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Miło nam poinformować, że samorząd prusicki pozyskał 
kolejną dotację ze środków unijnych na działania eduka-
cyjne. Tym razem dzięki staraniom Burmistrza Igora Ban-
drowicza otrzymano ponad 1 mln zł dofinansowania z RPO 
WD 2014-2020 na zajęcia edukacyjne i podniesienie kom-
petencji niezbędnych na rynku pracy przez 443 uczniów z 
terenu Gminy Prusice, nabycie umiejętności i kompetencji 
u 60 nauczycieli poprzez cykl szkoleń, kursów i warszta-
tów, a także doposażenie 4 pracowni przedmiotowych, 
dzięki którym będzie można przeprowadzać eksperymen-
ty i zakupienie potrzebnego sprzętu do przeprowadzania 
zajęć. 
 „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów”, to nazwa pro-
jektu, którego realizacja już niedługo się rozpocznie i potrwa do 
30 czerwca 2020 roku. 
– W ramach projektu zaplanowano szereg zajęć dodat-
kowych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów 
niezbędnych na rynku pracy (zajęcia z matematyki, przed-
miotów przyrodniczych, języka obcego, informatyki, 
kompetencji społecznych, doradztwa edukacyjno-zawo-
dowego, inicjatywności i przedsiębiorczości). Nie zabrak-
nie również wyjazdów edukacyjnych, które pozwolą na 
stworzenie atrakcyjnych form nauczania, wprowadzenie 

wyższej skuteczności nauki 
poprzez praktyczne naby-
wanie wiedzy. Wyjazdy od-
będą się m.in. do Hydropo-
lis we Wrocławiu”, do Rudy 
Żmigrodzkiej na ścieżkę 
przyrodniczą, do Centrum 
Edukacji Ekologicznej w 
Krośnicach, na Uniwersytet 
Przyrodniczy, do Muzeum 
Przyrodniczego, do wro-
cławskiego ZOO i Afryka-
rium, do Ogrodu Japońskie-
go, do Jaskini Niedźwiedzia 
w Kletnie, Parku Nauki i 
Rozrywki w Krasiejowie, 
Arboretum w Wojsławicach 
czy też do Centrum Nauki 
Kopernik i Planetarium ze 
zwiedzaniem stolicy – pod-
kreśla Burmistrz Igor Ban-
drowicz, dodając: - Projekt 
przewiduje również sze-

reg szkoleń dla nauczycieli, w tym studia podyplomowe, 
warsztaty, kursy trenerskie z kreatywności i mnemotech-
niki, a także specjalny blok zajęć „Nauczyciel przyjazny 
uczniowi”, który będzie poświęcony pracy nauczyciela z 
uczniami. 
W ramach projektu zaplanowano również zajęcia dla uczniów 

z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w skład których 
wchodzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze te-
rapeutycznym, specjalistyczne logopedyczne oraz dydaktyczno
-wyrównawcze z kompetencji przyrodniczo-matematycznych. 

Projekt pozwala na doposażenie 4 pracowni tematycznych, w 
tym dwóch matematycznych i dwóch przyrodniczych w celu 
stworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu w tym: zakup sprzętu TIK, mikroskopów, progra-
mów multimedialnych, pomocy dydaktycznych podnoszących 
jakość i atrakcyjność zajęć. 

Całkowita wartość projektu to 1 135 884,00 zł, z czego pozyska-
ne dofinansowanie w wysokości 95 % to 1 079 089,80 zł, 
zaś wkład własny Gminy, to wkład rzeczowy w postaci sal lek-
cyjnych, w których będą odbywały się zajęcia edukacyjne. 

