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Burmistrz igor Bandrowicz 
wśród NAjlEPsZych wŁodArZy w PolscE

Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek 
25 maja podczas Uroczystej Gali w ramach 
Kongresu Perły Samorządu 2017 w Muze-
um Emigracji w Gdyni odebrał wyróżnienie 
za zajęcie 10. miejsca w kategorii „Najlep-
szy włodarz” wśród gmin miejsko–wiejskich  
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły 
Samorządu. Warto dodać, że Burmistrz w tym 
Rankingu jest jedynym laureatem z terenu  
powiatu trzebnickiego.

NiEZAPomNiANy 
dZiEń dZiEckA
Tegoroczny Dzień Dziecka w Prusicach odbył się w sobotę  
3 czerwca na terenie Zespołu Szkół w Prusicach. Zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji z tego wspaniałego wydarzenia.

więcej str. 3

kANGurowcy ZE skokowEj
PodBili AmErykę!
Burmistrz, tak jak obiecał, ufundował bilet do USA dla 
młodych Kangurowców, a oni 21 maja wraz z opiekuna-
mi wyruszyli do Londynu, stamtąd do Chicago, i do Kno-
xville, a tam Olimpiada – ŚWIATOWE FINAŁY DI W USA. 
Kangurowcy osiągnęli wielki sukces – brązowy medal 
MŚ kreatywności.

więcej str. 6-7

ZiEloNA ENErGiA GmiNy PrusicE 
We wtorek, 23 maja przedstawiciele Gminy Prusice w partner-
stwie z Gminą Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów, Żmi-
gród i Spółką Prusice PS Energetyka Odnawialna podpisali 
umowę partnerską, mającą na celu uczestnictwo w programie 
pilotażowym Ministerstwa Energii. Program ten ma wypraco-
wać metody organizowania Klastrów Energii i finansowania 
inwestycji w energetykę odnawialną na terenach gmin.

więcej str. 4

więcej str. 18

GmiNA PrusicE 
PoZyskAŁA 928 Tys. ZŁ 
na Park&ride Skokowa
Przy stacji kolejowej w Skokowej powstanie nowoczesny, kom-
fortowy i bezpieczny parking wraz z miejscami postojowymi 
dla rowerów i motocykli.

więcej str. 5

doLPasz sKoKowa
święTowAŁ juBilEusZ 65-lEciA
15 czerwca 2017 Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa 
świętował 65-lecie założenia. Obchody były wspaniałą oka-
zją do wspominania całej działalności Klubu. Uroczystość 
odbyła się na boisku sportowym w Skokowej, właśnie z tym 
miejscem Klub jest szczególnie związany.

więcej str. 26-27

PoNAd 10 mlN ZŁ 
na Przebudowę drogi 
i gminnego ośrodka kultury 
i SPortu w PruSicach 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz w środę 21 czerwca 2017 roku podpisał  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dol-
nośląskiego wspólnie z Marszałkiem Cezarym 
Przybylskim i Wicemarszałkiem Jerzym Micha-
lakiem oraz Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice 
Magdaleną Żyżą umowy o dofinansowanie na 
kwotę ponad 10 mln zł na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) – Sko-
kowa oraz przebudowę i doposażenie w sprzęt 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Prusicach.

więcej str. 10

PoNAd 8 mlN ZŁ 
na budowę ii etaPu ścieżek 
rowerowych PozySkane

więcej str. 15
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 PERŁA SAMORZĄDU
DLA BURMISTRZA PRUSIC

miło nam poinformować, że Burmistrz miasta i Gminy Prusice igor Bandrowicz w czwar-
tek 25 maja 2017 roku podczas uroczystej Gali w ramach kongresu Perły samorządu 
2017 w muzeum Emigracji w Gdyni odebrał wyróżnienie za zajęcie 10. miejsca w kate-
gorii „Najlepszy włodarz” wśród gmin miejsko-wiejskich w rankingu dziennika Gazety 
Prawnej Perły samorządu. warto dodać, że Burmistrz Prusic w tym rankingu jest jedy-
nym laureatem z terenu powiatu trzebnickiego.

dziennik gazeta Prawna już po raz piąty roz-
strzygnął ogólnopolski ranking „Perły sa-
morządu”. ranking został stworzony na pod-
stawie danych przesłanych przez samorządy  
w formie uzupełnionej ankiety elektronicznej, 
na pytania otwarte i zamknięte z wcześniej 
przyjętymi kryteriami, a także na podstawie 
danych uzyskanych z ministerstw. wśród py-
tań samorządy musiały udzielić odpowiedzi 
na zagadnienia z zakresu: finansów, ochrony 
środowiska, inwestycji, gospodarki komunal-
nej i przestrzennej, środków unijnych, orga-
nizacji pozarządowych, sportu, kultury, tury-
styki, promocji, dokumentów strategicznych 
i planów oraz wizji na najbliższe kilka lat.

redakcja gazety wskazała najlepsze samo-
rządy i najlepszych włodarzy w czterech ka-
tegoriach: miasta powyżej 100 tys. mieszkań-
ców, miasta do 100 tys. mieszkańców, gminy 
miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. warto 
podkreślić, że ranking gazety Prawnej to 
rzetelny plebiscyt, w którym zwycięzcy wy-
łaniani są na podstawie wypełnianych ankiet  
i analizy ekspertów.

– Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich 
wielkości, zamożności czy położenia geogra-

Burmistrz Igor Bandrowicz odbiera dyplom za zajęcie 10. miejsca w Rankingu. 

ficznego realizują te same, wyznaczone przez 
prawo, zadania i obowiązki względem spo-
łeczności lokalnych. Miano Perły Samorządu 
powinny nosić te spośród nich, które wyróżnia-
ją się w sposób szczególny poprzez realizację 
tych zadań na poziomie wyższym, bardziej 
zaawansowanym i kompleksowym niż po-
zostali. W edycji 2017 Rankingu Perły Samo-
rządu chcieliśmy zatem przyjrzeć się JAKOŚCI 
realizacji obowiązków gmin – podkreślili na 
początku uroczystej gali w gdyni organiza-
torzy, dodając: – Dobry włodarz zasługujący 
na miano Perły Samorządu musi stawić czoła 
wielu oczekiwaniom członków społeczności 
lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych 
dla rozwoju gminy.

w tym roku organizatorzy rankingu w kate-
gorii „najlepszy włodarz” oceniali osiągnięcia 
włodarzy skupione wokół czterech różnych 
obszarów tak jak: włodarz jako menedżer – 
umiejętności i sposób oraz jakość zarządzania 
organizacją i instytucją, włodarz jako koordy-
nator – sposób koordynacji działań lokalnych, 
a także zdolności przywódcze, włodarz jako 
wizjoner – rozwój gminy oraz włodarz jako re-
prezentant – ilość kadencji, poparcie wybor-
cze oraz frekwencja podczas wyborów.

Burmistrz w najlepszej „10” 

do tegorocznej edycji Plebiscytu „Perły sa-
morządu 2017” w kategoriach „najlepszy sa-
morząd” oraz „najlepszy włodarz” wpłynęło  
170 zgłoszeń. Kapituła w składzie: marta ga-
domska-Byrska – szef działu dodatki Porad-
nicze i wydawnictwa specjalne dziennika 
gazeta Prawna, prof. Hanna godlewska-maj-
kowska – naukowiec, nauczyciel akademicki 
w szkole głównej Handlowej w warszawie, 
zofia Jóźwiak – dziennikarz, prowadząca do-
datek „samorząd i administracja” dziennika 
gazety Prawnej, Kuba wygnański – przedsta-
wiciel środowiska organizacji społecznych 
oraz mariola wytrykus – przedstawiciel bi-
znesu, menedżer w deloitte consulting s.a. 
wybrała najlepszych.

do kategorii gmin miejsko-wiejskich w czę-
ści „najlepszy włodarz” został zgłoszony 
Burmistrz miasta i gminy Prusice igor Ban-
drowicz, który znalazł się w „10” najlepszych 
włodarzy zajmując 10. miejsce.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, gdyż 
to kolejny mój sukces i sukces Gminy Prusice  
w Rankingach Dziennika Gazeta Prawna, który 
pokazuje jaki ogrom pracy wkładamy w rozwój 
naszej małej ojczyzny i poprawę jakości życia 
naszych mieszkańców – zaznacza igor Ban-
drowicz, dodając: – Warto przypomnieć, że  
w 2013 roku otrzymaliśmy w ramach Rankingu 
„Perły Samorządu” wyróżnienie w kategorii naj-
lepszy samorząd oraz wyróżnienie w kategorii 
najlepszy włodarz. W 2014 roku znaleźliśmy 
się na 1. Miejscu i dostaliśmy Perłę Samorządu 
dla najlepszej gminy miejsko-wiejskiej w Polsce, 
a w 2015 roku znowu znaleźliśmy się w gronie 
wyróżnionych samorządów. Była to  wyjątkowa 
nagroda, gdyż to wyróżnienie za 25 lat istnienia 
samorządu lokalnego. W 2016 roku zająłem  
7. Miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich  

w części „Najlepszy włodarz”, a w tym roku zno-
wu znalazłem się wśród najlepszych.

warto dodać, że po raz kolejny w rankingu 
dziennika gazety Prawnej Burmistrz Prusic 
jestem jedynym laureatem z terenu powiatu 
trzebnickiego, który znalazł się w gronie naj-
lepszych włodarzy w Polsce.

– Kolejne wyróżnienie w ramach Pereł Samo-
rządu, pokazuje, że praca samorządu, którym 
kieruje jest zauważalna nie tylko na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego, ale również w całej 
Polsce – podkreśla Burmistrz igor Bandro-
wicz, kontynuując: – To wyróżnienie jest rów-
nież świetną motywacją do dalszej pracy dla 
dobra mieszkańców i naszej małej Ojczyzny. 

Dorota LeńRanking najlepszych włodarzy 2017.

Wyróżnienie Burmistrza Igora Bandrowicza.

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 oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 
Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”. Nowy numer 
obfituje w ważne informacje z terenu naszej gminy i regionu.

Ważnym tematem, który zdominował numer są intensywne prace 
nad projektem ścieżek rowerowych w gminie. Prace nad budową 
Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska rozpoczną się 
już w lipcu br. Trasy i zasięg całego projektu, którego Liderem jest 
Gmina Prusice, znajdziecie Państwo na jednej z map oraz schema-
cie. Ścieżki rowerowe stały się ważnym tematem dla Mieszkańców 
Gminy Prusice. W artykułach przeczytacie o miejscach jakie od-
wiedziliśmy, aby zdobyć doświadczenie ucząc się od najlepszych 
– tu polecamy m.in. relacje z Festiwalu Rowerowego we Wrocła-
wiu oraz  relację z wizyty studyjnej na Lubelszczyźnie.

Poza tym, w tym numerze można przeczytać o strategicznych mo-
mentach z życia samorządu – ważnych dla Burmistrza oraz samej 
gminy. Między innymi warto zagłębić się w artykuł o powołaniu 
Klastra Energetycznego w regionie i działaniach gminy w szybkiej 
realizacji projektu, który stanie się niedługo jednym z kierunko-
wych działań dla naszego regionu. Gmina jako jedna z pierwszych 
w Polsce wraz z partnerami projektu, będzie wytwarzać zieloną 
energię na taką skalę. Równie istotnym jest artykuł o odebranym 
zaszczytnym wyróżnieniu dla Burmistrza Igora Bandrowicza pod-
czas Uroczystej Gali w Gdyni, podsumowującej tegoroczny kon-
kurs Perły Samorządu 2017. 

W tym numerze każdy znajdzie coś dla siebie. Opisujemy wielkie 
emocje towarzyszące imprezom i wydarzeniom gminnym, uka-
zując je również w fotorelacjach z Przeglądu Zespołów Ludowych, 
Majówki, Dnia Dziecka czy też 65-lecia Klubu LKS Dolpasz Skoko-
wa, ale i wielkie przeżycia jakie towarzyszyły grupie uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Skokowej podczas emocjonującego pobytu 
w USA. 

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.

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.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia Prusice24.

Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przestawiony na łamach  
prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.
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ZiElOnA EnERgiA gMiny PRUSicE
Powołano KLaster energii odnawiaLneJ  
wzgórz trzeBnicKicH w PrusicacH

Porozumienie o powołaniu Klastra Wzgórz Trzebnickich ze strony Gminy Prusice podpisał Burmistrz Igor Bandrowicz

we wtorek, 23 maja przedstawiciele Gminy Prusice w partnerstwie z Gminą oborniki śląskie, 
wisznia mała, wołów, Żmigród i spółką Prusice Ps Energetyka odnawialna podpisali umowę 
partnerską, mającą na celu uczestnictwo w programie pilotażowym ministerstwa Energii. Pro-
gram ten ma wypracować metody organizowania klastrów Energii i finansowania inwestycji 
w energetykę odnawialną.

BurmisTrZ Z ABsoluTorium złożenie Kwiatów 
Pod PomniKiem 
w 226. rocZNicę 
ucHwaLenia 
koNsTyTucji 3 mAjA
Burmistrz miasta i gminy Prusice igor Bandro-
wicz wspólnie z sekretarzem miasta i gminy 
Prusice grzegorzem terebunem oraz radnymi 
miasta i gminy Prusice marianem radzikiem  
i stanisławem Leśniakiem złożył w środę 3 maja 
2017 roku w 226. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja kwiaty pod pomnikiem przy  
ul. żmigrodzkiej w Prusicach.

Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Sekretarz Grzegorz Terebun 
wspólnie złożyli kwiaty pod pomnikiem.

GmiNA PrusicE 
PoZyskAŁA 928 Tys. ZŁ 
na Park&ride Skokowa

Przy stacji kolejowej w Skokowej powstanie 
nowoczesny, komfortowy i bezpieczny parking 
wraz z miejscami postojowymi dla rowerów 
i motocykli, a to wszystko dzięki staraniom 
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Ban-
drowicza i pozyskanemu przez samorząd prusi-
cki 85% dofinansowaniu ze środków unijnych. 
Dodatkowo dzięki dobrej współpracy z PKP 
stacja kolejowa w Skokowej zostanie również  
w najbliższych latach zmodernizowana. 

gmina Prusice planuje uporządkować teren wo-
kół stacji kolejowej w skokowej. Po jej obu stro-
nach powstanie parking „Park&ride”, na którym 
utworzone zostaną również miejsca postojowe 
dla rowerów i motocykli – „Bike&ride”.  

Nowe miejsca parkingowe dla podróżują-
cych
 
inwestycja ta obejmie zbudowanie 94 miejsc 
parkingowych, w tym 10 dla osób niepełno-
sprawnych oraz 4 wiat – 2 dla 40 rowerów oraz 
2 dla 20 motocykli, co pozwoli utworzyć kolej-
ne 60 miejsc postojowych. ma powstać również 
nowy przystanek autobusowy oraz zostaną 
zmodernizowane istniejące dojazdy.

w ramach zadania zostanie również wykona-
na odpowiednia infrastruktura towarzysząca, 
w postaci zieleni oraz tablic informacyjnych  
z wiadomościami edukacyjnymi, co doda 
temu terenowi dodatkowych walorów este-
tycznych. 

– Park&Ride w Skokowej to inwestycja, która 
ucieszy każdego mieszkańca naszej gminy. Sta-
cja kolejowa w Skokowej jest jedyna stacją PKP 
na terenie Gminy Prusice, ważne, aby była miej-
scem przyjaznym dla podróżujących – podkre-
śla igor Bandrowicz, Burmistrza miasta i gminy 
Prusice. 

samorząd prusicki otrzymał na realizację pro-
jektu „Park&ride” skokowa dofinansowanie  
w wysokości 85% w kwocie 928 351,22 zł  
z regionalnego Programu operacyjnego wo-
jewództwa dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Planowane koszty całkowite projektu to ponad 
1,1 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe sa wyra-
ziły zgodę na tę inwestycję oraz deklarują prze-
kazanie gminie terenu na własność. Budowa 
parkingów w skokowej ma zostać ukończona 
w 2018 roku.

W Skokowej przy stacji kolejowej powstaną nowe miejsca parkingowe, 
dzięki czemu stanie się to miejsce bardziej przyjazne dla podróżujących koleją

osiedLe PóŁNoc-PoŁudNiE w PrusicAch

z nowym Placem zabaw
już wkrótce dzieci z Prusic będą miały do 
dyspozycji nowy plac zabaw zlokalizowany 
na osiedlu Północ-Południe w Prusicach.

w marcu bieżącego roku Burmistrz igor Ban-
drowicz spotkał się z Prezesem stowarzy-
szenia Prusiczanin moniką stankiewicz oraz 
właścicielem firmy Free kids arturem gąsior-
kiem, który zajmuje się sprzedażą urządzeń 
zabawowych. celem spotkania było stworze-
nie koncepcji współpracy przy budowie no-
woczesnego placu zabaw o tematyce sym-
bolu naszego miasta, czyli trzech wieżach. 

Pan artur gąsiorek zadeklarował stworzenie 
zupełnie nowej, wykonanej specjalnie dla 
dzieci z Prusic zabawki symbolizującej pru-
sicką panoramę, natomiast stowarzyszenie 
Prusiczanin zobowiązało się do napisania 
wniosku o dofinansowanie na budowę pla-
cu.

dzięki dobrej współpracy pomiędzy gminą 
Prusice, Freekids’em oraz stowarzyszeniem  
Prusiczanin w chwili obecnej rozpoczyna się 
procedura wyboru wykonawców wykonania 
placu zabaw. Prace budowlane rozpoczną się 

niebawem. nowa przestrzeń rekreacyjno-za-
bawowa będzie się składać z trzech stref: dla 
dzieci najmłodszych, strefa dla dzieci star-
szych z urządzeniem Freekid’s trzy wieże,  
a także strefa fitness dla młodzieży i rodziców. 
całość placu przyozdabiać będzie kolorowa 
nawierzchnia z poliuretanu. na teren rekrea-
cyjny wejść będzie można zarówno od ulicy 

Północnej jak i Południowej. Plac zabaw bę-
dzie ogólnodostępny dla wszystkich miesz-
kańców nie tylko  z osiedla. działka, na której 
znajdować się ma plac zabaw będzie oświet-
lona oraz monitorowana w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa  dla korzystających z placu. 

Kamil Leśniak

Wizualizacja kompleksu do zabaw dla dzieci

udział w pilotażu może doprowadzi do sytuacji, 
że jako jedni z pierwszych w Polsce otrzymamy 
duże dotacje z unii europejskiej. gminy uczest-
niczące w Klastrze mogą otrzymywać dotacje 
na budowę elektrowni fotowoltaicznych. dzięki 
85% dotacji koszt budowy jest niski. Pozwoli 
to gminie na uzyskanie szeregu korzyści: rady-
kalne obniżenie wydatków na zakup energii; 
możliwość zaoferowania tańszej energii miesz-
kańcom, którzy zainwestują w proekologiczne 
instalacje grzewcze; możliwość zaoferowania 
tańszej energii przedsiębiorcom, którzy zain-
westują w technologie oszczędzania energii; 
znaczące obniżenie zanieczyszczenia powie-
trza z tzw. niskiej emisji, przez wybór i zasto-
sowanie rozwiązań energetycznych opartych 
na tańszej energii elektrycznej. Porozumienie  
o powołaniu Klastra energii odnawialnej 
wzgórz trzebnickich ustanowiło tzw. Koor-
dynatora Klastra energii i będzie nim Prusice 
Ps energetyka odnawialna sp. z o. o. – spółka  
z większościowym udziałem gminy Prusice.
 
„Gmina Prusice od 2015 roku realizuje projekt 
poprawy jakości powietrza oraz niezależności 

energetycznej. Stawiamy sobie ambitny plan aby 
do końca 2020 roku całkowita energia, którą zu-
żywamy na potrzeby gminy pochodziła z odna-
wialnych źródeł energii. Chcemy być gminą ener-
getycznie dodatnią takie hasło będzie wdrażać 
w najbliższych latach. – powiedział Burmistrz 
igor Bandrowicz, dodając, że „na obecną chwilę 
pozyskano środki na dwa zadania: montaż insta-
lacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności 
publicznej Gminy Prusice, jak również na montaż 
instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii 
elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice w obrębie 
Wszemirów. Łącznie pozyskano środki na kwotę 
blisko 2 mln. zł. Pragnę jednocześnie nadmienić, 
że Spółka PS Energetyka Odnawialna złożyła 
wniosek na instalacje fotowoltaiczne dla miesz-
kańców Gminy Prusice, Oborniki Śl. oraz Malczyce 
na 180 instalacji paneli fotowoltaicznych na bu-
dynki jednorodzinne. Na dzień dzisiejszy trwają 
ostateczne rozstrzygnięcia”.

gmina Prusice, która wcześniej podjęła inwe-
stycje w odnawialne źródła energii realizuje 
obecnie dwa projekty: budowę elektrowni fo-

towoltaicznej we wszemirowie o mocy 450 kw 
oraz budowę siedmiu instalacji fotowoltaicz-
nych na dachach budynków użyteczności pub-
licznej, o łącznej mocy 136 kw. „Te dwa projekty 
pozwolą na wytworzenie 644 megawatogodzin 
energii elektrycznej rocznie co stanowi 50% bio-
odnawialnej energii w Gminie Prusice” – podkre-
ślił Burmistrz igor Bandrowicz.

obecnie wszyscy Partnerzy Klastra oszacowują 
swoje potrzeby energetyczne, które pozwolą  
odpowiednio zaplanować wielkość i rozmiesz-
czenie instalacji fotowoltaicznych. gminy, jak 
się okazuje, mogą wiele zrobić dla środowiska  
i zdrowia mieszkańców. gminy Prusice, oborni-
ki Śląskie, wisznia mała, wołów i żmigród poka-
zują jak to robić.

radni miasta i Gminy Prusice podczas sesji 
absolutoryjnej jednogłośnie udzielili Bur-
mistrzowi miasta i Gminy Prusice igorowi 
Bandrowiczowi absolutorium za 2016 rok.  
w obradach uczestniczyło 14 radnych.

na sali widowiskowej Prusickiego obiektu 
multifunkcyjnego w czwartek 22 czerwca 2017 
roku odbyła się sesja rady miasta i gminy Pru-

Radni Miasta i Gminy Prusice jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium wynikiem 14 głosów. 

sice, której przewodnim tematem było udziele-
nie absolutorium Burmistrzowi miasta i gminy 
Prusice igorowi Bandrowiczowi.

Jednak najpierw odczytano sprawozdanie z wy-
konania budżetu gminy Prusice za 2016 r. oraz 
opinię regionalnej izby obrachunkowej we 
wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykona-
nia  budżetu gminy za 2016 r., wniosek Komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi miasta i gminy Prusice za 2016 r. 
oraz opinię rio o tym wniosku, a także zatwier-
dzono sprawozdanie finansowe oraz sprawo-
zdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 
2016 rok.

radni w trakcie sesji podjęli kilka uchwał. 

DL

Stację kolejową w Skokowej czeka moderni-
zacja

Budowa miejsc parkingowych, to nie koniec 
dobrych wiadomości dla mieszkańców gminy 
Prusice, a także podróżujących, bo jak wiadomo 
o komforcie podróżowania decyduje także ob-
sługa podróżnych na stacji, a więc poczekalnia, 
toalety i inne usługi.

zarząd PKP PLK sa zdecydował, że stacja sko-
kowa zostanie włączona do projektu moder-
nizacyjnego, współfinansowanego z Progra-
mu operacyjnego infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020.

na modernizację 11 stacji kolejowych w wo-
jewództwach dolnośląskim i opolskim zosta-
nie przeznaczone 69,33 mln zł.  

– W Skokowej w ramach tej inwestycji po-
wstaną dwie komfortowe poczekalnie dla 
podróżnych, w tym jedna ogrzewana, to-
alety, pokój dla matki z (małymi) dziećmi 
oraz kasa biletowa. Będą dostępne także 
inne usługi (sklepik oraz bar) prowadzone 
na zasadzie ajencyjnej – opowiada wiktor 
Lubieniecki, Kierownik referatu inwestycji, 
ochrony Środowiska i rolnictwa, kontynu-
ując: – Natomiast pozostałe pomieszcze-
nia w budynku zostaną wyremontowane  
i udostępnione na cele publiczne. 

na realizację inwestycji i wykonanie prac mo-
dernizacyjnych wymagane jest pozwolenie 
na budowę, dlatego zakończenie projektu 
przewidziane jest na początek 2021 roku.

Dorota Leń
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WiElKi SUKcES kANGurowców 
ZE skokowEj w uSa!
kANGurowcy BrĄZowymi mEdAlisTA-
mi mś w krEATywNości

21 maja KangurowcY wraz z opiekunami 
wyruszyli do Londynu, stamtąd kierunek 
chicago, Knoxville, a tam olimpiada – Świa-
towe FinałY di w usa.

Burmistrz miasta i gminy Prusice, tak jak 
obiecał, ufundował bilet do usa dla młodych 
Kangurowców. dodatkowo wsparcia udzieli-
ła Fundacja Pzu, nadleśnictwo oborniki Ślą-
skie, Firma tarczyński, zakład wodociągowy 
Prusice, Kancelaria Brokerska Konstanta, Ho-
tel Śląsk, Firma in-tel oraz samorząd szkoły. 

wsparcie wpłynęło również na specjalne kon-
to, a zbiórka pieniędzy odbyła się na majów-
ce w skokowej. wyjazd do usa to oczywiście 
wycieczka, ale również ciężka praca. trzeba 
zmontować i naprawić stroje oraz dekoracje  
i przekonać do siebie osoby oceniające. 

25 maja odbyła się oficjalna ceremonia otwar-
cia ogólnoświatowej olimpiady Kreatywno-
ści destination imagination 2017 w Knoxville. 
oczywiście KangurowcY też tam byli –  
z całą polską reprezentacją. następnego 
dnia KangurowcY mieli „wyzwanie na Już”,  
a 26 maja „wyzwanie drużynowe”. Kan-
gurowcY wystąpili w 7-miominutowym 

Kangurowcy tuż po przyjeździe do Knoxville.

przedstawieniu opowiadającym o inwazji na 
ziemię sennych koszmarów, ukrywających 
się w zakamarkach domu martyny. Koszma-
ry usypiają i porywają martynę. dopóki śpi 
mogą rządzić światem. Bohaterowie dzię-
ki odszyfrowaniu informacji dowiadują się 
gdzie jest martyna... wszystko po angielsku, 
wszystko stworzone samodzielnie – stroje, 
dekoracje i scenariusz. i to wszystko w obec-
ności 20 tysięcy ludzi.

