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Miło nam poinformować,  
że Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz 26 maja 2015 
roku w Gmachu Giełdy 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie podczas 
gali finałowej odebrał 
wyróżnienie dla Gminy 
Prusice w Rankingu 
„Perły Samorządu 2015” 
– Najlepszy włodarz i sa-
morząd 25-lecia. Prusice 
znalazły się na 4. miejscu 
wśród najlepszych miast 
i gmin rozwijających się 
równomiernie w katego-
rii gmin miejsko – wiej-
skich. 
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Dorota Leń

Miło nam poinformować, że 
Burmistrz Miasta i Gminy Pru-
sice Igor Bandrowicz 26 maja 
2015 roku w Gmachu Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w War-
szawie podczas gali finałowej 
odebrał wyróżnienie dla Gmi-
ny Prusice w Rankingu „Perły 
Samorządu 2015” – Najlepszy 
włodarz i samorząd 25 – lecia. 
Prusice znalazły się na 4. miej-
scu wśród najlepszych miast 
i gmin rozwijających się równo-
miernie w kategorii gmin miej-
sko – wiejskich. 
Dziennik Gazeta Prawna już po 
raz trzeci rozstrzygnął Ogól-
nopolski Ranking „Perły Sa-
morządu”. Jednak tegoroczny 
ranking był wyjątkowy, gdyż 
z okazji 25-lecia samorządu 
w ankiecie Rankingu było 25 
pytań na 25-lecie samorządów. 
Wśród pytań samorządy mu-
siały udzielić odpowiedzi doty-
czące następujących zagadnień 
w latach 1990-2015, takich jak: 
% mieszkańców uczestniczą-
cych w wyborach samorządo-
wych w latach 1990 – 2014, % 
gminy objętej planem zagospo-
darowania przestrzennego, % 
mieszkańców mających dostęp 
do wodociągów i do kanalizacji; 
ilość mieszkańców, ilość po-
zyskanych funduszy unijnych 
i ilość zrealizowanych inwe-
stycji przy środkach unijnych, 
zadłużenie gminy, informacje 
o powstałych programach so-
cjalnych, o programach pro-
filaktycznych, o programach 
mieszkaniowych, o systemach 
powiadamiania mieszkań-
ców, o bezrobociu, o budowie 
i modernizacji dróg, o podstre-
fie ekonomicznej, o zabytkach, 
o wydatkach na sport, turysty-
kę, rekreację i kulturę oraz o no-
woczesności gminy. 
Redakcja gazety wskazała naj-
lepsze samorządy i najlepszych 
włodarzy za 25 lat w czterech 
kategoriach: miasta powyżej 
100 tys. mieszkańców, miasta 
do 100 tys. mieszkańców, gmi-

Prusice wśród najlepszych  
miast i gmin! 

ny miejsko-wiejskie oraz gmi-
ny wiejskie. Warto podkreślić, 
że Ranking Gazety Prawnej to 
rzetelny plebiscyt, w którym 
zwycięzcy wyłaniani są na pod-
stawie wypełnianych ankiet 
i analizy ekspertów.
W kategorii gmin miejsko – 
wiejskich wystartowała Gmi-
na Prusice, która znalazła się 
w „10” najlepszych samorządów 
miejsko – wiejskich w Polsce. 
Prusice zdobywając 42 pkt. 
uplasowały się na 4. miejscu 
za Aleksandrowem Łódzkim 
(I miejsce – 52 pkt.), Niepołomi-
cami (II miejsce – 48 pkt.) i Bo-
bowem (III miejsce – 42 pkt.). 
Uroczyste wręczenie tytułów 
i wyróżnień odbyło się we wto-
rek 26 maja 2015 roku podczas 
Konferencji na temat „Nowa 
perspektywa unijna. Szanse 
i zagrożenia” i gali finałowej 
Rankingu „Perły Samorządu” – 
Najlepszy włodarz i samorząd 
25 – lecia w gmachu Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w War-
szawie. 
Wyróżnienie dla Gminy Prusice 

z rąk Redaktor Naczelnej Dzien-
nika Gazety Prawnej Jadwigi 
Sztabińskiej odebrał Burmistrz 

Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz.
– Bardzo cieszymy się z tego 
wyróżnienia, gdyż to kolejny 
sukces Gminy Prusice w Rankin-
gach Dziennika Gazeta Praw-
na, który pokazuje jaki ogrom 
pracy wkładamy w rozwój na-
szej małej ojczyzny – podkre-
śla włodarz Prusic dodając: – 
Warto przypomnieć, że w 2013 
roku otrzymaliśmy w ramach 
Rankingu „Perły Samorządu” 
wyróżnienie w kategorii najlep-

szy samorząd oraz wyróżnienie 
w kategorii najlepszy włodarz. 
W 2014 roku znaleźliśmy się na 
1. Miejscu i dostaliśmy Perłę 
Samorządu dla najlepszej gmi-
ny miejsko – wiejskiej w Polsce, 
a w tym roku znowu znaleźli-
śmy się w gronie wyróżnionych 
samorządów. Tegoroczna na-
groda jest również wyjątkową 
nagrodą, gdyż to wyróżnienie 
za 25 lat istnienia samorządu 
lokalnego. 
Warto dodać, że Gmina Prusice, 

to jedyna Gmina z terenu po-
wiatu trzebnickiego, która zna-
lazła się w gronie najlepszych 
miast i gmin rozwijających się 
równomiernie w 2015 roku. 
– Kolejne wyróżnienie 
w ramach Pereł Samorządu 
dla Gminy Prusice, pokazuje, 
że nasz samorząd jest zauwa-
żalny nie tylko na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego, ale 
również w całej Polsce – podsu-
mowuje Burmistrz Igor Bandro-
wicz.

Gmina Prusice w Rankingu Dziennik Gazeta Prawna znalazła się w „10” najlepszych samorządów w ka-
tegorii gmin miejsko-wiejskich

Wyróżnienie dla Gminy Prusice odebrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz

Gmina Prusice znalazła się po raz kolejny w gronie najlepszych miast i gmin 
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Anna Cieśla

Z początkiem 2015 roku  doko-
nano analizy systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 
w Gminie Prusice. Porównanie 
planowanych na rok 2015 wy-
datków i dochodów z tytułu 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wyka-
zało, że obecnie obowiązujące 
stawki opłaty (8 zł – segregacja 
i 16 zł – zmieszane) oraz wpła-
ty od przedsiębiorców z tytułu 
gospodarki odpadami nie są 
wystarczające, aby pokryć 
wszystkie wydatki związane 
z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi. 

Z opłat wnoszonych przez właści-
cieli nieruchomości z tytułu go-
spodarki odpadami w 2014 r. po-
wstał deficyt pokryty z budżetu 
gminy. Należności z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które winny wpły-
nąć do budżetu gminy wyniosły 
959 322, 64 zł. Natomiast wydat-
ki poniesione w związku z funk-
cjonowaniem systemu wyniosły 
ok. 1,5 mln zł. 

System gospodarowania  
odpadami komunalnymi powi-
nien finansować się z opłat!

Przypomnijmy, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach system 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi finansowany powi-
nien być z opłat, które będą po-
nosić na rzecz gminy właściciele 
nieruchomości. 
Z pobranych opłat gmina pokry-
wa koszty systemu, które obej-
mują m. in.: 
• odbiór, transport i zagospo-

darowanie odpadów komu-
nalnych;

• tworzenie i utrzymanie punk-
tu selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych;

• obsługę administracyjną sys-
temu.

Tym samym środki z opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie mogą być wy-
korzystane na cele nie związane 
z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami komunal-
nymi.

Potrzeba zbilansowania 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnym na terenie Gminy 
Prusice!

Podwyżka stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi podyktowana jest 
koniecznością zbilansowania 
całego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na te-
renie gminy Prusice. Powodem 
wzrostu opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi jest 
fakt,  iż poprzednie stawki obo-
wiązujące od 1 lipca 2013 r. sza-
cowane były w oparciu o liczbę 
meldunków w gminie oraz ilości 
odebranych odpadów w latach 
ubiegłych (2011, 2012).
Kalkulację kosztów odbioru, 
transportu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych zmie-
szanych oraz selektywnych 
sporządzono w oparciu o ceny 
rynkowe obowiązujące w chwi-
li dokonania szacunków, które 
powiększono o przewidywany 
wzrost cen w regionalnych in-
stalacjach do przetwarzania od-
padów komunalnych. 
W gminie Prusice, jak wielu in-
nych gminach w Polsce istniało 
prawdopodobieństwo niedo-
szacowania stawki z uwagi na 
ryzyko zwiększenia ilości ode-
branych odpadów w stosunku do 

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi  
w Gminie Prusice

założonej oraz w wyniku braku 
konkurencyjności firm świadczą-
cych usługi odbioru i zagospoda-
rowania odpadów tzn. udziału 
tylko jednej firmy w przetargu.

Od 1 maja 2015 roku nastąpiła 
zmiana stawki za śmieci  
w Gminie Prusice!

Przy pozostawieniu stawek 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na dotych-
czasowym poziomie, planowane 
w 2015 r. dochody z tego tytułu 
wyniosłyby około 950 tys. zł przy 
planowanych wydatkach w wy-
sokości około 1,5 mln zł. 
Wymogiem ustawowym jest 
samofinansowanie się systemu. 
Oznacza to, że dochody z tytułu 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi powinny 
w pełni pokryć koszty funkcjo-
nowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
W związku z powyższym Radzie 
Miasta i Gminy Prusice przed-
stawiono projekt uchwały zmie-
niającej dotychczasowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi od     1 maja 
2015 r., którą to rada podjęła.
W obecnym systemie gospo-
darki odpadami mieszkań-
cy gminy segregują odpady 
w większym stopniu niż w latach 
ubiegłych, jednakże niezbyt 
dokładnie i w dalszym ciągu 
odpady zmieszane stanowią 
znaczny procent ogólnej masy 
odebranych odpadów komunal-
nych co z kolei stanowi wysoki 
koszt odbioru i zagospodaro-
wania. Zmiana tego wskaźnika, 

czyli zmniejszenie ilości zmie-
szanych odpadów poprzez wy-
sortowanie surowca z ogólnej 
masy odebranych odpadów 
skutkować może obniżeniem 
stawki za odbiór odpadów.

W biuletynie informacji pu-
blicznej Urzędu Miasta i Gminy 
Prusice pod adresem www.bip.
prusice.pl dostępna jest roczna 
analiza stanu gospodarki odpa-
dami komunalnymi za rok 2014. 

Jak wyglądają nowe stawki  
za śmieci?

Zgodnie z obowiązującą uchwa-
łą od dnia 1 maja 2015 r. obo-
wiązują nowe stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zarówno od miesz-
kańca zamieszkującego daną 
nieruchomość jak również za po-
jemnik o określonej pojemności. 
W przypadku nieruchomości za-
mieszkałych opłata miesięczna 
wynosi 12,80 zł od mieszkańca 
w przypadku odpadów zbie-
ranych selektywnie. 24,00 zł 
zapłacimy w przypadku zmie-
szanej zbiórki odpadów. 
Na nieruchomościach nieza-
mieszkałych, na których powsta-
ją odpady komunalne stawka 
opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności wynosi:
Jeżeli odpady komunalne są 
w sposób selektywny zbierane 
i odbierane ustala się stawkę 
opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 60 L (litrów) – 
w wysokości 5,90 zł,

2) o pojemności 110 L – w wy-
sokości 10,70 zł,

3) o pojemności 120 L – w wy-
sokości 11,80 zł,

4) o pojemności 240 L – w wy-
sokości 23,50 zł,

5) o pojemności 1100 L – w wy-
sokości 107,40 zł,

6) o pojemności 1 m³ – w wyso-
kości 97,60 zł,

7) o pojemności 1,5 m³ – w wy-
sokości 146,40 zł,

8) o pojemności 3 m³ – w wyso-
kości 292,80 zł,

9) o pojemności 5 m³ – w wyso-
kości 488,00zł,

10) o pojemności 7 m³ – w wy-
sokości 683,00 zł,

11) o pojemności 10 m³ –w wy-
sokości 976,00zł,

2. Jeżeli odpady komunalne nie 
są w sposób selektywny zbiera-

ne i odbierane ustala się wyższą 
stawkę za pojemnik:
1) o pojemności 60 L (litrów) – 

w wysokości 11,00 zł,
2) o pojemności 110 L – w wy-

sokości 20,10 zł,
3) o pojemności 120 L – w wy-

sokości 25,70 zł,
4) o pojemności 240 L – w wy-

sokości 51,50 zł,
5) o pojemności 1100 L – w wy-

sokości 201,30 zł,
6) o pojemności 5 m³ – w wyso-

kości 915,00 zł,
7) o pojemności 7 m³ – w wyso-

kości 1281,00 zł,
8) o pojemności 10 m³ – w wy-

sokości 1830,00 zł.