GMINA PRUSICE STAWIA NA ROZWój 
UCZNIóW! PONAD 1 MlN ZŁ NA EDUKACjĘ!
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Zacznę jednak od tego, że „dziennikarstwo” Roberta Musiela-
ka zostało już ocenione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. 
W postanowieniu z dnia 27.09.2018 roku Sąd dokonał analizy 
materiałów opublikowanych przez Roberta Musielaka jako 
redaktora gazety „Prusicki News”. Sąd uznał że materiały te 
zawierają nieprawdziwe informacje, że stanowią agitację 
wyborczą o charakterze negatywnym, że przedstawiają 

3 RAZY NIE BIUlETYNU „PRUSICKI NEWS”. NIEWIEDZA, NIEKOMPETENCjA, NIEPRAWDA! 

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które ukazały się w Biuletynie Informacyjnym  Roberta Musielaka, kandydata na radnego z komitetu Renaty Cybulskiej – Kaczałko oświad-
czam, że zawarte w nim informacje to kłamstwa, a także niekompetencja i niewiedza autora tekstów, która ma wprowadzić czytelników w błąd i poddać w wątpliwość rzetelność mojej 
pracy dla dobra Gminy Prusice przez ostatnich 8 lat.  Dlatego też postanowiłem pokazać Państwu, jak mają się „fakty” przedstawione przez Roberta Musielaka do rzeczywistości. 
Robert Musielak chciałby zrobić z siebie Wybitnego Dziennikarza Śledczego, który wytropił szereg afer w Gminie Prusice. Chciałbym przedstawić Państwu stan realny i rzeczywisty 
sytuacji w Gminie Prusice, które są podważane we wspomnianym biuletynie.

mnie - – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w sposób nierze-
telny. To skutkowało wydaniem przez Sąd dla Roberta Mu-
sielaka zakazu rozpowszechniania wyprodukowanych na 
mój temat ulotek.   
Poniżej przedstawiam kolejne przykłady szkalowania mojej 
pracy w wykonaniu Roberta Musielaka.

Pokazują one, że Pan Musielak albo nie ma dostatecznej 

Gmina Prusice w kadencji 2014 – 2018 ogłosiła w sumie 
348 przetargów na nieruchomości, w tym: w 2015 roku 76 
przetargów, w 2016 roku – 89 przetargów, w 2017 roku 
90 przetargów, zaś w 2018 roku do dnia dzisiejszego 93 
przetargi. 

Chcę w tym miejscu poinformować Państwa, że Urząd 
Miasta i Gminy był w ostatnich ośmiu latach kontrolowany 
i sprawdzany m.in. przez CBA, NIK, Prokuraturę, RIO, ANR, 
KOWR, Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. W sumie przeprowadzono 
ponad 70 kontroli.  Żadna z tych instytucji nie dopatrzyła 

się nieprawidłowości w postępowaniach przetargowych. 
Zatem zarzuty Roberta Musielaka nie maja żadnego 
uzasadnienia i są krzywdzące nie tylko dla mnie, ale 
zwłaszcza dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy w Prusicach, którzy od wielu lat rzetelnie i gorliwie 
wykonują swoje obowiązki. 

BUDYNEK BYŁEj KOlEI WąSKOTOWEj

Robert Musielak sugeruje, że cena tej nieruchomości została 
obniżona, po to by mógł ją kupić pracownik Urzędu.

Stawiając takie zarzuty Redaktor, a zarazem kandydat na 
radnego opozycyjnego przyznaje się do braku kompetencji 
do sprawowania funkcji samorządowca.  

Fakty są bowiem następujące: Gmina Prusice na działkę 
215/1 w Prusicach po raz pierwszy przetarg ogłosiła 16 
lipca 2013 roku. Wobec tego, że nie było chętnych do kupna 
nieruchomości, do sierpnia 2014 roku ogłoszono kolejnych 
pięć przetargów i wszystkie zakończyły się wynikiem 
negatywnym, gdyż nadal nie pojawili się potencjalni 
kupcy.  Procedurę przetargową ponownie wznowiono 
w sierpniu 2015 roku. Po dwóch kolejnych przetargach 
zakończonych negatywnie z powodu dalszego braku 
chętnych Gmina Prusice 7 stycznia 2016 roku podała do 
publicznej wiadomości o przeznaczeniu w/w nieruchomości 
do sprzedaży poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, a także u sołtysa 
miejscowości Prusice. Ponadto informacja została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.

