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Skuteczny apel naszych
samorządowców!

Prusiczanie wspierają nasze dziedzic
two kulturowe!
Więcej str. 3

Oczyszczalnia w budowie
Więcej str.

traż Miejska to nie

tylko fotoradar

W dniu 2 lutego 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Prusice
samorządowcy powiatu trzebnickiego podpisali apel do Ministra Transportu Sła- Więcej str.11
womira Nowaka w sprawie przyspieszenia procedury przetargowej dotyczącej
budowy drogi ekspresowej S-5. Miejsce podpisania apelu nie było przypadkowe, gdyż to właśnie włodarz Prusic Igor Bandrowicz był inicjatorem tej akcji.
Więcej str.

itness nie tylko dla kobiet

Ligotka ma
pierwszego
„Orzełka”

Rozmowa z jednym z mieszkańców
naszej gminy zainspirowała mnie do Więcej str. 14
napisania tego artykułu. Zapytał mnie
czy tness, który gmina buduje w Zespole Szkół w Prusicach, będzie dostępny tylko dla kobiet i czy on będzie
mógł z niego korzystać. Oczywiście
wyjaśniłem mu, czym jest budowana Więcej str. 2
przez Gminę inwestycja. Jednakże
uświadomiło mi to, że ważne jest, aby
wyjaśnić mieszkańcom naszej gminy
- jeszcze przed otwarciem naszego
centrum tness - czym będzie i czemu
ma służyć.

Dolpasz z Pucharem
Burmistrza

Więcej str.
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Prusiczanie wspierają nasze dziedzictwo kulturowe
Pod takim hasłem odbył się
sierpnia tegoroczny Festyn Paraﬁalny na Prusickim Rynku. Otwarcia imprezy dokonała Zastępca Burmistrza Kazimiera Rusin wraz z prowadzącym Marianem Kowalskim, witając jednocześnie
nowego Wikariusza Paraﬁi pw. Św. Jakuba w Prusicach Księdza Adama Błaszczyka.

W

związku z tym, iż 15
sierpnia to Święto
Najświętszej Maryi
Panny Zielnej, przed każdą
Mszą Świętą w tym dniu,
można było kupić bukieciki
z ziół sprzedawane przez
wolontariuszy, przygotowane przez Stowarzyszenie
„Uniwersytet III Wieku”
oraz mieszkanki sołectwa
Dębnica.
Dzięki lokalnym przedsiębiorcom oraz wielu mieszkańcom, którzy przekazali
swoje przedmioty, możliwe
było przeprowadzenie licytacji oraz loterii fantowej.
Podczas festynu można
było nabyć cegiełki, których
sprzedaż zapoczątkowana
w 2012 r. trwa nadal, a dochód przekazywany jest na
szczytny cel, jakim jest malowanie Kościoła Św. Jakuba
w Prusicach.
Jedną z atrakcji była moż-

liwość skorzystania z usług
Ośrodka Zdrowia w Prusicach, którego przedstawicielki dokonywały licznych
badań, cieszących się dużym
zainteresowaniem. Każdy
mógł skosztować przepysznych wypieków mieszkanek
gminy, które bezinteresownie przekazały ciasta, aby
wspomóc inicjatywę. Do
ciasta serwowano kawę, herbatę, zaś pod namiotem Stowarzyszenia „Prusiczanin”
czekały potrawy z grilla.
Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie
oraz realizację festynu działały charytatywnie - prowadzący Marian Kowalski
z Marcinowa, jak również
zespoły muzyczne czy lokalni wykonawcy, tacy jak
Ada Maksymowicz z zespołem VictriBells, która
swym przepięknym głosem
wzbudziła ogromne zain-

Młodzi Mieszkańcy Gminy Prusice również
wspierali akcję, poprzez zakup losów na loterii
fantowej

Radna Gminy Prusice Anna Dyjak wygrała
pierwszą licytację. W jej ręce traﬁła szkatułka
na biżuterię za
zł

teresowanie, kapela ludowa „Strupinianie”, zespół
Eventus z Kaszyc Wielkich,
a także najmłodszy wykonawca Kamil Zarentowicz ze
Skokowej.
Jednym z wielu celów Stowarzyszenia „Prusiczanin”
jest wspieranie dziedzictwa
historycznego i kulturowego Gminy Prusice, dlatego
cyklicznie organizowany
festyn parafialny służy ratowaniu Prusickich kościołów.
Po I Festynie Parafialnym w
2012 roku uzyskany dochód
w kwocie 5.700 zł przekazano na projekt remontu dachu
Kościoła Św. Józefa, natomiast dochód z II Festynu
Parafialnego w kwocie 3.300
zł zostanie wykorzystany na
rzecz malowania Kościoła
Św. Jakuba.
Monika Stankiewicz
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Prezes Stowarzyszenia „Prusiczanin” Monika Stankiewicz, Członek Stowarzyszenia „Prusiczanin” Marzena Szustak, prowadzący Festyn Marian
Kowalski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin,
Wikariusz Paraﬁi pw. Św. Jakuba w Prusicach Ksiądz Adam Błaszczyk
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kansen Borówkowy otwarty
Na początku sierpnia w Borówku odbył się I Piknik Borówkowy. Tego dnia został otwarty Skansen Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. To wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców sołectwa oraz przybyłych gości.

W

Borówku, niewielkiej
wiosce liczącej zaledwie 75 mieszkańców,
powstała niezwykła inwestycja, której pomysłodawcami
są: sołtys wsi i Radny Miasta
i Gminy Prusice Czesław Suchacki oraz Łukasz Wójtowicz.
Panowie wpadli na pomysł
zbudowania pierwszego w
tym rejonie Skansenu maszyn
i urządzeń rolniczych. Pomysł
zrodził się pod koniec ubiegłego roku, a sprawy przy jego
realizacji toczyły się bardzo
szybko. Na ten cel zostały pozyskane środki z Gminy Prusice oraz z Powiatu Trzebnickiego. Mieszkańców Borówka
ogarnął „szał skansenowy”.
Każdy szukał eksponatów u
siebie na podwórku, u sąsiada,
a po niektóre, wyszukane w
Internecie, jeżdżono po całej
Polsce.
Zgromadzone eksponaty
zostały odrestaurowane i odmalowane. Maszyny zostały

ustawione pod wiatą, gdzie
można zobaczyć m.in. pług z
1840 roku, kierat, młockarnie
z lat 30 XX wieku, kopaczkę
do ziemniaków sprzed 150 lat,
przedwojenne chomąta, siewniki, żniwiarki, obsypywaczki
do ziemniaków, śrutowniki do
zboża oraz wyposażenie domu,
tj. maselnicę, nieckę do wyrabiania ciasta na chleb, nosidło
do wody i inne. Co najważniejsze, każda maszyna jest sprawna i mogłaby pracować w polu.
Teren Skansenu Maszyn
i Urządzeń Rolniczych w
Borówku tworzą „Chata Borówka”, ogrodzony teren oraz
wiata, pod którą znajdują się
zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze. Jest to wspaniały
efekt wielu godzin wspólnej
pracy mieszkańców Sołectwa
Borówek.
Po kilku miesiącach ciężkiej
pracy, w sobotni upalny dzień,
tj. 3 sierpnia, tuż przed godz.
12 na teren skansenu wjechali

Osoby, które włączyły się w aktywną pomoce
w realizacji celu otrzymały podziękowanie od
Organizatorów

Kilka minut po godz.
na teren Skansenu wjechali zaprzyja nieni przyjaciele z
„Retro - traktor”

zaprzyjaźnieni miłośnicy starych traktorów z „RetroTraktor” z Obornik Śląskich. To
znak, że nadszedł historyczny,
długo oczekiwany dzień, uroczyste otwarcie skansenu.
Impreza rozpoczęła się korowodem zabytkowych traktorów, pojazdów oraz motocykli. Korowód przemierzał
trasą Borówek – Skokowa. Dla
chętnych biorących udział w
korowodzie czekały wozy, na
których można było przejechać trasę wraz z organizatorami, a przejażdżce przygrywała
kapela ludowa „Trzy Dęby” z
Borówka.
Uroczystość otwarcia ściągnęła tłumy, wśród zaproszonych gości znalazł się Członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, Dyrektor Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszard Czerwiński a także
burmistrz Prusic Igor Bandrowicz z członkami Rady Miasta
i Gminy, Starosta Trzebnicki
Robert Adach i inni.
Jedyny taki obiekt na Dolnym Śląsku
Oficjalne otwarcie odbyło
się poprzez przecięcie splecionej w warkocz słomy za
pomocą sierpa. Przecięcia
dokonali: Czesław Suchacki,
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew
Ziomek, Burmistrz Miasta i
Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin, członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Włodzimierz Chlebosz oraz
Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert Adach. Wszyscy
jednogłośnie podkreślali, że są
pod wielkim wrażeniem tego,
czego tak mała wieś, jaką jest
Borówek, dokonała. Włodzimierz Chlebosz w swojej wypowiedzi podkreślił, że zrobi
wszystko, aby wieś Borówek
wraz ze Skansenem została
wpisana na mapę turystyczną
Dolnego Śląska.
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ukasz Wójtowicz, Czesław Suchacki, Zbigniew Ziomek, Igor Bandrowicz, Kazimiera Rusin, Włodzimierz Chlebosz, Robert Adach i Stanisław
Chmielewski dokonują oﬁcjalnego otwarcia
Przyszedł czas na wysłuchanie legendy o Borówku,
której autorką jest Julia Saja.
Autorka przedstawiła ją na
scenie, ale każdy będzie mógł
się z nią zapoznać, ponieważ
została oprawiona i zawisła w
Chacie Borówka. Marszałek,
Włodzimierz Chlebosz wręczył dziewczynce upominek.
Następnie na scenie wystąpiły
zespoły ludowe: „Strupiniane”
ze Strupiny, „Dyszel” ze Żmigrodu oraz gospodarze - kapela
ludowa „Trzy Dęby” z Borówka. W międzyczasie odbywały
się konkursy ekologiczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nagrody zostały ufundowane
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Konkurs plastyczny „Żyję
ekologicznie segreguję śmieci”
1. Julia Lewandowska
2. Adam Adach
3. Maja Tyrała
„Konkurs wiedzy rolniczo –
ekologicznej”
1. Jan Susłowicz
2. Natalia Wilk
3. Julia Lewandowska
„Młody rolnik- ekolog na
medal”:
1. Karol Kołtko
2. Aleksandra Serdyńska
3. Radosław Szymczyszyn
„Konkurs wiedzy na temat
rolnictwa ekologicznego i
znajomości przepisów BHP”:
1. Wiesława Anioł

