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Po latach dyskusji i konsultacji gotowy jest projekt budowlany na nowy Ośrodek Zdrowia w Prusi-
cach, który powstanie przy ul. Młynarskiej i zostanie wyposażony w nowoczesne gabinety lekarskie, 
zabiegowe i rehabilitacyjne, a także będzie można skorzystać w nim z wizyty u lekarzy specjalistów. 
28 lutego 2018 roku Gmina Prusice wystąpiła do Starosty Trzebnickiego o wydanie pozwolenia na 
budowę ośrodka zdrowia, którego można spodziewać się na początku maja. Ta inwestycja była jed-
nym z punktów programu wyborczego Burmistrza Igora Bandrowicza. 
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Kontakt z Burmistrzem: 
tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 ,  
e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!
Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce pierwszy w tym 
roku numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”. 
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać bardzo ciekawy ma-
teriał, o tym jak są dzielone środki przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego 
na inwestycje drogowe w ramach „zrównoważonego rozwoju” i ile od  
2015 roku otrzymała nasza Gmina i jak wypada to na tle innych samorzą-
dów w powiecie. Poza tym będzie można dowiedzieć się o szeregu inwesty-
cji drogowych  na terenie Gminy Prusice, nie tylko na drogach gminnych, 
ale drogach powiatowych realizowanych przez nasz samorząd i drogach 
wojewódzkich w naszej gminie. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych 
od wielu lat władze naszej Gminy inwestują w place zabaw i obiekty dla 
najmłodszych, a także jako Gmina inwestująca w sport dbamy o poprawę 
bazy sportowej i o naszych zawodników. 
Przed nami szereg istotnych inwestycji dla poprawy jakości życia miesz-
kańców naszej Gminy, o których będzie można się dowiedzieć z aktual-
nego wydania m.in. budowa ośrodka zdrowia w Prusicach, budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Skokowa i Strupina, 
termomodernizacja świetlic wiejskich we Wszemirowie, Pawłowie Trzeb-
nickim, Wilkowej oraz Piotrkowicach, termomodernizacja budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, instalacje fotowoltaiczne dla 
mieszkańców, wymiana źródeł ciepła. 
Na stronach aktualnego numeru mogą również Państwo przeczytać  
o Gali Osobowość Roku 2017, podczas to której Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz – w kategorii Samorządność i Społeczność Lokal-
na oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł 
Grzyb – w kategorii Kultura odebrali statuetki, za zwycięstwo w konkursie 
powiatowym i znalezienie się na wysokich miejscach w etapie finałowym 
w swoich kategoriach.
W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć foto-
relacje z wydarzeń kulturalnych: 26 Finał WOŚP w Prusicach, Dzień Kobiet, 
Turniej Tańca Towarzyskiego, Wielkanocny Jarmark Myśliwski i Produktów 
Lokalnych oraz I Prusicki Zlot Food Trucków. 
Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa 
znajdzie coś dla siebie. 
W związku z tym, że nadchodzi czas Świąt Wielkiej Nocy w tym miejscu 
składamy wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy miłej lektury!
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Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie 
odpowie na wszystkie pytania od Mieszkańców całej Gminy.  
Odpowiedzi udzielane będą na pytania dotyczące kompetencji  
Burmistrza oraz jego obowiązków służbowych w możliwie  
najkrótszym terminie. 

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg  
i wniosków po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.
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Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia Prusice24.

Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach  
prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.

Zrównoważony roZwój 
wEdŁuG sTArosTy 
PowiATu TrZEBNickiEGo!
o zrównoważonym rozwoju z ust pana starosty Waldemara słyszymy od początku kadencji. 
przyjrzyjmy się bliżej definicji co ona oznacza.

Zrównoważony rozwój to taki proces zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 
który zapewnia równowagę pomiędzy zyskami i kosztami rozwoju i to w perspektywie przyszłych 
pokoleń, czyli jest „odzwierciedleniem polityki i strategii ciągłego rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. Elementem tak rozumianego zrównoważonego rozwoju musi być spójność społeczna.

Jak to wygląda w praktyce?

W 2015 roku zarząd starostwa powiatowego przedstawił radnym „swój plan na zrówno-
ważony rozwój powiatu” nie konsultując tego z radnymi, zakładając że w całej kadencji na 
inwestycje drogowe powiat wyda 10 milionów. tak prezentował się ów podział:

lP. GmiNA ludNoŚĆ % droGi/km % ŚrEdNi  
wskAźNik kwoTA

1 TrZEBNicA 23 029 28,3 92,3 21,20376752 24,75267643 2 475 267,643

2 oBorNiki 
ŚląskiE 19 218 23,62 60,4 13,87548817 18,74676461 1 874 676,461

3 PrusicE 9 207 11,31 67,4 15,48357455 13,39927775 1 339 927,775

4 ŻmiGród 15 008 18,44 112,5 25,84424535 22,14419469 2 214 419,469

5 ZAwoNiA 5 699 7,004 61,5 14,12818746 10,56599861 1 056 599,861

6 wisZNiA 
mAŁA 9 209 11,32 41,2 9,464736963 10,39108791 1 039 108,791

razem 81 370 100 435,3 100 100 10 000 000

W 2016 roku wykonano dwie inwestycje drogowe w pierwoszowie za 600 000,00 zł i w trzeb-
nicy  za 1 500 000,00 zł. dodatkowo w 2016 roku za plecami radnych z bieżącego utrzymania 
dróg zabrano 1 342 820,00 zł na inwestycje drogowe tylko w trzebnicy, tj.:
remont chodnika przy drodze powiatowej 1454 d w kuźniczysku – 102 510,38 zł     
remont chodnika przy drodze powiatowej 1332 d w koczurkach – 146 258,77 zł     
remont drogi powiatowej nr 1344 d na odcinku drogi wojewódzkiej nr 340 a malczów  
o długości 895 m – 188 770,82 zł  
remont drogi powiatowej nr 1343 d na odcinku trzebnica – Węgrzynów o długości 1255 m 
– 341 940,62  zł
remont drogi powiatowej nr 1337 d na odcinku taczów Wielki – brochocin – 563 340,00 zł

W kolejnych latach wydatki drogowe przedstawiały się w następujący sposób:

20
18

TrZEBNicA ŻmiGród PrusicE ZAwoNiA wisZNiA 
mAŁA

oBorNiki 
ŚląskiE

4 503 702 zł 263 700 zł 351 000 zł 465 000 zł 370 000 zł 500 000 zł

270 000 zł 500 000 zł 150 000 zł 400 000 zł

1 263 900 zł 1 542 626 zł

175 450 zł

SUMa 6 037 602 zł 2 481 776 zł 351 000 zł 615 000 zł 370 000 zł 900 000 zł

20
17

2 099 568 zł 455 000 zł 40 000 zł 722 514 zł 30 000 zł 250 000 zł

40 000 zł 127 000 zł 140 000 zł

30 000 zł

SUMa 2 169 568 zł 582 000 zł 180 000 zł 722 514 zł 30 000 zł 250 000 zł

Wzór graficzny przedstawia porównanie wydatków inwestycyjnych tylko w ostatnich dwóch 
latach pokazując miażdżące nieproporcje

po podliczeniu wydatków na inwestycje drogowe w gminie trzebnica dowiadujemy się, że 
środki w wysokości 11 199 990 zł to inwestycje w drogi na terenie gminy trzebnica. tak przed-
stawia się zrównoważony rozwój powiatu trzebnickiego, którym kieruje starosta Wysocki. 