Do rokowań, które odbyły się w dniu 11.02.2016 roku mógł 
więc stanąć każdy. Cena wywoławcza za w/w nieruchomość 
podana była również do publicznej wiadomości i każdy 
chętny mógł się z nią zapoznać. Rokowania zostały 
zakończone pozytywnym wynikiem. 

Gdyby autor tekstu poświęcił choć odrobinę czasu na 
zapoznanie się z przepisami, a nie tracił czasu na szukanie 
nieistniejących afer, wiedziałby Pan, że nie ma możliwości, 
aby w trakcie rokowań obniżyć cenę wywoławczą. Dlatego 
KŁAMSTWEM są pańskie sugestie, że w trakcie negocjacji 
obniżyłem cenę nieruchomości.

Dodatkowo wyjaśnię Panu, bo nie był Pan sam w stanie tego 
sprawdzić, a co każdy widzi gołym okiem, że budynek byłej 
kolejki w momencie sprzedaży był w bardzo złym stanie 
technicznym. Właściciel po jego zakupie podjął prace mające 
na celu remont i odbudowę budynku. Projekt jest od roku 
konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu. Każdy kto prowadził inwestycje na zabytkowych 
budynkach wie, że takie konsultacje są długotrwałe i 
mozolne. Sugerowanie zaś przez Pana, że właścicielowi 
zależy na zrujnowaniu budynku jest insynuacją nie popartą 
żadnymi faktami.

PODSUMOWUjąC 

Jako kandydat na radnego powinien Pan wiedzieć, że 
ogłoszenia o przetargach są ogólnodostępne dla wszystkich 
zainteresowanych zarówno w prasie lokalnej, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, na stronie 
internetowej www.prusice.pl w zakładce „Przetargi” oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.prusice.pl w 
zakładce „Przetargi”. 

REMONT DROGI WOjEWóDZKIEj W SKOKOWEj

22 czerwca 2017 roku Gmina Prusice ogłosiła przetarg 
nieograniczony na realizację zadania „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 36+201 do km 
36+334 w miejscowości Skokowa”. Inwestycja dotyczyła 
przebudowy drogi od Szkoły Podstawowej w Skokowej 
do przejazdu kolejowego. Była to jedna z ważniejszych 
inwestycji gminnych ze względu na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom chodzącym 
do Szkoły Podstawowej w Skokowej m.in. poprzez 
wybudowanie chodnika.

Niestety w terminie wyznaczonym do składania ofert tj. 
do 10 lipca 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta i przetarg 
został unieważniony. Następnie Gmina Prusice ponownie 
ogłosiła przetarg na przebudowę tej drogi. W kolejnym 
terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do 31 lipca 
2017 roku wpłynęła jedna oferta od firmy GLOBTECH ze 
Żmigrodu. Wprawdzie opiewała ona na kwotę większą od 
środków zabezpieczonych w budżecie gminy na inwestycję, 
ale nie większą niż wartość prac wynikającą z kosztorysu 
inwestorskiego opracowanego przed ogłoszeniem przetargu 
przez niezależną pracownię projektową „LISPUS”. Wycenili 
oni te prace na kwotę 1 089 761, 99 zł. 

Kierując się  koniecznością zapewnienia dzieciom 
bezpiecznej drogi do szkoły poszukiwaliśmy 
dofinansowania zewnętrznego, aby jednak zrealizować 
zaplanowaną inwestycję. W efekcie udało się pozyskać 
dotację w wysokości 500 tys. zł  ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) 
w ramach programu modernizacji dróg wojewódzkich. W 
związku z tym, że program był jednoroczny, zadanie musiało 
zostać zrealizowane do końca grudnia 2017 roku. Pozyskana 
dotacja pozwoliła na rozstrzygnięcie przetargu i realizację 
zadania.

Z powyższego jasno wynika, że Gmina wydając z budżetu 
kwotę 250 tys. zł. wykonała  inwestycję, która według 
projektantów miała kosztować 1 089 761, 99 zł.

Opisany wyżej przykład sprawnego przeprowadzenia 
inwestycji i pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych 
dla każdego obiektywnego obserwatora jest dowodem na 
sprawne działanie Burmistrza i kierowanego przez niego 
Urzędu.  Natomiast według Pana Roberta jest to dowód 
złego zarządzania Gminą (?!)

