pierwszeństwa. Borówek bronił swojego 
zeszłorocznego tytułu, jednak drużyna z Wielkiej Lipy okazała się dużo lepsza. Jednak oba prusickie zespołu znalazły 
się na podium.

W przedostatnią sobotę 
lipca w 2011 roku po raz 
pierwszy zorganizowano 
Igrzyska Sołtysów i Rad 
Sołecki wsi Powiatu Trzeb-
nickiego. Wtedy zwycięzcą 
zostało Sołectwo Borówek 
z naszej Gminy. Impreza tak 
się spodobała, że postano-
wiono ją wpisać w kalendarz 
cyklicznych imprez powiatu 
trzebnickiego. I tym samym 
ponownie w przedostat-
nia sobotę lipca na boisku 
sportowym w Kuraszkowie 
zorganizowano II Igrzyska 
Sołtysów i Rad Sołeckich 
wsi Powiatu Trzebnickiego 
w wiejskich konkurencjach 
sportowych o Kuraszkow-
ską Palmę Pierwszeństwa. 
W tym roku do Kuraszkowa 
zjechało się 8 drużyn z po-
wiatu trzebnickiego, a do-
kładniej Gminy Oborniki 
Śląskie, Prusice, Żmigród i 
Wisznia Mała.
 Naszą gminę re-
prezentowały dwie druży-
ny: Sołectwo Borówek w 
składzie: Czesław Suchacki, 
Małgorzata Kmieć, Monika 
Saja, Tomasz Saja i Jarosław 
Kiepul oraz Sołectwo Wsze-
mirów w składzie: Dorota 
Olszańska, Joanna Olszań-
ska, Katarzyna Olszańska i 
Anita Gawłowska. 
 Warto podkreślić, 
że drużyna z Borówka bro-

niła Kuraszkowskiej Palmy 
Pierwszeństwa.
Wszystkie przybyłe drużyny 
musiały się zmierzyć w sze-
ściu konkurencjach takich 
jak: bieg Justyny Kowalczyk 
– slalomowy bieg drużyno-
wy na przypiętych do nóg 
sztachetach, rzut Szymo-
na Ziółkowskiego – rzut 
podkową do oddalonego 
o 5 metrów od zawodnika 
celu, delikatność Pudziana 
– obieranie świeżych ugo-
towanych jaj w rękawicach, 
powrót sołtysa z dożynek – 
dwie osoby na  dystansie 30 
metrów ciągną - między sla-
lomowymi słupkami - pa-
łatkę - plandekę z leżącym 
na niej  "pijanym sołtysem", 
bieg Szurkowskiego – szta-
fetowy bieg na czas z kołem 
rowerowym pozbawionym 
ogumienia popychanym ki-
jem i napisanie podania na 
dotację do budowy metra w 
Kuraszkowie.
Do ciekawszych momentów 
Igrzysk należało to, że w rzu-
cie Szymona Ziółkowskiego 
nie wygrał mężczyzna, tylko 
kobieta – sołtys Wszemiro-
wa Dorota Olszańska, która 
w finałowej trójce pokonała 
mężczyzn. 
Bardzo ciekawe było pisa-
nie wniosków o dotację. Jak 
się okazało mamy zdolnych 
sołtysów w naszej Gmi-

nie. Gdyż najlepiej napisa-
ny wniosek do Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy 
był zrobiony przez sołtys 
Wszemirowa i przypadł do 
gustu Staroście Robertowi 
Adachowi. Treść wniosku 
brzmiała następująco: "W 
imieniu mieszkańców pięk-
nej, aktywnej i nakręconej 
wsi Kuraszków zwracam 
się z prośbą o przyznanie 

grubej kasy na budowę za-
kręconego metra w naszej 
okolicy. Wieś nasza z zakrę-
tów, wykrętów słynie i niech 
piękne metro jej nie ominie. 
Stacja przy dworku niech 
oko cieszy, a każdy turysta 
na boisko spieszy. Na turniej 
sołectw niech niech gości 
zawiezie i z wielkim pucha-
rem w świat niech powiezie. 
Swą prośbę uśmiechem pie-