zapytaliśmy radnych i sołtysów z naszej gminy co o tym sądzą. oburzenia nie kryje sam  
Burmistrz igor Bandrowicz – I ja się pytam, gdzie tu jest sprawiedliwość i równowaga. Najwięk-
sza i najbogatsza gmina dostaje najwięcej. Gdzie tu jest sprawiedliwość? To jest skandal, który 
trzeba pokazać mieszkańcom gminy Prusice, żeby zobaczyli jak jesteśmy traktowani przez obec-
ny zarząd. Trzeba pokazać, że na tych ludzi nie można już więcej głosować, bo dla naszego terenu 
się nie sprawdzili. Przecież my nie chcemy więcej niż inni – podkreśla burmistrz.
– A ja się zastanawiam czy to nie jest sprawa dla prokuratury, bo dla mnie jest to działanie na szko-
dę interesu publicznego – dodał Radny Józef Gruchała i zaznaczył, że gmina przygotowywała 
własnymi siłami projekty o dofinansowanie na remonty dróg, ale powiat ich nie złożył. Starosta 
nie złożył wniosku na drogę w Górowej, który my przygotowaliśmy i chcieliśmy partycypować 
w kosztach wkładu własnego. Złożono wniosek na drogi w Trzebnicy, Żmigrodzie i Obornikach  
Śl. Teraz pojawia się szansa by do 15 kwietnia złożyć ten wniosek jeszcze raz – ale czy Zarząd 
Powiatu znowu pominie Prusice? Przecież Starosta kandydował z naszego okręgu do Powiatu, 
dlaczego nas ciągle omija przy dzieleniu inwestycji drogowych? 
michał syrnik radny Gminy Prusice mówi – Ja pamiętam, że na początku kadencji mówiono 
nam, że wydatki na drogi będą dzielone na mieszkańca, a ja nie wiem skąd ta gradacja.
Artur Bagiński radny Gminny nie godzi się by ciągle remontować drogi powiatowe z pie-
niędzy gminnych i przysparzać majątku powiatowi. głos zabrał także sekretarz Gminy Pru-
sice Grzegorz Terebun przypominając, że zarząd powiatu nie rozliczył jeszcze zakończonej 
inwestycji drogowej kaszyce-prusice i to pierwszy przypadek, kiedy gmina idzie z powiatem 
do sądu, bo zarząd nie chce uregulować 1,5 mln zł za remont drogi, który już dawno został 
zakończony, czym starosta Wysocki chwali się na stronach powiatu jako inwestycji wzorowo 
wykonanej, a za którą nie chce zapłacić! 
burmistrz igor bandrowicz podkreśla, że nie można mówić o żadnej współpracy między za-
rządem powiatu a pozostałymi gminami (prócz trzebnicy), nie ma żadnego zrównoważo-
nego rozwoju, zarząd faworyzuje tylko jedną gminę – trzebnicę, nawet Żmigród, z którego 
pochodzi starosta jest traktowany po macoszemu. 
starosta nie ma żadnego planu na inwestycje w powiecie, wykonuje tylko polecenia otrzymy-
wane od swojego koalicjanta „który rządzi powiatem z drugiego siedzenia”. 
szkoda tylko, że cierpią na tym gminy, które chcą się rozwijać i zapewnić swoim mieszkań-
com godne warunki komunikacyjne wynikające z ich praw. burmistrz zapewnia mieszkań-
ców, że wraz z radnymi gminnymi i powiatowymi i nadal będzie zabiegał o inwestycje na 
terenie naszej gminy!

(Opracowanie, na podstawie obliczeń Radnego Damiana Sułkowskiego)
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gmina Wyremontuje drogę poWiatoWą 
dęBNicA – skokowA!
Gmina Prusice wykona remont blisko 8 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1350 D:  
Dębnica (od węzła S5) – Skokowa (DW 342). Na to zadanie samorząd prusicki pozyskał  
ok. 7,8 mln zł dotacji ze środków Unii Europejskiej. 

już w połowie 2015 roku burmistrz miasta 
i gminy prusice igor bandrowicz zabiegał  
u władz powiatu trzebnickiego o remont 
drogi powiatowej pomiędzy dębnicą a sko-
kową.

– Wiedzieliśmy, że wielkimi krokami zbliża się 
termin oddania do użytku drogi ekspresowej 
S5, a zatem żeby zapewnić bezpieczeństwo 
pieszym oraz pozostałym uczestnikom dro-
gi powiatowej Dębnica – Skokowa koniecz-
na jest jej gruntowna przebudowa, przede 
wszystkim w miejscowościach Krościna Wiel-
ka i Dębnica musimy wybudować chodniki 
oraz poszerzyć jezdnię i przede wszystkim 
wyremontować będącą w fatalnym stanie 
jezdnię – powiedział burmistrz igor bandro-
wicz.

W pierwszej połowie 2016 roku dzięki zabie-
gom gminy prusice rada powiatu trzebni-
ckiego podjęła decyzję, o przekazaniu zada-
nia gminie prusice, która następnie złożyła 
wniosek do regionalnego programu opera-
cyjnego dla Województwa dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 o dotację i otrzymała ok. 
7,8 mln zł na omawianą inwestycje.

zakres prac jest obszerny – zostanie posze-
rzona i wymieniona nawierzchnia na całym 
odcinku pomiędzy Węzłem s5 w dębnicy  
a skokową, czyli blisko 8 km jezdni. ponad-
to zostanie wybudowana ścieżka rowerowa  
z inteligentnym oświetleniem na całym od-
cinku oraz chodniki w skokowej, krościnie 
Wlk. i dębnicy. W miejscowościach zostanie 
również wykonana kanalizacja deszczowa. 

W przetargu ogłoszonym we wrześniu 2017 
roku najniższą cenę zaoferowało Przedsię-
biorstwo Budowy dróg i mostów koBy-
lArNiA s.A. całkowity koszt inwestycji to 
około 11,8 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że przebudowa drogi po-
wiatowej dębnica – skokowa będzie naj-
większą inwestycją na terenie gminy prusice,  

a jej realizacja znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców w gminie pru-
sice, a także na komfort osób poruszających 
się tą drogą do węzła s5 w dębnicy.

prace budowlane rozpoczną się na początku 
maja 2018 roku, a termin zakończenia robót 
planowany jest na koniec iii kwartału 2018 
roku.

Droga powiatowa od Dębnicy do Skokowej po przebudowie będzie bezpieczna dla mieszkańców i podróżnych 
– przekonuje Radny Miasta i Gminy Prusice Sławomir Tomaszek

droga poWiatoWa
Górowo – skokowA 
do pilnego remontu!
Mieszkańcy miejscowości Skokowa oraz Górowo już od wielu lat 
czekają na remont drogi powiatowej 1354D. W ostatnim czasie 
stan drogi drastycznie się pogorszył co zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników drogi, dlatego Gmina Prusice ponowiła apel o pil-
ną przebudowę. 

przypominamy, że w 2017 roku, dzięki staraniom burmistrza oraz 
radnych powiatu trzebnickiego, zarząd dróg powiatowych zlecił 
wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi ze skokowej do 
górowy. kompletna dokumentacja została wykonana we wrześniu 
2017 roku. 
projekt obejmował przebudowę drogi wraz z jej poszerzeniem 
oraz budowę chodnika łączącego miejscowości skokowa i góro-
wo, a całkowity koszt zadania oszacowany został na ok 4 mln zł. 
kwota pokaźna, jednak z pomocą przyszedł Wojewoda dolno-
śląski, który jak co roku ogłosił konkurs w ramach którego było 
można otrzymać dofinansowanie do remontów dróg gminnych  
i powiatowych. 
pomimo apeli burmistrza prusic igora bandrowicza popartych  
484 podpisami mieszkańców górowej i skokowej starosta Wysocki 
nie zgłosił do konkursu drogi skokowa-górowo, mimo posiadania 
kompletnej dokumentacji oraz idealnie wpisującej się w punktację 
konkursu inwestycji. 
pomijając fakt zmarnowanej szansy jeszcze 2017 roku starosta 
deklarował, że zawnioskuje o dofinansowanie powyższej drogi  
w roku 2018. i oto pojawiła się kolejna szansa na pozyskanie duże-
go dofinansowania.

Stan techniczny drogi powiatowej Górowo – Skokowa 
zagraża bezpieczeństwu jeżdżącym nią, dlatego wymaga pilnego remontu

Wojewoda dolnośląski ogłosił nabór w ramach rządo-
wego programu na Wsparcie lokalnej infrastruktury 
drogowej. termin składania wniosków upływa 15 kwiet-
nia 2018 r. 
gmina prusice wystosowała kolejne pismo do starosty 
powiatu trzebnickiego, w którym apeluje o pilne podję-
cie decyzji i złożenie wniosku, zwłaszcza, że w tegorocz-
nym naborze można pozyskać do 80 % dotacji, czyli ok. 
3,2 mln zł.  pozyskanie tak dużej dotacji z pewnością zna-

cząco odciążyłoby budżet powiatu trzebnickiego, a wyre-
montowana droga nie wymagałaby nakładów finansowych 
przez wiele kolejnych lat. 
mamy nadzieje, że zarówno zarząd powiatu jak i pan staro-
sta Wysocki tym razem skorzystają z okazji i złożą wniosek 
na drogę, która ma przygotowaną kompletną dokumen-
tację i jest kluczowa dla przedsiębiorców i mieszkańców 
północnej części powiatu trzebnickiego oraz całej gminy 
prusice.

1,3 mlN ZŁ dofiNANsowANiA na prZebUdowę 
dróg gMinnych w prUSicach
19 marca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zada-
nia pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II” w ramach  
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,  
na które to samorząd prusicki dzięki staraniom Burmistrza Igora Bandrowicza pozyskał 
dofinansowanie z budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,6 mln zł. 

gmina prusice we wrześniu 2017 roku  
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez 
Wojewodę dolnośląskiego w ramach rzą-
dowego programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej złożyła 

wniosek o dofinansowanie na przebudowę 
dróg gminnych w prusicach znajdujących 
się na ul. sosnowej, Wierzbowej, ogrodowej  
i h. probusa oraz części ul. pietrowickiej. 
Wniosek został pozytywnie oceniony przez 

Drogi gminne w Prusicach zostaną przebudowane do połowy października 2018 roku

TErmomodErNiZAcjA ŚwiETlic wiEjskich 
wE wsZEmirowiE, PAwŁowiE, PioTrkowicAch i wilkowEj

komisję konkursową i znalazł się ostatecz-
nie na liście rankingowej zatwierdzonej do 
dofinansowania przez Wojewodę i mini-
stra. całkowita wartość inwestycji to ponad  
2,6 mln zł, z czego przyznane dofinansowa-
nie w wysokości 50 % to ponad 1,3 mln zł. 