2. Andrzej Podrygajło
3. Wiesława Dawidowicz
Na uczestników imprezy
czekała niespodzianka, którą
było przedstawienie dawnego sposobu młocki zboża za
pomocą cepów. Następnie,
poprzez wialnie, było oddzielane zborze od plew. W
przedstawieniu wzięli udział
mieszkańcy, którzy swojego
czasu pracowali w czasie żniw
takim sposobem: Maria Suchacka, Władysław Suchacki
oraz Stanisław Chmielewski.
Została uruchomiona jedna z
maszyn – śrutownik. W programie nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych. I Piknik
Borówkowy oraz otwarcie
skansenu zakończyła zabawa
taneczna do białego rana.
Miejscowość B orówek
wzięła również udział w konkursie Odnowi Wsi Dolnośląskiej w kategorii Najpiękniejsza wieś Dolnośląska.
Wśród 44 wsi startujących
została wyróżniona zajmując
4 miejsce.
Skansen dwukrotnie odwiedziła Telewizja Wrocław
- w maju, kiedy tak naprawdę wszystko dopiero zaczęło
powstawać oraz tuż po otwarciu. O skansenie można przeczytać także w gazecie „Wiadomości Dolnośląskie”. Tę
niezwykłą inwestycję odwiedzają goście zagraniczni – w
ostatnim czasie byli to goście
z Ukrainy, Litwy, Francji.

Dalsze plany….
Budowa Skansenu Maszyn
i Urządzeń Rolniczych oraz
Chaty Borówka to dopiero
początek zamierzonego celu.
Na jesień planowana jest
kolejna inwestycja, dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w kwocie 20,
000zł. Ma na celu utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej (ścieżka zmysłów,
zestawy interaktywne, tablice
edukacyjne). Zamontowane
także zostaną ławeczki, kosze
na śmieci i stojaki na rowery.
Dzięki temu będzie możliwość na zorganizowanie lekcji
przyrodniczo-historycznej na
świeżym powietrzu dla uczniów
i nauczycieli szkół z terenu Gminy Prusice i nie tylko.
W niedalekiej przyszłości
ma powstać świetlica wiejska
z boiskiem wielofunkcyjnym
oraz mini zoo, w którym będą
żywe zwierzęta przekazane przez
miejscowych gospodarzy.
Mieszkańcy po wielkim
otwarciu nie spoczęli na laurach. Dalej rozbudowują,
planują i organizują imprezy.
14 września br. odbędzie się
„Dzień pieczonego ziemniaka”,
na który serdecznie zapraszają.
Nie zabraknie atrakcji i z pewnością mieszkańcy spróbują
czymś nowym zaskoczyć
przybyłych gości.
Katarzyna Wójtowicz
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Budynek zkoły w trupinie dostał „drugie życie”
Szkoła w Strupinie była najstarszą szkołą w naszej gminie. Budynek stojący przy kościele para alnym najpierw był szkołą ewangelickiej, zaś po II wojnie światowej został przekształcony na szkołę podstawową. Wykształciła wiele pokoleń
mieszkańców okolicznych wiosek naszej gminy.
Po reformie edukacyjnej w 1999r. w budynku
mieściło się gimnazjum,
które zost ało następnie
zlikwidowane, a uczniów
przeniesiono do Zespołu
Szkół w Prusicach. Budynek
przez wiele lat stał nieużytkowany, co bardzo martwiło
mieszkańców Strupiny, którzy spędzili w nim wiele lat
swojego dzieciństwa.
Ówczesne władze gminy kilkakrotnie próbowały
sprzedać budynek wraz z
przylegającym do niego terenem, jednak nie znalazł
się żaden chętny kupiec. W
końcu po wielu interwencjach zarówno mieszkańców,
jak i radnych, nie tylko ze
Strupiny, pojawił się pomysł
zagospodarowania na nowo
dawnej szkoły.
W marcu 2012 roku został
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego wniosek
pn. „Edukacja przedszkolna
szansą na sukces Twojego
dziecka” o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W
uzasadnieniu wniosku zwrócono uwagę na to, iż wiek
przedszkolny jest jednym
z najważniejszych okresów
edukacyjnych w życiu każdego dziecka. To w tym czasie kształtuje się osobowość
dziecka, uczy się ono zachowań społecznych, zdobywa
nowe umiejętności i wiedzę,
a także przygotowuje do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie.
Na terenie Gminy Prusice znajdowało się do tej pory
jedno prywatne przedszkole
„Calineczka” mieszczące się
w Prusicach oraz jeden punkt
przedszkolny „Orlik” w miejscowości Skokowa. Wniosek
na utworzenie punktu przedszkolnego w Strupinie uzyskał
pozytywną opinię w Urzędzie
Marszałkowskim, dzięki czemu Gmina Prusice otrzymała
dofinansowanie w wysokości

230 tys. zł.
W budynku rozpoczął się
trwający kilka miesięcy gruntowny remont pomieszczeń
w celu przystosowania ich do
wszelkich wymogów, jakie
powinien spełniać tego typu
obiekt użyteczności publicznej. W salach została położona
nowa instalacja elektryczna,
zostało wykonane ogrzewanie,
kanalizacja; odremontowano
sufity, ściany i podłogi. Remont
objął także łazienki, które uległy całkowitemu przerobieniu.
Ostatecznie powstały: sala
zabaw dla dzieci, sala edukacyjna, szatnia, łazienka oraz
pokój nauczycielski. Po renowacji pomieszczenia nabrały
nowego blasku, można odnieść
wrażenie, że nigdy wcześniej
nie było w środku tak ładnie,
jak dziś.
Dnia 6 maja 2013r. pierwsze dzieci w wieku od 3 do
5 lat rozpoczęły nowy etap
swojego życia w Punkcie
Przedszkolnym w Strupinie. Dzieci znajdują się pod
fachową opieką wykwalifi-

Podczas remontu wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych
oraz drogę do szkoły i przystanku

Jedno z pomieszczeń przeznaczonych na ﬁlię
Gminnej Biblioteki Publicznej
kowanych pedagogów, logopedy i psychologa. Bawią się,
uczą oraz mają zapewnione
smaczne posiłki. Wszystkie
pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne do
tego celu meble oraz zabawki. Należy wspomnieć, że
przedszkole, prowadzone w
systemie 5 –godzinnym, jest
całkowicie bezpłatne.

W z w i ą z ku z t y m , ż e
Punkt Przedszkolny zajmuje jedynie parter budynku,
w celu lepszego jego wykorzystania, na piętro od
1 września 2013r. zostanie
przeniesiona filia Szkoły
Podstawowej w Piotrkowicach, która do tej pory
mieściła się w Raszowicach.
Tamtejsze pomieszczenia
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Dzieci podczas zajęć w Punkcie
Przedszkolnym w Strupinie
były bardzo małe i nie zapewniały odpowiedniego
komfortu nauki dla dzieci. Po
przeprowadzce do dyspozycji
dzieci będzie 7 przestronnych
i odnowionych pomieszczeń
oraz łazienka. Również plac
przy głównym wejściu do
szkoły został przebudowany.
Dawniejsza nierówna nawierzchnia złożona z kamieni

i ziemi została zastąpiona asfaltem.
Dodatk ow o z o s t a n i e
przeniesiona biblioteka,
która do tej pory była zlok a l i z ow an a w bu dy n ku
wchodzącym w skład zabudowań dworskich. Na
jej przeniesienie zdecydowano się przede wszystkim
ze względu na panujące - w

dotychczasowej lokalizacji
- warunki. Zgromadzone
liczne zbiory książek były
przechowywane w sali bez
ogrzewania, w której panowała wilgoć. Teraz w odnowionych pomieszczeniach
w szkole, książki będą
składowane w odpowiednich dla nich warunkach.
Poza tym budynek szkoły
posiada podjazd dla osób
niepełnosprawnych, co na
pewno ułatwi dojście do
biblioteki. Także dzieci z
mieszczącej się na piętrze
szkoły podstawowej będą
miały bezpośrednią możliwość wypożyczenia potrzebnych im lektur. Może
umiejscowienie biblioteki
w tym samym budynku co
szkoła, spowoduje, że dzieci będą częściej i chętniej z
niej korzystały. Podczas zajęć nauczyciele będą mogli
prowadzić różnego typu akcje
zachęcające do czytania książek i odkrywania zawartych
w nich historii.
Wszystkie te działania podjęte przez Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza niezmiernie cieszą
mieszkańców Strupiny.
Miło jest popatrzeć, jak stojący przez wiele lat jako pustostan piękny budynek, stopniowo „wraca do życia”. Znów
słychać śmiechy dzieci, co
świadczy, że są zadowolone
ze swojej szkoły.
Miejmy nadzieję, że w
przyszłości uda się jeszcze
przywrócić ład na dawnym
boisku mieszczącym się przy
szkole. Może z czasem zostaną tam wydzielone przestrzenie, w których znajdzie się
plac zabaw dla przedszkolaków oraz boiska dla starszych
dzieci. Na to zarówno mieszkańcy, jak i przede wszystkim
dzieci, z utęsknieniem czekają i liczymy, że w niedługim czasie się doczekają.
MS
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Oczyszczalnia ścieków
w Pietrowicach Małych w budowie
Budowa oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych będzie kosztowała Gminę Prusice ponad ,4 mln zł, zgodnie z
podpisaną umową przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. Inwestycja została do nansowana z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 200 – 2013.