czętujemy i w zamian wielką 
kasę utrzymać chcemy".
 Ostatecznie z licz-
bą 10 pkt. Wygrało Sołectwo 
Wielka Lipa. Po 8 pkt. uzy-
skały obie prusickie druży-
ny. I tym samym II miejsce 
zajęło Sołectwo Borówek, a 
III – Sołectwo Wszemirów. 
Pozostałe miejsca na po-
dium zajęli: Malin, Sanie, 
Niezgoda, Osola i Krynicz-

no. Zwycięzcy w nagrodę 
otrzymali puchary oraz na-
grody rzeczowe w postaci 
kosiarek i kos spalinowych. 

Kuraszkowska impreza zo-
stała również dofinansowa-
na przez włodarza Gminy 
Prusice. 

Dorota Leń 
Wspólnie kibicowaliśmy pod trzema wieżami
Czternasty turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn, zorganizowany wspólnie przez Polskę i Ukrainę  już 
za nami.  Całą Polskę na prawie miesiąc czasu ogarnęła futbolowa mania kibicowania. W całym kraju nie brakowało 
specjalnych stref i imprez, gdzie zainteresowani mogli wspólnie  kibicować i śledzić piłkarskie zmagania 16 najlepszych 
drużyn starego kontynentu. Nie inaczej było również w Prusicach, gdzie stanęła jedyna w naszym powiecie i okolicy 
strefa dla kibiców czynna przez całe mistrzostwa.

 Wszemirów dzielnie walczy

               Borówek nawet z misternymi konkurencjami świetnie sobie poradził               

               Borówek i Wszemirów z trofeami            
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W czwartek 31 maja teren przy Zespole Szkół w Prusicach zapełnił się tłu-
mami dzieci z terenu Gminy Prusice. Na wszystkich świętujących czekało 
wiele atrakcji: euro bungee, batuty, mata sumo, bieg w spodniach, malowanie 
twarzy, tatuaże henną, wioska harcerska, wyrób świeczek, wyrób biżuterii, lot 
balonem – który cieszył się sporym zainteresowaniem, zjeżdżalnia, zamek z 
kulkami, przejażdżka bryczką, konkurs plastyczny, gry sportowe na Orliku, 
pierwsza pomoc, ognisko i grill, wata cukrowa i popcorn. 
Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Prusiczanin” w Part-
nerstwie z Drużyną Harcerską „Łatwopalni”, Urzędem Miasta i Gminy w Pru-
sicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusiciach, GOPS, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i OSP Prusice. 

Dzieci świętowały
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III Memoriał Bogdana Skowrońskiego
W niedzielę 8 lipca 2012 
roku na boisku sportowym 
Orlik 2012 w Prusicach od-
był się turniej piłkarski III 
Memoriał Bogdana Skow-
rońskiego – zasłużonego dla 
prusickiego sportu działacza 
i społecznika. 
Do turnieju zgłosiły się trzy 
zespoły Oldboy’s a więc 
składające się z zawodni-
ków, którzy ukończyli 35 lat: 
LKS Dolpasz Skokowa, KP 
Bór Oborniki Śląskie oraz 
MKS Piast Żmigród. 
W turnieju granym syste-
mem każdy z każdym. 

W bardzo zaciętych i emo-
cjonujących najlepsza oka-
zała się drużyna z Obornik 
Śląskich i to ona odebrała 
Puchar za zwycięstwo od 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Prusice Igora Bandrowicza. 
II miejsce zajął Piast Żmi-
gród, III gościnny zespół 
składający się z zawodników 
naszej Gminy Dolpasz Sko-
kowa. 
Turniej zorganizowało 
Miejsko – Gminne Zrzesze-
nie LZS, które korzystając 
z okazji chciało serdecznie 
podziękować sponsorom 

imprezy: Gminie Prusice, 
GKRPA, DZ LZS we Wro-
cławiu, Bankowi Spółdziel-
czemu, Zakładom Mięsnym 
Pałys, firmie Wodex oraz 
Piekarni Prusice i innym 
prywatnym sponsorom. 
Po turnieju Oldboy’e mie-
li okazje przedyskutować 
wszystkie sporne sytuacje 
z turnieju przy wspólnym 
grillu wszystkich ekip.