19 marca 2018 roku została podpisana 
umowa o dofinansowanie z dolnośląskim 
urzędem Wojewódzkim, zaś 27 marca br. 
ogłoszono postępowanie przetargowe na 
wyłonienie Wykonawcy inwestycji. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane ro-
boty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 

jezdni, roboty ziemne (wykonanie koryta 
pod konstrukcję dróg, zatoki autobusowej, 
parkingu, chodników, skrzyżowań i zjazdów 
na posesję), wykonanie warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, 
parkingu, chodników, skrzyżowań i zjazdów, 
wykonanie nowych krawężników, obrzeży 
oraz kanalizacja deszczowa.

planowane zakończenie inwestycji to poło-
wa października 2018 roku, a jej realizacja 
pozwoli poprawić komfort mieszkańców 
prusic i bezpieczeństwo użytkowników 
drogi. 

Do 30 czerwca 2018 roku świetlica wiejska we Wszemirowie oraz świetlica wiejska wraz  
z remizą strażacką w Pawłowie Trzebnickim oraz do końca sierpnia 2018 roku świetlice 
wiejskie w Piotrkowicach i w Wilkowej przejdą kompleksową termomodernizację oraz 
przebudowę, dzięki pozyskanym przez Gminę Prusice środkom unijnym w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Są to kolejne inwestycje, które znalazły się na liście zadań w programie wyborczym Burmi-
strza Igora Bandrowicza. 

Wykonawcą inwestycji w pawłowie trzeb-
nickim i we Wszemirowie została firma am 
sp. z o.o. z brzegu dolnego. koszt inwestycji 
we Wszemirowie to 325 704,00 zł, zaś w pa-
włowie trzebnickim to 357 069,00 zł, z czego  
w obu przypadkach 85 % to dotacja ze środ-
ków zewnętrznych. 

W ramach projektu „termomodernizacja  
4 świetlic wiejskich w gminie prusice”  jesz-
cze w tym roku będą termomodernizowane 
dwie pozostałe świetlice wiejskie: w piot-
rkowicach i w Wilkowej, na które obecnie 
trwa postępowanie przetargowe, a zadanie 
ma zostać zrealizowane do końca sierpnia  
2018 roku. Wykonawcą inwestycji we Wszemirowie i w Pawłowie Trzebnickim została firma AM Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego

Prace remontowe i termomodernizacyjne zostaną 
również wykonane w remizie strażackiej

i świetlicy wiejskiej w Pawłowie Trzebnickim

całkowita wartość zadania wynosi 1,2 mln zł, 
z czego dofinansowanie z rpo Wd to 840 tys.
zł. 
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obchody międZyNArodowEGo 
dNiA wody W prusicach
W czwartek 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pru-
sicach odbył się Międzynarodowy Dzień Wody. Uroczystość została zorganizowana  przez 
uczniów szkoły przy udziale Związku Gmin Bychowo oraz Zakładu Wodociągowego. 

udział w wydarzeniu wzięli zaproszeni go-
ście, w tym m.in. przewodniczący rady mia-
sta i gminy prusice zbigniew ziomek, sekre-
tarz miasta i gminy prusice grzegorz terebun 
oraz kierownik zakładu Wodociągowego 
związku gmin bychowo joanna cybuch. 

tego dnia uczniowie przybyli na salę w stro-
jach symbolizujących wodę oraz każda z klas 
przygotowała plakat, na którym znalazły  
się hasła związane z wodą. hasłem przewod-
nim uroczystości było „woda źródłem życia”, 
o czym było można niejednokrotnie usłyszeć 
w trakcie wyśpiewanych piosenek. najlepiej 
przebrane „krople wody” zostały ocenione 
i nagrodzone przez komisję konkursową.  
na koniec zostały wręczone nagrody za kon-
kurs plastyczny.  

poprzez zabawę uczniowie poszerzyli swoją 
wiedzę na temat wody oraz dowiedzieli się, 
jak ważna jest ona w życiu każdego człowie-
ka i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spa-
dek jej zasobów. 

Światowy dzień Wody to dobry moment, by 
przypomnieć, że wodę trzeba szanować. 

Daniela Bacańska

Nagrody najlepszym uczniom w konkursach zorganizowanych wspólnie ze Związkiem Gmin Bychowo oraz Zakładem Wodociągowym 
wręczyli Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun oraz Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo Joanna Cybuch

Muzycznie, śmiesznie, kolorystycznie i interesująco było na Międzynarodowym Dniu Wody w Prusicach

„Woda źródłem życia” – wiedzą to uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach. 
Za prezentacje klas nagrody wręczali m.in. 
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun 
oraz Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Magdalena Żyża

juŻ W maju dZiEci Z Prusic 
dosTANą Nowy PlAc ZABAw

W maju w tym miejscu powstanie nowoczesny 
i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych 

Na osiedlu „Północ-Południe” w Prusicach powstanie największy plac zabaw w gminie  
z nowoczesną nawierzchnią oraz kolorowymi urządzeniami dla najmłodszych.

W odpowiedzi na oczekiwania rodzin za-
mieszkujących prusice burmistrz igor ban-
drowicz wraz z radnymi miasta i gminy prusi-
ce podjęli decyzję o budowie nowego placu 
zabaw zlokalizowanego na działce pomiędzy 
ul. północną i południową w prusicach. 
prace przy opisywanej inwestycji rozpoczę-
to w 2017 roku, kiedy to przygotowany zo-
stał projekt, a ówczesny zakład gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej przeprowadził 
prace ziemne oraz wykonał chodniki umoż-
liwiające w wygodny sposób komunikację  
z powstającym placem zabaw. 
W obecnej chwili gmina prusice jest w trak-
cie przygotowywania procedury wyłonienia 
wykonawcy dostawy i montażu urządzeń 
zabawowych oraz kolorowej i bezpiecznej 
nawierzchni placu zabaw. 
Warto dodać, że teren wokół placu zabaw 
zostanie również oświetlony a tereny zielone 
zostaną zaaranżowane i obsadzone różno-
rodną roślinnością.

gmina prusice inwestuje w infrastrukturę 
dla najmłodszych!

dodatkowo warto zaznaczyć, że jednym  
z priorytetów władz gminy prusice na czele 
z burmistrzem igorem bandrowiczem jest 
inwestowanie w infrastrukturę dla najmłod-
szych, w tym w place zabaw, dlatego też sa-

morząd prusicki stara się o pozyskanie środ-
ków ze źródeł zewnętrznych na tego typu 
inwestycje. 
W lutym został złożony wniosek o dofinan-
sowanie do ministerstwa sportu i turystyki 
na budowę 5 otwartych stref aktywności,  
w tym budowę placu zabaw i siłowni ze-
wnętrznej w prusicach oraz w skokowej, zaś 
na budowę samych siłowni zewnętrznych  
w kopaszynie, Wilkowej i Świerzowie. także 
w lutym samorząd prusicki złożył wniosek na 
budowę placu zabaw i zagospodarowanie te-
renu w dębnicy do urzędu marszałkowskie-
go Województwa dolnośląskie, zaś w marcu 
w ramach konkursu „odnowa dolnośląskiej 
Wsi” złożono projekt na zagospodarowanie 
terenu w miejscowości Wszemirów. 

przebudoWana zostanie 
droga gMinna w brZeźnie!
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz na początku marca 2018 roku podpi-
sał umowę z Wykonawcą Prusickim Przedsiębiorstwem Komunalnym PROEKO na kolej-
ną inwestycję drogową w naszej Gminie. Tym razem chodzi o przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Brzeźno na długości ponad 370 m. Planowane zakończenie inwestycji  
to koniec maja 2018 roku.

całkowita wartość zadania to ponad 175 tys. zł, z czego ok. 78 tys. zł to dofinansowanie jakie 
gmina prusice pozyskała w 2017 roku z urzędu marszałkowskiego Województwa dolnoślą-
skiego w ramach dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych i dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

mieszkańcy paWłoWa trzebnickiego 
Będą miEĆ Nową droGę!
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz pod koniec lutego 2018 roku podpi-
sał umowę z Wykonawcą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki 
– Przedsiębiorstwem Drogowym DROGBUD-GOSTYŃ Sp z o.o., które zrealizuje inwestycję 
za 595 884,02 zł. Warto dodać, że samorząd prusicki na tę inwestycję pozyskał 126 tys. zł  
w 2018 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji 
na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych i dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych.