„Dla mnie to złota drużyna. Cztery polskie dru-
żyny, które zdobyły trofea na Światowej Olim-
piadzie w USA, były małą, ale znaczącą wysep-
ką na „chińsko-amerykańskim morzu”. Przez 
długie 2 godziny prowadzący nie mieli dla nas 
litości. Ogłaszając nagrody bez przerwy po-
wtarzali: Chiny, Chiny, Teksas, Teksas, Colora-
do,... W pewnej chwili pomyślałem, że jesteśmy 
tylko tłem dla tych potęg. Ale w końcu usłysze-
liśmy: KANGAROOS FROM „SKOKOŁA”. To było 
niesamowite. To była największa niespodzian-
ka ceremonii zakończenia GF17” – powiedział 
dyrektor andrzej grzegorzewicz.

olimpiada w Knoxville to niesamowity czas 
dzięki dzieciakom z drużyny Kangurow-
ców. zmęczenie i stres znosiły dzielnie, bez 
grymasów i narzekania. Każdą wolną chwi-
lę wypełniali śmiechem i sympatycznym 
rozrabianiem, jak to tacy „krejzole” potrafią 
robić. uśmiechnięci, dowcipni, otwarci, od-
ważni, pracowici, ciekawi, uczynni i bardzo 
pomocni. zgrani jak mało kto – prawdziwa 
„paczka”.Młodzież wraz z Dyrektorem szkoły oraz opiekunem z flagą Gminy Prusice.

Kangurowcy przed Thompson- Boling Arena.

Brązowe medale Kangurowców zdobyte pod-
czas Ogólnoświatowej Olimpiady Kreatywno-
ści Destination Imagination 2017 w Knoxville 
to bardzo ważne wydarzenie, przede wszyst-
kim dla dzieci i ich opiekunów, ale również dla 
mnie. Jestem dumny z ich osiągnięcia, to wspa-
niałe dzieci bardzo zaangażowane w swoje 

działania i dążące do wyznaczonych celów. 
Kangurowcy pokazali, że dzięki kreatywności, 
determinacji i ogromnemu zaangażowaniu 
można osiągnąć wspaniałe sukcesy. Składam 
gratulacje i zapewniam o dalszym wspieraniu 
drużyny, aby ich marzenia wciąż się spełniały 
i zaangażowanie nie malało. W najbliższym 
czasie planuję spotkać się z całą grupą i oso-
biście pogratulować tak wielkiego sukcesu 
– podsumował wyjazd młodzieży Burmistrz 
igor Bandrowicz .

z time square w nyc Kangurowcy przesłali 
po wygranej specjalne podziękowania dla 
Burmistrza, bez pomocy którego wyprawa 
nie doszła by do skutku. wspólnie wykrzy-
czeli:  dziĘKuJemY!

Wspólne popołudniowe tworzenie dekoracji.

Nasze stroje będą i tak najlepiej ocenione.

Tuż po zasłużonym zwycięstwie!!!

Cała zwycięska drużyna z Dyrektorem Andrzejem Grzegorzewiczem oraz opiekunkami Dominiką Fortuną i Barbarą Łojko-StrzeleckąHala na mistrzostwach była wypełniona po brzegi.

O takie medale pamiątkowe walczyliśmy wytrwale.

Statuetki Światowych Finałów DI w USA – jedna nasza.
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ATrAkcyjNiE, muZycZNiE i sPorTowo
na maJówce w sKoKoweJ

Zwycięzcy biegu przełajowego zostali nagrodzeni

Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni medalami

Turniej piłki nożnej o “Beczkę Piwa Open” wygrała drużyna ,,Mieszanki’’

Ada Maksymowicz wraz ze swoim zespołem na skokowskiej scenie

Na scenie wystąpił duet disco polo – zespół D4

Gwiazdą wieczoru był znany zespół disco-polo Power Play

Na scenie zaprezentowali się tancerze ze Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach

Występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Prusicach Specjalny pokaz młodzieży działającej przy GOKiS

Młodzicy rywalizowali w turnieju piłki nożnej

Skokowski bieg przełajowy

Silne emocje towarzyszyły występom gwiazdy wieczoru

Jubileuszowy koncert zespołu ludowego „Trzy Dęby” Na prusickiej scenie wystąpił zespół ludowy „Radośni” z Wróblewic

Wręczenie pamiątkowej statuetki dla zespołu ludowego „Boduchy” 
z Siemianic przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza

Wręczenie upominku oraz przekazanie gratulacji od zespołu „MALWY”  
dla zespołu „Trzy Dęby”

Koncert zespołu ludowego „Brzykowianie z Brzykowa”

Koncert zespołu ludowego „Strupinianie”

Koncert zespołu ludowego „Trzy Dęby”

Wręczenie nagrody od Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandro-
wicza oraz Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu Pawła Grzyba na nagranie 

profesjonalnej płyty muzycznej z okazji 35 lecia zespołu ludowego „Trzy 
Dęby” z Borówka. Czesław Suchacki odbiera nagrodę z rąk Dyrektora 

Pawła Grzyba.

Podziękowania od zespołu ludowego „Trzy Dęby” dla Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba za pomoc i wsparcie okazane 
dla zespołu

muZycZNiE, ludowo i kolorowo
na PrzegLĄdzie zesPołów LudowYcH
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PoNAd 10 mlN ZŁ NA PrZEBudowę droGi 
i gminnego ośrodka kultury i SPortu w PruSicach

gmina Prusice lidErEm ProjEkTu 
NAjdŁuŻsZEj ściEŻki rowErowEj NA dolNym ślĄsku
Burmistrz miasta i Gminy Prusice igor 
Bandrowicz uczestniczył w piątek 4 lute-
go 2017 roku w spotkaniu z marszałkiem 
województwa dolnośląskiego cezarym 
Przybylski, podczas którego wspólnie  
z samorządowcami powiatu trzebnickie-
go i milickiego rozmawiano o projekcie 
budowy ścieżek rowerowych, którego 
Gmina Prusice jest liderem. 

samorząd prusicki wspólnie z partnerami: 
gminą żmigród, gminą wołów i gminą milicz 
pozyskał już 6,5 mln zł na budowę i etapu ście-

żek rowerowych ze środków regionalnego 
Programu operacyjnego dla województwa 
dolnośląskiego na lata 2014-2020. natomiast 
na początku stycznia 2017 roku Partnerstwo 
złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie.

na ręce marszałka Burmistrz igor Bandrowicz 
wręczył również mapę ilustrującą przebieg 
planowanych do powstania ścieżek rowero-
wych, które pozwolą stworzyć 150 km dol-
nośląskiej autostrady rowerowej, która m.in. 
połączy północ wrocławia z istniejącą ścież-
ką rowerową w gminie milicz.

w spotkaniu uczestniczyli także m.in. robert 
adach – zastępca dyrektora departamentu 
zdrowia i Promocji województwa urzędu 
marszałkowskiego województwa dolnoślą-
skiego, ryszard Lech – radny sejmiku woje-
wództwa dolnośląskiego, robert Lewandow-
ski – Burmistrz gminy żmigród, arkadiusz 
Poprawa – Burmistrz gminy oborniki Śląskie 
oraz Piotr Lech – Burmistrz gminy milicz.

Dorota Leń
Burmistrz Igor Bandrowicz z mapą projektowanych 

ścieżek rowerowych Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich Włodarzy na zakończenie spotkania

Burmistrz miasta i Gminy Prusice igor Bandrowicz w środę 21 czerwca 2017 roku podpi-
sał w urzędzie marszałkowskim województwa dolnośląskiego wspólnie z marszałkiem 
cezarym Przybylskim i wicemarszałkiem jerzym michalakiem oraz skarbnikiem miasta 
i Gminy Prusice magdaleną Żyżą umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 10 mln zł na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1350d: dębnica (od węzła s5) – skokowa oraz przebu-
dowę i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego ośrodka kultury i sportu w Prusicach.

mieszkańcy gminy Prusice, zyskają kolejne 
ważne inwestycje, na które samorząd pru-
sicki pozyskał dofinansowanie z pieniędzy 
unijnych. Burmistrz igor Bandrowicz podpi-
sał umowy o dofinansowanie na realizację 
dwóch zadań: przebudowę drogi i gminne-
go ośrodka Kultury i sportu w Prusicach

7,7 mln zł na komfort i bezpieczeństwo 
podróżnych

w ramach projektu „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1350d: dębnica (od węzła s5) 
-skokowa (dw342)” do września 2018 roku 
zostanie przebudowana droga o długości  
7,8 km na odcinku od dębnicy do skokowej. 

– Przebudowany odcinek drogi będzie łączni-
kiem między drogą wojewódzką nr 342 a budo-
waną drogą szybkiego ruchu S5, włączając się 
w nią w „węźle Krościna” – zaznacza Burmistrz 
miasta i gminy Prusice igor Bandrowicz, 
kontynuując: – Dzięki włączeniu do drogi S5, 
Gmina Prusice uzyska bezpośrednie połączenie  

z Autostradową Obwodnicą Wrocławia i dalej 
z autostradą A4. Realizacja inwestycji popra-
wi stan techniczny drogi. W wyniku realizacji 
inwestycji droga zostanie poszerzona, a także 
zyska utwardzone pobocza, nowe chodniki 
w miejscowościach: Krościna Wielka, Dębica 
i Skokowa oraz powstanie ścieżka rowerowa. 
Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo 
podróżowania. 

całkowita wartość tej inwestycji to 9 119 874,84 
zł, z czego pozyskane dofinansowanie z re-
gionalnego Programu operacyjnego dla 
województwa dolnośląskiego na lata 2014-
2020 wynosi 7 751 893,62 zł. Partnerem tego 
zadania jest Powiat trzebnicki. 

2,3 mln na podniesienie jakości 
usług kulturalnych w Gminie Prusice

drugi projekt na który została podpisana 
umowa o dofinansowanie to „Przebudowa  
i doposażenie w sprzęt budynku gminnego 
ośrodka Kultury i sportu w Prusicach”. 

– Zakres tego zadania obejmuje przebudowę 
wraz z termomodernizacją, zagospodarowa-
nie terenu oraz wyposażenie w meble i sprzęt 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Prusicach – podkreśla Paweł grzyb, dy-
rektor gminnego ośrodka Kultury i sportu  
w Prusicach dodając: – Realizacja tego za-
dania podwyższy standard funkcjonowania  
i umożliwi rozszerzenie oferty placówki, a tym 
samym wesprze szeroko rozumianą aktywność 
kulturalną mieszkańców gminy, dając impuls 
do podejmowania nowych przedsięwzięć.

całkowita wartość tej inwestycji wyniesie  
3 590 490,55 zł., z czego pozyskane dofinan-
sowanie to 2 300 037,34 zł z rPo wd na lata 
2014-2020.   

– Samorząd prusicki w ramach nowej per-
spektywy unijnej z RPO WD na dzień dzisiejszy 
pozyskał dofinansowanie na realizację 13 pro-
jektów na kwotę ponad 30 mln zł – podkreśla 
włodarz gminy. 

Dorota Leń

Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał umowy o dofinansowanie na ponad 10 mln zł na przebudowę drogi 
i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

droga w cHodLewKu ZosTANiE PrZEBudowANA
Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko do maja 2018 roku zyskają nową, przebudowaną infra-
strukturę drogową o długości 660 m. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz  
w dniu 21 czerwca 2017 roku podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji, któ-
rej całkowity koszt wynosi 729 477,60 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 386 186,00 zł. 

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

– W sierpniu 2016 roku udało nam się pozyskać 
dofinansowanie z PROWU na przebudowę dro-
gi w Chodlewku – opowiada Burmistrz miasta 
i gminy Prusice igor Bandrowicz, dodając:  
– Udało nam się wyłonić Wykonawcę zadania, 
którym zostało Konsorcjum Ćwik z Wińska. Już 
w lipcu rozpoczną się prace nad wykonaniem 
I etapu inwestycji, czyli dokumentacji projek-

towej. Następnie w ramach zadania zosta-
nie przebudowane do końca maja 2018 roku  
660 m drogi.

mieszkańcy sołectwa chodlewko zyskają 
nową, bezpieczną infrastrukturę drogową.

– Inwestycja w Chodlewku wynika z mojego 
programu wyborczego na lata 2014–2018 
dla poszczególnych miejscowości – zaznacza 
włodarz gminy Prusice, kontynuując: – Bez-
pieczeństwo Mieszkańców to jeden z moich 
głównych priorytetów stąd też kładziemy duży 
nacisk na inwestycje w infrastrukturę drogową 
i chodniki. 

Dorota Leń
Drogę w Chodlewku do końca maja 2018 roku 

przebuduje Konsorcjum Ćwik z Wińska

DRODZY MIESZKAŃCY:

PrzeŚLiJcie swoJe 
waKacYJne zdJĘcia  

z rowerem na:

promocja@prusice.pl

czeKamY do KoŃca 
waKacJi!

