
Biuletyn Informacyjny
GMINY PRUSICE

Nr 4/2013, Grudzień 2013 r.
ISSN:  2081-1136

Redaktor wydania Dorota Leń

Nowe drogi w Gminie Prusice
    Więcej str. 6

Zamknięty przejazd kolejowy w Skokowej  
    Więcej str.15

Neonówka 
w Prusicach 

Więcej str. 17

Nowe otwarcie w Prusickich wodociągach 
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Niedługo otwarcie Prusickiego 
Centrum Fitness
Już w tym miesiącu oddane do użytku zostanie Prusickie Centrum Fitness. W chwili obec-
nej trwają odbiory końcowe prac budowlanych prowadzonych na obiekcie. Podpisane 
zostały również umowy na dostawę sprzętu sportowego, który na dniach trafi do Prusic.
           Więcej str. 5

Najlepszy Burmistrz 
na Dolnym Śląsku
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zwycię-
żył w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej na 
Najlepszego Burmistrza na Dolnym Śląsku. 
Jego sukces to efekt ciężkiej pracy przez 
ostatnie trzy lata kadencji na stanowisku 
włodarza Gminy Prusice. O tym co się udało 
zrobić, jakie inwestycje zrealizowano, co się 
zmieniło na prusickich drogach, jak wygląda 
nowe oblicze kulturalno- sportowe Gminy 
Prusice można się dowiedzieć w rozmowie 
z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem.
    Więcej str. 3-4

Z ostatniej chwili:

Miło nam poinformować, 
że Gmina Prusice zaję-
ła II miejsce w  konkursie 
„Przyjazna wieś” na naj-
lepszy projekt w zakresie 
infrastruktury zrealizowa-
ny na terenach wiejskich 
przy wsparciu środków 
unijnych. Nagroda zosta-
ła przyznana za projekt: 
Budowa świetlicy we wsi 
Brzeźno wraz z zapleczem 
i zagospodarowaniem te-
renu wokół budynku w 
kategorii Infrastruktura 
społeczna w ramach etapu 
regionalnego tego konkur-
su.

Wręczenie dyplomów oraz 
nagród finansowych dla 

laureatów konkursu w 
etapie regionalnym bę-
dzie miało miejsce w dniu 
2 grudnia 2013 r. w Hotelu 
Śląsk we Wrocławiu przy 
ul. Oporowskiej 60.

Konkurs jest realizowany 
w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2012–
2013. Działalność Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
jest finansowana ze środ-
ków Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 i budżetu państwa.
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Od redakcji...
Przekazujemy Mieszkańcom Naszej Gminy kolejny numer kwartalnika Prusice24.pl.  
Burmistrz Igor Bandrowicz został Najlepszym Burmistrzem na Dolnym Śląsku w ramach Plebiscytu Gazety Wrocławskiej. Czy zasłużył na ten sukces? 
Jakie inwestycje zostały zrealizowane przez 3 lata jego kadencji?  Co jest największym sukcesem gminy? Jakie plany inwestycyjne Gmina ma na 2014 
rok? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w wywiadzie przeprowadzonym z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice.
Ostatnie miesiące to również okres realizacji wielu inwestycji takich jak: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, Budowa Gminnej 
Biblioteki, Fitness, przebudowa dróg gminnych, plac zabaw w Krościnie Małej czy też Orlik w Pawłowie Trzebnickim. O realizacji tych inwestycji na dal-
szych stronach naszej gazety.
W tym numerze przedstawiamy Państwu również relację z wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz okolicznościowych, które odbyły się na terenie 
Naszej Gminy, a także informacje o sukcesach oraz złożonych i dofinansowanych projektach unijnych. 
Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia kwartalnika Prusice24.pl. Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przestawiony na ła-
mach prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy Wesołych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2014 Roku. 

Życzymy miłej lektury!!! 
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Igor Bandrowicz najlepszym Burmistrzem na 
Dolnym Śląsku
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zwyciężył w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Burmistrza na Dolnym Śląsku. 
Jego sukces to efekt ciężkiej pracy przez ostatnie trzy lata kadencji na stanowisku włodarza Gminy Prusice. O tym co się uda-
ło zrobić, jakie inwestycje zrealizowano, co się zmieniło na prusickich drogach, jak wygląda nowe oblicze kulturalno- sporto-
we Gminy Prusice można się dowiedzieć w rozmowie z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem. 

Prusice24.pl: 10 grudnia 
2010 roku objął Pan stano-
wisko Burmistrza Miasta i 
Gminy Prusice. Dzisiaj mija-
ją trzy lata, a o Gminie Pru-
sice słyszy się wiele dobrego 
i mówi się „Gmina Przyjazna 
Mieszkańcom”. W związku z 
tym co się zmieniło?

Igor Bandrowicz: – Tak to już 
są 3 lata jak ten czas szybko 
leci… Cieszy fakt, że o Gmi-
nie Prusice mówi się ostatnio 
w samych superlatywach. 
Bardzo trudno jest się prze-
bić wśród konkurencji gmin 
na mapie Dolnego Śląska. To 
zasługa całego zespołu jaki 
udało nam się stworzyć w 
gminie i we wszystkich jed-
nostkach podległych, a tak-
że ciężka praca  Rady Gminy  
na czele z Przewodniczącym  
Zbigniewem Ziomkiem oraz 
oczywiście mieszkańców, 
którzy partycypują przy 
podejmowaniu najważniej-
szych dla nas decyzji. Ten hy-
brydowy model zarządzania  
stworzony z pracowników 
samorządowych, radnych, 
sołtysów  oraz ekspertów z 
zewnątrz w końcu przynosi 
zamierzone efekty i mam 
nadzieje, że realnie wpłynie 
na to, że  w naszej małej oj-
czyźnie będzie się lepiej żyło.
Jak to powiedział Paul Druc-
ker guru zarządzania więk-
sza część tego co nazywa-
my zarządzaniem polega 
na utrudnianiu innym pracy. 
Zgadzam się z tymi słowami. 
To utrudnianie w moim przy-
padku zawsze ma cel nad-
rzędny czyli poprawę jakości 
życia mieszkańców naszej 
gminy. Jeżeli w jakiś sposób 
ktoś z naszego zespołu ode-
brał  to osobiście to bardzo 
przepraszam. 
Cieszę się także, że nasza 
gmina coraz częściej poja-
wia się w publikacjach oraz 
w mediach. I dochodzą do 
mnie sygnały, że coraz wię-

cej ludzi na Dolnym Śląsku 
zna naszą gminę i potrafi po-
wiedzieć gdzie znajdujemy 
się na mapie województwa.
Gmina Przyjazna Mieszkań-
com to hasło – misja, któ-
re  zaczęliśmy promować w 
2011 roku. Stało się ono na-
szym wyznacznikiem jako-
ści usług jakie chcielibyśmy 
świadczyć mieszkańcom. 
Mam nadzieje że po tych 3 
latach choć trochę staliśmy 
się przyjaźni dla lokalnej spo-
łeczności.  Pytanie o to co się 
zmieniło proponuję zadać 
ludziom, którzy tutaj miesz-
kają bo to oni są dla nas wy-
znacznikiem zmian.  
 
Lata 2011 – 2013 to dla sa-
morządu prusickiego czas 
wielu inwestycji. Władze 
Gminy Prusice stawiają na 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców poprzez inwestowanie 
w infrastrukturę drogową. 
Jakie drogi przez ten czas 
zostały wyremontowane?

Igor Bandrowicz: – Bezpie-
czeństwo podzieliłbym tutaj 
na 3 sektory. Pierwszy z nich 

to rzeczywiście inwestycje w 
infrastrukturę drogową, dru-
gi to oświetlenie naszej gmi-
ny oraz trzeci to utrzymanie 
porządku i ładu  publicznego 
za który odpowiedzialna jest 
nasza straż miejska. I chciał-
bym tutaj zacząć właśnie 
od straży miejskiej. W swo-
im programie wyborczym 
miałem punkt pod nazwą 
likwidacja straży miejskiej 
w zamian za utworzenie w 
Prusicach 24- godzinnego 
komisariatu  policji. W ubie-
głym roku zweryfikowaliśmy 
te plany mając wiedzę, że w 
powiecie trzebnickim nie ma 
szans na czwarty komisariat. 
Dziś chciałbym aby to straż 
miejska bezpośrednio wpły-
wała na podniesienie bezpie-
czeństwa w naszej gminie,  
spełniała rolę całodobowego 
komisariatu policji. Oni sami 
zarabiają na siebie. W dwóch 
ostatnich latach są to przy-
chody rzędu 1,3 – 1,5 miliona 
złotych z czego około 35% 
przeznaczamy na utrzyma-
nie straży miejskiej, a pozo-
stałą kwotę - ponad 1 milion 
złotych rocznie przeznacza-

my na inwestycje związane 
z infrastrukturą drogową, 
dzięki temu mamy przysło-
wiowe „dwie pieczenie na 
jednym ogniu”
 W latach 2011-2013 udało 
nam się wyremontować kil-
kanaście dróg gminnych na 
kwotę ponad 10,2 mln zło-
tych. 

W 2011 roku wydano na dro-
gi 7 003 778,19 zł, w tym 
wykonano: odtworzenie 
dróg w 5 miejscowościach 
3 560 124,87 zł ( w tym 2 
770 325,52 zł Obręb Prusi-
ce), droga w Pietrowicach 
Małych 177 282,95 zł, droga 
Skokowa – Piotrkowice 2 761 
539,29 - Budowa łącznika ul. 
Żmigrodzkiej i ul. Wrocław-
skiej w Skokowej  13 506,85 
zł, remont nawierzchni i bu-
dowa kanalizacji deszczo-
wej ul. Kwiatowa Strupina  
438 815,53 zł. 

W 2012 roku wydano na dro-
gi 1 762 793,59 zł, w tym 
wykonano: remont drogi w 
Budziczu 251 835,64 zł, re-
monty dróg Prusice 11 000 

zł, remont drogi Jagoszyce 
– Budzicz 31 142,70 zł, bu-
dowa drogi Krościna Mała 
457 521,11, remont drogi 
ul., Strażacka w Skokowej 
45 104,46 zł, przebudo-
wa drogi we Wszemirowie 
931 908,68 zł. 

Jak na razie w 2013 roku wy-
dano 1 523 959,20 zł, w tym: 
przebudowa dróg w miejsco-
wości Wilkowa  959 000 zł, 
utwardzenie drogi Górowa, 
utwardzenie drogi Świerzów 
87 609,50 zł, Strupina na-
prawa dróg (Żurek) 8 000 zł, 
remont drogi Rynek Strupina 
29 731,84 zł, droga w Ligotce 
67 075,99 zł oraz przebudo-
wa drogi do Orlika w Skoko-
wej 58 241,87 zł. 

Gmina Prusice to nie tylko 
drogi gminne, ale również 
drogi powiatowe. W tym 
miejscu pragnę podkreślić, 
że bardzo dobrze współ-
pracuje mi się z radnymi 
powiatowymi, całym zarzą-
dem powiatu oraz dyrektor 
zarządu dróg powiatowych 
Sabiną Misiak.  Udało nam 

się w tej kadencji wyremon-
tować drogę miedzy Borów-
kiem a Prusicami, wybudo-
wać chodnik w Jagoszycach, 
drogę łączącą Piotrkowice z 
Pększynem, krótki odcinek 
ulicy Prusickiej w Skokowej.  
Jesteśmy w  trakcie budowy 
chodnika łączącego Kopa-
szyn ze Świerzowem. Mam 
także słowo Starosty Rober-
ta Adacha, że w przyszłym 
roku dokończy inwestycje 
chodnikowe  w Pększynie i 
Piotrkowicach, o które bar-
dzo zabiegał radny Janusz 
Łesak i Sławomir Tomaszek. 

Jesteśmy także  w fazie za-
kończenia prac projekto-
wych nad budową chodnika 
w miejscowości Skokowa i 
Strupina. Inwestycja ta po-
łączy te dwie miejscowości. 
Prace projektowe trwały od 
2011 roku. 
Inwestycje wraz z przebu-
dową drogi wojewódzkiej 
342 pomiędzy Brzeźnem a 
Strupiną chcemy realizować 
wspólnie z Dolnośląską Służ-
bą Dróg i Kolei w  2014 roku. 
Na realizacje inwestycji dro-
gowej pieniądze wyłoży Mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego Rafał Jurkowlaniec. 
Jeżeli zaś chodzi o drogi kra-
jowe,  walczymy też mocno 
o oświetlenie wszystkich  
skrzyżowań na drodze kra-
jowej numer 5. W tym celu 
jeszcze w tym roku będzie-
my mieć gotowy projekt 
budowlany na realizację tej 
inwestycji. Oprócz tego od 
2012 roku projektujemy tak-
że oświetlenia w poszcze-
gólnych miejscowościach 
Gminy. Kompletną doku-
mentację projektową na  
całość mamy mieć jeszcze 
w tym roku.  Natomiast już 
teraz prowadzone są roz-
mowy z zarządem Tauronu 
we Wrocławiu o możliwości 
sfinansowania przez nich na-
szych inwestycji. Informację 

Podczas spotkania z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Burmistrz Igor Bandrowicz rozmawiał 
o rozwoju kultury w Prusicach
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mamy mieć do końca tego 
roku. Jeżeli wszystko pójdzie 
po naszej myśli to realizację 
inwestycji rozpoczniemy w 
roku 2014. 

Gmina Prusice nazywana 
jest „wzorem gospodarno-
ści”, a minione trzy lata i 
ogrom sporej pracy to rów-
nież szereg wyróżnień, tytu-
łów i nagród. Co uważa Pan 
jako Burmistrz za najwięk-
szy sukces Gminy? 

Igor Bandrowicz: – Wszyst-
kie wyróżnienia są dla mnie 
bardzo ważne, a w szcze-
gólności do najważniejszych 
należą: Laur Ekoprzyjaźni za 
2011 dla Gminy Prusice i wy-
różnienie miesięcznika EKO-
NATURA, Ranking Tauron 
Eko Gmina 2012 – Laureat i 
lider województwa dolnoślą-
skiego w działaniach proeko-
logicznych, Ranking Rzecz-
pospolitej 2012 – kategoria 
gmin miejsko wiejskich – 2. 
Miejsce na Dolnym Śląsku, 8. 
W Polsce, 5. Miejsce w Ran-
kingu Śląska Super Gmina 
Miesięcznika „Wrocławia-
nin”, Perła Samorządu 2012 
dla najlepszego włodarza 
i najlepszego samorządu, 
Złota @ 2012 – Samorzą-
dowy Lider Cyfrowej Polski 
– kategoria Lider Cyfrowej 
Administracji; Nominacja do 
Dolnośląskiego Klucza Suk-
cesu 2012 w kategorii gmin 
miejsko – wiejskich i miej-
skich oraz Ranking Rzecz-
pospolitej 2013 – kategoria 
gmin miejsko wiejskich – 3. 
Miejsce na Dolnym Śląsku, 
12. w Polsce. Do tych sukce-
sów kilka dni temu dołączył 
jeszcze jeden Tytuł Najlep-
szego Burmistrza na Dolnym 
Śląsku w Plebiscycie Gazety 
Wrocławskiej.
 
Kultura w Prusicach zmie-
nia swoje oblicze nie tylko 
pod względem inwestycyj-
nym, ale także pod wzglę-
dem oferty skierowanej do 
każdego pokolenia. Jak to 
wygląda? Co w najbliższym 
czasie czeka na Mieszkań-
ców Gminy? Jakie działania 
wprowadzono dla młodzie-
ży?

Igor Bandrowicz: – Tak dzię-
ki dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego udało nam 
się wdrożyć dwa duże pro-
jekty inwestycyjne. Chodzi 

tutaj o przebudowę GOKiS 
pod salę widowiskowo- ki-
nową  oraz budowę tuż przy 
Zespole Szkół w Prusicach 
Medioteki. Także posiłku-
jemy się tutaj pieniędzmi z 
Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej oraz regionalnego 
programu operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013.  
Zaraz po objęciu stanowiska 
burmistrza zauważyłem pro-
blem, że w naszej szkole wy-
budowanej za 25 mln złotych 
nie ma miejsca, gdzie można 
byłoby przeprowadzić apel 
dla wszystkich dzieci. Dziś 
właśnie dzięki tym inwesty-
cją ten problem przestaje 
istnieć. 
Chcielibyśmy, aby oferta kul-
turalna w naszej gminie była 
skierowana do wszystkich 
grup wiekowych. Jeżeli cho-
dzi o osoby starsze to cieszę 
się, że  powstał u nas Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Tutaj 
bardzo serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy przyczyni-
li się do powstania tego sto-
warzyszenia, a szczególnie 
Państwu Mielniczek. 
Bardzo mocno w imprezach 
kulturalnych wspierają nas 
wszystkie stowarzyszenia 
działające  w poszczegól-
nych miejscowościach. O ich 
dobro zawsze bardzo walczą 
dwie kobiety w radzie gmi-
ny mówię tutaj o Wiesławie 
Anioł i  Ani Dyjak. 
Cały czas chcemy dawać 
młodzieży alternatywę nie 
tylko sportową, ale także 
kulturalną jak spędzać czas. 
Niech wybiorą sami i niech 
nie będzie to telewizor czy 
dyskoteka. 
Parafrazując Fryderyka Nie-
tzsche, który powiedział – 
żyjemy w czasach, w których 
kulturze grozi, że zginie od 
nowoczesnych środków kul-
tury. Mam nadzieje, że to 
naszej kulturze nie grozi. A 
co w najbliższym czasie? Na 
pewno chcielibyśmy już od 
stycznia uruchomić nasze 
kino, a 13 marca 2014 roku  
zapraszam Państwa do Ze-
społu Szkół w Prusicach na 
kolejny wieczór dobrego hu-
mory, tym razem z Kabare-
tem Neonówka.

Niektóre ze świetlic wiej-
skich zostały zastane w 2010 
roku w fatalnym stanie. Co 
się od tego czasu zmieniło w 
tym zakresie? Czy powstały 

nowe lub wyremontowane 
obiekty na wsiach?
Igor Bandrowicz: – Tak rze-
czywiście stan niektórych 
świetlic był i nadal jest opła-
kany. W ciągu tych 3 lat udało 
się nam pozyskać dofinanso-
wanie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i 
wyremontować świetlicę 
w Ligocie Strupińskiej oraz 
Górowie.  Mamy podpisane 
umowy na dofinansowanie 
w kwocie prawie 1,3 miliona 
złotych na kolejne trzy świe-
tlice w Zakrzewie, Piotrko-
wicach oraz Krościnie Wiel-
kiej. W tym roku zaczęliśmy 
także remonty mniejszych 

świetlic, wśród nich zostanie 
wyremontowana świetlica w 
Jagoszycach. A kolejne już 
czekają na remonty mówię 
tutaj o świetlicach w Kopa-
szynie, w Borowie i w Kaszy-
cach Wielkich. 

Jednym z Pana autorskich 
projektów w trakcie kam-
panii wyborczej była budo-
wa ścieżek rowerowych. 
Gmina Prusice jest Liderem 
partnerskiego projektu „ 
Budowa ścieżek rowero-
wych trasą dawnej kolei 
wąskotorowej w powiatach 
trzebnickim i milickim”. Jak 
wyglądają prace nad tym 
projektem i kiedy w naszej 
Gminie pojawią się pierw-
sze kilometry wybudowanej 
ścieżki rowerowej?

Igor Bandrowicz: – Nie to 
wspólny  projekt, który uro-
dził się na spotkaniu z Ro-

bertem Adachem Starostą 
Trzebnickim i Piotrem Le-
chem Starostą Milickim, kie-
dy byłem już burmistrzem. 
Nie myślałem o tym w kam-
panii wyborczej bo wiedzia-
łem, że w gminie Prusice są 
pilniejsze sprawy do zreali-
zowania.  Natomiast teraz 
gdy pojawiła się szansa na 
realizację tej inwestycji z 
pieniędzy unijnych  z nowe-
go rozdania 2014-2020 to 
projekt jest jak najbardziej 
priorytetowy. Dokumenta-
cja projektowa na około 100 
km odcinek ścieżki rowe-
rowej ma być gotowa pod 
koniec pierwszego kwartału 

2014 roku. Cieszy mnie także 
fakt, że projektem zaintere-
sował się burmistrz Wołowa 
Dariusz Chmura, gdyż dla 
mieszkańców gminy Prusice 
to dodatkowe kilometry tras 
w stronę Wołowa, a dalej Lu-
biąża. 
Byliśmy także ostatnio u 
Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego i przekazał 
nam bardzo ciekawą infor-
mację, że być może Urząd 
Marszałkowski będzie robił 
projekt pod nazwą „Auto-
strady rowerowe Dolnego 
Śląska” i nasz projekt będzie 
jednym z korytarzy tego wła-
śnie projektu. Kiedy pierw-
sze ścieżki ? Moim marze-
niem jest rok 2014, ale czy 
się uda czas pokaże. 

Co się zmieniło w dziedzi-
nie sportu? Ruszył autorski 
program „Prusicki Orzełek”, 
a także powstaje Prusickie 

Centrum Fitness, jakie zmia-
ny zostały jeszcze wprowa-
dzone?
Igor Bandrowicz: – W tej 
przestrzeni cieszy mnie fakt, 
że jest tak duże zaintereso-
wanie w naszej gminie spor-
tem. Udało nam się także za-
mknąć temat dofinansowań 
dla stowarzyszeń sporto-
wych. Dziś każde z nich mam 
nadzieje jest usatysfakcjo-
nowane z otrzymywanej do-
tacji. Jeśli chodzi o Prusickie 
Centrum Fitness to chciał-
bym, aby służył zarówno 
szkole do południa, a miesz-
kańcom popołudniami i w 
weekendy. Kończymy pracę 

nad tym projektem i mam 
nadzieję że po 15 grudnia 
PCF będzie do dyspozycji dla 
mieszkańców naszej gminy. 

Wspólnie z dużą halą sporto-
wą nasz fitness da możliwość 
uprawiania sportów nawet 
wtedy kiedy aura nam nie 
sprzyja. 