W ramach robót budowlanych przewidziano 
budowę parkingu, budowę zjazdów z drogi 
powiatowej i gminnej, remont przepustów 
oraz przebudowę drogi gminnej we wsi pa-
włów trzebnicki na długości 440 m. 

– Inwestycja w Pawłowie Trzebnickim zo-
stanie zrealizowana do końca czerwca 2018 
roku – podkreśla włodarz gminy, burmistrz 
igor bandrowicz, dodając: – Jest to inwesty-
cja długo oczekiwana przez Mieszkańców  

Pawłowa Trzebnickiego, a także obiecana 
przeze mnie w trakcie kampanii wyborczej. 

teren inwestycji burmistrz igor bandrowicz 
wizytował wspólnie z sekretarzem miasta  
i gminy prusice grzegorzem terebunem oraz 
przewodniczącym rady miasta i gminy prusi-
ce zbigniewem ziomkiem, a także pracowni-
kiem ds. inwestycji w urzędzie miasta i gmi-
ny w prusicach sebastianem trojanem.

Przebudowa 440 m drogi gminnej w Pawłowie Trzebnickim będzie kosztować ponad 595 tys. zł.

Mieszkańcy Pawłowa Trzebnickiego już pod koniec czerwca 2018 roku pojadą po nowej drodze, którą przebuduje 
Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-GOSTYŃ

7,8 Mln Zł na drogi wojewódZkie 
NA TErENiE GmiNy PrusicE
Dzięki staraniom władz Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem przy 
dobrej współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Służbą 
Dróg i Kolei zrealizowano szereg inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie Gminy 
Prusice, a kolejne zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

pod koniec 2017 roku zakończono przebu-
dowę drogi wojewódzkiej nr 342 od prze-
jazdu kolejowego do szkoły podstawowej  
w miejscowości skokowa. dokończenie in-
westycji budowy chodników wzdłuż tej dro-
gi aż do ul. słonecznej planowane jest na ten 
rok, gdyż samorząd prusicki na to zadanie 
pozyskał 750 tys. zł z programu infrastruktury 
drogowej. przewidziana wartość inwestycji 
to ok. 1,5 mln zł. 
ponadto dsdik jest w trakcie wyłaniania 
wykonawcy na dokończenie remontu drogi  

342 od borowa do borówka oraz drogi  
339 od strupiny przez piotrkowice do grani-
cy gminy w stronę Żmigrodu.

dzięki dobrej współpracy samorządu prusi-
ckiego i województwa dolnośląskiego oraz 
realizacji powyższych inwestycji na terenie 
gminy prusice wyremontowane zostaną 
wszystkie drogi wojewódzkie, dzięki czemu 
podróżować się po nich będzie komfortowo 
i bezpiecznie. 

Podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego jednym z tematów była mowa o inwestycjach na drogach wojewódzkich

Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch omówił plany inwestycji drogowych, w tym realizacje inwestycji 
na terenie Gminy Prusice za 7,8 mln zł
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Już w tym roku pierwsze domy mieszkańców Gminy Prusice zaopatrzone zostaną w no-
woczesne instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym powietrze w naszym regionie stanie się 
czystsze, a sami właściciele nieruchomości oszczędzą rocznie spore sumy na wydatkach 
związanych z zużyciem energii elektrycznej.

a to wszystko za sprawą pozyskanego przez 
gminę prusice i spółkę prusice ps energetyka 
odnawialna dofinansowania w ramach re-
gionalnego programu operacyjnego Woje-
wództwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 
pn.: „projekt grantowy – wsparcie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w gminie 
prusice, gminie malczyce i gminie oborniki 
Śląskie”. 

– Dzięki realizacji projektu na terenie Gminy 
Prusice powstanie ponad 100 instalacji fo-
towoltaicznych na budynkach prywatnych 
– podkreśla włodarz gminy prusice igor 
bandrowicz, dodając: – Na dniach Prusice PS 
Energetyka Odnawialna podpisze umowę 
o dofinansowanie z Dolnośląską Instytucją 
Pośredniczącą, dzięki której uzyska prawie  
6 mln zł na realizację projektu. 

W kwietniu planowane są pierwsze spotka-
nia z osobami, które złożyły deklaracje chęci 
udziału w projekcie oraz z innymi zaintereso-
wanymi. 

W ramach projektu mieszkańcy, którzy zosta-
ną zakwalifikowani otrzymają granty w wy-
sokości 85% kosztów związanych z dostawą  
i montażem instalacji fotowoltaicznych.

informacje odnośnie terminów spotkań 
dostępne będą na stronach internetowych 
gminy prusice oraz tablicach ogłoszeń. 

już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w projekcie, który w znaczącym stop-
niu ograniczy w domowych budżetach kosz-
ty związane z energią elektryczną.

nowa koparko-ładowarka juŻ jest!
burmistrz miasta i gminy prusice igor bandrowicz uczestniczył w odbiorze zakupionej no-
wej koparko-ładowarki wraz z osprzętem, która w 85 % została dofinansowana ze środków 
unijnych. nowy sprzęt będzie służył przy działaniach spółek wodnych, spółki proeko oraz 
dla punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok), który powstanie na terenie 
strefy ekonomicznej we Wszemirowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że ogłoszono zapytanie ofertowe o wyborze 
projektanta dla zadania: „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie komplek-
sowej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Budowa systemów oczyszczania 
ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.”. Projektant wykona 
indywidualny projekt dla każdej z 200 przydomowych oczyszczalni. Rozpoczęcie budowy 
przydomowych oczyszczalni uzależnione jest od zakończenia dokumentacji projektowej 
przez projektanta.

celem inicjatywy burmistrza igora bandro-
wicza jest zaopatrzenie około 200 budyn-
ków mieszkalnych w miejscowości skokowa  
i strupina w przydomowe oczyszczalnie ście-
ków, zastąpienie zbiorników bezodpływo-
wych nowoczesnymi, ekologicznymi i ekono-
micznymi rozwiązaniami, zwiększenie ilości 
oczyszczonych ścieków w miejscowościach 
poza aglomeracyjnych, gdzie zastosowanie 
sieci kanalizacyjnej nie jest możliwe.

dokumentacja projektowa będzie zawierać 
plan zagospodarowania terenu,  rysunki, opi-
sy, obliczenia i dokumenty:

1. dokumentację hydrogeologiczną (mini-
mum 1 odwiert na każdej posesji o mini-
malnej głębokości do 2,5m lub do pozio-
mu wody), 

2. sporządzenie planu zagospodarowania 
terenu (pzt) i naniesienia na mapy wszyst-
kich elementów systemu bpoŚ (przyłącza, 
elektryka, oŚ, studnie rewizyjne/rozdziel-
cze/ zbiorcze inne, filtr do dezynfekcji 
przed odbiornikiem, elementy doporo-

wadzenia ścieków do gruntu, ewentualne 
pompownie ścieków oczyszczonych i nie-
oczyszczonych, inne) dla każdego użytko-
wania z osobna,

3. cześć opisowa wspólna dla wszystkich lo-
kalizacji bpoŚ składająca się z opisu tech-
nologii wraz z podaniem przeliczeń hy-
draulicznych i wymiarów poszczególnych 
typoszeregów bpoŚ oraz przekroje i rzuty 
przez oŚ, szczegóły i detale systemów fil-
tracyjnych, filtrów do dezynfekcji, studni 
chłonnych, drenaży rozsączających, pom-
powni ścieków, itd.

4. oświadczanie użytkownika o niewniesie-
niu sprzeciwu do rozmieszczenie elemen-
tów oŚ (sporządzone na szkicu mapy pod-
czas wizji lokalnej – o wypełnienie takiego 
dokumentu projektant będzie prosił każ-
dego właściciela działki, na której będzie 
projektowana oczyszczalnia. 

w związku z powyższym już dzisiaj infor-
mujemy państwa, że w maju 2018 r. upo-
ważniony przez gminę prusice projektant 
będzie kontaktował się z państwem w celu  

sporządzenia dokumentacji projektowej  
i wykonania odwiertów na państwa pose-
sjach. 

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ście-
ków ?

zasada działania tradycyjnej oczyszczalni 
ścieków polega na dwuetapowym oczysz-
czaniu ścieków bytowo-gospodarczych. 
pierwszy etap to wstępne mechaniczno-bio-
logiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, 
który zachodzi przy udziale bakterii beztle-
nowych i grawitacyjnego oddzielania czą-
stek. ostatecznie przed następnym etapem 
oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze 
zamontowanym w specjalnym koszu przy 
wylocie ścieków z osadnika.
drugi etap to biologiczne oczyszczanie ście-
ków na złożach filtracyjnych układanych 
według określonych zasad w zależności od 
warunków terenowych.
Ścieki infiltrujące przez warstwę filtracyjną  
i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku 
zachodzących procesów fizycznych, che-
micznych i biologicznych. adsorpcja ście-
ków na powierzchni cząstek gruntu lub filtra 
powoduje intensywny rozwój mikroorgani-
zmów tworzących tzw. błonę biologiczną.

mikroorganizmy te powodują rozkład zanie-
czyszczeń organicznych na stałe i gazowe 
produkty nieorganiczne oraz na masę ko-
mórkową. jednocześnie w gruncie zachodzą 
chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń 
nieorganicznych, które w zależności od wa-
runków panujących w gruncie mogą być 
gromadzone lub wymywane.
prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz do-
brze dobrany i wykonany drugi etap oczysz-
czania (drenaż rozsączający, złoże filtracyjne, 
złoże biologiczne) pozwala na redukcję za-
nieczyszczeń w granicach; 50% po osadniku 
gnilnym – po drugim etapie  90%.

