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W Skokowej powstanie
miejsce spotkań

na inwestycje drogowe
Gmina Prusice cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej
oczekiwane inwestycje przez
mieszkańców Gminy Prusice.
Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku na
terenie Gminy realizowane są
remonty dróg, wśród których
znalazła się droga powiatowa
w Kaszycach Wielkich oraz ul.
Kaszycka, Kolejowa i Powstańców Śląskich w Prusicach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie
ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Teresą Czaniecką
w czwartek 8 października
2015 roku w obecności Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej
i Dyrektora Wydziału Obsza-

rów Wiejskich Pawła Czyszczonia podpisali umowę na dotację
dla Gminy Prusice w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2015” na realizację zadania pn. „Budowa wiaty wraz
z wyposażeniem w miejscowości Skokowa” .
Więcej str.11

Strupina – II Najpiękniejszą
Wsią Dolnego Śląska

Więcej str. 6

Warto wybrać tych co zmieniają Gminę
i dbają o interesy Mieszkańców!
Budowa drogi ekspresowej S 5,
wyremontowane oraz zmodernizowane drogi i chodniki gminne
oraz powiatowe, zrewitalizowany Rynek i Ratusz w Prusicach,
nowe punkty przedszkolne w Skokowej, Brzeźnie i Strupinie, budowa Orlików w Prusicach, w Skokowej i w Pawłowie Trzebnickim,
budowa boisk wielofunkcyjnych,
budowa Gminnej Biblioteki Publicznej – Multiteki w Prusicach,
powstanie strefy ekonomicznej
we Wszemirowie oraz rozwój gospodarczy gminy, a także pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
na szereg zadań… to niektóre
z wielu działań i inwestycji zrealizowanych przez minione 8 lat
rządów Platformy Obywatelskiej
na terenie Powiatu Trzebnickiego
przy dobrej współpracy z władzami samorządowymi w gminach
oraz z władzami samorządowymi na wyższych szczeblach, jak
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski
Urząd Wojewódzki czy też Ministerstwa.

Więcej str. 10

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Prusice
Więcej str. 18 -19

Nowoczesne lekcje z iPadami

Dzięki owocnej współpracy z samorządowcami Platformy Obywatelskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego tak się zmieniły Prusice.
Więcej str. 4–5

Gmina Prusice
przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl

www.geoprusice.pl

www.nieruchomości.prusice.pl

www.sms.prusice.pl
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Wyzwania stojące przed Prusicami
w najbliższych latach

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania
od Mieszkańców całej Gminy.
Jak sam informuje, będzie odpowiadał na nie
w możliwie szybkim czasie.

Znam doskonale problemy
z jakimi borykają się Mieszkańcy Prusic i całej Gminy, gdyż
od lat spotykam się z lokalnymi samorządowcami na czele
z Burmistrzem Miasta i Gminy
Prusice Igorem Bandrowiczem
i samymi mieszkańcami. Zdaje sobie sprawę przed jakimi

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

wyzwaniami w najbliższych
latach stoi cała gmina i co musimy zrobić by podnieść jakość
życia jej mieszkańcom.
Kluczowy w rozwoju całej
gminy Prusice jest transport
i szybkie skomunikowanie
Prusic z Wrocławiem, zarówno

poprzez stworzenie dróg dla
komunikacji indywidualnej, jak
i zapewnienie transportu zbiorowego.
Jeśli chodzi o ten pierwszy, to
w dużym stopniu problem rozwiąże powstająca droga S5, która znacznie skróci czas dojazdu
do stolicy województwa. Umo-

Kontakt do Burmistrza :
tel. 71 312 62 24, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl, GG: 3207895
Michał Jaros Poseł na Sejm RP i Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz rozmawiają na temat
inwestycji na terenie Gminy Prusice

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Informatyk
Paweł Grzyb p.grzyb@prusice.pl
Bartosz Kurzepa b.kurzepa@prusice.pl

Prusice 55-110, Rynek 1, tel. 71 312 62 24, fax: 71 312 62 29, e-mail:prusice@prusice.pl
Burmistrz Igor Bandrowicz tel. w.66 i.bandrowicz@prusice.pl
Sekretarz Grzegorz Terebun tel. w. 65 g.terebun@prusice.pl
Skarbnik Teresa Czaniecka tel. w.45 t.czaniecka@prusice.pl
Księgowość:
Magdalena Żyża w.51 m.zyza@prusice.pl
Barbara Piotrowska w.51 b.piotrowska@prusice.pl
Natalia Wlazło w.51 n.wlazlo@prusice.pl

Kadry
Bożena Hrycak w.46 b.hrycak@prusice.pl

Nieruchomości
Adela Socha w.42 a.socha@prusice.pl

Infrastruktura, Planowanie przestrzenne
Michał Koziński w.87 m.kozinski@prusice.pl

Podatki:
Agnieszka Książek w.53 a.ksiazek@prusice.pl
Barbara Kowalczyk w.72 b.kowalczyk@prusice.pl
Iwona Sowa w.72 i.sowa@prusice.pl
Aleksandra Kiepul w.53 a.kiepul@prusice.pl

Referat Organizacyjny
Biuro Rady: Maria Zientarska w.55 m.zientarska@prusice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Alicja Woźniak w.58 a.wozniak@prusice.pl

Zamówienia publiczne:
Dorota Muszczak w.82 d.muszczak@prusice.pl
Kamil Leśniak w.47 k.lesniak@prusice.pl
Karolina Szachniewicz w.36 k.szachniewicz@prusice.pl
Gospodarka przestrzenna:
Mirosław Janicki w.52 m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota w.52 m.slota@prusice.pl
Gospodarka komunalno – mieszkaniowa:
Krystyna Lis w.50 k.lis@prusice.pl

Sekretariat: w.61, 60; prusice@prusice.pl
Kamila Królik
Danuta Seredyńska
Referat Funduszy Zewnętrznych
Dorota Leń w.86 d.len@prusice.pl
Róża Popielarz w.38 r.popielarz@prusice.pl
Aleksandra Bąk w. 69 a.bak@prusice.pl

Od redakcji …
Z przyjemnością przekazujemy
Mieszkańcom Naszej Gminy
nowy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24.pl”.
Wielkimi krokami nadchodzi niedziela 25 października 2015 roku,
jest to dzień, w którym my, jako
Mieszkańcy Gminy wybierzemy
swoich przedstawicieli do Sejmu
i Senatu RP, którzy przez najbliższe cztery lata będą dbać o nasze
sprawy i interesy.
Ostatnie miesiące w naszej Gminie to szereg inwestycji i działań
na wielu płaszczyznach: infra-

Referat Spraw Obywatelskich
Dorota Karkosz w.56 d.karkosz@prusice.pl
Budownictwo
Sebastian Trojan w.37 s.trojan@prusice.pl
Ochrona Środowiska
Mateusz Wojda w.54 m.wojda@prusice.pl
Anna Cieśla w.54 a.ciesla@prusice.pl

struktura drogowa, infrastruktura sportowa, wydarzenia kulturalne, działania w dziedzinie
edukacji i sportu, a także na terenach wiejskich oraz wiele innych,
o czym warto się przekonać.
W tym numerze mogą Państwo
przeczytać o nowych drogach
i boiskach wielofunkcyjnych
w Gminie Prusice, w wywiadzie
z byłą Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimierą
Rusin dowiedzą się Państwo,
dlaczego warto działać, głównie
na terenach wiejskich. O sukcesie Sołectwa Strupina na arenie Dolnego Śląska, a głównie
tym, co do tego się przyczy-

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień
Lekowych
Jolanta Guzik, 71 312 50 97, w.54 profilaktyka@
prusice.pl
Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych
Maksymilian Szary, w.38 m.szary@prusice.pl

Redaktor Naczelna: Dorota Leń
Nakład wydawnictwa: 4000 egz.

Postępy prac na budowie S5

skład powinna wejść Gmina
Prusice.
Jednym z głównych zadań Wrocławskiego Związku Metropolitalnego będzie stworzenie
sprawnej komunikacji publicznej na terenie całej metropolii.
System musi być spójny i zapewnić mieszkańcom zrzeszonych gmin łatwy dojazd do
Wrocławia, gdzie wielu z nich
pracuje. Dziś rząd Platformy
Obywatelskiej dał narzędzia,

Punkt Informacji Turystycznej
Klaudia Tarnowska w.61, k.tarnowska@prusice.pl
Straż Miejska w. 57, 58, 67, 39
Tomasz Sokołowski – Komendant w.81
Hubert Olszewski – Z-ca Komendanta w.39
Paulina Wojtyra, Agata Chuchrak, Kamil Tomaszek,
Ludwik Cybulski, Beata Czech

niło będzie można przeczytać
w materiale opowiadającym o II
Najpiękniejszej Wsi na Dolnym
Śląsku w 2015 roku. Natomiast
o nowoczesnych i innowacyjnych metodach nauczania
w Szkole Podstawowej w Skokowej mówi artykuł o „nowoczesnych lekcjach z iPadami”.
Ponadto Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Prusice,
a także dowiedzieć się, czym tak
naprawdę jest Gminna Spółka
Wodna w Prusicach.
W tym numerze będzie rów-

nież okazja do przeczytania
i obejrzenia fotorelacji z wydarzeń kulturalno – sportowych i uroczystości szkolnych, które miały miejsce
w ostatnim czasie na terenie
Gminy Prusice.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia
Prusice24.pl.
Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach prasy
lokalnej prosimy o kontakt
z Redakcją pod adresem prusice24@prusice.pl.

Życzymy miłej lektury!!!

STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
Rynek 1, 55-110 Prusice
Tel. 71 312 62 24 wew.86
e-mail: prusice24@prusice.pl

wa na budowę drogi została już
podpisana i z końcem 2017 roku
mieszkańcy będą mogli z niej
skorzystać. Będzie to droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu
w każdym kierunku oraz pasami
awaryjnymi. Zgodnie z przepisami pojedziemy tam z prędkością 120 km na godzinę.
Kolejnym krokiem, który musi
zostać podjęty będzie powołanie Wrocławskiego Związku
Metropolitalnego, w którego

SKŁAD:
Studio Graphito
ul. Dworcowa 52, 55-120 Oborniki Śląskie
Tel. 71 310 21 65, e-mail: graphito@poczta.wp.pl

dzięki którym będziemy mogli
to zrobić.
Ważna jest także modernizacja dróg gminnych i budowa
chodników wzdłuż nich w celu
poprawy bezpieczeństwa –
wspólnie z samorządowcami
będziemy zabiegać o środki,
które pozwolą nam na realizacje
tych projektów.
Niezmiernie ważnymi inwestycjami dla gminy, są także inwestycje w obiekty edukacyjne,
takie jak przedszkola, szkoły
i biblioteki. Problem zbyt małej
liczby miejsc w przedszkolach
musi zostać rozwiązany. W czasie rządów PO w Polsce powstało ponad 5000 przedszkoli. Czas,
by kolejne powstały w Prusicach i na terenie Gminy Prusice.
Jesteśmy w stanie to zrobić.
Modernizacja szkół oraz doposażenie bibliotek, by poprawić
warunki w jakich uczą się dzieci
to kolejny krok modernizacji
kraju.
Prusice to gmina położona
w bardzo dobrej lokalizacji,
obok silnego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego jakim jest Wrocław. Musimy dać jej jednak możliwość,
by mogła ten atut wykorzystać.
Wiele w tym celu udało już się
zrobić. Niektóre procesy dopiero ruszyły i musimy doprowadzić je do końca. Nie warto ich
przerywać.
Michał Jaros, Poseł na Sejm
Rzeczypospltej Polskiej

Spotkanie Posła Michała Jarosa z młodzieżą w ramach Lekcji Samorządności w prusickiej Multitece

Gmina Prusice
przyjazna mieszkancom
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Warto wybrać tych co zmieniają Gminę
i dbają o interesy Mieszkańców!
MD
Budowa drogi ekspresowej S
5, wyremontowane oraz zmodernizowane drogi i chodniki
gminne oraz powiatowe, zrewitalizowany Rynek i Ratusz
w Prusicach, nowe punkty
przedszkolne w Skokowej,
Brzeźnie i Strupinie, budowa Orlików w Prusicach, w Skokowej
i w Pawłowie Trzebnickim, budowa boisk wielofunkcyjnych,
budowa Gminnej Biblioteki Publicznej – Multiteki w Prusicach,
powstanie strefy ekonomicznej
we Wszemirowie oraz rozwój
gospodarczy gminy, a także
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na szereg zadań…
to niektóre z wielu działań i inwestycji zrealizowanych przez
minione 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej na terenie
Powiatu Trzebnickiego przy
dobrej współpracy z władzami
samorządowymi w gminach
oraz z władzami samorządowymi na wyższych szczeblach,
jak Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego,
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
czy też Ministerstwa. Niestety
po wyborach samorządowych
w grudniu 2015 roku wszystko
to się zaczęło zmieniać, gdyż
doszło do sytuacji patowej i do
władzy w Powiecie Trzebnickim
doszedł Starosta, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, a co
za tym idzie, blokujący mimo
swoich zapewnień zrównoważony rozwój powiatu dla Gmin
związanych z Platformą Obywatelską i nie reagujący na propozycje współpracy ze strony
samorządów, w trosce o budżet
Powiatu Trzebnickiego. Niepełny rok rządów PiSu w Powiecie
Trzebnickim, pokazał jak można
zniszczyć i zaprzepaścić to co
było budowane przez kilka lat,
a w dodatku przez ten okres zrealizować tylko …jeden mostek!
2077 nowych autostrad i dróg
ekspresowych, 16 mln zatrudnionych Polaków, PKB – wzrost

24 %, eksport polskiej żywności
– wzrost 113 %, liczba żłobków –
wzrost 380 %, minimalne wynagrodzenie – wzrost 87 %, średnia
emerytura – wzrost 50 % oraz
ponad 2500 Orlików w całej Polsce tak Platforma Obywatelska
zmienia od 8 lat Polskę. Efekt
tych zmian można również
zauważyć na terenie Powiatu
Trzebnickiego oraz Gminy Prusice, gdzie PO zaczęło swoje
rządy trochę wcześniej niż na
arenie ogólnokrajowej

Nowe rządy – zaczyna się
zmiana na lepsze
W 2006 roku władze w Powiecie
Trzebnickim objęła Platforma
Obywatelska i był to początek
dobrego dla mieszkańców gmin
w naszym Powiecie. Starostą
Powiatu został Robert Adach,
a jego Zastępcą obecny Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz.
W tym momencie mieliśmy
już swojego przedstawiciela
w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Marka Łapińskiego. Zmiana władzy nastąpiła
również przed rozpoczęciem
perspektywy środków unijnych
na lata 2007 – 2013, co przy
wspólnej współpracy wszystkich szczebli władzy w przyszłości zaowocowało. Zaczęto
budować i modernizować oraz
remontować drogi i chodniki,
zaczęto inwestować w infrastrukturę sportową, edukacyjną
i zdrowotną, zaczęto współpracę partnerską, a także zaczęto
pozyskiwać środki zewnętrzne
na rozwój turystyczny, a także
szereg innych działań. W 2007
roku nasz przedstawiciel Marek
Łapiński został Przewodniczącym Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, a już rok później, bo w 2008 powołano go
na urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego, czego
efekty było można zauważyć
w kolejnych latach. W 2010 roku
ponownie w Powiecie Trzebnickim zwyciężyła Platforma
Obywatelska, a szefem powiatu na kolejne cztery lata został

Robert Adach, zaś jego zastępcą
Arkadiusz Poprawa. Natomiast
ówczesny wiceszef powiatu Igor
Bandrowicz stanął na czele prusickiego magistratu. To był dalszy ciąg wspaniałej współpracy
władz samorządowych, od najniższego do najwyższego szczebla polityki, czyli od jednostki
jaką jest gmina przez powiat,
urząd marszałkowski, urząd
wojewódzki do rządu i poszczególnych ministerstw. W tym samym roku nasz przedstawiciel
w stolicy Dolnego Śląska został
po wyborach wicemarszałkiem
województwa dolnośląskiego,
a w 2011 roku dostał się do Sejmu Rzeczpospolitej.