Zenon Dziekański

Prusice Gminą inwestującą w sport
Koniec roku szkolnego to czas różnorodnych gal, kiedy to najlepsi uczniowie otrzymują dyplomy i medale. I tym samym  
jedną z nich była gala „Sportowiec Roku 2012” Gminy Prusice w trzeci dzień Prusiconalii  w ramach Gminnego Dnia 
Sportu, podczas to której znakomici sportowcy z naszej gminy udowodnili, że są świetnymi sportowcami, zdobywając I, 
II i III miejsca nie tylko w zawodach gminnych czy powiatowych, ale również strefowych.

Kilka minut przed godzi-
ną 9.00 w środę 27 czerwca 
trybuny na hali sportowej 
w Zespole Szkół w Prusi-
cach  zapełniły się licznie 
zgromadzoną publicznością 
z Piotrkowic, Prusic i Sko-
kowej, a także zaproszonych 
gości w osobach Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igo-
ra Bandrowicza, Dyrektorki 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Prusicach 
Renaty Cybulskiej – Ka-
czałko, animatora sportu i 
instruktora kół sportowych 
GOKiS-u Artura Bagińskie-
go, wielokrotnego mistrza 
paraolimpiad Pawła Ko-
rzeniowskiego, Dyrektor-
ki Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli Barbary Krzy-
żak, p.o. Dyrektora ZS w  
Prusicach Doroty Borowiec-
kiej i wicedyrektorek Elż-
biety Pietrzak i Małgorzaty 
Syrnyk – Żuk oraz Dyrekto-
ra SP w Piotrkowicach Sta-
nisława Mazura i Dyrektora 
SP w Skokowej Andrzeja 
Grzegorzewicza. 
Wszystkich gości, sportow-
ców i ich kibiców przywitali 
Iwona i Mariusz Kiepulowie, 

prowadzący uroczystą galę. 

 Jak widać sukcesy 
sportowe prusiccy ucznio-
wie odnoszą od najmłod-
szych lat, a to za sprawą 
uczniów klas pierwszych SP 
w Prusicach, którzy otrzy-
mali medale i wyróżnienia 
za III miejsce w Powiato-
wych Zawodach Lekkoatle-
tycznych. Należą do nich: 
Kornel Popiołek i Daria 
Sobieraj z klasy 1 a, Domi-
nika Miszczuk, Julia Dąbek, 
Natalia Rapacz, Natalia Pie-
czątkiewicz, Filip Spigiel i 
Maciej Kawalec z klasy 1 
b oraz z klasy 1 c: Dawid 
Urban i Oskar Pudłowski.

Do Sportowców Roku 2012 
w Gminie Prusice ze Szkół 
Podstawowych należą: Oli-
wia Adamczyk i Weroni-
ka Adamczyk, Weronika 
Cieślik, Beata Rudnicka i 
Natalia Pałka, Filip Puknel, 
Bartosz Pudłowski,Marcin 
Kolad, Nikodem Janicki, Ja-
kub Drząszcz, Oscar Butrak, 
Karol Szyszka, Kacper Wie-
wiór, Krzysztof Pietrzak, Pa-
weł Bonke, Marcin Jakubiak, 
Patryk Rola, Jagoda Barto-

szek, Angelika Nosal, Niko-
la Szyszka, Izabela Kubiak, 
Katarzyna Musiał, Paulina 
Krzciuk, Agata Szczepa-
niak, Magdalena Świdziń-
ska, Magdalena Mazurczak, 
Martyna Marcisz, Dominika 
Mikołajczak, Aleksandra 

Urban, Dominika Bąk, Maja 
Kwiatkowska, Ida Bąk, Mag-
dalena Mazurek, Damian 
Tokarz, Szymon Kawalec i 
Marcin Dudek, Marek Abra-
hamowicz, Maksym Reder, 
Kamil Bonke, Szymon Gryz, 
Przemysław Zdybel, Patryk 

Kotara, Grzegorz Kulawiak 
i Jakub Wcisło.