– Projektowane oczyszczalnie ścieków sani-
tarnych rozwiążą nie tylko  problem  odpro-
wadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
w Gminie Prusice – zaznacza burmistrz igor 
bandrowicz, dodając: – Wpłyną one również 
bardzo pozytywnie na ochronę środowiska. 
Na tą inwestycje naszemu samorządowi uda-
ło się pozyskać 1 782 843 złotych ze środków 
unijnych w ramach projektu „Budowa syste-
mów oczyszczania ścieków w Gminie Prusi-
ce w miejscowościach Skokowa i Strupina”  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020

MD 

przydomoWe oczyszczalnie ŚciekóW 
w skokowEj i w sTruPiNiE

Mieszkańcy Gminy Prusice,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału  
w ankiecie dotyczącej chęci uczestnictwa  
w programie poprawy jakości powietrza  
w naszej gminie, polegającej na wymianie tra-
dycyjnego, nieekologicznego źródła ogrze-
wania, na ekologiczne źródło ogrzewania.

ankieta ma charakter sondażowy, nie jest 
wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu 
określenie skali zapotrzebowania na wymia-
nę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy 
prusice. program realizowany będzie w mo-
mencie pozyskania zewnętrznych środków 
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

Ankietyzacja potrwa do dnia 
30 kwietnia 2018 r.

ankietę należy złożyć osobiście w urzędzie 
miasta i gminy prusice (sekretariat)

źródŁA ciEPŁA oBjęTE 
dofiNANsowANiEm
dotacja udzielana jest na wymianę i likwida-
cję kotłów starych zlokalizowanych na tere-
nie gminy prusice na:

*  kotły na lekki olej opałowy
* kotły gazowe (na terenie gminy prusice 

możliwy kocioł gazowy zasilany ze zbiorni-
ka)

*  piece zasilane prądem elektrycznym
*  kotły na paliwa stałe lub biomasę (co naj-

mniej 5 klasa wg pn-en 303-5:2012)
*  oze – pompy ciepła, kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elek-
trownie wiatrowe – służące zasileniu źród-
ła

wysokoŚĆ dofiNANsowANiA
dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze 
naszej gminy, Wnioskodawca może uzyskać 
dotację w wysokości do 50 % wartości kosz-
tów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy 
czym ustala się górne limity tych kosztów:

1) dla domu jednorodzinnego – 20.000 zł.
2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym 

– 14.000 zł.
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło 

budynek wielorodzinny limit kosztów kwa-
lifikowanych dla takiej instalacji określony 
będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych 
mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 
– 8.000,00 zł.

kosZTy kwAlifikowANE
do kosztów tych zalicza się:

a) koszt przygotowania dokumentacji tech-
nicznej, koniecznej do realizacji przedsię-
wzięcia.

b) koszt demontażu starego źródła ciepła za-
silanego paliwem stałym lub biomasą (wy-

dotacja na 
wymiANę PiEców!

łącznie w przypadku likwidacji wszystkich 
źródeł w nieruchomości objętej zgłosze-
niem).

c) koszt zakupu i montażu nowego źródła 
ciepła.

d) koszt przyłączy gazowych i Wlz w przy-
padku pieca elektrycznego.

e) koszt zakupu i montażu nowej instala-
cji technologicznej kotłowni wraz z nie-
zbędną aparaturą kontrolnopomiarową, 
instalacją elektryczną w obrębie kotłow-
ni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem 
odprowadzania spalin – w przypadku kot-
łowni zasilających w ciepło budynki wielo-
rodzinne.

f ) koszt zakupu i montażu źródła energii  
z oze.

g) koszt zakupu i montażu wewnętrznej in-
stalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycz-
nej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. – tylko  
w przypadku likwidacji starego źródła cie-
pła zasilanego paliwem stałym (dotyczy 
likwidacji wszystkich źródeł w nierucho-
mości objętej zgłoszeniem).

h) zbiornik na ciepłą wodę użytkową.
i) koszt zakupu i montażu wkładów komino-

wych.
j) koszt wykonania odwiertów w przypadku 

gruntowych pomp ciepła.
k) podatek od towarów i usług Vat jeżeli 

Wnioskodawca nie ma prawnej możliwo-
ści jego odliczenia (wymagane oświadcze-
nie).

Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwa-
lifikowanych muszą być fabrycznie nowe, 
a głównym warunkiem uzyskania takiego 
dofinansowania jest likwidacja wszystkich 
pozostałych źródeł ciepła typu kominek, piec 
kaflowy w budynku.

do kosztów kwalifikowanych nie można zali-
czyć m.in. takich elementów jak:
1) koszt nadzoru nad realizacją przedsięwzię-

cia.
2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia da-

chowego.
3) koszt robót wykonanych siłami własnymi 

przez beneficjenta.
4) podatek od towarów i usług Vat jeżeli be-

neficjentem jest jst lub ich związkiem.

Przewidywany termin realizacji projektu 
2018/2019

jednocześnie informuję, że w ii połowie 
2018 r. gmina prusice ubiegać się będzie  
o pozyskanie dofinansowania z regionalne-
go programu operacyjnego Województwa 
dolnośląskiego na wymianę źródła ogrzewa-
nia, gdzie planowany poziom dofinansowa-
nie wyniesie do 85% wartości kosztów kwa-
lifikowanych.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz

Ponad 200 gospodarstw domowych ze Skokowej i Strupiny będzie miało przydomowe oczyszczalnie ścieków

rusza program iNsTAlAcji 
foTowolTAicZNych dlA 
miEsZkAńców
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Burmistrz i Dyrektor Gokis 
odebrali statuetki za osobowość roku 2017

W czwartek 15 marca 2018 roku odbyła się w Sali Warszawa Dolnośląskiego Centrum Fil-
mowego we Wrocławiu uroczysta Gala Plebiscytu Gazety Wrocławskiej „Osobowość Roku 
2017”, podczas której Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz  – w kategorii  
Samorządność i Społeczność Lokalna oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prusicach Paweł Grzyb – w kategorii Kultura odebrali statuetki, za zwycięstwo w kon-
kursie powiatowym i znalezienie się na wysokich miejscach w etapie finałowym w swoich 
kategoriach. 

Burmistrz Igor Bandrowicz w swojej kategorii wśród  
30 najlepszych samorządowców znalazł się wspólnie  

z Wójtem Gminy Malczyce Piotrem Frankowskim, z którym to 
ma okazję współpracować przy realizacji wspólnego projektu 

partnerskiego – dotyczącego fotowoltaiki dla mieszkańców, 
na który spółka Prusice PS Energetyka Odnawialna pozyskała 

dofinansowanie w wysokości ponad 5,9 mln zł.
W kategorii Kultura w powiecie trzebnickim Osobowością Roku 2017 okazał się 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb

TerMoModerniZacja bUdynkU gokiS 
w Prusicach jeszcze w tym roku!
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach to m.in. zajęcia warsztatowe 
(np. taneczne, muzyczne itd.) dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (prowadzone na miej-
scu i w świetlicach wiejskich), zajęcia sportowe, wsparcie grup nieformalnych (seniorzy) 
oraz organizacji pozarządowych. Pomimo wydatków na kulturę Ośrodek cały czas boryka 
się z problemami natury technicznej – niewystarczający standard budynku nie pozwala 
rozwinąć oferty odpowiadającej na zapotrzebowania mieszkańców, wyróżniającej Gminę 
Prusice w naszym regionie. 

pomimo dotychczas przeprowadzonych 
inwestycji i powstaniu w gokis nowoczes-
nej sali kinowej całość budynku nie spełnia 
standardów jakościowych. jego zły stan 

techniczny, przestarzałe i niefunkcjonalne 
instalacje techniczne oraz brak sal do prowa-
dzenia zajęć, warsztatów i sekcji sprawia, że 
realizacja optymalnej oferty kulturalnej jest 
niemożliwa. 

ponadto zaniedbana i zniszczona elewacja 
ośrodka nie współgra z zabytkowym oto-
czeniem centrum, wpływając negatywnie na 
walory wizualne prusic. 

budynek gokis został wybudowany w latach 
60-tych XX w. i składa się z 2 części: budyn-
ku o 3 kondygnacjach nadziemnych, z częś-
ciowym podpiwniczeniem oraz budynku  
o 1 kondygnacji nadziemnej, całkowicie 

podpiwniczonej. powierzchnia zabudowy 
całego budynku wynosi 602,60 m2, kubatu-
ra budynku (część ogrzewana) 3908,13 m3, 
a pow. użytkowa budynku 1103,01 m2. cały 
budynek wymaga kompleksowej termomo-
dernizacji, a to jest możliwe dzięki pozyska-
nemu przez gminę prusice dofinansowaniu 
ze środków unijnych w kwocie ok. 900 tys. zł 
w ramach rpo Wd 2014-2020.