BudowA PóŁNocNEGo cENTrum rowErowEGo 
dolNEGo ślĄskA rusZy juŻ w liPcu!
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jako Lider Projektu budowy ścieżek 
rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim podpisał w środę 21 czerwca 
2017 roku umowy z Wykonawcami na budowę trzech odcinków ścieżek w ramach I etapu:  
w Miliczu, w Prusicach oraz w Żmigrodzie. W najbliższym czasie zostanie podpisana rów-
nież umowa na ścieżki rowerowe w Gminie Wołów. Partnerstwo na tę ważną inwestycję dla 
naszego regionu pozyskało ponad 6,5 mln zł z RPO WD na lata 2014-2020. Docelowo kwota 
dofinansowania wyniesie ponad 9 mln zł, a całkowita wartość zadania ponad 12 mln zł. 

nadszedł długo oczekiwany moment dla 
wielbicieli dwóch kółek, a także lubiących ak-
tywny tryb życia. 

– Udało nam się wyłonić Wykonawców, roz-
strzygnąć przetarg na budowę I etapu Północ-
nego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska 
i prace budowlane rozpoczną się już na po-

czątku lipca, a zostaną zakończone dla trzech 
gmin, jeszcze w tym roku – zapowiedział Bur-
mistrz igor Bandrowicz, dodając: – W Gminie 
Prusice ścieżki rowerowe zostaną wybudowa-
ne do połowy grudnia. 

w środę 21 czerwca 2017 roku w urzędzie 
miasta i gminy w Prusicach, Lider Projektu 

podpisał umowy z wykonawcami na wyko-
nanie ścieżek rowerowych w miliczu, w żmi-
grodzie oraz w Prusicach. 

wykonawcą inwestycji w miliczu na odcin-
ku sułów-gruszeczka zostało Konsorcjum 
Ćwik reprezentowane przez tadeusza Ćwi-
ka, z wińska, za kwotę 692 883, 70 zł. 
natomiast ścieżki rowerowe w gminie Prusi-
ce za 4 719 510,00 zł  i w gminie żmigród za 
4 186 920,00 zł wybuduje firma Pro-tra Buil-
ding sp. z o.o. z wrocławia, reprezentowana 
przez Prezesa Leszka ziajkę. 

w lipcu zostanie jeszcze podpisana umowa 
na budowę ścieżki rowerowej na terenie 
gminy wołów.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego 
etapu zadania powstanie 22,27 km wybudo-
wanych dróg dla rowerów, w tym w gminie 
wołów na trasie wołów – mojęcice, w gminie 
Prusice – od wszemirowa przez Prusice, Pie-
trowice małe i Ligotkę do dobrosławic (gmi-
na żmigród), a następnie przez Przedkowice 
– Powidzko – Kanclerzowice – żmigród do 
milicza.

– Na terenie Gminy Prusice w ramach pierw-
szego etapu budowy ścieżek rowerowych po-
wstanie  ich 6,5 km – zaznacza Burmistrz igor 
Bandrowicz, dodając: – Na fragmencie ścieżki 
rowerowej od Wszemirowa powstaną również 
miejsca postojowe, a także miejsca odpoczyn-
ku. Docelowo na terenie Gminy Prusice ma po-
wstać ok. 42 km ścieżek rowerowych. 

Dorota Leń

W ramach I etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego powstanie ponad 22 km ścieżek rowerowychŚcieżki rowerowe w Gminie Prusice na długości 6,5 km wybuduje firma Pro-Tra Building sp. z o.o. z Wrocławia
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ROWEREM 
 Po luBElsZcZyŹNiE

W dniach 24-26 kwietnia Gmina Prusice uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na Lubel-
szczyznę. Wyjazd był typowo turystyczny, a uczestnicy spędzili ten czas bardzo aktywnie. 
Bo na rowerze! Podczas wizyty zaprezentowano wszystkim uczestnikom wiele atrakcji re-
gionu i najbliższej okolicy. 

„Gmina Prusice kładzie nacisk na turystykę,  
a w szczególności na rozwój w najbliższych 
latach turystyki rowerowej poprzez budowę 
ścieżek rowerowych, na których można upra-
wiać inne dyscypliny sportowe: m.in. kolar-
stwo, nordic walking czy biegi” – powiedział 
przed wyjazdem Burmistrz igor Bandrowicz 
– dodając, że „na terenie gminy powstanie 
nowa nowoczesna infrastruktura w ramach 
projektu, którego liderem jest Gmina Prusice, 
a dotycząca budowy Dolnośląskiej Autostrady 
Rowerowej i planowanego Północnego Cen-
trum Rowerowego. Z uwagi na te zbliżające się 
działania wyznaczyłem pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Prusice w osobach Koordyna-
tora projektów zewnętrznych Doroty Leń oraz 
odpowiedzialnej za promocję i turystykę Ag-
nieszki Pawlaczek na wyjazd studyjny w okoli-
ce Kazimierza Dolnego, aby wspólnie z innymi 
uczestnikami przyjrzeć się dobrym wzorcom  
i podpatrzeć ciekawe rozwiązania i pomysły na 
realizację zadania stojącego przed kierowaną 
przeze mnie gminą”.

start wizyty odbył się w dworku Kossaków 
w Kośminie, gdzie odbyło się spotkanie  
z przedstawicielem Lokalnej grupy działa-
nia, który zaprezentował prezentację pro-
jektu sieciowego – utworzenie  sieci  szla-
ków rowerowych z udziałem Lgd „zielony 
Pierścień”, która tworzyła na terenie warunki 
do  rozwoju przedsiębiorczości na bazie pro-
duktów lokalnych i rozwijających turystykę, 
w tym rowerową, na obszarze Lgd. następ-
nego dnia czas zaplanowano bardzo aktyw-

Wspólny start uczestników rajdu po ścieżkach rowerowych

nie – odbył się rajd rowerowy celejów – Kle-
mentowice – drzewce – wąwolnica. czas 
rowerowej wyprawy podzielono na wizyty  
w miejscach usytuowanych na pięknie ozna-
kowanych trasach rowerowych. czekało wie-
le niespodzianek. wizyta w „małej Papierni” 
w celejowie zakończyła się ciepłym poczę-
stunkiem, podczas którego zaprezentowa-
no inicjatywy regionalnego stowarzyszenia 
odnowy i rozwoju „wokół Bystrej”. uczest-
nicy obejrzeli pracownię, która znajduje się 
przy Bursztynowym szlaku greenways. Po 
dotarciu do Klementowic odwiedziliśmy mi-
kroprzedsiębiorstwo „owocowy Przystanek”, 
a tam skosztowaliśmy wyrobów własnych 
przedsiębiorstwa - musów, soków, powideł, 
galaretek  z  owoców. na kolejnym przystan-
ku w drzewcach zwiedziliśmy izbę Produktu 
Lokalnego, w której zaprezentowano inicja-
tywy stowarzyszenia „aktywna wieś drzew-
ce” oraz zapoznano się z ciekawostkami 
rustykalnego ogrodu. na koniec w wąwol-
nicy czekał zasłużony odpoczynek i obiad 

w restauracji rozanna. ostatni dzień to 
deszczowa wyprawa po Kazimierzu dolnym.  
tuż przed wyjazdem uczestnicy odwiedzili 
„siedlisko małgorzaty” – jedną z inicjatyw 
gospodarczych z rękodziełem w ramach eko-
muzeum Lubelszczyzny „żywa tradycja”. 

wyjazd studyjny był niewątpliwie okazją do 
podejrzenia wielu kreatywnych pomysłów na 
budowę i rozwój ścieżek rowerowych w całym 
regionie do realizacji już niebawem na terenie 
gminy Prusice. Promocja codziennej jazdy 
rowerem wraz z bezpieczeństwem oraz zai-
nicjowanie budowy tras rowerowych będzie 
jednym z priorytetowych zadań gminy. ro-
wer to idealny pomysł na wycieczkę z rodziną  
z przyjaciółmi, rozpoczynającą sezon rowero-
wy. gmina Prusice zapewnia łagodne wznie-
sienia, drogi, ścieżki i dukty leśne, które spo-
dobają się początkującym, a na trasie znajdzie 
się wiele wartych zobaczenia zabytkowych 
obiektów oraz pięknych krajobrazowo zakąt-
ków. Już dzisiaj zapraszamy!

AP

Dobre humory oraz piękna pogoda towarzyszyła podczas 
rowerowej wyprawy

ZDOByLIśMy DOśWIADCZEnIE I PROMOWALIśMy 
ściEŻki rowErowE NA FEsTiwAlu rowErowym
w dniach 20-21 maja 2017 r. w hali stu-
lecia we wrocławiu odbył się i Festiwal 
rowerowy. organizatorzy zaplanowali 
liczne atrakcje na stoiskach promocyjnych 
oraz na imprezach towarzyszących konfe-
rencjach i kongresie. uczestnicy i odwie-
dzający mogli przyjrzeć się prezentacjom 
dobrych praktyk z dolnego śląska oraz 
wziąć udział w spotkaniach z podróżni-
kami. można było wziąć udział w grach, 
zabawach oraz wyścigach rowerowych 
zorganizowanych na terenie Festiwalu. 
Na odwiedzających czekały licznie folde-
ry, ulotki, przewodniki i mapy, a wszystko 
pod znakiem rowerów i turystyki rowero-
wej w regionie. 

gmina Prusice promowała się wspólnie  
z gminami z regionu w ramach stowarzy-
szenia gmin turystycznych wzgórz trzebni-
ckich i doliny Baryczy, którego jest jednym 
z członków. na odwiedzających na stoisku 
oprócz licznych materiałów promocyj-
nych gmin czekała wielkoformatowa mapa 
ścieżek rowerowych ( istniejących i plano-

wanych), które są zaplanowane w ramach 
wspólnego projektu – Północnego centrum 
rowerowego. Jak wiadomo również i na-
sza gmina projektuje większą część tych 
ścieżek, które będą przebiegać przez kilka 
miejscowości położonych na terenie gminy 
Prusice. Przebieg tych tras obrazuje sche-

mat ścieżek na jednej ze stron tego wyda-
nia Prusice24. zainteresowanie mapą było 
znaczne, a wśród rowerzystów oraz kolarzy 
dało się słyszeć podziw i uznanie za tak am-
bitne plany w rozwój ścieżek rowerowych  
w regionie. 

AP

Wśród licznych atrakcji festiwalu rowerowego można było 
pojeździć na specjalnych skonstruowanych rowerach.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się nasza mapa ścieżek 
rowerowych Uczestnicy festiwalu wysłuchali licznych prelekcji i dobrych praktyk z terenu Dolnego Śląska

PoNAd 8 mlN ZŁ na BudowĘ ii etaPu ŚcieżeK rowerowYcH PozYsKane
Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Lider Projektu budo-
wy ścieżek rowerowych w ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska, 
że Gminie Prusice wraz z Gminą Żmigród i Wołów udało się pozyskać dofinansowanie  
w wysokości ponad 8 mln zł na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzeb-
nickim i wołowskim”, z czego na Gminę Prusice 1, 7 mln zł.

zuje projekt budowy ponad 150 km ścieżek 
rowerowych w ramach Północnego centrum 
rowerowego dolnego Śląska. 

w celu stworzenia montażu finansowego 
na tak ogromne przedsięwzięcie wspólnie  
z samorządowcami sięgamy po środki z unii 
europejskiej.

w ramach drugiego etapu budowy ścieżek 
wspólnie chcemy wybudować ok. 28,59 km 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

– W samej Gminie Prusice powstanie  6,7 km 
ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej 
nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej 
nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez 
S5 (nowy wiadukt) – do Jagoszyc – przez Jago-
szyce – od  Jagoszyc do Chodlewka i Borówka 

– w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 
1349D na drogę wojewódzką nr DW342 – do 
terenu zabudowanego Skokowa – opowiada 
Burmistrz miasta i gminy Prusice igor Ban-
drowicz dodając: – Na terenie Gminy Żmi-
gród powstanie ścieżka rowerowa o długości  
12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmi-
gród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wy-
budowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęci-
ce – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej 
Wołów-Lubiąż. 

trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ru-
chu rowerowego w gminach, umożliwiając 
rowerzystom dostęp do dróg publicznych, 
miejsc charakterystycznych i atrakcji tury-
stycznych regionu przy jednoczesnej ochro-
nie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu 
presji na obszary cenne przyrodniczo znaj-
dujące się na terenach gminy Prusice, żmi-
gród i wołów.

całkowita wartość projektu to 9 500 000,00 zł, 
z czego wnioskowane dofinansowanie przez 

otrzymane dofinansowanie pochodzi z re-
gionalnego Programu operacyjnego dla wo-
jewództwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 
w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko  
i zasoby, działanie 4.4 ochrona i udostępnianie 
zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 
ochrona i udostępnianie zasobów przyrodni-
czych – konkursy horyzontalne. Jest to kolejny 
projekt i kolejny etap partnerskiego przedsię-
wzięcia. warto przypomnieć, że gminy już 
wcześniej pozyskały 6,5 mln  zł na budowę  
i etapu. realizacja zadania planowana jest do 
listopada 2018 roku.

gmina Prusice jako Lider Projektu wspól-
nie w partnerstwie z gminą milicz, gminą 
wołów, gminą żmigród, gminą trzebnica, 
gminą oborniki Śląskie oraz starostwem 
trzebnickim i starostwem wołowskim reali-

całe partnerstwo w wysokości 85 % to kwota 
8 075 000,01 zł.  natomiast kwota przypa-
dająca na gminę Prusice to 2 100 000,00 zł, 
z czego wnioskowane dofinansowanie to  
1 785 000,00 zł.