Niestety tu znowu spotykamy się z krytyką... Redaktor Biuletynu 
nie zna sytuacji na rynku budowlanym i jego zdaniem nie 
należałoby tej inwestycji wykonywać i odłożyć ją na późniejszy 
okres. Tylko jaki? Aż stanie się jakiś nieszczęśliwy wypadek, co 
będzie szansą na postawienie kolejnych zarzutów, że to ja czy 
gmina odpowiadam za to nieszczęście, bo chodnik nie został 
wybudowany? 

NAjWAŻNIEjSZE W PRZEBUDOWIE DROGI jEST 
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH DZIECI I 
NAS SAMYCH!

No i to co najważniejsze w tej całej inwestycji – tu nie liczą 
się tylko pieniądze, ale przede wszystkim  to, że przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 342 w Skokowej od przejazdu 
kolejowego do szkoły, to przejaw troski Burmistrza i Radnych 
o bezpieczeństwo dzieci. Teraz nasi najmłodsi mieszkańcy 
Gminy mogą bezpiecznie chodzić do szkoły po chodniku 
przy wyremontowanej drodze i bezpiecznie z niej wracać, 
a rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich 

pociech. 

Kolejną nierzetelną informacją podaną przez Roberta 
Musielaka jest to, że firma Globtech, której właścicielem jest 
kuzyn obecnego burmistrza miała być często wykonawcą 
różnych prac budowlanych opłacanych przez Gminę Prusice. 
Jest to nieprawda!   

Firma Globtech nigdy wcześniej jako Wykonawca nie 
startowała w przetargach ogłaszanych przez Gminę Prusice, 
ani nie dostawała zleceń od Gminy Prusice. 

Takie dane o wykonawcach oczywiście są ogólnodostępne 
dla wszystkich Mieszkańców i można je sprawdzić na stronie 
internetowej gminy  (bip.prusice.pl w zakładce „Zamówienia 
Publiczne”). Gdyby wspomniany zainteresowany 
pofatygował się i sprawdził wskazane wyżej informacje nie 
wprowadzałby w błąd swoich Czytelników. 

PODSUMOWANIE: 

Biorąc pod uwagę zarówno przetargi dotyczące 
nieruchomości, jak i postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, informuję, że są to przetargi, które służą 
rozwojowi Gminy. Informacje o nich są one ogólnodostępne 
i publikowane w prasie, na tablicy w Urzędzie Miasta i Gminy 

wiedzy o funkcjonowaniu 
samorządu gminnego, 
finansowaniu inwestycji 
gminnych i zamówieniach 
publicznych, albo świadomie 
wprowadza czytelników w 
błąd podając - jak dostrzegł 
to już Sąd Okręgowy we 
Wrocławiu – nieprawdziwe 
i nierzetelne informacje 
i prowadząc negatywną 
agitacje wyborczą. 

Robert Musielak twierdzi, 
że „Gminne przetargi to 
również okazja, aby uzyskać 
profity”. 

Zapewniam Pana, że 
odkąd jestem Burmistrzem 
nikt nie wziął żadnych 
prezentów, ani żadnych 
łapówek od potencjalnych 
Wykonawców.

w Prusicach, na stronie www.prusice.pl oraz bip.prusice.pl, 
a także w innych miejscach wymaganych odpowiednimi 
przepisami. Każdy może w nich startować i wygrywać, 
bo każda osoba biorąca udział w postępowaniach jest 
traktowana jednakowo i weryfikowana na podstawie ustaw 
i dokumentów.

BUDOWA I WYMIANA OŚWIETlENIA UlICZNEGO

16 listopada 2017 roku Gmina Prusice ogłosiła przetarg 
nieograniczony na realizację zadania „Budowa oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy Prusice” z podziałem na 11 
części.