P

race budowlane w Pietrowicach Małych rozpoczęły się już w lipcu
br. i jak wynika z umowy z
generalnym wykonawcą, potrwają do końca I kwartału
2014 roku.
– Inwestycja, którą buduje
gmina wpłynie na poprawę
jakości ochrony środowiska
w Gminie Prusice – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz,
dodając: – Obecnie projektowana jest dodatkowa sieć
kanalizacyjna w drugiej,
największej miejscowości
w obrębie aglomeracji prusickiej - w Skokowej. Sieć ta
zostanie włączona również
do oczyszczalni ścieków w
Pietrowicach Małych. W
międzyczasie przygotowywany jest projekt, który
zostanie złożony do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska dotyczący włączenia mieszkańców aglomeracji prusickiej do istniejącej
sieci wybudowanej przez
firmę Skanska. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
końcowy użytkownik będzie
mógł przyłączyć się do sieci
za 10% wartości inwestycji,
gdzie koszt takiego przyłącza
waha się od 2 tys. zł do 8 tys.
zł ( w zależności od długości
odcinka przyłącza).
Burmistrz podkreśla także,
że gmina będzie starała się o
dofinansowanie na budowę
przydomowych oczyszczalni
ścieków. – Mieszkańców wsi
i sołectw nie włączonych do
sieci zachęcamy do zgłaszania swoich akcesji w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Prusice – zaznacza włodarz Gminy, dodając: – W momencie, gdy do

Gminy zgłosi się spora liczba
mieszkańców zainteresowanych budową oczyszczalni
ścieków w miejscowościach,
które nie będą miały dostępu do oczyszczalni ścieków
w Pietrowicach Małych,
Gmina złoży duży wniosek o
dofinansowanie na tego typu
inwestycje do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007- 2013. Burmistrz
Prusic zapewnia, że nie poprzestanie na realizacji tego
dużego zadania i już przygotowuje dokumentację
projektową, której celem będzie włączenie do sieci ka-

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicz wraz z Zastępcą Kazimierą Rusin na
placu budowy oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

Oczyszczalnia ścieków w trakcie budowy
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nalizacyjnej kolejnych miejscowości. Zwraca również
uwagę, że Unia Europejska
bardzo mobilizuje nas do
przeprowadzania inwestycji
mających wpływ na ochronę
środowiska. W tym właśnie
gospodarz Gminy upatruje
szanse na pozyskanie kolejnych dużych środków europejskich.
DL
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kuteczny apel naszych samorządowców!
W dniu 2 lutego 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Prusice samorządowcy powiatu trzebnickiego
podpisali apel do Ministra Transportu Sławomira Nowaka w sprawie przyspieszenia procedury przetargowej dotyczącej
budowy drogi ekspresowej S-5.

Samorządowcy powiatu trzebnickiego apelują do Ministra Transportu o przyspieszenie procedury przetargowej budowy drogi S

M

iejsce podpisania apelu nie było przypadkowe, gdyż to właśnie
włodarz Prusic Igor Bandrowicz był inicjatorem tej akcji.
– Wszyscy wiedzieliśmy,
ze budowa S-5 może rozpocząć się w 2014 r., dlatego
zależało nam, aby procedura przetargowa została
przeprowadzona jeszcze w
tym roku. Chcieliśmy uniknąć opóźnień związanych z

odwołaniami w procedurze
przetargowej - dodaje Burmistrz Prusic.
Apel okazał się skuteczny,
ponieważ procedura przetargowa rozpoczęła się jeszcze w tym roku.
Pierwszy jej etap, związany z budową drogi ekspresowej s-5 z Wrocławia do
Korzeńska, został zakończony.
O budowie drogi ekspre-

sowej S-5 można było usłyszeć w większości ogólnopolskich mediów. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, która prowadzi
inwestycję, planuje przeznaczyć na blisko 50 kilometrowy odcinek ok 2.5 mld zł.
Dolnośląski odcinek
Wrocław – Korzeńsko został podzielony na 3 zadania. Budową każdego z nich
zainteresowane są firmy

Wizualizacja „węzeł Prusice”
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oraz konsorcja z Hiszpanii,
Włoch, Czech i Turcji.
Wykonawcy, którzy zgłosili się do postępowania,
zostaną ocenieni przez powołaną w tym celu komisję.
Pod uwagę będzie brane
doświadczenie w realizacji
tego typu inwestycji oraz
cena. Najlepsi zostaną dopuszczeni do końcowego
etapu.
Planowo przetarg ma się

ródło: GDDKiA

zakończyć najpóźniej na
początku 2014 roku, a realizacja zadania potrwa niespełna 3 lata.
Dla mieszkańców naszej
gminy to bardzo ważna i
długo oczekiwana inwestycja. W Gminie Prusice,
o czym już wielokrotnie
informowaliśmy, zaplanowane są dwa zjazdy z S-5,
pierwszy tuż przed Prusicami (jadąc drogą krajową nr

5 od Trzebnicy), a drugi na
wysokości wsi Dębnica.
Budowa drogi S-5 z pewnością wpłynie na zwiększenie atrakcyjności naszej
gminy, a dobra komunikacja
ze stolicą Dolnego Śląska,
zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania swoich
firm w Kamiennogórskiej
Strefie Ekonomicznej, która
znajduje się w Prusicach.
DL

Wizualizacja „węzeł Krościna”

ródło: GDDKiA
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itness nie tylko dla kobiet

Rozmowa z jednym z mieszkańców naszej gminy zainspirowała mnie do napisania tego artykułu. Zapytał mnie
czy ﬁtness, który gmina buduje w Zespole Szkół w Prusicach, będzie dostępny tylko dla kobiet i czy on będzie
mógł z niego korzystać. Oczywiście wyjaśniłem mu, czym jest budowana przez Gminę inwestycja. Jednakże
uświadomiło mi to, że ważne jest, aby wyjaśnić mieszkańcom naszej gminy - jeszcze przed otwarciem naszego
centrum ﬁtness - czym będzie i czemu ma służyć.

N

azwę „Centrum Fitness” używam nie bez
znaczenia, gdyż dostałem od urzędu plenipotencje, aby ogłosić konkurs na
nazwanie naszego centrum.
Propozycje nazw proszę
przesyłać na adres mailowy
Burmistrza naszej gminy
i.bandrowicz@prusice.pl.
Dodam tylko, że niektóre są
już zarezerwowane, ponieważ równolegle trwa konkurs na facebooku.
Jak ktoś kiedyś powiedział, każdy dzień naszego
życia jest prezentem, więc
wykorzystajmy go do treningu. Taki też jest zamysł
budowanej przez gminę
inwestycji. Fitness będzie
znajdował się w Zespole
Szkół w Prusicach i będzie
czynny codziennie oprócz
niedzieli, od godziny 8 aż
do 22. W godzinach przedpołudniowych będzie do
dyspozycji uczniów Zespołu Szkół, natomiast po
godzinie 15 będzie do dyspozycji mieszkańców naszej
gminy. Szkoła dysponuje
dużym parkingiem, więc na
pewno nie będzie problemu z zaparkowaniem auta.

Szkoła zacznie żyć popołudniami. Na potrzeby obiektu zostaną zaadoptowane
sale, które były częściowo
lub nie były wcale wykorzystywane. W taki sposób powstaną nowoczesne
trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni prawie 400
metrów kwadratowych, które
doskonale posłużą zarówno
do prowadzenia WF przez
nauczycieli naszej szkoły, jak i
popołudniami dla miłośników
zdrowego stylu życia. Będzie
także profesjonalna szatnia, a
po ćwiczeniach będzie można
skorzystać z sauny.
W obiekcie będzie można
ćwiczyć indywidualnie na sali
przeznaczonej do ćwiczeń siłowych i kardio. Codziennie
organizowne będą także zajęcia grupowe. W zależności od
zapotrzebowania, będzie można skorzystać z zajęć takich
dyscyplin, jak: aerobic, zumba,
step reebok, indor cycling czy
joga. Nad wszytkimi zajęcią
będą czuwać profesjonalnie
przeszkoleni instruktorzy GOKiS.
Obiekt fitness, który najprawdopodobniej zacznie
działać już od listopada, ma

Centrum Fitness w trakcie prac remontowych

nie tylko integrować mieszkańców naszej gminy, ale także służyć i promować zdrowy
styl życia. Ma także być alternatywą dla młodzieży, która

chce poprawić swoją kondycję w imię hasła „w zdrowym
ciele zdrowy duch”. Ma być
też szansą dla tych, którzy
nie kochają sportu, ponie-

waż będzie miejscem ogólnodostępnym, gdzie będzie
można przyjść i miło spędzić
czas. Zapraszamy wszystkich
(nie tylko kobiety) do wy-

próbowania obiektu, a także
do udziału w konkursie na
nazwę prusickiego centrum
fitness.
WW

Nowy obiekt będzie nie tylko integrował mieszkańców naszej Gminy, ale
także służył i promował zdrowy styl życia
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Czyn społeczny w nowej odsłonie
Już od paru lat zauważa się zwiększoną aktywność mieszkańców naszej Gminy. Działania te, to przede wszystkim powstawanie nowych stowarzyszeń, powstanie partnerstwa lokalnego, reaktywowanie zespołów ludowych
oraz wiele inicjatyw społecznych takich oddolnych.