Zmiana stawki zwalnia ze skła-
dania nowej deklaracji!

Zgodnie z treścią przepisów 
znowelizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 

w gminach w przypadku zmiany 
wysokości stawki opłaty, wła-
ściciel nieruchomości otrzymał 
zawiadomienie o zmianie wyso-
kości stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z jej 
wyliczeniem w oparciu o złożo-
ną deklarację. Zwalnia to miesz-
kańców z obowiązku składania 
nowych deklaracji przy zmianie 
stawki opłaty. 
Podsumowując, wzrost masy 
odebranych odpadów z terenu 
gminy Prusice od roku 2013, 
liczba mieszkańców objęta sys-
temem oraz wzrost kosztów 
związanych z funkcjonowa-
niem systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi to 
główne czynniki, które uzasad-
niają konieczność zwiększenia 
stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Gmina Prusice chce doskonalić 
system gospodarki odpadami 
komunalnymi

Priorytetowym zadaniem dla 
gminy jest doskonalenie sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi poprzez objęcie 
wszystkich mieszkańców sys-
temem odbioru, prowadzenie 
działań informacyjno – eduka-
cyjnych w zakresie prawidłowe-
go postępowania z odpadami 
komunalnymi w szczególności 
selektywnej zbiórki odpadów 
oraz ograniczenia ilości wytwa-
rzanych odpadów, a także za-
pewnienie mieszkańcom możli-
wości segregacji u źródła. 

Warto korzystać z Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Prusicach!

Zachęcamy do korzystania 
z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Polnej 14 w Prusicach, który czyn-
ny jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 9.00–16.00 oraz 
w soboty od godz. 9.00– 15.00. 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, 
selektywnych oraz biodegradowalnych           

gmina Prusice | lipiec–grudzień 2015 r.
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3 i 23 lipca 
7 i 27 sierpnia 
4 i 24 września 

2 i 22 października 
6 i 26 listopada 
4 i 31 grudnia

3 lipca 
7 sierpnia 
4 września 

2 października 
6 listopada 
4 grudnia

3 lipca 
4 września 
6 listopada

I

1 GÓROWO

7, 21 4, 18
1, 15, 

29
13, 27 10, 24 8, 22

2 LIGOTA STRUPIŃSKA
3 PĘKSZYN
4 PIOTRKOWICE
5 RAKI
6 RASZOWICE
7 SKOKOWA
8 STRUPINA
9 SUCHA

10 ZAKRZEWO

II

11 PIETROWICE MAŁE

13, 27 10, 24 7, 21 5, 19
2, 16, 

30
14, 28

8 i 24 lipca 
12 i 28 sierpnia 
9 i 25 września 

14 i 23 października 
14 i 27 listopada 
12 i 30 grudnia

24 lipca 
28 sierpnia 
25 września 

23 października 
27 listopada 
30 grudnia

24 lipca 
25 września 
27 listopada

12 PRUSICE

III

13 BORÓW

14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17
1, 15, 

29

10 i 29 lipca 
14 i 31 sierpnia 
11 i 22 września 

9 i 27 października 
13 i 24 listopada 
11 i 21 grudnia

10 lipca 
14 sierpnia 
11 września

 9 października 
13 listopada 
11 grudnia

10 lipca 
11 września 
13 listopada

14 BORÓWEK
15 BRZEŹNO
16 BUDZICZ
17 CHODLEWKO
18 JAGOSZYCE – ŁĘGÓW
19 GOLA
20 KOPASZYN
21 KOSINOWO
22 KROŚCINA MAŁA
23 ŚWIERZÓW
24 WILKOWA

IV

25 DĘBNICA 

6, 20
3, 17, 

31
14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

17 i 30 lipca 
21 i 31 sierpnia 
18 i 30 września 

16 i 29 października 
20 i 30 listopada 
18 i 29 grudnia

17 lipca 
21 sierpnia 
18 września 

16 października 
20 listopada 
18 grudnia

17 lipca 
18 września 
20 listopada

26 KROŚCINA WIELKA
27 GĄSKI 
28 KASZYCE WIELKIE
29 LIGOTKA 
30 PAWŁÓW TRZEBNICKI
31 WSZEMIRÓW 

V 32
BUDYNKI 

WIELORODZINNE

3, 10, 
17, 24, 

31

7, 14, 
21, 28

4, 11, 
18, 25

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

4, 11, 
18, 23

wg harmonogramu 
jak wyżej

10 i 24 lipca 
14 i 28 sierpnia 
11 i 25 września 

9 i 23 października 
13 listopada 
11 grudnia.

wg harmonogramu 
jak wyżej

tel. 71 31 21 571

Kod odpa-
dów

Rodzaj  
odpadów

Masa odebranych odpadów  
w Mg (tona)

2012 r. 2013 r. 2014 r.

20 03 01

Niesegre-
gowane 

odpady ko-
munalne

1259,70 1247,60 1522,30

Tabela przedstawia odebrane w latach 2012–2014 zmieszane odpa-
dy komunalne.

Rodzaj odpadów odbieranych w PSZOK

1. Papier i makulaturę

2. Tworzywa sztuczne, metale

3. Szkło

4. Zużyte baterie i akumulatory

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe

8. Zużyte opony

9. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym od-
pady zielone

10. Przeterminowane leki i chemikalia

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, 
selektywnych oraz biodegradowalnych           

gmina Prusice | lipiec–grudzień 2015 r.
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ 
POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA

TWORZYWA SZTUCZNE 
(PLASTIK)

MAKULATURA, 
ODPADY  

bIODEgRADOWALNE
SZKŁO
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3 i 23 lipca 
7 i 27 sierpnia 
4 i 24 września 

2 i 22 października 
6 i 26 listopada 
4 i 31 grudnia

3 lipca 
7 sierpnia 
4 września 

2 października 
6 listopada 
4 grudnia

3 lipca 
4 września 
6 listopada

I

1 GÓROWO

7, 21 4, 18
1, 15, 

29
13, 27 10, 24 8, 22

2 LIGOTA STRUPIŃSKA
3 PĘKSZYN
4 PIOTRKOWICE
5 RAKI
6 RASZOWICE
7 SKOKOWA
8 STRUPINA
9 SUCHA

10 ZAKRZEWO

II

11 PIETROWICE MAŁE

13, 27 10, 24 7, 21 5, 19
2, 16, 

30
14, 28

8 i 24 lipca 
12 i 28 sierpnia 
9 i 25 września 

14 i 23 października 
14 i 27 listopada 
12 i 30 grudnia

24 lipca 
28 sierpnia 
25 września 

23 października 
27 listopada 
30 grudnia

24 lipca 
25 września 
27 listopada

12 PRUSICE

III

13 BORÓW

14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17
1, 15, 

29

10 i 29 lipca 
14 i 31 sierpnia 
11 i 22 września 

9 i 27 października 
13 i 24 listopada 
11 i 21 grudnia

10 lipca 
14 sierpnia 
11 września

 9 października 
13 listopada 
11 grudnia

10 lipca 
11 września 
13 listopada

14 BORÓWEK
15 BRZEŹNO
16 BUDZICZ
17 CHODLEWKO
18 JAGOSZYCE – ŁĘGÓW
19 GOLA
20 KOPASZYN
21 KOSINOWO
22 KROŚCINA MAŁA
23 ŚWIERZÓW
24 WILKOWA

IV

25 DĘBNICA 

6, 20
3, 17, 

31
14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

17 i 30 lipca 
21 i 31 sierpnia 
18 i 30 września 

16 i 29 października 
20 i 30 listopada 
18 i 29 grudnia

17 lipca 
21 sierpnia 
18 września 

16 października 
20 listopada 
18 grudnia

17 lipca 
18 września 
20 listopada

26 KROŚCINA WIELKA
27 GĄSKI 
28 KASZYCE WIELKIE
29 LIGOTKA 
30 PAWŁÓW TRZEBNICKI
31 WSZEMIRÓW 

V 32
BUDYNKI 

WIELORODZINNE

3, 10, 
17, 24, 

31

7, 14, 
21, 28

4, 11, 
18, 25

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

4, 11, 
18, 23

wg harmonogramu 
jak wyżej

10 i 24 lipca 
14 i 28 sierpnia 
11 i 25 września 

9 i 23 października 
13 listopada 
11 grudnia.

wg harmonogramu 
jak wyżej

tel. 71 31 21 571
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Wiktor Lubieniecki

Kraje członkowskie Unii Euro-
pejskiej  przyjęły w 2007 roku 
tak zwany „Pakiet energetycz-
no – klimatyczny UE”. Kraje 
członkowskie zobowiązane są, 
aby do 2020 roku:
• podnieść efektywność ener-

getyczną o 20 % (zmniejsze-
nie zużycia prądu),

• obniżyć emisję gazów cie-
plarnianych o 20 % (dwutle-
nek węgla, tlenki azotu),

• zwiększyć udział odnawial-
nych źródeł energii w produk-
cji energii o 20 %.

Pakiet energetyczno – klima-
tyczny nazywany jest  potocznie 
„Pakietem 3 x 20 %”.  

Co to jest efektywność ener-
getyczna (gospodarki)?

Sektor energetyki  wytwarza  
prąd elektryczny lub ciepło. Dla-
tego efektywność rozumiana 
jako oszczędzanie zużycia ener-
gii, to zarówno oszczędność 
na ogrzewaniu budynków i też 
zmniejszenie zużycia prądu. 

Aby osiągnąć oszczędność 
w ogrzewaniu  budynków, do-
konujemy tzw. termomoderni-
zacji. Polega ona na ociepleniu 
połaci dachowych i ścian bu-
dynków styropianem, wełną 
mineralną lub innymi materia-
łami; uszczelnieniu lub wymia-
nie okien i drzwi zewnętrznych. 
W budynkach które mają wen-
tylację mechaniczną można tez 
zastosować tzw. rekuperatory. 
Rekuperator jest wymiennikiem 
ciepła, który wyrzucanym do 
atmosfery ciepłym powietrzem 
ogrzewa czerpane z zewnątrz 
zimne powietrze.
   
Oszczędzanie energii, to 
urządzenia, które zużywa-
ją mniej prądu. Zamiast tra-
dycyjnej żarówki  żarówki 
energooszczędne,  świetlówki, 
żarówki sodowe lub LED-owe. 
Zamiast kuchenki elektrycznej 
– kuchenka indukcyjna. No-
woczesne energooszczędne 
silniki elektryczne, pralki, lo-

Gospodarka  
niskoemisyjna w gminie Prusice

dówki, ale też wyłączniki cza-
sowe i  zmierzchowe. Energią 
elektryczną opłaca się również 
ogrzewać budynki. Jednak wa-
runkiem jest zastosowanie tak 
zwanych pomp ciepła. Wtedy 
z jednej kilowatogodziny ener-
gii elektrycznej można uzyskać 
cztery i pół kilowatogodziny 
energii cieplnej.   

Jak obniżyć emisję gazów 
cieplarnianych ?

Produkcja energii oparta na 
węglu, ropie naftowej lub gazie 
ziemnym, oznacza emisję ga-
zów cieplarnianych. Spalenie 1 
tony węgla, to średnio 2,7 tony 
dwutlenku węgla. Ze spalenia 
gazu powstaje tylko 40 %  dwu-
tlenku węgla w stosunku do 
gazu.  Można więc zmniejszyć 
produkcję  CO2 zamieniając wę-
giel na gaz. Ale można także mo-
dernizować elektrownie i nasze 
domowe kotłownie instalując 
bardziej wydajne urządzenie. 
Zwykły piec c.o. ma sprawność 
od 30 do 60 %. Piece retortowe 
(eko-groszek) ponad 80 %, pie-
ce spalające biomasę (pelety) 
również ponad 80 % sprawność. 
Znaczne ograniczenie emisji 
gazów można uzyskać poprzez 
zmniejszenie produkcji ciepła, 
likwidując jednocześnie straty 
ciepła na sieciach przesyłowych 
(ciepłociągach). 

W produkcji energii elektrycz-
nej zmniejszenie emisji to mo-
dernizacja istniejących elek-
trowni, wytwarzanie energii 
z odzyskiem ciepła odpadowe-
go (kogeneracja), zmiana pali-
wa z węgla na gaz.  Również mo-
dernizacja sieci energetycznej 
pozwala minimalizować straty 
na przesyłaniu energii.

Redukcja emisji gazów cieplar-
nianych dotyczy też transpor-
tu. Można używać transportu 
z napędem elektrycznym, 
w miejsce spalinowego. Można 
preferować transport rowerowy 
w dojazdach do pracy, budo-
wać ścieżki rowerowe. Można 
wymieć tabor autobusowy na 
energooszczędny, można sto-
sować jako paliwo niskoemisyj-

ny gaz sprężony. Nawet remon-
ty dróg, poprzez zmniejszenie 
zużycia paliw, mogą przyczynić 
się do zmniejszenia emisji ga-
zów cieplarnianych.