Jeśli chodzi o gimnazjali-
stów to najlepsi byli: Żaneta 
Głowinkowska, Aleksandra 
Głowacka, Weronika Dzie-
dzic, Nikola Cieślik, Dag-

mara Krasowska, Natalia 
Kurek, Kamila Sornat, Zu-
zanna Tkaczyk, Agnieszka 
Rapacz, Paulina Ciągło, Ka-
tarzyna Ślizankiewicz, Klau-
dia Kanownik, Aleksandra 
Zagórna, Julia Bąk, Jolanta 
Ślusarczyk, Kamila Sło-

wińska, Karol Bąk, Konrad 
Kurka, Mariusz Maciocha, 
Konrad Płatek, Kornel Żyża, 
Tomasz Bąk, Bartłomiej 
Małczak, Piotr Maślankow-
ski, Damian Kmieć, Daniel 
Nawdziun, Dominik Cisek, 
Grzegorz Włodarczyk, Ad-

rian Bieżyński, Wojciech 
Ilnicki, Patryk Wolniaczyk, 
Dawid Lisiewski, Igor Pio-
trowski, Daniel Tukaj i Ma-
teusz Fiłon.

Najlepsi sportowcy szkół 
gminnych to: Adrian Kwie-

cień ze SP w Piotrkowicach, 
Dominik Figura ze SP w 
Skokowej, Przemysław Zdy-
bel ze SP w Prusicach oraz 
Klaudia Kanownik z Gim-
nazjum w Prusicach.

– Mam nadzieję, że wszyscy 

nasi wspaniali sportowcy 
już za rok pobiegną w ko-
lejnym Biegu Trzech Wież 
– podkreślał w swoim prze-
mówieniu Burmistrz Igor 
Bandrowicz dodając: – Ży-
czę wszystkim Laureatom, a 
także wszystkim tu obecnym 

w przyszłym roku szkolnym 
jeszcze większych sukcesów 
sportowych, a co za tym 
idzie wysokich miejsc na 
podium. Cieszę się również 
z faktu, że nie bez powodu 
mówi się, że Gmina Pru-
sice to gmina inwestująca 

w sport, gdyż tak ogromne 
sukcesy i osiągnięcia spor-
towe sporej liczby uczniów 
właśnie to potwierdzają. 

Dorota Leń

Sparta Wszemirów zdobyła Puchar Burmistrza
Sparta Wszemirów, Dolpasz Skokowa i Sybes Strupina to trzy drużyny finałowe, które w minioną sobotę 28 lipca walczyły na boisku spor-
towym we Wszemirowie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. Ten dzień jak się okazało był podwójnym świętem 
dla Gospodarzy, którzy nie dość, że świętowali 50-lecie istnienia Klubu, to również zdobyli Puchar Burmistrza. 

Dwa weekendy, trzy dni 
zmagań, trzy boiska spor-
towe, dwie grupy elimi-
nacyjne, jeden finał, sześć 
drużyn, siedem rozegranych 
meczy, jeden zwycięzca i je-
den Puchar Burmistrza to 
podsumowanie rozgrywek, 
podczas których to piłkarze 
z Gminy Prusice walczyli o 
Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice. Po elimi-
nacjach do trójki finałowej 
dołączyli najlepsi w  elimi-
nacjach – Dolpasz Skoko-
wa i Sybes Strupina. Jednak 
podczas sobotniego meczu 
okazało się, że najlepszy w 
tegorocznych zmaganiach 
sportowych był Gospodarz 
– czyli Sparta Wszemirów. 