Natomiast na sezon wio-
senno - letni w 2014 roku 
szykujemy kolejne inwesty-
cje, czyli kontynuacje pro-
jektu Prusicki Orzełek, gdyż 
warto podkreślić, że w lipcu 
2013 roku został otworzony 
pierwszy tego typu obiekt w 
naszej Gminie – w Ligotce. 

Orzełki mają mieć wszystko 
to co najlepszego  miały w 
sobie kompleksy  z projek-
tu rządowego „ORLIK Moje 
Boisko 2012” oraz boisk wie-
lofunkcyjnych, natomiast ich 

budowa będzie dużo tańsza. 
Kolejne Orzełki powstaną 
w Piotrkowicach Wielkich, 
Strupinie oraz w Krościnie 
Wielkiej. 

W 2014 roku rozpocznie się 
Budowa drogi S 5. Jakie to 
da korzyści Gminie Prusice?

Igor Bandrowicz: – To wspól-
ny sukces samorządowców i 
parlamentarzystów z Powia-
tu Trzebnickiego.  Na począt-
ku 2013 roku na konwencie 
Wójtów i Burmistrzów, któ-
ry miał miejsce w Prusicach 
podjęliśmy wspólne działa-
nia, aby przyśpieszyć proce-

dury administracyjne zwią-
zane z budową S5. Jak widać 
nasze starania nie poszły na 
marne i za chwilę będziemy 
mieli wyłonionego wyko-
nawcę na ten 48 km odcinek. 
Gdybyśmy tego nie zrobili 
najprawdopodobniej dopie-
ro procedura przetargowa 
rozpoczęłaby się w 2014 
roku i trwała prawie rok. Dziś 
już Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad jest na 
etapie finalnym wyłonienia 
ostatecznego wykonawcy 
i mamy nadzieję że inwe-
stycja fizycznie rozpocznie 
się w 2014 roku.  Cała bu-
dowa  tego odcinka ma po-
trwać około 30 miesięcy.  To 
ogromna szansa dla gminy 
Prusice, którą musimy wyko-
rzystać. 

Współpraca Gminy Prusice z Samorządem Województwa Dolnośląskiego 
bardzo dobrze się układa, za co Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz dziękuje Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Rafałowi Jur-
kowlańcowi

Burmistrz Igor Bandro-
wicz odbiera Nagrodę 
Złotą @ z rąk byłego Mi-
nistra Administracji i Cy-
fryzacji Michała Boniego
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Niedługo otwarcie Prusickiego Centrum Fitness
Już w tym miesiącu oddane do użytku zostanie Prusickie Centrum Fitness. W chwili obecnej trwają odbiory końcowe prac bu-
dowlanych prowadzonych na obiekcie. Podpisane zostały również umowy na dostawę sprzętu sportowego, który na dniach 
trafi do Prusic. 

Prusickie Centrum Fit-
ness powstaje w bu-
dynku Zespołu Szkół 
w Prusicach przy ulicy 
Żmigrodzkiej. Wejść 
do obiektu będzie 
można od strony Or-
lika, niezależnie od 
reszty szkoły. Prusickie 
Centrum Fitness skła-
dać się będzie z dwóch 
części – części głównej 
oraz sali fitness. 

Sala fitness powstała  
z przebudowy sta-
rych szatni. Dzięki 
niej, dzieci z Zespo-
łu Szkół w godzinach 
szkolnych, otrzymają 
nowoczesną salę do 
zajęć nauki wycho-
wania fizycznego wy-
posażoną w sprzęt do 
ćwiczeń, rzutnik mul-
timedialny oraz na-
głośnienie. Natomiast 
popołudniu na sali od-
bywać się będą zajęcia 
grupowe Prusickiego 
Centrum Fitness, ta-
kie jak:  zumba, step, 
TBC, pilates czy też 
nowoczesny Indoor 
Cycling, czyli jazda na 
rowerku stacjonarnym 
przy rytmach muzyki 
oraz wyświetlanych 
filmach, które sprawią, 
że uczestnicy poczują 
się jakby jechali uli-
cami Madrytu czy też 
malowniczymi trasami  
w Wielkim Kanionie w 
USA.
 
PCF będzie mieć w 
swojej ofercie również 
zajęcia „zdrowy krę-
gosłup” oraz taneczne 
dla dzieci i dorosłych. 

- Chcemy aby z Prusic-
kiego Centrum Fitness 
korzystali wszyscy 
mieszkańcy Gminy 
niezależnie od wieku, 
dlatego planujemy 
zajęcia zarówno dla 
najmłodszych, jak i 

dla mieszkańców w 
wieku 50+ – zaznacza 
Burmistrz Igor Bandro-
wicz.

Część główna składać 
się będzie z siłowni, 
gdzie  oprócz maszyn 
siłowych, znajdować 
się będą rowerki sta-
cjonarne, maszyny 
eliptyczne, ergowiosła 
oraz nowoczesne bież-
nie z monitorami, które 
w zależności od tego, 
co będziemy chcie-
li oglądać, wyświetlą 
nam wizualizację tra-
sy, ulubiony program 
tv, pozwolą sprawdzić 
pocztę e-mailową, a 
nawet pochwalić się 
swoim treningiem na 
Facebooku. 

Z urządzeń będzie 
można skorzystać przy 
dźwiękach energicznej 
muzyki oraz obrazach 
wyświetlanych na za-
montowanych w sali 
telewizorach. Po wy-
siłku będzie można się 
odprężyć w SPA, gdzie 
oprócz sauny, będzie 
można położyć się na 
leżaku i nabrać sił przy 
relaksacyjnej muzyce 
oraz ściance solnej. Po 
wszystkim będziemy 
mogli jeszcze poroz-
mawiać ze znajomy-
mi przy kawie i na-
pojach serwowanych  
w recepcji. 

Całkowicie przebu-
dowane zostały rów-
nież szatnie i korytarz, 
w których powstaną 
miejsca do odpoczyn-
ku po treningu.

- Chcieliśmy stworzyć 
miejsce na wysokim 
poziomie zarówno wi-
zualnym, jak i funk-
cjonalnym, dlatego do 
dyspozycji ćwiczących 
oprócz maszyn zosta-
ną oddane strefa SPA  
i minibar. Ćwiczą-
cymi opiekować się 

będą trenerzy, któ-
rzy doradzą, do-
stosują obciążenia  
i trening do możliwo-
ści ćwiczącego, dla-
tego każdy nawet no-
wicjusz będzie się tam 
czuł dobrze – dodaje 
Bandrowicz.

Do PCF wejść będzie 
można na dwa sposo-
by: zakupując wejście 
jednorazowe bądź 
miesięczny  karnet 
OPEN, którego cena 
oscylować będzie w 
granicach 50 zł. Karnet 
upoważniać będzie do 
nieograniczonej licz-
by wejść na siłownię   
i zajęcia grupowe, na 
które zapisać się bę-
dzie można poprzez 
Internet, telefonicznie 
lub na miejscu.

Gmina Prusice złoży-
ła również wniosek na 
dofinansowanie opisa-
nego zadania do Mini-
sterstwa Sportu i Tury-
styki , z którego może 
odzyskać 33% ponie-
sionych środków.

W chwili obecnej 
wniosek jest w trakcie 
oceny, jednak wyniki 
będziemy znać jesz-
cze w tym miesiącu. 
Ponadto inwestor 
chce odzyskać z tego 
przedsięwzięcia poda-
tek VAT, co zmniejszy 
jego koszt co najmniej 
o 50%.

Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż powsta-
jący fitness będzie 
najnowocześniejszym 
i najlepiej wyposażo-
nym obiektem tego 
typu w okolicy. Wiel-
kie otwarcie już nieba-
wem. 

Serdecznie zaprasza-
my. 

Tak prezentuje się logo powstającego fitness.

Burmistrz Igor Bandrowicz pilnie doglądał postępu prac oraz jakości ich 
wykonania.

Tak będzie wyglądać Prusickie Centrum Fitness 

Kamil Leśniak
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Kolejne kilometry nowych dróg w Gminie Prusice
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Prusice to jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez władze Gmi-
ny. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój 
gospodarczy Gminy.

Z roku na rok przybywa 
świeżo zmodernizowa-
nych odcinków dróg po-
łożonych na terenie Gmi-
ny Prusice. Coraz więcej 
inwestuje się w budowę  
i remonty dróg oraz 
chodników.

Obecnie na terenie Gmi-
ny realizowane są 3 duże 
projekty drogowe, w tym 
dwa we współpracy z Po-
wiatem Trzebnickim.

Systematyczne ubie-
ganie się o pozyskanie 
środków zewnętrznych 
owocuje poprawą infra-
struktury technicznej 
Gminy w postaci nowych 
asfaltowych nawierzch-
ni. 

Zarząd Dróg Powiato-
wych, do przebudowy 
dróg powiatowych, wy-
korzystuje lepiszcza gu-
mowo-asfaltowe. Do-
datek miału gumowego 
powoduje obniżenie  
temperatury mięknienia, 
korzystne rozszerzenie 
temperaturowego za-
kresu plastyczności oraz 
wzrost lepkości dyna-
micznej. Zastosowanie  
w budownictwie miesza-
nek np. ze zużytych opon 
i innych gumowych wy-
robów, ma swoje zalety 
nie tylko techniczne, ale  
i ekologiczne, gdyż wy-
korzystywane są  mate-
riały odpadowe. Drogi 
takie są trwalsze i cich-
sze. 
Pierwszą ze zrealizo-
wanych inwestycji jest 
odcinek ok. 2 km drogi  
między Pększynem, a 
Piotrkowicami.
Wartość inwestycji to 
około 1.300.000 zł. Po-
wiat Trzebnicki przezna-
czył na nią 1 mln zł, na-
tomiast Gmina Prusice 

dofinansuje tę inwesty-
cję w wysokości 300 tys. 
zł. Głównym wykonawcą 
jest firma SKANSKA S.A. 
z Warszawy, inwestor – 
Powiat Trzebnicki prze-
widuje odbiór inwestycji 
na przełomie listopada/ 
grudnia 2013 roku.  
Drugą inwestycją reali-
zowaną przez Powiat 
Trzebnicki na terenie 
Gminy Prusice jest re-
mont chodnika na odcin-
ku Kopaszyn – Świerzów 
na odległości ponad 2 
km. 

Wartość inwestycji to  
356.350,88 zł, z czego 
udział Gminy Prusice to 
150.000 zł. Wykonawcą 
inwestycji jest Przedsię-
biorstwo Budowy i Utrzy-
mania Dróg i Mostów Sp. 
z o. o. z Piotroniowic, z 
którym umowa została 
podpisana 19.09.2013 
roku. Termin wykonania 
prac to 6 miesięcy. 

Kolejne zadanie zrealizo-
wane i finansowane przez 
Gminę Prusice to:  ”Prze-
budowa dróg gminnych  
w miejscowości Wilko-
wa”. 

Przeprowadzona in-
westycja była niezwy-
kle ważna ze względu 
na wyjątkowo zły stan 
techniczny nawierzchni. 
Generowało to niebez-
pieczeństwo i trudności 
dla poruszających się 
pojazdów zarówno oso-
bowych, jak i rolniczych.  
Zmodernizowana droga 
zdecydowanie poprawi 
jakość i sprawność ru-
chu komunikacyjnego 
na tym odcinku. Nowa 
nawierzchnia ułatwi 
mieszkańcom wsi Wilko-
wa bezpieczny dostęp do 
przystanku autobusowe-
go czy świetlicy wiejskiej, 
a także ograniczy ilość 
potencjalnych wypad-

ków. 
Zadanie polegało na 
wykonaniu 1600 mb na-
wierzchni z betonu as-
faltowego o średniej sze-
rokości 3,5 m. Ponadto 
zostały wykonane zjazdy 
na posesje w granicach 
pasa drogowego, lokal-
nie zostały umocnione 
skarpy rowów, a także 
odmulone i oczyszczone 
rowy przydrożne. 
Całkowita wartość inwe-
stycji to 886.221,86 zł,  
z czego 443.110,93 zł to 
dofinansowanie z Na-
rodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lo-
kalnych – Etap II – „Bez-
pieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój” oraz 
256.000 zł z Terenowe-
go Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go. 

Wykonawcą inwesty-
cji była firma Gembia-
k&Miksatcki z Krotoszy-
na. 

Przeprowadzone remon-
ty przyczynią się nie tylko 
do poprawy wizerunku 
danych miejscowości, ale 
przede wszystkim spo-
wodują wzrost bezpie-
czeństwa dla mieszkań-
ców oraz kierowców, co 
jest naszym priorytetem. 

– Inwestycje w in-
frastrukturę drogo-
wą stanowią znacz-
ną część wydatków  
z budżetu Gminy– pod-
kreśla Burmistrz Miasta  
i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz  dodając: – Na 
bieżąco przygotowujemy 
kolejne projekty inwesty-
cji drogowych w Gminie 
Prusice. Bezpieczeństwo  
i komfort przemieszcza-
nia się mieszkańców to 
w dzisiejszych czasach 
najwyższej wagi priory-
tet. 

Remont 2 km chodnika połączy dwie miejscowości

Gminne drogi w Wilkowej zostały przebudowane dzięki uzyskanym przez 
Gminę środkom zewnętrznym

Róża Popielarz

Między Piotrkowicami, a Pększynem powstało 2 km nowej drogi
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Nowe oblicze Sali GOKiS w Prusicach
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach od dwóch miesięcy zachodzą duże zmiany. Dawna sala widowiskowa zmie-
nia się w nowoczesne pomieszczenie konferencyjno-widowiskowe, które posłuży również za salę kinową. Całkowita wartość realizowa-
nej inwestycji to około 1 mln zł, z czego ponad 460 tys. zł to środki pozyskane z zewnątrz, a o kolejne 200 tys. Gmina będzie ubiegać się 
w postaci zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Od 20 września br. firma 
SPORT HALLS Sp. z o.o.  
z Wrocławia prowadzi pra-
ce remontowe na parterze 
budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Pru-
sicach. Remont polega na 
przebudowie pomieszczeń 
i sanitariatów z dostosowa-
niem ich dla osób niepełno-
sprawnych, wymianie sto-
larki drzwiowej zewnętrznej 
i wewnętrznej, remoncie 
schodów zewnętrznych z 
wykonaniem pochylni dla 
osób niepełnosprawnych. 
Remont, obejmujący salę 
widowiskową, polega na 
modernizacji instalacji elek-
trycznej z wyposażeniem, 
montażu instalacji systemu 
nagłośnienia sceny i wi-
downi, akustycznego sufitu 
podwieszanego (wyspowe-
go), obudowy ściany tylnej,  
a także obudowie ścian 
bocznych oraz sceny płytami 
g-k wraz z izolacją akustycz-
ną z wełny mineralnej oraz 
wymianie posadzki na sali  
i scenie. 

Gmina Prusice pozysku-
je środki z funduszy ze-
wnętrznych
Całkowity koszt prac wy-
nosi 663 000,00 zł, w tym 
200 000,00 zł to dofinanso-
wanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
Przekształcenie sali wido-
wiskowej w kierunku dzia-
łalności kinowej jest możli-
we dzięki dofinansowaniu  
z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w ramach pro-
jektu pn. „Zakup trwałe-
go wyposażenia do pro-
wadzenia działalności 
kinowej w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu  
w Prusicach”. Dotacja wy-
niosła 162 000 zł. Ekran wraz  
z projektorem został zaku-
piony w ramach projektu 
„Informatyzacja Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Prusicach” dofinansowane-
go z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 w kwocie ok. 
100 000 zł.   

Kino Trzech Wież w Prusi-
cach

Już w I kwartale 2014 roku 
mieszkańcy Gminy Prusice 
będą mogli wybrać się do 
kina w Prusicach oraz korzy-
stać z nowoczesnej sali wi-
dowiskowo-konferencyjnej. 
To wszystko będzie możli-
we dzięki inwestycji prowa-
dzonej w budynku GOKiS  
w Prusicach, która ma na 
celu przekształcenie daw-
nej sali widowiskowej w no-
woczesne, wielofunkcyjne 
pomieszczenie, w którym 
będzie można obejrzeć film, 
zorganizować konferencje, 
widowiska kulturalne oraz 
różnego rodzaju spotkania 
społeczności lokalnej. Sala 
zostanie wyposażona w wy-
sokiej klasy sprzęt audiowi-
zualny, oświetlenie scenicz-
ne oraz krzesła dla 170 osób. 
Dzięki zamontowaniu spe-
cjalistycznej pochylni oso-
by niepełnosprawne będą 
miały ułatwiony dostęp do 
nowej sali widowiskowo-ki-
nowej. 
Mieszkańcy otrzymają 
szeroką ofertę kulturalno-
-filmową, planowany jest 
szereg różnego rodzaju 
imprez cyklicznych związa-
nych z działalnością prusic-

kiego kina, będą to m.in.: 
Przeglądy Filmów Ama-
torskich, Letnie Wieczory z 
Horrorem, Wakacyjny Fe-
stiwal Reklam, Tematyczne 
Wieczory Filmowe, Nocne 
Maratony Filmowe, Kome-
diowo w Prusicach, Przegląd 
Etiud i Filmów Krótkome-
trażowych oraz Zimowe  
i Letnie Wieczory Sportowe. 
Nowa sala stanie się rów-
nież miejscem, które będzie 
miało oddźwięk w stałej 
działalności Ośrodka Kultury 
od poniedziałku do piątku  
i w weekendy. Zostanie 
wprowadzony harmono-
gram zajęć na sali, wśród 
których znajdą się m.in.: 
niedzielne poranki dla dzie-
ci, sobotnie projekcje dla 
dzieci i młodzieży, projekcje 
z audiodeskrypcją, czwart-
kowe spotkania z filmem, 
projekcje dla szkół w ramach 
edukacji filmowej, studio 
animacji filmowej, warszta-
ty „Reklama w głowie i z gło-
wą” oraz Prusicki Klub Filmo-
wy. Członkowie tego właśnie 
klubu będą prowadzić istnie-
jącą Telewizję Gminy Pru-
sice – Prusice TV, do której 
zostaną wykorzystane ka-

mery wraz z akcesoriami za-
kupione w ramach projektu 
„Informatyzacja Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu  
w Prusicach”. 

Powrót do przeszłości
Wiele lat temu w Prusicach 
funkcjonowało kino. Po II 
wojnie światowej, w dawnej 
hali sportowej na ul. Czer-
wonego Krzyża, znajdowało 
się „Kino Marzenie”, które 
zostało zamknięte w latach 
60-tych. W latach 80-tych 
wyświetlano filmy w sali 
widowiskowej w budynku 
GOKiS, jednak nie trwało 
to długo, ponieważ sala zo-
stała przekształcona pod 
działalność sportową. Warto 
zaznaczyć również, że w la-
tach 80 – tych Prusice stały 
się „małą” kolebką polskich 
filmów fabularnych, gdyż na 
prusickim Rynku zostały na-
kręcone sceny do filmu w re-
żyserii Romana Załuskiego 
„Wyjście awaryjne”, gdzie 
główną rolę zagrała Bożena 
Dykiel.

Wizja przyszłości
Dzięki realizacji inwestycji 
mieszkańcy znów będą mo-

gli cieszyć się z wrażeń, jakie 
niesie wspólne oglądanie 
projekcji filmowych w sali ki-
nowej, których nie zastąpią 
telewizory z najwyższej pół-
ki. Dzieci i młodzież z Gminy 
Prusice będą mogli kreatyw-
nie spędzać czas korzystając 
z bogatej oferty kulturalno-
-filmowej. Jak podkreśla 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz – 
Mieszkańcom gminy Prusi-
ce, a szczególnie młodzieży 
trzeba dać możliwość od-
krywania świata poprzez 
sztukę filmową. Skoncen-
trujemy się nie tylko na po-
kazach najnowszych holly-
woodzkich przebojów, ale 
także na kinie ambitnym 
niosącym przesłanie, uczą-
cym życia. Będzie to dosko-
nała oferta uatrakcyjnienia 
życia kulturalnego w Naszej 
Gminie.

Aleksandra Bąk

„Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego”

Burmistrz Igor Bandrowicz nadzoruje prace re-
montowe w budynku GOKiS, których zakończenie 
planowane jest na 20 grudnia 2013 r.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Wizualizacja sali widowiskowo-kinowej po zakończeniu prac remontowych
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Miejsce spotkań w Krościnie Małej Plac zabaw w Krościnie Małej

Orlik w Pawłowie Trzebnickim dopiero na wakacje
Trzeci Orlik w Gminie Prusice powstanie w Pawłowie Trzebnickim. Początkowo termin oddania do użytkowania tego obiektu 
był zaplanowany na początek roku szkolnego. 

Pierwszy przetarg na 
realizacje tej inwestycji 
wygrała firma NEST z 
Kiełczowa. Ze względów 
finansowych firma zrezy-
gnowała z dalszej realiza-
cji zadania. Sporządzony 
został protokół inwenta-
ryzacyjny, według które-
go prace firmy NEST wy-
ceniono na niespełna 700 
tys. zł. 

W związku z tym, że Gmi-
na na ten cel uzyskała 500 
tys. zł dofinansowania z 
Ministerstwa Sportu, mu-
siała je rozliczyć do końca 
listopada. 

Krótki termin realizacji 
spowodował, że podję-
to rozmowy z Minister-
stwem Sportu w sprawie 
przedłużenia terminu 

rozliczenia dofinansowa-
nia, co umożliwi przedłu-
żenie terminu realizacji. 

Być może przez to, że 
w przetargu podaliśmy 
bardzo krótki termin re-
alizacji zadania, który wy-
maga sporych nakładów 
pracy a co za tym idzie 
finansowych, oferty, któ-
re zostały złożone były po 

prostu drogie. Propono-
wano dokończenie inwe-
stycji za 1,7 mln zł. a za 
tyle chcieliśmy wykonać 
Orlika w całości. Dlatego 
też zdecydowaliśmy, że 
zawnioskujemy o prze-
dłużenie terminu realiza-
cji inwestycji do czerwca. 
Ministerstwo wyraziło na 
to zgodę. Dzięki temu 
mamy nadzieję na uzy-

skanie znacznie niższej 
ceny w kolejnym prze-
targu. Wydłużenie termi-
nu budowy pozwoli nam 
również na spokojniejsze 
dokończenie inwestycji i 
mam nadzieję, że dzięki 
temu, że nie będziemy 
pracować w pośpiechu, 
uda się nam uniknąć błę-
dów – mówi Igor Bandro-
wicz.  