Co to są odnawialne 
źródła energii i jak  
zwiększać ich udział   
w produkcji energii?

W przyrodzie są w zasadzie dwa 
rodzaje paliw. Paliwa kopal-
ne – węgiel, ropa naftowa, gaz 
ziemny i źródła odnawialne – 
energia wiatru, promieniowanie 
słoneczne, źródła geotermalne, 
energia wodna i biomasa. Uzy-
skiwanie energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych jest kosz-
towne. Wciąż tańsza jest ener-
gia z paliw kopalnych. Dlatego 
rozwój odnawialnych źródeł 
energii wspierany jest finanso-
wo ze środków europejskich. 

Unia Europejska  
wspomaga rozwój Gospo-
darki Niskoemisyjnej

W  Regionalnym Programie 
Operacyjnym dla Województwa 
Dolnośląskiego zarezerwowa-
no na wsparcie gospodarki ni-
skoemisyjnej 392 mln euro, to 
znaczy ponad 1,6 mld. zł.  Z tych 
środków w latach 2014 – 2020 
będą mogły korzystać elektrow-
nie, zakłady energetyczne, za-
rządcy budynków publicznych, 
gminy, spółdzielnie mieszka-
niowe, przedsiębiorcy, ale też 
mieszkańcy.

Plan Gospodarki  
Niskoemisyjnej  
w Gminie Prusice 

Możliwość korzystania z euro-
pejskich dotacji uwarunkowana 
jest posiadaniem przez Gminę 
Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej.  Burmistrz Prusic w związku 
z tym podjął decyzję o przystą-
pieniu do opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, na 
który zostały pozyskane środki 
zewnętrzne w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2007 – 2013. 
Dokument jest w trakcie opra-
cowywania. Zostanie uchwa-

lony w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy przez Radę Miasta 
i Gminy Prusice.

Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej zawiera analizę, jakie są 
w Gminie Prusice możliwości 
wprowadzenia trzech prioryte-
tów „Pakietu 3 x 20 %”.  W „Pla-
nie” szczegółowo zaplanowane 
są działania nad:
• wykorzystaniem alternatyw-

nych źródeł  energii (odna-
wialnych),

• poprawą efektywności ener-
getycznej w budynkach,

• efektywnym rozwojem trans-
portu i komunikacji,

• wykorzystaniem energoosz-
czędnych technologii oświe-
tleniowych,

• finansowanie projektów z za-
kresu gospodarki niskoemi-
syjnej na poziomie gminnym.  

W „Planie Gospodarki Nisko-
emisyjnej” Gminy Prusice za-
programowane są szczegółowe 
zadania, w tym działania finan-

sowane ze środków gminnych 
– ze wsparciem środków euro-
pejskich:
• Instalacja paneli fotowolta-

icznych i kolektorów słonecz-
nych na dachach budynków 
użyteczności publicznej,

• Budowa i rozbudowa instala-
cji wykorzystujących geoter-
mię płytką,

• Wymiana źródeł ciepła na 
bardziej efektywne energe-
tycznie,

• Wprowadzenie dotacji za-
chęcających mieszkańców do 
wykorzystania instalacji OZE,

• Budowa nowej pasywnej 
szkoły w Skokowej,

• Termomodernizacja oraz 
wykorzystanie OZE w budyn-
kach użyteczności publicznej,

• Budowa Lokalnych Centrów 
Kultury z wykorzystaniem 
ciepłą z OZE,

• Kompleksowy remont dróg 
gminnych oraz dróg będą-
cych pod zarządem powiatu 
trzebnickiego i wojewódz-
twa dolnośląskiego (projekty 

partnerskie),
• Budowa ścieżek rowerowych 

trasą dawnej kolei wąskoto-
rowej w Gminie Prusice,

• Montaż opraw LEDowych 
wraz z systemami sterowania 
oświetleniem,

• Wymiana oświetlenia we-
wnętrznego budynków admi-
nistracji publicznej,

• Możliwość budowy farm 
fotowoltaicznych przez 
przedsiębiorców zgodnie 
z miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzenne-
go gminy,

• Kampanie informacyjne do-
tyczące ekologii, niskiej emi-
sji oraz efektywności energe-
tycznej,

• Powołanie jednostki Główne-
go Koordynatora Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej,

• Wprowadzenie e-usług (moż-
liwość elektronicznego skła-
dania wniosków),

 
Jak widać niektóre z planowa-
nych działań nie wymagają środ-
ków, ale sprawnej organizacji 
i konsekwencji. Przyszli benefi-
cjenci, poza pomocą ze środków 
europejskich, muszą zmobili-
zować swoją energię, pomysło-
wość i zaradność. Ratując na-
turalne środowisko, można też 
zaoszczędzić i przyczynić się do 
rozwoju gminy. 
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Mieszkańcy, jednostki gminne, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

oraz przedsiębiorstwa mogą 
partycypować w opracowywaniu 

dokumentu planu gospodarki 
niskoemisyjnej poprzez  zgłaszanie 
własnych zadań do planu podczas 

aktualizacji PGN. 
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Ponad 900 dzieci z terenu Gminy 
Prusice wzięło udział w wyjątko-
wym świętowaniu Dnia Dziecka 
na terenie przy Zespole Szkół 
w Prusicach. Impreza została 
zorganizowana przez Władze 
Gminy Prusice na czele z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Pru-
sice Igorem Bandrowiczem. Na 
dzieci czekało wiele bezpłatnych 
atrakcji. Wśród nich znalazły się: 
dmuchane zjeżdżalnie, tram-
poliny, place zabaw, konkursy 
i konkurencje sportowe, zajęcia 
plastyczne dla najmłodszych, 
malowanie twarzy, mini salon 
fryzjerski, grill z kiełbaskami, 
popcorn, lody, miasteczko kar-
tonowe, gigantyczna skakanka, 
diabolo, rola bola, warsztaty 
szczudlarskie, warsztaty bańkar-
skie oraz turnieje sportowe na 
Orliku. W Prusickim Centrum Fit-
ness miał miejsce dzień otwarty, 
w ramach którego czekało na 
dzieci również sporo atrakcji.

Huczne obchody Dnia   Dziecka w Prusicach
W salonie fryzjersko-kosmetycznym na najmłodszych czekało malowanie twarzy

Ogromne piłki w wodzie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród chłopców

Dmuchańce oczywiście tradycyjnie były odwiedzane

Najmłodsi mieli okazję obejrzeć również spektakl teatralny

Malowanie twarzy zachwycało również duże dzieci

Na miłośników sportu czekały turnieje piłkarskie na boisku Orlik

Prusickie Centrum Fitness miało dzień otwarty dla wszystkich, zainteresowani mogli spróbować swoich 
sił i umiejętności sportowych na różnorodnych sprzętach

Wśród konkursów i konkurencji  
czekało na dzieci skakanie przez skakankę

Dzieci miały okazję wybrać się na wycieczkę rowerową „w miejscu” 
za sprawą zajęć z indor cycling prowadzonych przez instruktora – 
Małgorzatę Słotę

Chłopcy z wielką chęcią odwiedzali  
samochód Straży Miejskiej w Prusicach

Atrakcje z okazji Dnia Dziecka zgromadziły  
na terenie przy Zespole Szkół w Prusicach ponad 900 dzieci 

Na dzieci czekała darmowa kiełbaska z grilla oraz popcorn

Miasteczko kartonowe cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród 
maluchów, którzy chętnie „zamieszkiwali” w domkach kartonowych

Konkursy i szereg atrakcji dla dzieci  
przygotowali również pracownicy Multiteki

Chłopcy mieli okazję zmierzyć się w mini zapasach

Na scenie prowadzące imprezę Iwona Kiepul i Monika Bartosik ogłaszały szereg konkursów, a najlepszych nagradzało niespodziankami

fo
to

re
la

cj
a



Gmina Prusice
przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl www.geoprusice.pl www.nieruchomości.prusice.pl www.sms.prusice.pl

Gmina Prusice
przyjazna mieszkancom

www.prusice.pl www.geoprusice.pl www.nieruchomości.prusice.pl www.sms.prusice.pl

Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 25 | Nr 1/2015 | Czerwiec 2015 r.Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 25 | Nr 1/2015 | Czerwiec 2015 r. AktualnościAktualności 1110

Dorota Leń

Mieszkańcy i dzieci ze Skoko-
wej mają nowy plac zabaw przy 
kompleksie boisk sportowych 
„Orlik” wyposażony w bar-
dzo nowoczesne i bezpieczne 
urządzenia zabawowe dla naj-
młodszych. Koszt inwestycji 

Dzieci w Skokowej mają  
nowoczesny plac zabaw

to ponad 399 tys. zł, z czego 
80 tys. zł Gmina Prusice pozy-
skała w ramach „Wdrażania 
Lokalnych Strategii Rozwoju” 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 
Władze Gminy Prusice na czele 
z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Prusice Igorem Bandrowiczem 
stawiają na rozwój terenów 
wiejskich nie tylko poprzez 
budowy i remonty dróg, chod-
ników czy remonty świetlic 
wiejskich, ale także poprzez 
budowy i doposażenia placów 
zabaw dla najmłodszych. Nowy 
plac zabaw powstał w Skokowej 
na ul. Kościelnej przy komplek-

sie boisk sportowych „Orlik”.
– Inwestycja miała na celu 
podniesienie standardu życia 
mieszkańców na wsi Skokowa 
oraz jakości życia tego Sołec-
twa, a także zwiększenie po-
ziomu integracji społecznej. 
Miejsce to stanie się centrum 
rekreacyjno-wypoczynko-
wym, przy którym będzie spo-
tykała się społeczność lokal-
na – zaznacza Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
dodając: – Jest to wspaniałe 
miejsce dla dzieci, którzy mają 
nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw. 

Uroczystego otwarcia nowego 
placu zabaw w Skokowej doko-
nali Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz, Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gmi-
ny Prusice Zbigniew Ziomek, 
Radni Artur Bagiński i Józef Gru-
chała, Sołtys Skokowej Anna 
Korzeniowska, Dyrektor SP 
w Skokowej Andrzej Grzegorze-

wicz oraz Ci dla których został 
on zrobiony – dzieci. Poświęce-
nia nowego obiektu dokonał ks. 
Kazimierz Czuczoła.
Plac zabaw w Skokowej został 
wyposażony w wysokiej klasy 
urządzenia zabawowe: huśtaw-
ka wagowa typu „Tarantula”, łuk 
linowy, bujak typu „Delfin”, bu-
jak typu „Statek”, zestaw zaba-
wowy typu „Dżungla” , zestaw 
zabawowy typu „Wilk Morski”, 
łódź typu „Pirata” , zestaw typu 
„Statek duży” oraz huśtawka 
pojedyncza typu „Dżungla”. 
Dodatkowo na placu zabaw zo-
stała zamontowana infrastruk-

tura dodatkowa typu: ławki par-
kowe, kosze na śmieci, tablica 
informacyjna z regulaminem 
oraz wycieraczka. Powierzchnia 
placu zabaw została wykonana 
z bezpiecznych nawierzchni. 
Plac zabaw został ogrodzony, 
a wokół niego powstał chodnik 
i została zasadzona zieleń.

Mówi się, że nowy plac zabaw 
w Skokowej to nie tylko najno-
wocześniejszy obiekt dla dzie-
ci na terenie Gminy Prusice, 
lecz na terenie całego powiatu 
trzebnickiego.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Budowa placu zabaw w Skokowej”. Całkowita war-
tość inwestycji to ponad 399 tys. zł., z czego 80 000,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach „Wdra-
żania Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. Kazimierz Czuczoła

Dzieci z niecierpliwością oczekiwała, aby móc wejść na nowy plac 
zabaw

Nowoczesnego placu zabaw najmłodszym „zazdroszczą” dorośli na 
czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem

Nowy plac zabaw w Skokowej został wyposażony w nowoczesne 
urządzenia zabawowe

Na najmłodszych czeka Statek, Dżungla i Wilk Morski

Dorota Leń

Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz na 
zaproszenie Burmistrza Mili-
cza Piotra Lecha wziął udział 
w Urzędzie Miejskim w Miliczu 
w spotkaniu samorządowców 
z powiatu trzebnickiego, milic-
kiego i wołowskiego w sprawie 
budowy ścieżki rowerowej.

Na spotkaniu byli obecni rów-
nież burmistrzowie Wołowa 
i Żmigrodu, starosta milicki oraz 
wicestarosta trzebnicki i przed-
stawiciel gminy Trzebnica, 
a także wójtowie gmin Ciesz-
ków i Krośnice oraz przedsta-
wiciele Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w osobach 
Dyrektor Wydziału Koordynacji 
Polityki Regionalnej Magdale-
ny Bednarskiej – Wajerowskiej 
oraz wicedyrektora Departa-

Jest szansa na najdłuższą ścieżkę 
rowerową na Dolnym Śląsku

mentu Zdrowia i Promocji Woje-
wództwa Roberta Adacha.