Trwa rozwój i rozkwit
Gminy dla dobra
Mieszkańców
W okresie od 2006 do 2014 roku
na terenie Powiatu Trzebnickiego i Gminy Prusice wiele się
zadziało, zmieniło i wykreowało
nowe pozytywne wizerunki naszych małych rozwijających się
ojczyzn. Powstało wiele kilometrów nowych dróg, wyremontowano stare drogi i chodniki,
zbudowano Orliki, powstały
przedszkola, poszerzono infrastrukturę kulturalną, inwestowano w zabytki i wiele, wiele
innych korzystnych zmian.

Nowo droga do rozwoju
w Powiecie Trzebnickim
Jedną z ważniejszych inwestycji
świetnej współpracy samorządowców i Posła Marka Łapińskiego dla Powiatu Trzebnickiego, jak i dla Gminy Prusice jest
budowa drogi szybkiego ruchu
S 5, która pozwoli na rozwój
gospodarczy Gminy, a także na
powstanie nowych miejsc pracy oraz rozwój turystyki. Rząd
w swoich planach wielu km autostrad i dróg ekspresowych
właśnie dzięki staraniom, zaplanował budowę „S5”, o co walczono kilka lat. Ujęcie inwestycji
w dokumencie rządowym nie
oznaczało jeszcze rozpoczęcia

jej realizacji. Do tego była długa
droga. Samorządowcy Powiatu Trzebnickiego wystosowali wspólnie list intencyjny do
ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej – Sławomira Nowaka,
a także do wiadomości wojewody, marszałka, GDDKiA, posłów
i senatorów z Dolnego Śląska,
Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich i Unii Metropolii Polskich, o przyśpieszenie
budowy drogi S 5. I tak się również stało, gdyż przetargi zostały ogłoszone, prace się rozpoczęły i jak można zauważyć
gołym okiem są bardzo zaawansowane na naszym terenie. Jest
to ogromny sukces współpracy
z Platformą Obywatelską, gdyż
realizacja tak priorytetowej inwestycji jest drogą do rozwoju
dla Mieszkańców. Dzięki drodze
ekspresowej zaczną powstawać
nowe miejsca pracy w Powiecie
Trzebnickim.

„Schetynówki” dla dobra
i bezpieczeństwa
Mieszkańców
Gmina Prusice przy doskonałej
współpracy z Powiatem Trzebnickim i Zarządem Powiatu
Trzebnickiego, a także Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, pozyskała środki w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalny na inwestycje drogowe zarówno gminne, jak i powiatowe. Popularny
program zwany „schetynówkami”, to projekt autorski Platformy Obywatelskiej i Grzegorza
Schetyny. Dzięki tym inwestycjom poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców na drogach
najbardziej uczęszczanych tj.
Górowa, Wilkowa, Skokowa –
Piotrkowice. W 2015 roku władze gminy realizują inwestycję
drogową na drodze powiatowej
w Kaszycach Wielkich, gdzie
udało się pozyskać jeszcze
dofinansowanie przy współpracy z ówczesnym Zarządem
Powiatu Trzebnickiego.
W obecnej chwili mimo

utrudnień spowodowanych
przez obecne Władze Powiatu
Trzebnickiego na czele
ze Starostą Waldemarem
Wysockim i obniżeniem wkładu
Powiatu Trzebnickiego z 2,5 mln
zł do 700 tys. zł na realizowane
zadanie, ale dzięki zaciętości
i waleczności Burmistrza Igora
Bandrowicza inwestycja jest
realizowana. Prace na niej
są wysoko zaawansowane.
Szkoda jednak, że Władzom
Powiatowym nie zależy na
dobru wszystkich mieszkańców.
Gmina Prusice nadal ma zamiar
pozyskiwać środki na drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019,
gdyż warto korzystać ze środków zewnętrznych, a pieniądze
z budżetu gminnego przeznaczać na inne działania.

Środki unijne płynące
strumieniem na rozwijające działania
Gmina Prusice dzięki dobrej
współpracy z władzami lokalnymi, a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim
Urzędem
Wojewódzkim,
a także przedstawicielami Ministerstw, pozyskała wiele środków zewnętrznych z funduszy
unijnych, celowych, krajowych
i ministerialnych w ramach perspektywy 2007 – 2013 na realizację działań wpływających na
poprawę życia mieszkańców
w mieście i na terenach wiejskich. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 30 mln zł na
budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W momencie kiedy
okazało się, że wcześniejsze
władze Prusic popełniły błąd
przy przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji zwiększyła się wartość
zadania po wykonaniu robót dodatkowych do ok. 40 mln zł. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
zwrócił się wówczas o zwiększenie dofinansowania w ramach
środków z RPO WD do Mar-

Gmina Prusice
www.geoprusice.pl

Inwestowanie w obiekty sakralne i instytucje
kultury
Tereny wiejskie, inwestycje drogowe, kulturalne, edukacyjne
to niektóre z wielu działań, na
które Gmina Prusice pozyskuje środki finansowe. Władzom
naszego lokalnego samorządu
na czele z Burmistrzem Miasta
i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem zależy na ratowaniu
dziedzictwa kulturowego i remontowaniu obiektów sakralnych, a także zabytków. Tutaj
dzięki współpracy możemy
pochwalić się kolejnymi sukcesami. Udało się to co nikomu nie
udało się wcześniej, czyli pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego,
a także w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na remonty kościołów: w Prusicach – zarówno kościół św.
Jakuba, jak i Kościół Św. Józefa,
w Strupinie oraz w Pawłowie
Trzebnickim.

PiS dochodzi do władzy
i niszczy co się tylko da!
Jednak jak to się mówi, co dobre, szybko się kończy. I tak się
również wydarzyło po wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku, gdzie władze
w powiecie opanowało Prawo
i Sprawiedliwość w koalicji
ze Skutecznymi dla Rozwoju
– ugrupowanie Marka Długozimy, a na starostę wybrano
kompletnie niekompetentnego
człowieka – Waldemara Wysockiego. No i się zaczęło… od
tego momentu nic nie można
załatwić, brak realizacji jakichkolwiek działań, chyba że dla
Trzebnicy, zmarnowanie dotacji
pozyskanych na „schetynówki” przez wcześniejsze władze,
a w szczególności dotacji na
drogę Trzebnica – Sułów, brak
chęci współpracy z samorządami mimo zapewnień zrównoważonego rozwoju, brak
odpowiadania na pismo z ciekawymi propozycjami współpracy, w trosce o budżet powiatu
trzebnickiego, blokowanie działań dla rozwoju. Jest to tylko
drobny fragment tego co się
dzieje od grudnia 2014 roku
w Powiecie Trzebnickim. Tylko
niestety taka patowa sytuacja
odbije się również na naszych
Gminach, w szczególności na
Gminie Prusice, gdzie Starosta

jawnie podkreśla, że Gmina Prusice nic nie dostanie. Takie działania Powiatu, który przez jego
szefa jest uważany za „ prywatny folwark Wysockiego” spowoduje, że niestety stracimy i prześpimy możliwość pozyskania
sporych środków zewnętrznych
z nowej perspektywy unijnej na
lata 2014 – 2020.

Brak jakiejkolwiek
współpracy i dobrej woli
ze strony Starosty
Wysockiego
Burmistrz Miasta i Gminy w Prusicach Igor Bandrowicz po zapoznaniu się harmonogramem
naborów wniosków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,
gdzie będzie można pozyskać
dofinansowanie w wysokości
85 % wartości zadania na inwestycje drogowe, wystosował
w dniu 17.07.2015 roku propozycję aplikowania o środki zewnętrzne na drogi powiatowe,
znajdujące się na terenie Gminy
Prusice. Propozycja miała również na celu troskę o budżet całego Powiatu Trzebnickiego, bo
jak jest możliwość otrzymania
środków zewnętrznych warto
z tego skorzystać, a jak wia-

Od kiedy Powiatem Trzebnickim
rządzi Starosta z ugrupowania
Prawa i Sprawiedliwość – Waldemar Wysocki, to nie da się nic
załatwić bo niszczy wszystko co
się da

domo kto nie ryzykuje, ten nie
zyskuje. W piśmie zawarto następujące informacje: „Gmina
Prusice widzi możliwość aplikowania o środki na drogi lokalne
w następujących lokalizacjach:
droga powiatowa nr 1346 D –
od granic Gminy Prusice z Gminą Oborniki Śląskie do drogi nr
1347 D – Prusice ul. Wrocławska na długości odcinka 3,5
km, łącząca się z drogą S5 na

węźle „Prusice” oraz droga powiatowa nr 1350 D – na odcinku
Skokowa – Dębnica (przez Krościnę Wielką) na odcinku 8 km,
łącząca się z drogą S 5 na węźle
„Krościna Wielka” i pełniąca
również rolę łącznika między
drogą S5, a drogą wojewódzką nr 342”, a także „W związku
z powyższym Gmina Prusice
troszcząc się o budżet Powiatu
Trzebnickiego zainteresowana jest aplikowaniem o środki
zewnętrzne na wspomniane
drogi powiatowe. W tym celu
chcielibyśmy przejąć zadanie
realizacji tych inwestycji poprzez zawarcie Porozumienia
z Zarządem Powiatu Trzebnickiego wyrażającym zgodę, aby
samorząd prusicki był Wnioskodawcą przedmiotowego
projektu, przy jednoczesnym
partycypowaniu Powiatu
w kosztach realizacji inwestycji w ramach wkładu własnego
w wysokości 7,5 % z budżetu
Powiatu Trzebnickiego oraz 7,5
% zostanie pokryte z budżetu
Gminy Prusice”. Odpowiedzi na
wspomniane pismo nie otrzymano. Więc ponownie pismo
do Starostwa wysłano w dniu
19.08.2015 roku (zgodnie ze
zwrotką wpłynęło 21 sierpnia
2015 roku). Sytuacja identyczna, więc 09.09.2015 roku pismo

List włodarzy Gminy przy współpracy z Posłem z Platformy Obywatelskiej powodujący
przyspieszenie budowy drogi S 5

wysłano po raz trzeci. Niestety odpowiedź nie nadeszła.
W związku z tym w październiku Burmistrz Igor Bandrowicz
podjął decyzję o wysłaniu pisma
po raz czwarty zmieniając propozycję współpracy: „ W związku z powyższym Gmina Prusice
troszcząc się o budżet Powiatu
Trzebnickiego zainteresowana jest aplikowaniem o środki
zewnętrzne na wspomniane
drogi powiatowe. W tym celu
chcielibyśmy przejąć zadanie
realizacji tych inwestycji poprzez zawarcie Porozumienia
z Zarządem Powiatu Trzebnickiego wyrażającym zgodę, aby
samorząd prusicki był Wnioskodawcą przedmiotowego
projektu, przy jednoczesnym
pokryciu 15% wkładu własnego
z budżetu Gminy Prusice”.
Termin na odpowiedź wyznaczono do 16.10.2015 roku. Jednak
do dnia dzisiejszego nadal nie
ma odpowiedzi. I jak tu ma się do
tego, że Staroście wraz Zarządem
Powiatu Trzebnickiego zależy na
zrównoważonym rozwoju, jeśli
nie odpowiada na korzystne dla
niego propozycje podawane mu
na tacy. Czy Państwo chcecie, aby
tak dalej się działo? My na pewno
nie, gdyż nam zależy na dalszym
rozwoju Gminy Prusice.
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Na koniec warto odpowiedzieć
sobie na pytanie, którą Polskę
dla nas – dla Prusic, warto
wybrać 25 października 2015
roku. Pamiętajmy, że gmina
to najniższa jednostka w hierarchii samorządowej, więc
do nas nie musimy przenosić
„wielkiej polityki” z Warszawy, tylko powinniśmy dbać
o naszą „małą politykę”, która
wpływa pozytywnie na nasze
codzienne życie. Wybierzmy
takie osoby, które będą dla
NAS – MIESZKAŃCÓW wsparciem, takie z którymi da się
współpracować, nie patrząc
na to czy się kogoś lubi czy
nie. Patrząc obecnie na Powiat
Trzebnicki, jeśli nie chcemy tak
dalej żyć, to zagłosujmy za
tymi co ZMIENIAJĄ POLSKĘ!
Bez względu na Państwa decyzję zapraszamy w niedzielę do
odwiedzenia lokali wyborczych
i postawienia znaku „ X” obok
nazwiska swojego Kandydata
zarówno do Sejmu RP, jak i do
Senatu RP.
Proszę pamiętać, aby głos był
WAŻNY, bez względu na ilość
kartek i ugrupowań, MOŻEMY POSTAWIĆ TYLKO JEDEN
ZNAK „X”

Gmina Prusice po raz 4 wysłała pismo do Powiatu o możliwości aplikowania
o środki na drogi. Do dzisiaj od lipca nie dostała żadnej odpowiedzi

Gmina Prusice

przyjazna mieszkancom
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szałka Województwa Dolnośląskiego – Marka Łapińskiego,
i jak się później okazało Zarząd
Województwa Dolnośląskiego
przyznał Gminie Prusice dodatkowe 6 mln zł. Dzięki środkom
unijnym również z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego,
a także Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na
czele z ówczesnym ministrem
Bogdanem Zdrojewskim, udało
się zrewitalizować i odrestaurować za ponad 4 mln zł Ratusz
oraz Rynek w Prusicach, który
stał się „bijącym sercem” Gminy, które cały czas żyje. Na terenie Gminy Prusice wybudowano
3 Orliki: w Prusicach, w Skokowej (dzięki Powiatowi Trzebnickiemu, kiedy to wicestarostą był
obecny Burmistrz Prusic Igor
Bandrowicz) oraz w Pawłowie
Trzebnickim ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Zinformatyzowano
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach dzięki otrzymanemu i zwiększonemu do
ponad pół miliona dofinansowaniu przez UMWD w ramach
RPO WD 2007–2014, a także
zmonitoringowano Gminę
i zabytki poprzez otrzymane
dofinasowanie od Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Wybudowanie nowoczesnej
na miarę XXI – wieku Multiteki,
czyli nowej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Prusicach, to kolejny efekt świetnej współpracy
władz z Platformy Obywatelskiej. Pozyskano na nią w sumie
ponad 1,2 mln zł ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
Samorząd prusicki otrzymał
również szereg inwestycji na
inne zadania inwestycyjne na
terenach wiejskich, a także sporo środków na realizację projektów „miękkich”. Mieszkańcy
Gminy Prusice dzięki pozyskanym dotacjom w wysokości ponad 60 mln zł mogą żyć o wiele
lepiej niż kiedyś.
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5 mln zł na inwestycje drogowe
Mirosław Janicki, Dorota Leń
Gmina Prusice cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej
oczekiwane inwestycje przez
mieszkańców Gminy Prusice.
Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku na
terenie Gminy realizowane są
remonty dróg, wśród których
znalazła się droga powiatowa
w Kaszycach Wielkich oraz ul.
Kaszycka, Kolejowa i Powstańców Śląskich w Prusicach.
Gmina Prusice w porozumieniu
z Powiatem Trzebnickim oraz
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy z siedzibą w Żmigrodzie, realizuje w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”, zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicz-