W ramach inwestycji zostaną ocieplone 
ściany i stropodach, nastąpi wprowadzenie 
nawiewników oraz wymiana okien i drzwi, 
kompleksowa wymiana instalacji centralne-
go ogrzewania. 

kompleksowe działania termomodernizacyj-
ne w budynku gokis są niezwykle ważne dla 
całej gminy prusice, gdyż przyniosą nie tylko 
wymierne korzyści ekonomiczne i ekologicz-
ne, ale wpłyną także pozytywnie na świad-
czone przez gokis usługi, z których będą 
mogli korzystać mieszkańcy gminy prusice. 

– Staramy się jak najszybciej reagować na 
pojawiające się oczekiwania naszych miesz-
kańców. Obecny stan budynku uniemożli-
wia utrzymanie odpowiedniej temperatury 
na sali kinowej podczas seansów w okresie 
zimowym, co powoduje duży dyskomfort 
odczuwany przez widza. Dodatkowo obecny 
wygląd budynku nie komponuję się z odre-
staurowanym rynkiem, przy którym się znaj-
duje – opowiada dyrektor gokis paweł grzyb 
dodając: – Po remoncie budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu będzie nie tylko 
zapewniał mieszkańcom dużo atrakcji i roz-
rywki ale będzie również wizytówką naszego 
miasta, a także naszej gminy.

PoNAd 39 Tys. ZŁ z prusic dla WoŚp
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to projekt łączący osoby czujące chęć niesienia 
pomocy innym, w którym uczestniczy cała Polska, w tym również Gmina Prusice. Ponad 
50 Wolontariuszy z wielką chęcią i zaangażowaniem dołączyło do tegorocznej akcji, aby 
wspólnymi siłami zebrać potrzebne fundusze na ratowanie życia chorych osób, a w tym 
roku zbieraliśmy „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” i uzbieraliśmy rekor-
dową kwotę 39 157,81 zł. Nie udało by się to również, gdyby nie sponsorzy, którzy chętnie 
wspierają tego typu działania, a także gdyby nie osoby wspierające. 

26. Finał WoŚp miał miejsce na hali sportowej 
w szkole podstawowej im. henryka sienkie-
wicza w prusicach. pomieszczenie wypełniło 
się mnóstwem osób, które w ramach imprezy 
brały także udział w przygotowanych przez 
sztab atrakcjach: sportowych i muzycznych. 
przybyli goście mogli także zasmakować do-
mowych wypieków i słodkich smakołyków, 
czy innych, wspaniałych potraw. podczas 
akcji sprzedawane były także koszulki i inne 
gadżety Wielkiej orkiestry Świątecznej po-
mocy, z których dochód przeznaczony został 
na cele WoŚp.
ta charytatywna impreza zawsze wzbudza 
zainteresowanie wśród mieszkańców gminy 
prusice, którzy nie tylko licznie biorą w niej 
udział, ale także we wszystkich przygotowa-
nych formach rozrywki. punktem kończącym 

Finał WoŚp jest tradycyjne światełko do nie-
ba – w prusicach światełko do nieba było tym 
razem wyjątkowe. W sklepiku można było za-
kupić lampiony, które o godz. 20:00 zostały 
wypuszczane z terenu szkoły, ze względu na 
licytację cieszącą się ogromnym zaintereso-
waniem.
W piątek 12 stycznia odbył się kabareton  
dla WoŚp w prusicach. przygotowany został 
3 godzinny program w wykonaniu trzech 
grup artystycznych tj. kabaret ciach kabaret 
czesuaf oraz kabaret k2. W sobotę natomiast 
czas można było spędzić na 4-tych urodzi-
nach prusickiego centrum Fitness. na nie-
dziele tj. finał zaplanowano najwięcej atrakcji 
m.in. gwiazdą wieczoru był mezo oraz ewa 
jach. oprócz tego odbył się m.in. pokaz eli-
tarni mma oborniki Śląskie, pokazowy tre-

Sztab WOŚP w Prusicach podczas 26. Finału zebrał 39 157,81 zł
1. Bieg NOCNY Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy 

w Prusicach ukończyło 139 biegaczy

ning koszykówki z Wks Śląsk Wrocław, kon-
cert zespołu d4, loteria fantowa i 1 nocny 
bieg policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej 
pomocy.

– Wszystkim Wolontariuszom, całemu Szta-
bowi WOŚP w Prusicach oraz wszystkim 
sponsorom składamy ogromne podziękowa-
nia – podkreślił szef sztabu WoŚp i dyrektor 
gokis w prusicach paweł grzyb.

26. Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej po-
mocy za nami. cieszymy się, że w naszej gmi-
nie jest tyle osób, które tak bezinteresownie 
zaangażowały się w WoŚp. to znak, że nie 
jest nam obojętne życie drugiego człowieka 
i okazujemy to tak drobnymi gestami. jesz-

Wśród uczestników loterii fantowej rozlosowano rower ufundo-
wany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza

Gwiazda 26. Finału WOŚP, czyli MEZO oraz Ewa Jach rozbawili 
zgromadzoną publiczność w prusickiej hali sportowej

cze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za 
pomoc! do zobaczenia na kolejnym finale!  
gramy razem do końca świata i jeden dzień 
dłużej! sie ma!

Dużym zainteresowaniem cieszyło się rzeźbienie w lodzie

Na wszystkich przybyłych i „zmarzniętych” czekała pyszna 
grochówka przygotowana przez Dyrektora GOKiS Pawła Grzyba 

i Radnego Miasta i Gminy Prusice Czesława Suchackiego

burmistrz igor bandrowicz wygrał etap 
powiatowy w kategorii – samorządność  
i społeczność lokalna, zdobywając 472 gło-
sy i znalazł się w 30 najlepszych na dolnym 
Śląsku. został nominowany za skuteczne 
pozyskiwanie i zakontraktowanie środków 
unijnych na realizację wielu inwestycji dla 
poprawy i jakości życia mieszkańców gmi-
ny oraz rozpoczęcie realizacji największego 
projektu dotyczącego turystyki aktywnej  
w historii powiatu trzebnickiego, czyli bu-
dowy północnego centrum rowerowego 
dolnego Śląska łączącego Wrocław z doli-
ną baryczy. etap finałowy włodarz gminy  
prusice zakończył wynikiem 539 głosów  
i 12. miejsce.

natomiast dyrektor gminnego ośrodka kul-
tury i sportu w prusicach paweł grzyb wygrał 
etap powiatowy w kategorii kultura (powiat 
trzebnicki), zdobywając 65 głosów i znalazł 
się w 30 najlepszych. został nominowany 
za skuteczne pozyskanie środków na prze-
budowę, termomodernizację i wyposażenie  
w sprzęt budynku gminnego ośrodka kultu-
ry i sportu w prusicach oraz za rozwój oferty 
kulturalnej dla mieszkańców gminy prusice 
„od przedszkolaka do seniora”. dyrektor  
gokisu etap finałowy zakończył wynikiem 
257 głosów i 15 miejsce.