Budowa ścieżek rowerowych 
trasą dawnej kolei wąskoto-
rowej to inwestycja przygoto-
wywana w partnerstwie przez 
Gminę Prusice – Lidera Pro-
jektu, Gminę Trzebnica, Gminę 
Żmigród, Powiat Trzebnicki, Po-
wiat Milicki, Gminę Milicz, Gmi-
nę Wołów oraz Gminę Oborni-
ki Śląskie. O przedsięwzięciu 
dla zebranych samorządow-
ców  i przedstawicieli UMWD 
zaprezentowano prezentację 
przez Lidera Projektu – Gminę 
Prusice. 

Planowane jest powstanie naj-
dłuższej ścieżki rowerowej na 
Dolnym Śląsku liczącej ponad 
150 km. Inwestycją zaintere-
sowane są kolejne samorządy. 
Przewidywany koszt zadania to 
około 50 milionów złotych.

Samorządowcy z przedstawi-
cielami Marszałka rozmawiali 
o możliwościach pozyskania 
dofinansowania na inwestycję 
ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014 – 2020. Wszyscy z nie-
cierpliwością oczekują na ogło-
szenie konkursów przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego. 
Samorządowcy jednogłośnie 
podkreślili, że chcą zaplanowa-
ny projekt na papierze przenieść 
w realizację i zbudować najdłuż-
szą i malowniczą ścieżkę na Dol-
nym Śląsku

Gminę Prusice na spotkaniu 
w Miliczu reprezentowali: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Prusice Grzegorz Te-
rebun oraz inspektor ds. fundu-
szy strukturalnych w Referacie 
Funduszy Zewnętrznych UMiG

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz na zaproszenie Burmistrza Milicza Piotra Lecha opo-
wiadał jako Lider Projektu o przedsięwzięciu budowy ścieżek rowerowych na Dolnym Śląsku liczących 
ponad 150 km. Samorządowcy wspólnie z przedstawicielami Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
rozmawiali o możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycję ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
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Mieszkańcu załóż  
PROFIL ZAUFANY  
w URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PRUSICACH!
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych to jeden z efektów realizo-
wanego partnerskiego projektu pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST 
województwa dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, którego Gmina Prusice jest Liderem. Profil 
Zaufany będzie można potwierdzić w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Prusicach w Biurze Obsługi Klienta. Jednak wiele osób sobie za-
daje pytanie Czym jest profil zaufany? Jak go uzyskać? Co on nam 
daje i jakie dzięki niemu mamy możliwości? oraz Jak działa profil 
zaufany? Poniżej odpowiadamy na te nurtujące pytania.

Czym jest PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany to bezpłatna 
metoda potwierdzania tożsa-
mości obywatela Polski w sys-
temach elektronicznej admi-
nistracji. Stanowi alternatywę 
bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego, weryfikowanego 

certyfikatem kwalifikowanym 
w kontakcie z administracją. 
Działa on podobnie jak odręcz-
ny podpis - identyfikuje osobę, 
która ten profil wykorzystuje. 
Wykorzystując Profil Zaufany 
obywatel może załatwić spra-
wy administracyjne (np. wno-
szenie podań, skarg, opłat, 

deklaracji) drogą elektroniczną 
bez konieczności osobistego 
udania się do urzędu, 24 go-
dziny na dobę, z dowolnego 
miejsca.
Profil Zaufany wykorzystywa-
ny jest również do uwierzytel-
niania obywateli w systemach 
e-administracji, m.in. CEIDG, 
ZUS, SEKAP i od 01 marca 2015 
r. w portalu OBYWATEL.GOV.
PL, a także będzie wykorzysty-
wany w Gminie Prusice.

Jakie są korzyści z posiadania 
PROFILU ZAUFANEGO? 

• Profil Zaufany to podpis elek-
troniczny, który nie wymaga 
instalowania dodatkowego 
oprogramowania czy korzy-
stania z dodatkowych urzą-
dzeń 

• Profil Zaufany jest bezpłatny 
• Profil Zaufany pozwala na 

załatwienie wielu spraw ad-
ministracyjnych bez wycho-
dzenia z domu 

• Profil Zaufany ważny jest 
przez trzy lata od momentu 
jego potwierdzenia

Co należy zrobić aby  
uzyskać PROFIL ZAUFANY?

Aby uzyskać Profil Zaufany na-
leży : 
• Założyć konto na stronie 

www.epuap.gov.pl 
• Wypełnić i wysłać wniosek 

o potwierdzenie Profilu Za-
ufanego ePUAP w postaci 
elektronicznej 

• W okresie 14 dni od daty prze-
słania wniosku, zgłosić się do 
Punktu Potwierdzania Profilu 
Zaufanego w celu potwier-
dzenia Profilu Zaufanego 
ePUAP – do Urzędu Miasta 
i Gminy w Prusicach, Biuro 
Obsługi Klienta

Punkt Potwierdzający stwier-
dza tożsamość osoby wniosku-
jącej na podstawie dowodu oso-
bistego albo paszportu. 
Potwierdzenie tożsamości zaj-
muje zwykle nie więcej, niż kilka 
lub kilkanaście minut.

Jak założyć Profil Zaufany  
na ePUAP krok po kroku:

Jak działa PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany działa jak odręcz-
ny podpis. Właściciel profilu 
zaufanego loguje się na stronie 
www.epuap.gov.pl,  tam wy-

biera usługę, którą chce zreali-
zować, wypełnia wniosek, pod-
pisuje go profilem zaufanym, 
a następnie wysyła wniosek do 
urzędu. 

Dorota Leń

150 tys. zł na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Strupinie
Gmina Prusice decyzją Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego z dnia 30 kwietnia 2015 
roku uzyskała dofinansowanie 
w kwocie 150 tys. zł. na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego 
w Strupinie w ramach Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2015–2017. 

Decyzję o dofinansowaniu 
w dniu 5 maja 2015 roku z rak 
Marszałka Cezarego Przybyl-
skiego i członka Zarządu Jerze-
go Michalaka odebrał Doradca 
Burmistrza Miasta i Gminy Pru-
sice Wiktor Lubieniecki. Pod 
koniec Gmina o te środki pod 
koniec maja złożyła wniosek 
inwestycyjny do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 

– Gmina Prusice w marcu 2015 
roku złożyła do Wydziału Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki Urzędu 

Boisko wielofunkcyjne w Strupinie dofinansowane

Marszałkowskiego wniosek 
ze zgłoszeniem inwestycji do 
ujęcia w Bazie Sportowej Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
lata 2015–2017 w ramach Pro-
gramu Rozwoju Regionalnej In-
frastruktury Sportowej ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej – zaznacza Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz dodając: – Podjęliśmy 
decyzję, że będziemy starali się 
o uzyskanie dofinansowania 
na realizowane zadanie, jakim 
jest budowa boiska wielofunk-
cyjnego w Strupinie. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 498 
tys. zł. My jako JST wniosko-
waliśmy zgodnie z zasadami 
konkursu o 33 % dofinansowa-
nia kosztów kwalifikowalnych 
i otrzymaliśmy decyzję o otrzy-
maniu dofinansowania w kwo-
cie 150 tys. zł. 

Złożony wniosek przez Gminę 
Prusice otrzymał pozytywną 
decyzję Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i znalazł się na 
liście podstawowej dofinanso-
wanych projektów w ramach 
środków przyznanych na woje-
wództwo dolnośląskie. Decyzję 
o otrzymaniu dofinansowania 
w dniu 5 maja 2015 roku na Sta-
dionie Wrocław z rak Marszałka 
Cezarego Przybylskiego i człon-
ka Zarządu Jerzego Michalaka 
odebrał Doradca Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Wiktor 
Lubieniecki
Jednak do otrzymania dofinan-
sowania jeszcze długa droga, 
gdyż trzeba było złożyć wniosek 
inwestycyjny do Ministra Sportu.

 – Dzięki temu, że nasz wniosek 
znalazł się na liście Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 
pod koniec maja 2015 roku zło-
żyliśmy wniosek inwestycyjny 
wraz z załącznikami na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego 
w Strupinie do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach 
Programu Rozwoju Regional-
nej Infrastruktury Sportowej 
2015 – zaznacza Dorota Leń 
z Referatu Funduszy Zewnętrz-
nych UMiG Prusice. 
Boisko wielofunkcyjne w Strupi-
nie o nawierzchni syntetycznej 
o wymiarach 40 x 22,5 m za-
wiera boisko do koszykówki, do 
piłki nożnej, do piłki ręcznej, do 
piłki siatkowej oraz do tenisa.

Boisko wielofunkcyjne w Stru-
pinie, to kolejny obiekt, który 
powstaje w ramach autorskie-
go projektu w Gminie Prusice – 
„Prusicki Orzełek”.

Decyzję o dofinansowaniu w wysokości 150 tys. zł w dniu 5 maja 2015 roku z rak Marszałka Cezarego 
Przybylskiego i członka Zarządu Jerzego Michalaka odebrał Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 
Wiktor Lubieniecki. (foto: UMWD)

Boisko wielofunkcyjne w Strupinie to kolejny w Gminie Prusice „Prusicki Orzełek”, który zawiera boisko do koszykówki, do piłki nożnej, do 
piłki ręcznej, do piłki siatkowej oraz do tenisa

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)

Lider projektu 
Gmina Prusice 
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Dorota Leń

Uczniowie z Publicznego Gim-
nazjum im. Henryka Sien-
kiewicza przy Zespole Szkół 
w Prusicach: Maja Kwiatkow-
ka, Malwina Lupa, Przemysław 
Zdybel i Maksym Reder wspól-
nie z opiekunką Lucyną Zalew-
ską zostali zwycięzcami finału 
finałów w konkursie zorganizo-
wanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego pod nazwą „Moja 
okolica pięknieje dzięki RPO”, 
a także okazali się najlepszymi 
Gimnazjalistami na Dolnym 
Śląsku. Finał finałów odbył się 
podczas Wielkiego Pikniku Eu-
ropejskiego na Pergoli przy Hali 
Stulecia we Wrocławiu. Zwy-
cięzcy we wrześniu w nagrodę 
ufundowaną przez europosła 
Bogdana Zdrojewskiego poja-
dą do Brukseli i odwiedzą Par-
lament Europejski. 

– Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego już 
po raz szósty ogłosił konkurs 
dla gimnazjalistów pt. „Moja 

Prusiczanie najlepsi  
na Dolnym Śląsku

listów było zaprezentowanie 
efektów wdrażania programu 
regionalnego w naszej gminie 
i w naszym powiecie. Wszyst-
kie występy były na wysokim 
poziomie merytorycznym. Nasi 
uczniowie w swoim przedsta-
wieniu zaprezentowali, że do-
tacje ratują świat, ratują Powiat 
Trzebnicki, ratują Gminę Prusi-
ce, a także że uczniowie z Prusic 
„Kochają RPO WD”.

Podczas ogłoszenia wyników 
po wręczeniu nagród za III, IV i V 
miejsce na scenie stanęły dwie 
drużyny: Prusice i Janowice 
Wielkie. 

Jak się okazało jury składające 

się z pracowników odpowia-
dających za fundusze RPO WD 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
za najlepszych z najlepszych 
w finale finałów uznało gimna-
zjalistów z Zespołu Szkół w Pru-
sicach, którzy zajęli I miejsce. 

Zwycięską szkołę w konkursie 
reprezentowali Maja Kwiat-
kowska, Malwina Lupa, Prze-
mysław Zdybel, Maksym Re-
der. Uczniowie do konkursu 
zostali przygotowani przez na-
uczycielkę Zespołu Szkół w Pru-
sicach Lucynę Zalewską. 

W nagrodę każdy z uczniów 
otrzymał kartę o nominale 700 

zł, zestaw upominków promują-
cych RPO WD oraz zaproszenie 
na wyjazd do Brukseli w dniach 
14-18 września 2015 roku, ufun-
dowany przez Posła do Parla-
mentu Europejskiego – Bogdana 
Zdrojewskiego. Gimnazjaliści 
odbędą min. wycieczkę do Parla-
mentu Europejskiego. 
Gratulacje i nagrody zwycięskiej 
drużynie wręczył Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. 

Naszym wspaniałym Gimnazjali-
stom i ich opiekunce serdecznie 
gratulujemy i życzymy oczywi-
ście dalszych sukcesów w repre-
zentowaniu Naszej Gminy. 

cji w finale finałów uczestniczyli 
najlepsi z najlepszych, w gronie 
których znaleźli się uczniowie 
z pięciu szkół, czyli z Prusic, Zgo-
rzelca, Nowej Rudy, Kamiennej 
Góry i Janowic Wielkich. 