Budowa obustronnych chodników we wsi Kaszyce Wielkie

nych Drogi powiatowej 1330D”.
– Inwestycja ta polega na
wybudowaniu obustronnych
chodników we wsi Kaszyce
Wielkie, wykonaniu nakładki
z betonu asfaltowego na drodze z miasta Prusice do wsi
Kaszyce Wielkie, wymianie
na nową kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Prusicach, przebudowie chodników
i nawierzchni ul. Kolejowej i Kaszyckiej w Prusicach, wybudowaniu chodników przy ul. Powstańców Śląskich w Prusicach
a także wykonaniu nowego
oznakowania pionowego i po-

ziomego – opowiada Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz dodając: – Łączna
długość modernizowanego odcinka drogi to około 8 km.
Budowę realizuje firma Gembiak-Mikstacki Sp. J. z Krotoszyna. Koszt realizacji wynikający
z umowy z wykonawcą to ponad
4,6 mln zł, z czego około 50%
zostanie dofinansowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”. Inwestycja zostanie
zakończona jeszcze w tym roku.
– Dzięki realizacji tej inwe-

stycji, w znacznym stopniu
polepszy się dojazd do wsi Kaszyce Wielkie, a co za tym idzie
zwiększy się jej atrakcyjność
dla inwestorów, potencjalnych
nowych mieszkańców szukających dogodnego miejsca do
osiedlenia – podkreśla włodarz
gminy dodając: – Trasa ta jest
również główną antresolą
komunikacyjną w samej miejscowości.
Zmodernizowana
droga podniesie standard życia
mieszkańców sołectwa, uczyni
wieś atrakcyjniejszą dla ludności. Poprawa oznakowania

drogi – ułatwi pojazdom poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, poprzez
określenie dróg z pierwszeństwem przejazdu, oznaczenie
przejść dla pieszych co wykluczy kolizje drogowe oraz upłynni ruch drogowy i pieszy.
Ponadto realizacja inwestycji
sprawi, że dostęp do przystanków komunikacji autobusowej
znajdujących się w mieście Prusice i we wsi Kaszyce Wielkie
oraz innych miejsc ważnych,
znajdujących się przy tej drodze, dla lokalnej społeczności

Wymiana nawierzchni i kanalizacji na ul. Kolejowej w Prusicach

Nowe boiska wielofunkcyjne
w Gminie Prusice
Mirosław Janicki, Dorota Leń
Władze Gminy Prusice inwestują w sport nie tylko poprzez
wspieranie różnorodnych wydarzeń i akcji sportowych, ale
przede wszystkim poprzez inwestowanie w infrastrukturę
sportową. W 2015 roku zostały
wybudowane na terenie gminy dwa nowoczesne boiska
wielofunkcyjne: w Strupinie
i w Piotrkowicach. Na tą pierwszą inwestycję Gmina Prusice
pozyskała dofinansowana ze
środków zewnętrznych w wysokości 150 tys. zł.
W 2013 roku w Gminie Prusice
rozpoczęto autorski projekt
Burmistrza Igora Bandrowicza
oraz Rady Miasta i Gminy Prusice pod nazwą „Prusicki Orzełek”, mówiący o budowie boisk
wielofunkcyjnych na terenie
Gminy Prusice. Orzełkiem nr 1

Mieszkańcy Piotrkowic mają nowe boisko wielofunkcyjne, na którym
mogą grać nie tylko w piłkę nożną, ale także uprawiając inne dyscypliny sportowe

było wybudowane boisko wielofunkcyjne w Ligotce. Już wtedy Burmistrz Igor Bandrowicz
podkreślał, że kolejne obiekty
sportowe powstaną w Piotrkowicach i w Strupinie. I też tak
się stało. W sierpniu 2014 roku
ogłoszono przetarg na Wykonawcę gminnych inwestycji,
a w 2015 roku oba obiekty wybudowano i oddano do użytku.
Warto zaznaczyć, że oba boiska znajdują się przy szkołach

podstawowych, co pozwoli
uczniom rozwijać swoje umiejętności sportowe.

Piotrkowice mają
wyczekiwane boisko

dodając: – Inwestycja polegała
na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego w technologii
poliuretanowej (czyli sztucznej
nawierzchni), o wymiarach 40
x 22,5 m, z oświetleniem, ogrodzeniem, chodnikiem, ścianką
do tenisa i urządzeniami sportowymi. Inwestycję zrealizowała firma BUDMEL korty boiska sportowe Tadeusz Molus
z Trzebnicy. Koszt zadania to
ponad 532 tys. zł.
– Dzięki realizacji tej inwestycji
społeczność lokalna wzbogaciła się o nowoczesny obiekt na
którym można uprawiać szeroką gamę dyscyplin sportowych,
takich jak np. tenis, siatkówka,
koszykówka, piłka nożna, piłka
ręczna i wiele innych – podkreśla włodarz Gminy.

na wybudowaniu boiska wielofunkcyjne w technologii poliuretanowej o wymiarach 40 x
22,5 m, z oświetleniem, ogrodzeniem, chodnikiem, ścianką
do tenisa i urządzeniami sportowymi – opowiada Burmistrz
Igor Bandrowicz dodając: –
Dzięki realizacji tej inwestycji
społeczność lokalna w Strupinie i uczniowie SP w Strupinie
wzbogacili się o nowoczesny
obiekt na którym można uprawiać różne dyscypliny sportowe, takie jak np. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna,
piłka ręczna i wiele innych.

– W 2015 roku Gmina Prusice,
zrealizowała zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Piotrkowice”
– zaznacza Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Gmina Prusice w 2015 roku zrealizowała również zadanie pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strupina”.
– Ta inwestycja polegała także

Na boisko wielofunkcyjne w Strupinie Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki
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Inwestycję realizowała firma
BUDMEL korty boiska sportowe
Tadeusz Molus z Trzebnicy, a jej
całkowity koszt to 498 150,00 zł,
z czego Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w wysokości
150 tys. zł z Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa
Dolnośląskiego na lata 2015 –
2017 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2015 ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych w Piotrkowicach
i w Strupinie pokazuje, że Prusice to Gmina inwestująca
w sport!

Prusicki Orzełek w Strupinie z dofinansowaniem

Gmina Prusice
www.prusice.pl

(kościół, boisko sportowe, sklepy) stanie się ułatwiony i bezpieczniejszy, a także podniesie
standard życia mieszkańców.
Wykonanie nowych nawierzchni chodników znacznie wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa
pieszych poruszających się
modernizowanymi
odcinkami drogi. Wymiana kanalizacji
deszczowej wyeliminuje konieczność wykonywania częstych napraw nawierzchni ul.
Kolejowej w Prusicach spowodowanych jej awariami i utratą
szczelności.
Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej
1330D wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, wszystkich
jej użytkowników z uwagi na
zwiększenie przepustowości
i nośności drogi.
Wykonanie zadania znacząco
wpłynie na podniesienie standardu widoczności i czytelności oznakowania pionowego
i poziomego, poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi,
przede wszystkim mieszkańców gminy Prusice, ale także
mieszkańców powiatu trzebnickiego, turystów, osób przejezdnych, przedsiębiorców.
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„Ceniony, rzetelny, pracowity, serdeczny i zasłużony pracownik z dużą wiedzą, który zdobył wielki szacunek wśród Mieszkańców Gminy Prusice”.Tymi słowami w skrócie
można podsumować pracę Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimiery Rusin, która przeszła na emeryturę i w dniu 30 września 2015 roku podczas Sesji Miasta
i Gminy Prusice została uroczyście pożegnana przez Burmistrza Igora Bandrowicza, Radnych, Sołtysów, kierowników jednostek, dyrektorów szkół, przedstawicieli Stowarzyszeń i Mieszkańców. Wiceburmistrz podziękowano za wieloletnia pracę na rzecz Gminy Prusice.
O pracy w samorządzie, cechach charakteru pracownika samorządowego, współpracy z mieszkańcami z terenów wiejskich, współpracy ze Stowarzyszeniami, zrealizowanych inwestycjach i projektach oraz planach na przyszłość Kazimiera Rusin opowiada w rozmowie z Renatą Skibą.
Kazimiera Rusin jako Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice przez osiem lat pracy w samorządzie prusickim bardzo zżyła się ze środowiskiem gminy Prusice. Była cenionym, rzetelnym i zasłużonym pracownikiem więc nic dziwnego, że zdobyła tak wielki szacunek wśród mieszkańców.

Gdy praca staje się pasją!
– Prusice24: Spotykamy się
w Urzędzie Miasta i Gminy
w Prusicach w ostatnim dniu
Pani pracy, tuż przed odejściem
na emeryturę. Czy mogłaby
Pani sięgnąć pamięcią do początków przygody z samorządem. Kiedy i gdzie wszystko się
zaczęło?
– Kazimiera Rusin: Początek
pracy w samorządzie przypadł
na czas kiedy mieszkałam na
terenie powiatu złotoryjskiego.
Tam pracowałam 30 lat. W ogóle
to urodziłam się w Strzegomiu.
Po skończeniu studiów miałam
krótką przygodę z samorządem
w województwie opolskim.
Potem w górach kaczawskich,
ponieważ zamiłowanie mojego
męża do gór było tak duże, że
wyemigrowaliśmy właśnie do
powiatu złotoryjskiego i tam
zaczęła się owa przygoda. Najpierw przez 5 lat pracowałam
w Spółdzielni Rolniczej, ponieważ byłam z wykształcenia
inżynierem budownictwa rolniczego. Potem pół roku pracowałam w Przedsiębiorstwie
Budowlanym Peberol. Przydało
mi się wówczas każde drobne
doświadczenie jakie zdobyłam.
Byłam także od podpisywania
wielomilionowych umów jako
inspektor, brałam udział w negocjacjach. Przez wiele lat nie
wiedziałam jak bardzo będzie
mi to wszystko przydatne.
Jestem w samorządzie od kiedy nie było jeszcze w gminach
burmistrzów, wójtów, ale naczelnicy. Najpierw zatrudniono
mnie jako inspektora ds. najmu
lokali, a potem zaproponowano mi już stanowisko dyrektora
w Zespole Szkół, następnie byłam inspektorem oświaty i to
był bardzo dobry okres w mojej pracy zawodowej. Oprócz
tego, że zarządzałam oświatą,
musiałam wówczas znaleźć pieniądze na poprawę warunków

nauki w szkole, szczególnie na
obszarach wiejskich i to mi się
udawało.
Wybudowaliśmy piękną szkołę
na wsi, w województwie jeleniogórskim. Od tamtego czasu
czyli od 2002 r. jestem zastępcą burmistrza czyli już 13 lat.
Miałam nawet swoja przygodę
w kandydowaniu na burmistrza, zabrakło mi 30 głosów

medal Komisji Edukacji Narodowej, Europejska Nagroda Przedsiębiorczości – miałam swój odczyt w Brukseli. Wyróżnienia te
były wtedy dla mnie ważne, ale
później uświadomiłam sobie, że
najtrudniejsza rola była dopiero
przede mną. To praca z nowym
nieznanym mi społeczeństwem
tu w Prusicach. Inaczej jest pracować w środowisku, gdzie się

łam się tej pracy, bo oczywiście
nowe środowisko, otoczenie,
ale kredyt zaufania jaki dostałam do dziś bardzo sobie cenię.
Pozwolono mi tu na wszystko,
mogłam działać, a odbiór moich
wysiłków był naprawdę wspaniały. Byliśmy od początku jak
jedna wielka rodzina. Kiedy
były Dożynki, a w kościele było
7 wieńców na 27 wsi, to pytałam

wo udane partnerstwo, piękne
i owocne pięć lat pracy. Wówczas sprawdzałam się w projektach inwestycyjnych, bo oczywiście inwestycje to moja pasja
wiążąca się z wykształceniem.
Miałam tu do pomocy wspaniałą załogę, pięciu inżynierów,
którzy przerastają już mistrza
więc mam dziś wielką satysfakcję, że zostawiam Burmistrzowi

Czesław Suchacki Lider Wsi Borówek dziękuję Wiceburmistrz za to, że zawsze ich wspierała

więc zostałam zastępcą burmistrza. Świerzawa nie miała
szczęścia do urzędujących burmistrzów, co kadencję zmieniali
się. A ja trwałam, trwałam wraz
z każdym nastającym burmistrzem, będąc z nimi wszystkimi
w bardzo pokojowych relacjach.
Do Prusic przyszłam już z bagażem 30 – letniego doświadczenia, z licznymi nagrodami, gdzie
najwyższą był srebrny Krzyż
Zasługi Prezydenta RP wówczas
Aleksandra Kwaśniewskiego,

żyje przez 30 lat, gdzie ludzie
znali mnie z imienia i nazwiska,
a inaczej tam, gdzie wszystko
jest nowe, nieznane, wręcz obce.
W trakcie pracy w Urzędzie Marszałkowskim, przeprowadziłam
się do Wrocławia i wówczas to
powiedziano mi „sprawdziłaś
się już pracując w samorządzie
lokalnym, więc damy ci teren
wręcz dziewiczy, gdzie będziesz
mogła rozwinąć skrzydła”. Tak
trafiłam do Prusic. Burmistrzem
był wtedy Jan Hurkot. Obawia-

gdzie pozostałe 20, dlaczego ich
nie ma? Zauważyłam wtedy jak
długa droga przede mną żeby
zintegrować to środowisko.
Po dwóch latach, od rozpoczęcia przeze mnie pracy, Jan Hurkot przestał być burmistrzem,
a nowy Burmistrz Igor Bandrowicz zaproponował mi dalszą
pracę na rzecz Gminy Prusice.
To był i jest młody, odważny,
otwarty na ludzi człowiek. Połączyliśmy więc doświadczenie
z młodością i było to wyjątko-

same perełki. Praca w Prusicach
była dla mnie wielkim wyzwaniem, ale i wielką radością. Dała
satysfakcję i dziś choć jest mi
żal odchodzić to wiem, że takie jest życie, że coś się kończy,
a coś innego zaczyna. Z drugiej
strony cieszę się, bo będzie czas
na wakacje, na kulturę, podróżowanie, zwiedzanie świata no
i oczywiście czas dla rodziny –
córek, wnuczki. Pogoń za czymś
nowym wynika też z mojej
osobowości. Jestem spod zna-

Gmina Prusice
www.geoprusice.pl

– Prusice24: Jakie cechy charakteru najbardziej pomagały
Pani w pracy?
– Kazimiera Rusin: Pęd do
nauki, a najbardziej pracowitość, ale to się wynosi z domu,
z wielodzietnej chłopskiej rodziny. Będąc na studiach bardzo
przykładałam się do nauki. Nie
mogłam sobie pozwolić, aby zawalić rok. W wakacje wracałam
do rodziny, aby pracować z nimi
na roli. Mieliśmy gospodarstwo
wielohektarowe. Moja mama
oprócz pracy w gospodarstwie
była także społecznicą, zakładała dziecińce, szyła po nocach
ludowe stroje, była Przewodniczącą Koła Gospodyń. Myślę, że ta moja charyzma i chęć
działania, to po mamie. Sama
mam dwie córki i one tak jak
ja również się wykształciły.
Widziały, że mama się uczy więc
one też chciały. Również są pracowite i sumienne czyli wiele
takich cech wynosi się z domu.
Dziś mam dużą satysfakcję, gdy
córka dzwoni z Londynu mówiąc „wiesz musiałam tak postąpić, bo tak mnie wychowałaś”.
Jestem wówczas z niej dumna.
Mam także mała wnuczkę i cieszę się, że będę miała teraz czas
także dla niej. Czas oferowany
rodzinie jest bezcenny. Córka
wielokrotnie mówiła „ciągle
pracujesz, ciągle stosy książek”.
To dlatego, że pomysłów mi nie
brakuje, a tworzenie i realizowanie jest dla mnie przyjemnością. Szczególne zadowolenie
daje mi pomoc ludziom na obszarach wiejskich, bo oni mają
wszędzie daleko – do wielkiego
świata, do kultury. Gdy tu przyjechałam, zobaczyłam te smutne, puste świetlice wiejskie lub
ich brak. Przypomniałam sobie
te, które zostawiłam tam gdzie
żyłam i pracowałam wcześniej,
wiedziałam, że czeka mnie
ciężka praca żeby tych ludzi zintegrować, wprowadzić trochę
radości, wspólnie spędzonego
czasu. Cieszę się, że Burmistrz
to zauważył i dzięki temu mogliśmy bardzo wiele zrobić, aby
zmienić wizerunek obiektów
kultury na obszarach wiejskich.
Także mieszkańcy cieszyli się, że są zmiany na lepsze,
ale i sami uczyli się, że trzeba
o te obiekty dbać, nie tylko gdy
przyjeżdża władza, ale zawsze.
Do tego ich nieustannie zachę-

cam, bo na wsi nie może być gorzej jak choćby we Wrocławiu.
Ma być ładnie, czyściutko, to im
zawsze wpajałam. Oni to doceniają i to jest dla mnie największą zapłatą, nagrodą. Mamy
dziś w gminie także dwa zespoły
śpiewające, ja wcześniej miałam ich osiem! Wyjeżdżałam
z nimi wiele razy do Czech, Saksonii i tu też mogłam im pomóc
rozwinąć działalność. Jeździliśmy więc i do wojewody i do
opery, gdzie zespół Strupinianie
występował. Uszyliśmy im piękne stroje z pieniędzy unijnych.
Mieli wówczas już i klasę i wygląd, chętniej śpiewali, chętniej
występowali. To jest naprawdę
wielka radość. Jak zobaczyłam
ich na scenie w operze, to aż
serce mocniej zabiło, ale im to
po prostu się należy. Myślę, że
i oni i ta młoda załoga pracująca obecnie w Urzędzie mogła
się czegoś ode mnie nauczyć
i, że to będzie procentować.
Dlatego zawsze powtarzam, że
te wszystkie nagrody, medale,
które się po drodze zdobywa to
nic przy największej nagrodzie
jaką jest szacunek ludzki.