– W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim samorządowcom oraz pracowni-
kom urzędów, którzy są zaangażowani w pro-
jekt budowy ścieżek rowerowych, za ogrom 
pracy i wysiłku włożonego w przygotowanie 
dofinansowanego projektu – podkreśla Bur-
mistrz Prusic

Dorota Leń
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PowsTANiE PArk diNoZAurA
Jak zapowiada Burmistrz Igor Bandrowicz  jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Młynarskiej w Prusicach, na kompleksie po sta-
rym basenie. W najbliższych miesiącach jako pierwsza zostanie wykonana droga z na-
wierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem oraz ścieżka rowerowa. Docelowo powstanie 
tam park rekreacyjno – sportowy, czyli Park Dinozaura, na który będą się składać: ogród, 
wodny plac zabaw z fontanną, plac zabaw dla dzieci z figurami dinozaurów i park zabaw 
ruchome piaski, pumptruck, skate park, toalety (w tym dla niepełnosprawnych), budynek 
socjalny, miejsce dla matki z dzieckiem, street workout, trampoliny terenowe, taras z le-
żakami, a także dwa boiska do piłki siatkowej oraz parking rowerowy ze stacją napraw 
rowerów. Samorząd prusicki złożył wniosek o pozyskanie dofinansowania unijnego na tę 
inwestycję. 

Jednym z priorytetów władz gminy Prusice 
na czele z Burmistrzem miasta i gminy igo-
rem Bandrowiczem jest rozwój i bezpieczeń-
stwo dzieci, a tym samym tworzenie miejsc 
i infrastruktury sprzyjającej najmłodszym. 
Już wkrótce w gminie Prusice, a dokładniej 
w sercu gminy, bo w samych Prusicach po-
wstanie nowe – przyjazne miejsce spotkań 
dla matek z dziećmi i nie tylko. 

droGA wrAZ Z oświETlENiEm 
jEsZcZE w Tym roku

– Szukaliśmy w Prusicach na budowę placu 
zabaw dla dzieci takiej lokalizacji, która bę-
dzie mogła zapewnić spokój i bezpieczeństwo 
dla wszystkich mam z dziećmi. Uznaliśmy, że 
najlepszym i przyjaznym miejscem spełniają-
cym te wymogi, będzie kompleks po starym 
basenie przy ul. Młynarskiej – przyszły Park 
Dinozaura – opowiada włodarz gminy, kon-
tynuując: – Działania w kierunku tej inwestycji, 
rozpoczęliśmy jeszcze w 2016 roku, gdyż jest to 
obszar dziewiczy i na dzień dzisiejszy jest tam 
tylko droga polna. Aby było można dojść do 
infrastruktury, która powstanie przy ul. Mły-
narskiej, najpierw trzeba wykonać drogę, bo 
mamy z wózkami by tam po prostu nie doje-
chały. W najbliższych miesiącach zostanie wy-
konana droga z nawierzchni bitumicznej wraz 
z oświetleniem, a następnie ścieżka rowerowa. 
W trakcie teren przy ulicy Młynarskiej został 
uznany za obszar zdegradowany i wpisany do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta  
i Gminy Prusice, dokumentu strategicznego, 
pozwalającego  nam złożyć wniosek o pozy-
skanie dofinansowania unijnego na inwesty-
cję. Podczas opracowywania koncepcji zago-
spodarowania tego terenu, w związku z tym, 
że znajduje się on w strefie konserwatorskiej, 
wszystkie prace na trzy miesiące wstrzymał 
konserwator zabytków. Jesteśmy w trakcie 
ostatecznych uzgodnień z konserwatorem 
zabytków i składaniem dokumentów do Wy-
działu Architektury Starostwa Powiatowego  
w Trzebnicy w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę. Żebyśmy mogli je otrzymać, musieli-
śmy przygotować również projekt budowlany, 
którego całkowity koszt będzie wynosił 40 tys. 
zł, z czego 12 tys. zł to wkład finansowy pocho-

dzący z funduszu sołeckiego przeznaczonego  
na 2017 rok, o czym podjęto decyzję na zebra-
niu sołeckim we wrześniu 2016 rok, podczas 
podziału środków funduszu sołeckiego dla 
Prusic.

PowsTANiE PArk rEkrEAcyjNo – sPor-
Towy dlA kAŻdEGo

Kompleks po byłym basenie przy ul. młynar-
skiej zostanie zrewitalizowany i zagospoda-
rowany na Park dinozaura. w ramach tej in-
westycji powstanie ogród, wodny plac zabaw 
z fontanną, plac zabaw dla dzieci z figurami 
dinozaurów i park zabaw ruchome piaski, tor 
rowerowy typu pumptruck, skate park, toale-

ty (w tym dla osób niepełnosprawnych), bu-
dynek socjalno – techniczny (na którym prze-
widziano zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii w formie paneli fotowoltaicznych na 
dachu), miejsce dla matki z dzieckiem, park 
street workout – siłownia zewnętrzna, tram-
poliny terenowe, taras z leżakami, a także 
dwa boiska do piłki siatkowej oraz parking 
rowerowy ze stacją napraw rowerów. teren 
zostanie zagospodarowany także przez zie-
leń, elementy małej architektury takie jak: 
tablice informacyjne, kosze na śmieci oraz 
stojaki rowerowe, a także zostanie oświetlo-
ny i objęty monitoringiem. 

– Teren przy ul. Młynarskiej po jego zagospo-
darowaniu stanie się miejscem bezpiecznym  
i przyjaznym dla matek z dziećmi, a także bę-
dzie to miejsce spotkań i miejsce rekreacji  – za-
znacza Burmistrz igor Bandrowicz. 
samorząd prusicki na powstanie Parku dino-
zaura złożył w kwietniu 2017 roku wniosek  
o pozyskanie 85 % dofinansowania w ramach 
konkursu z regionalnego Programu opera-

cyjnego dla województwa dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach działania „rewi-
talizacja obszarów zdegradowanych”. 

całkowita wartość inwestycji to ok  3,1 mln 
zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ze 
środków unijnych to ponad 2,6 mln. 

– Wyniki konkursu poznamy jeszcze w tym 
roku – podkreśla szef prusickiego samorzą-
du, dodając: –  Bez względu na rozstrzygnię-
cie inwestycja zostanie zrealizowana, albo od 
razu w całości w 2018 roku, albo w etapach  
z wydłużeniem na lata, gdzie jako pierwszy  
w 2018 roku powstanie oczywiście plac zabaw. 

Dorota Leń

Plan Parku Dinozaura w Prusicach

W PRUSICACH
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nIEZAPOMnIAny 
dzień dziecka już za nami
Tegoroczny Dzień Dziecka w Prusicach odbył się w sobotę 3 czerwca na terenie Zespołu 
Szkół w Prusicach.  Piękny plac szkolny, trawniki i boisko wypełniały się z godziny na godzinę  
a cała przestrzeń była tak przygotowana, aby każdy kto skorzysta z zaproszenia znalazł swo-
je miejsce. Była to wyjątkowa uroczystość, podczas której najważniejsze są dzieci. Jak co roku 
również i tego dnia nie mogło zabraknąć specjalnych atrakcji. A kolorowa zabawa trwała do 
wieczora. Wiele rodzin z Prusic, ale i poszczególnych sołectw, całymi rodzinami spacerowało 
wśród stoisk i miejsc specjalnie zaaranżowanych do wspólnej, rodzinnej zabawy.

dzieciom została zapewniona wspaniała  
zabawa pod nadzorem doświadczonych  
animatorów, trenerów oraz instruktorów  
goKis. dla najmłodszych przygotowana była 
akademia rowerowa, a w niej m.in.: mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, profesjonalne 
przeszkody rowerowe oraz rowery i kaski dla 
uczestników. Po pokonaniu przeszkód moż-
na było uzyskać specjalny certyfikat. Kolejną 
atrakcją była wioska harcerska, która została 

przygotowana przez Harcerzy z gminy Pru-
sice oraz hufiec zHP Powiatu trzebnickiego. 
oprócz tego można było skorzystać z darmo-
wych atrakcji w parku zabaw, a w nim m.in.: 
dmuchane zjeżdżalnie i zamki, euro bungie, 
kule wodne oraz przejażdżki kucykiem. Po-
nadto nie zabrakło kącika gier i zabaw dla 
najmłodszych, salonu fryzjerskiego, baniek 
mydlanych, a kolejki do malowania twarzy 
i zaplatania warkoczyków nie miały końca. 

Występy kolorowych i wesołych zespołów przy scenie Burmistrz wraz z synem Leonem w towarzystwie Sekretarza oraz Dyrektora GOKiS zwiedzali poszczególne stoiska i atrakcje

wszystkie dzieci otrzymały talon do wyko-
rzystania na darmowym stoisku gastrono-
micznym, na którym czekały smakołyki watę 
cukrową, popcorn, soczek jak również kieł-
baskę z grilla. 

Bogaty program artystyczny

na scenie trwał barwny program artystyczny, 
który z wielką lekkością prowadziły dzwone-
czek oraz Królewna Śnieżka. Po uroczystym 
powitaniu dzieciaków i życzeniach na począ-
tek przeprowadzono konkurs wiedzy o gmi-
nie Prusice z nagrodami. następnie zapre-
zentowali się uczniowie z przygotowanym 
przedstawieniem i pokazem. na zakończenie 
pokazów wystąpili uczestnicy warsztatów  
w gminnym ośrodku Kultury i sportu w Pru-

sicach. zaprezentowali układy taneczno-
muzyczne, które przygotowali na zajęciach  
z Panią anetą góral. impreza ta miała w sobie 
wyjątkowy czar i kolory. w tym dniu każdy, 
niezależnie od wieku choć na chwilę stał się 
dzieckiem. duzi na równi z małymi śmiali  
i bawili się, dając upust swojej energii.

szkoda, że ten czas tak szybko minął. ale 
na pocieszenie już za rok kolejna odsłona 
dnia dziecka w gminie Prusice. dziękujemy 
wszystkim za obecność i wspaniałą wspólną 
zabawę. 

do zobaczenia za rok!

GOKiS

Dzwoneczek  oraz Królewna Śnieżka z wielką lekkością prowadziły całą imprezę Rywalizacje w rozgrywkach i grach sportowych przyciągały młodych sportowców

Niebieski Smerf wyginał śmiało ciało 
podczas artystycznych występów na placu 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się malowanie twarzy oraz zaplatanie warkoczyków 

Wszyscy zbierali kolorowe pieczątki stojąc wytrwale w kolejceA wszystko kręci się wokół piłki

Fantastyczne dmuchańce przyciągały dzieciaki, które dawały na nich upust swoich emocji

Rajdy rowerowe w miasteczku ruchu drogowego dla przyszłych kierowców

Pokazy Straży Pożarnej 

Rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie uczestniczyli we wspólnej zabawie z okazji Dnia Dziecka 
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wioSenna akcja sAdZENiA drZEw
Na terenie Gminy Prusice wiosną podjęto 
działania w celu nasadzenia nowych drzew 
w sołectwach gminy. Łącznie 3 tys. sadzo-
nek zostało przekazanych na ręce sołtysów 
gminy. między innym wśród nich znalazły 
się młode drzewka buka, dębu szypułkowe-
go, brzozy brodawkowej, akacji, sosny oraz 
świerk. 

wszystkie sadzonki pozyskano nieodpłatnie 
dzięki staraniom Burmistrza igora Bandrowi-
cza. dzięki uprzejmości nadleśnictwa żmi-
gród oraz nadleśnictwa oborniki Śląskie na 
podstawie umowy darowizny odebraliśmy 
łącznie 3 tys. sadzonek. drzewka zostały roz-
wiezione do sołectw dzięki uprzejmości zg-
Kim, który również zaangażował się w prze-
prowadzenie akcji. największą ilość drzewek 
pozostawiono w miejscowościach, gdzie 
znajdują się zabytkowe parki tj. Jagoszyce, 
Pietrowice małe, Piotrkowice, Budzicz, Ligota 
strupińska, strupina. Pozostałe miejscowości 
otrzymały sadzonki w specyfikacji przekaza-
nej przez sołtysów i radnych. Podsumowa-
niem całej akcji jest fakt powstania nowej alei 
brzozowej w Prusicach. aleja powstała przy 
ścieżce prowadzącej na cmentarz parafialny. 
dodatkowo wkopane zostały nowe ławki przy 

ścieżce i pod dębem przy stawie. na podkre-
ślenie zasługują szczególne podziękowania 
dla nadleśnictwa żmigród i oborniki Śląskie 
za przekazanie nam młodych drzewek. tą ak-
cją ponownie gmina Prusice podkreśliła, że 
warto dbać o środowisko naturalne. 