Sobota dla zeszłorocznych 
zwycięzców

W sobotnie przedpołudnie 
na Stadionie Sportowym w 
Prusicach odbyły się trzy 
mecze grupy I, w której 
znajdowały się takie dru-
żyny jak: A-klasowy Orzeł 
Prusice, „Okręgowy” Do-
lpasz Skokowa i skokowscy 
Oldboy’e. 

W pierwszym spotkaniu 
Dolpasz Skokowa strzałami 
Pawła Janusa i Igora Ga-
jewskiego pokonał Orzeł 
Prusice 2:0 i nie mając chwi-
li oddechu w drugim meczu 
zmierzył się z drużyną sko-
kowskich Oldboy’i pokonu-
jąc ich 4:1. 

Gole dla Skokowian strzelili 
Patryk Szabelkowski, Mi-
chał Jankowiak, Wojciech 
Płatek oraz Wojciech Dzik, 
zaś bramkę dla Oldboy’ów 
zdobył Igor Bandrowicz.

W ostatnim starciu zmierzy-
ły się prusickie Orły, które 
dwoma strzałami Sebastia-
na Łazebnego i po jednym 
Krzysztofa Gierca oraz 
Kamila Szydełki pokona-
ły Oldboy’ów 4:1. Dla tych 
ostatnich bramkę zdobył Ja-
rosław Kiepul.

I tym samym z wynikiem 6 
pkt. do finału awans sobie 
zapewnili piłkarze Dolpa-
szu Skokowa, a nawiasem 
mówiąc ubiegłoroczni zwy-

cięzcy Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice. 

WYNIKI MECZOWE
1. DOLPASZ SKOKOWA – ORZEŁ PRUSICE 2:0 (Paweł Janus, Igor Gajewski)
2. DOLPASZ SKOKOWA – DOLPASZ OLDBOY’S SKOKOWA 4:1 (Patryk Szabelkowski, 
Michał Jankowiak, Wojciech Płatek, Wojciech Dzik – Igor Bandrowicz)
3. ORZEŁ PRUSICE – DOLPASZ OLDBOY’S SKOKOWA 4:1 ( Sebastian Łazebny x2, 
Krzysztof Gierc, Kamil Szydełko – Jarosław Kiepul)

KLASYFIKACJA PUNKTOWA I GRUPY:
1. DOLPASZ SKOKOWA – 6 pkt.
2. ORZEŁ PRUSICE – 3 pkt.
3. DOLPASZ OLDBOY’S SKOKOWA – 0 pkt.

SKŁADY DRUŻYN:
DOLPASZ SKOKOWA: Wojciech Okoński, Patryk Szabelkowski, Adrian Hliwa, Tomasz 
Poneta, Paweł Gołaś, Kamil Kanownik, Wojciech Płatek, Michał Jankowiak, Grzegorz Ko-
zal, Igor Gajewski, Paweł Janus, Wojciech Dzik, Kamil Leśniak, Piotr Konopacki.

ORZEŁ PRUSICE: Marcin Urban, Daniel Gabas, Rafał Sztylka, Artur Bąk, Andrzej Bacań-
ski, Dawid Stettner, Krzysztof Skweres, Karol Cegła, Sylwester Bednarski, Sebastian Łazeb-
ny, Piotr Krasowski, Robert Kokoszka, Krzysztof Gierc, Piotr Drelich, Maksym Garncarz, 
Kamil Szydełko

OLDBOY’S DOLPASZ SKOKOWA: Andrzej Jańczyk, Marcel Kiepul, Jarosław Kiepul, 
Czesław Grzywacz, Mariusz Kiepul, Jacek Skrzypiec, Jarosław Kikut, Igor Bandrowicz, An-
drzej Kunicki,Robert Gajewski, Jan Królik, Czesław Suchacki, Dariusz Małecki