był Pan Czesław Suchacki, ale
wiedziałam, że nie da sobie rady
sam, zachęcałam więc innych
i dziś jest tam wielu liderów.
Taka nagroda, jak w tym roku
wywalczyli mieszkańcy Strupiny, II miejsce w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”
cieszy wyjątkowo. Odważyli
się spróbować. Na rozdanie
nagród pojechała cała wieś.
Mnie również zabrali z Wrocławia. Wszyscy na scenę wyszli
i to była ta największa radość,
ten moment, gdzie człowiek
wie, że coś dobrego zrobił, bo
choć miejscowość to niewielka, a tak wiele robi. Sama Pani
sołtys Janina Słota i rano ma
zajęcia domowe i plewi żeby
ładnie było i zespołem się zajmuje – to jest właśnie lider.
Bardzo miło będę wspominać
też księży, bowiem gdy tu przyjechałam, w kościołach gołębie
jeszcze fruwały, a to przecież
70 lat po wojnie. Umówiłam się
wtedy do ówczesnego Ministra
Kultury Bogdana Zdrojewskiego i mówię jak to jest, żeby tak
się działo, przecież to zabytki.
Udało nam się wspólnie dostać

wielki projekt jak kanalizacja
za prawie 40 mln, za który byłam odpowiedzialna. W jednej
z miejscowości wybudowaliśmy
piękną oczyszczalnię, ale oczywiście wiele rzeczy jest jeszcze
do zrobienia. Mieszkańcy ciągle
liczą na poprawę jakości usług
zdrowotnych, budowę ośrodka
zdrowia bądź remont obecnego, bo nie można w takich warunkach poprawnie prowadzić
usług zdrowotnych. No i przede
wszystkim oświata. W 50%
mamy wspaniałe warunki do
nauki, piękną szkołę w Prusicach, ale 50% jeszcze się męczy.
W trzech szkołach, w Strupinie,
Piotrkowicach i Skokowej mają
niełatwe warunki do nauki, nie
mają sali gimnastycznej, a przecież dzieci muszą ćwiczyć, muszą się ruszać, czyli poprawa
warunków w oświacie dla tych
pozostałych 50% będzie bardzo
ważnym zadaniem. Burmistrz
także myśli o tym więc będzie
dobrze, bo ta wspaniała współpraca, dogadywanie się Burmistrza z zespołem Radnych, ten
brak wojen wśród nich na pewno przyniesie rezultaty. Wielo-

pokochać tych ludzi i szanować ich, i z wzajemnością. To
skarb, gdy człowiek może mieć
taką pracę. Dlatego nigdy nie
miałam lęku, że muszę iść do
pracy wręcz cieszyłam się, gdy
kończyła się niedziela i mogłam
wyruszyć do Prusic. To chyba
wynika z pasji. Nie potrafię się
zatrzymać, ciągle chciałabym
działać, pracować. Znalazłam
się po prostu w odpowiednim
czasie na odpowiednim miejscu. Ludzie z mojej poprzedniej
pracy także, podczas spotkań,
są bardzo przyjaźni, zapraszają
na swoja tradycyjną szarlotkę
i to jest miłe. Nigdy bowiem nie
palę ze sobą mostów. Dlatego
dziś mam tak wielką dolnośląska rodzinę. Mam co i kogo
wspominać.
– Prusice24: Pani Burmistrz,
a jakie ma pani plany na najbliższą przyszłość?

Kazimierze Rusin za 8 lat pracy podziękowali Radni, Sołtysi oraz przedstawiciele Stowarzyszeń, za to, że
zawsze mogli na nią liczyć

– Prusice24: Współpracownicy
mówią o Pani: pracowita, serdeczna, z dużą wiedzą” czyli
zdążyli Panią poznać i dlatego
dziś doceniają. Pani także dobrze o nich mówi. Czyli to był
dobry czas dla wszystkich. Jakie wspomnienia były najprzyjemniejsze, w ciągu ostatnich
lat pracy, co będzie Pani wspominała najchętniej, za czym
zatęskni najmocniej?
– Kazimiera Rusin: Dużo rzeczy wspominam z przyjemnością, a tęsknić najbardziej będę
za mieszkańcami, za liderami,
którzy mają w sobie te cechy,
które cenię. Taki zespół z Borówka. Tam sołtysem i liderem

pieniądze z Unii i z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
i od marszałka, więc współpracę z proboszczami bardzo
sobie cenię i oni to doceniali.
Jeden przyniósł różaniec, drugi
przyniósł modlitewnik z podziękowaniem. Myślę, że te gesty
ludzkie, gesty wdzięczności są
bardzo silnym bodźcem do dalszej, wytężonej pracy.
– Prusice24: Czy są sprawy
w gminie, na których radziłaby
się Pani skupić, co poprawić,
polepszyć, z myślą o przyszłych
pokoleniach?
– Kazimiera Rusin: Oczywiście.
Zrobiliśmy wiele, choćby tak

– Kazimiera Rusin: Najbliższe
moje plany to podróże, bo ja nie

krotnie dziękowałam mądrości
Radnych, bo jak wszyscy idziemy w tym samym kierunku i oni
popierają nas, to przynosi rezultaty. Osobiście nie mogę narzekać na żadnego Radnego, to
była wspaniała współpraca. Nawet Powiat zauważył, że Prusice
wizerunek zmieniają i tak ważna
rzecz jak kontakty, czy więzi
międzyludzkie też poprawiliśmy. Wdzięczna im jestem za to,
że mnie zaakceptowali i zaufali,
że nie odczułam dystansu, który pewnie odczuwali. Może to
z powodu mojej otwartości na
ludzi.? Mogli przecież pomyśleć
przyszła tu jakaś Pani z miasta
i będzie nas ustawiać, ale nie.
Dlatego twierdzą, że łatwo było

nadaję się do siedzenia w domu.
Rozpocznę chyba od Wrocławia, tak wiele nowych obiektów
powstało, a ja nie miałam nawet
czasu, aby je obejrzeć np. teatr
Capitol, Forum Muzyki. Także
miejsca, do których jeździłam
zawodowo jak choćby Kraków,
też chciałabym pozwiedzać. Na
pewno wyruszę do Londynu,
do córki. Już ostatnio ubolewała, że wraca tam beze mnie.
Zobaczę ukochaną wnuczkę
i myślę, że zostanę tam zdecydowanie dłużej niż tydzień. Teraz już nie musze się spieszyć,
mogę zostać tam do woli, a przy
okazji mam nadzieję zobaczyć
nieco Wielkiej Brytanii i wesprzeć rodzinę. Mimo wszystko
swoją pracę będę wspominać
z rozrzewnieniem, bo było to
zajęcie, które kochałam. Cały
czas miałam świadomość, że
zdobywanie pieniędzy na ważne inwestycja nie było celem
samym w sobie, celem zawsze
była dla mnie poprawa życia
mieszkańców, a zdobyta prze-
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ze mnie wiedza, wykorzystana została dla polepszenia ich
bytu. Bowiem wiedza nie jest
dla nas samych, a powinna być
wykorzystana dla dobra innych.
Dziś zostawiam już swoich
„podopiecznych” nie mając
jednak pełnej satysfakcji, że
wszystko dla nich zrobiłam.
Wiem, że jeszcze tak wiele
można zdziałać. Zostawiam tu
jednak ludzi, którzy wiem, że
pójdą w wyznaczonym przeze
mnie kierunku. Będę tęsknić,
ale chociaż moje dzieci nie
będą już tęskniły za mną. Mam
nadzieję, że to co zostało zrobione będzie szanowane, że nie
roztrwonimy tego co już uzyskaliśmy, bo ciężko na wszystko
pracowaliśmy.
– Prusice24: Pani Burmistrz
dziękuje serdecznie za rozmowę i życzę spełnienia jeszcze
wielu marzeń.
– Kazimiera Rusin: Ja również
dziękuję.

Dyrektorzy szkół podziękowali Wiceburmistrz za pomoc w każdej sprawie

przyjazna mieszkancom
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Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dziękuje Kazimierze Rusin za wieloletnią pracę dla
Gminy Prusice

Gmina Prusice

przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl

ku Bliźniąt więc ciągle gdzieś
pędzę, szukam, realizuję swoje
pasje.
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Strupina – II Najpiękniejszą Wsią
Dolnego Śląska w 2015 roku
Małgorzata Słota
Sołectwo Strupina w sobotę 10
października 2015 roku podczas uroczystego podsumowania w Czaplach – Gmina Pielgrzymka konkursu Piękna Wieś
Dolnośląska 2015 roku odebrało nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii Najpiękniejsza
Wieś Dolnośląska. Gratulacje
i nagrody z rąk Marszałka Województwa
Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej
odebrali sołtys Janina Słota,
a także Małgorzata Słota – Prezes Stowarzyszenia „Strupinianie” oraz Kazimiera Rusin była
Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice. Podczas odbioru nagrody wystąpił Zespół
Ludowy „Strupinianie” pod
przewodnictwem Lidera Odnowy Wsi Strupina, Wacława
Bieniasa. Sołectwo Strupina
otrzymało pamiątkowy dyplom
oraz czek na 4000 zł.
Strupina – różana wieś licząca
ok. 500 mieszkańców położona
jest na Wzgórzach Strupińskich
w Gminie Prusice. Jej otoczenie
stanowią piękne krajobrazy lasów, łąk i pól uprawnych. Prawdziwym bogactwem sołectwa
są jej mieszkańcy. To kapitał

Sołectwo Strupina podczas finału w Czaplach odebrało nagrodę za II miejsce w kategorii Najpiękniejsza
Wieś Dolnośląska w ramach konkursu Piękna Wieś Dolnośląska

Praca integruje
Mieszkańców Strupiny

Strupina została
Wsią Różaną…

Wieś pięknieje bo ludzie się cieszą i kontynuują swoje działania
na rzecz poprawy jej estetyki
i wizerunku. Dbają o świetlicę
wiejską, a także o swoje zagrody. Mieszkańcy poprzez liczne
działania nawiązują między
sobą bliższe więzi i są radośniejsi. Motywują władze gminne do
inwestowania na ich terenie.
Tym sposobem wyremontowano szkołę, wybudowano Orzełka – boisko wielofunkcyjne oraz

W 2013 roku mieszkańcy Strupiny podczas warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich
stworzyli program rozwoju
i promocji wsi tematycznej oraz
zadecydowali, że Strupina będzie wsią różaną. Podczas spotkania zostały spisane zasoby
społeczne, przyrodnicze i otoczenia wsi, ustalono działania
do zrealizowania tworzące wizerunek wsi oraz pomysły na
zajęcia pobytowe dla turystów.
Na koniec powstał plan działań
rozwoju wsi tematycznej na
lata 2013 – 2014. Działania zostały rozpoczęte od założenia
na początku kwietnia 2013 r.
Stowarzyszenia „Strupinianie”.
Pod koniec lipca 2014 r. został
zorganizowany I Festiwal Różany w Strupinie, podczas którego
został oficjalnie otwarty wykonany przez mieszkańców skwer
różany mieszczący się w rynku.
Nasadzenia na skwerze zostały
zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Na skwerze został wykonany klomb różany,
posadzony żywopłot z ligustr,
a także ustawione ławki i pergole. Podczas I Festiwalu Różanego zostały wręczone wyrzeź-

Sołectwo Strupina otrzymało nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł

społeczny, który inicjuje działania i je realizuje. Bardzo ważne,
że mieszkańcy umieją działać
razem z innymi podmiotami:
Parafią, szkołą, gminą, powiatem, prywatnymi firmami oraz
innymi sołectwami.

chodnik. Znajdujący się w centrum wsi kościół parafialny jest
otoczony przez mieszkańców
i lokalne władze szczególną
troską, jest on także najlepiej
zadbanym w gminie obiektem
architektury sakralnej.

bione przez lokalnego artystę
drewniane „Róże przyjaźni”.
W 2015 r. odbył się II Festiwal
Różany, podczas którego został
otwarty drugi skwer różany, ponownie wręczono strupińskie
statuetki i pomimo, niezbyt
sprzyjającej pogody w imprezie
uczestniczyło wiele osób, a zabawa trwała do samego rana.
W 2014 roku Stowarzyszenie
„Strupinianie” złożyło wniosek na zadanie pn. „Promocja
idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej
w miejscowości Strupina” poprzez organizację imprezy, zakup materiałów promocyjnych
oraz „witaczy” i otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. W ramach
projektu zostały zakupione 4
witacze, materiały promocyjne
z motywem różanym takie jak:
pocztówki, breloczki, kubki,
zakładki do książek, magnesy
na lodówkę, długopisy, torby
ekologiczne, a także opłacony
został zespół grający podczas
„Różanego pożegnania lata
w Strupinie”.

… i cały czas się rozwija…
Następnie pod koniec 2014
roku Stowarzyszenie „Strupinianie” zgłosiło się do konkursu
dotyczącego nasadzeń roślin

miododajnych i zakwalifikowało się do realizacji projektu. Pod
koniec kwietnia bieżącego roku,
mieszkańcy wsi Strupina posadzili wspólnymi siłami kilkaset
krzewów róż, lawendy i innych
roślin. Prace trwały 3 dni. Najpierw został przygotowany teren pod nasadzenia, a następnie
sadzano roślinki. W ramach prac
powstał drugi skwer różany na
placu koło krzyża, a także strefa roślinna przy szkole i punkcie
przedszkolnym. W akcji udział
wzięło ogólnie przez wszystkie
dni około 50 osób. W ten sposób dzięki pracy mieszkańców
oraz przy wsparciu Fundacji
Ekologicznej „Zielona Akcja”
powstała strefa przyjazna pożytecznym owadom. W pobliżu
posadzonych kwiatów powstaną również tzw. „hoteliki” dla
pszczół samotnic, a przy szkole ustawiona zostanie tablica
edukacyjna. Wspólnie sadząc
kwitnące krzewy oraz zioła,
mieszkańcy nie tylko upiększyli miejscowość, ale także
stworzyli „stołówkę” dla wielu
pożytecznych owadów. Nasadzenia zrealizowane zostały
w ramach projektu „Pszczoły

Podczas finału nie zabrakło krótkiego występu Zespołu Ludowego
Strupinianie

proszą o pomoc” – kampania
na rzecz ochrony środowiska
i życia pszczół oraz innych owadów zapylających. Całość działań dofinansowano w ramach
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Poza tym
z funduszu sołeckiego zostały
zakupione kolejne krzewy róż,
które mieszkańcy posadzili przy
swoich posesjach.

wały się „Strupińskie wieczorki
bajkowe”, podczas których na
rzutniku dzieci z okolicy oglądały bajki, a także brały udział
w przygotowanych dla nich
zajęciach. Poza tym przez dłuższy czas zarówno mieszkanki
Strupiny, jak i okolicznych wiosek uczestniczyły w zajęciach
fitness.
W Strupinie działa wyprawa
odkrywców „Strupińskie skarby natury”, znajdują się skrytki
geocachingu oraz odbywają się
artystyczne i kulinarne warsztaty różane m.in. zdobienie
drewnianych róż, malowanie
witraży z motywem różanym,
zdobienie ciastek. Podczas
„Różanego pożegnania lata”
w 2014 r., warsztaty zdobienia
drewnianych róż, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem
wśród dzieci. W związku z tym
przed Świętami Wielkanocnymi
w 2015 r. zostały zorganizowane
kolejne warsztaty tym razem
zdobienia drewnianych ozdób
związanych z Wielkanocą.