AP

Jedno z drzew, które zdobi gabinet Burmistrza 

gmina Prusice decyzją zarządu z dnia 9.03.2017r., kolejny raz otrzymała 85% dotację 
z wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej we wrocła-
wiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice-etap V”. do-
finansowanie w kwocie 23 814,96 zł uzyskano w ramach konkursu ogólnopolskiego 
„Programu priorytetowego narodowego Funduszu ochrony Środowiska i gospodar-
ki wodnej p.t.: „system – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez wFoŚigw cz. 1 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

gmina rozstrzygnęła przetarg, a usługę realizować będzie wyspecjalizowany przed-
siębiorca, w tym roku będzie to Przedsiębiorstwo wielobranżowe ekotop renata Ka-
zibudzka ze strzyżowa. termin realizacji zadania to czerwiec – sierpień 2017 r. łączna 
wartość zadania po przetargu wynosi: 27 702,00 zł

dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, którzy złożyli wnioski i podpisali umowy  
z gminą Prusice, otrzymają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, transport oraz 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na specjalnie przystosowanych 
składowiskach. dofinansowanie nie uwzględnia zakupu i montażu nowego pokrycia 
dachowego.

do urzędu wpłynęło 21 wniosków. w tym roku z gminy Prusice zostanie unieszkod-
liwionych 34, 64 mg wyrobów zawierających azbest. zadanie dotyczy budynków za-
kwalifikowanych do ii i iii stopnia pilności. zutylizowanie azbestu, ma ogromne zna-
czenie dla środowiska lokalnego. Korozję płyt eternitowych powoduje wymywanie 
przez deszcze spoiwa cementowego; procesowi temu towarzyszy samoistne  odsło-
nięcie włókien azbestowych, które uwalniają się do środowiska naturalnego. 

Budynki objęte projektem, dzięki wymianie pokrycia dachowego, będą w przyszłości 
bezpiecznie wykorzystywane i użytkowane przez ich właścicieli. Bezpieczne zutylizo-
wanie azbestu i nowe pokrycie dachowe, będą ważne nie tylko dla ich właścicieli, ale 
również ich sąsiadów. zostaną zlikwidowane ubytki i nieszczelności z powierzchni 
dachu, a tym samym poprawi się stan środowiska przyrodniczego. Bardzo ważne jest 
również usunięcie zalegających wyrobów azbestowych z posesji, tak aby nie stwa-
rzały one zagrożenia dla ich mieszkańców. 

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z gminy Prusice, którzy 
posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu 
bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w roku 2018.

Dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

kolejna dotacja
na uSuwanie azbeStu

W URZęDZIE ZAPłACISZ
kartą i blikiem!

dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Prusice i Pe-
tentów. Jak informuje Burmistrz miasta i gminy Prusice 
igor Bandrowicz w urzędzie miasta i gminy w Prusicach, 
aby uiścić opłatę za podatki oraz opłatę skarbową nie 
trzeba mieć przy sobie żywej gotówki, gdyż od marca 
2017 można płacić kartą płatniczą oraz dokonać płat-
ności BLiK. Płatności można dokonywać w sekretariacie 
prusickiego magistratu.

w urzędzie miasta i gminy w Prusicach zostało wpro-
wadzone kolejne innowacyjne rozwiązanie, ułatwiające 
petentom załatwianie niezbędnych odpłatnych formal-
ności, jakimi jest płatność.

– W naszym magistracie można dokonywać płatności przy 
pomocy karty płatniczej oraz dokonać płatności BLIK za 
pomocą smartfonu podłączonego do Internetu i posiada-
jącego specjalną aplikację – opowiada Burmistrz miasta 
i gminy Prusice igor Bandrowicz dodając: – W prusickim 
urzędzie petenci mogą dokonać płatności za: podatek od 
nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny od osób 
fizycznych, podatek leśny od osób fizycznych oraz opłatę 
skarbową ( za zaświadczenia o zameldowaniu, zaświad-
czenia o dochodowości, zaświadczenia o posiadanych 
gruntach, zaświadczenia o wydaniu aktów małżeństwa, 
urodzenia oraz zgonu, a także zaświadczenia o niezalega-
niu w podatkach).

terminal został zainstalowany w sekretariacie urzędu. 
mieszkańcy mają teraz możliwość bezgotówkowego po-
krycia opłat i podatków.

ZłOTE GODy PańStwa marcinkiewiczówZłote Gody to wielkie święto z okazji 
rocznicy małżeńskiej, w której uczestni-
czy rodzina i przyjaciele. święto wywodzi 
się ze słowiańskiej tradycji ludowej. dnia  
29 kwietnia 2017 roku wspólnie z rodziną 
Państwo irena i stefan marcinkiewiczowie 
świętowali swoje 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego w urzędzie stanu cywilnego  
w Prusicach. 

Bukiet kwiatów oraz specjalny list gratula-
cyjny wystosował do dostojnych Jubilatów 
Burmistrz miasta i gminy Prusice. wspólnie 
tym szczególnym dniem cieszyła się najbliż-
sza rodzina oraz wnuki. oprócz kwiatów  
i prezentów niezwykłą pamiątką były życze-
nia jakie złożyli najbliżsi.Państwo marcinkie-
wiczowie niezmiennie od 50 lat dzielili się 
radościami i stawiali czoła trudnościom. swój 
związek małżeński zawarli w dniu 4 lutego 
1967 roku.

„Jeszcze raz w tym miejscu pragnę złożyć ser-
deczne życzenia Pani Ireno i Panie Stefanie  
i pogratulować wspaniałego jubileuszu, a na 
następne lata życzyć wytrwałości i do zoba-
czenia na kolejnej uroczystości” – skomento-
wał Jubileusz złotych godów Burmistrz igor 
Bandrowicz. Państwo Marcinkiewiczowie podczas Jubileuszu.

kolEjNy PiękNy juBilEusZ w naszeJ gminie
Z okazji jubileuszu 70-lecia zawarcia związku małżeńskiego Państwa Teresy i jana Gubernatów wizytę u dostojnych  
jubilatów złożyli: Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz, oraz p.o. dyrektora Paweł Grzyb, którzy pogratulowali  
wspaniałego jubileuszu. dostojni jubilaci otrzymali również list gratulacyjny z rąk Burmistrza. 

Państwo gubernatowie wypowiedzieli sakramentalne “tak” blisko 70 lat temu. wychowali siedmioro dzieci i doczekali się dwa-
naścioro wnuków oraz dziesięciu prawnuków oraz jednego praprawnuka. siedemdziesiąt lat wspólnego życia to wspaniały do-
wód uczuć jakimi mogą darzyć się małżonkowie, a także zaufania i przyjaźni. Każda rocznica jest świetną okazją do świętowania 
i złożenia najserdeczniejszych życzeń i tak się stało również podczas majowego Jubileuszu. zgodnie z polską tradycją nie tylko 
sam ślub i wesele są wyjątkowymi wydarzeniami. równie ważne są również jego rocznice, które są świetną okazją do zorganizo-
wania rodzinnego spotkania, na którym pojawiają się nawet dawno niewidziani krewni, ale i zaproszeni goście. z okazji święto-
wania rocznicy śluby bliscy składają małżeństwu życzenia, wręczają prezenty, wspólnie wspominają poprzednie rocznice. 

Dostojni Jubilaci  Teresa i Jan Gubernatowie z dziećmi.
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wywiAd Z jAkuBEm mArć (8 lat), 
PrzYszłYm restauratorem gminY Prusice
Agnieszka: Restauracja „Nadziewane sma-
kołyki” – skąd taki pomysł na taką firmę?
Jakub: od dawna mama zaczęła mi robić 
pyszne dania i to mnie zachęciło.

A: A co mama gotowała?
J: Pizze, ziemniaki, nie pamiętam wszystkie-
go.

A: Rozumiem że Twoje marzenie to być ku-
charzem?
J: zdecydowanie tak.

A: Smakołyki nie kojarzą mi się z pizzą i nie 
kojarzą mi się też z ziemniakami. Smakołyki 
kojarzą mi się ze słodkim. Co Ty na to?
J: smakołyki nie muszą być koniecznie słod-
kie, mogą być różne dania, niekoniecznie 
słodkie. skoro to mają być nadziewane sma-
kołyki to mi się kojarzy, np. pizza, nadziewa-
na jest sosem.

A: Rozumiem. Powiedz czy to właśnie tutaj  
w Prusicach chciałbyś otworzyć  taką firmę?
J: do końca to jeszcze nie wiem gdzie ją ot-
worzę, ale myślę, że w Prusicach.

A: Myślałeś, że ona powinna się znaleźć  
w tym pięknym miejscu w którym jesteśmy,  
w okolicach ratusza i rynku? A może gdzieś 
na uboczu bliżej domu?
J: gdzieś w starym domu.

A: Czyli to będzie coś z większym rozma-
chem
J: tak.

A: A skoro chcesz być takim biznesmanem to 
skąd weźmiesz pieniądze na to?
J: Hmmm, to jest dobre pytanie. Jak otworzę 
już tą restaurację to pewnie będę spłacał kre-
dyty. Klienci tam mi mają płacić za jedzenie, 
to ja będę miał na kredyt.

A: Dobry plan, prawdziwy biznesplan. Po-
wiedz mi, ale to jest moment kiedy ta Two-
ja restauracja, kiedy te Twoje Nadziewane 
Smakołyki już działają, kiedy Ty już tam 
jesteś szefem, masz swoich ludzi do pracy, 
masz już kredyt, otworzyłeś biznes, ludzie 
przychodzą…
J: najpierw musiałbym dać ogłoszenia, że ot-
wieram.

A: Ale żeby to wszystko zrobić, wyremonto-
wać ten dom i rozpocząć działalność, musisz 
mieć na to pieniądze
J: wiem, mój tata pracuje, więc zawsze może 
mi pożyczyć trochę pieniędzy.

A: Rozumiem, że najpierw się zapożyczasz,  
otwierasz restaurację a później spłacasz  
i tatę i bank.  
J: tak.

A: I kogo będziesz tam zatrudniał, może ko-
legów?
J:  Każdego mogę zatrudnić, kto umie goto-
wać … tak do końca to nie wiem, ale moim 
wspólnikiem mógłby być kolega antek, a za 
wystrój byłby odpowiedzialny kolega Kuba.

A: Wiek, w którym chciałbyś to osiągnąć? Być 
już biznesmanem?
J: 16 lat.

A: Ale poczekaj, 16 lat to jest liceum. I w lice-
um już chcesz  biznes?
J: Yhy …chyba tak.

A: Myślisz, że szesnastolatek dostanie kre-
dyt?
J: myślę, że tak, mam własne konto w banku.

A: A nie sądzisz, że powinieneś osiągnąć do-
rosłość?
J: Będę na rodziców brał kredyt i potem po-
mogą mi pewnie go spłacić.

A: To co na to mama? 
Pani Jowito: Proszę skomentować czy ten 
plan syna jest do zrealizowania? Czy tato 
pożyczy pieniądze? Czy będziecie wspierać 
syna? Kredyty na Państwa…?
mama Jakuba: Pewnie, że się uda. teraz, cze-
kamy, aż skończymy budować dom, żeby 
zacząć finansować restaurację. na posesji 

babci jest dom, w którym nikt nie mieszka, 
do remontu, ale jest piękny w środku. Jakub 
chciałby go wyremontować. na dole restau-
racja, a na górze pokoje gościnne. Jest tak 
ładnie zrobiony z piwniczką na wino. Jak 
babcia powiedziała kiedyś, że sprzeda ten 
dom, to Kuba powiedział, że on tam otworzy 
restaurację.

A: Jakub, to jeszcze mi teraz powiedz jaki bę-
dzie adres tych Twoich Nadziewanych Sma-
kołyków.
J: Kolejowa 13.

wywiad zakończymy zapraszając już za 6 lat 
na Kolejową 13 

J: Jeszcze powiem dla kogo będzie ta restau-
racja. Będą mogli przychodzić dorośli, dzieci, 
będzie specjalny kącik dla dzieci i oczywiście 
zwierzęta. Będzie specjalne miejsce dla zwie-
rząt. Będę dawał im wodę, karmę dla psów, 
karmę dla kotów .

A: To będzie piękne miejsce. Dziękuję Ci ser-
decznie za udzielenie wywiadu. 
Powodzenia.

AP

Jakub w Kąciku Małego Mieszkańca po udzielonym wywiadzie.

Rysunek Nadziewanych Smakołyków.

Jakub Marć ze swoim projektem restauracji odwiedził Burmistrza Igora Bandrowicza

jęZyk chiński w szKołacH
trzy szkoły z terenu gminy Prusice przy współ-
pracy z instytutem Konfucjusza z wrocławia 
przystąpiły do programu nauki języka chiń-
skiego. od września lekcje języka chińskiego 
będą prowadzone przez lektorki chińskie, 
które specjalnie zostały oddelegowane do 
nauczania na terenie naszej gminy. 

Po roku nauki dzieci przystąpią do egzaminu 
Yct ( Youth chinese test) w instytucje Kon-
fucjusza. test, który upoważnia do dwutygo-
dniowego wyjazdu do Xiamen na dalszy kurs 
języka i zdobycia kolejnego poziomu wiedzy 
2 Yct. Wszyscy uczniowie pilnie poznawali tajniki pisania liter i słów w języku chińskim

gmina Prusice chce kształcić wychowanków 
swoich szkół nie tylko w standardowych 
językach, ale wychodzi również naprze-
ciw oczekiwaniom obecnego rynku pracy, 
wprowadzając do szkół podstawy języka 
chińskiego. 

w dniu dziecka zostały poprowadzone 
pierwsze warsztaty zachęcające do nauki 
tego języka w szkołach. 

29 uczniów z trzech szkół Gminy Prusice otrzymało w czwartek 22 czerwca 2017 roku 
podczas gali w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym z rąk Burmistrza Igora Bandrowi-
cza oraz Dyrektorów Szkół i Radnych Miasta i Gminy Prusice Nagrody Burmistrza oraz 
listy gratulacyjne za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz ciężką pracę w roku szkolnym 
2016/2017. Nagrodzeni zostali również brązowi medaliści z USA, czyli 7 osobowa Druży-
na Kangurowców. 