Foto: 
Gazeta Wrocławska

Wkrótce rozpocznie się budoWa 
NowEGo oŚrodkA ZdrowiA w PrusicAch!
Po latach dyskusji i konsultacji gotowy jest projekt budowlany na nowy Ośrodek Zdrowia w Prusicach, który powstanie przy ul. Młynarskiej i zostanie wyposażony w nowoczesne gabi-
nety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne, a także będzie można skorzystać w nim z wizyty u lekarzy specjalistów. 28 lutego 2018 roku Gmina Prusice wystąpiła do Starosty Trzebni-
ckiego o wydanie pozwolenia na budowę ośrodka zdrowia, którego można spodziewać się na początku maja. Ta inwestycja była jednym z punktów programu wyborczego Burmistrza 
Igora Bandrowicza.

dotychczasowy budynek ośrodka zdrowia 
w prusicach jest zabytkowy. nie było więc 
możliwości, aby dokonać jego przebudowy. 
W obecnym stanie nie spełnia wymagań ja-
kim powinna odpowiadać nowoczesna przy-
chodnia. ani wymagań prawa, ani wymagań 
mieszkańców.

nowy budynek ośrodka zostanie wybudowa-
ny przy ul. młynarskiej. pomieszczenia zajmą 
łącznie 700 mkw. powierzchni. Wszystkie ga-
binety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne 
będą zlokalizowane na parterze.  przewidzia-
no odrębne poradnie dla dzieci zdrowych  
i dla dzieci chorych oraz poradnie: ogólną dla 
dorosłych, stomatologiczną i ginekologicz-
ną. będą także gabinety dla specjalistów, na 
przykład: okulisty, kardiologa, diabetologa  
i innych. poradnia rehabilitacyjna będzie mo-
gła prowadzić szeroki wachlarz świadczeń, 
od kinezyterapii do diatermii. W budynku 
przewidziano też miejsce na aptekę.
natomiast teren wokół budynku zostanie 
zagospodarowany w stylu otwartym – bez 
ogrodzenia. elewacja ma być iluminowana 
(podświetlona). na parkingu znajdzie się 
miejsce dla 20 aut oraz rowerów i motocykli. 
budynek ośrodka zdrowia będzie nowo-
czesny i energooszczędny. zaprojektowano 

ponadstandardowe ocieplenie, ogrzewanie 
pompami ciepła i wentylację z odzyskiem 
ciepła (rekuperacją). pomieszczenia narażo-
ne na operację słoneczną zostaną wyposa-
żone w klimatyzację. każda poradnia będzie 
miała odrębne sanitariaty.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowoczesnego Ośrodka Zdrowia w Prusicach

Warto dodać, że projektanci nie zapomnieli 
też o zapleczu technicznym, szatniach dla 
personelu, pomieszczeniach socjalnych, 
administracyjnych, szkoleniowych i maga-
zynowych. budynek spełni standardy XXi 
wieku.

jeszcze w tym roku, po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg 
i rozpoczną się roboty budowlane. dzięki tej 
inwestycji w znaczący sposób poprawi się 
jakość usług prowadzonych przez prusicki 
ośrodek zdrowia.
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ii oGólNoPolski TurNiEj 
tańca toWarzyskiego 
W prusicach
Ponad 320 tancerzy, wiele stylów tańca, wysoki poziom taneczny, wielkie emocje 
taneczne, kolorowe stroje, piękne makijaże i fryzury, ciekawa muzyka, niesamowi-
ta atmosfera oraz licznie przybyła publiczność, tak w skrócie można podsumować 
II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Prusicach pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, który odbył się w sobotę 10 mar-
ca 2018 roku na hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Prusicach. 

podczas turnieju nasze miasto odwiedziło mnóstwo wybornych tancerzy. przyjechali 
do prusic praktycznie z całej polski, a atmosfera była jak zwykle niesamowita. na par-
kiecie królowały ekstrawaganckie stroje, kolorowe makijaże i fryzury, a tancerze mo-
gli zaprezentować różne style taneczne m. in. walca tango, quickstep i latynoamery-
kańskie takie jak cha cha cha, samba, rumba, paso doble czy jive. porywająca muzyka  
zachęcała do wspólnego kibicowania wszystkich gości.

turniej został zorganizowany przez gminny ośrodek kultury i sportu w prusicach, 
gminę prusice oraz pomysłodawcę – tomasza zonia ze studia impressionante.

Ada Maksymowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz otrzymał od Studia

Impressionante podziękowanie za objęcie wydarzenia swoim patronatem

II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego do prusickiej 
hali sportowej ściągnął ponad 320 tancerzy z całej Polski

Wszystkie pokazy taneczne były bardzo ciekawe, jednak zgroma-
dzoną publiczność zachwyciły występy najmłodszych tancerzy

koBiETy rZądZą w PrusicAch, 
cZyli dZiEń koBiET 2018
Sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach już po raz trzeci w dniu  
8 marca zamieniła się w sale widowiskową z liczną publicznością składającą się z oko-
ło 150 Pań, doskonałą atmosferą, wieloma atrakcjami, wspaniałą muzyką i koncertem  
Thomasa Grotto z największymi włoskimi przebojami, specjalnym pokazem tanecz-
no-rozrywkowym w wykonaniu tancerza z grupy The Gentleman Group oraz występem  
Mateusza Sochy Stand-up ze specjalnym programem dla Pań, a to wszystko za sprawą 
Dnia Kobiet, przygotowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza 
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach.

W tegorocznym dniu kobiet wzięło udział 
około 150 kobiet z różnych środowisk w na-
szej gminie m.in.: rad sołeckich, przedsiębior-
ców, pracowników administracji i jednostek 
budżetowych.

program artystyczny był zróżnicowany na 
tyle, aby każda z pań mogła odnaleźć w nim 
coś dla siebie. jako pierwszy na scenie zapre-
zentował się włoski wokalista thomas grotto 
– znany z takich programów talent show jak 
x-Factor. artysta wykonał najbardziej znane 
włoskie covery porywając publiczność do 
wspólnej zabawy oraz tańca. panie były za-
chwycone, a ten występ na pewno na długo 
zapadnie im w pamięć.

następnie odbył się specjalny męski pokaz 
tańca pana z grupy the gentleman, a na ko-
niec na scenie zaprezentował się mateusz  
socha – stand-up. publiczność śmiała się 
przez cały występ, co tylko sugeruje, że wy-
stęp był bardzo udany.
to święto, podczas którego panie mogą po-
zwolić sobie na chwile relaksu i przyjemnej 
rozrywki, w wyjątkowej atmosferze. W trakcie 
całej imprezy na panie czekał przygotowany 
specjalny poczęstunek oraz były serwowane 
orzeźwiające drinki.

bilety zostały wyprzedane w szybkim tempie, 
a panie już deklarują się na kolejną imprezę 
dnia kobiet w 2019 roku.

Ada Maksymowicz

Bilety bardzo szybko się rozeszły i sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach została po raz kolejny zapełniona po brzegi

Thomas Grotto zaśpiewał największe włoskie przeboje, który pobudziły całą publiczność do tańca

Na scenie wystąpił Mateusz Socha, który swoim stand-upem rozbawił Panie do łez
W ramach zakupionego biletu, 

Panie miały oprócz programu artystycznego 
przygotowany specjalny poczęstunek

Dyrektor GOKiS nie krył zadowolenia z 3 udanej imprezy zorganizowanej specjalnie dla kobiet w Gminie Prusice

ŚWiątecznie, smacznie i lokalnie 
NA ryNku w PrusicAch 
W sobotę 24 marca 2018 roku  na Rynku w Prusicach odbył się Wielkanocny Jarmark My-
śliwski i Produktów Lokalnych wraz z I Prusickim Zlotem Food Trucków. 

nowe wydarzenie na mapie imprez kultural-
nych w gminie prusice cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem, nie tylko wśród 
mieszkańców naszej gminy, ale również 
okolicznych gości którzy całymi rodzinami 
przyszli przekonać się, jakie atrakcje przygo-
towano na prusickim rynku podczas ciepłej 
soboty.

z dzika, jelenie, sarny, naturalne pieczywo 
i wypieki, naturalne sery z mleka koziego, 
miody, akcesoria myśliwskie, produkty z eko-
logicznych gospodarstw, ozdoby świąteczne, 
ceramika, alkohole i browar rzemieślniczy. 
nie zabrało również atrakcji dla najmłod-
szych tj. dmuchane zamki, jazda na kucyku 
czy jazda samochodem po torze przeszkód. 
W trakcie trwania imprezy można było rów-
nież oddać krew dzięki rckik we Wrocławiu, 
którzy przyjechali swoim krwiobusem. 
było to niezwykłe wydarzenie, które oprócz 
masy stoisk oferujących w sprzedaży lokalne 
produkty dało nam możliwość zapoznania 
się z tradycjami myśliwskimi i tematyką ota-
czającej nas leśnej natury.

– Składamy również podziękowania za ak-
tywny udział w jarmarku wszystkim wy-
stawcom: Gabriela Pasławska, Małgorzata 
Dylewska, Jerzy Owczarz, Justyna Szczepa-
niak, Restauracja GOSPODA, Honorata Ści-
wiarska, Agnieszka Karlikowska, Browar EDI, 
Magdalena Bojarun, Dzienny Dom Pobytu 
„Senior Wigor” oraz Grzegorz Sznajder Młyn 
ze Skokowej – zaznaczają organizatorzy. 

i Prusicki Zlot food Trucków i festiwal 
smaku już za nami!

podczas zlotu pojawiły się foodtracki z kuch-
nią meksykańską, litewską czy dobrze znane 
punkty z burgerami, frytkami i zapiekankami.  
sporym powodzeniem cieszyły się też bud-
ki ze smakołykami na słodko, np. z goframi, 
pączkami z nutellą. 
dla wszystkich smakoszy przygotowane zo-
stały ławeczki i stoliki, przy których można 
było spokojnie zjeść przygotowane przez 
sprzedawców specjały. 
zainteresowanie imprezą wskazuje, że nie 
była to ostatnia edycja kulinarnego wyda-
rzenia w naszym miasteczku trzech wież. 
przyjechały najlepsze foodtrucki, które swoją 
różnorodnością serwowanych dań rozpieści-
ły Wasze podniebienia.