Ostatecznie Gmina uzy-
skała zgodę na przedłuże-
nie rozliczenia inwestycji 
co powoduje, że będzie 
mogła zlecić dokończenie 
Orlika do czerwca 2014 
roku. 

GRAN

Nowy Plac Zabaw w Krościnie Małej
Miejscowość licząca 308 mieszkańców, z czego 44 to dzieci i młodzież, jest jedną z nielicznych w gminie Prusice, która dotąd 
nie miała świetlicy ani placu zabaw. 

-W 2010 r. będąc na ze-
braniu wyborczym w 
Krościnie Małej przedsta-
wiłem szczegółowy pro-
gram dla tej miejscowo-
ści. Jednym z zawartych 
w nim punktów było wy-
budowanie placu zabaw. 
Mam nadzieję, że ta 
inwestycja spełni ocze-
kiwana mieszkańców, 
zwłaszcza tych najmniej-
szych – powiedział Bur-
mistrz Igor Bandrowicz. 
W Krościnie Małej po-
wstał plac zabaw dla naj-
młodszych, jak również 
miejsce spotkań dla po-
zostałych mieszkańców.  
Jak twierdzą - Do tej pory 

zawsze byliśmy zbywani 
przez byłego Burmistrza 
słowami, że mamy blisko 
do Prusic. Tylko, kto ma 
czas iść z dziećmi do Pru-
sic, żeby posiedzieć na 
placu zabaw, kiedy czeka 
praca w polu. Dzieci pu-
ścić same to strach, bo za 
daleko i na tej obwodnicy 
to jeżdżą jak szaleni.
Bardzo dużo wysiłku 
kosztowało to Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice 
Igora Bandrowicza, który 
razem z Radną Wiesławą 
Anioł starali się przejąć 
działkę od Agencji Nieru-
chomości Rolnej na ten 
cel. Udało się to w 2013 

roku, następnie został 
zlecony projekt placu za-
baw.
Dlatego jak Radna Miasta 
i Gminy Wiesława Anioł 
oznajmiła, że Agencja 
przekazała Nam działkę 
pod budowę placu zabaw 
i trzeba w czynie społecz-
nym ją uporządkować, na 
miejscu stawiła się niezła 
brygada. Najstarszym 
uczestnikiem okazał się 
73- letni mieszkaniec Pan 
Bolesław, który stwier-
dził, że dzieci ma już duże 
i robi to dla wnuków. Z 
kolei najmłodszym był 
5- letni Franek, który 
przyszedł z rodzicami i 

rodzeństwem, bo już nie 
może się doczekać, kiedy 
będzie mógł przyjść na 
plac się pobawić. Dzięki 
uprzejmości Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej z pomocą 
przyjechał ciężki sprzęt 
do wyrównywania tere-
nu. 
Założeniem jest stworze-
nie miejsca aktywnego 
wypoczynku dzieci w róż-
nych grupach wiekowych 
oraz wydzielenia miejsca 
spotkań dorosłych i star-
szej młodzieży - mówi  
Wiesława Anioł. 
Od sierpnia roboty nad 
placem zabaw ruszy-

ły pełna parą i już we 
wrześniu zniecierpliwio-
ne dzieci mogły po raz 
pierwszy pobawić się na 
własnym placu zabaw. 
Zabawki są ładne, ko-
lorowe i każde dziecko 
znajdzie tu coś dla siebie. 
Dorośli również mają się 
gdzie spotkać,  powstała 
bowiem altana z grillem 
i ceglanym paleniskiem. 
Przestrzeń tę zaprojekto-
wano do wspólnych spo-
tkań mieszkańców.
-Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że Burmistrz o Nas 
pamięta i spełnił swo-
je obietnice wyborcze. 
Doczekaliśmy się drogi 

łączącej Krościnę Małą 
z Prusicami, a teraz po-
wstał plac zabaw, za 
który bardzo serdecznie 
dziękujemy. Mamy jesz-
cze wiele do zrobienia, 
żeby zagospodarować 
tę działkę. W przyszło-
ści może doczekamy się 
tej Naszej, upragnionej 
świetlicy, gdzie miesz-
kańcy będą mogli się 
integrować, a nie tylko 
siedzieć w domu - mówi 
jedna z matek z Krościny 
Małej.                                  

K.T.
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Nowy blask Kościoła w Strupinie
Został zakończony remont elewacji kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strupinie. Zabytek, dzięki 
wsparciu w ramach dotacji konserwatorskich z Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach otrzymanemu dofinansowaniu ze środków 
unijnych, a także datkom parafian, jest wspaniale odnowiony. 

Dominantą miejscowości 
Strupina, będącą jednocze-
śnie głównym akcentem ar-
chitektonicznym w okolicy, 
jest widoczny z wielu kilome-
trów kościół parafialny pw. 
Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny. 
W tym miejscu warto cofnąć 
się do dnia 4 czerwca 1879 r., 
kiedy został położony kamień 
węgielny pod jego budowę.  
Pod progiem głównego wej-
ścia została zakopana mie-
dziana urna z kluczem do za-
krystii starego kościoła, który 
ze względów technicznych 
został rozebrany.  Do urny 
dołączono pakiet gazet, rysu-
nek nowego kościoła na lnie, 
monety okolicznościowe oraz 
monety wówczas używane, a 
także dokument.
W czerwcu 1880 r. przenie-
siono ze starego kościoła do 
nowego nagrobki, a jesienią 
tego samego roku ukończono 
budowę 64 metrowej wieży, 
na którą 11 listopada wcią-
gnięto dwa dzwony wykona-
ne przez Geittnera. 
Pod koniec 1880 r. sprowa-
dzono do kościoła organy, 
które w 1920 r. przebudowa-
no, a na wieży zamontowano 
zegar wykonany przez zegar-
mistrza Weißa z Głogowa. 
Dnia 20 grudnia 1880 r. miało 
miejsce uroczyste poświęce-
nie nowego kościoła, wznie-
sionego w stylu neogotyckim 
przez mistrzów Krauzego i 
Maticke. 
Jest to obiekt jednonawowy z 
małymi kruchtami po bokach 
oraz z niższym, trójbocznie 
zakończonym prezbiterium, 
po którego bokach znajdują 
się zakrystia i kruchta. Ścia-
ny kościoła, gzyms cokołowy 
i podokienny wykonane są 
z cegły glazurowanej. Nad 
głównym wejściem znajduje 
się wieża, do której wchodzi 
się przez drzwi z naświetle-
niem w portalu z trójkątnym 
frontem. W latach 1970 – 
1976 został przeprowadzony 
jego remont i od tego czasu 
nie wykonywano żadnych 
prac konserwatorskich. 

Odnowienie elewacji dzięki 
wsparciu władz lokalnych, 
dotacji unijnej i Parafian

W związku z  tym jego stan 
techniczny z upływem lat za-
czął się znacznie pogarszać. 
Przede wszystkim dzięki ini-
cjatywie księdza dziekana 
Tadeusza Kosiora w 2010 r. 

rozpoczął się pierwszy etap 
remontu kościoła. 
Na podstawie złożonego do 
Urzędu Miasta i Gminy w Pru-
sicach wniosku o udzielenie 
dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy za-
bytku, wpisanym do rejestru 
zabytków na terenie Gminy 

Prusice, została uzyskana 
kwota dotacji w wysokości 
63 100 zł na realizację tego 
remontu.  Całkowita wartość 
zadania wyniosła 78 875,01 zł. 
Pierwszy etap obejmował re-
nowację elewacji wieży głów-
nej o powierzchni 460 m2. W 
celu kontynuacji rozpoczęte-
go już remontu kościoła pa-

rafialnego w Strupinie w 2011 
r., została przyznana kolejna 
dotacja na remont elewacji 
południowej w wysokości 
74 806,67 zł, stanowiąca 80% 
wartości całkowitego kosztu 
wynoszącego 99 806,67 zł. Ta 
inwestycja, dzięki pracowni-
kom Urzędu Miasta i Gminy 
w Prusicach, którzy złoży-

li wniosek do LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich, otrzy-
mała również  dofinansowa-
nie w wysokości 25 000,00 zł 
w ramach projektu: „Remont 
elewacji Kościoła Parafialne-
go pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w 
Strupinie - etap drugi - ele-
wacja południowa” w ramach 
działania „Małe Projekty” z 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 
2013.
W 2012 roku na remont ele-
wacji zachodniej kościoła 
przyznano dotację z budże-
tu Gminy Prusice w kwocie 
50 000 zł, a ogólny koszt za-
dania wyniósł 64 947,64 zł. 
Na remont ostatniej już ele-
wacji wschodniej kościoła w 
Strupinie została przyznana 
w 2013 r. dotacja w wysokości 
80 000 zł, a całkowity koszt 
zadania wyniósł 100 099,86 zł. 
Na wszystkich etapach bra-
kujące kwoty zostały zebrane 
z datków od parafian. Zakres 
wykonanych robót obejmuje 
wymianę uszkodzonych i sko-
rodowanych cegieł, oczysz-
czenie spoin ze zwietrzałej 
zaprawy, przygotowanie pod 
fugowanie, oczyszczenie za-
brudzonej elewacji strumie-
niem mgławicowym tzn. po-
przez piaskowanie na sucho 
metodą miękką, fugowanie 
spoin zaprawą, wykonanie 
obróbek blacharskich oraz 
hydrofobizującą impregnację 
ceglanej fasady kremem ele-
wacyjnym. 
Po 4 latach remontu obej-
mującego niezbędne prace 
konserwatorskie, elewacja 
całego budynku nabrała no-
wego blasku. Spowodował 
on uwidocznienie kunsztu 
budowlańców kościoła, któ-
rzy używając różnych odcieni 
cegły zaznaczali poszczegól-
ne elementy jego konstrukcji. 
Kościół pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Strupinie sta-
nowi teraz idealny wzór do 
naśladowania.  Pokazuje, jak 
powinno się dbać o zabyt-
ki przy wsparciu ze strony 
władz samorządowych oraz 
parafian, żeby zachować je 
dla przyszłych pokoleń. 

Ściana zachodnia podczas remontu

Ściana wschodnia kościoła po remoncie

Ściana południowa kościoła po remoncie

MS

Kościół Niepokalanego Serca NMP w Strupinie 
na pocztówce z 1913 r.
Źródło: http://dolny-slask.org.pl/687170,foto.html
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Darmowe Punkty Przedszkolne w Gminie Prusice
Samorząd Gminy Prusice dba o edukację dzieci od najmłodszych lat. W maju 2013 roku, dzięki dotacji unijnej, zostały utwo-
rzone dwa Punkty Przedszkolne w miejscowości Brzeźno i Strupina.

Placówki te finansowa-
ne są w 85 %, czyli w 
wysokości 423 162,65 zł 
przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społeczne-
go w postaci projektu 
„Edukacja przedszkolna 
szansą na sukces two-
jego dziecka” w ramach 
„Priorytetu IX. Rozwój 
wykształcenia i kom-
petencji w regionach 
Działanie 9.1 Wyrówna-
nie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w 
systemie oświaty Pod-
działanie 9.1.1 Zmniej-
szenie nierówności w 
stopniu upowszechnia-
nia edukacji przedszkol-
nej”.

Zapisz dziecko do przed-
szkola

Do każdego z oddzia-
łów uczęszczać może 
25 dzieci w wieku od 3 
do 5 lat. Zachęcamy do 
skorzystania z tej ofer-
ty, gdyż dysponujemy 
wolnymi miejscami. Aby 
dokonać zapisu wystar-
czy wypełnić deklarację, 
którą można odebrać w 
Urzędzie Miasta i Gminy, 
Punkcie Przedszkolnym 
bądź również pobrać 
ze strony www.prusice.
pl (zakładka „Edukacja 
przedszkolna szansą na 
sukces Twojego dziec-
ka”).

Dwuzmianowy system 
nauczania

Uchwałą Rady Miasta i 
Gminy Prusice z dniem 
14 listopada 2013 roku 
został utworzony Punkt 
Przedszkolny pod nazwą 
„Pluszowy Miś”. Dzia-
łalność Punktu finanso-
wana jest ze środków 
Gminy Prusice. Zajęcia 
prowadzone są od po-
niedziałku do piątku od 
godz. 12:00 do 1700. 
Druga zmiana została 
otwarta ze względu na 
zróżnicowane potrzeby 
rodziców. Nie każdy ma 
pod ręką dziadków czy 
sąsiadkę, którzy odbiorą 
i zaopiekują się pociechą 
jeszcze przez pewien 
czas. 

Koszty jakie ponoszą ro-
dzice to tylko i wyłącznie 
za posiłek, który chcą za-
mówić dla dziecka (zupa 
– 2zł , drugie danie - 
3,60zł oraz deser – 1zł). 
Dzięki funkcjonowaniu 
systemu dwuzmianowe-
go w Strupinie w pełni 
są wykorzystane: baza 
lokalowa oraz wyposa-
żenie szkoły, przy której 
działa punkt. 

Dowozy dzieci do PP w 
Brzeźnie 

W dniu 12 listopada 
2013 roku ruszyły do-
wozy dzieci do Punktu 
Przedszkolnego w Brzeź-

nie. Na prośbę rodziców, 
których dzieci uczęszcza-
ją do bezpłatnego PP w 
Brzeźnie został zorgani-
zowany dowóz. 

Na pokrycie kosztów 
przejazdu dzieci Gmina 
przeznaczyła 1tys. zł, na-
tomiast pozostałą część 
- kwotę 700 zł - płacą 
rodzice.  

Trasa dojazdów do 
Punktu Przedszkolnego  
w Brzeźnie:

1. Pietrowice Małe 740

1. Brzeźno 1250

2. Prusice 745

2. Prusice 1305

3. Brzeźno 800

3. Pietrowice Małe 1310

Uczestnictwo w pro-
jekcie zagwarantuje 
dziecku szansę rozwoju 
psychofizycznego. Punk-
ty Przedszkolne zapew-
niają opiekę, przyjazne, 
bezpieczne i  korzystne 
dla zdrowia warunki 
edukacji. Cele projek-
tu będą realizowane 
poprzez wspomaganie 
rozwoju dzieci oraz przy-
gotowanie go do nauki 
szkolnej.  

Projekt również umożli-
wia dzieciom skorzysta-
nie z pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej. 
W PP dzieci mają szansę 

na  rozwój, wyobraźnię 
fantazji, ekspresję pla-
styczną, muzyczną i ru-
chową.

Punkty Przedszkolne to 
miejsca, w których dzie-
ci czują się bezpiecznie i 
komfortowo. Zapewnia-
my im dużo przestrzeni 
do zabawy i nauki. Stwa-
rzamy każdemu dziecku 
szansę rozwoju na miarę 
jego możliwości.

Dane do kontaktu:
Magdalena Seredyńska
UMiG w Prusicach
Tel. (71) 312 62 24 w. 88
e-mail: m.seredynska@
prusice.pl

Świeżo wyciskane soki przez dzieci z PP w Brzeźnie

„Więc chodź pomaluj mój świat” Wspólne wyklejanie laurekWspólna zabawa w PP w Strupinie

Trasa dojazdów dzieci do Punktu Przedszkolne-
go w Brzeźnie

Sala Punktu Przed-
szkolnego w Strupi-
nie
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Zespół Ludowy „Strupinia-
nie” jest jednym z aktyw-
nie działających zespołów 
podtrzymujących tradycje 
na terenie Gminy Prusice. 
Został on reaktywowany  
w trakcie przygotowań do 
dożynek gminnych w 2007 
roku. Z roku na rok liczba 
jego członków powiększała 
się coraz bardziej. Zespół 
regularnie, przynajmniej 
raz w tygodniu, spotyka 
się na próbach w świetlicy 
wiejskiej, natomiast przed 
jakimiś występami dużo czę-
ściej.
Równocześnie z reaktywa-
cją zespołu pojawił się spory 
problem dotyczący ubioru 
na występy. W związku z 
tym Panie z zespołu z wła-
snych środków zakupiły chu-
sty, korale oraz materiały na 
spódnice i fartuszki, które 
następnie zostały uszyte 

przez Panią Sołtys. Kami-
zelki dla mężczyzn uszyto z 
resztek materiałów, które w 
swoich zapasach posiadała 
jedna z członkiń zespołu. Do 
tego mężczyźni zakupili dla 
siebie słomiane kapelusze 
i zespół był już gotowy do 
występów. „Strupinianie” 
dosyć szybko zyskali sympa-
tię wielu ludzi z terenu nie 
tylko Gminy Prusice, ale i ca-
łego Powiatu Trzebnickiego. 
Z roku na rok ilość wystę-
pów i zaproszeń na różnego 
typu uroczystości w regionie 
wzrastała. Zespół zaczął być 
już z czasem rozpoznawany. 
Wraz z coraz liczniejszymi 
występami na imprezach o 
różnej randze, pojawiła się 
myśl dotycząca zmiany wi-
zerunku zespołu. Również 
sprzęt muzyczny, liczący 
niekiedy nawet kilkadziesiąt 
lat, wymagał wymiany. 

Nowe stroje i sprzęt dla 
Zespołu Ludowego „Strupi-

nianie

W październiku 2012 roku 
dzięki trosce władz Gminy 
Prusice został złożony do 
Lokalnej Grupy Działania 
Kraina Wzgórz Trzebnickich 
wniosek na zakup nowych 
instrumentów i strojów dla 
Zespołu Ludowego „Strupi-
nianie”. 
Projekt otrzymał dofinan-
sowanie w  ramach działa-
nia „Małe Projekty” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007 
– 2013. 
W kwietniu 2013 roku w 
Urzędzie Marszałkowskim 
została podpisana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Prusice Igora Bandrowicza 
oraz Skarbnika Konrada 
Buczka umowa na realiza-
cję powyższego projektu, w 
ramach którego zakupione 
zostały nowe instrumenty 
muzyczne składające się z 

trąbki, akordeonu, bębna, 
harmonijki ustnej oraz tam-
buryna. Otrzymane instru-
menty wywołały ogromną 
radość wśród muzyków ze-
społu.  Jeśli chodzi o stroje 
to w skład kompletu dam-
skiego weszła chusta, bluz-
ka, katanka, spódnica oraz 
buty. Komplet męski skła-
dał się natomiast ze spodni, 
koszuli, kamizelki, sukma-
ny oraz butów. Elementy 
strojów zarówno męskich, 
jak i damskich zostały ozdo-
bione haftami w kształcie 
róży. Motyw różany został 
umieszczony w nawiązaniu 
do tematyki Strupiny – wio-
ski różanej, która jest jedną 
ze wsi tematycznych wystę-
pujących na terenie Gminy 
Prusice. 
Ogólnie projekt był realizo-
wany od października 2012 
do września 2013 roku i jego 
całkowita wartość wynio-
sła 45 817,50 zł, natomiast 
wartość dofinansowania, 

które Gmina otrzymała z 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wyniosła 
25 000,00 zł.W nowych stro-
jach zespół po raz pierwszy 
wystąpił podczas „Pikniku 
pod dębem” w Strupinie. 
Dnia 16 listopada podczas 
Festiwalu Tradycji Dolne-
go Śląska na scenie Opery 
Wrocławskiej zespół pre-
zentował się perfekcyjnie. 
„Strupinianie” dzięki nowe-
mu sprzętowi zyskali nowe 
brzmienie, natomiast dzięki 
strojom nowy wizerunek. 
Członkowie zespołu są bar-
dzo wdzięczni Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prusice oraz 
wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do zakupu 
strojów i sprzętu, gdyż jest 
to dowód, że ich działalność 
nie jest obojętna i mogą li-
czyć na wsparcie wielu życz-
liwych ludzi.

Strupinianie nagrali płytę w 
Radiu Wrocław

W niedzielę 15 września 
2013 roku, w związku z wy-
graną Zespołu Ludowego 
„Strupinianie” w zimowej 
edycji Listy Przebojów Lu-
dowych Radia Wrocław, w 
studio odbyło się nagranie 
materiału na płytę. 
Podczas niedzielnej audycji 
odbył się również wywiad 
z członkami zespołu. Pro-
wadząca audycję Redaktor 
Małgorzata Majeran - Ko-
kott dopytywała się  o zmia-
ny, które nastąpiły po wy-
granej w Liście Przebojów 
Ludowych Radia Wrocław 
oraz o przyszłe plany zespo-
łu. Po audycji zespół udał się 
do sali nagraniowej. I zaczę-
ło się. 
Najpierw ustawianie i 
sprawdzanie mikrofonów 
tak, aby można było nagrać 
poszczególne instrumenty 
osobno. Osoby śpiewające 
pod przewodnictwem Pana 
Bogdana Syka rozpoczęły 
ćwiczenia głosu przy forte-

Co nowego w Zespole Ludowym „STRUPINIANIE”?
W ostatnim czasie w Zespole Ludowym „Strupinianie” zaszły bardzo duże zmiany. Pierwszą z nich jest całkowita zmiana ich wi-
zerunku, gdyż zespół otrzymał nowe stroje oraz sprzęt muzyczny. Poza tym we wrześniu nagrano płytę w Radiu Wrocław, zaś  
w połowie listopada zespół wziął udział w Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska.

Zespół Ludowy „Strupinianie” w nowych strojach Autor zdjęcia: „fotopasja” Tomasz Żurek

MS
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pianie, a gdy cały sprzęt nie-
zbędny do nagrania został 
rozstawiony i sprawdzony, 
rozpoczęło się nagrywanie 
materiału na płytę. Zespół 
prawie każdą z piosenek 
musiał zaśpiewać i zagrać 
po 2 razy. 
Ostatecznie nagranych zo-
stało 17 utworów: „Mała 
wieś”, „Powiedz mi Mary-

siu”, „Szumiała leszczyna”, 
„A u Bronka w kamienicy”, 
„W ogrodzie pod gruszą”, 
„Koło mego domu”, „Piękna 
Kasia”, „Szwarny chłopak”, 
„Czemu Ty Andziu”, „Bed-
narz”, „Czas letni po połu-
dniu”, „Powiadają ludzie”, 
„W zielonym gaju”, „Szła 
dziewczyna”, „Chodziła po 
polu”, „I josetyżmusioł” 
oraz „Wyszła dziewczyna”. 
W nagraniu udział wzięli 
wszyscy członkowie zespo-
łu, czyli Bogdan Jankowski 
– kierownik zespołu (akor-
deon), Maria Gągorowska, 
Krystyna Kursewicz, Halina 
Kowal, Lucyna Lewandow-
ska, Maria Miroszka, Emilia 
Nowak, Janina Słota, Kazi-

mierz Józefów, Bronisław 
Bienias (trąbka), Walentyna 
Bienias (bęben), Wacław 
Bienias, Beata Skowronek, 
Józef Skowronek, Eugenia 
Żukowska, Ryszard Żukow-
ski, Elżbieta Prządka i Jan 
Prządka. Na płycie gościn-
nie wystąpił Czesław Janson 
(kontrabas) oraz Bogdan Syk 
(akordeon).  