Niedziela dla Sybesu
W niedzielne popołudnie na 
Boisku Sportowym w Paw-
łowie Trzebnickim spotkały 
się dwie drużyny II grupy 
eliminacyjnej w Turnieju 
o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza: C – klasowi 
Błękitni Pawłów Trzebnicki 
i B- klasowa Sybes Strupina.
Jak się okazało po dwóch 
połowach lepsi na boisku 
okazali się goście ze Strupi-
ny pokonując - podwójnymi 

bramkami zdobytymi przez 
Grzegorza Makówkę, To-
masz Turczyna i Jarosława 
Siembaba -  Gospodarzy 
wynikiem 6:2 i awansując do 
ścisłej trójki finałowej. Dla 
Błękitnych bramki strzelili: 
Sebastian Wiraszka i To-
masz Szwed. 

WYNIK MECZOWY: 

1. SYBES STRUPINA – BŁĘKITNI PAWŁÓW TRZEB-
NICKI 6:2 (Grzegorz Makówka x2, Tomasz Turczyn x2, 
Jarosław Siembab x2 – Sebastian Wiraszka, Tomasz Szwed.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA II GRUPY:

1. SYBES STRUPINA – 3 pkt.
2. BŁĘKITNI PAWŁÓW TRZEBNICKI – 0 pkt.

SKŁADY DRUŻYN:

SYBES STRUPINA: Wojciech Żuchora, Damian Ślizan-
kiewicz, Łukasz Turczyn, Mariusz Jędrzejczyk ,Wacłąw 
Napieraj, Wojciech Grelewicz, Marcin Skowronek, Bartosz 
Turczyn, Grzegorz Makówka, Jarosław Siembab, Tomasz 
Turczyn, Amadeusz Kostyk, Rafał Dobrzański, Janusz Łe-
sak.

BŁĘKITNI PAWŁÓW TRZEBNICKI: Andrzej Borowski, 
Krystian Januchta, Mariusz Gajewski, Piotr Jajko, Janusz 
Januchta, Sławomir Adamczyk, Krystian Jajko, Sebastian 
Wiraszka, Tomasz Szwed, Michał Mróz, Przemysław Kulej
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Puchar Burmistrza 
na 50 – lecie Klubu

W sobotę 28 lipca na 
boisku sportowym we 
Wszemirowie spo-
tkały się ze sobą trzy 
kluby sportowe: Spar-
ta Wszemirów, LKS 
Dolpasz Skokowa i 
Sybes Strupina. Każ-
dy mecz został roze-
grany 2 x 25 minut. 
W pierwszym starciu 
zmierzyli się ze sobą 
zeszłoroczni zwycięz-
cy – Dolpasz Skoko-
wa z Gospodarzami 
– Spartą Wszemirów. 

Ci drudzy okazali się 
lepsi i stanęli na dro-
dze obrońców Pucha-
ru do zwycięzca po-
konująca ich 0:2. Gole 
dla Sparty strzelili 
Grzegorz Tarnowski 
i Tomasz Lis. Sko-
kowianie po kilku-
minutowej przerwie 
stanęli ponownie na 
płycie boiska. Tym 
razem ich przeciwni-
kiem był zwycięzca 
niedzielnych elimina-
cji – Sybes Strupina. 
Mimo dwóch bramek 
strzelonych przez 
młodych zawodni-

ków Damiana Maka-
rewicza i Igora Ga-
jewskiego drużyna ze 
Skokowej została po-
konana wynikiem 3:2. 
Dla Strupinian jedyne  
w finale gole zdoby-
li Bartosz Turczyn, 
Tomasz Turczyn i 
Wojciech Bagiński. 
Już po tym pojedyn-
ku było wiadomo, że 
szans na zwycięstwo 
nie mają Skokowia-
nia. Teraz o nie bę-
dzie walczyć Sparta 
Wszemirów i Sybes 
Strupina. I to właśnie 
gospodarze pokonu-
jąc gości ze Strupiny 

wynikiem 3:0 dzięki 
bramkom strzelonym 
przez Michała Ko-
łodzieja, Mateusza 
Bednarza i Tomasza 
Lisa zdobyła Puchar 
Burmistrza Miasta i 
Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza. Sobo-
ta była podwójnym 
świętem dla gospo-
darzy. Świętowali nie 
tylko wygraną, ale 
także jubileusz 50 – 
lecia istnienia klubu. 
Puchar, dyplomy i 
medale wręczali Bur-
mistrz Igor Bandro-
wicz i Przewodni-
czący Rady Miasta i 

Gminy Prusice Zbi-
gniew Ziomek. Nie 
zabrakło również soł-
tys Wszemirowa Do-
roty Olszańskiej. 