NAGrody BurmisTrZA
dLa naJLePszYcH uczniów 
ZOSTAły WRęCZOnE

„Hermann Hesse mawiał, że można być bar-
dzo mądrym zupełnie bez nauki, zaś Lew toł-
stoj, że nauka to pokarm dla rozumu”… tymi 
słowami rozpoczęto czwartkową uroczystość 
dla najlepszych uczniów gminy Prusice. na 
galę przybyli Burmistrz miasta i gminy Pru-
sice igor Bandrowicz, Przewodniczący rady 
miasta i gminy Prusice zbigniew ziomek 
wraz z radnymi miasta i gminy Prusice, dy-
rektorzy szkół: dorota Borowiecka, andrzej 
grzegorzewicz oraz mariusz Kiepul, a także 
rodzicie, oraz ci dla których, tą uroczystość 
zorganizowano – uczniowie. 

nagrody Burmistrza z rąk Burmistrza igora 
Bandrowicza, dyrektorów szkół oraz radnych 
za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 
2016/2017 otrzymali: 

Zespół szkół w Prusicach: elżbieta utko, 
zofia sarnecka, weronika Karczowska, rafał 
Poddębniak, michał wołczański, tomasz woł-
czański oraz Paweł szewczyk. 

szkoła Podstawowa w Piotrkowicach: wik-
toria wilk, zofia sornat,  oliwia sobowiec, ni-
kola sobowiec oraz amelia sobowiec. 

Burmistrz Igor Bandrowicz nagrodził w trakcie gali brązowych medalistów z USA, czyli 7 osobową Drużynę Kangurowców.

W uroczystości wzięli udział również rodzice

szkoła Podstawowa w skokowej: szymon 
stachurski, magdalena gaczyńska, Julia ga-
włowska, sara gruszczyńska, emilia Krasuska, 
Lena Fortuna, amelia gawłowska, milena 
Kardacz, zuzanna makówka, Julia olak, do-
rota duda, sabina duda, Julia Lewandowska, 
aleksandra Pater, wiktoria romańczuk, Kali-
na rzepka oraz natalia wilk 

Burmistrz podczas gali wręczył również na-
grody drużynie Kangurowców, która osiąg-
nęła tak wysoki wynik na Światowej olimpia-
dzie Kreatywności w usa,  a także promowała 

gminę Prusice. wśród nagrodzonych znala-
zła się oczywiście cała „brązowa” siódemka: 
magdalena gaczyńska, sara gruszczyńska, 
emilia Krasuska, Julia gawłowska, 
Judyta szymczyszyn, alicja żukowska oraz 
mateusz muszyński. 

– Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gra-
tuluję, życzę dalszych sukcesów, a także uda-
nych wakacji i naładowania „akumulatorów” 
na nowy rok szkolny – dodał na zakończenie 
włodarz gminy. 

Dorota Leń

Najlepsi uczniowie ze szkół Gminy Prusice otrzymali Nagrody Burmistrza oraz listy gratulacyjne 
za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz ciężką pracę w roku szkolnym 2016/2017.
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Powstała GmiNNA EwidENcjA ZAByTków gminY Prusice
Burmistrz miasta i Gminy Prusice igor 
Bandrowicz informuje, iż Zarządzeniem 
Nr 35/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku 
została przyjęta Gminna Ewidencja Zabyt-
ków Gminy Prusice w formie zbioru kart 
adresowych dla obiektów architektury 
oraz stanowisk archeologicznych z terenu 
Gminy Prusice. 

gminna ewidencja zabytków gminy Prusice 
zostaje podana do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej www.bip.prusice.pl 
w zakładce moja sprawa/ochrona zabytków 
(http://bip.prusice.pl/article/id,392.html),  
dostępna jest również dla mieszkańców  
w wersji papierowej na stanowisku ds. zamó-
wień publicznych, inwestycji i ochrony za-
bytków (pokój nr 15 urzędu miasta i gminy 
w Prusicach) oraz w gminnej Bibliotece Pub-
licznej „multiteka”.

ochrona zabytków, które znajdują się na tere-
nie gminy należy do obowiązków samorządu 

lokalnego. zadania stojące przed organami 
administracji publicznej zawiera art. 4 usta-
wy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. dz. u. 
z 2014r., poz. 1446). gminy mają obowiązek 
dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych umożliwiają-
cych trwałe zachowanie zabytków oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapo-
biegać „zagrożeniom mogącym spowodo-
wać uszczerbek dla wartości zabytków”. 

Jednym z obowiązków nałożonych przez 
ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań 
ochronnych w planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz przy kształtowa-
niu środowiska”. temu zadaniu ma służyć 
gminna ewidencja zabytków, o której jest 
mowa w artykule 22 w/w ustawy. Punkt  
4 tego artykułu mówi: „wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) prowadzi gminną ewidencję 
zabytków w formie zbioru kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy”. 
Burmistrz zobligowany został do wykona-

nia gminnej ewidencji zabytków w terminie 
3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 
18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (dz.u. z 2010 roku, 
nr 75, poz.474).

w związku z powyższym na podstawie „wy-
kazu obiektów w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków oraz wpisanych do rejestru za-
bytków”, wytycznych dolnośląskiego Kon-
serwatora zabytków oraz przeprowadzenia 
wizji lokalnej w terenie przez Firmę Jakub 
danielski ul. sarnicka 22/4 50-503 wrocław, 
została wykonana gminna ewidencja za-
bytków gminy Prusice, którą po pozytywnej 
opinii dolnośląskiego Konserwatora zabyt-
ków Burmistrz miasta i gminy Prusice przyjął  
w/w zarządzeniem.

Ponadto informujemy, iż w uzasadnionych 
sytuacjach właściciel nieruchomości może 
zwrócić się do dolnośląskiego Konserwatora 
zabytków za pośrednictwem Burmistrza mia-

sta i gminy Prusice z pisemnym wnioskiem 
(zawierającym uzasadnienie) o dokonanie 
wykreślenia obiektu w w/w dokumentu.

Jeden z czołowych, reprezentacyjnych zabytków gminy 
wpisany do rejestru zabytków.

miEsZkAńcy BorówkA 
w odwiedzinacH w senacie
sołtys wsi Borówek czesław suchacki 
wraz z przedstawicielami wsi stanisła-
wem chmielewskim i janem Nóżką w po-
niedziałek 19 czerwca 2017 roku uczest-
niczył w senacie w konferencji „Aktywne 
sołectwa – obywatelskie społeczeństwo” 
oraz w uroczystej gali 15. edycji konkursu 
„sołtys roku 2016”. 

spotkanie zostało zorganizowane przez re-
dakcję „gazety sołeckiej” i Krajowe stowa-
rzyszenie sołtysów oraz Komisję samorządu 
terytorialnego i administracji Państwowej 
oraz Komisję rolnictwa i rozwoju wsi.

Pieszo, Biegiem, z KiJKami i na rowerze … 
Po PóŁNocNym cENTrum rowErowym dolNEGo ślĄskA
mieszkańcy Gminy Prusice wspólnie  
z mieszkańcami z Gminy wołów, Żmigród  
i milicz złożyli projekt pn. „Pieszo, bie-
giem, z kijkami i na rowerze …po Pół-
nocnym centrum rowerowym dolnego 
śląska” w ramach Programu „AkTywNy 
dolNy ślĄsk – BudŻET sPorTowo – Tu-
rysTycZNy”. 

na zgłoszone projekty będzie można głoso-
wać w terminie od 17.07 – 30.07 2017.

Już dzisiaj wszystkich zachęcamy do popar-
cia naszego cyklu imprez sportowo – tury-
stycznych składających się z 16 wydarzeń  
w czterech blokach: na pieszo, biegiem, z kij-
kami i na rowerze. 

więcej o projekcie można przeczytać: 

https://aktywny.dolnyslask.pl/
budzet/projekt/43

trwają Prace nad Strategią rowerową 
dlA PóŁNocNEj cZęści dolNEGo ślĄskA
w środę 21 czerwca 2017 roku przedstawiciele urzędu miasta i Gminy w Prusicach 
uczestniczyli w żmigrodzkiej baszcie w ii spotkaniu grupy roboczej tworzącej stra-
tegię rozwoju i Promocji Turystyki rowerowej na obszarze Północnej części dolnego 
śląska, zorganizowanym przez stowarzyszenie Gmin Turystycznych wzgórz Trzebni-
ckich i doliny Baryczy.

strategia rowerowa jest tworzona dla sa-
morządów, które będą tworzyć Północne 
centrum rowerowe dolnego Śląska, czyli 
dla następujących gmin: Prusic, cieszków, 
dobroszyce, Krośnice, milicz, twardogóra, 
wisznia mała, wołów, zawonia, żmigród 
oraz powiaty trzebnicki i górowski.

Podczas spotkania zostały przeanalizowane 
zasoby przydatne do promocji rekreacji i tu-
rystyki rowerowej na naszym obszarze, moc-
ne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla 
planów stowarzyszenia. wstępnie została 
określona wizja regionu, czyli dobre wypro-
mowanie destynacji dla wszystkich miłoś-

ników dwóch kółek z bogatą i różnorodną 
infrastrukturą rowerową i turystyczną.

Kolejne spotkanie robocze będzie miało 
miejsce 13 września 2017 roku.

roweloVe PruSice
Na terenie Gminy Prusice w maju 2017 roku zostało zawiązane nowe stowarzyszenie o na-
zwie RoweLove Prusice. Organizacja powstało z inicjatywy jego członków, w którego skład 
wchodzą prezes Klaudia Tarnowska oraz wiceprezes Daniela Bacańska oraz członkowie 
zarządu Kamil Leśniak i Wiktor Lubieniecki. 

stowarzyszenie będzie działało dla wszystkich mieszkańców gminy Prusice, więc każdy bę-
dzie mógł aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez członków sto-
warzyszenia. 

Głównymi celami są:

• rozwijanie aktywności społecznej i postaw prospołecznych, 
• szerzenie oświaty zdrowotnej i zdrowego stylu życia, 
• rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju i za granicą, 
• poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprez o charakterze sportowym, 

rekreacyjnym, edukacyjnym, ekologicznym i turystycznym, 
• rozwijanie kontaktów międzykulturowych,
• aktywizacja dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych i niepełnosprawnych,
• rozwijanie wrażliwości ekologicznej.

serdecznie zapraszamy wszystkie osoby prowadzące aktywny tryb życia do spędzania go 
wspólnie ze stowarzyszeniem roweLove Prusice. 

hisTorycZNy AwANs orŁA PrusicE 
W sobotę 10 czerwca 2017 roku w Sędzicach „Orzeł” Prusice rozegrał przedostatni mecz 
rundy wiosennej z Victorią Zawonia. Podczas tych rozgrywek został osiągnięty cel Klubu 
dla drużyny Seniorów – wygrać i przypieczętować awans. Mecz w niedzielę 17 czerwca 
2017 roku z drużyną Widawa Kiełczów przed prusicką publicznością, był już tylko „formal-
nością”, jednak kończąc go wynikiem 14:3 drużyna Orła potwierdziła, że Okręgówka im 
się należy. 

do okręGówki
mecz w sędzicach dostarczył wiele emocji. 
oba zespoły grały na wysokim poziomie, po-
mimo wyrównanej gry „orzeł” Prusice poko-
nał Victorię zawonia wynikiem 5:3. na koniec 
prusicka drużyna, już przed własną publicz-
nością zmierzyła się z piłkarzami z widawy 
Kiełczów, których pewnie pokonała, wygry-
wając 14:3. 

Jest to niewątpliwie historyczny awans w ka-
rierze drużyny, do którego dążyła od długie-
go czasu. takie osiągnięcie mogłoby nie mieć 
miejsca gdyby nie pomoc finansowa i wspar-
cie kibiców. 

– Od dłuższego czasu walczyliśmy o to, aby 
nasza drużyna zdobyła awans i dostała się 
do klasy „O”. To zwycięstwo jest dla nas wielką 
szansą w dalszej karierze. Dzięki regularnym 
treningom i ciężkiej pracy zawodników pod 
opieką trenera udało się osiągnąć zamierzony 
cel. W imieniu całego Zarządu i zespołu chciał-

Orzeł Prusice w ostatnim meczu w A-klasie pokonał pewnie Widawę Kiełczów wynikiem 14:3 i potwierdził,  
że awans do Okręgówki się należy

bym podziękować za wsparcie finansowe 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice Igorowi 
Bandrowiczowi oraz wszystkim sponsorom, 
a także kibicom za czynny udział w naszych 
rozgrywkach. Dołożymy wszelkich starań, aby 
wywalczony awans był dobrze wykorzystany  
i przyniósł dalsze sukcesy  – powiedział jeden 
z zawodników i członek zarządu, andrzej Ba-
cański.

Historycznego awansu prusickiej drużynie 
do okręgówki pogratulował Burmistrz mia-
sta i gminy Prusice igor Bandrowicz, sekre-
tarz miasta i gminy Prusice grzegorz terebun 
oraz dyrektor gminnego ośrodka Kultury  
i sportu w Prusicach Paweł grzyb. drużyna 
otrzymała również statuetki i Puchar. 

Serdecznie gratulujemy awansu drużynie  
i życzymy kolejnych.