Wszystkie nagrane utwory 
wraz z informacjami doty-
czącymi zespołu ukazały się 
na pierwszej płycie, która 
zgodnie z wygraną, w ilości 
200 sztuk, w połowie listo-
pada została przekazana 
zespołowi. Miejmy nadzieję, 
że to pierwsza z wielu przy-
szłych płyt zespołu „Strupi-
nianie”.

 „Strupinianie” wystąpili  
w Operze Wrocławskiej

W dniach 16-17 listopada 
2013 r. w Operze Wrocław-
skiej odbył się już VI Festi-
wal Tradycji Dolnego Śląska 
organizowany przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-

twa Dolnośląskiego i obję-
ty patronatem przez Radio 
Wrocław.  
Podczas dwóch dni festiwa-
lu zaprezentowało się 26 
zespołów folklorystycznych, 
tanecznych i śpiewaczych 
z terenu całego wojewódz-
twa, których repertuar od-
zwierciedlał różnorodność 
i bogactwo występujących 
na jego obszarze polskich 
tradycji. 
Koncert wieczorny rozpoczął 
się o godzinie 18.00. Pro-
wadzącą była dziennikarka 
Radia Wrocław Małgorzata 
Majeran – Kokott, która pro-
wadzi Listę Przebojów Ludo-
wych Radia Wrocław.  
Pierwszym zespołem otwie-

rającym koncert był po-
chodzący z terenu Gminy 
Prusice Zespół Ludowy 
„Strupinianie”. Podczas 
swojego występu zapre-
zentowali takie piosenki, 
jak:  „Mała wieś”, „Szumia-
ła leszczyna”, „A u Bronka 
w kamienicy”, „Koło mego 
domu” „I josetyżmusioł” i 
„Powiadają Ludzie”. Publicz-
ność zgromadzona w Ope-
rze na występ zareagowała 
bardzo żywiołowo klaszcząc 
i podśpiewując podczas 
wykonywanych utworów, 
a tekst piosenki „Szwarny 
chłopak” wywołał u wielu 
słuchaczy uśmiech na twa-
rzy. Strupinianie zaprezen-
towali się w swoich nowych 

strojach i z nowymi instru-
mentami, które zostały za-
kupione w bieżącym roku 
ze środków pochodzących z 
budżetu Gminy Prusice oraz 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go. Panie ubrane w piękne 
czerwone spódnice oraz bia-
łe bluzki i chusty z naszytymi 
motywami różanymi wyglą-

dały przepięknie. Dopełnie-
niem ich byli Panowie, któ-
rzy również zaprezentowali 
się w swoim nowym stroju, 
składającym się z kamizelek, 
spodni i płaszczy. Zespó-
po swoim występie zebrał 
gromkie brawa.
Na zakończenie pierwszego 
dnia festiwalu przedstawi-
cielom zespołów Członek 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Włodzimierz 
Chlebosz wraz z Dyrektorem 
Wydziału Obszarów Wiej-
skich i Zasobów Natural-
nych Pawłem Czyszczoniem 
wręczyli dyplomy i podzię-
kowania za uczestnictwo w 
festiwalu. Ogólnie podczas 
festiwalu na scenie Opery 

Włocławskiej swój dorobek 
artystyczny zaprezentowało 
25 zespołów. Przez te dwa 
dni widzowie mogli zapo-
znać się z tradycjami mu-
zycznymi, podziwiać tańce 
Dolnego i Górnego Śląska, 
Mazowsza, Krakowa, Wiel-
kopolski, tańce i przyśpiew-
ki rzeszowskie oraz  suity z 
Chorwacji, Serbii zachodniej 

i z Bośni. Występom zespo-
łów ludowych towarzyszyła 
wystawa rękodzieła i pro-
duktów lokalnych. Wszyscy 
artyści, którzy zaprezento-
wali się podczas festiwalu, 
są osobami pielęgnującymi 
polskie tradycje, których 
podtrzymywanie w każdym 
kraju jest bardzo ważne. 
Działania tego typu wyma-
gają dużego zaangażowania 
i czasu jego członków, jak i 
pomocy samorządów, które 
w miarę swoich możliwości 
powinny wspierać i poma-
gać zespołom w kultywowa-
niu i zachowywaniu polskiej 
tradycji dla kolejnych poko-
leń.

Włodzimierz Chlebosz wręcza podziękowanie za występ dla Zespołu Lu-
dowego „Strupinianie”

Członkowie Zespołu „Strupinianie” z Panem Włodzimierzem Chleboszem  
i Panią Kazimierą Rusin 

„Strupinianie” podczas Dożynek Gminnych we Wszemirowie „Strupinianie” podczas IV Święta Jabłka i Szarlotki w Pawłowie Trzebnickim

Zespół Ludowy „Strupinianie” w studiu Radia Wrocław
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Szkoła tolerancji
19 listopada w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza odbyło się spotkanie z Rzecznikiem ds. Osób Niepełnosprawnych.  
Dzieci i młodzież mogli posłuchać o życiu na wózku, codziennych trudnościach, ale też o możliwościach i perspektywach osoby 
niepełnosprawnej.

( N i e ) p e ł n o s p raw ny 
Rzecznik Niepełno-
sprawnych

Od sześciu miesięcy je-
stem Rzecznikiem ds. 
Osób Niepełnospraw-
nych w Gminie Prusice. 
Znam temat od strony 
praktycznej,  ponieważ 
sam już 9 lat poruszam 
się na wózku.
Zawsze byłem niespo-
kojnym duchem i typem 
sportowca. Całe dzie-
ciństwo spędziłem na 
boiskach grając w piłkę 
nożną i koszykówkę. Na-
turalną koleją rzeczy był 
wybór wyższej uczelni - 
Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocła-
wiu. Na studiach, jako 
instruktor snowboardu i 
kitesurfingu, rozwijałem 
sportowe pasje. Jednak 
pewnego dnia wypa-
dek przerwał wszystko. 
31 sierpnia 2002 roku 
podczas wakacji na Helu 
doznałem złamania krę-
gosłupa. Diagnoza była 
szybka - paraplegia i wó-
zek inwalidzki. Miesiące 
żmudnej rehabilitacji, 
nauka „życia od pod-
staw” w nowych warun-

kach i patrzenia na świat 
z zupełnie innej perspek-
tywy mogłyby zniechę-
cić i załamać. Ale każdy, 
kto kiedyś trenował wie, 
że sport rozwija nie tyl-
ko mięśnie, ale i umysł. 
Reżim treningowy uczy 
wytrzymałości zarówno 
fizycznej, jak i psychicz-
nej. Po 2 latach ciężkiej 
pracy udało mi się wró-
cić na uczelnię, uzyskać 
dyplom, a także wrócić 
do sportu. Dziś, jako 
zawodnik tenisa ziem-
nego i koszykówki na 
wózkach, dalej rozwijam 
swoje pasje, realizuję 
cele i spełniam marze-
nia. Zawsze powtarzam: 
ja się nie zmieniłem, 
zmienił się jedynie mój 
sposób poruszania. A 
jako Rzecznik ds. Osób 
Niepełnosprawnych sta-
ram się takie myślenie 
zakorzenić też w innych 
n i e p e ł n o s p raw nyc h 
oraz wszystkich miesz-
kańcach Naszej Gminy.

Poznanie odmienności 
jako przedmiot obo-
wiązkowy

18 listopada przyje-
chałem do Zespołu 
Szkół im. Henryka Sien-

kiewicza  na zapro-
szenie Pani Dyrektor 
Doroty Borowieckiej.  
Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Toleran-
cji zorganizowano tam 
spotkanie z uczniami 
dotyczące osób niepeł-
nosprawnych.
Po krótkiej opowieści o 
tym, jak trafiłem na wó-
zek i jak to jest być oso-
bą niepełnosprawną, 
dzieci zalały mnie falą 
pytań. Interesowało ich 

wszystko. Jak się ubie-
ram? Jak mieszkam? 
Jak się poruszam? Czy 
jeżdżę samochodem? 
A nawet jak szybko jeż-
dżę? Zaskakujące było 
dla nich, że mimo iż po-
ruszam się na wózku, je-
stem samodzielny i nie 
potrzebuję na co dzień 
pomocy innych. Dużo 
pytań dotyczyło też 
sportu niepełnospraw-
nych. Nawet dorośli nie 
wiedzą jak wyglądają 

zawody koszykówki na 
wózkach, więc takie 
pytania np. jak rzucam 
piłkę i czy gram w piłkę 
nożną, są dla dzieci na-
turalne. Oczywiście w 
piłkę nożną nie gram, 
jednak dzięki temu mo-
głem powiedzieć trochę 
o ampfootballu, czyli 
piłce nożnej dla osób 
po amputacjach lub z 
wadami kończyn, którzy 
grają o kulach (ampfut-
bol.pl).

Zasób sportów dla osób 
niepełnosprawnych jest 
wielki: tenis ziemny i 
stołowy, koszykówka, 
rugby, siatkówka, szer-
mierka, handbike (rowe-
ry napędzane siłą rąk), 
monoski, żeglarstwo i 
kajakarstwo, podnosze-
nie ciężarów, a nawet 
wspinaczka czy spado-
chroniarstwo - wybór 
zależy od zaintereso-
wań, stopnia niepełno-
sprawności i przede 

wszystkim od chęci. 

„Niepełnosprawny” sa-
voir- vivre

Kolejną sprawą poru-
szaną przeze mnie był 
stosunek do osób nie-
pełnosprawnych. Mó-
wiłem dlaczego warto 
traktować osoby nie-
pełnosprawne zupełnie 
normalnie, jak każdego 
chodzącego człowieka. 
Często spotykam się 
z zażenowaniem roz-
mówców, gdy powiedzą 
„Chodź do nas!”, „Co 
tak stoisz?”. Osoby na 
wózkach właśnie tak do 
siebie (i o sobie) mó-
wią, więc nie jest to w 
żadnej mierze faux pas 
- nikt się za to nie obra-
ża. Ba, nawet nie zwraca 
na to uwagi. Niezręczna 
sytuacja wynika z póź-
niejszego przeprasza-
nia i próby wyjaśniania 
sytuacji. Dopiero wte-
dy osoba na wózku ma 
poczucie „innego” trak-
towania. Dlatego warto 
nauczyć dzieci właśnie 
takiego „naturalnego” 
podchodzenia do osób 
niepełnosprawnych.

Praca domowa- tole-
rancja na co dzień

Dzieci w szkole podsta-
wowej chłoną najwię-
cej wiedzy. Najłatwiej i 
najnaturalniej nauczyć 
je takich podstawowych 
zachowań jak akcepta-
cja, empatia czy pomoc 
innym, ale też łatwo 
wpoić złe nawyki. Dla-
tego tak ważne są roz-
mowy o niepełnospraw-
ności i odmienności. 
Ogrom pytań i żywe za-
interesowanie uczniów 
daje wyraźnie do zro-
zumienia, że temat jest 
ważny i niewyczerpany. 
Dlatego też już zapo-
wiedziałem swój udział 
w organizowanym Dniu 
Sportu oraz Dniu Oso-
by Niepełnosprawnej. 
Wtedy będę mógł po-
kazać w praktyce jak 
wygląda np. tenis na 
wózkach, a dzieciaki 
jeszcze lepiej zrozumie-
ją, że niepełnosprawni 
to ludzie, tacy jak inni.
Niepełnosprawnych w 
Gminie Prusice opowia-
dał uczniom Zespołu 
Szkół w Prusicach, jak 
to się stało że usiadł na 
wózku.

Maksymilian Szary, Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnospraw-
nych w Gminie Prusice opowiadał uczniom Zespołu Szkół w Prusicach, 
jak to się stało że usiadł na wózku

Natomiast gimnazjaliści mogli usłyszeć o tym, że osoby (nie)pełnospraw-
ne mogą również uprawiać wiele dyscyplin sportowych

Wszystkich zainteresowanych tematyką nie-
pełnosprawności oraz sportu osób niepełno-
sprawnych zapraszam do zapoznania się ze 
stroną internetową Gminy Prusice (www.pru-
sice.pl/nie-pelnosprawni,646,art.html)

Maksymilian Szary
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WAŻNE!!!

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy,  
że piątek 27 grudnia 2013 r. 

jest 

dniem wolnym od pracy 

dla 

Urzędu Miasta i Gminy  
w Prusicach.

Odpracowanie tego dnia 
nastąpi w sobotę 7 grudnia 

2013 r. w godz. 7.30 – 
13.30.

Burmistrz 

Miasta I Gminy Prusice

Igor Bandrowicz

Rozwój e-usług w ośmiu urzędach
Gmina Prusice jako Lider Projektu w partnerstwie z 8 JST z Powiatu Trzebnickiego: Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Wisznia 
Mała, Gminą Zawonia oraz Powiatem Trzebnickim, a także Gminą Wołów (Powiat Wołowski), Gminą Dobroszyce (Powiat Ole-
śnicki) i Gminą Prochowice (Powiat Legnicki) oraz Firmą Maculewicz Consulting z Pruszkowa w piątek 6 września 2013 roku po 
kilku miesiącach pracy nad projektem, złożyła do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, partnerski wniosek o dofinansowanie 
pod tytułem „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem 
formalnym. W połowie grudnia poznamy wyniki oceny merytorycznej. 

Partnerski projekt, którego 
Liderem jest Gmina Pru-
sice, został złożony w ra-
mach Priorytetu V „Dobre 
rządzenia”, działania 5.2 
„Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządo-
wej” , poddziałania 5.2.1 A 2 
„Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządo-
wej” - Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki: „Wsparcie 
JST w zakresie wdrożenia 
standardów świadczenia 
elektronicznych usług pu-
blicznych oraz elektronizacji 
wymiany korespondencji za 
pomocą ePUAP, w tym m.in. 
poprzez wdrożenie dziedzi-
nowych systemów infor-
matycznych, podniesienie 
kwalifikacji pracowników 
samorządowych w zakresie 
wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyj-
nych, działania informacyjne 
podnoszące stopień wyko-
rzystania e-usług”. 

Przewidywany okres realiza-

cji projektu pod nazwą „Roz-
wój e-urzędów w 8 JST wo-
jewództwa dolnośląskiego” 
to marzec 2014 – czerwiec 
2015.

Głównym celem projektu 
jest poprawa standardu 
świadczenia elektronicz-
nych usług publicznych w 
8 Jednostkach Samorządu 
Terytorialnego w woj. dol-
nośląskim przez wdrożenie 
i modernizację systemu 
informatycznego, wzrost 
kwalifikacji u pracowników 
samorządowych i wzrost 
świadomości obywateli w 
obszarze e-usług publicz-
nych.

Cele szczegółowe projektu 
to:
• podniesienie świado-

mości obywateli oraz 
promocja wzrostu wy-
korzystania elektronicz-
nych usług publicznych 
świadczonych przez JST 
objęte wsparciem;

• podniesienie wiedzy i 
umiejętności pracowni-

ków samorządowych w 
zakresie stosowania no-
woczesnych rozwiązań 
IT w procesie świad-
czenia elektronicznych 
usług publicznych;

• wzrost wymiany kore-
spondencji elektronicz-
nej wysłanej przez urzę-
dy JST;

• wzrost liczby elektro-
nicznych usług publicz-
nych świadczonych 
przez JST za pomocą 
platformy ePUAP lub 
platformy regionalnej 
kompatybilnej z ePUAP;

• wdrożenie lub moder-
nizacja w JST rozwiązań 
informatycznych przez 
uruchomienie w JST 
punktów potwierdzania 
Profilu Zaufanego, sys-
temu elektronicznego 
zarządzania dokumen-
tami z funkcjonalnością 
wymiany koresponden-
cji z platformą ePUAP 
oraz dziedzinowego 
systemu informatycz-
nego.

Grupą docelową projektu są 
pracownicy samorządowi 8 
JST z województwa dolnoślą-
skiego.

Partnerski projekt przewidu-
je wdrożenie lub moderniza-
cję rozwiązań informatycz-
nych w poszczególnych JST 
poprzez zakupienie sprzętu 
i oprogramowań oraz szko-
lenia. 

Wartość całkowita projektu 
2,4 mln zł. Wnioskowana 
kwota przez Partnerstwo 
(85% kosztów kwalifiko-
walnych) - 2 040 000,00 zł. 
Wkład własny Partnerstwa 
to 360 000,00 zł.

Wniosek został pozytywnie 
oceniony na etapie oceny 
formalnej. 21 października 
2013 roku rozpoczęła się 
ocena merytoryczna part-
nerskiego projektu, której 
wyniki poznamy po 10 grud-
nia 2013 roku. 

Pomóż w organizacji finału WOŚP
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Prusicach zwraca się z prośbą o kontakt do osób,  
które chciałyby wziąć udział w imprezie finałowej w Naszym mieście.

Szkolne Koło Wolonta-
riatu przy Zespole Szkół 
w  Prusicach po raz ko-
lejny rozpoczyna wielkie 
przygotowania do  Finału 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej - www.wosp.org.pl. 
XXII Finał WOŚP odbędzie 
się w niedzielę 12 stycznia 
2014 roku. 

Hasło Finału to „Na ratunek”. 
Zbierać będziemy „na zakup 
specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów”. 

Jesteś Artystą i chcesz wy-
stąpić podczas Finału w Ze-
spole Szkół w Prusicach, by 
wesprzeć zbiórkę WOŚP?

Chcesz pomóc przy organi-
zacji Finału?

Czekamy na zgłoszenia 
wszystkich Was jak najprę-
dzej!
Pamiętajmy – RAZEM MO-
ŻEMY WIĘCEJ!
Co więcej, dobro, które daje-
my od siebie, zawsze wraca z 
podwójną siłą! 

Zgodnie z mottem Szkolnego 
Koła Wolontariatu „Braniem 
napełniasz ręce, dawaniem 
serce”, pragniemy zachęcić 
wszystkich do wspólnego 
działania na rzecz innych.
Nie zastanawiajcie się dłużej 
i zgłoście się do nas.

Działania związane z XXII 
Finał WOŚP w Prusicach 
wspierają następujące insty-
tucje: Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach, Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu, Szkoły 
Podstawowe w Piotrkowi-
cach oraz Skokowej, Ochot-

nicza Straż Pożarna, Posteru-
nek Policji, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, ak-
tywnie działające w gminie 
Stowarzyszenia, firmy i oso-
by prywatne.

Szkolne Koło Wolontariatu 
Przy Zespole Szkół W Prusicach 
W Publicznym Gimnazjum Im. 
Henryka Sienkiewicza
55-110 Prusice, 
ul. Żmigrodzka 43  
sekretariat@zsprusice.pl
tel. 71-312-62-11

Dorota Leń

Gmina Prusice ma spore doświadczenie w realiza-
cji projektów informatycznych, gdyż jeden z nich 
Burmistrz Igor Bandrowicz przedstawiał podczas 
III Dolnośląskiego Konwentu Informatyków

O wspólnym projekcie Gminy Prusice i Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy podczas konwentu 
opowiadała Dominika Łasica ze Starostwa Powia-
towego w Trzebnicy
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Zamknięty przejazd kolejowy w Skokowej
Od 6 listopada zamknięty jest przejazd kolejowy w Skokowej. Prace modernizacyjne utrudniają 
życie codzienne mieszkańców zachodniej części Naszej Gminy, a w szczególności Skokowej. Linia 
kolejowa Wrocław – Poznań  dzieli miejscowość na dwie połowy. 

Inwestorem zadania jest spółka 
PKP PLK S.A., natomiast wy-
konawcą inwestycji w Skoko-
wej Przedsiębiorstwo Napraw 
Infrastruktury Sp. z o.o. z War-
szawy. Dzięki modernizacji linii 
w znaczny sposób poprawi się 
jakość oraz czas podróży na tra-
sie Wrocław – Poznań. To dobra 
wiadomość dla tych mieszkań-
ców Naszej Gminy, którzy na co 
dzień dojeżdżają koleją do pracy 
lub szkoły. Wykonywane prace 
są bardzo uciążliwe. Zamknięcie 
przejazdu kolejowego w Sko-
kowej podzieliło miejscowość 
na dwie części. Aby zapewnić 
mieszkańcom możliwość ko-
munikacji pomiędzy obiema 
częściami miejscowości Gmina 
Prusice na etapie uzgodnień po-

między Urzędem Marszałkow-
skim, a wykonawcą inwestycji 
interweniowała u Marszałka Wo-
jewództwa. Chodziło o zapew-
nienie mieszkańcom Skokowej 
możliwości komunikacji pieszej 
przez przejazd kolejowy. Urząd 
Marszałkowski w swych uzgod-
nieniach zobowiązał wyko-
nawcę do uwzględnienia uwag 
Gminy Prusice.  Wykonawca na 
przejeździe kolejowym, z kil-
kudniowym opóźnieniem, za-
instalował kładkę, dzięki której 
mieszkańcy mogli bezpiecznie 
przejść na drugą stronę miejsco-
wości.
W trosce o najmłodszych - Bur-
mistrz Igor Bandrowicz - posta-
nowił również wydelegować 
strażnika miejskiego, który ma 
zadbać o bezpieczne przejście 
dzieci do szkoły.

-Bezpieczeństwo najmłodszych 
mieszkańców Gminy od zawsze 
jest dla mnie priorytetem, dla-
tego w czasie utrudnień będą  
dyżury Straży Miejskiej w Sko-
kowej – powiedział Burmistrz.