Z okazji tak okrągłego 
jubileuszu wręczono 
jeszcze kilka nagród: 
Andrzejowi Niecka-
rzowi za największą 
liczbę zdobytych bra-
mek w historii Sparty, 
Sławomirowi Lisowi 
za najefektowniejszą 
grę w bramce, a Ro-
bertowi Fornalowi 
za najdłuższą grę w 
Klubie Sparta Wsze-
mirów. 

Nie tylko piłkarze 
otrzymali nagrody, 
gdyż Klub Sparta 
Wszemirów wręczył 
dyplom i podzięko-
wanie Burmistrzo-
wi Igorowi Bandro-
wiczowi za chętne 
wspieranie działalno-
ści klubu. 

WYNIKI MECZOWE:

1. DOLPASZ SKOKOWA – SPARTA WSZEMIRÓW 0:2 (Grzegorz Tarnowski, Tomasz 
Lis)
2. DOLPASZ SKOKOWA – SYBES STRUPINA 2:3 (Damian Makarewicz, Igor Gajewski - 
Bartosz Turczyn, Tomasz Turczyn, Wojciech Bagiński)
3. SPARTA WSZEMIRÓW – SYBES STRUPINA 3:0 ( Michał Kołodziej, Mateusz Bednarz 
i Tomasz Lis)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1. SPARTA WSZEMIRÓW
2. SYBES STRUPINA
3. DOLPASZ SKOKOWA
4. ORZEŁ PRUSICE
5. OLDBOY’S DOLPASZ SKOKOWA
6. BŁĘKITNI PAWŁÓW TRZEBNICKI

SKŁADY DRUŻYN:

SPARTA WSZEMIRÓW: Paweł Lis, Tomasz Lis, Marcin Chojak, Krzysztof Wojda, Paweł 
Gewerek, Rafał Wrzos, Mateusz  Łukaszewski, Adrian Pyrz, Robert Fornal, Jakub Puknel, 
Grzegorz Tarnowski, Tomasz Półrolniczak, Adrian Rabijak, Mateusz Bendarz, Michał Koło-
dziej, Hubert Miara, Wojciech Głowacki i Wojciech Harasiuk.

DOLPASZ SKOKOWA: Bartosz Malewicz, Patryk Szabelkowski, Tomasz Poneta, Paweł 
Gołaś, Wojciech Płatek, Michał Jankowiak, Grzegorz Kozal, Igor Gajewski, Paweł Janus, 
Wojciech Dzik, Kamil Leśniak, Łukasz Świtała, Mateusz Turczyn, Piotr Sokołowski, Prze-
mysław Burchacki, Tomasz Figura, Piotr Kaczałko, Damian Makarewicz.

SYBES STRUPINA: Wojciech Żuchora, Bartosz Turczyn, Tomasz Turczyn, Łukasz Turczyn, 
Damian Ślizankiewicz, Amadeusz Kostyk, Rafał Dobrzański, Grzegorz Makówka, Janusz 
Łesak, Wacław Napieraj, Wojciech Grelewicz, Bogusław Figura, Sebastian Lewandowski.
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ZATWIERDZONY PRZEBIEG S5 W NASZEJ GMINIE ZATWIERDZONY PRZEBIEG S5 W NASZEJ GMINIE - WĘZEŁ KROŚCINA MAŁA
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ZATWIERDZONY PRZEBIEG S5 W NASZEJ GMINIE - WĘZEŁ PRUSICE
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