Finał konkursu odbył się we 
Wrocławiu na Pergoli przy Hali 
Stulecia w sobotę 9 maja 2015 
roku, podczas pikniku plene-
rowego promującego fundu-
sze unijne na Dolnym Śląsku. 
Drużyna z Prusic zaprezento-
wała się na scenie jako czwarta 
w programie słowno-muzycz-
nym wraz z prezentacją multi-
medialną. Zadaniem gimnazja-

Dorota Leń

„Informatyzacja Gminy Prusice 
jako sposób na przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu” 
etap I i etap II to projekt w ra-
mach którego Burmistrz Mia-
sta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta i Gminy w Prusi-
cach wręczyli 158 komputerów 
dla gospodarstw domowych. 
Gmina na wykluczenie cyfro-
we pozyskała 100% dofinan-
sowania, w sumie 2,6 mln zł 
z Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka. Warto 
dodać, że Gmina Prusice jako 
jedyna gmina z terenu powiatu 
trzebnickiego realizuje projekt 
o tak innowacyjnym charakte-
rze.

– Całkowita wartość obu pro-
jektów to 2 671 187,52 zł, gdzie 
I etap jest o wartości 1 704 

Internet i komputery  
dla wykluczonych 

Główny cel I etapu projektu to 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Gminy 
Prusice. W ramach projektu zo-
stanie zapewniony 80 gospo-
darstwom domowym dostęp 
do Internetu w okresie 5 lat od 
zakończenia projektu. 
Cele szczegółowe projektu to: 
zakup sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla 80 gospo-
darstw domowych, dzięki czemu 
uzyskają techniczną możliwość 
dostępu do Internetu szerokopa-
smowego, zapewnienie ciągłego 
dostępu do szerokopasmowego 
Internetu dla 80 gospodarstw 
domowych, budowa infrastruk-
tury teletechnicznej szerokopa-
smowej oraz adaptacja pomiesz-
czenia serwerowni, wraz z jej 
wyposażeniem w sprzęt i opro-
gramowanie, w celu umiejsco-
wienia aplikacji do zarządzania 
projektem, zapewnienia bezpie-
czeństwa sprzętu komputero-
wego grupy docelowej oraz jego 
identyfikacji i lokalizacji.

– Projekt zapewnia dostęp do 
Internetu dla osób zagrożo-

tażu urządzenia odbiorczego. 
Do zakończenia przez Wyko-
nawcę wszystkich prac mogą 
występować ograniczenia w do-
stępie do Internetu. 

– W ramach problemów z dzia-
łaniem sprzętu oraz z Interne-
tem prosimy kontaktować się 
z Biurem Obsługi Klienta pod 
numerem telefonu 22 350 63 13 
– zaznacza Paweł Grzyb, Infor-
matyk Urzędu Miasta i Gminy 
w Prusicach dodając: 
Jak informuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz: – Otrzymane komputery 
w ramach projektu to nadal 
własność Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Prusicach. Beneficjent 
ostateczny otrzymuje sprzęt 
na podstawie umowy uży-
czenia. Otrzymany sprzęt nie 
może zostać sprzedany – kon-
tynuując: – Proszę pamiętać, że 
Gmina Prusice i Beneficjenci 
Ostateczni przez okres trwa-
nia projektu, a także jego 
trwałość – 5 lat mogą zostać 
skontrolowani przez Władzę 
Wdrażającą Programy Euro-
pejskie. Podczas kontroli bę-
dzie sprawdzane czy sprzęt 
znajduje się na terenie nie-
ruchomości do której został 
przekazany.

78 komputerów zostanie 
przekazane w II etapie

W ramach realizacji II etapu pro-
jektu „ Informatyzacja Gminy 
Prusice jako sposób na przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowe-
mu” Gmina Prusice przekazała 
komputery dla 78 gospodarstw 
domowych. Osoby, które otrzy-
mały sprzęt mają również za-
pewniony dostęp do Internetu 
na podstawie powstałej infra-
struktury w ramach I etapu. 

Te dwa projekty dotyczące 
informatyzacji Gminy Prusi-
ce, to nie jedyne innowacyjne 
projekty realizowane przez sa-
morząd prusicki, gdyż jest ich 
więcej, wśród których znajdują 
się: informatyzacja Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pru-
sicach, powstanie nowocze-
snego kina, monitoring miejsc 
atrakcyjnych turystycznie 
w Gminie Prusice oraz szkole-
nia i e-usługi. Jednak warto za-
znaczyć, że Gmina Prusice jako 
jedyna gmina z terenu powiatu 
trzebnickiego realizuje tak in-
nowacyjny projekt jakim jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu. 

Zwycięską szkołę w konkursie reprezentowali Maja Kwiatkowska, Malwina Lupa, Przemysław Zdybel, 
Maksym Reder. Uczniowie do konkursu zostali przygotowani przez nauczycielkę Zespołu Szkół w Prusi-
cach Lucynę Zalewską

Zwycięzcami VI edycji konkursu „Moja okolica pięknieje dzięki RPO” okazali się prusiccy gimnazjaliści, którzy gratulacje przyjęli z rąk Mar-
szałka Cezarego Przybylskiego, a w nagrodę od europosła Bogdana Zdrojewskiego pojadą do Brukseli

Uczniowie z Gimnazjum przy Zespole Szkół w Prusicach na Pikniku 
Europejskim zaprezentowali, że dotacje ratują świat, a także że 
„Kochają RPO WD”
Drużyny z Prusic i Janowic Wielkich oczekują na ogłoszenie werdyktu 
jury, kto został najlepszym z najlepszych w finale finałów w konkur-
sie „Moja okolica pięknieje dzięki RPO”

okolica pięknieje dzięki RPO” 
– opowiada Lucyna Zalewska, 
nauczycielka w Zespole Szkół 
w Prusicach dodając: – Tego-
roczna edycja była szczególna 
– podsumowująca Regionalny 
Program Operacyjny dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. Dlatego do 
udziału w konkursie zostały za-
proszone te szkoły, które w po-
przednich finałach dały się po-
znać z jak najlepszej strony. 

Warto przypomnieć, że Prusic-
cy gimnazjaliści w poprzednich 
edycjach już trzykrotnie byli lau-
reatami tego konkursu. W VI edy-

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   „Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą 
przyszłość” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi prio-
rytetowej:8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Numer Projek-
tu  – POIG. 08.03.00-02– 185/11; POIG.08.03.00-02-141/12

Gmina Prusice przeciwdziała 
wykluczeniu cyfrowemu

nych wykluczeniem cyfrowym 
z powodu trudnej sytuacji ma-
terialnej lub niepełnosprawno-
ści – zaznacza Burmistrz Igor 
Bandrowicz. 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz podkreśla, że 
Gminie Prusice udało się otrzymać 100 % dofinansowania na reali-
zację projektów dotyczących wykluczenia cyfrowego

158 gospodarstw domowych z terenu Gminy Prusice otrzymało kom-
putery i dostęp do Internetu na 5 lat

Wytypowani mieszkańcy otrzymali sprzęt od Gminy Prusice w dro-
dze umowy użyczenia, ale jest on nadal własnością Urzędu Miasta 
i Gminy w Prusicach, a także nie wolno go sprzedawać

Komputery mieszkańcom wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz, Radny Miasta i Gminy Prusice Artur Bagiński oraz 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

Wręczenie komputerów miało miejsce podczas konferencji omawiającej najważniejsze informacje doty-
czące Informatyzacji Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Prusice w latach 2011 – 
2013 pozyskała dofinansowanie 
na realizację projektu „Informaty-
zacja Gminy Prusice jako sposób 
na przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – etap I” oraz „Infor-
matyzacja Gminy Prusice jako 
sposób na przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – etap II”. 

197,40 zł, a II etap o wartości 
966 990,12 zł – podkreśla Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz dodając: – Pro-
jekty w 100 % zostały dofinan-
sowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. 

Beneficjenci Ostateczni byli 
wybierani na podstawie prze-
prowadzonej na przełomie 
marca – kwietnia rekrutacji do 
projektu. Z złożonych deklaracji 
do projektu Gmina Prusice wy-
łaniała osoby wykluczone cyfro-

wo. Podczas wyboru kierowano 
się trudną sytuacją materialną 
osób uprawnionych do pobie-
rania dodatkowych świadczeń 
w ramach systemu pomocy 
społecznej oraz w ramach sys-
temu świadczeń rodzinnych, 

a także brano pod uwagę osoby 
niepełnosprawne ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orze-
czeniem równoważnym.

80 komputerów zostało 
rozdane w I etapie
Na początku kwietnia 2015 
roku 80 gospodarstw domo-
wych z terenu Gminy Prusice 
otrzymało od Burmistrza Igora 
Bandrowicza oraz pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Prusi-
cach w ramach I etapu projektu 

komputery. Przekazany sprzęt 
komputerowy został zainstalo-
wany w lokalach zgodnie z umo-
wą użyczenia. Instalacja polega-
ła między innymi na konfiguracji 
sprzętu komputerowego oraz 
podłączeniu do Internetu i mon-

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Turniej Piłki Nożnej o „Beczkę 
Piwa”, koncert gwiazdy wie-
czoru zespołu D-BOMB, Tur-
niej Żaków, V Skokowski Bieg 
Przełajowy i Bieg Kibiców Ślą-
ska Wrocław, „Grand Finale” 
w wykonaniu grupy FLOW, mi-
litarne obchody Święta 3 Maja, 
pokaz sprzętu wojskowego, 
II Zawody Wędkarskie „Złoty 
Spławik Skokowej”, Turniej 
Tenisa Ziemnego, I Bitwa Sko-
kowska Paintball, pokaz ra-
townictwa OSP Skokowa oraz 
szereg wielu innych wydarzeń 
to atrakcje, które czekały na 
Wielkiej Majówce w Skokowej 
na kompleksie boisk sporto-
wych Orlik. Każdy znalazł coś 
dla siebie, a Skokowa tradycyj-
nie w weekend majowy stała 
się centrum muzyczno-kultu-
ralno-sportowym. 

fotorelacja

Wielka Majówka w Skokowej   już za nami!

Majówka w Skokowej po raz kolejny zgromadziła liczne tłumy Miesz-
kańców nie tylko z terenu Gminy Prusice, ale również z całego Po-
wiatu Trzebnickiego co potwierdza, że Skokowa w weekend majowy 
staje się centrum muzyczno-kulturalno-sportowym

Gwiazdą tegorocznej majówki był Zespół D-BOMB, przy którym 
zgromadzeni pod sceną fantastycznie się bawili

V Skokowski Bieg Przełajowy i Bieg Kibiców Śląska Wrocław zgromadził na starcie w sumie 48 biegaczy, 
w tym 11 kobiet i 37 mężczyzn. Najlepsza wśród Pań okazała się Karina Minorczyk ze Skokowej, a wśród 
Panów Damian Jarecki z Trzebnicy

Na najmłodszych w Skokowej 
czekał szereg gier i zabaw

Dużo emocji młodym piłkarzom przyniósł Turniej Żaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

„Grand Finale” w wykonaniu grupy Flow to niesamowite fireshow

Strażacy OSP w Skokowej prze-
prowadzili pokaz ratownictwa

I Bitwa Skokowska Paintball przyniosła wiele emocji dla uczestników, a radość dla najlepszych. Nagrody dla zwycięzców wręczył Sekretarz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Pokaz ognia zachwycił zgromadzonych w Skokowej

Na wielbicieli wojska czekał pokaz sprzętu  
i samochodów wojskowych

W niedzielę odbyły się zawody wędkarskie  
o „Złoty Spławik Skokowej”

Pokaz Mistrza Świata i Europy Freestyle Football Pawła Skóry zgro-
madził sporą publiczność wśród najmłodszych

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach zaprezentowała na scenie 
umiejętności zespołu tanecznego „Stokrotki”, który powstał w ra-
mach projektu „Dolnośląskie Stokrotki” realizowanego przez Gminę 
Prusice

W V Skokowskim Biegu Przełajowym i Biegu Kibiców Śląska Wrocław 
w kategorii mężczyzn z Gminy Prusice najlepsi okazali się Przemy-
sław Burchacki, II – Rafał Pawlicki, a III – Kamil Leśniak. Nagrody 
biegaczom wręczył Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Wik-
tor Lubieniecki

Młodzi żacy dzielnie walczyli o piłkę na boisku

Sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych  
cieszył się salon piękności i fryzjer
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Oprac. Monika Bartosik

W piątkowe popołudnie (tj. 22 
maja br.) Szkoła Podstawowa 
w Piotrkowicach przeobraziła 
się w królestwo króla Mariusa 
I. Tego dnia odbył się festyn 
Magiczne Piotrkowice– księż-
niczki, rycerze i smoki, zorga-
nizowany przez Radę Rodziców 
oraz Dyrekcję, Grono Pedago-
giczne i Pracowników. Piękna 
pogoda i bogaty program za-
chęciły do udziału w imprezie 
wielu mieszkańców z Gminy 
Prusice. Uczestników festynu – 
w imieniu organizatorów i swo-
im własnym – powitały prowa-
dzące imprezę nauczycielki: 
Monika Bartosik i Iwona Kiepul, 
które zaprosiły wszystkich do 
wspólnej zabawy. 