W

iąże się to z tym, że
kilka lub kilkanaście
osób wyznacza sobie
cel i dąży do jego realizacji. W
Gminie istnieją możliwości
wsparcia takich działań. Jest
to przede wszystkim coroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
wieloletni program ochrony
zabytków, pomoc pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w pisaniu wniosków o środki
zewnętrzne, wsparcie merytoryczne i finansowe GOKiSu
w imprezach organizowanych
przez poszczególne sołectwa,
a także pomoc organizacyjna ZGKiM w Prusicach.
Instrumentem inicjującym i
wspomagającym jest również
funkcjonujący od 2009 r. fundusz sołecki.
Burmistrz prowadzi systemową politykę wsparcia
wszelkim inicjatywom społecznym.
Do tej pory przykładami
takich działań są:
• coroczne przeznaczanie
środków dla organizacji pozarządowych;
• wsparcie finansowe i organizacyjne przy imprezach
okolicznościowych w poszczególnych sołectwach (w
roku 2013 r. zorganizowano
już w 15 miejscowościach:
pikniki, biesiady i inne imprezy plenerowe);
• uruchomienie Skansenu
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku;
• dążenie do nadania charakteru sportowego dla Gminy
poprzez poprawę infrastruktury sportowej (renowacje
boisk sportowych, budowa
Orlików – Skokowa i Pawłów Trzebn., Orzełek – w
Ligotce);
• remont chodnika w miejscowości Budzicz - z inicjatywy
działającego tam Stowarzyszenia wykonany został projekt chodnika. Mieszkańcy
zadeklarowali nieodpłatną
pracę przy rozbiórce płytek,

a także możliwość wykorzystania do tego celu ich sprzętu. Jest deklaracja, że inspektorzy nadzoru wykonają
swoją pracę za symboliczne
kwoty. Pozyskano również
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ok.
60 % inwestycji.
Obecnie podjęte zostały
działania mające na celu sformalizowanie tak podejmowanych inicjatyw. Trwają także
przygotowania, aby opracować projekt uchwały dot.
inicjatywy lokalnej, ustalającej zasady postępowania w
celu uzyskania wsparcia dla
mieszkańców, którzy są czynnie zaangażowani w rozwój
swojego miejsca zamieszkania. Uchwała będzie zawiera-

ła tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację
zadania publicznego.
W ramach inic j at y w y
lokalnej mieszkańcy będą
mogli przyjść z pomysłem
na realizację konkretnego
przedsięwzięcia i zadeklarować współudział w jego realizacji. Współudział może
polegać na świadczeniu
pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub
rzeczowych. Świadczeniem
pieniężnym będą mogły
być np. wpłaty na rachunek
gminy, które będą przeznaczone na realizację danego
przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być
na przykład dokumentacja
budowlana wykonana na

wszechnianie tradycji narodowej;
• pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• edukacja, oświata i wychowanie;
• działalność w sferze kultury
fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w
miastach i wsiach, porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
W związku z powyższym

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice we współpracy
z Regionalnym Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu
organizuje spotkania oraz
warsztaty w celu opracowania uchwały o inicjatywie
lokalnej. Kolejnym krokiem
będzie poddanie projektu
uchwały konsultacjom społecznym. Mieszkańcy będą
mogli wnosić uwagi, a następnie dokument trafi do
Rady Miasta i Gminy celem
uchwalenia. Przewidujemy,
że już w przyszłym roku będzie można współpracować
z samorządem gminnym na
ustalonych zasadach i wypada tylko działać.
M.Z.

Spotkanie w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w sprawie inicjatyw oddolnych
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zlecenie mieszkańców, która
posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w
konkursie podczas festynu
czy ławki do parku zakupione przez inicjatorów.
Zakres zadań, które mogą
być realizowane poprzez inicjatywę lokalną, określony
został w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, która określiła
obszary działania:
• budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upo-
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traż Miejska to nie tylko fotoradar
Straż Miejska w Prusicach działa już od pięciu lat, realizując zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych, jak
również z regulaminu Miasta i Gminy Prusice. Obecnie zatrudnionych jest sześciu strażników. W tym roku został zakupiony samochód, przez co straż mogła rozszerzyć swoje działania na teren całej gminy. Dwuzmianowy system pracy
oraz patrole piesze i samochodowe, w tym także w czasie weekendów oraz imprez okolicznościowych, podniosły bardzo
bezpieczeństwo i porządek w naszej gminie.

W

ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy wzrost zaufania
mieszkańców Gminy Prusice
do naszej straży, ponieważ coraz więcej ludzi zgłasza się do
niej z różnorakimi problemami. Każde zgłoszenie zarówno
telefoniczne, jak i osobiste jest
sprawdzane i zostaje podjęta
jak najszybsza interwencja.
Najczęstsze zgłoszenia dotyczą zanieczyszczania środowiska i tworzenia dzikich
wysypisk. Od początku roku
było ich już ponad 13. We
wszystkich sprawach zostały
podjęte interwencje, prawie
ze stuprocentowym wykryciem winowajcy. Wobec
sprawców zostały wyciągnięte
konsekwencje. Były to przede
wszystkim nakazy uprzątnięcia terenu. W najbardziej drastycznych przypadkach zostały
nałożone mandaty karne.
Następną, najczęstszą przyczyną zgłoszeń, szczególnie
teraz w okresie wakacyjnym,
są porzucone psy i koty, wałęsające się psy oraz nieprawidłowo przetrzymywane
zwierzęta – 8 zgłoszeń. W
wielu przypadkach udaje się
odnaleźć właściciela zwierzęcia i przeważnie kończy się
to pouczeniem danego delikwenta. Natomiast gdy zwierzę jest bezdomne, zgłaszamy
taki przypadek do lekarza
weterynarii i zwierzak zostaje umieszczony w schronisku.
Patrole naszych strażników
ujawniają również wiele nieprawidłowości związanych z
utrzymaniem czystości i porządku na posesjach prywatnych, jak również należących
do instytucji państwowych.
Często właściciele zapominają
o tym obowiązku, który dotyczy nie tylko śmieci, ale również ogólnego stanu i wyglądu
posiadłości. Zachwaszczenie
działek, rozpadające się ogrodzenia, sypiąca się elewacja,
która może zagrażać zdrowiu

Zlikwidowane wysypisko śmieci
w miejscowości Kopaszyn

Właściciela tych śmieci nie było trudno zlokalizować,
gdyż wraz ze śmieciami wyrzucił swoje dokumenty

i życiu - w tych przypadkach
straż podejmowała interwencję 23 razy.
Kolejnym problemem, z
którym boryka się nie tylko
gmina Prusice, jest picie alkoholu w miejscach publicznych.
Najczęściej są to tereny przed
sklepami , które prowadzą
sprzedaż art. monopolowych.
Wielokrotnie nasi funkcjonariusze musieli interweniować
w tego typu sprawach, upominając i pouczając zarówno
spożywających alkohol, jak i

byli współorganizatorami
„Dnia Dziecka” oraz uczestniczyli w „Dniach Prusic”, gdzie
przygotowali wiele gier i zabaw
edukacyjno-sprawnościowych
dla dzieci. Stoisko straży w tych
dniach cieszyło się niesłabnącą
popularnością, o czym świadczyły tłumy dzieci przed jej
namiotem. Każdy uczestnik
zabawy otrzymał upominek, a
zwycięzcy konkursów bardzo
atrakcyjne nagrody. Wiele z
tych gadżetów, które były rozdawane dzieciom zostało wy-

właścicieli sklepów, gdzie zaistniała dana sytuacja. Sprzedający alkohol powinni pamiętać, że jeśli takie incydenty
będą się powtarzać, nie tylko
otrzymają mandat karny, ale
również może zostać im odebrane pozwolenie na sprzedaż
tego artykułu.
Pracownicy SM Prusice nie
tylko czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem w naszej
gminie. Włączają się też czynnie w różnorodne imprezy
okolicznościowe. W tym roku

Straż Miejska podczas III Dni Prusic prowadzi konkursy dla najmłodszych
ze znajomości znaków ruchu drogowego
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konane własnoręcznie przez
pracowników straży miejskiej.
Starając się, aby w gminie
panował ład i porządek, straż
ściśle współpracuje również z
wieloma instytucjami i organizacjami gminnymi, jak np.:
z referatem ochrony środowiska, zakładem komunalnym,
strażą pożarną, policją w Prusicach oraz poza gminnymi: z
policją w Trzebnicy i Żmigrodzie oraz strażami miejskimi z Trzebnicy i Wrocławia.
Wrocławska straż miejska

uatrakcyjniła ostatnią prusicką imprezę, jaką był „Jarmark
Cysterski”, przysyłając do nas
patrol konny. Strażnicy - pan
Zbigniew Golonka na karym
koniu Solaris oraz pan Zbigniew Dopierała na gniadym
koniu San North - pięknie się
prezentowali na prusickim
rynku, chętnie odpowiadali
na wszelkie pytania „małych”
i „dużych” zainteresowanych.
Każdy mógł także zrobić sobie zdjęcie przy przepięknie
ubranym koniu oraz sprawdzić, jak wyglądają Prusice z
wysokości końskiego siodła.
Działalność straży miejskiej w ostatnim czasie została rozbudowana. Strażnicy
nie koncentrują się jedynie
na ustawianiu fotoradarów,
ale podejmują inne działania
mające na celu m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa w naszej Gminie, podejmują interwencje, prowadzą
postępowania w sprawie likwidacji dzikich wysypisk
śmieci, a także podejmują
działania prewencyjne poprzez angażowanie się w organizację ważnych wydarzeń
dla Gminy Prusice.
Strażnicy mają nadzieję, że
również współpraca z mieszkańcami Gminy Prusice będzie
układać się coraz lepiej, co da
wymierne efekty w postaci
większego bezpieczeństwa i
spokoju w naszej rozwijającej
się gminie. Już można zauważyć, że jest coraz mniej chuligańskich wybryków oraz jest
o wiele spokojniej na prusickich ulicach. Telefon straży
zarówno stacjonarny, jak i
komórkowy oraz nasi strażnicy są cały czas do dyspozycji
każdego zgłaszającego się do
nich petenta.
Liczymy na dalszy wzrost
zaufania naszej gminnej społeczności do straży miejskiej w
Prusicach oraz na jeszcze bardziej ścisłą współpracę .
A.Kiepul
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III Dni Prusic
w obiektywie

Hip Hop Festiwal, Biała Sobota w Ośrodku Zdrowia, przedbiegi dla dzieci i młodzieży,
III Ogólnopolski Bieg
Grubasów, II Bieg Samorządowców, III Bieg Trzech Wież, koncert Tomasza Kowalskiego FBB, III Rodzinny
Rajd Rowerowy, II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej „ o Domini”, sceniczna prezentacja organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Prusice, koncert zespołu No Pesos to tylko niektóre z wielu atrakcji, które miały
miejsce podczas III Dni Prusic w dniach
3 czerwca
3 roku na Rynku w Prusicach.