Na czas modernizacji trzeba 
było wyznaczyć objazd dla sa-
mochodów ciężarowych i oso-
bowych. Wykonawca, czyli PNI 
wraz z zarządcą ul. Wrocławskiej 
– Dolnośląską Służbą Dróg i Ko-
lei przy konsultacjach z Gminą 
Prusice oraz Starostwem Powia-
towym w Trzebnicy zdecydowali 
o objeździe przez Żmigród i  
Oborniki Śląskie. Dlaczego tak? 

- W celu ochrony świeżo wyre-
montowanych dróg w Pększy-
nie i Piotrkowicach. Drogi te 
nieprzygotowane są do przejaz-
du ciężarówek i mogłyby zostać 

uszkodzone zaraz po remoncie 
– poinformował Nas Paweł Kaź-
mierczak z Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Prusicach.

Ponadto Gmina na bieżąco mo-
nitoruje stan znaków informu-
jących o zamkniętym przejeź-
dzie i wymaga od wykonawcy 
poprawienia ustawionego już 
oznakowania. Koniec utrudnień 
zapowiadany jest na 27 listo-
pada. W chwili pisania artykułu 
redakcja nie dowiedziała się o ja-
kichkolwiek wydłużeniach tego 
terminu.

Mimo utrudnień, które mogą 
Państwa spotkać, prosimy o 
cierpliwość, a wszelkie nieprawi-
dłowości i uwagi można zgłaszać 
do Urzędu Miasta i Gminy w Pru-
sicach.

Kamil Leśniak

Dorota Leń

Dzieci chętnie uczyły się pływać
193 dzieci z trzech szkół z terenu Gminy Prusice zakończyło w przed ostatnim tygodniu listopada naukę pływania w Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój” 
w ramach projektu „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z Gminy Prusice poprzez naukę pływania”, na który to Gmina Prusice otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to ok. 65 000,00 zł. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Piotrkowicach, ze Szkoły 
Podstawowej w Skokowej oraz 
z Zespołu Szkół w Prusicach – w 
sumie 193 dzieci – uczestniczyły 
od maja do 21 listopada 2013 
roku w zajęciach nauki pływa-
nia. 
Wyjazdy na basen Gmina Pru-
sice realizowała w ramach pro-
jektu pod nazwą „Upowszech-
nianie sportu wśród dzieci i 
młodzieży z Gminy Prusice po-

przez naukę pływania” . 

Nauka z rekreacją

Uczniowie zostali podzieleni na 
pięć grup, gdzie na każdą pod-
czas trwania całego projektu 
czekało 15 wyjazdów na basen 
do Trzebnicy. Szkoły uczestni-
czyły w zajęciach od poniedział-
ku do czwartku na specjalnie za-
rezerwowanych dla nich torach 
pływackich.
W trakcie 1,5 godzinnych zajęć 
na każdego ucznia czekało 45 
minut zajęć z instruktorami, 

podczas których uczniowie 
uczyli się pływać oraz 45 minut 
rekreacji w wodzie, gdzie mieli 
okazję pod okiem opiekunów 
– nauczycieli w-fu  - sprawdzić 
swoje umiejętności w wodzie.
Zajęcia na basenie to doskonała 
forma kształtowania podstaw 
prospołecznych, gdyż uczy ona 
zarówno dzieci, jak i młodzież 
samodyscypliny, odpowiedzial-
ności oraz sposobów aktywne-
go wypoczynku. Nauka pływa-
nia i zajęcia w wodzie wpływają 
również bardzo pozytywnie na 
zdrowie młodych ludzi.

Gmina Prusice na zajęcia na 
basenie otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 30 000,00 zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach zadania – upowszech-
nianie pływania. Całkowita war-
tość projektu to ok. 65 000,00 
zł, z czego pozostałą kwotę, w 
wysokości 35 000,00 zł, Gmina 
pokryła z budżetu Miasta i Gmi-
ny w Prusicach.

Złożono kolejny wniosek na 
wyjazdy dzieci na basen

Gmina Prusice w piątek 15 listo-

pada 2013 roku złożyła kolejny 
wniosek pod tytułem „Upo-
wszechnianie sportu poprzez 
naukę pływania wśród uczniów 
klas 3 szkół podstawowych z 
Gminy Prusice” w ramach za-
dania „Zajęcia Sportowe dla 
uczniów – upowszechnianie 
pływania” pochodzącego z  pro-
gramu „Umiem Pływać” do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki na 
wyjazdy dzieci na basen. 
Projekt skierowany jest do 
uczniów 3 klas szkół podsta-
wowych – w sumie 72 dzieci z 
trzech szkół podstawowych: 

Prusic, Piotrkowic i Skokowej w 
Gminie Prusice. 
Całkowita wartość projektu to 
ponad 22 tys. zł, z czego kwota 
wnioskowana to ponad 11 tys. 
zł. Planowany termin realiza-
cji marzec – listopad 2014 (bez 
okresu wakacji). 

Trzymamy kciuki za pozytywną 
ocenę projektu i otrzymanie do-
finansowania! Wyniki pozna-
my dopiero w lutym 2014 roku.

Uczniowie słuchali jak powinni zachowywać się 
w wodzie.

Nauka pływania po kilku godzinach lekcyjnych 
pokazywała, że uczniowie podczas zajęć zdobyli 
spore umiejętności.

Zajęcia na basenie to również czas rekreacji  
w wodzie.

Tak wygląda  objazd wyznaczony prze DSDiK

Tak wygląda zaproponowany objazd dla miesz-
kańców Gminy Prusice
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Nowe otwarcie w Prusickich wodociągach
Od kiedy w grudniu 2012 roku Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin „Bychowo” został wybrany Burmistrz Prusic Igor Ban-
drowicz, członkom Związku (tzn. przedstawicielom gmin: Trzebnica, Prusice, Oborniki Śl., Żmigród, Wołów) przedstawiony 
został plan reformy prusickich wodociągów. 

Głównym celem Przewod-
niczącego było zatrzymanie 
wzrostu ceny wody przy jed-
nocześnie wysokim poziomie 
świadczonych usług. Oszczęd-
ności, które zostały poczynio-
ne w bieżącym funkcjonowa-
niu wodociągów, pozwoliły 
w 2013 roku utrzymać cenę 
wody na poziomie 2012 roku.  
W 2014 roku cena wody wzro-
śnie jedynie o wskaźnik infla-
cji, czyli o 2,4%. 

Zainwestujemy w nową sie-
dzibę

Z tegorocznych oszczędności 
została również zakupiona 
działka o powierzchni 30 arów 
w miejscowości Prusice przy 

ul. Kolejowej, na której pod 
koniec 2014 roku powstanie 
nowa siedziba Związku Gmin 
„Bychowo” oraz Zakładu Wo-
dociągowego. 

– Ta inwestycja ma wiele za-
let, przede wszystkim doce-
lowo uzyskamy oszczędności 
na poziomie ok. 50 tys. zł, 
gdyż dziś tyle wynoszą roczne 
czynsze za wynajem lokali dla 
wodociągów – podkreśla Igor 
Bandrowicz Przewodniczący 
Zarządu dodając: – Ważne 
jest, aby racjonalnie oszczę-
dzając zwiększać ofertę dla 
klientów i podnosić  jakość 
świadczonych usług. Dlatego  
chcemy, aby Nasi mieszkańcy 
w jednym miejscu mieli moż-

liwość załatwienia wszystkich 
spraw związanych z wodą 
- od wydania warunków 
przyłączenia, poprzez zapłatę 
rachunków, a także zlecenia 
wykonania prac.
Dokumentacja ma być gotowa 
na początku stycznia, a pozwo-
lenie na budowę na początku 
marca. Nowy obiekt będzie 
przeznaczony do użytku klien-
tom Zakładu Wodociągowego 
w listopadzie 2014 roku.

Nowy sprzęt to nowe możli-
wości

Koncepcja Igora Bandrowicza, 
aby miała szanse realizacji, to 
oprócz wcześniej poruszonych 
kwestii bardzo ważne jest, aby 

inwestować w nowy sprzęt i 
nowe technologie.
Zakład Wodociągowy jako jed-
na z niewielu tego typu firm w 
okolicy dysponuje nowocze-
snym sprzętem do zgrzewania 
rur, dzięki temu sieci i przyłą-
cza budowane przez Zakład 
Wodociągowy Związku Gmin 
Bychowo są dużo trwalsze i 
tańsze w eksploatacji. 
Od kilku dni Zakład dysponu-
je nową koparko – ładowar-
ką, która posłuży nie tylko do 
usuwania awarii na sieci „By-
chowa”, ale będzie także słu-
żyła do budowy nowych sieci i 
przyłączy wodociągowych. 
Kierownictwo prusickich wo-
dociągów twierdzi, że dzięki 
nowoczesnemu sprzętowi i 

innowacyjności będzie mogło 
konkurować na rynku z inny-
mi tego typu firmami. Oprócz 
atrakcyjnych cen świadczo-
nych usług Zakład chce zapro-
ponować wysoką jakość i szyb-
kość realizacji zleceń. 
– Dla mnie jako burmistrza 
Prusic  i Przewodniczącego 
Zarządu najistotniejsze jest, 
żeby nie rosła cena za m3 
wody, dlatego chcę dywersy-
fikować działalność Zakładu, 
aby nie koncentrować się tyl-
ko na dostarczaniu wody, ale 
także świadczyć inne docho-
dowe usługi – kończąc stwier-
dza Przewodniczący Zarządu 
Igor Bandrowicz.

Sprawdź nas w Internecie…

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych klientów, a także 
chcąc zapewnić wysoki po-
ziom świadczonych usług, od 
niedawna została uruchomio-
na strona internetowa www.
wodociagiprusice.pl, dzięki 
której klienci Zakładu będą 
mogli załatwić swoje sprawy. 
Na stronie można pobrać for-
mularze, dowiedzieć się jak 
załatwić sprawę lub skontak-
tować się poprzez pocztę elek-
troniczną. 
Nowy portal posłuży też klien-
tom do przekazywania odczy-
tów z wodomierzy, a także do 
informowania o awariach na 
sieci wodociągowej. 

GRAN
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Podsumowanie  Pierwszych Miesięcy 
Działania Systemu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
Minęły pierwsze miesiące od wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to dobry mo-
ment na podsumowanie tego okresu. Cały czas trwa stabilizacja nowego systemu, zarówno w zakresie odbioru odpadów 
przez firmę wywozową, jak i ewidencję danych informatycznych. 

W pierwszych tygo-
dniach miały miejsce przy-
padki pominięcia posesji  
i nie odebrania odpadów, jednak 
firma wywozowa zapoznawała się 
z terenem i na dzień dzisiejszy nie 
jest to już problem. Nowy system 
opiera się na złożonych, przez 
właścicieli nieruchomości, de-
klaracjach.  Zawarte w nich dane 
pozwalają na określenie wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Pomimo, 
iż termin złożenia pierwszej de-
klaracji wyznaczony był uchwałą 
Rady Miasta i Gminy Prusice na 
dzień 30 kwietnia 2013 r., to w 
dalszym ciągu wpływają do Urzę-
du nowe deklaracje lub jej zmia-
ny. Zmiany deklaracji dotyczą w 
większości przypadków zmiany 
ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, jak również zmia-
ny sposobu zbierania odpadów. 

Po czterech miesiącach funkcjo-
nowania systemu czas na przed-
stawienie danych obrazujących 
ten okres.  
 
93% właścicieli składających de-
klaracje o wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zadeklarowało zbiór 
odpadów selektywnych, a pozo-
stałe nieruchomości prowadzą 
zbiór odpadów zmieszanych.

Stosunek % ilości odebranych od-
padów w poszczególnych miesią-
cach

Nowy system gospodarowania 
odpadami ma na celu upowszech-
nienie prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych,  
a tym samym zmniejszenie ilości 
odpadów kierowanych na skła-
dowiska. Powyższe zestawienie 
obrazuje, iż odpady zmieszane 
stanowią wciąż duży procent ca-
łości odpadów, dlatego zwracamy 

się do mieszkańców z prośbą o 
dokładniejsze wyselekcjonowanie 
odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych. Odpadem 
zmieszanym powinna być pozo-
stałość, która nie nadaje się do 
powtórnego użytku. Aby ułatwić 
mieszkańcom możliwość prowa-
dzenia segregacji, nieruchomości 
wielorodzinne doposażone zosta-
ły w pojemniki 1100 l na papier i 
szkło. Przypominamy również, iż 
w ramach opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
właściciele (mieszkańcy) nieru-
chomości zamieszkałych mogą 
korzystać z tymczasowego Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych – PSZOK, miesz-
czącego się przy ul. Polnej 14 
(teren byłej przetwórni). PSZOK 
przyjmuje odpady we wtorki i 
czwartki w godzinach od 9.00 do 
16.00 oraz w soboty w godzinach 
od 9.00 do 15.00. 
Do PSZOK  przyjmowane będą 
następujące odpady:

• papier i makulatura;
• tworzywa sztuczne, opako-

wania wielomateriałowe, 
metal;

• szkło bezbarwne i kolorowe;
• odpady ulegające biodegra-

dacji w tym zielone;
• przeterminowane leki  

i chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny;
• meble i inne odpady wielko-

gabarytowe;
• odpady rozbiórkowe  

i budowlane;
• zużyte opony.

Wpływy z opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi od lipca 2013 r., których 
wysokość jest niższa niż koszty 
odbioru powodują, że system 
nie bilansuje się. Zgodnie z usta-
wą z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. 2012.391 j.t.) z 
pobranych opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
gmina powinna pokryć koszty 
funkcjonowania systemu, któ-
re obejmują: odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów, 
tworzenie i utrzymanie punktów 
selektywnej zbiórki odpadów, 
a także obsługę administracyj-
ną systemu. Pracownicy Urzędu 
Miasta pracują nad zwiększeniem 
ściągalności, tak aby doprowadzić 
do samofinansowania się syste-
mu.    
Przed nami jeszcze dużo pracy, 
zarówno w celu poprawy odbio-
ru odpadów, jak również edu-
kowania społeczeństwa, czego 
efektem powinno być znaczne 
zwiększenie poziomu odpa-
dów selektywnie zbieranych 
u źródła, czyli bezpośrednio  
z nieruchomości.

Anna Cieśla

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DEKLARACJI

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH DEKLARACJI
2554 (+175 zmian do pierwszej deklaracji)

Deklarujące selektywną zbiórkę Deklarujące zmieszaną zbiórkę

Nieruchomości 
zamieszkałe

2300

Nieruchomości 
niezamieszkałe

53

Nieruchomości 
mieszane 

20

Nieruchomości 
zamieszkałe 

121

Nieruchomości 
niezamieszkałe 

56

Nieruchomości 
mieszane 

4

Stosunek % ilości odebranych odpadów 
w poszczególnych miesiącach
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Pozbądź się szkodliwego azbestu
Azbest, kiedyś niezwykle popularny materiał wykorzystywany w budownictwie, dziś nasz cichy truciciel. Wciąż budzi wiele 
kontrowersji, a więc usuwać czy nie usuwać?

Azbest, a przede wszystkim 
wyroby go zawierające tj. eter-
nit, posiadają wiele zalet m.in. 
odporność na wysokie tempe-
ratury, działanie kwasów, mro-
zu, a także elastyczność. To dla-
tego, tak chętnie, kilkadziesiąt 
lat temu był stosowany przez 
wielu z Nas. 
Dziś jednak minerał ten, zna-
ny jest głównie ze swoich ne-
gatywnych właściwości dla 
zdrowia. Wiąże się z tym wpro-
wadzony od 1998 roku zakaz 
produkcji, stosowania oraz 
obrotu azbestem i wyrobami 
go zawierającymi. W Polsce, 
za jego nieprzestrzeganie, 
grozi kara grzywny, ograni-
czenie lub nawet pozbawienie 
wolności od 3 miesięcy do 5 
lat (ustawa z dnia 19.06.1997 r  
o zakazie stosowania wyro-
bów zawierających azbest, 
Dz. U. z 2004 roku, nr 3,  
z późn. zm.). Na podstawie 
dyrektywy unijnej i prawodaw-
stwa polskiego, musi on zostać 
usunięty i prawidłowo zutylizo-
wany do końca 2032 r. 
Głównym dokumentem  do-
tyczącym azbestu - przyjętym 
przez Rząd - jest ”Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu”. 
To w nim określono niezbędne 
do realizacji zadania oraz oso-
by/instytucje odpowiedzialne 
za ich wprowadzenie. Program 
wskazuje, że obowiązek usu-
nięcia szkodliwych materiałów 
spoczywa na właścicielach do-
mów. 

Dlaczego azbest jest niebez-
pieczny?

Azbest staje się niebezpiecz-
ny dla zdrowia w wyniku jego 
korozji oraz uszkodzenia wy-
robów go zawierających, np. 
podczas łamania, kruszenia,  
a także oddziaływania na niego 
warunków atmosferycznych. 
Podczas tych procesów uwal-
niane są włókna azbestu, które 
wnikają do płuc. 
Oddychanie powietrzem,  
w którym znajdują się mikro-
skopijne włókna azbestu, przy-
czynia się do rozwoju wielu cho-
rób układu oddechowego tj.:
Azbestoza (pylica azbestowa);
Zmiany opłucne raka płuc (no-
wotwór złośliwy);
Międzybłoniak opłucnej i 

otrzewnej (nowotwór złośliwy).
Należy jednak pamiętać,  
że eternit dobrze zabezpie-
czony, nie posiadający śladów 
uszkodzeń, nie stanowi zagro-
żenia dla naszego zdrowia.  

Dla kogo jest niebezpieczny?

Azbest jest niebezpieczny nie 
tylko dla osób, które wykonują 
prace związane z jego utyliza-
cją, ale także dla tych, które 
narażone są nawet na krótko-
trwały kontakt z wysokim stę-
żeniem włókien azbestowych 
we wdychanym powietrzu.  
Co to oznacza? Wielokrotne 
wykonywanie nawet niewiel-
kich napraw w materiałach 
zawierających azbest lub za-
mieszkanie w okolicy budyn-
ków posiadających zniszczoną 
konstrukcję azbestową powo-
duje zwiększone narażenie, co 
wiąże się ze szkodliwym wpły-
wem na Nasze zdrowie. 
Nadal nie wiadomo, jakie mini-
malne ilości pyłu azbestowego 
mogą przyczynić się do wywo-
łania chorób. Są to indywidual-
ne przypadki. Choroba może się 
ujawnić nawet po 30
latach od kontaktu z włóknami 
azbestowymi.   

Dotacja od Gminy

Ciągle dużym problemem jest 
niewielka świadomość wła-
ścicieli budynków pokrytych 
eternitem o możliwości uzy-
skania pomocy finansowej. 
Nadal zdarzają się przypadki  
samodzielnego zdejmowa-
nia szkodliwego materiału  
i np. wywożenia go do lasu lub 
zakopywania na polach. Tym-
czasem Gmina może pomóc w 
tym zakresie. 
Właściciele obiektów, na któ-
rych znajduje się azbest, powin-
ni zgłaszać ten fakt do Gminy. 
Pomoże to w sporządzeniu do-
kładnej inwentaryzacji azbestu 
występującego na Naszym te-
renie, a następnie w otrzymaniu 
środków na jego utylizację.
Burmistrz Gminy Prusice in-
formuje, że istnieje możliwość 
otrzymania dofinansowania w 
wysokości 85% kosztów usu-
nięcia wyrobów zawierających 
azbest w ramach realizacji za-
dania pn.  „Realizacja Programu 
usuwania azbestu z terenu gmi-
ny Prusice w roku 2014”. 
Zakres dofinansowania obej-

muje: demontaż, transport  
i unieszkodliwienie wyrobów 
azbestowych odebranych  
z terenu nieruchomości przez 
firmę wybraną przez Gmi-
nę w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. Możliwe jest również 
dofinansowanie odbioru wcze-
śniej zdemontowanych czy za-
legających od lat na posesjach 
wyrobów azbestowych.  
Należy jednak pamiętać,  
że dofinansowanie nie obejmu-
je kosztów zakupu i wykonania 
nowego pokrycia dachu. 

Jakie są warunki uzyskania po-
mocy finansowej:

• złożenie deklaracji przy-
stąpienia do programu 
w terminie do dnia 10 
stycznia 2014 roku (wzór 
deklaracji do pobrania w 
urzędzie – pok. nr 11 lub ze 
strony www.prusice.pl);

• podpisanie umowy cywil-
no-prawnej z Gminą okre-
ślającej warunki realizacji i 
sposób finansowania prac 
związanych z usuwaniem 
azbestu;

• załatwienie formalności 
związanych z dokonaniem 
zgłoszenia lub uzyskania 
pozwolenia na realizację 
zamierzonych prac bu-
dowlanych.

Ile to kosztuje?

Kompleksowa utylizacja  
1 m2 eternitu przez wyspecja-
lizowaną firmę (posiadającą 
uprawnienia do tego typu prac) 
to koszt od kilkunastu lub kil-
kudziesięciu złotych. Na rze-
czywiste ceny usługi wpływają: 
miejsce występowania eternitu 
(np. konstrukcja dachu), stan 
materiału oraz lokalne koszty 
robocizny, a także odległość i 
ceny za oddanie tego odpadu 
na składowisko odpadów nie-
bezpiecznych. Jednak właściciel 
otrzymujący dotację pokrywa 
tylko 15% kosztów zadania. 
Musimy pamiętać, że azbest 
występuje nie tylko na dachach, 
stosowany był on również na 
elewacjach domów, na balko-
nach, zaś w blokach był wyko-
rzystywany do tworzenia zsy-
pów na śmieci, ze względu na 
swoją ognioodporność. 
Firma, która przeprowadza 
prace utylizacyjne, odpowied-

nio zabezpiecza i znakuje teren 
prac, demontuje azbest w spe-
cjalnie przystosowanych kom-
binezonach i maskach. A po 
zdemontowaniu pakuje w spe-
cjalistyczne folie i bezpiecznie 
przewozi do miejsc składowania 
odpadów niebezpiecznych. Tyl-
ko ten sposób postępowania, 
na dzień dzisiejszy, jest praw-
nie dozwolony. Po zakończeniu 
prac wystawia zaświadczenie o 
zutylizowaniu azbestu zgodnie  
z przepisami prawa. 