Specjalnie na to wyjątkowe 
święto uczniowie klas IV-VI pod 
opieką p. Katarzyny Wróblew-
skiej, przygotowali spektakl 
pt. „Niegrzeczna Rozalka”. Po-
uczające przedstawienie wpro-
wadziło wszystkich w bajkowy 
nastrój. 
Na zaproszenie miłościwie nam 
panującego króla Mariusa I, wy-

stąpił kwiat rycerstwa polskie-
go. Odważni rycerze, pokazali 
widowni poszczególne części 
zbroi, a przybyłe z nimi biało-
głowy uczyły średniowieczne-

Księżniczki, rycerze, smoki i czarownice … 

czyli Magiczne Piotrkowice

Magiczne Piotrkowice zgromadziły tłumy licznie przybyłych dzieci, rodziców i innych zaproszonych gości

Wszystkie księżniczki, rycerzy, smoki i czarownice przywitały Iwona Kiepul i Monika Bartosik

Na imprezie nie zabrakło akcentów średniowiecznych

Scenę opanowały również Czarownice z Krościny Małej

Zespół taneczny „Stokrotki” wszystkich zgromadzonych zachwycił swoimi umiejętnościami tanecznymi

go tańca. Uczestnicy festynu 
mogli skorzystać z nauki śre-
dniowiecznej kaligrafii czyli 
pisania gęsim piórem i inkau-
stem pod czujnym okiem skryby 

i organizatorom – podziękowali 
Dyrektor Mariusz Kiepul z Prze-
wodniczącą Rady Rodziców 
Moniką Grys, kończąc festyn 
szkolny. Już dziś zapraszamy 
wszystkich za rok w nowej na 
pewno magicznej piotrkowic-
kiej rzeczywistości!
Magiczne Piotrkowice nie od-
byłyby się bez życzliwości wielu 

Magdaleny. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas również Cza-
rownice z Krościny Małej, które 
przedstawiły mini teatrzyk pt.: 
„Legenda o czarownicach”, 
wprawiając w zachwyt wszyst-
kie dzieci. 

Justyna Płoszaj

W tym roku IV Konferencja Bi-
bliotekarzy Powiatu Trzebnic-
kiego odbyła się 20 maja 2015 
roku w Prusicach. Goście mieli 
możliwość wymiany doświad-
czeń oraz zwiedzenia nowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
„Multiteki”. 

IV Konferencja Bibliotekarzy  
w Prusicach

W środę 20 maja 2015 roku 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
„Multitece” w Prusicach odbyła 
się IV Konferencja Bibliotekarzy 
Powiatu Trzebnickiego. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. 
dyrektorzy i pracownicy biblio-
tek, członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki oraz przedsta-
wiciele Urzędu Miasta i Gminy 
w Prusicach – wiceburmistrz 

Uczestnikom zostały wręczone róże

Dyrektor Biblioteki w Prusicach Małgorzata Wojtyra oraz wicebur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin uroczyście otwierają 
IV Konferencję Bibliotekarzy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Kazimiera Rusin oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu – Renata Cybulska-Ka-
czałko. Celem spotkania była 
integracja środowiska bibliote-
karzy publicznych oraz nawią-
zanie wzajemnej współpracy. 

Spotkanie rozpoczęła i popro-
wadziła dyrektor „Multiteki” 
Małgorzata Wojtyra. Następnie 

sponsorów: Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz, Agencja reklamowa BRA-
VE DESIGN z Trzebnicy, firma 
SZOSTAK z Trzebnicy, Color Fit 
Mobilne Centrum Fitness, PCF 
Prusice, GOKiS Prusice, Stowa-
rzyszenie Prusiczanin, Sołectwo 
Borówek, Obiekt Multifunkcyj-
ny z Prusic, Zespół Szkół w Pru-

sicach, Sklep meblowy z Wro-
cławia Świat Mebli, Państwo 
Emilia i Andrzej Ciepluch, Pan 
Emil Dragosz, Załoga sklepu 
DINO z Prusic, Ogród Zoolo-
giczny z Wrocławia, Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Generali, Pan 
Jan Siekirka firma LIN PAC, Pań-
stwo Mariola i Michał Syrnik, 
Wydawnictwo Olimp, Hurtow-

nia Taniej Książki, Panie: Eweli-
na Cudzich, Małgorzata Sadłow-
ska, Janina Słota, firma MAWI, 
Wydawnictwo Drugi Tom, firma 
De Leval, Zakład Mięsny NIE-
DORAD, firma MIŚ z Obornik 
Śląskich, Panowie: Krzysztof 
Chrąchol, Ryszard Jastrzębski, 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej z Prusic, firma 
Biur Chem z Trzebnicy, firma 
Kobe z Obornik Śląskich, Naro-
dowy Teatr Edukacji Wrocław, 
Pani Ewa Przychodna, Pan Piotr 
Opałka, Hotel Riviera z Prusic, 
Grupa Pieprzyk, Sklep Rabat ze 

Skokowej, firma Adatur ze Sko-
kowej, Pan Tadeusz Pałys, Nad-
leśnictwo z Obornik Śląskich, 
ZPB Kaczmarek z Prusic, Zakład 
Wodociągowy Bychowo, Pan 
Adam Siekirka z Minimarketu 
Adaś w Skokowej, Pani Trzebiń-
ska ze sklepu w Piotrkowicach.

cenia warkoczyków, gdzie panie 
przyozdabiały uczestników fan-
tastycznymi wzorami. 
Podczas imprezy można było 
posilić się na prowadzonych 
przez Radę Rodziców i   Stowa-
rzyszenie Prusiczanin stoiskach 
gastronomicznych, gdzie ser-
wowano: watę cukrową, po-
pcorn, kiełbasę z grilla, lody, 
ciasto, zimne napoje oraz kawę 
i herbatę.  Amatorów festyno-
wego jedzenia nie brakowa-
ło, dlatego panie serwujące 
wszystkie te pyszności, miały 
ręce pełne roboty.
Festynowi goście, obejrze-
li taneczne popisy członków 
szkolnego zespołu tanecznego 
„Stokrotki”, które magicznie 
przeniosły nas ze średniowiecza 
do współczesności. 
Jednak jak zawsze największe 
emocje towarzyszyły „zam-
kowej cegiełce”, w której na 
pierwszym etapie czekało wiele 
drobnych fantów – upominków 

Organizatorzy festynu nie za-
pomnieli o najmłodszych. Dzie-
ci mogły wyszaleć się w dmu-
chanym zamku. Prawdziwe 
oblężenie przez cały czas trwa-
nia festynu przeżywało stano-
wisko malowania twarzy i ple-

i niespodzianek, natomiast 
w finale zabawy – m.in. zegarki, 
mp3, słuchawki, gry i oczywiście 
nagroda główna – tablet! 
Wszystkim, którzy przyczy-
nili się do powodzenia impre-
zy – darczyńcom, sponsorom 

wiceburmistrz Prusic Kazimiera 
Rusin złożyła serdeczne życze-
nia wszystkim bibliotekarzom 
z okazji Dnia Bibliotekarza, któ-
ry przypadł 8 maja. Wszystkim 
zebranym zostały wręczone 
czerwone róże. Głos zabrała 
również pani Jolanta Ubowska 
– zastępca dyrektora Dolnoślą-
skiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu oraz Halina Muszak – 
dyrektor Obornickiego Ośrodka 
Kultury. Wszyscy goście byli pod 
wrażeniem nowoczesności oraz 
wyposażenia naszej biblioteki. 
Interesującym punktem konfe-
rencji była prezentacja, która 
dotyczyła działalności „Multi-
teki”. Dzięki temu można było 
przekonać się jak aktywnie ona 
funkcjonuje i wiele się tu dzieje. 

Na zakończenie goście zostali 
zaproszeni na pyszny poczęstu-
nek, mogli porozmawiać oraz 
wymienić się doświadczeniami.

Po spotkaniu przygotowano 
niespodziankę – pan Marian Ra-
dzik (radny oraz miłośnik histo-

rii) zaprosił wszystkich na wieżę 
widokową prusickiego Ratusza 
oraz opowiedział historię nasze-
go miasta.

IV Konferencja Bibliotekarzy 
mimo deszczowej pogody od-
była się w bardzo ciepłej i życz-
liwej atmosferze. 
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osiągnąć jeden z głównych 
i najważniejszych celów pro-
jektu, czyli uwrażliwić naszych 
uczniów na kwestie dotyczą-
ce szacunku we wzajemnych 
relacjach. Dzięki szkoleniom 
poprowadzonym przez poli-
cję, psychologa szkolnego oraz 
Stowarzyszenie Semper Avan-
ti, nasi uczniowie wzbogacili 
swoją wiedzę na temat praw 
człowieka oraz tolerancji. Dzięki 
temu, stali się bardziej świado-
mi w kwestiach posiadanych 
przez siebie praw oraz równości 
wszystkich ludzi bez względu 
na kolor skóry, wyznanie, orien-
tację seksualną i wiele innych 
aspektów.
Uczestnicząc w zajęciach pro-
wadzonych przez Stowarzy-
szenie uczniowie uświadomili 
sobie jak często oceniają innych 
poprzez pryzmat stereotypów 
i uprzedzeń i doszli do samo-
dzielnych wniosków, że nie 
należy podejmować pochop-
nych decyzji w ocenie innych, 
ale poznać drugiego człowieka 
lepiej i traktować go z należy-
tym mu szacunkiem. Dzięki 
przeprowadzonej grze miej-
skiej i dość trudnym zadaniom, 
które uczniowie mieli wykonać, 
nauczyli się przełamywać swoje 
własne bariery utrudniające im 
skuteczną komunikację. Aby 
wykonać wszystkie zadania, 
uczniowie musieli podjąć próby 
komunikacji w niełatwych sy-
tuacjach, dzięki czemu rozwi-
nęli tą umiejętność i przełamali 
swój własny strach. Jednocze-
śnie, biorąc pod uwagę fakt, iż 
wszystkie zadania były wyko-
nywane w różnych instytucjach 
(posterunek policji, gmina etc.), 
uczniowie musieli zachować 
się kulturalnie i uprzejmie, co 
wyszło im bardzo dobrze. Po 
przeprowadzeniu cyklu godzin 
wychowawczych, uczniowie 
stworzyli wspaniałe plakaty do-
tyczące szacunku w relacjach 
i własne kodeksy szacunku, 
w których ujęli najważniejsze 
dla nich samych punkty. Po-

przez powyższe zadania, nasi 
uczniowie jeszcze bardziej po-
głębili swoją wiedzę na temat 
szacunku we wzajemnych kon-
taktach i uświadomili sobie jak 
ważne jest, aby te relacje stale 
pielęgnować. Wszystko to, ma-
łymi krokami, prowadzi do po-
prawy relacji między samymi 
uczniami.

Projekt zaangażował 
społeczność lokalną 

Dzięki udziałowi w projekcie, re-
alizujemy również cele i założe-
nia programu wychowawczego 
naszej szkoły. Uświadamianie 
uczniów oraz wzbogacanie ich 
wiedzy zgodnie z tematyką pro-
jektu przybliża naszych uczniów 
do ideału absolwenta, który 
pragniemy osiągnąć: absolwen-
ta szanującego innych, wraż-
liwego na krzywdę i cierpienie 
ludzi, odznaczającego się wy-
soką kulturą osobistą w mowie, 
wyglądzie zewnętrznym oraz 
dbałości o otoczenie.

Udało nam się również zaanga-
żować w projekt społeczność 
lokalną. W trakcie prowadzenia 
gry miejskiej jednym z zadań 
było zapytanie mieszkańców 
Prusic o ich zdanie na temat 
zmian, jakie muszą zajść w ich 
społeczności, aby polepszyć re-
lacje międzyludzkie. Na tej 
podstawie uczniowie stworzyli 
swoje własne wnioski. Zwień-
czeniem gry miejskiej było 
stworzenie napisu szacunek, 
w formie land art, który wid-
niał w samym centrum naszej 
miejscowości, tak aby wszyscy 
mieszkańcy mogli go zobaczyć. 
Gra budziła duże zaintereso-
wanie mieszkańców, którym 
bardzo podobała się tematyka 
szacunku w relacjach. Społecz-
ność lokalna w postaci rodziców 
naszych uczniów włączyła się 
w projekt poprzez uczestnic-
two w rewelacyjnym szkoleniu, 
w którym wzięli udział również 
uczniowie i nauczyciele.

Sierżant sztabowy Renata Mierzwa przyjmuje od uczniów zgłosze-
nia zdarzeń

ZS Prusice, oprac. DL

Uczniowie Zespołu Szkół w Pru-
sicach, zarówno Szkoły Podsta-
wowej, jak i Gimnazjum wspól-
nie z nauczycielami biorą udział 
w wielu konkursach, nie tylko 
powiatowych czy ogólnopol-
skich, ale organizowanych przez 
Muzea, Fundacje i innego ro-
dzaju instytucje. Warto zazna-
czyć, że nasi uczniowie odnoszą 
również sukcesy otrzymując nie 
tylko wyróżnienia, ale zajmując 
wysokie miejsca na podium. 