Mieszkańcy działają
w wielu dziedzinach
Mieszkańcy wspólnymi siłami
wykonali również zadaszenie
nad schodami oraz wybudowali
chodnik do świetlicy wiejskiej.
W 2013 r. Pani Sołtys Janina
Słota otrzymała wyróżnienie
w plebiscycie sołtys roku 2012.
W parku została odsłonięta tablica upamiętniająca zmarłych
niemieckich mieszkańców Strupiny. W świetlicy wiejskiej odby-

W Strupinie aktywnie działa
również Zespół Ludowy „Strupinianie”, który został reaktywowany w 2007 r. przez potomków
członków zespołu „Strupinianki” powstałego w latach 70tych. Strupinianie występują na
licznych imprezach gminnych,
powiatowych, a nawet wojewódzkich. Zespół wystąpił m.in.
w Operze Wrocławskiej oraz dał
koncert we Francji. W październiku 2012 r. roku dzięki trosce
władz Gminy Prusice został
złożony do LGD Kraina Wzgórz
Trzebnickich wniosek na zakup
nowych instrumentów i strojów
dla Zespołu Ludowego „Strupinianie”. Projekt otrzymał dofi-

nansowanie w ramach działania
„Małe Projekty” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013. W kwietniu
2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana
umowa na realizację powyższego projektu w ramach którego
zakupione zostały nowe instrumenty muzyczne składające
się z trąbki, akordeonu, bębna,
harmonijki ustnej oraz tamburyna. Otrzymane instrumenty wywołały ogromną radość
wśród muzyków zespołu. Jeśli
chodzi o stroje to w skład kompletu damskiego weszła chusta,
bluzka, katanka, spódnica oraz
buty. Komplet męski składał się
ze spodni, koszuli, kamizelki,
sukmany oraz butów. Elementy
strojów zarówno męskich jak
i damskich zostały ozdobione
haftami w kształcie róży. Motyw różany został umieszczony
w nawiązaniu do tematyki Strupiny – wioski różanej. Ogólnie
projekt był realizowany od października 2012 do września 2013
roku i jego całkowita wartość
wyniosła 45 817,50 zł, natomiast
wartość dofinansowania, które Gmina otrzymała z PROWu
wyniosła 25 000,00 zł. W 2013r.
Zespół Ludowy „Strupinianie”
wygrał zimową edycję Listy
Przebojów Ludowych Radia
Wrocław, a w nagrodę nagrał
płytę na której znalazło się 17
utworów. Członkowie zespołu
zawsze chętnie angażują się we
wszelkie prace i działania, które
są wykonywane na terenie miejscowości.

Mieszkańcy
prężnie działają
Mieszkańcy są w trakcie przygotowywania produktów lokalnych takich jak nalewka różana,
płatki róż w syropie, cukier różany oraz powidła różane, które
są produkowane z lokalnych
róż. Na terenie miejscowości
jest wiele osób zajmujących
się rękodziełem m. in. malowanie obrazów, wyroby szydełkowe, wyroby frywolitkowe,
malowanie pisanek woskiem,
haft krzyżykowy. Na portalu
społecznościowym facebook.
pl jest założony i na bieżąco aktualizowany profil Strupina różana wieś oraz Zespół Ludowy
„Strupinianie”. I tym sposobem
Strupina, jak róża, z roku na rok
coraz piękniej rozkwita.
Foto: Dorota Leń

Dorota Leń
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie
ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Teresą Czaniecką
w czwartek 8 października
2015 roku w obecności Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej
i Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Pawła Czyszczonia podpisali umowę na dotację
dla Gminy Prusice w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2015” na realizację
zadania pn. „Budowa wiaty
wraz z wyposażeniem w miejscowości Skokowa” . Całkowita wartość projektu to 50 tys.
zł, a maksymalna i otrzymana
kwota dofinansowania to 25
tys. zł.

– podkreśla Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.
W ramach projektu przy ul.
Brzozowej w Skokowej zostanie
zamontowana wiata parkowa
wraz z ławostołami i grillem. Inwestycja zostanie
zrealizowana do początku listopada 2015 roku.
Całkowita wartość zadania to 50 tys. zł, z czego
Gmina Prusice pozyskała
dotację w wysokości 25
tys. zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2015” z budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
Foto: Małgorzata
Kosińska, Urząd Miejski
w Żmigrodzie
Burmistrz Igor Bandrowicz i Skarbnik Teresa Czaniecka podpisali umowę
– Głównym celem projektu „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Skokowa”
jest utworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej,

a także podniesienie standardu
życia mieszkańców wsi Skokowa oraz jakości życia tego
Sołectwa, a także zwiększenie
poziomu integracji społecznej

o dofinansowanie na miejsce spotkań w Skokowej.

Mieszkańcy Gminy Prusice rozdysponowali

fundusz sołecki na 2016 rok

Natalia Wlazło
Co to jest fundusz sołecki?,
jaka jest wysokość funduszu
sołeckiego?; jaka kwota w 2016
roku przypada na dane Sołectwo Gminy Prusice w ramach
funduszu sołeckiego?, na co
wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?; kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?;
kiedy Burmistrz może odrzucić
wniosek?, czyje są pieniądze
z funduszu sołeckiego?... to
pytania, na które podczas
wrześniowych spotkań z sołtysami, Radnymi i Mieszkańcami
z Burmistrzem Miasta i Gminy
Prusice Igorem Bandrowiczem,
a także pracownikami UMiG
otrzymano odpowiedzi. Sołectwa również rozdysponowały
fundusze sołeckiego na przyszły rok.
Od 2010 roku sołectwa Gminy
Prusice korzystają z funduszu
sołeckiego, który ma służyć
poprawie warunków życia

Podczas spotkania w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym Sołtysi
i Radni zostali poinformowani o zasadach funduszu sołeckiego na
2016 rok

mieszkańców. Na 2016 rok
w budżecie gminy wyodrębniono na ten cel 428 847,98 zł.
Wysokość przeznaczonej na
fundusz sołecki puli pieniędzy
zależy od liczby mieszkańców
sołectwa
(zameldowanych
na pobyt stały i tymczasowy),
a także dochodów gminy. Do
dnia 31 lipca 2015 roku sołectwa zostały poinformowane
przez Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Prusice o wysokości przekazanych na daną miejscowość
środków.
Sołectwo otrzymuje pieniądze z funduszu sołeckiego po
uprzednim zwołaniu przez sołtysa zebrania wiejskiego, na
którym mieszkańcy uchwalają
wniosek o przyznanie środków.
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio

przyjazna mieszkancom

www.nieruchomości.prusice.pl

www.sms.prusice.pl

www.prusice.pl
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W Skokowej powstanie
miejsce spotkań

Gmina Prusice

przyjazna mieszkancom

www.geoprusice.pl

Wśród zaprezentowanych lokalnych produktów znalazła się
Nalewka Różana ze Strupiny

Strupina to również
Zespół Ludowy
Strupinianie

Gmina Prusice
www.prusice.pl

…oraz pozyskuje
środki zewnętrzne
W bieżącym roku Stowarzyszenie „Strupinianie” otrzymało
dofinansowanie z Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego
ogólnie w wysokości 4,5 tys. zł
na realizację zadania pn. „Organizacja II Festiwalu Różanego
w Strupinie”, w ramach którego
zaplanowano zakup materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów artystycznych
dla dzieci polegających na wykonaniu witraży z motywem różanym, zakup materiałów promocyjnych w formie żetonów
do koszyków, wykonanie tablicy
informacyjnej, zakup nagród
w konkursach oraz wynagrodzenie dla zespołu.
W 2015 roku Stowarzyszenie
otrzymało po raz drugi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 tys. zł na
zadanie dotyczące promocji idei
Odnowy Wsi Dolnośląskiej na
realizację projektu obejmującego organizację „II Różanego
pożegnanie lata”, zakup materiałów promocyjnych, roll-upa
oraz tablicy informacyjnej.

Aktualności
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mieszkańcy sołectw, dlatego
Burmistrz Miasta i Gminy zapraszał do czynnego udziału w zebraniach, które odbywały się od
10 – 30 września w poszczególnych wsiach gminy Prusice.
Wniosek, protokół zebrania
wiejskiego, uchwałę oraz listę
obecności (co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa) należało dostarczyć do
Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w terminie do 30 września
br. Przy wyborze zadań które
zostaną sfinansowane z funduszu – w myśl Ustawy z dnia 21
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301) – muszą one spełniać trzy warunki
formalne: służyć poprawie warunków życia mieszkańców, być
zadaniami własnymi gminy oraz
zgodzić się ze strategią rozwoju
gminy.
Mieszkańcy
poszczególnych Sołectw podczas zebrań
z mieszkańcami rozdysponowali środki z funduszu sołeckiego na 2016 rok.
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10 lat minęło…

Monika Stankiewicz
Przez dwa weekendy październikowe w Prusickim Obiekcie
Multifunkcyjnym, dzieci (i nie
tylko) mogły obejrzeć film animowany pt. „Hotel Transylwania 2”. Była to premiera nadawana we wszystkich kinach
w kraju. Liczba osób, które przyszły na film, przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania! Zanotowaliśmy rekord oglądalności.
Bajkę obejrzało 450 dzieci!

DL

W tym ważnym wydarzeniu
wziął udział Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek wraz z radnymi,
wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu gminy, kierownicy jednostek, oraz wielu zaproszonych
gości, wśród których znaleźli
się ówczesny burmistrz, byli
dyrektorzy szkoły, nauczyciele, rodzice, byli uczniowie oraz
wiele innych osób.
Foto:
Renata Skiba,
Dorota Powązka-Baranowska

Dziesięć lat dla Zespołu Szkół w Prusicach, to czas wielu wydarzeń
i wielu wspomnień. Podziękowania na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza złożyli obecna Dyrektor Zespołu Szkół
w Prusicach Dorota Borowiecka wspólnie z Ryszardem Cymermanem – jednym z byłych dyrektorów placówki

– film opowiadający o historii
ucieczki rotmistrza Witolda
Pileckiego z obozu zagłady
w Oświęcimiu. Zagramy również „Karbala” – polski film wojenny z 2015 roku, przedstawia-

jący autentyczne wydarzenia
z szyickiej rebelii w Iraku w 2004
roku.
Kolejne premierowe ekranizacje jakie zostaną wyświetlone
w Prusickim Obiekcie Mul-

W dniu 11 listopada 2015 r. zostaną wyświetlone kolejne interesujące filmy, m.in. „Pilecki”

Wraz z uroczystościami 10 – lecia ZS w Prusicach zbiegły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, w związku, z którym uczniowie przygotowali wystąpienia artystyczne

Dyrektorzy szkoły składają podziękowania również jednej z byłych
szefowych placówki Krystynie Kaczorowskiej, obecnie wizytator
w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Na Sali Gminnej Biblioteki Publicznej „Multiteki” znaleźli się również rodzicie, a także inne osoby, które
miały swój udział w powstaniu i działaniu prusickiej szkoły przez ostatnie 10 lat

Symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji 10 lat istnienia Zespołu Szkół w Prusicach dokonali obecny Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, były burmistrz Jan Hurkot, obecna dyrektor Dorota Borowiecka, byli dyrektorzy ZS w Prusicach Ryszard Cymerman i Krystyna Kaczorowska (obecnie wizytator)
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawicielka uczniów

W uroczystych obchodach Jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście

Gmina Prusice

Gmina Prusice

przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl

www.geoprusice.pl

przyjazna mieszkancom

www.nieruchomości.prusice.pl

www.sms.prusice.pl
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Rekordowa oglądalność w Prusickim
Obiekcie Multifunkcyjnym!

Jubileusz Zespołu Szkół w Prusicach
W 2005 roku przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach stanął
nowy, ogromny i nowoczesny
obiekt, którym jest Zespół
Szkół w Prusicach. W tym
roku placówka świętuje swoje
10-lecie istnienia. W środę 14
października 2015 roku wraz
z obchodami Święta Edukacji
Narodowej w Zespole Szkół
w Prusicach miały miejsce
uroczyste obchody Jubileuszu
szkoły.

Aktualności
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tifunkcyjnym, to produkcja
Warner Bros „Piotruś Pan – wyprawa do Nibylandii”, horror
„Crimson Peak – Wzgórze Krwi”
a także film szpiegowski „Spectre”. Serdecznie zapraszamy!
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Nauczyciele w Piotrkowicach świętowali
Monika Bartosik
W środę 14 października 2015
roku w Szkole Podstawowej
w Piotrkowicach odbyły się
obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę
powstania Komisji Edukacji Na-

rodowej. W tym dniu uczniowie
mieli okazję złożyć wszystkim
nauczycielom podziękowania
za przekazywaną wiedzę i trud
włożony w kształtowanie serc
i umysłów za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku
– wykształcenie.

Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun w imieniu Burmistrza i swoim pożegnał odchodzące na emeryturę nauczycielki: Krystynę Leśniak i Bogumiłę Janusz

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IV i V wraz z wychowawczyniami

Na uroczystości zgromadziła
się rada pedagogiczna, pracownicy szkoły, nauczyciele
emeryci oraz zaproszeni goście,
wśród których był Sekretarz
Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun oraz radni gminy.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i słowie wstępnym
odbyła się część artystyczna,

przygotowana przez uczniów
klas IV i V z wychowawczyniami.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając, recytując i ukazując szkolne życie
w krzywym zwierciadle.

grona pedagogicznego oraz
pracowników szkoły wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do
podejmowania wyzwań jakie
czekają nas w pracy z dziećmi
i młodzieżą.

Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor szkoły Mariusz
Kiepul, który skierował do

Pożegnaliśmy również odchodzące na emeryturę nauczycielki Panie: Krystynę Leśniak

i Bogumiłę Janusz, życząc im
odpoczynku i spełnienia w życiu
osobistym.
Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy
opiekuńczej, wychowawczej
i dydaktycznej.

Uniwersytet III Wieku
rozpoczął rok akademicki
Irena Mielniczek
Inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Prusicach miała miejsce 24
września 2015 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
Burmistrz Miasta i Gminy Pru-

sice Igor Bandrowicz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Prusice Zbigniew Ziomek wraz
z radnymi oraz Poseł na Sejm
RP Michał Jaros.

Poseł na Sejm RP Michał Jaros był honorowym gościem podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Prusicach

Indeksy nowym członkom Stowarzyszenia. Wykład inauguracyjny „Cud natury – czyli wędrówki ptaków „ przygotował
i wygłosił Edward Mielniczek
członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
W części artystycznej uroczy-

stości wystąpiła i zaśpiewała
Martyna Marek.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Prusicach rozpoczął już piąty
rok swojej działalności i zrzesza
obecnie 80 członków. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność przeciwdziała poczuciu

wykluczenia osób starszych
i integruje tę grupę osób ze
społecznością lokalną. Oferuje
różne formy spędzania wolnego czasu, jak wyjazdy do teatru,
opery, filharmonii, zajęcia muzealne, zwiedzanie ciekawych
i cennych przyrodniczo oraz historycznie miejsc w Polsce i za
granicą (edukacja ekologiczna,
przyrodnicza i historyczna).
W ramach działalności UTW
w Prusicach odbywają się także
wykłady poświęcone zdrowiu,
kulturze i sztuce, literaturze
oraz muzyce. Słuchacze mają
również możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych
w Prusickim Centrum Fitness.