Festiwal Hip Hopowy określono mianem „Święta Młodzieży w Prusicach”, gdyż zgromadził kilkutysięczną publiczność z całej Polski
Tłumy młodzieży przybyły
na I Festiwal Hip Hopowy do Prusic

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz podziękował Marszałkowi
Rafałowi Jurkowlańcowi za przyznane do tej pory dotacje unijne, które wpłynęły na nowoczesny rozwój naszej Małej Ojczyzny
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Na starcie III Biegu Trzech Wież stawiło się

13

biegaczy z Polski i zagranicy. Najlepszy okazał się IUKH MCHUK M KOLA

Przed biegami Grubasów, Samorządowców i głównym
III Biegiem Trzech Wież odbyły się przedbiegi dla dzieci i młodzieży

Gościem III Dni Prusice był Mistrz Europy Federacji WBO Maciej Zegan
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Marszałek Rafał Jurkowlaniec wystrzelił START III
Biegu Trzech Wież

Burmistrz Igor Bandrowicz wręcza medal najmłodszemu uczestnikowi III Rodzinnego Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez
Stowarzyszenie „Bike Family Team”
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Gwiazdą sobotniego wieczoru był zwycięzca I edycji
„Must be the music” Tomasz Kowalski z zespołem FBB

W niedzielę na prusickiej
scenie wystąpił trzebnicki
zespół No Pesos na czele
z Piotrem Zdybkiem

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w integracyjnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Prusiczanin”
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igotka ma pierwszego „Orzełka”
Podczas zebrania wiejskiego w dniu 5 września 2012 roku mieszkańcy sołectwa igotka podjęli jednogłośnie decyzję,
że priorytetową inwestycją dla ich miejscowości jest budowa boiska wielofunkcyjnego.

Tablica pamiątkowa

Nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy będzie aktywnie wykorzystywany nie tylko przez Sołectwo Ligotkę

W

sobotę 27 lipca 2013
roku spełniło się ich
marzenie. Nastąpiło
wówczas uroczyste otwarcie
długo wyczekiwanej inwestycji, w którym udział wzięli
Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz,
Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Zbigniew Ziomek,
Radny Marian Radzik, Sołtys
sołectwa Ligotka Andrzej Butrak oraz wielu mieszkańców.
Nowo powstałą inwestycję
poświęcił ks. Adam Błaszczyk
- nowy wikariusz w parafii św.
Jakuba Apostoła w Prusicach.
Powstałe w Ligotce boisko
jest wielofunkcyjne, z na-

wierzchnią syntetyczną – poliuretanem, o powierzchni
880 m kw. przeznaczone jest
do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa.
Boisko do piłki nożnej i do
piłki ręcznej zostało wyposażone w bramki o wielkości 3
x 2 m i siatki do bramek. Boisko do „małej” piłki nożnej
zostało wyposażone z kolei w
bramki o wielkości 1,8 x 1,2
m i siatki do bramek. Na boisku do piłki siatkowej i tenisa zostały postawione słupki
i siatki. Natomiast na boisku
do piłki koszykowej obręcz,
tablica i konstrukcja do koszykówki.

W ramach inwestycji powstał również chodnik wraz
ze stojakami na rowery oraz
ławki ze śmietnikiem na
odpadki stałe. Projektantem
boiska wielofunkcyjnego w

www.prusice.pl

mniejszych sołectw, czyli takich, które nie posiadają żadnej infrastruktury sportowej.
W trakcie Pikniku Rodzinnego poza otwarciem boiska
wielofunkcyjnego, nie zabrakło także wydarzeń sportowych, takich jak: Turniej
Dwójek Piłkarskich oraz Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej. Odbył się również blok
rozrywkowy dla najmłodszych, jak i wiele konkursów
dla dorosłych oraz zabawa
do białego rana, wspólnie z
zespołem Ramires.
Monika Stankiewicz

Uroczystego otwarcia nowego obiektu sportowego dokonali Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, wikariusz ks. Adam Błaszczyk,
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, Radny
Miasta i Gminy Prusice Marian Radzik oraz sołtys wsi Ligotka Andrzej
Butrak

Marzenia się spełniają,
o czym przekonali się Mieszkańcy Ligotki
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Ligotce był Wojciech Hercuń,
zaś wykonawcą – firma „BUDMEL”. Całkowita wartość inwestycji to 271 707,00 zł.
Gmina Prusice złożyła
wniosek o dofinansowanie

zrealizowanej inwestycji do
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istniej możliwość uzyskania dotacji w wysokości
33% kosztów kwalifikowalnych. Projekt jest w trakcie
weryfikacji.
Pan Michał Syrnik Radny
Miasta i Gminy Prusice jest
jednym z pomysłodawców
budowy Orzełków w naszej
Gminie. Jak sam dodaje –
Orzełki to tak naprawdę nasz
autorski projekt, który narodził się podczas rozmowy z
Panem Burmistrzem. Jest
to idealne rozwiązanie dla
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owe wyposażenie w świetlicach wiejskich
Świetlice wiejskie w Jagoszycach, Dębnicy, Wilkowej oraz Pększynie, a także OSP w Skokowej zostały wyposażone w meble, sprzęt RT oraz sprzęt AGD w ramach realizowanego przez Gminę Prusice projektu pod tytułem
„Wyposażenie 4 świetlic wiejskich i remizy strażackiej. Działanie to ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej
społeczności w Gminie Prusice. Inicjatywa ta została doﬁnansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W

2012 roku Gmina
Prusice wyposażyła
11 świetlic wiejskich
w potrzebny sprzęt – meble,
urządzenia AGD i RTV. Dzia-

łanie było realizowane i dofinansowane w ramach „Małych Projektów” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Idąc w tym kierunku władze Gminy postanowiły w
2012 roku złożyć kolejny
wniosek, tym razem na wyposażenie 4 świetlic wiejskich i jednej remizy strażackiej. Udało się po raz kolejny
otrzymać dofinansowanie na
tego typu działanie w ramach
„Małych Projektów” z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
– Meble, sprzęt AGD czy
sprzęt RTV to rzeczy, których najbardziej i najczęściej potrzeba w świetlicach
wiejskich – podkreślają
jednogłośnie sołtysi dodając: Niektórych urządzeń
nie posiadamy w swoich za-

W świetlicy wiejskiej w Skokowej
brakowało patelni elektrycznej, którą
Gmina Prusice zakupiła z projektu unijnego

sobach, zaś inne nie nadają
się do użytku. W związku z
tym, bardzo się cieszymy, że
istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z pieniędzy unijnych na najpotrzebniejsze sprzęty służące
społeczności lokalnej.
W marcu 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz
ze Skarbnikiem Konradem
Buczkiem podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
umowę na realizację projektu pod nazwą „Wyposażenie
4 świetlic wiejskich i remizy
strażackiej celem pobudzenia aktywności społeczności
lokalnej w Gminie Prusice”.
W ramach realizowanego

Do świetlicy wiejskiej w Jagoszycach zakupiono

projektu został zakupiony
sprzęt do świetlic wiejskich:
w Jagoszycach – meble - stoły
i krzesła tapicerowane, Dębnicy – sprzęt AGD – lodówka
chłodnicza i kuchenka elektryczna oraz RTV – telewizor,
Wilkowej – sprzęt AGD – lodówka chłodnicza oraz patelnia elektryczna, Skokowej
– patelnia elektryczna i Pększyna - szafki kuchenne, zlewozmywak, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny,
mikrofalówka, warnik do
wody oraz termos do wody.
– Zawsze marzyłam, aby
w świetlicy wiejskiej znajdującej się w OSP w Skokowej była patelnia elektryczna. Bardzo się cieszę,
że udało nam się otrzymać

ten sprzęt, gdyż na pewno
ułatwi on funkcjonowanie
świetlicy, głównie podczas
okolicznościowych wydarzeń, a także imprez – podk reśla sołtys Skokowej
Anna Korzeniowska.
Gmina Prusice projekt
realizowała od października 2012 do sierpnia 2013
roku.
Wartość całkowita projektu to 28963,14 zł, z czego
kwota wydatków kwalifikowalnych to 23 547,27 zł,
a wartość dofinansowania,
które Gmina otrzymała z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 18
837, 23 zł.
Dorota Leń

krzeseł tapicerowanych

Prusicki system
gospodarowania odpadami

N

owy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada, że
zmniejszeniu ulegną ilości
śmieci oddawanych na składowisko.
Od 1 lipca 2013 r. odpady
biodegradowalne, odpady
zmieszane oraz pozostałości
po sortowaniu odpadów trafiają do Regionalnej Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie uzyskuje
się z nich maksymalny odzysk surowców.
Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne musi złożyć
do Urzędu Gminy deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany da-

nych określonych w deklaracji np.: ilości mieszkańców,
segregacji lub jej braku, adresu - należy w ciągu 14 dni
od nastąpienia zmian - złożyć
tzw. „zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji”.
Dziś opłata naliczana jest
za osoby zamieszkujące daną
nieruchomość. Oznacza to,
że nie płacimy za osoby za-
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meldowane, a które np. wyjechały za granicę, czy uczą się
lub mieszkają poza domem.
Płacimy za osoby, które rzeczywiście przebywają w danej
nieruchomości, czyli wytwarzają odpady.
Już dziś zostali ujęci w systemie, Ci którzy do tej pory
uchylali się od obowiązku
podpisania umów za odbiór

śmieci.
Wstępne koszty przypadające na mieszkańca zostały
określone na podstawie dotychczasowych ilości wytwarzanych odpadów i kosztów
ich zagospodarowania we
wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, tzw. Regionalnych
Instalacjach Przetwarzania