Nagrodzone wycinanki 
ludowe z Prusic 

Uczniowie z Zespołu Szkół 
w Prusicach wzięli udział 
w XII Powiatowym Konkursie 
Plastycznym Nasza Mała Ojczy-
zna pod hasłem „Tematyczne 
wioski Powiatu Trzebnickiego 
zapraszają” – wycinanka lu-
dowa. Aleksandra Szczepa-
niak, Paulina Szepaniak oraz 
Krzysztof Pietrzak to ucznio-
wie, którzy zajęli II miejsca 
w swoich kategoriach. 
– Autorzy najlepszych prac 
otrzymali nagrody rzeczowe 
i dyplomy. Wręczenie nagród 
odbyło się w Sali Starostwa Po-
wiatowego w Trzebnicy – pod-
kreśla opiekunka uczniów Lucy-
na Zalewska. 
 W poszczególnych kategoriach 
wiekowych laureatami zostali 
uczniowie z Prusic:
– uczniowie kl. I-III szkół podsta-
wowych – II miejsce  – Aleksan-
dra Szczepaniak
– uczniowie kl. IV-VI szkół pod-
stawowych – II miejsce – Pauli-
na Szczepaniak
– uczniowie klas I-III gimna-
zjum -  II miejsce – Krzysztof 
Pietrzak

Prusiczanin wygrał 
wyjazd do Parlamentu 
Europejskiego do Brukseli

Sebastian Sypniewski uczeń 
Publicznego Gimnazjum im. 
Henryka Sienkiewicza zwycię-
żył w VI Powiatowym Konkursie 
o Unii Europejskiej „JESTEM 
EUROPEJCZYKIEM”. W na-
grodę pojedzie do Parlamentu 
Europejskiego do Brukseli. Kon-

Młodzi Zdolni w Zespole  
Szkół w Prusicach

kurs cieszy się dużym powo-
dzeniem wśród gimnazjalistów 
z całego powiatu trzebnickiego, 
pomimo tego, że obejmuje wia-
domości z szerokiego  zakresu 
wiedzy o Unii Europejskiej– jej 
instytucjach i ich działaniu, hi-
storii integracji europejskiej, 
a także zabytkach, kuchni, kul-
turze i wiedzy ogólnej krajów 
„Zjednoczonych w różnorodno-
ści”. 16 uczniów  z 6 szkół – gim-
nazjów powiatu trzebnickiego 
rozwiązywało przez godzinę 
test składający się z 32 różno-
rodnych pytań. Ku zaskoczeniu 
komisji konkursowej nie udało 
się wyłonić zwycięzcy zmagań 
konkursowych i konieczne były 
dodatkowe pytania.
Po pasjonującej dogrywce 1 
punktem zwyciężył uczeń Pu-
blicznego Gimnazjum im. H. 
Sienkiewicza w Prusicach  – Se-
bastian Sypniewski. 
Warto zauważyć, że w VI edy-
cjach konkursu już trzykrotnie 
zwyciężali uczniowie z Prusic, 
przygotowywani przez nauczy-
ciela geografii p. Barbarę Sołow-
czuk-Fiszer. Wszystkim uczest-

nikom serdecznie gratulujemy 
wytrwałości w szukaniu informa-
cji o Unii Europejskiej i życzymy 
dalszego  odkrywania Europy 
również  podczas własnych po-
dróży

Prusiczanie najlepsi 
w konkursie powiatowym 
„Małe Formy Teatralne”

Do zmagań w konkursie powia-
towym „Małe Formy Teatral-
ne” przystąpiły cztery drużyny: 
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi 
z Kryniczna, Powiatowe Gim-
nazjum Sportowo – Językowe 
z Trzebnicy, Gimnazjum im. 
Macieja Rataja ze Żmigrodu 
i uczniowie Publicznego Gim-
nazjum w Prusicach. Tematy 
przedstawień dotyczyły ludzi 
młodych, ich spraw i problemów. 
Inscenizacje miały różnoraki 
charakter, od wystąpień na wzór 
manifestów, przez adaptację 
tekstów literackich, po przesta-
wienia z wyraźnie zarysowanym 
wątkiem fabularnym.
Możliwość występu na prawdzi-
wej scenie wśród blasków reflek-
torów, w cieniu kurtyny wywo-

ływała wiele emocji i przeżyć. 
Bardzo wyrównany poziom kon-
kursu utrudnił pracę jurorom. 
Niemniej, po długich dyskusjach, 
wyłoniono zwycięzców. Pierw-
sze miejsce przypadło Uczniom 
z Prusic, drugie  Reprezentan-
tom Trzebnicy, trzecie wywal-
czyli  Gimnazjaliści ze Żmigrodu.
Ważnym aspektem wydarzenia 
było spotkanie z innymi ludźmi, 
którzy mimo tego, że są inni, od-
rębni, sobie obcy, czują to samo. 
Mianowicie czują, że wcielając się 
w jakąś postać, chcą przekazać 
pewne prawdy widzom i w ten 
sposób chcą zmienić świat.

Prusiczanin zajął II miej-
sce w Łukowie

Patryk Matecki z klasy 5 Szkoły 
Podstawowej im H. Sienkiewi-
cza w Prusicach zajął II miej-
sce za pracę „Uwolnić Kinga” 
w konkursie plastycznym „Moje 
inspiracje twórczością Henryka 
Sienkiewicza” zorganizowa-
nym przez Muzeum Regionalne 
w Łukowie i Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Łukowskiej. Celem 
konkursu była popularyzacja 
wiedzy o życiu i twórczości Hen-
ryka Sienkiewicza, a zarazem 
rozbudzenie aktywności pla-
stycznej, wrażliwości i wyobraź-
ni u dzieci i młodzieży. Patryk 
został zaproszony na oficjalne 
ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród, jednak ze względu na 
sporą odległość (blisko 500 km), 
otrzymał nagrodę  pocztą.

Żaneta Szatkowska-Wolska, 
DL

Zespół Szkół w Prusicach, to 
Szkoła Równego Traktowania. 
Żaneta Szatkowska – Wolska 
oraz Lucyna Zalewska, koor-
dynatorki programu „Szkoła 
Równego Traktowania” w Ze-
spole Szkół w Prusicach w pią-
tek 29 maja 2015 roku w Sejmie 
Rzeczpospolitej Polskiej z rąk 
Marszałkini Sejmu Wandy No-
wickiej odebrały Certyfikat 
Szkoły Równego Traktowania.

Uczniowie Zespołu Szkół w Pru-
sicach wzięli udział w programie 
Szkoła Równego Traktowania 
organizowanego przez Fundację 
Bronisława Geremka z Warsza-
wy, z którą nasza szkoła nawią-
zała współpracę. Nauczyciele 
koordynatorzy, czyli p. Lucyna 
Zalewska i Żaneta Szatkowska-
-Wolska, przeszli serię szkoleń 
prowadzonych przez prawni-
ków, profesjonalnych trenerów 
antydyskryminacyjnych i innych 
specjalistów zajmujących się tą 
tematyką. Nasza szkoła została 
wybrana jako jedna z 60 szkół 
w całej Polsce do uczestnictwa 
w projekcie. 

Projekt miał na celu uświado-
mienie uczniom, iż inny nie 
znaczy gorszy. Wielu uczniów 

Certyfikat szkoły 
równego traktowania

nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że na co dzień stosują przemoc 
w szkole, nawet wtedy, gdy ni-
kogo nie biją; dyskryminują in-
nych, nawet jeśli mają ten sam 
kolor skóry, wyznanie lub po-
chodzenie. 

Niezbędna wiedza 
o prawach człowieka 
i stworzenie kodeksów 
szacunku

Stąd też, głównym celem 
Szkoły Równego Traktowania 
było zwrócenie uwagi naszych 
uczniów na to jak duże znacze-
nie ma poprawa wspólnych re-
lacji, które powinny opierać się 
na wzajemnym szacunku.
Aby osiągnąć powyższe cele, 
uczniowie ZS Prusice musieli 
wykonać kilka dość skompliko-
wanych zadań. Pierwszym eta-
pem projektu było wyposażenie 
ich w wiedzę dotyczącą praw 
człowieka, dyskryminacji, rasi-
zmu oraz szacunku w relacjach, 
co udało nam się zrealizować 
dzięki pomocy zagranicznych 
wolontariuszy z wrocławskie-
go Stowarzyszenia Semper 
Avanti. Przeprowadzili oni serię 
szkoleń i warsztatów w języku 
angielskim o tematyce zwią-
zanej z projektem. W zdobyciu 
wiedzy pomógł również cykl 
godzin wychowawczych prze-
prowadzonych przez każdego 

wychowawcę w swojej klasie. 
Efektem tych zajęć było stwo-
rzenie przez każdą klasę kodek-
su szacunku, w którym zawarte 
zostały zasady respektowania 
innych ludzi. Kodeksy zosta-
ły umieszczone na gazetkach 
klasowych. Kolejnym krokiem 
do pogłębienia wiedzy uczniów 
z zakresu tolerancji i praw czło-
wieka było szkolenie i warsztaty 
zorganizowane przez p. Blankę 
Gruberską-Piaskowską doty-
czące szacunku w relacjach. 
Szkolenie zostało zorganizo-
wane dla uczniów, ich rodziców 
oraz wszystkich nauczycieli 
naszej szkoły. Uczestnicy mieli 
kilka zadań do wykonania pole-
gających na skutecznej i efek-
tywnej komunikacji. Podczas 

wali drobne upominki wszyst-
kim uśmiechniętym i życzliwym 
uczniom w zamian za obietnicę 
dalszego czynienia dobra. Przez 
cały tydzień, nasi uczniowie 
mogli wrzucać do specjalnie 
przygotowanej skrzynki listki, 
na których opisywali wykona-
ne przez siebie dobre uczynki. 
Podczas Tygodnia Dobrych 
Uczynków i Miłych Słów miała 
miejsce akcja flashmob na Ryn-
ku w Prusicach. Była to akcja 
prowokacja, podczas której jed-
na z naszych uczennic upuściła 
torbę z ulotkami i czekała na 
reakcje przechodniów. Wszyscy 
z mieszkańców, którzy zatrzy-
mali się, by pomóc zostali ob-
darowani dyplomem za życzli-

wą postawę. Podsumowaniem 
Tygodnia Dobroci było stwo-
rzenie przez uczniów Drzewka 
Dobrych Uczynków, które po-
wstało z listków wrzuconych do 
skrzynki dobroci. 
Następnymi działaniami, w któ-
re byli zaangażowani wszyscy 
uczniowie naszej szkoły było na-
kręcenie filmików oraz konkurs 
na najfajniejszy plakat dotyczą-
ce szacunku w relacjach. Efekty 
pracy uczniów były imponujące. 

Uczniowie zagrali w grze 
miejskiej

Jednym z ważniejszych działań 
podczas etapu dzielenia się wie-
dzą był udział uczniów w grze 
miejskiej, którą pomogła zor-
ganizować i przeprowadzić p. 
Monika Stankiewicz oraz inne 
osoby ze Stowarzyszenia Prusi-
czanin. Uczniowie byli podziele-
ni na cztery grupy i pod opieką 
p. Blanki Gruberskiej-Piaskow-
skiej, p. Agnieszki Garuli, p. Lu-
cyny Zalewskiej oraz p. Żanety 
Szatkowskiej-Wolskiej musieli 
wykonać kilka zadań spraw-
dzających ich umiejętność sku-
tecznej komunikacji. Zadanie 
w szkole polegało na przepro-
wadzeniu wywiadu z uczniami 
i stworzenie alfabetu szacunku 
w relacjach na podstawie po-
mysłów i skojarzeń uczniów. Ko-
lejne zadanie miało miejsce na 
Posterunku Policji w Prusicach, 
gdzie sierżant sztabowy Renata 
Mierzwa oraz starszy aspirant 
Remigiusz Lipnicki przyjmowali 
od uczestników gry zgłoszenie 

dotyczące zdarzenia, w którym 
użyto przemocy oraz prosili 
o stworzenie definicji agresji. 
W Urzędzie Miasta i Gminy 
uczniowie musieli wypełnić 
deklarację odbioru odpadów 
komunalnych, co było dość du-
żym wyzwaniem, jak również 
policzyć schody prowadzące 
na wieżę widokową urzędu. 
Następnym zadaniem było po-
danie przyczyn oraz skutków 
uzależnień od alkoholu – ten 
etap gry miał miejsce w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Przepro-
wadzenie wywiadu z mieszkań-
cami Prusic na temat tego, co 
powinno zmienić się w ich oto-
czeniu, aby poprawić wzajemne 
relacje było kolejnym punktem 
gry. Na podstawie wywiadów 
gracze mieli opracować i zapi-
sać wnioski dotyczące zmian 
potrzebnych w ich miejscowo-
ści. Zwieńczeniem gry było uło-
żenie tzw. land art – kolorowego 
napisu stworzonego z drewnia-
nych desek – o treści SZACU-
NEK na prusickim rynku.