W Kawiarence Pod Trzema Wieżami nie tylko można napić się kawy,
ale także uzyskać informacje dla NGO i dowiedzieć się o atrakcjach
turystycznych

Centrum Wsparcia złożyło
15 wniosków i pozyskało
200 tys. zł na rozwój działalności Stowarzyszeń

wniosków. Od początku działalności Centrum złożono 15 wniosków o dofinansowanie i pozyskano około 200 tys. zł.
Dzięki temu organizacje pozarządowe mogą rozwijać swoją
działalność, w ramach której organizowano festyny z licznymi
atrakcjami, czy warsztaty robienia ozdób choinkowych, wielkanocnych i walentynkowych.
Z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z Funduszu Inicja-

W kawiarence funkcjonuje
także Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, gdzie
to organizacje z terenu gminy
mogą uzyskać informacje na tematy dotyczące ich działalności,
pomoc w pozyskaniu funduszy
zewnętrznych, a także w pisaniu

tyw Obywatelskich otrzymano 48 tys. zł, na projekt „Prusickie przedsiębiorcze wsie
skutecznym narzędziem rozwoju regionu”. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty partnerskie, warsztaty dot.
tworzenia ofert i warsztaty kierunkowe dla 40 osób z Borówka
i Strupiny. Zorganizowano trzy
wyjazdy studyjne oraz konkurs,
w którym obie miejscowości
otrzymały po 5 tys. zł na rozwi-

Prusicki Bank Żywności
rozdawał żywność

Stowarzyszenie przeciwdziała
również wykluczeniu cyfrowemu osób starszych i prowadzi
zajęcia z obsługi komputera
i korzystania z Internetu.
W uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego
wzięli udział zaproszeni goście,
a wśród nich starosta Powiatu
Trzebnickiego Waldemar Wysocki, Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek
wraz z radnymi oraz Poseł na
Sejm RP Michał Jaros.
Foto: Danuta Roman

Stowarzyszenie Skokowiak
w ramach umowy z Bankiem
Żywności we wtorek 13 października 2015 roku odebrał
kolejny transport żywności
z programu unijnego PEAD –
Europejski Program Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
skierowany do mieszkańców
gminy Prusice. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Mogą brać w nim udział
tylko osoby, które spełniają
określone kryteria dochodowe.
Jest to bardzo dokładnie sprawdzane przez Wrocławski Bank
Żywności.
– Stowarzyszenie Skokowiak
składa ogromne podziękowania firmie transportowej Bagiński i synowie, w szczególności

Stowarzyszenie Skokowiak odebrało kolejny transport żywności
w ramach programu unijnego PEAD. Wolontariusze chętnie pomagają w rozładunku żywności do Prusickiego Banku Żywności

Panu Arturowi Bagińskiemu za
pomoc w transporcie żywności do Banku Żywności w Prusicach. Dziękujemy również
Panu Sławkowi i Dawidowi
Zarentowiczom za czas i użyczenie sprzętu do rozładunku
żywności, a także Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Prusicach, a szczególnie Pani Beacie Parzybok za pomoc przy
rozładunku – zaznacza wiceprezes Stowarzyszenia Wanda
Bandrowicz dodając: – BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYST-

KIM WOLONTARIUSZOM ZA
POMOC!
Żywność w Banku Żywności
była wydawana od 15 do 19 października w godz. 13 – 15.
Przypominamy, że osoby, które w wyznaczonych terminach
nie odebrały w Banku Żywności paczek przez kolejne dwa
razy zostają skreślone z listy
otrzymujących żywność, natomiast zabezpieczona dla nich
żywność będzie wydana osobą zgłaszającym się do Banku
Żywności.

Gmina Prusice

przyjazna mieszkancom

www.geoprusice.pl

Kawiarenka Pod Trzema Wieżami znajdująca się w sercu Gminy, czyli na Rynku w Prusicach
to nie tylko zwykła kawiarenka,
w której można napić się kawy
i herbaty. Można tu również
spróbować wyśmienitego koktajlu owocowego, zjeść tosty,
gofry i lody. Można tutaj spotkać się ze znajomymi, posiedzieć, porozmawiać, poczytać

gazetę, czy poczekać na autobus. To jednak nie wszystko.

Stowarzyszenie Skokowiak
odebrało kolejny transport
żywności i w dniach od 15 do
19 października 2015 roku rozdawało żywność dla potrzebujących Mieszkańców z terenu
Gminy Prusice.

Gmina Prusice
www.prusice.pl

Pyszna kawa z deserem, czas
na miłą lekturę przy wyśmienitym koktajlu owocowym, pomoc w pozyskaniu wiedzy na
temat funduszy zewnętrznych
i napisaniu wniosku o dotację,
a także poszerzenie swojej wiedzy o atrakcjach turystycznych
w Gminie Prusice to niektóre
z propozycji czekających na
odwiedzających w znajdującej
się na Rynku w Prusicach Kawiarence Pod Trzema Wieża-

mi, która pełni również funkcję
Centrum Wsparcia Organizacji
Pozarządowych i Punktu Informacji Turystycznej.

przyjazna mieszkancom

www.nieruchomości.prusice.pl

www.sms.prusice.pl

www.prusice.pl

www.geoprusice.pl
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nięcie wsi tematycznych m.in.
Strupina – „Wieś różana”, Borówek – „Wieś rolnictwa i tradycji”.
Kolejny projekt „Propagowanie
nowego stylu życia, w wolności
od uzależnień w oparciu o wartości chrześcijańskie” realizowany jest wraz ze wspólnotą
chrześcijańską w Wilkowej. To
projekt skierowany do osób dotkniętych lub zagrożonych nałogiem alkoholowym, przemocą
i nienawiścią w rodzinie.

Dorota Leń

Studenci Uniwersytetu III Wieku podczas Inauguracji w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach

Gości przywitała Prezes UTW
w Prusicach Irena Mielniczek,
która wraz z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem wręczyła

Członkowie UTW wraz z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem składają podziękowania Pani Prezes Irenie Mielniczek

Kawiarenka pod Trzema
Wieżami z centrum wsparcia
dla NGO i informacją
turystyczną
Monika Stankiewicz

Dyrektor Mariusz Kiepul, skierował do grona pedagogicznego oraz
pracowników szkoły wiele ciepłych słów
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O zabytkach i atrakcjach
turystycznych
można
usłyszeć w Punkcie Informacji Turystycznej
W kawiarence funkcjonuje również Punkt Informacji Turystycznej dzięki czemu odwiedzające
nasze miasteczko wycieczki
mogą zasięgnąć informacji o historii i obecnym życiu miasta,
obejrzeć zabytki oraz wejść na
wieżę ratusza w towarzystwie
opiekuna – przewodnika.
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Poseł Łapiński interweniuje ws. objazdów drogi
ekspresowej S5 w Powiecie Trzebnickim

W piśmie skierowanym do posła
Marka Łapińskiego Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz wskazał, że drogi
techniczne zastępujące wyłączone z użytku na czas budowy „espiątki” trasy powiatowe
wokół Prusic mają nawierzchnię tłuczniową. I dziś ich stan
jest kiepski, przez co kierowcy
z gminy Prusice skarżą się, że
uszkodzili na nich samochody.
Realne jest też ryzyko, że w zimie trasy te będą nieprzejezdne. Dlatego mieszkańcy gminy
Prusice stworzyli petycję adresowaną do GDDKiA z prośbą, by
rozwiązano ten problem.

Poseł Marek Łapiński poparł
starania gminy Prusice i wysłał
pismo w tej sprawie do Roberta
Radonia, kierującego oddziałem GDDKiA we Wrocławiu. Zaapelował w nim, aby drogowcy
zadbali o poprawę stanu dróg
technicznych, przez które wytyczono objazdy zamkniętych
tras powiatowych. Naprawa
nawierzchni objazdów i wymiana jej na asfalt, co postulują mieszkańcy gminy, poprawi
stan techniczny objazdów, zagwarantuje też, że mieszkańcy
będą mogli bezpiecznie korzystać z nich nawet w trudnych
warunkach zimowych.

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicz do Posła
Marka Łapińskiego

Pismo Posła Marka Łapińskiego do Dyrektora Oddziału GDDKiA we
Wrocławiu Roberta Radonia

– Zaznaczam, że na innych etapach budowy drogi S5 w Powiecie Trzebnickim tymczasowe
objazdy wykonano w technologii asfaltowej. To odpowiada
oczekiwaniom
zgłaszanym
przez mieszkańców gminy – dodał poseł Marek Łapiński.

Jak co roku, aby spróbować
najlepszego ciasta z jabłkami
należało udać się w sobotę 26
września 2015 roku do Pawłowa
Trzebnickiego, gdzie odbywało
się Święto Jabłka i Szarlotki. Już
po raz szósty mogliśmy podziwiać
i posmakować najprzeróżniejszych wypieków z jabłkiem w roli
głównej. Na kompleksie boisk

sportowych nie zabrakło emocji
sportowych za sprawą meczu
Żonaci kontra Kawalerowie.
Tradycyjnie w ramach Biesiady
na Ludowo wystąpiły Kapela
Ludowa „Trzy Dęby” z Borówka
oraz „Bzykowianie” z Brzykowa.
Impreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Aktywni
z Pawłowa Trzebnickiego przy
wsparciu Gminy Prusice i Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz
Trzebnickich.

Dochód zebrany w ramach loterii fantowej został przeznaczony na
potrzeby miejscowego kościoła

Biuro Posła Marka Łapińskiego

Poseł Marek Łapiński i senator prof. Alicja Chybicka wspólnie o okrągłym
stole ws. trudnej sytuacji szpitali powiatowych wokół Wrocławia
Poseł Marek Łapiński i senator
prof. Alicja Chybicka apelują
do marszałka Dolnego Śląska o zwołanie okrągłego stołu
ws. szpitali w powiatach wokół
Wrocławia. Proponują też, aby
przeprowadzić konsolidację
placówek medycznych, które są
w trudnej sytuacji ekonomicznej.
W poniedziałek 12 października
br. poseł Marek Łapiński wspólnie z senator prof. Alicją Chybicką spotkał się z dziennikarzami
pod Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu. Konferencja prasowa była poświęcona planowi
konsolidacji szpitali powiatowych w miastach wokół stolicy
regionu będących w trudnej
sytuacji. Poseł Marek Łapiński
napisał w tej sprawie list do marszałka Cezarego Przybylskiego,
w którym apeluje o zwołanie
okrągłego stołu w tej sprawie.

Przedstawił też pomysły na poprawę stanu szpitali, poparte
przez senator Alicję Chybicką.
– Nadszedł czas podjęcia trudnych decyzji w służbie zdrowia.
Zajmowałem się już skomplikowanymi problemami w służbie zdrowia Dolnego Śląska,
a podjęte decyzje zakończyły
się sukcesem. Jako marszałek
Dolnego Śląska uruchomiłem
budowę Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Także senator prof. Alicja Chybicka udowodniła, że potrafi
rozwiązywać problemy, doprowadziła bowiem do wybudowania kliniki dla dzieci chorych na
nowotwory Przylądek Nadziei –
wyjaśniał poseł Marek Łapiński.
Poseł Łapiński wraz z senator
prof. Alicją Chybicką zaapelował
do marszałka Dolnego Śląska
o zwołanie okrągłego stołu ws.
trudnej sytuacji szpitali powia-

towych wokół Wrocławia. Zaproponował też, aby szpitale
w Oleśnicy i w Sycowie połączyć
z wrocławskim szpitalem im.
Gromkowskiego z ul. Koszarowej. Szpitale w Środzie Śląskiej,
Wołowie, Górze i Strzelinie miałyby zostać przejęte przez województwo dolnośląskie. Z kolei
szpital powiatowy im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy miałby zostać połączony z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym
we Wrocławiu.
– Konsolidacja szpitali będących w trudnej sytuacji oraz
większe zaangażowanie władz
Dolnego Śląska sprawi, że szpitale nie będą musiały konkurować między sobą o kontrakty
z NFZ – podkreślił poseł Marek
Łapiński.
Pomysł konsolidacji szpitala
w Trzebnicy ze szpitalem uni-

wersyteckim we Wrocławiu
poparła senator prof. Alicja
Chybicka. Jak oceniła: – Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu dobrze się rozwija i jest w rękach sprawnego
menadżera Piotra Pobrotyna.
Połączenie go ze szpitalem
w Trzebnicy obu placówkom
może wyjść na zdrowie. USK
zyska dostęp do specjalizacji, których dziś nie posiada,
a szpital w Trzebnicy będzie
miał zapewnione środki na zredukowanie części zadłużenia,
a także na rozwój. Konsolidacja i większe zaangażowanie
władz województwa to dobry
pomysł na poprawę sytuacji
szpitali powiatowych.
Poseł Marek Łapiński dodał też,
że apel o zwołanie okrągłego
stołu ws. szpitali powiatowych
oraz o aktywną współpracę
adresuje do wszystkich sił politycznych. Także do starostów

Poseł Marek Łapiński i senator
prof. Alicja Chybicka wspólnie
o okrągłym stole ws. trudnej
sytuacji szpitali powiatowych
wokół Wrocławia
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Do konkursu na najlepsze wypieki z jabłkami stanęło 16 ciast.
Jurorzy, w składzie: Zbigniew
Ziomek – Przewodniczący Rady
MiG Prusice, Sławomir Zarentowicz – radny powiatu trzebnickiego, Katarzyna Jarczewska
– prezes LGDWT, Grażyna Mazur – zeszłoroczna triumfatorka
w konkursie oraz Mikołaj Żelechowski – uczeń szkoły podstawowej, mieli twardy orzech do
zgryzienia.
Długo zastanawiano się nad
wyborem zwycięzcy, którym
w efekcie została Joanna Wiraszka z Pawłowa Trzebnickiego ze swoimi „jabłkowymi
różyczkami”. Drugie miejsce
zajęła Renata Adamus i jej szarlotka z bitą śmietaną, trzecie
natomiast Anita Gawłowska.
Zwycięzcy zostali obdarowani
nagrodami. Nie zapomniano
także o pozostałych uczestnikach konkursu, z których każdy
otrzymał drobny upominek.
Kto nie miał ochoty na słodkości
mógł spróbować pysznej kapusty z mięsem i warzywami,
przygotowanej w wielkim garze
na świeżym powietrzu, a także potraw z dodatkiem jabłka
jak wątróbka, smalec, śledzie.
Przygotowali je członkowie
Stowarzyszenia
„Aktywni
w Pawłowie Trzebnickim”, będący głównym organizatorem
imprezy, wraz ze swoją prezes
Żanetą Błaszak, przy wsparciu
Pani sołtys Eweliny Fajer, przewodniczącego rady Zbigniewa

Kawalerowie pokonali Żonatych 11:4

Tradycyjnie podczas Święta Jabłka i Szarlotki w Pawłowie Trzebnickim wystąpił Zespół Ludowy „Trzy
Dęby” z Borówka

Do konkursu na najlepsze wypieki z jabłkami zgłosiło się 16 ciast

Ziomka, a także Joanny Wiraszki, inicjatorki przedsięwzięcia.
Kto chciał zrobić zapasy jabłek
na zimowe miesiące mógł je zakupić, a ich dostawcą były Sady
Trzebnickie i Grzegorz Chmielewski z Brzykowa.
Jednocześnie z kulinarnymi doznaniami można było podziwiać
tańczące zumbę dzieci przygotowane przez Weronikę Jodłowską, czy obejrzeć mecz kawalerowie kontra żonaci zakończony
wynikiem 11:4 dla kawalerów.
Przez cały czas trwała również
loteria fantowa, z której dochód przeznaczony został na
potrzeby miejscowego kościoła.
Żaden los nie był pusty, a wśród
dziesięciu dodatkowych nagród
był nawet sprzęt grający o wartości 600zł. Fanty pochodziły
od hojnych darczyńców, wśród
których znaleźli się m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz, Sławomir Zarentowicz, Zbigniew Ziomek,
Państwo Jełłaczyc, Grzegorz Pałys, Hotel Riwiera, salon „Mona
Liza” z Trzebnicy, „Atelier”
Aleksander Janus, Anna Banaszkiewicz „Inspiracja AiA”, Maria
Januchta, Daniel Stachowicz
i wielu innych.
W godzinach wieczornych kompleks „Mój Orlik” jeszcze bardziej zapełnił się mieszkańcami
Pawłowa i okolic. Przybyli, aby
miło spędzić sobotni wieczór,
w towarzystwie znajomych,
wśród mnóstwa atrakcji przygotowanych przez organizatorów

czyli Gminę Prusice, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich i oczywiście Stowarzyszenie „Aktywni” z Pawłowa Trzebnickiego.
W międzyczasie zebranym
przygrywała kapela ludowa
„Trzy Dęby” z Borówka oraz

„Jabłkowe różyczki” autorstwa Joanny Wiraszki z Pawłowa Trzebnickiego zwyciężyły w konkursie na ciasta i desery z jabłkami
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www.nieruchomości.prusice.pl

www.sms.prusice.pl

www.prusice.pl

www.geoprusice.pl

„Bzykowianie” z Brzykowa.
Także najmłodsi zapewnili przybyłym znakomitą rozrywkę wykonując najróżniejsze światowe
przeboje w piknikowym programie „Orlik Music Awards”. Późnym wieczorem rozpoczęła się
zabawa, która trwała do białego
rana. Do tańca przygrywał Wojciech Łamarz z Trzebnicy.