Odpadów Komunalnych.
Mamy nadzieję, że z czasem
staniemy się świadomymi
konsumentami, a ilość produkowanych przez nas śmieci
ulegnie zmniejszeniu, dzięki
czemu opłaty utrzymają się
przynajmniej na tym samym
poziomie lub się zmniejszą.
Dla prawidłowego funkcjonowania systemu, musimy
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zbudować Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Koszty
inwestycji muszą być również
uwzględnione w wysokości
miesięcznej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, co także narzuca
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jest stała - miesięczna, bez
względu na ilość indywidualnie wytworzonych odpadów.
Jednak musimy pamiętać, że
ogólna ilość wytworzonych
w gminie odpadów ma już
wpływ na wysokość miesięcznej opłaty. Gdy wzrośnie
ilość śmieci, to wzrosną koszty wszystkich procesów niezbędnych do zagospodarowania odpadów komunalnych
(tj. segregacja, transport,

odzysk, przetwarzanie odpadów). A przede wszystkim
koszt oddawania odpadów
zmieszanych na składowisko
- to one są najdroższe. Oddanie 1 tony odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych to ponad 400 zł,
a przecież należało doliczyć
do tego koszty transportu,
utrzymania sprzętu oraz pracę osób odpowiedzialnych
za zbiór odpadów. Dlatego
też zależy nam i zachęcamy
wszystkich do segregacji odpadów i zmniejszania ilości
odpadów zmieszanych.
Wszystkie zebrane opłaty
od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych tj. od przedsiębiorców
czy z budynków użyteczności
publicznej - mogą być przeznaczone wyłącznie na kosz-

ty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi. Nie mogą pokrywać innych zadań i działań gminy. Ale również w
przypadku, gdy rzeczywiste
koszty funkcjonowania systemu będą wyższe, aniżeli
określone na dzień dzisiejszy - gmina nie będzie mogła pokrywać brakujących
kwot ze swojego budżetu,
będą musiały natomiast
wzrosnąć stawki opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Mamy nadzieję jednak, że z miesiąca
na miesiąc stanie się dla nas
codziennością wyrzucanie
śmieci do odpowiednich
pojemników czy worków.
JAK NALEŻY UISZCZAĆ
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI?
Pierwszą opłatę należy uiścić
bez wezwania do dnia 10
sierpnia 2013 r. (jest to opłata
za okres 2 miesięcy)
Kolejne terminy wnoszenia
opłat za okres 2 miesięcy to:
• Do 10 listopada 2013 r.
• Do 10 stycznia 2014 r.
• Do 10 marca 2014 r.
• Do 10 maja 2014 r.
• Do 10 lipca 2014 r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać na specjalny
rachunek bankowy Gminy
Prusice Nr konta 43 9583
0009 0200 1300 2002 0160
Właściciele nieruchomości
muszą sami zapewnić sobie
odpowiednie pojemniki na
odpady zmieszane, natomiast
worki do segregacji zapewnia

Gmina poprzez firmę odbierającą odpady komunalne,
działającą na terenie Gminy
Prusice. Jedynie przedsiębiorcy i budynki użyteczności publicznej muszą samodzielnie
zapewnić sobie zarówno pojemniki na odpady zmieszane, jak i worki do segregacji.
Obowiązujące stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Prusice
Za odbiór odpadów segregowanych - 8 zł/ osobę miesięcznie
Za odbiór odpadów niesegregowanych- 16 zł/osobę miesięcznie
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach
niezamieszkałych

ZA ODBIÓR ODPADÓW
NIESEGREGOWANYCH
7,35 zł – 60 l
13,40 zł – 110 l
14,70 zł - 120 l
29,40 zł - 240 l
134,20zł – 1100 l
610 zł – 5 m3
854zł - 7 m3
1220zł - 10 m3
ZA ODBIÓR ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
3,70 zł- 60 L
6,70zł- 110L
7,35zł- 120 L
14,70 zł- 240 L
61 zł- 1 m3
67,10 zł- 1100 L
91,5 zł- 1,5 m3
183 zł- 3 m3
305 zł- 5 m3
427 zł- 7 m3
610 zł- 10 m3

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PRUSICE- ROK 2013
2013
BORÓW
BORÓWEK
BRZEŹNO
BUDZICZ
CHODLEWKO
DĘBNICA
GĄSKI
GOLA
GÓROWO
JAGOSZYCE- ŁĘGÓW
KASZYCE WIELKIE
KOPASZYN
KOSINOWO
KROŚCINA MAŁA
KROŚCINA WIELKA
LIGOTA STRUPIŃSKA
LIGOTKA
PAWŁÓW TRZEBNICKI
PĘKSZYN
PIETROWICE MAŁE
PIOTRKOWICE
PRUSICE
RAKI
RASZOWICE
SKOKOWA
STRUPINA
ŚWIERZÓW
WILKOWA
WSZEMIRÓW
ZAKRZEWO
BUDYNKI WIELORODZINNE

Sierpień
13
13
13
13
13
20
20
13
6
13
20
13
13
13
20
6
20
20
6
6
6
2
6
6
6
6
13
13
20
6
2,9,16,23,30

14
14
14
14
14
9
14
14
9
14
14
14
14
14
9
9
14
14
9
9
9
14
9
9
9
9
14
14
14
9
9

Wrzesień
10
10
10
10
10
17
17
10
3
10
17
10
10
10
17
3
17
17
3
3
3
6
3
3
3
3
10
10
17
3
6,13,20,27

11
11
11
11
11
13
11
11
13
11
11
11
11
11
13
13
11
11
13
13
13
11
13
13
13
13
11
11
11
13
13

Październik
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
15
11
15
9
8
9
1
11
8
9
15
9
8
9
8
9
8
9
15
11
1
11
15
9
15
9
1
11
1
11
1
11
4
9
1
11
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
15
15
1
1
4,11,18,25
11

Listopad
12
12
12
12
12
19
19
12
5
12
19
12
12
12
19
5
19
19
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
19
5
5,8,15,22,29

13
13
13
13
13
8
13
13
8
13
13
13
13
13
8
8
13
13
8
8
8
5
8
8
8
8
13
13
13
8
8

Grudzień
10
10
10
10
10
17
17
10
3
10
17
10
10
10
17
3
17
17
3
3
3
6
3
3
3
3
10
10
17
3
6,13,20,27

11
11
11
11
11
13
11
11
13
11
11
11
11
11
13
13
11
11
13
13
13
11
13
13
13
13
11
11
11
13
13

ODPADY ZMIESZANE
- POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI
ODPADY ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY
Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są w ciągu 24h na tzw. „ZGŁOSZENIE” pod nr Tel.
+48 71 31 21 571 (WodNiK) lub +48 71 33 75 100 (WPO
Alba S.A.) e-mail: gminaprusice.wpo@alba.com.pl
Dodatkowo mobilna zbiórka odpadów komunalnych w Gminie Prusice:
2 razy w roku:
• odpady wielkogabarytowe (w tym meble)
• odpady rozbiórkowe i budowlane
• zużyte opony
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1 raz na 2 miesiące:
• przeterminowane leki i chemikalia

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – WRZESIEŃ 2013 r.
16 września

BORÓW, BORÓWEK, BRZEŹNO, BUDZICZ, CHODLEWKO, JAGOSZYCE- ŁĘGÓW, GOLA, KOPASZYN, KOSINOWO, KROŚCINA MAŁA, ŚWIERZÓW, WILKOWA

17 września

SKOKOWA

18 września

STRUPINA, SUCHA, ZAKRZEWO

20 września

GÓROWO, LIGOTA STRUPIŃSKA, PĘKSZYN, PIOTRKOWICE, PIETROWICE MAŁE, RAKI, RASZOWICE

23 września

DĘBNICA, KROŚCINA WIELKA, KASZYCE WIELKIE, LIGOTKA, PAWŁÓW TRZEBNICKI, WSZEMIRÓW

24 września

PRUSICE
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Ż

S

zanowni mieszkańcy
w wyniku przeprowadzenia II przetargu na
świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Prusice wyłoniono wykonawcę, którym jest konsorcjum firm WPO ALBA S.A.
Wrocław oraz Usługi Komunalne WODNIK Sp. z o. o.
Trzebnica.

I ORM C

Przypominamy, że to właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Prusice, zobowiązani są do
ich wyposażenia w pojemniki
służące do zbierania odpadów komunalnych, o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów. Pojemniki mają
zostać rozmieszczone przy
nieruchomości, której służą.
Właściciele zobowiązani są

do zagwarantowania dostępu
(z zewnątrz) do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, w celu opróżnienia pojemników lub do wystawienia ich przed nieruchomość w dniu wywozu w
poszczególnych miejscowościach. Informujemy, że firma świadczy swoje usługi od
wczesnych godzin rannych
tj. godziny 6, dlatego zaleca
się wystawienie pojemników

D

MI ZK

lub worków przeznaczonych
do zbiórki odpadów segregowanych przed godz. 6 rano w
dniu odbioru odpadów.
W miesiącu wrześniu przeprowadzona zostanie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
jak również zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
pochodzących z gospodarstw
domowych. Zbiórka obejmuje głównie stare meble i sprzęt
AGD. Odpady należy wysta-

17

C

wiać przed posesję w terminach
podanych w harmonogramie,
na chodniku lub przy kontenerach (w przypadku wspólnot
mieszkaniowych), w miejscu
nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek
odpadów na pojazdy.
Na przełomie września i
października zostanie również zorganizowana zbiórka
odpadów tj.:
• Przeterminowane leki lub

chemikalia
• Odpady budowlane i rozbiórkowe
• Zużyte opony
• Zużyte baterie i akumulatory
O czasie i terminie zbiórek
zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie przez Urząd oraz firmę
wywozową.
Róża Popielarz
Anna Cieśla

ak segregować śmieci w Gminie Prusice!
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Prusice ponownie opanowane przez Rycerzy
Prusicki Rynek już po raz drugi miał zaszczyt być współorganizatorem imprezy o charakterze średniowiecznym.
Rok temu zrewitalizowany Ratusz i wybrukowana płyta rynku idealnie nadają się na tego typu okazje. Odgłos
kopyt końskich na granitowej kostce wywołuje nietuzinkowe emocje.