W terminie do 1 grudnia 2017 roku nie wpłynęła żadna 
oferta. W związku z tym Gmina Prusice unieważniła przetarg 
i na początku stycznia 2018 roku ogłosiła kolejny. W terminie 
wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone dwie oferty 
przez: VOLT-TIM z Trzebnicy oraz Prusickie Przedsiębiorstwo 
Komunalne PROEKO Sp. z o.o. Najkorzystniejszą ofertę po 
zliczeniu kryteriów miało PROEKO. Jednak spółka istnieje od 
niedawna, a co za tym idzie miała problem ze znalezieniem 
zabezpieczenia finansowego na to zadanie. W związku z tym 
PROEKO zrezygnowało z podpisania umowy na realizację 
zadania. I tym samym kolejny przetarg nieograniczony został 
unieważniony. 

4 czerwca 2018 roku został ogłoszony kolejny trzeci już 
przetarg. I tym razem w wyznaczonym terminie na składanie 
ofert wpłynęła tylko jedna oferta Elektro-Instal „LEWAN”. Po 
załatwieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia finansowego 
na to zadanie w piątek 28 września 2018 roku podpisano 
umowę. 

Dzięki tej inwestycji nowe lampy zaświecą w 11 
miejscowościach Gminy Prusice, co w znaczny sposób 
również wpłynie na bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 

Igor Bandrowicz
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DOTRZYMUjEMY OBIETNIC! REAlIZACjA INWESTYCjI W GMINIE PRUSICE

Aby dobrze zrozumieć przygotowanie i postęp prac jakie mają miejsce przy realizacji każdej 
inwestycji należy najpierw dobrze zrozumieć i zapoznać się terminem INWESTYCJA. 
A zatem w najkrótszy z możliwych sposobów - inwestycje budowlane to ciąg 6 następują-
cych po sobie czynności i działań, prowadzący do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia 
budowlanego. 
Wspomnianych sześć punktów dokładnie opisanych jest na infografice znajdującej się na str. 
11. 
Zwróćmy uwagę, że sam etap realizacji zadania nie musi trwać długo. W czasie rozłożone z 
kolei mogą być wcześniejsze działania, wymagające dotrzymania odpowiednich terminów 

niezależnych od inwestora, w tym przypadku 
Gminy Prusice. 
Mamy tu na myśli m.in. przygotowania, na-
bycie nieruchomości, zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, 
opracowanie projektu, uzyskanie pozwoleń 
czy pozyskanie środków z zewnętrznych źró-
deł finansowania. 
- Przedstawiam Państwu faktyczny stan 
oraz etapy wybranych inwestycji zapla-

W Skokowej powstanie nowoczesna Szkoła Podstawowa

Na przykładzie wizualizacji Lokalnego Centrum Kultury w Chodlewku, tak będą wyglądały 
nowe świetlice wiejskie na które pozyskano dofinansowanie

nowanych i realizowanych, jakie trwają w 
Gminie Prusice. Mam nadzieję, że zmiany 
zachodzące w Gminie Prusice są dla Pań-
stwa widoczne gołym okiem, a poprze-
dzające rozpoczęcie większości działań w 
ramach inwestycji wizualizacje w najlepszy 
sposób przedstawiają Państwu efekt do ja-
kiego dążymy w całym procesie inwestycyj-
nym – mówi Igor Bandrowicz, Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice.