Jak znaleźć firmę demontującą 
azbest?

Na rynku znajduje się niezwy-
kle dużo firm zajmujących się 
utylizacją azbestu. Najlepszym 
źródłem informacji o wyrobach 
zawierających azbest są strony 
internetowe: www.bezazbestu.
com.pl oraz www.bazaazbe-
stowa.gov.pl. Są to portale po-
święcone tematyce azbestu, na 
których znajdziemy listę firm 
posiadających uprawnienia na 
działalność w danym obszarze, 
a także wiele przydatnych infor-
macji dla właścicieli i zarządców 
budynków. 
Podobny wykaz firm działa-
jących zgodnie z prawem na 
terenie Gminy otrzymamy  
w Starostwie Powiatowym  
w Trzebnicy, gdyż to Starosta 
wydaje przedmiotowe zezwo-
lenia.
Jeżeli mamy wątpliwości, co 
do legalności działalności da-
nej firmy, możemy poprosić 
jej przedstawiciela o okazanie 
posiadanych uprawnień oraz 
zezwoleń na prowadzenie po-
wyższej działalności wydanych 
przez Starostę.  
Gmina Prusice posiada już 
doświadczenie w realizacji za-
dania związanego z utylizacją 
azbestu. W roku 2013 usunięto 
z jej terenu blisko 250 ton, pla-
sując ją na pierwszym miejscu 
na Dolnym Śląsku! 
Ogłoszono kolejny nabór 
dla osób zainteresowanych 
utylizacją azbestu. Liczymy, 
że akcja spotka się z jeszcze 
większym zainteresowaniem 
mieszkańców, przyczyniając 
się do poprawy jakości środo-
wiska naturalnego, a przede 
wszystkim do bezpośred-
niej poprawy komfortu życia 
wszystkich mieszkańców 
Gminy.

Róża Popielarz

Budynki w trakcie usuwania azbestu.

Budynki z nowym pokryciem dachowym.

Wzór deklaracji przystąpienia do programu 
usuwania azbestu.
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Borówkowa ścieżka
Samorząd gminy Prusice realizuje wiele inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną, ale nie zapomina o mniejszych 
inwestycjach czy zadaniach, które skierowane są do aktywnych mieszkańców Gminy. Z przyjemnością informujemy, że w 
Borówku - na terenie Skansenu Urządzeń i Maszyn Rolniczych - została utworzona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna pn. 
„Borówkowa Ścieżka”. 

Zadanie zostało do-
finansowane przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Cał-
kowity koszt zadania 
wynosi 22 140 zł,  nato-
miast kwota dofinan-
sowania przyznane-
go przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 
wynosi 19 860,30 zł, co 
stanowi 90 % kosztów 
kwalifikowalnych całe-
go zadania. 

Ścieżka, o długości 
około 70 m, ma słu-
żyć zachęceniu dzieci, 
młodzieży oraz doro-
słych do bliższego kon-
taktu ze środowiskiem 
naturalnym. Pokazuje 
ludziom jego cenne za-
soby, umożliwia zorga-
nizowanie wycieczek  
i warsztatów prezen-
tujących walory środo-
wiska, a także skutki 
jego degradacji. Pod-
nosi świadomość od-
wiedzających m.in. w 
zakresie ochrony śro-
dowiska, ekologii oraz 
zrównoważonego roz-
woju. 

„Borówkowa Ścieżka” 
skierowana jest do 
wszystkich mieszkań-
ców Gminy Prusice 
oraz Powiatu Trzebnic-
kiego, jednak niezwy-
kle ważnymi odbiorca-
mi są uczniowie oraz 
nauczyciele z jedno-
stek edukacyjnych.

Cała terenowa infra-
struktura edukacyjna 
ma służyć nie tylko do 
odbywania lekcji tere-
nowych, ale również do 
rodzinnych pieszych 
wędrówek, jak i rowe-
rowych wycieczek po 

Gminie, zaś „Borówko-
wa Ścieżka” ma być jej 
centralnym punktem. 
Rodzice wraz ze swo-
imi dziećmi będą mo-
gli spędzić kilka godzin  
w miejscu pełnym 
atrakcji, a zarazem 
bezpiecznym dla swo-
ich pociech. 

Ścieżka obejmuje 10 
przystanków zawie-
rających zestawy in-
teraktywne, tablice 
edukacyjne, dendro-
fon, ścieżkę zmysłów, 
sadzonki borówek. 
Na przystankach zo-
stały  poruszone tema-
ty związane z przyro-
dą m.in. ile czasu po-
trzeba na degradację 
środowiska?  jakie to 
drzewo? piętrowość 
lasu, ssaki leśne, pta-
ki chronione, owoce i 
zioła lasu.

W projekcie nie zosta-
ły również pominięte 
niezbędne elementy 
infrastruktury tereno-
wej tj.:
drewniane ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki 
na rowery.

Planowane efekty 
ekologiczne to m.in.:

1. Promocja walorów 
przyrodniczych, 
krajobrazowych, 
kulturowych i hi-
storycznych Gmi-
ny Prusice poprzez 
umożliwienie za-
poznania się z nimi 
bezpośrednio w 
terenie przez miej-
scową społecz-
ność, jak też i licz-
nych turystów od-
wiedzających nasz 
region. 

2. Zastosowanie no-
wych, atrakcyj-
nych form eduka-
cji ekologicznej, 

mających wpłynąć 
na aktywność mło-
dzieży szkolnej w 
pogłębianiu swojej 
wiedzy w zakresie 
edukacji ekologicz-
nej. 

3. Przedstawione na 
tablicach treści w 
połączeniu z bez-
pośrednim kontak-
tem z przyrodą i 
krajobrazem przy-
czynią się do głęb-
szego poznania 
wartości przyrod-
niczych oraz zwięk-
szenia wiedzy na 
jego temat. „Bo-
rówkowa Ścieżka” 
ma się przyczy-
nić do wzmożo-
nej aktywności  
w zakresie ekotu-
rystyki, zarówno 
tej pieszej, jak i ro-
werowej. 

4. O g ó l n o d o s t ę p -
ność „Borówkowej 
Ścieżki” spowodu-
je, że młodzi ludzie 
staną się partne-
rami dorosłych w 
walce o ochronę 
przyrody. Zaczną 
perspektywicznie 
myśleć o przyszło-
ści natury, a także 
będą przewidywać 
skutki swojej dzia-
łalności. 

Serdecznie wszyst-
kich zapraszamy do 
odwiedzenia „Borów-
kowej Ścieżki” !

Róża Popielarz

Tablica owoce i zioła leśne
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Borówek wyróżniony!
We wrześniu 2013 roku we wsi Goworów w gminie Międzylesie miał miejsce Finał Konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2013”. 
Podczas uroczystej gali przedstawiciele Sołectwa Borówek odebrali wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś”.

Konkurs „Piękna Wieś Dol-
nośląska” jest organizowa-
ny od kilku lat przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. W 
tym roku Gmina Prusice do 
konkursu zgłosiła Sołectwo 
Borówek w kategorii „Naj-
piękniejsza wieś” oraz Go-
spodarstwo Moniki Morsz-
tyn w Kaszycach Wielkich 
w kategorii „Najpiękniejsza 
Zagroda”. Komisja konkur-
sowa Naszą Gminę odwie-
dziła 6 sierpnia 2013 roku. 
Sołectwo Borówek podczas 
wizytacji zaprezentowa-
ło wieś, a także pokazało 
Skansen Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, który został wy-
konany przez mieszkańców 
Borówka.
Jak podkreśliła Anna Mali-
nowska z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego odpowie-
dzialna za odnowę wsi: – 
Jury miało bardzo trudne 

zadanie, ponieważ wszyst-
kie zgłoszenia i wsie zapre-
zentowały się na wysokim 
poziomie. 
Wśród laureatów znalazło 
się Sołectwo Borówek, któ-
re otrzymało wyróżnienie 
w kategorii „Najpiękniejsza 
wieś”.

Uroczysta gala w Goworo-
wie
21 września 2013 roku w Go-
worowie zostały wręczone 
nagrody oraz wyróżnienia 
dla najpiękniejszych i naj-
aktywniejszych wsi na Dol-
nym Śląsku. 
Wyróżnienie z rąk Człon-
ka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Włodzimie-
rza Chlebosza i Dyrektora 
Departamentu Obszarów 
Wiejskich i Zasobów Natu-
ralnych Pawła Czyszczonia 
odebrali Sołtys Borówka 
Czesław Suchacki wraz z 
mieszkańcami wsi i Zastęp-
cą Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice Kazimierą Rusin.

– To dla nas bardzo ważne 
wyróżnienie, gdyż został 
doceniony nasz trud i cięż-
ka praca – podkreślał jeden 
z pomysłodawców Skanse-
nu Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych w Borówku Czesław 
Suchacki dodając: - To wy-
różnienie to dalsza moty-
wacja do ciężkiej pracy, a 
mamy wiele pomysłów na 
rozwój naszego Sołectwa 
i na pewno nie usiądziemy 
na laurach. Za dwa lata 
ponownie będziemy star-
tować w kategorii „Naj-
piękniejsza wieś” i zrobimy 
wszystko, aby nią właśnie 
zostać. 

Sołectwu Borówek gratu-
lujemy oraz życzymy wy-
trwałości i aktywności w 
dalszym rozwijaniu swojej 
małej ojczyzny jaką jest 
wieś Borówek.

Czesław Suchacki Niezwykły Dolnoślązak 2013 r
30 października w Parku Edyty Stein we Wrocławiu odbyła się Gala Finałowa Konkursu pt.: „Akcja Akacja, Akcja Dąb - Nie-
zwykli Dolnoślązacy 2013 r.” organizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Konkurs objęty był 
patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Uczestnikami konkursu 
były osoby, które prowadzą 
działalność o charakterze 
społecznym oraz są lidera-
mi w swoich środowiskach 
lokalnych, ich działania są 
innowacyjne, inspirują i an-
gażują do działania innych. 
Podczas uroczystości laure-
aci posadzili drzewka Akacji 
i Dębu, które symbolizowa-
ły niezwykłe zaangażowa-
nie kobiet i mężczyzn oraz 
ich pracę na Dolnym Śląsku 
na rzecz tworzenia społe-
czeństwa obywatelskiego 
oraz rozwoju lokalnego. 
Za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie współpracy spo-
łecznej oraz na rzecz swo-

jego otoczenia nominację 
otrzymał również Pan Cze-
sław Suchacki - Sołtys wsi 
Borówek oraz Radny Mia-
sta i Gminy Prusice. 
Z niezwykłym zaangażo-
waniem integruje On spo-
łeczność lokalną, posiada 
niesamowitą wolę walki, 
zapał i charyzmę. Poprzez 
swoje działania na rzecz 
rozwoju dziedzictwa kul-
tury ludowej jest postacią 
niezwykle zasłużoną w tym 
zakresie. Sołtys połączył i 
zaangażował do wspólnych 
działań: sołectwo, gminę 
Prusice oraz lokalne orga-
nizacje. 
Dzięki niemu wieś Boró-
wek ulega modernizacjom, 
zmienia się z poszanowa-

niem tradycji, w oparciu o 
fundament doświadczeń 
poprzednich pokoleń, fun-
dament kultury narodowej. 
Jego podporą są wszyscy 
mieszkańcy wsi, zarówno 
Ci młodsi, jak i starsi. To 
oni wspólnie zaadaptowa-
li teren działki gminnej na 
Skansen Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. Samodzielnie, 
przemierzając Polskę, zdo-
bywali zabytkowe maszy-
ny, budowali infrastrukturę  
turystyczną poświęcając 
swój wolny czas, angażując 
się w pełni. Chwycili za piły, 
młoty, szpachle i z zaanga-
żowaniem wykonali prace, 
które zmieniły ich życiową 
przestrzeń.
Projekt ten nie był od po-

czątku „martwy”, bo naro-
dził się z potrzeby społecz-
nej. Teren ten odwiedzają 
licznie mieszkańcy Gminy 
i Powiatu. A każdego dnia 
powstają już nowe pomysły 
na dalszą ich działalność.
Niezwykle ważne jest to, że 
w dobie pośpiechu, braku 
czasu Pan Czesław zachęcił 
ludzi do pracy bezintere-
sownej, będącej formą wo-
lontariatu. 
Mała wieś, Wielkich Ludzi! 
To hasło przyświeca pomy-
słom mieszkańców. 
Panu Czesławowi Suchac-
kiemu serdecznie gratulu-
jemy i życzymy wielu no-
wych pomysłów !!

Róża Popielarz

Dorota Leń

Czesław Suchacki, Radny Miasta i Gminy Pru-
sice oraz sołtys Borówka znalazł się wśród Naj-
lepszych Dolnoślązaków 2013 roku. 

Wyróżnienie na scenie odebrali Sołtys Borów-
ka Czesław Suchacki oraz Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin wraz z 
reprezentacją wsi

Sołectwo Borówek licznie reprezentowało Gminę Prusice podczas finału 
konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”

Gratulacje od Człon-
ka Zarządu Woje-
wództwa Dolnoślą-
skiego Włodzimierza 
Chlebosza
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Gmina Prusice pięknieje
Poprawienie wizerunku sołectw Gminy Prusice to jeden z celów Burmistrza Igora Bandrowicza, który skierował pisma do 
sołtysów i radnych z propozycją zagospodarowania terenów zielonych. W odpowiedzi na zaproszenie do Urzędu Miasta i 
Gminy w Prusicach wpłynęło 20 wniosków z ważnymi miejscami dla społeczności lokalnej. 

W dużych miastach, na 
każdym kroku można za-
uważyć, że coraz więcej 
terenów znajdujących się 
przy drogach, na rondach 
oraz w różnych innych 
miejscach zostaje zago-
spodarowywanych zie-
lenią i elementami małej 
architektury. 

Bardzo często są to dzia-
łania, które nie pochłania-
ją dużych pieniędzy, jed-
nak znacząco wpływają 
na poprawienie wizerun-
ku miasta. Podobne miej-
sca występują również 
w mniejszych miejsco-
wościach. Liczne place, 
tereny położone w pobli-
żu krzyży, świetlic, boisk 
sportowych znajdujące się 
na obszarze wsi są bardzo 
często puste i niezagospo-

darowane. A tak niewiele 
potrzeba, aby ta prze-
strzeń przestała „straszyć 
a zaczęła cieszyć”.  

Zieleń spełnia wiele waż-
nych funkcji m.in. zwięk-
sza atrakcyjność tury-
styczną terenu, poprawia 
stan środowiska, a także 
pozytywnie oddziałuje na 
ludzi. W związku z tym, 
z inicjatywy Burmistrza 
Igora Bandrowicza, zo-
stały podjęte działania 
mające na celu popra-
wienie wizerunku miej-
scowości znajdujących 
się w Gminie Prusice. Do 
wszystkich sołtysów oraz 
radnych zostały wysłane 
pisma z prośbą o wska-
zanie miejsc w swoich 
wioskach, które można 
by było zagospodarować 

zielenią oraz elementami 
małej architektury. 

Do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Prusicach wpłynęły 
wnioski z 20 miejscowości. 
Sołtysi oraz radni wskazy-
wali w nich miejsca ważne 
dla społeczności lokalnej, 
takie jak place w centrum 
wsi, place zabaw, tereny 
przy świetlicach, krzy-
żach, kapliczkach oraz bo-
iska sportowe. Na podsta-
wie złożonych wniosków 
zostało zrobione zesta-
wienie wszystkich zapro-
ponowanych obszarów do 
zagospodarowania. 

Na sesji, która odbyła się 
14 listopada 2013 roku zo-
stały zabezpieczone w bu-
dżecie gminnym środki w 
wysokości 10 tys. złotych 

na rozpoznanie cenowe 
dotyczące wyłonienia pro-
jektanta, który podejmie 
się wykonania, po odby-
tych konsultacjach spo-
łecznych, szczegółowych 
projektów zagospoda-
rowania poszczególnych 
miejsc. 

Oczywisty jest fakt, że 
wszystkie projekty nie 
zostaną od razu zreali-
zowane we wszystkich 
miejscowościach. Będzie 
to na pewno długotrwały 
proces, rozłożony na kil-
ka lat, który przyczyni się 
do stopniowego, ale zna-
czącego uatrakcyjnienia 
gminnych miejscowości. 

MS

Wioski Tematyczne na terenie Gminy Prusice
Sołectwo Strupina i Sołectwo Borówek to dwie wsie Gminy Prusice, które postanowiły stać się wioskami tematycznymi. I 
tym samy powstała Wieś Różana oraz Wieś Tradycji i Rolnictwa, które zapraszają do odwiedzania.

Już od wielu lat w Polsce 
bardzo prężnie rozwija się 
nurt Odnowy Wsi przybie-
rając różnorodne formy i 
wprowadzając nowe dobre 
praktyki. Jedną z coraz bar-
dziej popularnych jest idea 
wioski tematycznej, będą-
ca pomysłem na tworzenie 
miejsc pracy z wykorzysta-
niem potencjału, umiejęt-
ności i pomysłów ludzi oraz 
infrastruktury czy przestrze-
ni w danej miejscowości. To 
sposób na lokalną aktyw-
ność i pracę, droga do oży-
wienia gospodarki wiejskiej.

Wieś tematyczna jest wsią, 
która ma własny, niepowta-
rzalny, pomysł na rozwój. 
Wokół niego tworzone są 
sposoby na zarabianie pie-
niędzy. 
Wieś dzięki temu staje się 

wyróżnialna i jedyna w swo-
im rodzaju. Koncentrując 
się na określonym kierun-
ku, temacie rozwoju, w po-
równaniu z innymi wsiami 
o podobnym stanie wyj-
ściowym, rozwija się lepiej 
zarówno pod względem go-
spodarczym, jak i społecz-
nym.

Wieś tematyczna nie jest 
rozwiązaniem uniwersal-
nym. Jest kolejną próbą, 
szukaniem sposobu i mimo 
wszystko eksperymentowa-
niem. 

Takich wsi na terenie Polski 
jest jeszcze niewiele, jednak 
przy pomocy Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
Kraina Wzgórz Trzebnickich 
na terenie Powiatu Trzebnic-
kiego  zorganizowano cykl 
warsztatów pn. „Budowanie 
Oferty Turystycznej” w efek-
cie, których powstawały 

kompleksowo opracowane 
oferty wsi tematycznych. 

Z  terenu Gminy Prusice w 
warsztatach udział wzięły 
dwie miejscowości - Stru-
pina i Borówek, które obej-
rzały prezentacje wsi tema-
tycznych na Dolnym Śląsku, 
w Polsce i Europie. Poznały 
źródła finansowania, spo-
soby zwiększania docho-
dów społeczności wiejskich, 
dowiedziały się w jaki spo-
sób wieś tematyczna może 
przyczynić się do rozwoju i 
promocji miejscowości oraz 
jak budować ofertę wsi na 
własnych zasobach. 

W efekcie na terenie Gmi-
ny Prusice powstały dwie 
wioski tematyczne Strupina 
– Wieś Różana i Borówek – 
Wieś Tradycji i Rolnictwa, 
które zaskakują swą pomy-
słowością i kreatywnością. 

Monika S

Grupa mieszkańców z Borówka podczas warsztatów w Osolinie pracowa-
ła nad budową oferty turystycznej wsi

Zakończenie warsztatów dotyczących wiosek tematycznych miało miej-
sce w Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku

Przykładowe zagospodarowanie terenu we wsi 
Ławszowa. Autor zdjęcia: Anna Podolska

Przykładowe zagospodarowanie terenu we wsi 
Ławszowa. Autor zdjęcia: Irena Krukowska - Szopa
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Ludowe Dożynki Gminne we Wszemirowie
Uroczysta Msza Św. Dziękczynna, obrzęd dożynkowy, konkursy i rywalizacja sołectw, konkurs na wieniec dożynkowy, sto-
iska Stowarzyszeń, występy lokalnych zespołów ludowych: „Strupinianie” i „Trzy Dęby z Borówka”, a także wspaniała at-
mosfera, ładna pogoda i spora publiczność oraz zabawa do późnych godzin nocnych to podsumowanie tegorocznego Świę-
ta Plonów, które odbyło się 1 września 2013 roku na boisku we Wszemirowie. 

Starostami tegorocznych dożynek byli Sołtys Wszemirowa Dorota Olszańska 
oraz Ryszard Płachciak. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Tegoroczne wieńce dożynkowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
zgromadzonych mieszkańców Gminy. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Utwory ludowe na scenie zaprezentowała Kapela Ludowa „Trzy Dęby z Bo-
rówka”. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Każde Sołectwo w wykonanie swojego wieńca włożyło wiele pracy, pomysło-
wości i kreatywności. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Stowarzyszenie „Aktywni” z Pawłowa Trzebnickiego tradycyjnie serwowało 
chleb ze smalcem i ogórki trzepane. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Na stoisku Sołectwa Borówek było można wypić wyśmienite nalewki.  
Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl
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„Zamiast na szynki idziemy na dożynki” to jedno z haseł, które zapraszało na 
Dożynki Gminne do Wszemirowa. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Zofia Koncewicz - Sołtys Krościny Małej - pokazała jak się nosi snopki słomy.
Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Krzysztof Pawełkowicz - Sołtys wsi Gola - dzielnie rywalizował w zawodach 
sołeckich. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Drużyna ze Wszemirowa starała się jak najszybciej przenieś swoją Sołtys na 
kocu. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl

Gwiazdą wieczoru był zespół Eventus. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl
Zboża z polskich plonów klub Seniora z Prusic przekazał na ręce włodarza 
Gminy. Fot. Piotr Dziosa www.fotpiotr.pl
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Jabłkowe Święto w Pawłowie Trzebnickim
Już po raz czwarty w świetlicy wiejskiej w Pawłowie Trzebnickim królowały jabłka oraz zawierające je przepyszne ciasta i dese-
ry. Wszystko to za sprawą IV „Święta Jabłka i Szarlotki”.