W

spółorganizatorami tego widowiska,
oprócz Gminy Prusice, była także Lokalna Grupa
Działania, która przeznaczyła
na ten cel 30 tys., a Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy przekazało zaś około 7 tys.
Przygotowania ruszyły
bladym świtem. Pan Tomasz
Szydełko - rolnik z Krościny
Małej - przywiózł słomę, aby

Po ceremonii wszyscy rycerze przemaszerowali na
rynek, gdzie Burmistrz Igor
Bandrowicz, po oficjalnym
otwarciu i powitaniu wszystkich zgromadzonych, przekazał symbolicznie klucz do
miasta na ręce Pana Adama
Domanasiewicza. Prowadzeniem całej imprezy był wspaniale wczuwający się w rolę
nie tylko strojem, ale i całą

profesjonalistów, którzy
zadbali o każdy szczegół tej
inscenizacji, zwłaszcza o bezpieczeństwo osób znajdujących się na Rynku.
Do aranżacji Rynku dopasowały się lokalne Stowarzyszenia. Wspaniale
prezentowała się zagroda
wraz z żywym inwentarzem,
zrobiona przez Partnerstwo
„Wspólnie dla Gminy Prusice
W zagrodzie przygotowanej przez Partnerstwo było
można spróbować kaszy
gryczanej, wypiekanego tradycyjnie chleba z masłem
czosnkowym oraz miodu
prosto z plastra pszczelego.
Z chaty obok wydobywał
się bardzo apetyczny zapach
„ziemniaczków z parnika”
przygotowanych przez Stowarzyszenie „ Aktywni z
Pawłowa Trzebnickiego”.
Obawę czy podejść budziły
jednak stojące obok dyby i
szubienica, mimo to zwyciężała pokusa i chętnych nie
brakowało. Członkowie Stowarzyszenia zapewniali Nas,
że jeśli będziemy grzeczni,
to nie zrobią nam krzywdy.

Wielki niepokój wzbudzała Jama Czarownic ze
Stowarzyszenia „Pozytywnie Nakręceni z Wszemirowa”. Jednak pozory mylą i
okazało się, że są to bardzo
sympatyczne czarownice
z Sołtys Dorotą Olszańską
na czele, częstujące łakociami. Chwaliły się swoimi
miotłami, na których przyleciały na Prusicki Rynek,
dlatego zaproponowałam,
że po imprezie mogą zostać
i posprzątać. Odparły: „O
nie, nie, już jesteśmy bardzo
spóźnione i musimy lecieć”.
W przygotowanych domkach można było spotkać
wielu uzdolnionych rzemieślników lepiących z gliny, zobaczyć ręcznie szyte
maskotki oraz spróbować
wiele ciekawych i smacznych rzeczy.
Dla wszystkich wystawców zorganizowano konkurs na najciekawsze stoisko. Komisja trzyosobowa
w składzie: przewodnicząca
Katarzyna Jarczewska, Dorota Leń i Ewa Pietrzak,
przechadzając się od stoiska

Pasowanie na rycerzy przez Pana Adama
Domanasiewicza i ks. Adama Błaszczyka
do stoiska, wydała werdykt.
Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie „Leśna Oaza” z
Rościsławic, drugie miejsce
Stowarzyszenie „Koniczyna”
z Morzęcina Małego, trzecie

zaś przypadło „Wiosce rycerskiej” z Taczowa Małego.
Swój namiot miała również
Straż Miejska z Prusic, która
zaprosiła gościnnie Straż
Miejską z Wrocławia, pięknie

Stowarzyszenie Aktywni z Pawłowa Trzebnickiego zbijają konstrukcję swojej chaty
nadać Rynkowi średniowiecznego animuszu. Mieszkańcy
Pawłowa Trzebnickiego zbijali
konstrukcję swej chaty.
Rozstawiano domki dla
osób przedstawiających rzemiosło artystyczne i lokalne
przetwory. Całe wydarzenie
zaczęło się od Mszy Świętej
rycerskiej odprawionej przez
Ks. Adama Błaszczyka w Kościele Św. Jakuba, gdzie miało
miejsce pasowanie na rycerzy. Tego, jakże niecodziennego wydarzenia, dokonał
doktor Adam Domanasiewicz, wybitny chirurg pracujący w Trzebnickim szpitalu.

konferansjerką Pan Henryk
Bagiński ze Żmigrodu.
Wiele emocji przysporzyły
również pokazy broni palnej
z epoki średniowiecza. Duże
wrażenie wywarły wystrzały z armaty, ze względu na
ogromny huk. Siła wystrzału
była tak duża, że powodowała przemieszczanie się armaty. Widownia obserwowała
czy przypadkiem nie została
uszkodzono kamienica. W
niektórych autach zaparkowanych w pobliżu rynku włączały się alarmy. Na szczęście
pokaz był przygotowany
przez prawdziwych

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz przekazał uroczyście Rycerzom klucz do Miasta
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Bractwo Rycerskie przedstawiło zapierającą dech w piersiach
rekonstrukcję napadu Tatarów na Prusice

prezentującą się na koniach.
Dodatkowymi atrakcjami
były dmuchany zamek, basen
z kulami oraz trampoliny.
Dla lubiących wyzwania
było możliwe wejście na wieżę ratusza po krętych, liczących 145 stopni, schodach.
Widok z góry wynagradzał
wysiłek i można było podziwiać nie tylko wydarzenia, jakie się działy na dole, ale także piękną panoramę okolic.
Nie zabrakło atrakcji muzycznych. Na scenie zaprezentowały się Zespół Ludowy

19

Kolejną inscenizacją była walka o serce wybranki, podczas
której kobieta z widowni wzdychała z rozmarzenia

„Strupinianie”, zespół młodzieżowy Freedom, Eventus,
Etnovo oraz gwiazda wieczoru Castle Dreams.
W programie nastąpiła
również zmiana. Zamiast pokazu grupy akrobatycznej z
ogniami, miał miejsce występ
grupy Ekspresja z Obornik
Śląskich, która zaprezentowała się przed gwiazdą wieczoru
i została nagrodzona gromkimi brawami zgromadzonej
publiczności.
KT

Prezentowane były różne sztuki walk rycerskich, takiejak np. walki wręcz

Niespotykany i jakże
piękny pokaz z szablą
zaprezentowała bardzo
młodziutka i utalentowana Ada Domanasiewicz,
która zamiłowanie do
epoki średniowiecza
odziedziczyła po tacie

Z dużą uwagą słuchano o tym, ile warstw ubrań
musiał założyć rycerz przygotowując się do walki.
Na własnej skórze mógł się przekonać o tym Bartosz
Kurzepa, który został wytypowany do tego zadania
przez Burmistrza
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W zagrodzie przygotowanej przez Partnerstwo Gminy Prusice było
można spróbować kaszy gryczanej, wypiekanego tradycyjnie chleba z
masłem czosnkowym oraz miodu prosto z plastra pszczelego
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Świerzów i Kopaszyn już niedługo połączy chodnik!

Jedną z inwestycji będących w trakcie przygotowywania do realizacji w Gminie Prusice jest budowa chodnika łączącego Kopaszyn ze Świerzowem, który ma być wykonany w tym roku wzdłuż drogi powiatowej nr 13330D Prusice – Oborniki Śląskie.

Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace, których celem jest budowa chodnika
łączącego dwie wsie w naszej Gminie: Kopaszyn - Świerzów

W

szystko zaczęło się
od zebrania wiejskiego w dniu 29
listopada 2012 r., w którym
oprócz mieszkańców obu
miejscowości, uczestniczyli Starosta Trzebnicki
Pan Rob er t Adach oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Pan Igor Bandrowicz. Podczas zebrania
przedstawiciele samorządów zadeklarowali, że budowa chodnika zostanie

wykonana przy współfinansowaniu 50%÷50%
przez Powiat i Gminę. Zarząd Dróg Powiatowych w
Trzebnicy zgromadził już
dokumentację projektową, obejmującą przedmiar
robót wraz z kosztorysem
inwestorskim na wykonanie
przedmiotowego zadania.
Chodnik ma być wybudowany od początku Kopaszyna, aż do końca Świerzowa,
czyli ok. 1,6 km. Zgodnie

z przedmiarem robót, zostanie on wykonany z mieszanki grysowo-żwirowej
asfaltowej. Łącznie z chodnikiem zostaną zamontowane studzienki ściekowe
oraz przepusty rurowe pod
zjazdami. Zgodnie ze sporządzonym kosztor ysem
realizacja zadania będzie
kosztować prawie 467 tys.
złotych. Jednak bezpieczeństwo mieszkańców jest
warte każdych pieniędzy.

Należy nadmienić, że mieszkańcom obu miejscowości
zależy na jak najszybszym
zrealizowaniu zadania. Na
drodze powiatowej łącząca
Prusice z Obornikami Śląskimi jest bardzo duży ruch
samochodowy, a co za tym
idzie chodniki są tutaj niezbędne.
Sołtys Kopaszyna Tomasz Kowalczyk zwraca
uwagę, że budowa chodnika wpłynie bardzo po-

Prusicki budżet obywatelski

zytywnie na życie mieszkańców Kopaszyna i
Świerzowa. – Wielokrotnie
dochodziło tutaj bowiem do
niebezpiecznych wypadków
z udziałem pieszych. Dzięki chodnikowi zwiększy się
przede wszystkim ich bezpieczeństwo, co sprawi, że
rodzice nie będą martwili
się o dzieci idące na przystanek autobusowy. Poza
t y m Kopaszy n z e Św ierzowem połączył się już w

ciągu drogi powiatowej poprzez powstałe domy jednorodzinne.
Nowy chodnik przyczyni
się do bezpieczniejszego
ruchu zarówno pieszego,
jak i samochodowego, dlatego tak ważna jest dla nas
ta inwestycja i mamy nadzieję, że zostanie wykonana jeszcze w tym roku.
MS

Budżet obywatelski jest to część budżetu samorządu terytorialnego, najczęściej budżetu miasta, w ramach którego wydzielana jest kwota przez Radę Miasta kwota, która jest przeznaczana na wszelakie inicjatywy i projekty inwestycyjne
zgłaszane indywidualnie przez mieszkańców poszczególnych miejscowości.