Dzieci pod kierunkiem Weroniki Jodłowskiej zatańczyły zumbę

Gmina Prusice

przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl

z PiS w tych powiatach, które
borykają się z trudną sytuacją
tamtejszych szpitali.
– Platforma Obywatelska
popiera projekt konsolidacji
szpitali i połączenia szpitala
w Trzebnicy ze szpitalem uniwersyteckim we Wrocławiu.
Tego typu działania sprawdzają się w praktyce. Będąc
marszałkiem Dolnego Śląska,
przekazałem Powiatowi Milickiemu grunty po dawnym
szpitalu
psychiatrycznym
w Krośnicach. To pozwoliło oddłużyć szpital w Miliczu i dziś
jest w dobrej kondycji. Teraz
czas na to, aby pomóc tym
szpitalom powiatowym wokół
stolicy regionu, które są w trudnej sytuacji – przypominał poseł
Marek Łapiński.
Osoba do kontaktu:
Łukasz Maślanka (biuro posła
Marka Łapińskiego)
tel. 535 990 084
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Na stołach królowało jabłko i szarlotka
Renata Skiba

Mieszkańcy Gminy Prusice
zaapelowali, aby na drogach
służących jako objazdy tras
powiatowych zamkniętych na
czas budowy drogi ekspresowej
S5 ułożono nawierzchnię asfaltową. Poseł Marek Łapiński poparł ten pomysł interweniując
u dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Roberta Radonia.
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Gospodarka odpadami komunalnymi
w Gminie Prusice
Anna Cieśla
Wprowadzone ponad 2 lata
temu regulacje prawne dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
miały na celu przede wszystkim
zatrzymać lawinę śmieci. Obowiązująca od 2013 roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
nałożyła obowiązek przygotowania systemu, który zapewni
selektywne zbieranie odpadów, doprowadzi do ograniczenia ich składowania i jak najlepszego zagospodarowania.
Ciągły wzrost masy odpadów
odbieranych z terenu gminy
Prusice od 2013 roku, liczba
mieszkańców objęta systemem
oraz wzrost kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu
gospodarki odpadami komunalnymi to główne czynniki, które
przyczyniły się do konieczności
zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2015 roku.

Działania zmierzające do
obniżenia stawki opłaty
Gmina Prusice doskonali system
gospodarki odpadami komunalnymi poprzez objęcie wszystkich mieszkańców systemem
odbioru, prowadzenie działań
informacyjno – edukacyjnych
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w szczególności selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, a także zapewnienie mieszkańcom
możliwości segregacji u źródła.

dy na podstawie stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności, konieczne jest przeprowadzenie kontroli, która
zweryfikuje ilość osób zgłoszonych do opłaty z ilością osób zameldowanych na terenie gminy,
a także sprawdzenie osób prowadzących działalność gospodarczą, czy posiadają złożoną
deklarację.
W przypadku różnicy osób
wskazanych w deklaracji,
a ujętych w ewidencji ludności, właściciel nieruchomości
otrzyma pismo o przedłożenie
dokumentu potwierdzającego
stałą nieobecność mieszkańca
zameldowanego, a nie ujętego w opłacie. Potwierdzeniem
stałej nieobecności mieszkańca
na terenie nieruchomości może
być dokument wystawiony
przez odpowiednie instytucje
w szczególności:
– uczelnie, szkoły w przypadku
studentów, uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza
gminą;
– zakłady karne, zakłady lecznictwa zamkniętego, jednostki wojskowe;
– domy spokojnej starości,
domy dziecka;
– zakłady pracy w przypadku
delegacji dłuższych niż trzy
miesiące;
– miejscowe urzędy w przypadku zamieszkania w innej
gminie, kraju lub w innym
niż miejsce zameldowania
lokalu na terenie gminy;lub
dokument potwierdzający,
że mieszkaniec jest objęty
opłatą za odbiór odpadów
komunalnych w innej gminie.

Weryfikacja danych
wskazanych w deklaracji

„Kowalskiego” ciężko
przekonać do nowego
podejścia do odpadów

Ponieważ finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma zapewnić opłata
ponoszona przez właścicieli nieruchomości wyliczona na podstawie iloczynu stawki i liczby
osób zamieszkujących daną
nieruchomość lub w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpa-

Kolejną czynnością podejmowaną przez gminę będzie weryfikacja raportów miesięcznych
z ilości odebranych odpadów
komunalnych przedkładanych
przez firmę świadczącą usługi
odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali

selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych, a prowadzona
jest ona w sposób niewłaściwy,
kierowane będą informacje
o dostosowaniu zbiórki do zasad segregacji zgodnie z uchwałą NR XLV/286/12 Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Prusice.
W powyższych przypadkach
zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r. poz. 1399 j.t.) może zostać
wszczęte postępowanie administracyjne, które skutkuje nałożeniem wyższej opłaty.
Dopełnieniem weryfikacji raportów z ilości odbieranych odpadów przedkładanych przez
firmę, będzie kontrola przeprowadzona w terenie. Pracownicy
urzędu oraz firmy świadczącej
usługi odbioru w dniu wyznaczonym w harmonogramie
skontrolują rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do odbioru z poszczególnych posesji.

Wspólne działania
kilku gmin

z gminami ościennymi: Krośnice, Milicz, Oborniki Śląskie,
Trzebnica, Wińsko, Wisznia
Mała, Wołów i Żmigród rozważa
możliwość opracowania i wdrożenia koncepcji wstępnych
rozwiązań wspólnego systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi. Koncepcja zawierać będzie między innymi
analizę możliwości budowy
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
– Celem tej inicjatywy będzie
wypracowanie wspólnej ścieżki postępowania w funkcjonowaniu systemu gospodarki
odpadami komunalnymi oraz
poszukiwanie nowych optymalnych rozwiązań – podkreśla
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając:
– Wprowadzenie wspólnego
systemu gospodarki odpadami
przyczyni się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami, co w przyszłości pozwoli na
zmniejszenie wysokości stawki opłat ponoszonych przez
mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami.

ne jest kształtowanie stosownych nawyków oraz świadomości ekologicznej mieszkańców,
która pozwoli zachować właściwą hierarchię postępowania
z odpadami.
W gospodarce odpadami podstawowe znaczenie mają motywacje zdrowotne i ekonomiczne. Niewłaściwe zbieranie,
gromadzenie, magazynowanie
i składowanie odpadów może
stworzyć zagrożenie zdrowotne. Z kolei motywy ekonomiczne są bodźcem minimalizowania ilości odpadów i poprawy
selektywnej zbiórki odpadów,
ponieważ ceny za wywóz nieczystości są bardzo wysokie, to
im jest ich mniej tym mniejsze
poniesiemy koszty. Zasada segregujesz – płacisz mniej.

Gmina jako jednostka najniższego szczebla wypełnia zdecydowanie największą część
zadań związanych z gospodarką
odpadami na swoim obszarze.
Zadania te wynikają z obowiązujących umocowań prawnych.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają
obowiązek zapewniania czystości i porządku na swoim terenie
oraz tworzenia niezbędnych
warunków do ich utrzymania m.
in. poprzez budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub
wspólnych z innymi gminami
instalacji i urządzeń do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
Z tego też względu najbardziej
wskazanym rozwiązaniem jest
prowadzenie gospodarki odpadami w ramach porozumień kilku jednostek samorządowych.
Dlatego też Gmina Prusice wraz

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest
szeroka wiedza społeczeństwa
na temat celów funkcjonowania systemu, zasad segregacji
odpadów, zależności opłat od
jakości i ilości gromadzonych
odpadów, wpływu gospodarki
odpadami na środowisko, itd.
W naturalny sposób, głównymi producentami odpadów są
mieszkańcy gminy, jednak waż-

Gmina Prusice
www.geoprusice.pl

Szkoła w Skokowej to nieduża
szkoła, z dużymi ambicjami
i rozwiniętą techniką multimedialną. Oprócz laptopów pomocnych w nauczycielskiej pracy, czy tablic multimedialnych,
postanowiono wypróbować jak
w pracy z dziećmi sprawdzą się
iPady. W tym celu zorganizowano eksperymentalne lekcje,
podczas, których iPady właśnie, stały się urządzeniami
wspierającymi nauczanie.

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej mającej na
celu budowanie świadomości
mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz propagowanie postaw ekologicznych
przede wszystkim w zakresie
selektywnego zbierania odpadów, Gmina Prusice przeprowadziła w 2014 r. konkurs pt. „Segregujesz – Świat ratujesz”.

Jak powiedział dyrektor Szkoły
Podstawowej w Skokowej, Andrzej Grzegorzewicz: – Chcemy uświadomić dzieciom, że
komputery służą nie tylko do
grania, ale mają dużo szersze
zastosowanie, jak choćby tworzenie animacji, czy też filmów
rysunkowych. W późniejszym
życiu umiejętność pracy na takich urządzeniach na pewno
bardzo ułatwi im start zawodowy. Dlatego postanowiliśmy inwestować w nowe technologie,
w szkolenia kadry nauczycielskiej związane z pracą na urządzeniach mobilnych. Istnieje
już zresztą wiele aplikacji, dzięki
którym dzieci mogą rozwijać
swoją kreatywność i tworzyć.
Od firmy „Empiria” z Wrocławia,
otrzymaliśmy gotowe scenariusze, dzięki którym możemy
przeprowadzić z dziećmi takie
właśnie zajęcia.

Nabór do programu
usuwania azbestu
w Gminie Prusice w 2016 r
Aleksandra Bąk, Róża Popielarz
Urząd Miasta i Gminy Prusice
informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na
uzyskanie dotacji na usuwanie
wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na
terenie gminy Prusice w 2016
roku
Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej
zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy
o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Prusicach (we wniosku należy

podać m.in. dane dot. właściciela nieruchomości, nr działki,
na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe).
W UMiG w Prusicach oraz na
stronie www.prusice.pl dostępny jest również gotowy wzór
deklaracji przystąpienia do programu.
Wnioski będą przyjmowane do
31.12.2015 r.
W oparciu o zebrane zgłoszenia
od właścicieli nieruchomości
Gmina Prusice wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie dotacji na ten cel.
Wysokość dofinansowania może
wynieść do 85% kosztów, pozo-

stałe 15% to koszt własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac
obejmuje: demontaż, transport
i odbiór wyrobów azbestowych
na specjalne składowisko. Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.
Jednocześnie informujemy, że
złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja
programu uzależniona jest od
otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu Funduszy Zewnętrznych lub pod nr
tel. 71 312 62 24 wew. 38.

Przedstawiciela tej wrocławskiej firmy zastaliśmy na miejscu, podczas przeprowadzania
pierwszych warsztatów multi-

Dzieci w Szkole Podstawowej w Skokowej podczas lekcji wykorzystują iPady

medialnych dla dzieci. Miały na
celu zainspirowanie uczniów
i pokazanie alternatywnego wykorzystania tabletów.
Każde z dzieci otrzymało tablet,
na którym w określony sposób
wykonywały rysunki. Rysunki te, połączone odpowiednio
w jeden ciąg, tworząc krótki film
animowany. Dzieci pracowały
samodzielnie, w wielkim skupieniu.
W razie problemów, zarówno
przedstawiciel firmy „Empiria”
,jak i obecni nauczyciele, służyli pomocą. Można było dostrzec, że taki rodzaj twórczości

Na urządzeniach multimedialnych wykonywano rysunki, tworząc
film animowany

Gmina Prusice
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Edukacja odpadowa

Laureatem pierwszego miejsca
został Pan Aleksander Olejnik,
którego pracę publikujemy na
stronie obok.

Grafika – hierarchia postępowania z odpadami

Renata Skiba

Tej jesieni nie zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych, dlatego zachęcamy
mieszkańców naszej gminy do
korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 14 w Prusicach. Przypominamy, że PSZOK
czynny jest od poniedziałku do
piątku od godz. 9 do 16 oraz
w sobotę od godz. 9 do 15.
Informujemy również, że od
dnia 29 września 2015 r. zmienia się położenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych-PSZOK. Dojazd do
PSZOK prowadzi od ul. Polnej
przez teren firmy Europe Group.

Mapka przedstawiająca dojazd do PSZOK
Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej zasadami powinno
prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona
środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka
oraz na środowisko.

Nowoczesne lekcje
z iPadami

Nowe miejsce punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Kształtowanie świadomości społecznej
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i efekt końcowy pracy, przynosił
uczniom wiele zadowolenia.
Inicjatorka działań w skokowskiej podstawówce, wychowawczyni klasy pierwszej, Pani
Jolanta Poprawska, powiedziała, że bardzo pozytywnie odbiera ten rodzaj pracy z dziećmi.
– Uczniowie, nawet ci najmłodsi, są zadowoleni, pracują w ciszy i wielkim skupieniu,
co sprawia satysfakcję także
nauczycielom – podsumowała
nauczycielka.
Każde dziecko jest na swój sposób kreatywne, wystarczy tylko
umożliwić mu rozwój zdolności,
które już posiada. Mimo tego,
że dzieci w starszym wieku wyróżniają się większymi umiejętnościami manualnymi i obyciem z tego typu urządzeniami,
wszystko jest do nadrobienia.
Zafascynowanie nowym, ciekawym sprzętem multimedialnym
jest naturalne więc dzieci chętnie po nie sięgają i tu rola dorosłych – rodziców, nauczycieli,
aby pokazali najmłodszym, jak
pożyteczny i twórczy może być
komputer oraz wskazali właściwy kierunek rozwoju.
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Gminna Spółka Wodna odpowiada
za melioracje i gospodarkę wodną
Mateusz Wojda
Gminna Spółka Wodna w Prusicach została utworzona, aby
chronić członków należących
do spółki, a zarazem mieszkańców Gminy Prusice przed
niekorzystnymi
czynnikami
warunków atmosferycznych.
Zadaniem spółki jest więc szeroko pojęta ochrona polegająca
na wykonywaniu, utrzymywaniu i prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych,
a także fachowa pomoc w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodna na terenie jej działania.
Do końca 2014 roku Gminna
Spółka Wodna w Prusicach
była zrzeszona w Rejonowym
Związku Spółek Wodnych
Trzebnicy. W 2015 roku wystąpiła z jego struktur i funkcjonuje
samodzielnie. Spółka w obecnej formie, przyczyniła się do

wznowienia działalności sekcji
wiejskich i na dzień dzisiejszy
przynależy do niej 26 sołectw.
Gminna Spółka swoją działalnością obejmuje około 8800
ha, w tym gruntów zmeliorowanych około 4600 ha. W obszarze działalności spółki występuje około 340 km rowów
melioracji szczegółowej.
Spółka osiąga swoje cele statutowe dzięki składkom członków, świadczeniu usług zewnętrznych, a także pomocy
udzielanej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też na Walnym
Zgromadzeniu Gminnej Spółki
Wodnej w Prusicach, w dniu
27 marca 2015 roku podjęto
uchwałę o składkach rocznych,
które wynoszą:
– 10 zł od 1 ha fizycznego gruntów rolnych
– osoby fizyczne i prawne nie
posiadające gruntów rolnych płacą składkę w wy-

sokości 10 zł od zajmowanej
nieruchomości.
– dla Gminy ustala się składkę
w wysokości 100.000,00 zł.
Składkę Spółki Wodnej w Prusicach należy uiścić na rachunek
bankowy BS Oborniki Śl. o/Prusice nr 87 9583 0009 0210 5172
2002 0001
Wysokość naliczonych składek
za rok 2015 wynosi 202.592,35
zł (w tym 100.000,00 zł składka
Gminy). Spółka jest aktualnie
w trakcie zbierania składek.