Na scenie Jarmarku Wielkanocnego wystąpił Zespół Ludowy Strupinianie Tradycyjnie na imprezach Gminy Prusice nie zabrakło Kapel Trzy Dęby z Borówka

Dania serwowane z mobilnej gastronomii były 
pyszne i świeże, przygotowywane na miejscu

Podczas I Prusickiego Zlotu Food Trucków 
każdy znalazł coś dla siebie

Sprzedawcy wysprzedali swój towar a Prusice 
tego dnia odwiedziło dużo mieszkańców z terenu 
całego powiatu trzebnickiego Humor dopisywał również sprzedawcom

Frekwencja dopisała
Na Jarmarku Myśliwskim nie zabrakło przedstawicieli 
Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich 

Dyrektor GOKiS Prusice Paweł Grzyb i Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz z synem Leonem

wielkanocny jarmark myśliwski i Produk-
tów lokalnych

na przybyłych w sobotę na rynek w prusi-
cach czekał szereg atrakcji m.in. prezentacja 
psów oraz ciekawe występy, w tym koncert 
sygnalistów myśliwskich „akord lasu” zarzą-
du okręgowego pzł we Wrocławiu oraz kon-
certy rodzimych zespołów ludowych „trzy 
dęby” i strupinianie.  
na stoiskach można było zaopatrzyć się w: 
wyroby wędliniarskie z dziczyzny, mięso  

Food trucki, które wzięły udział w tegorocz-
nej i edycji to: na Wolnym ogniu Food truck, 
mobilna kawiarnia baltica 1920, sWeet 
gang, Wypaśnik, burgery z pakamery, mon-
townia Frytek, kartel, cepelin oraz gastro 
master truck. 

Nie zwalniamy tempa i na jednej edycji się 
nie skończy

już w październiku odbędzie się ii prusicki 
zlot Food trucków w prusicach, który będzie 
towarzyszył takim wydarzeniom jak prusi-
cka gala mma, powiatowy przegląd piosenki 
harcerskiej, ii przegląd zespołów ludowych 
„pod trzema Wieżami granie”, prusicka sce-
na kabaretowa oraz iii ogólnopolski turniej 
tańca towarzyskiego.
organizatorami Wielkanocnego jarmarku 
myśliwskiego i produktów lokalnych oraz 
i prusickiego zlotu Food trucków byli: bur-
mistrz miasta i gminy prusice, gminny ośro-
dek kultury i sportu w prusicach 

W czasie jarmarku zorganizowano dwa kon-
kursy: na palmę Wielkanocną oraz najciekaw-
sze stoisko. W trakcie imprezy zaprezentowały 
się również lokalne zespoły. oprócz progra-
mu artystycznego, zwiedzający tegoroczny 
jarmark mogli obejrzeć wyroby nawiązujące 
tradycyjnie do Wielkanocy. odbyła się promo-
cja produktu regionalnego oraz prezentacja 
potraw świątecznych wraz z wypiekami.
impreza cieszyła się dużą frekwencją miesz-
kańców gminy grodków, którzy całymi ro-
dzinami przyszli przekonać się, jakie atrakcje 
przygotowano na grodkowskim rynku pod-
czas ciepłej niedzieli palmowej.
po występach artystycznych ogłoszone 
zostały wyniki dwóch konkursów. każde 
zgłoszone przez uczestników stoisko wraz  
z palmą wielkanocną otrzymało również pa-
miątkowy dyplom.

Ada Maksymowicz
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PonaD 200 tys. zł 
dla organiZacji poZarZądowych
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz rozstrzygnął  
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  
Prusice w 2018 roku w zakresie sportu oraz w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także 
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

na sport dla 9 klubów sportowych na 9 projektów przeznaczo-
no kwotę 188 500,00 zł, zaś 10 000,00 zł dla stowarzyszenia po-
moc obywatelska na punkt porad prawnych i obywatelskich oraz  
10 000,00 zł dla uniwersytetu iii Wieku w prusicach.

GmiNA PrusicE dba o baZę SporTową 
dla klUbów piłkarSkich
Wśród priorytetów władz Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem jest inwestowanie w in-
frastrukturę sportową i poprawa bazy sportowej dla drużyn piłkarskich działających na terenie Gminy Prusice. 
Tego typu inwestycje są realizowane nie tylko ze środków z budżetu Gminy Prusice, ale również stara się pozy-
skać środki ze źródeł zewnętrznych. 

W tym celu samorząd prusicki wspólnie z sześcioma klubami sportowymi: mks orzeł prusicki, lks dolpasz skoko-
wa, ks piotrkowice, ks krościna Wielka, błękitni pawłów trzebnicki i spartą Wszemirów w połowie marca 2018 roku 
złożył do urzędu marszałkowskiego Województwa dolnośląskiego wnioski o dotację na kwotę 231 000,00 zł, gdzie 
całkowita wartość wszystkich zadań to 462 000,00 zł. 

Wśród planowanych inwestycji przewiduje się remont szatni i budowę systemu nawadniania boiska w skokowej, 
zakup kontenerów szatniowych z węzłami sanitarnymi w krościnie Wielkiej, modernizację i zakup wyposażenia boi-
ska na stadionie sportowym w prusicach, wyposażenie boiska sportowego w pawłowie trzebnickim, ogrodzenie  
i wyposażenie boiska w piotrkowicach oraz ogrodzenie i wyposażenie boiska we Wszemirowie. 

DL
ZŁoŻoNE wNioski do umwd NA PoPrAwę BAZy sPorTowEj 

dlA kluBów sPorTowych:

TyTuŁ ZAdANiA cAŁkowiTA  
wArToŚĆ ZAdANiA

wNioskowANE 
dofiNANsowANiE – 50 %

poprawa bazy Sportowej dla klubu lkS dolpasz 
Skokowa poprzez remont szatni i budowę systemu 
nawadniania boiska

100 000,00 zł 50 000,00 zł

poprawa bazy Sportowej dla klubu Sportowego 
„krościna wielka” poprzez zakup kontenerów 
szatniowych z węzłami sanitarnymi

70 000,00 zł 35 000,00 zł

poprawa bazy Sportowej dla klubu MkS orzeł prusice 
poprzez modernizacje i zakup wyposażenia boiska  
na Stadionie Sportowym w prusicach

100 000,00 zł 50 000,00 zł

poprawa bazy Sportowej dla klubu piłkarskiego 
„błękitni” z pawłowa Trzebnickiego poprzez 
wyposażenie boiska sportowego

57 000,00 zł 28 500,00 zł

poprawa bazy Sportowej dla kS piotrkowice poprzez 
ogrodzenie i wyposażenie boiska w piotrkowicach 80 000,00 zł 40 000,00 zł

poprawa bazy Sportowej dla UlkS Sparta wszemirów 
poprzez ogrodzenie i wyposażenie boiska 55 000,00 zł 27 500,00 zł

Gmina Prusice wspólnie z Klubem Sportowym Krościna Wielka stara się o pozyskanie dotacji na kontenery szatniowe z węzłami sanitarnymi, 
które pozwolą doposażyć otwarte we wrześniu boisko sportowe w Krościnie Wielkiej

sukcEsy miEsZkAńców GmiNy PrusicE
NA EuroPEjskiEj ArENiE
Olivia Bojarun oraz Marcin Bojarun, mieszkańcy 
Gminy Prusice i członkowie Klubu Elitarni MMA Obor-
niki Śląskie odnieśli ogromny sukces na tegorocznym 
WAKO European Cup Karlovac 2018 w Chorwacji. Oli-
via zdobyła złoty medal, natomiast Marcin wywalczył 
brązowy medal. 

ich wyjazd został dofinansowany przez gminę prusi-
ce, a burmistrz miasta i gminy prusice igor bandrowicz 
wspólnie z dyrektorem gminnego ośrodka kultury  
i sportu w prusicach pawłem grzybem zakupili dla nich 
nowy sprzęt sportowy, który pozwoli im rozwijać ich 
dalsze umiejętności. 
– Jako Gmina inwestująca w sport nie tylko wspieramy 
działania związane z infrastrukturą sportową, ale także 
wspieramy sportowców, którzy reprezentują i promują 
naszą Małą Ojczyznę na różnorodnych turniejach, za-
wodach i galach sportowych – zaznacza włodarz gminy 
i dodaje: – Olivii i Marcinowi należą się ogromne gratu-
lacje. Życzymy dalszych sukcesów!

DL

Olivia Bojarun zdobyła złoty medal, natomiast Marcin Bojarun wywalczył 
brązowy medal na WAKO European Cup Karlovac 2018 w Chorwacji

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prusicach Pawłem Grzybem wręczyli Olivii i Marcinowi zakupiony dla nich sprzęt, 

co potwierdza, że Gmina Prusice wspiera swoich sportowców