Szacunek i tolerancja  
na podsumowanie

Podsumowaniem projektu było 
przedstawienie dla rodziców, 
uczniów oraz nauczycieli przygo-
towane przez p. Blankę Gruber-
ską-Piaskowską dotyczące wza-
jemnego szacunku i tolerancji.

Dzięki projektowi i wielu zada-
niom, w które zaangażowani 
byli uczniowie, udało nam się 

Żaneta Szatkowska – Wolska oraz Lucyna Zalewska, koordynatorki 
programu „Szkoła Równego Traktowania” odebrały Certyfikat Szko-
ły Równego traktowania z rąk Marszałkini Sejmu Wandy Nowickiej. 
(Foto: fb Szkoła Równego Traktowania)

Uczniowie na zakończenie gry miejskiej ułożyli na środku Rynku land art o treści SZACUNEK

Wolontariusze Stowarzyszenia Semper Avanti poszerzali u uczniów 
wiedzę o prawach człowieka

Uczniowie wspólnie stworzyli Kodeksy Szacunku.

szkolenia uczestnicy mieli oka-
zję wysłuchać starszego aspi-
ranta Remigiusza Lipnickiego 
z Posterunku Policji w Prusi-
cach, który przedstawił prawne 
aspekty stosowania przemocy 
oraz braku poszanowania dru-
giego człowieka.

Przekazanie wiedzy 
wszystkim uczniom

Kolejnym etapem projektu było 
przekazanie zdobytej wiedzy 
pozostałym uczniom naszej 
szkoły. W tym celu, pierwszym 
przedsięwzięciem zrealizowa-
nym przez uczestników projek-
tu był Tydzień Dobrych Uczyn-
ków i Miłych Słów. Uczniowie 
zaangażowani w tą akcję rozda-

Praca Krzysztofa Pietrzaka ilustrująca Borówek – wieś rolnictwa 
i tradycji zajęła II miejsce w kategorii klas I – III gimnazjum w konkur-
sie „Tematyczne wioski Powiatu Trzebnickiego zapraszają”

Sebastian Sypniewski zwycię-
żył w VI Powiatowym Konkursie 
o Unii Europejskiej „JESTEM EU-
ROPEJCZYKIEM” i w nagrodę 
pojedzie do Parlamentu Euro-
pejskiego do Brukseli

Statuetka „Małe Formy Teatralne” dla Prusiczan

Patryk Matecki zwyciężył w kon-
kursie plastycznym zorganizo-
wanym przez Muzeum Regional-
ne w Łukowie i Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
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Małgorzata Słota

W 2014 r. Stowarzyszenie 
„Strupinianie” zgłosiło się do 
konkursu dotyczącego nasa-
dzeń roślin miododajnych i za-
kwalifikowało się do realizacji 
projektu. Pod koniec kwietnia 
bieżącego roku, mieszkańcy 
wsi Strupina posadzili wspólny-
mi siłami kilkaset krzewów róż, 
lawendy i innych roślin. 

Prace trwały 3 dni. Najpierw 
został przygotowany teren pod 
nasadzenia, a następnie sadza-
no roślinki. 

W ramach prac powstał drugi 
skwer różany na placu koło krzy-
ża, 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 kwia-
tów powstaną również tzw. 
„hoteliki” dla pszczół samotnic, 
a przy szkole ustawiona zosta-
nie tablica edukacyjna. Wszyst-
ko po to aby zwrócić uwagę na 
problem wymierania pszczół, 
a także pomóc tym zwierzętom 
przetrwać, gdyż owady zapyla-
jące napotykają we współcze-
snym środowisku na wiele trud-

Róże dla pszczół

ności i niebezpieczeństw. 

Zmiany klimatyczne, w tym co-
raz cieplejsze zimy oraz działal-
ność człowieka np. intensyfika-
cja rolnictwa, likwidacja miedz 
i zadrzewień śródpolnych, 
rozwój infrastruktury, zmiana 
sposobu zagospodarowania 
przydomowych ogródków, to 
tylko niektóre z wielu przyczyn 
powodujących szybki spadek 
liczebności tych pożytecznych 
zwierząt. Zaradzić wymieraniu 
pszczół nie jest łatwo, tym nie-
mniej każdy z nas może podjąć 
pewne wysiłki mające poprawie 
ich niepewnego losu. Właśnie 
taki cel przyświecał mieszkań-
com Strupiny. 

Wspólnie sadząc kwitnące krze-
wy oraz zioła, nie tylko upięk-
szyli miejscowość, ale także 
stworzyli „stołówkę” dla wielu 
pożytecznych owadów. Warto 
pamiętać o roli tych zwierząt, 
gdyż bez owadów zapylających 
niemożliwe staje się funkcjono-

W akcji nasadzeń w Strupinie wzięło w sumie 50 osób

Prace nasadzeniowe trwały w sumie 3 dni

wanie nie tylko świata przyrody, 
ale i ludzi. 

Na pracy pszczół opiera się 
niemal całe rolnictwo. Owady 
te zapylają ponad 50 różnych 
roślin uprawnych, drzew i krze-
wów owocowych, a także niezli-
czone rośliny dziko rosnące. 

Chroniąc środowisko życia owa-
dów zapylających tworzymy 
lepszą przyszłość dla kolejnych 
pokoleń.

Nasadzenia zrealizowane 
zostały w ramach projektu 
„Pszczoły proszą o pomoc 
– kampania na rzecz ochro-
ny środowiska i życia pszczół 
i innych owadów zapylających. 
Całość działań dofinansowano 
w ramach Mechanizmy Finan-
sowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 oraz 
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego 2009-2014. 
Więcej informacji na stronie 
www.zielonaakcja.pl.

DL

W sobotę 20 czerwca 2015 roku 
uczniowie i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej w Skokowej 
wzięli udział w uroczystym 
wręczeniu nagród w siedzibie 
Gazety Wyborczej w Warsza-
wie w  konkursie „Nieskoń-
czoność w oczach dzieci”. 
„Nieskończone fraktale” to 
tytuł filmu uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Skokowej 
wraz z nauczycielką matema-
tyki Anną Suchecką, który zajął 
I miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie. 

Konkurs pod tytułem „Nieskoń-
czoność w oczach dzieci” to 
konkurs, który był zaadresowa-
ny do szkół i trwał od 13 marca 
do 30 maja br. Uczniowie w ra-
mach konkursu mieli za zadanie 
nagrać film, albo zrobić zdję-
cia lub przygotować rysunki, 
który w bardzo prosty sposób 
przemawiałyby do wyobraź-
ni lub obrazowały czym jest 
nieskończoność. W konkursie 
wzięło udział w sumie 50 szkół 
z terenu całej Polski. Jedną ze 
szkół była Szkołą Podstawowa 
w Skokowej. Uczniowie klasy 
4 – 6  wspólnie z nauczycielką 
matematyki Anną Suchecką 

opowiedzieli czym jest nieskoń-
czoność, a także pokazali możli-
wości nieskończoności poprzez 
budowę fraktali. Praca była 
tworzona przez okres 3 tygodni. 
Jury miało ciężko orzech do 
zgryzienia, aby wybrać najlep-
szych. Przedstawiciele redakcji 
działu naukowego „Gazety Wy-
borczej” oraz Fundacji mBanku, 
wybrało trzy najlepsze prace, 
a także Fundacja mBanku jako 
sponsor nagród przyznała rów-
nież nagrodę specjalną.

Zwycięzcami konkursu okazali 
się uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Skokowej w Gminie Prusi-

I miejsce dla Szkoły 
Podstawowej w Skokowej  
w konkursie Gazety Wyborczej

 Kadr ze zwycięskiego filmu „Nieskończone fraktale”

W sobotę 20 czerwca 2015 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Skokowej wzięli udział 
w uroczystym wręczeniu nagród w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie

ce, wygrywając nagrodę w wy-
sokości 5000, 00 zł. Uroczyste 
wręczenie nagród uczniom i na-
uczycielom odbędzie się w naj-
bliższą sobotę 20 czerwca 2015 
roku w siedzibie Gazety Wybor-
czej w Warszawie.

Zwycięski film można obejrzeć 
tutaj:
http://wyborcza.pl/10,93566,18 
106480,Wideo_z_dnia_12_06_ 
2015_.html .

Uczniom i nauczycielom Szkoły 
Podstawowej w Skokowej skła-
damy wielkie gratulacje i życzy-
my dalszych Sukcesów :-)
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Michał Jaros, Poseł na Sejm RP 
opowiadał o tym, jak funkcjo-
nuje polski parlament i jak wy-
gląda codzienna praca posłów 
podczas lekcji samorządności 
w czwartek 18 czerwca 2015 
roku  w Multitece – Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Prusicach 
dla uczniów Gimnazjum przy 
Zespole Szkół w Prusicach. 
Jak zaznaczał Poseł: – Ci mło-
dzi ludzie wezmą za chwilę 
odpowiedzialność za Polskę, 
dlatego czuję ogromną radość, 
że mogę podzielić się z nimi 
doświadczeniem sejmowym 
z dwóch kadencji. W spotkaniu 
z młodzieżą wziął także udział 
Burmistrz Miasta i Gminy Pru-
sice Igor Bandrowicz. 

Lekcja samorządności w Prusicach 
z udziałem Posła i Burmistrza

Czym tak naprawdę jest par-
lament? Jak on funkcjonuje? 
Jak wygląda praca posła? Co 
to jest władza wykonawcza? To 
są niektóre z wielu pytań, które 
nurtują ludzi młodych zaintere-
sowanych życiem politycznym 
naszego kraju i nie tylko. 
Odpowiedzi na te i inne pytania 
uczniowie Gimnazjum w Zespo-
le Szkół w Prusicach mieli okazję 
usłyszeć w czwartek 18 czerwca 
2015 roku z ust Posła na Sejm RP 
Michała Jarosa, który przybliżył 
młodym ludziom zagadnienia 
dotyczące dwuizbowego parla-
mentu, a także wyjaśnił jak dzia-
ła władza wykonawca w Polsce, 
i co każdego dnia czeka naszych 
parlamentarzystów.  

Podczas Lekcji Parlamentaryzmu Gimnazjaliści w Prusicach mieli okazję spotkać się z Posłem na Sejm RP Michałem Jarosem

Poseł wyjaśniał młodym ludziom czym jest tak naprawdę parla-
ment i co to jest władza wykonawcza w Polsce

Dla młodzieży wśród nurtujących ich pytań znalazło się Jak wygląda praca posła?

– Kontakt z młodymi ludźmi 
sprawia mi naprawdę dużą 
przyjemność – mówił Michał 
Jaros dodając:  – To właśnie oni 
za kilka, kilkanaście lat będą 
decydować, w jakim kierun-
ku wszyscy pójdziemy. Warto 
pokazać im, że angażując się 
w życie publiczne, mają realny 
wpływ na rzeczywistość wo-
kół. 

Zajęcia w Prusicach odbyły się 
w ramach autorskiego projektu 
Posła Michała Jarosa pod nazwą 
„Lekcja Parlamentaryzmu”. 

info

Miło nam poinformować, że 
w marcu 2015 r. Szkoła Podsta-
wowa w Piotrkowicach została 
wyróżniona w Ogólnopolskim 
Programie Wiarygodna Szkoła 
i tym samym dołączyła do Ran-
kingu najlepszych szkół w ca-
łym powiecie. 

Wyróżnienie to szkoła otrzymała 
ze względu na osiągnięcie wyso-
kich standardów edukacyjnych, 
ciekawą bazę oraz zapewnianie 
dzieciom bezpieczeństwa w szko-

Certyfikat Wiarygodna Szkoła  
dla Szkoły Podstawowej  
w Piotrkowicach

le. Podstawowym kryterium było 
uzyskanie przez szkołę wyso-
kiego miejsca wśród wszystkich 
szkół podstawowych w całym 
powiecie w oparciu o wyniki pod-
sumowujące Sprawdzian Szó-
stoklasistów opracowane przez 
Centralną Komisję Egzaminacyj-

ną. Celem Programu Wiarygodna 
Szkoła jest wyróżnienie najlep-
szych szkół w całej Polsce, które 
dzięki właściwemu poziomowi 
nauczania osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce. 
Udział w Programie jest także 
potwierdzeniem, że szkoła po-

siada nie tylko właściwą infra-
strukturę i gwarantuje bezpie-
czeństwo swoim uczniom, ale 
także ma być drogowskazem 
dla rodziców i uczniów podczas 
wyboru szkoły. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu.