W piękne, październiko-
we sobotnie popołudnie 
odbyła się w Pawłowie 
Trzebnickim IV edycja 
„Święta Jabłka i Szarlot-
ki” połączona z Pierwszą 
Pawłowską Biesiadą na 
Ludowo. 

Aby urozmaicić i uświetnić 
imprezę, w tym roku po-
proszono o występ kapele 
ludowe z Gminy Prusice: 
„Strupinianie” ze Strupiny 
i „Trzy Dęby z Borówka”.  
Mieszkańcy lubią  muzykę 
ludową, dlatego niezwy-
kle ciepło przyjęli występy 
zespołów, wspólnie od-
śpiewując najpopularniej-
sze piosenki ludowe.

Mieszkańcy Pawłowa 
uhonorowali przybycie 
Burmistrza, wręczając mu 
piękny tort imieninowy z 
herbem Gminy, wykonany 
przez mieszkankę wsi Re-
natę Lis. 

Tradycyjnie, jak co roku, 
odbył się konkurs na naj-
lepsze ciasto, w którego 
składzie znajdują się jabł-
ka. Konkursowe wypieki 
były bardzo różne, po-
cząwszy od tradycyjnych 
szarlotek, jabłeczników, 
ciast na kruchym lub bisz-
koptowym spodzie, po ta-
kie z polewą karmelową i 
orzechami. 

Do konkursu na najlepsze 
ciasto z jabłkami zgłosiło 

się 11  doświadczonych  - 
w domowym pieczeniu 
ciast - gospodyń z Powiatu 
Trzebnickiego. Ciasta nie 
tylko wyglądały pięknie 
i apetycznie, ale również 
wyśmienicie smakowały.

Jury w składzie: Dorota 
Borowiecka, Małgorza-
ta Syrnyk- Żuk, Zbigniew 
Ziomek, Czesław Suchac-
ki, Katarzyna Jarczewska 
oraz Krystyna Rajzer do-
konali niewątpliwie trud-
nej oceny. 
Jak sami podkreślili, 
wszystkie konkursowe 
wypieki były wyśmie-
nite. Jednak wybrali te 
najlepsze i tym samym: 
I miejsce zajęła Grażyna 
Mazur ze  Stowarzyszenia 
„Koniczynka” z Morzęcina 
Małego, która otrzymała 
mikser do ciast. II miej-
sce zdobyła Ewelina Fajer 
- Stowarzyszenie „Ak-
tywni” z Pawłowa Trzeb-
nickiego - otrzymując 
blender, a na najniższym 
stopniu podium znala-
zła się Pani Ramiączek z 
Morzęcina Małego, która 
dostała komplet kawowy. 
Jury postanowiło przy-
znać również dwa wy-
różnianie. I tym samym 
IV miejsce zajęła Iwona 
Wiraszka z Wilkowa, a V 
miejsce Małgorzata Słota 
ze Strupiny.

Dla najmłodszych przy-
gotowane były zajęcia 
prowadzone przez in-
struktorów GOKiS, zaś 

w przerwach mogły po-
skakać na trampolinach 
wypożyczonych od miesz-
kańców. Impreza przebie-
gała w sympatycznej at-
mosferze. 

Gospodarze przygoto-
wali obfity poczęstunek 
dla gości, podano między 
innymi dziczyznę nadzie-
waną jabłkami, wątróbkę 
duszoną z jabłkiem, pajdy 
chleba ze smalczykiem z 
jabłkiem, śledzie w sosie 
śmietanowym z jabłka-
mi, bigos z jabłkiem oraz 
ciasta przede wszystkim z 
jabłkami. 

Ważnym punktem impre-
zy była loteria fantowa, 
z której dochód został 
przeznaczony na „odświe-
żenie” świetlicy wiejskiej. 
W tym miejscu wielkie 
podziękowania należą się 
członkom Stowarzyszenia 
i innym osobom, w tym 
również przedstawicielom 
OSP,  którzy nieodpłatnie 
wykonywali prace malar-
skie w świetlicy. 

Zabawa prowadzona 
przez DJ-a trwała do bia-
łego rana.
Stowarzyszenie „Aktyw-
ni” z Pawłowa Trzebnic-
kiego składają serdeczne 
podziękowania za przyby-
cie, a także pomoc w orga-
nizacji imprezy i wsparcie 
finansowe oraz rzeczo-
we Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice  Igoro-
wi Bandrowiczowi, Pre-

zes LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich Katarzynie 
Jarczewskiej, Pani Dorocie 
Fissenewert - właściciel-
ce Gabinetu Kosmetycz-
nego Monaliza, radnym 
gminnym i powiatowym,  
pracownikom GOKiS oraz 
wszystkim, którzy bez-
interesownie pomagali 
w przygotowaniu tego 
przedsięwzięcia oraz 
przybyłym gościom.

„Święto Jabłka i Szarlotki” 
to cykliczna impreza Gmi-
ny Prusice, która co roku 
odbywa się w Pawłowie 
Trzebnickim. W związku 
z tym Organizatorzy bar-
dzo serdecznie zapraszają 
ponownie do Pawłowa w 
październiku przyszłego 
roku.

Jednym z oceniających wypieki jabłkowe był 
Radny Miasta i Gminy Prusice Czesław Suchacki

W ramach Pierwszej Pawłowskiej Biesiady na 
Ludowo do tańca przygrywał zespół Trzy Dęby z 
Borówka

Uroczystego rozpoczęcia  IV Święta Jabłka  
i Szarlotki w Pawłowie Trzebnickim dokonali Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, 
Joanna Wiraszka, Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek oraz Prezes 
Stowarzyszenia LGD Katarzyna Jarczewska

Joanna Wiraszka

„Pogoda dopisała i ryba również”
Koło wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Prusicach, już po raz drugi na swoim 
stawie, zorganizowało spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice Igora Bandrowicza. 
Na zawodach stawiło się 14 
zawodników, którzy zajęli 
swoje stanowiska łowieckie 
i w ciszy oraz skupieniu roz-
kładali sprzęt.

– Pogoda dopisała i ryba 
również. Szkoda, że za-

wodników było mniej niż 
w zeszłym roku – podkre-
ślił Józef Hrycak dodając 
– Większość zawodników 
łowi na przynęty natural-
ne, czyli robaki. 

Cierpliwość się opłaciła i tak 

oto poszczególne miejsca 
zajęli: 

1. Stanisław Maciejewski 
-5440 g.
2. Michał Mikołajczyk 
-3460 g.
3. Łukasz Krawczyk-3140 g. 

Największą rybę podczas 
zawodów- 1 kg karpia złapał 
Michał Mikołajczyk.

Jak widać po wynikach jest 
to hobby nie tylko dla star-
szych, bo dwóch zwycięz-
ców to młodzi mężczyźni. 

Jednak doświadczenie zwy-
ciężyło i Pana Stanisława - z 
ponad 40 letnim „bagażem” 
-  ciężko było pokonać. 

Po wręczeniu trofeów 
wszyscy uczestnicy zgro-

madzili się na wspólnym 
grillowaniu.  
Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy i oczywiście ży-
czymy TAAAAKIEJ ryby.

  K. T.

Uczestnicy Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza

Burmistrz Igor Bandro-
wicz otrzymał imienino-
wy tort od Mieszkańców 
Pawłowa Trzebnickiego 
wykonany przez Renatę 
Lis
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Kulturalnie i Sportowo
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach w ramach swojej działalności prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W Ośrodku dzieci spotykają 
się m.in. na zajęciach „kre-
atywnej twórczości plastycz-
nej” w każdy poniedziałek 
i środę w godzinach 16:00 
– 17:30, we wtorki w godzi-
nach 16:00 – 17:30 na nauce 
gry na gitarze w ramach spo-
tkań z muzyką, zaś spotkania 
chórzystów odbywają się w 
każdy piątek: grupa dziecięca 
godzina 17:00 – 19:00, dorośli 
19:00 – 21:00. 

Zajęcia sportowe obecnie są 
prowadzone w Zespole Szkół 
w Prusicach, gdzie zaprasza-
my wszystkich chętnych na 
karate w poniedziałki w go-
dzinach 16:30 – 19:00. Ponad-
to w środę spotyka się mło-
dzież na zajęciach hip-hop 
w godzinach  18:30 – 20:30, 
natomiast w poniedziałki i 

czwartki prowadzimy zajęcia 
dla dorosłych – fitness (ponie-
działki 19:00 – 20:00 ; czwart-
ki 18:00 – 19:00).

Obecnie prowadzona jest 
również działalność na tere-
nie sołectw, gdzie w ponie-
działki zapraszamy do świe-
tlicy w Borowie na zajęcia 
manualno-plastyczne dla naj-
młodszych oraz tenis stołowy 
w godzinach 15:30 – 18:30. We 
wtorki zajęcia w Świerzowie 
dla miłośników fitness godz. 
18:00 – 19:00. W środę zapra-
szamy z kolei do Górowej na 
tenis stołowy 18:00 – 19:00 
oraz fitness od 19:00 – 20:00. 
Propozycja dla mieszkańców 
Wszemirowa w środę to za-
jęcia fitness 18:30 – 19:30. Na 
spotkanie w świetlicy wiej-
skiej w Strupinie zaprasza-

my w środy, gdzie odbywają 
się zajęcia integracyjne z 
dziećmi, na których nie tyl-
ko mają miejsce zabawy, ale 
także kreatywne warsztaty 
plastyczne w godz. 15:30 – 
17:00, zaś od 17:00 do 19:00 
zainteresowani mogą pograć 
w gry multimedialne. Mamy 
również propozycje dla dzie-
ci ze Skokowej, których za-
praszamy w środę na zajęcia 
karate w godz. 16:00 – 17:30. 
Ponadto spotkania odbywają 
się również w Ligocie Strupiń-
skiej - dzieci mogą wykazać 
się sprawnością fizyczną po-
przez grę w tenisa stołowego 
oraz zdolnością kreatywne-
go myślenia wykazując się  
w zabawach edukacyjnych.

Zaangażowanie i współpraca 
instruktorów z poszczególny-

mi sołectwami przyczyniła się 
do poszerzenia działalności, 
jak również większej integra-
cji społecznej. Prowadzona 

działalność cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Za wszelką okazaną pomoc i 

współpracę dziękujemy so-
łectwom. 

GOKiS

XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej  
i Organowej w Gminie Prusice 
Zabytkowe kościoły na terenie Gminy Prusice skupiają wiernych nie tylko podczas niedzielnych i świątecznych uroczystości. 
Służą one również do organizacji  koncertów, zarówno lokalnych chórów, młodzieżowych scholii,  jak i wielu artystów świato-
wej sławy. 

Przed zgromadzoną pu-
blicznością w zabytko-
wym Kościele Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Pawło-
wie Trzebnickim wystą-
pili: Anna Pietrzak - gi-
tara, The Filmharmony 
Quartet oraz gościnnie 

Julieta Gonzalez Sprin-
ger – kastaniety. W wy-
budowanym w 1860 roku 
zabytkowym Kościele 
Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Pan-
ny w Strupinie wystąpili 
Georgij Agratina (fletnia 
pana, cymbały) oraz Ro-
bert Grudzień – organy z 

programem „Muzyczna 
Ballada Europy”. 

Cykl trzech koncertów 
na terenie Gminy Prusice 
zakończono w Kościele 
Św. Jakuba, gdzie pod 
Patronatem Burmistrza 
Igora Bandrowicza, wy-
stąpił Fluent Ensemble 

(akordeon + saksofon) z 
programem „Muzyczna 
podróż”. 

Wszystkie trzy koncerty 
skupiające wiernych w 
przepięknych zabytko-
wych kościołach Gminy 
Prusice odbyły się w ra-
mach „XX edycji Między-

narodowego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Or-
ganowej”, której organi-
zatorem była specjalnie 
powołana Kapituła Orga-
nizacyjna na czele, której 
stał Jan Buczek – twórca 
i organizator Festiwalu w 
latach 1994 – 2010. Skład 
Kapituły: Marszałek Wo-

jewództwa, Starosto-
wie Powiatów, włodarze 
Gmin oraz Księża z para-
fii, w których odbywały 
się koncerty festiwalo-
we.

Fluent Ensemble zgromadził melomanów muzyki 
kameralnej w prusickim Kościele Św. Jakuba

Na fletni pana wystąpił Georgij Agratina w stru-
pińskiej świątyni

Anna Pietrzak i Julieta Gonzalez Springer za-
chwyciły swoim występem zgromadzoną pu-
bliczność w pawłowskiej świątyni

Monika Stankiewicz

Wykonywanie własnoręcznie kolczyków to jedna z dziedzin podczas za-
jęć plastycznych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  
w Prusicach
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Piłka nożna o zmroku!
Piątek 18 października 2013r. to data I Nocnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prusickiego Orlika. Turniej odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz Open. W obu tych grupach wiekowych zgłosiła się jednakowa liczba drużyn, 
odpowiednio pięć w młodszej kategorii i pięć w starszej. 

Młodzi piłkarze swoje zma-
gania rozpoczęli o godzinie 
18:00. Grając system „każdy 
z każdym” czekało na Nas 
wspaniałe widowisko przez 
10 meczy. Od pierwszego 
do ostatniego spotkania ry-
walizacja przynosiła mnó-
stwo emocji. Cieszy fakt, 
że poziom gry wszystkich 
zespołów był bardzo wy-

równany. Świadczy o tym 
fakt, że ostatni mecz po-
między zespołami Dolpasz 
I Skokowa oraz FC Maliny 
Prusice był meczem decy-
dującym o I miejsce. Wynik 
zakończył się remisem 2:2, 
lecz lepszy bilans bramkowy 
uzyskała drużyna ze Sko-
kowej i to ona zwyciężyła 
I Nocny Turniej o Puchar 

Prusickiego Orlika w kate-
gorii Szkół Podstawowych. 
I miejsce Dolpasz I Skokowa 
II miejsce FC Maliny Prusice 
III miejsce Zorza I Pęgów 
IV miejsce Dolpasz II Skokowa 
V miejsce Zorza II Pęgów 
 
Kategoria Open przyniosła 
jeszcze większą rywalizację, 
co cieszyło liczne grono ki-

biców. Od początku wyraźną 
przewagę miała drużyna „Ja-
kubek i przyjaciele”, która po 
2 spotkaniach zdobyła kom-
plet punktów strzelając 10 
bramek, nie tracąc przy tym 
żadnej. Dobrze też radziła 
sobie drużyna z Borzęcina, 
która w meczu na szczycie 
zremisowała 2:2 i z dorob-
kiem 8 punktów uplasowała 

się na II miejscu. III miejsce 
przypadło drużynie z Kaszyc 
Wielkich , która w ostatnim 
meczu wywalczyła sobie 
miejsce na podium wygry-
wając w ostatnich minutach 
meczu z ekipą „Szejków”. Po 
Puchar zwycięzców I Noc-
nego Turnieju Piłki Nożnej  
w kategorii Open sięgnął ze-
spół „Jakubka i przyjaciół”. 

I miejsce „Jakubek i przyja-
ciele”
I miejsce „Orkan” Borzęcin 
III miejsce Kaszyce Wielkie 
IV miejsce „Szejkowie” 
V miejsce „Bezimienni” Kro-
ścina Mała

  GOKiS

Tydzień ruchu w Prusicach
MooveWeek – pod takim hasłem odbyła się w październiku międzynarodowa akcja, propagująca aktywność fizyczną i zdrowy 
styl życia. W ubiegłym roku udział w niej wzięły 23 europejskie kraje, a niezwykły odzew ponad 140 tysięcy ludzi w całej Europie 
sprawił, że w 2013 roku Polska również przyłączyła się do tej akcji.

W dniach 07.10 - 
11.10.2013 r. w całej 
Polsce odbywały się 
zajęcia sportowe pro-
pagujące aktywność 
fizyczną i zdrowy styl 
życia zarówno u młod-
szych, jak i u starszych. 
Także w Prusicach 
przez cały tydzień, 
bezpłatnie, bez wzglę-
du na wiek, można było 
wziąć udział w różnych 
formach zajęć zorgani-
zowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury i 
Sportu. W poniedzia-
łek podczas rozpo-
częcia akcji na boisku 
ORLIK przy ulicy Żmi-
grodzkiej chętni mogli 

spróbować  gry w teni-
sa ziemnego, poznać 
jej zasady i poczuć 
smak rywalizacji w 
krótkich rozgrywkach. 
Nieco później na Ryn-
ku akcję zainauguro-
wali prusiccy biegacze, 
którzy przeprowadzi-
li bieg interwałowy 
także dla amatorów 
na dystansie około 7 
km.  Równocześnie w 
hali sportowej Zespo-
łu Szkół instruktorki z 
GOKiS prowadziły za-
jęcia fitness, które cie-
szyły się dużym zainte-
resowaniem.  Kolejny 
dzień tygodnia ruchu 
– wtorek - upłynął pod 

znakiem piłki nożnej i 
tenisa stołowego. Na 
warsztaty piłkarskie 
prowadzone podczas 
treningu filii Śląska 
Wrocław mógł przyjść 
każdy, kto chce rozpo-
cząć przygodę z tą dys-
cypliną.

Środa była dniem 
mega aktywnym - 
wczesnym popołu-
dniem na boisku Orlik 
odbywały się zawody 
sprawnościowe dla 
najmłodszych. Równo-
legle amatorzy nordic 
walkingu mogli przejść 
z kijkami trasę Biegu 
Trzech Wież na dystan-

sie około 5 km.  Zainte-
resowaniem cieszył się 
fitness z elementami 
tańca - zajęcia inspi-
rowane zumbą, któ-
re  odbyły się na boisku 
Orlik. Równocześnie 
chętni mogli spraw-
dzić swoje możliwości 
i kondycję w teście Co-
opera, czyli sprawdzia-
nie wytrzymałościo-
wym, polegającym na 
nieprzerwanym biegu 
przez 12 minut.  Na hali 
sportowej do późnych 
godzin wieczornych 
odbywały się zajęcia 
taneczne hip - hop.

Czwartek to dzień 

warsztatów piłkar-
skich, zajęć otwartych 
fitness oraz biegów.

Podsumowanie i za-
kończenie tygodnia ru-
chu w Prusicach miało 
miejsce w piątek. Tego 
dnia instruktorzy z GO-
KiS zorganizowali wie-
lobój lekkoatletyczny 
na boisku Orlik oraz 
kolejne zajęcia fitness 
na  świeżym powietrzu 
inspirowane zumbą. 
Wspólne grillowanie 
było zwieńczeniem 
tygodniowych zma-
gań wszystkich, którzy 
wzięli udział w akcji 
promującej aktywny i 

zdrowy styl życia.

Zajęcia dobrane były 
tak, aby każdy, od 
dziecka po osoby star-
sze, mógł z nich sko-
rzystać. Każdy kto 
chciał, znalazł coś dla 
siebie. Wyrażamy na-
dzieję że za rok akcja 
odbije się większym 
echem wśród miesz-
kańców nie tylko miej-
scowości Prusice, ale 
wśród całej Gminy. Już 
dziś serdecznie na nią 
zapraszamy.
 

GOKiS
 

Piłka nożna o zmroku cieszyła się sporym zainte-
resowaniem wśród młodych piłkarzy

Dolpasz Skokowa to zwycięzcy I Nocnego Turnieju  
o Puchar Prusickiego Orlika w kategorii Szkół Podsta-
wowych

W kategorii OPEN zwyciężyła drużyna „Jakubek  
i przyjaciele”, gdzie dyplom puchar odebrał Jakub 
Kramarz
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Gminna piłka na półmetku!
W połowie listopada zakończyły się zmagania piłkarzy reprezentujących Gminę Prusice w różnych klasach rozgrywkowych. Naj-
wyżej klasyfikowaną ligą w Naszej Gminie jest klasa A, w której mamy dwa zespoły, rywalizujące o miano mistrza i awans do wy-
żej notowanej Klasy Okręgowej. W Klasie tej - zespół Dolpasz Skokowa - miał zaszczyt występować w poprzednim sezonie. 

Piłkarzom ze Skokowej 
zabrakło odrobiny szczę-
ścia, żeby pozostać w li-
dze i niestety swoje me-
cze rozpoczęli w A klasie. 
Dołączyli tym samym do 
Orła Prusice, który po-
przedni sezon ukończył  
w środku tabeli. 
Obie ekipy rozpoczęły  
z ogromnym impetem, 
wygrywając odpowied-
nio: Dolpasz 4:1 z Zawo-

nią, Orzeł 4:1 z Miliczem. 
Dalsze mecze układały się 
po myśli obydwu drużyn z 
małymi wyjątkami - zda-
rzały się wypadki losowe, 
przez które reprezentanci 
Gminy tracili cenne punk-
ty. 
Jednym z nich był mecz bez-
pośredni z 6 października  
w Prusicach, w którym 
Orzeł, występujący w roli 
gospodarza, pokonał go-
ści LKS Dolpasz Skoko-
wa  3:2, a mecz przyniósł 

ogromne emocje licznie 
zgromadzonej publiczno-
ści. Pozytywnym punktem 
tego wydarzenia był do-
ping ze strony kibiców ze 
Skokowej, którzy urządzili 
ogromną oprawę meczo-
wą, jakiej niejeden klub z 
wyższych lig mógłby po-
zazdrościć. 
Podsumowując rundę je-
sienną, Prusice oraz Sko-
kowa, zakończyły ją z bar-
dzo dobrymi miejscami i 
obydwa zespoły liczą się 

w walce o awans. Czekają 
Nas ogromne emocje w 
rundzie wiosennej 2014!

W klasie B Gmina Prusice 
również posiada zespoły, 
które dzielnie reprezentu-
ją swój region. Z osiągnię-
tymi wynikami, na koniec 
rundy jesiennej, obie dru-
żyny znacząco różnią się  
miejscami w tabeli. Nie 
oznacza to, że rozgrywki 
wiosenne nie przyniosą 
wielu emocji na boisku 

we Wszemirowie, gdzie 
miejscowa Sparta zajmuje 
najniższy stopień podium 
oraz na boisku w Strupi-
nie, gdzie tutejszy Sybes 
powalczy o wyższe niż do-
tychczasowe 10 miejsce w 
tabeli.