w miejscowości Pawłów Trzebnicki, które jest realizowane.
Ponadto z budżetu gminy,
samych prac melioracyjnych
wykonano na kwotę około
230 000, 00 zł.
Dodatkowo Gmina Prusice
pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na konserwacje urzą-

dzeń melioracji szczegółowej
od Marszałka województwa
dolnośląskiego, w wysokości
49,94 % wartości zadania tj.
w kwocie 29 922,19 zł. Obecnie zadania te są realizowane
w miejscowościach: Budzicz,
Kosinowo i Kaszyce Wielkie.
Wszelkie wnioski i uwagi doty-

Do tej pory z funduszu Spółki
Wodnej wykonano roboty melioracyjne na ok. 100.000,00 zł
w miejscowościach: Borów, Budzicz, Gola, Górowo, Kaszyce
Wielkie, Krościna Wielka, Ligota
Strupińska, Ligotka, Świerzów,
Wszemirów i Krościna Mała.
Pozyskano także środki zewnętrzne od Wojewody w kwocie 5697,00 zł na zadanie celowe

Regulamin i informacje o zapisach www.bieg.prusice.pl

Zapisz się elektronicznie
na zajęcia w PCF!
Informujemy, że zagwarantowane miejsce na zajęciach
w Prusickim Centrum Fitness,
będą miały osoby, które zapiszą
się przez stronę: https://prusice-cms.efitness.com.pl/
Dotyczy to głównie zajęć Indoor
Cycling.
Zapisu można dokonać osobiście lub przez recepcję w Prusickim Centrum Fitness. Informujemy także, że osoby które
są zapisane, a nie zjawią się na
zajęciach, czym blokują miejsce
innym, będą miały blokadę zapisu na najbliższe zajęcia.
Zapraszamy!

Żywa Biblioteka
w Prusicach
Organizatorzy
W sobotę 24 października 2015
roku zapraszamy w godz. 12
– 17 do Multiteki – Gminnej Biblioteki Publicznej na spotkanie
z Żywą Biblioteką w Prusicach.
Żywa Biblioteka to projekt
promujący ideę tolerancji
i poszanowania praw człowieka.
Odchodzimy jednak od szablonowych, podręcznikowych metod, zastępując je bezpośrednią
i szczerą rozmową.

niające się ze społeczeństwa,
a przez to często wykluczane
i obarczane stereotypami.
Każdy może stać się czytelnikiem – wystarczy przyjść, zarejestrować się i dostać kartę
biblioteczną. Następnie można
wypożyczyć wybraną Książkę
i porozmawiać z nią przez 30
minut.

Pomysł jest prosty – przez jeden dzień organizujemy Żywą
Bibliotekę, na którą składają się
Żywe Książki – osoby wyróż-

Wszystkie pytania są dozwolone, oczywiście z poszanowaniem zasad kultury osobistej
i szacunku do drugiej osoby.

Prusickie Centrum Fitness

Gmina Prusice
przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl

czące odmulania, konserwacji, udrożniania i eksploatacji
urządzeń melioracyjnych można składać w siedzibie GSW
w Prusicach przy ul. Kolejowej 3,
bądź w Urzędzie Miasta i Gminy
w Prusicach pok. nr 11 u przewodniczącego Spółki Pana Mateusza Wojdy.

www.geoprusice.pl

www.nieruchomości.prusice.pl

www.sms.prusice.pl
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o sobie

Maciek. Moja pierwsza praca to
nauczyciel i wychowawca w Lotniczych Zakładach Naukowych
w 1991 roku. Działanie na rzecz
młodych ludzi jest dla mnie cały
czas ważne. A z moją pierwszą
klasą, której byłem wychowawcą, utrzymuję kontakt do dzisiaj.
Z zawodem nauczyciela miałem
jeszcze styczność w latach 1997 –
2002 jako wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Służb
Społecznych.
Miałem 29 lat, kiedy zostałem
mianowany dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
W 1995 roku byłem ekspertem
Komisji ds. Finansowania pomocy społecznej i ds. standardów Rady Pomocy Społecznej
przy Ministrze Pracy i Polityki
Socjalnej i współtwórcą parametrycznej metody podziału

Proszę o poparcie
i zaufanie!
Nie zawiodę!

transformacja w obszarze pomocy społecznej.
W krytycznym dla Dolnego
Śląska i Wrocławia roku 1997
objąłem funkcję Pełnomocnika
Wojewody Wrocławskiego ds.
pomocy społecznej powodzianom. W 1999 roku kierowałem
Wydziałem Spraw Społecznych
i Ochrony Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W latach 1997 – 2002 pracowałem jako ekspert Fundacji
Bankowej im. Leopolda Kronenberga Banku Handlowego
w Warszawie.
Wystartowałem w pierwszych
wyborach do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
w 1998 roku i od 2002 do 2004
roku pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz
przewodniczącego Komisji Poli-

Jarosław Duda
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

tyki Społecznej i Rodziny. W tym
okresie pracowałem też jako
Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie (1999–2001) oraz

Jarosław Duda z prof. Alicją Chybicką

Jarosław Duda z Bogdanem Zdrojewskim

wielkim odkryciem i ukształtowała mnie na resztę życia.
W 1989 roku urodził się mój
pierwszy syn Bartek. Po nim byli
Kuba, Olga, Magda i najmłodszy

Dyrektor Miejskiego Zarządu
Domów Pomocy Społecznej
we Wrocławiu (2001–2004). Od
2004 roku jestem członkiem
polskiego parlamentu jako

środków na pomoc społeczną
w skali kraju w oparciu o system
obiektywnych kryteriów. Te lata
to był okres wielkich wyzwań,
jakie niosła ze sobą polska

Poseł IV i V kadencji (członek
Komisji Polityki Społecznej
i Rodzin, Komisji Zdrowia, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej) oraz Senator VII

i VIII kadencji (Komisja Obrony
Narodowej, Komisja Polityki
Społecznej i Rodziny, a także
Komisja Zdrowia).
Od 2007 roku jestem Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnikiem Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Współprzewodniczę
Radzie
Działalności Pożytku Publicznego, byłem Krajowym Koordynatorem Programu ds. Przeciwdziałania Przemocy. Wśród
celów, które osiągnąłem w tym
czasie, najbardziej cenię sobie
wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych i działanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
postrzeganego przez organizacje pozarządowe jako ważne
i przyjazne narzędzie finansowania działań społecznych.
Zamierzenia na kolejne lata
to dalsza praca w obszarach,
które od bardzo wielu lat są
mi najbliższe: wsparcia osób
niepełnosprawnych, pomocy
społecznej, organizacji pozarządowych i młodzieży. Za cel stawiam sobie ciągłe poszukiwanie
i wdrażanie dobrych rozwiązań
w nieustającym dialogu i kontakcie ze środowiskami i ludźmi
najbardziej zainteresowanymi
zmianą społeczną. Patrzę na
rozwiązania systemowe w Polsce, ale bardzo ważne jest dla
mnie to, jak rozwija się Dolny
Śląsk i Wrocław.

Gmina Prusice
www.geoprusice.pl

25 października 2015 roku to
ważny dzień dla Polski i dla
Nas Dolnoślązaków. Wtedy
to dokonamy wyboru, który
będzie miał wpływ na kolejne cztery lata. Zwracam się
do Państwa z prośbą o skorzystanie ze swojego prawa
do wyboru i zdecydowania
kto przez kolejne lata będzie
reprezentował w Senacie
mieszkańców powiatów:
górowskiego, milickiego,
oleśnickiego, oławskiego,
strzelińskiego, średzkiego,
trzebnickiego, wołowskiego,
wrocławskiego ziemskiego.
Nazywam się Jarosław
Duda od wielu lat reprezentuję najlepiej jak potrafię mieszkańców naszego
okręgu wyborczego. Jestem
doświadczonym i odpowiedzialnym politykiem. Swoje
doświadczenia zbierałem
w samorządzie, Sejmie, Senacie, jak i Rządzie. Jako
ojciec pięciorga dzieci znam
problemy życia codziennego. Od lat zajmuje się
polityką społeczną. Swoje
działania koncentrowałem
na ludziach potrzebujących
wsparcia (niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorach, młodych). Wiem, że
jest jeszcze bardzo dużo do
zrobienia, dlatego chciałbym móc nadal Państwu
służyć swoim doświadczeniem i pracą w Senacie RP
w najbliższej kadencji.
W ostatnich wyborach obdarzyliście mnie Państwo
dużym zaufaniem (ponad
73 tysiące Waszych głosów),
uprzejmie proszę o poparcie
25 października. Nie zawiodę!
Jarosław Duda
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

W sobotę 26 września 2015
roku na terenie Pałacu w Brzeźnie odbył się Tenisowy Turniej Gmin: Prusice, Trzebnica
i Oborniki Śląskie. Impreza
została objęta patronatem
włodarzy trzech gmin Powiatu
Trzebnickiego, w tym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice Igora Bandrowicza,
który wsparł imprezę finansowo, rzeczowo i merytorycznie.
Tenisowy Turniej Gmin to wydarzenie, które miało rodzinną
atmosferę i wielkie sportowe emocje dla dzieci. Wśród
uczniów klas 1–3 z terenu Gminy Prusice znaleźli się zwycięzcy swoich kategorii, a także tenisowi stypendyści.
Impreza miała na celu wyłonienie najzdolniejszych sportowo
dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej z terenu trzech gmin:
Prusice, Trzebnica i Oborniki

Gmina Prusice ma również swoich tenisowych Stypendystów wyłonionych w drodzeTenisowegoTurnieju Gmin

Śląskie. Uczestnicy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych–
klasy I, II i III w specjalnych torach przeszkód, zawierających
elementy tenisowe. Zwycięzcy–
dzieci które uzyskały najlepszy
czas z każdej gminy i w każdej
kategorii wiekowej, zostali nagrodzeni tenisowymi stypendiami, ufundowanymi przez

Zwycięzcom nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz wraz z Organizatorami Tenisowego Turnieju Gmin

ProActive. Dzieci rozpoczną
darmową naukę gry w tenisa
zimnego w swojej gminie!
W kategorii drużynowej Gmina
Prusice zajęła III miejsce. Pierwsze miejsca, wśród klas I-III zajęli Oliwia Stachurska i Szymon
Stachurski. Voucher na pobyt
w Pałacu Brzeźno wygrała Nina

Świlak z gminy Prusice. Tenisowe Stypendia przyznane zostały
czterem Prusiczanom, do których należą: Oliwia Stachurska, Natasza Bagińska, Aleksandra Sadkowska i Szymon
Stachurski
Impreza, oprócz wymiaru sportowego, miała charakter rodzin-

Wśród zwycięzców w poszczególnych kategoriach znaleźli się
uczniowie z terenu Gminy Prusice. W kategorii klas 1 zwyciężyła Oliwia Stachurska, zaś w kategorii klas 3 Szymon Stachurski

Dla najlepszych czekały medale i puchary (fot. Renata Skiba)

nego pikniku z wieloma atrakcjami. Uczestnicy mogli spróbować
swoich sił na polu golfowym,
strzelnicy golfowej oraz w minigolfie.
Do zwiedzania Pałacu, pięknego ogrodu orz Strefy SPA i Wellness zachęcał konkurs, gdzie
główna nagrodą był voucher na
pobyt w Pałacu! Ponadto ofertę
imprezy wzbogacili wystawcy
oraz sponsorzy, którzy przygotowali dla gości degustacje oraz
konkursy z nagrodami!
Jak podkreślają Organizatorzy,
Tenisowy Turniej Gmin zgromadził w Brzeźnie prawie 100 dzieci biorących udział w turnieju
oraz ich rodziny.
Patronat n ad imprezą objęli
burmistrzowie gmin biorących
udział w imprezie, w tym również Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice – Igor Bandrowicz.
– Pragniemy podziękować
także uczestnikom turnie-

Renata Skiba
W ostatnią niedzielę września
na prusickim Orliku , odbywały
się zajęcia z tenisa ziemnego
– dla dzieci i dorosłych. Całość
imprezy sportowej miała miejsce pod nazwą „Dzień Otwarty
Tenisa Ziemnego”, a Burmistrz
Igor Bandrowicz objął go patronatem.
Zaproszeni trenerzy ze szkółki
„Sport i rekreacja” z Trzebnicy,
prowadzonej przez Zbigniewa
Staranowicza, uczyli jak rozpocząć swoją przygodę z tym
wyjątkowym sportem, jak sta-

Dzieci i młodzież uczyły się jak stawiać pierwsze kroki w tenisie ziemnym na korcie

wiać pierwsze kroki na korcie.
Bardziej doświadczonym adeptom gry w tenisa doradzali jak
doskonalić i rozwijać swoje
umiejętności. Każdy panel zajęć
rozpoczynano od rozgrzewki realizowanej przez instruktorów.
W trakcie zajęć przeprowadzono także gry i zabawy tenisowe
z nagrodami. Dla wszystkich
była to świetna zabawa połączona z nauką.
Jak się dowiedzieliśmy, do
tej pory, zajęcia odbywały się
w Skokowej, Obornikach Śląskich i Trzebnicy, na boiskach
Orlik natomiast podczas zimy
uczestnicy trenują na Sali spor-

www.sms.prusice.pl

Jedno z haseł promujących
Gminę Prusice to „Gmina inwestująca w sport”, o czym można
się przekonać że władze Gminy
Prusice na czele z Burmistrzem
Igorem Bandrowiczem nie tylko inwestują w infrastrukturę
sportową, która już jest dość
„bogata”, ale także w organizacje wielu imprez, turniejów
i wydarzeń sportowych dla
dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach tj. w piłce
nożnej, w piłce siatkowej, w tenisa czy też w golfa.

Doświadczeni adepci doskonalili swoją grę w tenisa

towej. Treningi są przeważnie
dwa razy w tygodniu, a średnia
cena to około 20 zł w zależności
od frekwencji.

przyjazna mieszkancom

www.nieruchomości.prusice.pl

ju za wspaniałą rywalizację,
rodzinom dzieci za przybycie
i aktywny udział w atrakcjach
dodatkowych oraz patronom
imprezy – sponsorom, Burmistrzom oraz ich współpracownikom za wsparcie finansowe,
rzeczowe oraz merytoryczne
w organizacji Turnieju!!! – zaznaczają Organizatorzy.

Dzień Otwarty Tenisa Ziemnego w Prusicach

Gmina Prusice
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Tenisowe Talenty z Gminy Prusice znalezione

Jarosław Duda
Urodziłem się 29 kwietnia 1964
roku we Wrocławiu. Sporą
część dzieciństwa spędziłem
w podwrocławskiej wsi – Brzeziej Łące. Maturę zdałem w II Liceum Ogólnokształcącym. We
Wrocławiu mieszkam do dziś,
w wielopokoleniowym domu.
Jestem absolwentem socjologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracę magisterską
o organizacjach pozarządowych i pracy z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie
obroniłem w 1990 roku. 5 lat
później ukończyłem studia podyplomowe w Centrum Służb
Społecznych w Warszawie. Jako
student współzakładałem organizację pozarządową Wiara
i Światło, stworzoną w oparciu
o francuski ruch, zwany również
wspólnotą muminkową. Praca
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną była dla mnie
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Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do gry w tenisa
ziemnego i rozwijania umiejętności sportowych.