SKOK CYWIlIZACYjNY GMINY PRUSICE - POPARCIE W POlSCE I EUROPIE
Rozwój Gminy Prusice na przestrzeni ostatnich kilku lat 
jest widoczny gołym okiem. Zaczynając od inwestycji w 
infrastrukturę drogową, remonty i budowę użyteczności 
społecznej – świetlice, place zabaw, ale również poprzez 
bogatą ofertę rekreacyjno-sportową i kulturalną skiero-
waną przede wszystkim do Mieszkańców Miasta i Gminy 
Prusice. 
Zmiany te zauważają nie tylko mieszkańcy Gminy Prusice czy 
gmin sąsiednich, ale również liderzy i reprezentanci krajo-
wych i europejskich aglomeracji. W sobotę 29 września miały 
miejsce dwa wyjątkowe spotkania. 
Gmina Prusice gościła Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wro-
cławia. - Wiele lat nie byłem w Prusicach. Cieszę się, że je-
stem tu dzisiaj i muszę powiedzieć, że widzę skok cywiliza-
cyjny jaki dokonał się w tej przestrzeni. Przede wszystkim 
należy podkreślić duże przedsięwzięcie – program energe-
tyczny, w którym Gmina Prusice pozyskała rekordowe ilo-
ści środków na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców. 
Co również ważne, dzięki drodze ekspresowej S5 Wrocław 
bardzo przybliżył się do Prusic. Cieszę się, że taki rozwój 
cywilizacyjny i duża zdolność osiedleńcza dotyczy nie tyl-
ko Wrocławia, ale również miejscowości nieopodal – mówi 
Prezydent Rafał Dutkiewicz. 
Jednym z tematów, o których rozmawiał Burmistrz Igor Ban-
drowicz z Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem jest transport 
aglomeracyjny: - Droga ekspresowa S5 daje nowe możliwo-
ści nie tylko dla użytkowników pojazdów prywatnych, ale 
skorzystać na tym może również transport publiczny, mam 
tutaj na myśli szybkie połączenia autobusowe z Prusic do 
Wrocławia – Marino, a także na trasie Prusice – Oborniki 
Śląskie.
Bogdan Zdrojewski znany polityk, były prezydent Wrocławia, 
a obecnie Poseł Parlamentu Europejskiego również bardzo 

pochlebnie wypowiadał się o Gminie Prusice. Podczas dys-
kusji wskazywał kierunki w jakich dystrybuowane są środki 
płynące m.in. z UE. 
- Gmina Prusice jest skutecznie zarządzana. Doskonałym 
dowodem jest ilość pozyskanych środków ze źródeł ze-
wnętrznych na realizowane inwestycje. Gmina Prusice jest 
jednym z liderów w tym zakresie – pozyskane ok. 70 mln 
dofinansowań w kadencji 2014-2018 to wysoka pozycja w 
perspektywie kraju. W każdym samorządzie lokalnym po-
trzebny jest skuteczny i zaangażowany menadżer, a Gmina 
Prusice bez wątpliwości takiego posiada. Składam ogrom-
ne gratulacje na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza i życzę 
sukcesów w kolejnych działaniach, mam nadzieję w zbliża-
jącej się kadencji  – dodał Bogdan Zdrojewski. 
Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Miasta i 
Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem oraz kandydatami na 

Burmistrz Igor Bandrowicz prezentuje Prezydentowi Ra-
fałowi Dutkiewiczowi projekt energetyczny zrealizowany 
przez Gminę Prusice

Europoseł Bogdan Zdrojewski podczas spotkania z Bur-
mistrzem Igorem Bandrowiczem i Sekretarzem Grzegorzem 
Terebunem podkreślił, że w każdym samorządzie lokalnym 
potrzebny jest skuteczny i zaangażowany menadżer, a 
Gmina Prusice bez wątpliwości takiego posiada

radnych z Rafałem Dutkiewiczem, Prezydentem Wrocławia 
spotkali się w Multitece, a także z Europosłem Bogdanem 
Zdrojewskim
- Jestem dumny słysząc słowa uznania od takich autoryte-
tów jakimi są Panowie Dutkiewicz i Zdrojewski. Ich popar-
cie jest dla mnie dużym komplementem, ale także potwier-
dzeniem trafnych decyzji oraz skutecznych działań jakie 
podjąłem w ciągu ostatnich kilku lat jako Burmistrz Mia-
sta i Gminy Prusice. Cieszę się, że rozwój Gminy Prusice jest 
niepodważalnie zauważalny. Również uważam, że pozy-
skane środki na realizację zadań inwestycyjnych zaplano-
wanych na lata 2014-2018 to ogromny sukces. Dzięki nim 
powstały m.in. profesjonalne ścieżki rowerowe, obserwu-
jemy wzrost bezpieczeństwa wynikający z remontów dróg, 
a w najbliższym czasie ponad 120 domów mieszkańców 
Gminy Prusice zostanie wyposażonych w nowoczesne in-
stalacje fotowoltaiczne – podsumował Igor Bandrowicz, 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.
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