LZS Kaszyce Wielkie oraz  
Błękitni Pawłów Trzebni-
cy to zespoły zasługują-
ce również na pochwałę 
postawy w rozgrywkach 
klasy C, w której odpo-

wiednio pierwsi z nich zaj-
mują wysokie II miejsce, 
natomiast Ci drudzy plasu-
ją się na 7 lokacie. Mecze  
w tej klasie rozgryw-
kowej nie należą do ła-
twych z powodu stanu 
niektórych boisk drużyn 
ligowych, które pozosta-
wiają wiele do życzenia. 
Jednak chęć pokazania się  
z jak najlepszej strony oby-
dwu ekipom udaje się do 
tej pory, co obrazują wy-
niki zamieszczone poniżej.

KLASA A 2013/2014, GRUPA II -WROCŁAW 
RAZEM DOM WYJAZD

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Orzeł Prusice 13 31 10 1 2 49-20 5 1 0 28-6 5 0 2 21-14
2.  Orzeł Pawłowice (Wrocław) 13 31 10 1 2 42-20 4 1 2 20-11 6 0 0 22-9
3.  Dolpasz Skokowa 13 28 9 1 3 38-17 5 0 1 17-6 4 1 2 21-11
4.  Barycz Sułów 13 26 8 2 3 38-19 3 0 3 13-10 5 2 0 25-9
5.  Błysk Kuźniczysko 13 25 8 1 4 32-26 4 1 1 19-13 4 0 3 13-13
6.  Polar Wrocław-Zawidawie 13 25 8 1 4 32-23 5 0 2 16-10 3 1 2 16-13
7.  Plon Gądkowice 13 22 7 1 5 37-27 5 0 1 23-9 2 1 4 14-18
8.  Burza Godzieszowa 13 16 5 1 7 23-35 3 1 2 15-12 2 0 5 8-23
9.  Victoria Zawonia 13 15 5 0 8 21-36 2 0 5 14-24 3 0 3 7-12

10.  Bumerang Wrocław 13 15 5 0 8 34-28 4 0 3 24-14 1 0 5 10-14
11.  Sparta Skarszyn 13 15 5 0 8 30-44 3 0 3 15-14 2 0 5 15-30
12.  Barycz Milicz 13 6 1 3 9 12-36 1 1 5 8-15 0 2 4 4-21
13.  Orla Korzeńsko 13 5 1 2 10 22-42 1 1 5 14-25 0 1 5 8-17
14.  LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 13 5 1 2 10 9-46 1 2 4 5-19 0 0 6 4-27

Orzeł Prusice po rundzie jesiennej jest Liderem w tabeli A klasy, zaś LKS Dolpasz Skokowa plasuje się na 3. miejscu

KLASA B 2013/2014, GRUPA X - WROCŁAW 
RAZEM DOM WYJAZD

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Polonia II Trzebnica 11 24 8 0 3 29-24 5 0 2 19-14 3 0 1 10-10
2.  Orzeł Biedaszków Wielki 11 23 7 2 2 38-18 4 1 0 22-6 3 1 2 16-12
3.  Sparta Wszemirów 11 22 7 1 3 35-21 3 1 1 15-10 4 0 2 20-11
4.  Sokół Ujeździec Wielki 11 21 7 0 4 35-18 4 0 2 16-5 3 0 2 19-13
5.  LZS Księginice 11 20 6 2 3 32-24 3 2 0 18-9 3 0 3 14-15
6.  Orkan Borzęcin 11 19 6 1 4 39-22 5 0 0 23-3 1 1 4 16-19
7.  Lech Barkowo 11 18 5 3 3 43-38 3 0 3 25-24 2 3 0 18-14
8.  Piast II Żmigród 11 15 5 0 6 31-31 3 0 3 19-20 2 0 3 12-11
9.  ULKS Powidzko 11 12 4 0 7 27-41 3 0 2 14-14 1 0 5 13-27

10.  LZS Strupina 11 9 3 0 8 23-44 1 0 5 13-25 2 0 3 10-19
11.  LZS Grabówka 11 7 2 1 8 20-47 2 1 3 14-22 0 0 5 6-25
12.  Promień Brzyków 11 3 1 0 10 13-37 1 0 3 7-8 0 0 7 6-29

Sparta Wszemirów po rundzie jesiennej plasuje się na 3. miejscu w tabeli B klasy, zaś LZS Strupina znajduje się na miejscu 10

KLASA C 2013/2014, GRUPA - TRZEBNICA 
RAZEM DOM WYJAZD

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Grom Ligota Piękna 13 37 12 1 0 54-11 6 1 0 35-7 6 0 0 19-4
2.  LZS Kaszyce Wielkie 13 34 11 1 1 68-19 7 0 0 45-6 4 1 1 23-13
3.  Avia Ozorowice 13 27 9 0 4 64-29 4 0 2 24-16 5 0 2 40-13
4.  SKS Złotów 13 23 7 2 4 42-28 6 1 0 33-13 1 1 4 9-15
5.  Amesko Szczytkowice 13 22 7 1 5 37-25 4 0 2 18-9 3 1 3 19-16
6.  Sokół Ujeździec Mały 13 21 6 3 4 29-21 4 0 1 21-8 2 3 3 8-13
7.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 13 17 5 2 6 33-42 2 2 2 14-23 3 0 4 19-19
8.  LZS Komorowo 13 16 5 1 7 24-32 4 1 2 13-7 1 0 5 11-25
9.  Struga Czatkowice 13 14 4 2 7 28-37 1 1 4 10-18 3 1 3 18-19

10.  Albatros Lubiel 13 14 4 2 7 31-47 3 1 2 20-16 1 1 5 11-31
11.  SKS II Głuchów Górny 13 13 4 1 8 28-46 4 0 3 17-17 0 1 5 11-29
12.  Kotwica Kotowice 13 12 4 0 9 23-46 3 0 5 14-23 1 0 4 9-23
13.  Start Bychowo 13 8 2 2 9 17-68 2 2 3 15-24 0 0 6 2-44
14.  Pogoń Łapczyce 13 5 1 2 10 21-48 0 1 5 8-25 1 1 5 13-23

LZS Kaszyce Wielkie po rundzie jesiennej znajduje się na 2. miejscu w tabeli B klasy, zaś Błękitni Pawłów Trzebnicki uplasowali się na 7. pozycji. 

Kamil Szydełko
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Kącik kulinarny z cyklu 
Urzędnik też człowiek i jeść musi
Dzisiejszy przepis zdradziła nam Pani Danuta Seredyńskaz Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach. Przepis ma w swych zbiorach 
już od kilku lat i najczęściej robi tę potrawę na Sylwestra/Nowy Rok.

Shoarma

SKŁADNIKI:
1 kg karkówki (lub pier-
si z kurczaka)
5 sztuk papryki
0,5 kg pieczarek
3 cebule

PRZYPRAWY:
4 ząbki czosnku
Sól (do smaku)

Musztarda (do smaku)
Majonez (3 łyżki) 
Śmietana (250 ml)
Koperek
Sos sojowy 
- 2 łyżki pikantnego
- 4 łyżki łagodnego 

PRZYGOTOWANIE:
Karkówkę (kurczaka) 
pokroić w paski, opró-
szyć przyprawą do gril-

la i smażyć na rozgrza-
nym tłuszczu.
Paprykę, pieczarki i ce-
bulę również podsma-
żyć (każde osobno) i 
dodać do karkówki.
Przyprawić i dusić na 
sosie sojowym.
Podawać z sosem 
czosnkowym.

SHOARMA
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Herb Miasta i Gminy Prusice
Od zakończenia wojny w 1945 r. wygląd herbu Miasta i Gminy Prusice budził wiele kontrowersji. Trudno było jednoznacznie 
ustalić jego wizerunek, ponieważ zaborcy, na przestrzeni wieków, dostosowywali go do swoich potrzeb politycznych.

W czasach Polski Ludowej, po likwidacji 
herbu, na ratuszu z czasów niemieckich 
umieszczono wizerunek połu orła peere-
lowskiego. Wykonała go prusacka firma p. 
Marca z ul. Rzemieślniczej , a zaprojekto-
wał Wojciech Półtorak około 1948 r.

    W tamtych czasach władze zaciera-
ły ślady niemczyzny i Polski szlacheckiej, 
dlatego nie zależało im na zachowaniu i 
odtworzeniu herbów małych miast. Ow-
szem, wiekowe herby dużych miast były 
eksponowane, ale nie były one prawnie 
usankcjonowane.

Po 1989 r. herb Prusic ukazywano w róż-
nych wersjach, jedynie wizerunek dłoni po-
zostawał bez większych zmian.  Najwięk-
szym zmianom ulegały barwy: biała, żółta, 
niebieska i czarna, które występowały w 
różnych konfiguracjach. Dopiero ustawa z 
21 grudnia o odznakach i mundurach, opu-
blikowana w Dz. U. 78.31.130 z późn. zmia-
nami, uporządkowały sprawy heraldyki i 
weksylologii.

1 stycznia 2000r. Prusice odzyskały pra-
wa miejskie i otrzymały status miasta. 
Rada Miasta i Gminy postanowiła uporząd-
kować sprawy herbu, flagi i pieczęci. 28  
maja 2003 r. uchwałą nr IX/83/03 powołano 
Doraźną Komisję do przygotowania wzoru 
herbu i flagi Gminy Prusice. W jej skład we-
szli: 

1. Marian Radzik – przwodniczący
2. Sławomir Tomaszek – wiceprzewodni-

czący
3. Włodzimierz Drząszcz – członek

4. Stanisław Maciejewski – członek
Komisja długo zastanawiała się czy pójść 

śladem innych samorządów i ogłosić kon-
kurs na projekt  plastyczny wizerunku her-
bu i flagi. Postanowiono jednak nawiązać i 
uporządkować dawniej używane wizerunki 
i uznano,  że bezpieczniej będzie opierać 
się na materiałach historycznych udo-
kumentowanych źródłowo. Wobec tego 
zwrócono się do Państwowego Archiwum  
we Wrocławiu.  Zadania podjął się mgr Ja-
nusz  Kokosza. 

Opracowanie historyczne mgr Kokoszy 
unaoczniło Komisji, że decyzja była słusz-
na, ponieważ eksponowane przez lata her-
by zawierały wiele błędów. Najwięcej kon-
trowersji wzbudzał połu orzeł, który bardzo 
różnił się od pierwowzoru.  Z piastowskie-
go przekształcono go na dwugłowego ce-
sarskiego orła Austrii i Prus. Pozbawiono 
go również przepaski przez skrzydła i pierś, 
różna była także kolorystyka pół tarczy i jej 
kształt. Wiele zastrzeżeń budziła flaga w 
kolorach czarno-żółtym czy też żółto-czar-
na w układzie poziomym. Flaga musiała 
zawierać te kolory, ponieważ determinuje 
je wizerunek herbu, w którym godło czarny 
połu orzeł znajduje się na żółtym tle. Biała 
dłoń jest tylko emblematem na tym herbie 
i musi być umiejscowiona na kolorze godła.

 
Czarny orzeł w polskiej heraldyce poja-

wił się w 1222r. na Mazowszu. Około 1226r. 
przyjął go również do swojego herbu Ksią-
że Wrocławski Piast Henryk I Brodaty. Dla 
odróżnienia jednak, umieścił na jego skrzy-
dłach i piersi białą przepaskę z krzyżem 
jako znak osobisty. W tej postaci stał się 
on herbem dynastii Piastów Wrocławskich. 

Wyjątek uczynił Książe Henryk  IV Probus, 
który usunął krzyż, być może na znak spo-
ru z biskupem wrocławskim Tomaszem II  o 
immunitety kościelne.

W prusickim herbie  połu orzeł został od-
wzorowany z nagrobka Probusa znajdują-
cego się w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. W heraldyce orzeł uosabia potęgę 
i władzę monarszą, jest symbolem bogów 
i władców, zaś otwarta dłoń symbolizuje 
szczodrość, pokój, wierność i prawo. Ko-
lory zawarte w herbie także mają swoje 
symboliczne znaczenie: czarny oznacza 
pokorę i skromność, złoty - boski majestat, 
szlachetność, natomiast srebrny  - wieczną 
chwałę. 

Wizerunek prusickiego herbu można 
określić jako „herb mówiący”, bo wskazuje 
kto lokował miasto (między 1283-1287r.) i 
jaki miało główny przywilej. Było nim pra-
wo sądzenia przestępców karą śmierci 
(było to należne księciu), czyli prawo mie-
cza.

Po blisko rocznej pracy i wielu sporach, 
wiosną 2004r. z gotowym projektem herbu 
i flagi, zwrócono się do działającej przy Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Komisji Heraldycznej o opinię na 
temat poprawności projektu. Wzory zosta-
ły wysłane 28 kwietnia 2004r., zaś po wie-
lokrotnych monitach 17 grudnia tegoż roku 
otrzymano negatywną odpowiedź. Głów-
nym zarzutem było zbytnie uszczegóło-
wienie rysunku dłoni oraz brak oznaczenia 
kolorów w systemie SMYK. Poprawione 
zgodnie z sugestią Komisji Heraldycznej 
elementy herbu, flagi i pieczęci ponownie 

zostały wysłane 11 maja 2005r. Odpowiedź 
przyszła 8 czerwca 2005r. i tym razem była 
ona pozytywna. 

W dniu 21 czerwca 2006r. odbyła się se-
sja Rady Gminy, na której podjęto uchwałę 
nr LXXXI/464/06 na podstawie opinii Komi-
sji Heraldycznej i MSWiA o ustanowieniu 
nowego herbu, flagi i pieczęci dla Miasta i 
Gminy Prusice. Uchwałę zatwierdził rów-
nież Wojewoda Dolnośląski. Z tą chwilą 
zatwierdzono znaki Gminy we wszystkich 
oficjalnych wystąpieniach i prezentacjach, 
ponieważ stały się obowiązujące prawnie.

Tarcza herbowa Prusic ma kształt typu 
hiszpańskiego z XV w., dzielona w słup na 
dwa pola. Przy odczytywaniu herbu zawsze 
czytamy go od strony trzymającego, a nie 
patrzącego na niego. Na prawym żółtym 
polu umieszczono połu orła (cięty w pionie 
słup określa się połu, a w pasie pół, te okre-
ślenia obowiązują w heraldyce) i jest to go-
dło w herbie.  W czarnym lewym polu jest 
umieszczona biała, prawa dłoń (emblemat 
herbu). Stosunek wymiarów tarczy wynosi 
1:1,1 (przykładowo szerokość 10cm, wyso-
kość 11cm). Flaga jest dwukolorowa, dzie-
lona w słup. Czarny kolor o dł. 1/3 od strony 
drzewca, żółta (złota) 2/3 całej długości. 
Wymiary flagi to 5:8, w przybliżeniu 70cm 
na 112cm.

Przy opisie flagi pojawiają się również 
określenia kolorów złoto-srebrny, ale od-
nosi się to głównie do sztandaru miasta, 
który kiedyś może otrzymać Gmina.

Mariam Radzik
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Prusice pamiętają
11 listopada 2013 roku obchodzono 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji również odbyły się uroczystości w Gminie Prusice.

Uroczystości patriotyczne roz-
poczęto w piątek 8 listopada 
w Zespole Szkół w Prusicach, 
a kontynuowano w ponie-
działek 11 listopada w Koście-
le Św. Jakuba oraz w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Prusicach. 

Lekcja historii w Zespole 
Szkół Uczniowie z II i III „b” 
przygotowani przez Panią 
Ewę Szustak-Leszczyńską i 
Panią Wiolettę Drząszcz z 
zachowaniem powagi sy-
tuacji przedstawili insceni-
zację. Nie zabrakło pieśni 
patriotycznych, którym to-
warzyszył przepiękny akom-
paniament gitarowy bardzo 
uzdolnionych chłopców  

z klasy II „b”.

Gośćmi honorowymi uroczy-
stej akademii w Zespole Szkół 
w Prusicach byli kombatanci 
z Naszej Gminy: Pani Maria 
Błachuta, Pan Józef Sielowski 
i Pana Józef Pudłowski. Swoją 
obecnością zaszczycili również 
zaproszeni goście.

Przemówienie wygłosili: Do-
rota Borowiecka - Dyrektor 
Zespołu Szkół w Prusicach 
oraz  Zbigniew Ziomek – Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gmi-
ny Prusice.

Po uroczystości honorowi go-
ście zostali obdarowani bu-

kietami kwiatów jako wyraz 
wdzięczności za trud i ofiarność 
dla Ojczyzny.

Uroczystości patriotyczne  
w kościele. 
W poniedziałek 11 listopada 
w Kościele Parafialnym pod 
wezwaniem świętego Jakuba 
Apostoła w Prusicach odbyła 
się uroczysta eucharystia, któ-
rą poprowadził ks. Proboszcz 
Bernard Świst. Na Mszę dzięk-
czynną za Ojczyznę przybyli 
licznie mieszkańcy gminy, 
Burmistrz Miasta i Gminy Pru-
sice Igor Bandrowicz, Prze-
wodniczący Rady Miasta i 
Gminy Zbigniew Ziomek. Uro-
czystość została wzbogacona 

o występ chóru Vox Domini, 
który wykonał tradycyjne pie-
śni patriotyczne. 

Wspaniale prezentowali się 
umundurowani kombatanci 
trzymający sztandar, ale także 
poczty sztandarowe z Zespołu 
Szkół w Prusicach.

Po Mszy św. zaproszeni goście 
przeszli do Ratusza, gdzie w 
sali Urzędu Stanu Cywilnego 
odbył się poczęstunek. 

- Zostało nas tylko 6 i 14 pod-
opiecznych, czyli wdowy po 
kombatantach – mówi Józef 
Sielowski, jeden z obecnych na 
uroczystości kombatantów.

Burmistrz Igor Bandrowicz 
wręczył Zasłużonym dla Oj-
czyzny pięknie ilustrowane 
albumy wraz z płytą, na któ-

rej została nagrana muzyka z 
tamtych lat.                                   

K.T.

„Bezpieczna wieś” w Gminie Prusice
Radni, sołtysi i zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Prusice.  
Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Aktywni Lokalnie” z Raszowa we współpracy z Gminną Komisją AA  
i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. AA. 

Dnia 5 listopada bieżącego 
roku w Sali Posiedzeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Pru-
sicach odbyło się spotkanie 
pod hasłem „Bezpieczna 
wieś”, zorganizowane w 
ramach projektu „PPPO 
– Punkt Porad Prawnych i 
Obywatelskich” dofinanso-
wanego przez Burmistrza 
Gminy Prusice.

Głównym celem spotkania 
było zaprezentowanie rad-
nym oraz przedstawicielom 
sołectw z terenu gminy 
Prusice oferty pomocowej, 
świadczonej na rzecz ogółu 
społeczności w zakresie sze-
rokorozumianej współpracy 
różnych instytucji. Wśród 
gości nie zabrakło przed-
stawicieli władz lokalnych 
oraz instytucji zawodowo 
związanych z tematyką pro-
filaktyki oraz pomocy spo-
łecznej.

Spotkanie poprowadziła 
Prezes Stowarzyszenia „Ak-
tywni Lokalnie” z Raszowa 
Katarzyna Stawińska, przy 
współpracy z Pełnomocni-

kiem Burmistrza ds. Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii i Uzależnień Le-
kowych – Jolantą Guzik.

Tematyką wspomnianego 
spotkania była w głównej 
mierze profilaktyka uzależ-
nień, ale również działania 
oraz formy ochrony mienia 
i bezpieczeństwa miesz-
kańców na terenie Gminy 
Prusice. Omówiono także 
formy wsparcia świadczone 
przez Stowarzyszenie przy 
współpracy z samorządem 
lokalnym. W związku z tym 
przybliżono zakres działania 
Punktu Porad oraz przedsta-
wiono specjalistów (praw-
nika i psychologa), którzy 
służą wsparciem osobom 
potrzebującym pomocy.   

W trakcie spotkania pre-
lekcję wygłosił m.in. Stani-
sław Grzegorski – Dyrektor 
Wrocławskiego Ośrodka 
Pomocy Osobom Nietrzeź-
wym, który przybliżył istotę 
funkcjonowania Wrocław-
skiego Ośrodka, ponadto 
przekazał informacje doty-
czące realizowanych w nim 

programów dla młodzieży 
gimnazjalnej oraz zaprosił 
zebranych gości do współ-
pracy.  

Pełnomocnik ds. Profilak-
tyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, 
Narkomanii i Uzależnień 
Lekowych Jolanta Guzik 
przedstawiła członków 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych w Prusicach. W 
trakcie spotkania Pani Peł-
nomocnik omówiła zakres 
działań Komisji oraz ofertę 
pomocową skierowaną do 
mieszkańców Gminy.   

W końcowej części spo-
tkania Specjalista ds. pra-
sowo- informacyjnych Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Trzebnicy asp. szt. Iwona 
Mazur omówiła program 
pt. „Bezpieczna wieś”.  Pro-
gram ten był realizowany 
w zeszłym roku na terenie 
Powiatu Trzebnickiego, tak-
że przy ścisłej współpracy z 
poszczególnymi jednostka-
mi samorządowymi. Oma-
wiany projekt miał na celu 
uświadomienie dynamiki 

problemu przestępczości 
wśród nieletnich, jak i do-
rosłych oraz wskazywał na 
formy, które dają możliwość 
zmniejszenia przestępczo-
ści. 

W ramach przygotowanych 
materiałów Stowarzyszenie 
„Aktywni Lokalnie” z Raszo-

wa przybliżyło zakres swojej 
dotychczasowej działalno-
ści oraz działającego w Pru-
sicach Punktu Porad Praw-
nych i Obywatelskich.

Tematyka spotkania, a także 
dodatkowe sugestie, które 
pojawiły się w jego trakcie 
wskazują, że tego typu ini-

cjatywy mogą wnieść wiele 
w zakresie współpracy mię-
dzy samorządem, a Stowa-
rzyszeniem. Z całą pewno-
ścią korzystnie wpłyną na 
zwiększenie świadomości 
obywateli Naszej Gminy, a 
także poszerzą zakres po-
mocy świadczonej na rzecz 
jej mieszkańców. 

Uczestnicy spotkania w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

Joanna Guzik

Gośćmi Honorowymi byli (od lewej) Pan J. Pudłow-
ski, Pan J. Sielowski, Pani M. Błachuta