Pamiątkowe zdjęcie szczęśliwej drużyny

Radość piłkarzy z awansu jest wielka

Gratulacje drużynie MKS Orzeł Prusice złożyli: 
Burmistrz Igor Bandrowicz, Sekretarz Grzegorz Terebun 

oraz Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb
Awans do okręgówki to historyczne wydarzenie 
dla prusickiej drużyny
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lks dolPAsZ skokowA 
ŚwiĘtował JuBiLeusz 65-Lecia
15 czerwca 2017 Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa świętował 65-lecie założenia. 
Obchody były wspaniałą okazją do wspominania całej działalności Klubu. Uroczystość od-
była się na boisku sportowym w Skokowej, właśnie z tym miejscem Klub jest szczególnie 
związany.

wczesnym popołudniem przeprowadzono 
turniej drużyn młodzieżowych – od Bam-
Binosa do Juniora. Po tych rozgrywkach 
odbył się sKoKowsKi turBo KozaK – kon-
kurencje piłkarskie dla dzieci i młodzieży, na-
stępnie mecz dolpasz 1985 vs dolpasz 2017, 
a po nim Quiz wiedzy o skokowskiej piłce 
nożnej.

świętowanie czas zacząć

oficjalne obchody 65-lecia Klubu rozpoczęto 
o godz. 19, zainaugurował je Prezes zarządu 
LKs dolpasz skokowa, Paweł grzyb, słowami:

„Witam serdecznie całą rodzinę Dolpaszu Sko-
kowa, wszystkich działaczy, piłkarzy i kibiców, 
ale także naszych przyjaciół, którzy również 
przybyli tutaj do nas, aby razem z nami święto-
wać bardzo ważny jubileusz.

Choć nasz klub w przeszłości miał różne nazwy 
to zawsze miał jedną duszę, tworzoną przez 
wysiłek wielu pokoleń działaczy i piłkarzy, któ-
rych serca zawsze biły dla tego klubu.

Gdy w 1952 roku mieszkańcy, którzy zakładali 
nasz klub, pewnie nie byli w tamtych czasach 
świadomi tego, że klub przetrwa 65 lat. 

W drużynie jest moc… czyli 65 lat LKS Dolpasz Skokowa

Ja natomiast, jestem pewny tego, że po 65 la-
tach na pewno nie mamy się czego wstydzić. 
Powiem więcej, jestem dumny z tego, że nasz 
klub ciągle się rozwija czego najlepszym do-
wodem jest ilość wychowanków grających  
w innych klubach i nasza młodzież, którą dzi-
siaj mogliście Państwo zobaczyć w akcji, kiedy 
150 dzieciaków z naszych wszystkich drużyn 
młodzieżowych dawało na naszym boisku po-
kaz swoich umiejętności i dobrej zabawy.

To jest przyszłość naszego klubu, która gorąco 
w to wierzę, w przyszłości będzie świętować 
kolejne sukcesy i o wiele większe jubileusze niż 
65 lat. 

Okres 65 lat bogatej tradycji sportowej, to wy-
siłek wielu pokoleń działaczy, zawodników, tre-
nerów i osób tworzących niepowtarzalną at-
mosferę wokół klubu piłkarskiego w Skokowej. 
Chcielibyśmy teraz jako Zarząd LKS Dolpasz 

Skokowa, w którym oprócz mnie jest Artur Ba-
giński, Kamil Leśniak, Mariusz Kiepul, Czesław 
Suchacki i Jarosław Kikut wręczyć pamiątkowe 
odznaczenia, ludziom, którzy w historii nasze-
go klubu wyjątkowo się dla niego zasłużyli”.

w gronie osób oznaczonych przez zarząd, 
jako zasłużonych dla LKs dolpasz skokowa 
znaleźli się: rafał dzik, Zenon dziekański, 
julian leśniak, marcin Bandrowicz, cze-
sław kusztelak, roman kiepul, robert Za-
krawacz, władysław suchacki, mirosław 
Nowak, waldemar Butrak, mirosław Tro-
jan i władysław Zieliński. 

uroczyste obchody 65-lecia klubu

– Dzięki wsparciu ze strony Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach udało 
się nam, jako Zarządowi LKS Dolpasz Skoko-

wa zorganizować naprawdę fajne obchody 
65-lecia istnienia naszego klubu. Staraliśmy 
się zorganizować tę imprezę w jak najlepszej 
atmosferze, ponieważ zależy nam na tym, aby 
Dolpasz jednoczył mieszkańców Skokowej  
i okolicy. Zaprosiliśmy około 200 gości, wśród 
których znaleźli się obecni i byli działacze, piłka-
rze, trenerzy i kibice naszego klubu, ale też nasi 
przyjaciele ze środowiska piłkarskiego i nie tyl-
ko. Każdy z gości otrzymał od nas paczkę z pa-
miątkowymi gadżetami z okazji 65-lecia. Nasz 
klub obecnie liczy 200 zawodników, z czego 
150 piłkarzy gra w drużynach młodzieżowych. 
Wszystkie nasze drużyny można było zobaczyć 
podczas naszego jubileuszu w akcji na boisku 
z finałowym meczem pomiędzy Seniorami  
a Oldboyami, który zakończył się zwycięstwem 
Seniorów czyli naszego Dolpaszu 2017. 

wiElkiE dZiękuję dlA BurmisTrZA 
iGorA BANdrowicZA 

Paweł grzyb, jako przedstawiciel i Prezes za-
rządu razem z rafałem dzikiem, przedstawi-
cielem kibiców i tomkiem Figurą, przedstawi-
cielem piłkarzy złożyli Burmistrzowi igorowi 
Bandrowiczowi specjalne podziękowanie za 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz otrzymał specjalne podziękowania od Klubu

Rafał Zagórski na ręce na ręce Prezesa Dolpaszu Pawła Grzyba złożył podziękowania 
w imieniu Prezesa DZPN Andrzeja Padewskiego

to, że zawsze wspierał Klub i że zawsze, było 
można na niego liczyć, nawet w czasie kiedy 
nie był jeszcze Burmistrzem. 

– Doskonale pamiętam jak z Rafałem Dzikiem 
8 lat temu, kiedy on był Prezesem, a ja człon-
kiem zarządu walczyliśmy o istnienie naszego 
klubu. Nie sądziliśmy wtedy, że będziemy mogli 
w przyszłości w ogóle obchodzić nasze jubile-
usze i rozwijać klub, który w 2017 roku będzie 
liczył 200 zawodników. Igor zawsze nas wspie-
rał, a my potrafiliśmy jego wsparcie odpowied-
nio wykorzystać. Nie da się też ukryć jak sport 
w naszej Gminie za kadencji Igora ogromnie 
się rozwinął co widać po sukcesach sporto-
wych innych klubów z naszej Gminy oraz po-
prawiającej się z roku na rok infrastrukturze 
sportowej” – powiedział Prezes LKs dolpasz 
skokowa Paweł grzyb.

odznaczenia od dolnośląskiego 
Zrzeszenia lZs

andrzej cywiński reprezentujący dolnoślą-
skie zrzeszenie Ludowych zespołów spor-
towych, odznaczył odznakami członków 
zarządu Klubu: Pawła grzyba, artura Bagiń-

skiego, Kamila Leśniaka, mariusza Kiepula, 
Jarosława Kikuta i czesława suchackiego 
oraz złotą odznaką igora Bandrowicza.

Gratulacje od Burmistrza

Po przemówieniu Prezesa LKs dolpasz sko-
kowa i andrzeja cywińskiego, głos zabrał 
Burmistrz miasta i gminy Prusice, który także 
wyraził swój zachwyt z okazji tak wspania-
łego jubileuszu. Podziękował założycielom  
i wszystkim osobom zaangażowanym w dzia-
łalność LKs dolpasz skokowa. 

– Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa to 
wspaniała inicjatywa, a wspanialsze jest jesz-
cze to, że trwa przez tyle lat i mam zaszczyt być 
członkiem tego Klubu. 65-lecie Klubu to powód 
do dumy i radości. Ja z tego miejsca serdecznie 
dziękuję, gratuluję i wierzę w to, że LKS Dolpasz 
Skokowa jeszcze wiele razy będzie świętował 

swoje jubileusze. Życzę dalszych sukcesów  
w szkoleniu i wychowaniu kolejnych pokoleń 
młodych piłkarzy – zaznaczył włodarz gminy 
Prusice

na 65-leciu LKs dolpasz skokowa był obecny 
również w podwójnej roli członek zarządu 
dzPn i Prezes Klubu Piast żmigród rafał za-
górski, który wręczył dla klubu ze skokowej 
w imieniu Prezesa dzPn andrzeja Padew-
skiego pamiątkowe podziękowanie na ręce 
Prezesa dolpaszu Pawła grzyba.

w programie przewidziano również zaba-
wę taneczną, w przerwie której kibice LKs 
dolpasz skokowa zaprezentowali wspaniałą 
niespodziankę, która na długo pozostanie 
w pamięci uczestników tego wspaniałego 
jubileuszu. to był niewątpliwie piękny i emo-
cjonujący dzień, który zapisze się na kartach 
historii LKs dolpasz skokowa.

Dolpasz Skokowa prowadził wiele drużyn piłkarskich

Obecnie wszystkie drużyny klubu liczą 200 zawodników, w tym również dziewczyny

Młodzi piłkarze Dolpaszu otrzymali pamiątkowe medale

Od niedawna Klub LKS Dolpasz Skokowa prowadzi sekcję dla dziewczynek, 
która cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych piłkarek

Kibice LKS Dolpasz Skokowa w trakcie imprezy „zgotowali” niecodzienną niespodziankę zgromadzonym na Stadionie przy Prusickiej
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breSna brzeźno 
awansowała do B–KLasY
Historycznego osiągnięcia dokonali piłkarze 
drużyny Bresna Brzeźno, którzy zwycięsko 
wyszli z klasy c, grupa trzebnica i awanso-
wali do klasy B, gdzie w sierpniu rozpoczną 
rozgrywki w sezonie 2017/2018. drużynie 
z Brzeźna gratulacje za sukces złożył Bur-
mistrz miasta i gminy Prusice igor Bandro-
wicz, który wręczył zwycięski Puchar z okazji 
awansu.

Bresna Brzeźno awansowała do B-klasy
Burmistrz Igor Bandrowicz wręczył drużynie 

pamiątkowy Puchar z okazji historycznego awansu 

UCZyLI SIę OD 
misTrZów siATkówki
w środę 21 czerwca 2017 roku Zespół 
szkół w Prusicach oraz orlik w skokowej 
odwiedzili wyśmienici goście. 

na zaproszenie Burmistrza miasta i gmi-
ny Prusice igora Bandrowicza do naszej 
gminy przyjechali najlepsi siatkarze kadry 

narodowej: łukasz Kadziewicz oraz Paweł 
siezieniewski w ramach akademii siatków-
ki. uczniowie podczas lekcji z mistrzami 
sprawdzali swoje zdolności siatkarskie oraz 
poznawali najważniejsze triki sportowe od 
zawodowców.

Uroczystego otwarcia spotkanie z siatkarzami w Zespole Szkół w Prusicach dokonali 
Sekretarz Miasta i Gminy Grzegorz Terebun oraz Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb

Lekcje z Mistrzami kadry narodowej odbyły się także na Orliku w Skokowej

Uczniowie Zespołu Szkół w Prusicach poznawali tajniki siatkówki od najlepszych…
czyli Łukasza Kadziewicza i Pawła Siezieniewskieg

Podczas zajęć z siatkarzami uczniów czekał ciężki trening

Prusicki sZlAk roZBójNików  
zdobyty!
150 uczestników, trzy interesujące trasy z niespodziankami, wyjątkowy klimat, su-
per atmosfera, wyzwania dla całej rodziny, ciekawe widoki i wspaniała pogoda…  
tak w skrócie można podsumować kurzbach Tropy reaktywacja – rajd na orientację 
„szlakiem Prusickich rozbójników”, który odbył się w niedzielę 25 czerwca 2017 roku. 

150 ochotników zgłosiło się na rajd na orientację „Szlakiem Prusickich Rozbójników”

Jednym z punktów na trasie rajdu 
były odwiedziny na Wieży prusickiego Ratusza

Wiele niespodzianek na uczestników czekało na trasie

Najmłodszą uczestniczką rajdu była Nina Noga (4 miesiące) Najstarsza uczestniczka to Janina Słota (68 lat)

Najmłodszym uczestnikiem okazał się 2-letni Krzyś Nowacki Najstarszy uczestnik to Józef Ciesielski (73 lata)

Trasę pieszą Rzezimieszek (10-15 km) najszybciej pokonali Renata i Ala Bagińska Filip Mierzwa 3 godz 11min,  
jako drudzy byli Grzegorz i Eryk Wysopal 3 godz 12 min, a trzeci był Bogusław Sobala 3godz 13 min

Zakapior – trasa piesza 20-25 km najszybciej z czasem 3 godz. 53 min pokonał Piotr Bąk,  
2 miejsce zajął Peleton Bike Team 4 godz. 39 min, a 3 miejsce należało do Wro Team 5 godz.18 min

Rowerowy Prawdziwy Zbój liczący 40 km jako pierwszy zdobyły Pomarańczowe Szerszenie 4 godz. 59 min, 
2. Włóczykij Smolec 5 godz.  38 min i 3. Wacława Piskula 5 godz. 53 min