M

ieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji
corocznie uczestniczą
w publicznych spotkaniach
podczas, których prowadzona jest dyskusja i negocjacje
nad zgłaszanymi projektami.
Realizacja przyjętych podczas
dyskusji zadań do realizacji
jest monitorowana.
Utworzenie budżetu obywatelskiego poprawia komunikację mieszkańców z władzami, którzy mogą wpływać
na podejmowane przez nich
decyzje i mogą zasugerować
realizację najważniejszych
dla nich potrzeb. Mieszkańcy
mają szansę poznać wszelkie
trudności i przeszkody napotykane przez władzę przy róż-

nych działaniach. Poza tym
obywatele poprzez możliwość
wpływu na podejmowane decyzje chętniej angażują się w
sprawy swojej społeczności,
co wpływa na polepszenie
ich warunków życiowych
oraz zwiększenie tolerancji i
zrozumienia miedzy różnymi
grupami mieszkańców.
Zgodnie z ustawą z dnia 20
lutego 2009r. o funduszu sołeckim Rada Gminy w roku poprzedzającym rok budżetowy
podejmuje decyzję w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie gminnym. Wciąż jest
wiele gmin, które nie podjęły
decyzji u utworzeniu funduszu
sołeckiego.

Nasza gmina była jedną z
pierwszych, w których rada
przyjęła taką uchwałę. Została
ona uchwalona dnia 30 czerwca 2009 r. i tym samym wyodrębniono w niej po raz pierwszy fundusz sołecki w budżecie
gminnym na 2010 rok.
Wysokość funduszu sołeckiego zależy od dochodów
bieżących gminy oraz ilości
mieszkańców w danej miejscowości. Wnioski dotyczące przeznaczenia środków
z funduszu sołeckiego na
przyszły rok w poszczególnych
wsiach są składane do 30 września bieżącego roku.
Wcześniej Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice spotyka się z
mieszkańcami podczas zebrań
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wiejskich omawiając wspólnie
zgłaszane przez nich wnioski
dotyczące wykorzystania przysługujących im środków. W
ramach funduszu sołeckiego
najczęściej jest zakupywane
wyposażenie do świetlic, zakup kosiarek, urządzenia na
plac zabaw, elementy małej
architektury i zieleń do urządzenia przestrzeni publicznych, część pieniędzy jest
przeznaczana na opiekunów
świetlic oraz kosiarzy, a także
paliwo i niezbędne rzeczy do
kosiarek. Te środki pozwalają
mieszkańcom poszczególnych miejscowości zadbać o
tereny zielone.
Poza tym corocznie większość wiosek rezerwuje część

pieniędzy sołeckich ok. 1 tys.
zł. Po ilości pikników i imprez okolicznościowych widać jak sprawdza się udział
mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Mieszkańcy sami chętnie organizują
pikniki, które doskonale
wpływają na integrację oraz
rel a c j ę m i ę d z y lu d ź m i.

Fundusz sołecki to nic innego jak budżet obywatelski,
który pozwala mieszkańcom
decydować o tym na jaki cel
chcą przeznaczać środki dostępne dla nich.
Dużą zaletą funduszu sołeckiego jest to, że gmina może
odzyskać 30% wydanych
środków.
MS

Zebranie w sprawie funduszu społecznego w
Piotrkowicach
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Gdzie nowe drogi? Gdzie nowe chodniki?
Najważniejsze i najbardziej oczekiwane przez mieszkańców są inwestycję infrastrukturalne. Drogi i chodniki to przede
wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych użytkowników, a także zmotoryzowanych uczestników ruchu
drogowego. Jest to też aspekt poprawy estetyki poszczególnych miejscowości przy budowie nowych ciągów pieszych
i drogowych.

B

iorąc p o d uwagę te
wszystkie argumenty Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz zdaje sobie sprawę
z tego, że w XXI w. wszyscy
mieszkańcy powinni mieć
zapewnione odpowiednie
warunki komunikacyjne.
Takie, które w innych krajach UE są już standardem.
– C el j est taki aby w
możliwie jak najkrótszym
ter minie podnieś ć standard dróg g minnych i
mam tu na myśli przede
wszystkim te drogi gminne, które prowadzą do
g osp o d ar st w d omow y ch
– podkreśla Burmistrz
Igor Bandrowicz. Gmina
Prusice w ostatnim czasie w yremontowała p onad kilometrowy odcinek
drogi z miejscowości Górowo do Cegielni.
– To b a r d z o w a ż n a i
oczekiwana od w ielu lat
inwestycja. Mieszkańcy Cegielni mają teraz
u ł at w ioną komunikac j e
z w ł a sz c z a w okresi e j e sienno- zimowym- dodaje Anna D yjak R adna

Miasta i Gminy Prusice z
miejscowości Górowo.
Mieszkańcy Wilkowej
niedługo pojadą asfaltem
Gmina Prusice od 3 lat
systematycznie zabiega o
dofinansowanie budowy
dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
L o k a l ny c h c z y l i z t z w.
„schetynówki”. Przypominamy, że w pierwszym roku
kadencji 2010-2014 dofinansowana została droga
Skokowa – Piotrkowice, w
drugim droga we Wszemirowie, a w tym roku do dofinansowania zakwalifikowała się droga w Wilkowej.
Już niedługo mieszkańcy
będą mogli korzystać z ponad 1,5 km drogi asfaltowej, który będzie prowadził
między innymi do świetlicy
wiejskiej. Wartość tej inwestycji przekracza 880 tys. zł.
Gmina Prusice na tą inwestycje przeznaczyła ponad
230 tys zł, pozostałą część
czyli ponad 650 tyś zł gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Przebudowy
Dróg Lokalnych oraz z Tere-

nowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2013 r.
Droga do świetlicy i
Orzełka w Ligotce…
W tym roku Ligotka doczekała się dwóch dużych
inwest yc ji. Pier wsza to
budowa I w Gminie Prusice „Orzełka”, czyli boiska
wielofunkc yjnego z nawierzchni poliuretanowej
zaprojektowanego na wzór
popularnych „Orlików” (o
tej inwestycji można przeczytać na stronie 14). Drugą bardzo ważną inwestycją
jest budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej
oraz do Orzełka. – Szkoda
żeby do tak pięknego boiska
dojazd był drogą gruntową.
Cieszę się, że Burmistrz zdecydował się na remont dojazdu również do świetlicy
– komentuje sołtys Andrzej
Butrak
Jak mówi Burmistrz Igor
Bandrowicz – Te i wiele
innych ważnych inwestycji
udało się wykonać dzięki dobrej współpracy z Radą Miasta i Gminy Prusice.

Budowa drogi dojazdowej do świetlicy i boiska
wielofunkcyjnego w Ligotce
Plany są bardzo ambitne,
projektowane są kolejne
drogi gminne w miejscowościach Krościna Wielka,
Skokowa, Raszowice – Aleksandrowice, Chodlewko,
Górowo i Pawłów Trzebnicki. Początek realizacja tych
inwestycji planowany jest na
2014 rok.
Chodnik przy powiatówce
jeszcze w tym roku…

Nowa droga w Wilkowej powstanie jeszcze w tym roku
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Jeszcze w tym roku ma
być rozstrzygnięty przetarg
na budowę chodnika łączącego miejscowości Kopaszyn – Świerzów oraz remont

drogi powiatowej z Dębnicy przez Krościnę Wielką,
Pększyn do miejscowości
Piotrkowice. To inwestycje
bardzo oczekiwane przez
mieszkańców Gminy Prusice, gdyż wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa oraz komfort jazdy.
Chodnik przy Wojewódzkiej do remontu…
Gmina jest w trakcie projektowania chodnika przy
drodze wojewódzkiej w
miejscowości Skokowa oraz
Strupina. Na inwestycję
Urząd pozyskał dofinanso-

wanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości inwestycji.
Pozwolenie na budowę dla
tych inwestycji ma być na
początku roku 2014. Wykonanie planowane jest również
na 2014 rok.
Władzom Gminy Prusice
bardzo zależy na poprawie
bezpieczeństwa infrastruktury
drogowej, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Prusice, a nowe
drogi i nowe chodniki na to
oczywiście wpłyną.
GRAN
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Czeskie Prusice podbite przez Polskie Prusice
Stowarzyszenie „Bike Family Team” w lipcu 2013 roku wyruszyło w trasę ponad 400 km na rowerze do Prusic w Czechach k/ Pragi po drodze odwiedzając Prusice położone w powiecie złotoryjskim. Do ich grona dołączyła grupa mieszkańców Gminy Prusice, która wyruszyła na podbój Pragi i Prusic autokarem. Wszyscy wspólnie spotkali się w Prusicach
k. Pragi, gdzie zostali bardzo mile przyjęci przez Starostę Frantiska Burianka oraz miejscową społeczność lokalną.

P

rzypomnijmy, że podczas I Dni Prusic w
niedzielę 19 czerwca
2011 roku miało miejsce historyczne wydarzenie dla
Gminy Prusice - uroczyste podpisanie trójstronnej
umowy partnerskiej trzech
miejscowości nazywających
się Prusice. Ten ważny dokument w dwóch językach:
polskim i czeskim podpisali:
z ramienia Prusic w powiecie trzebnickim Burmistrz

podkreślić, że nowy okres
programowania funduszy
europejskich 2014 – 2020
będzie realizował przede
wszystkim projekty składane
w partnerstwach polskich i
zagranicznych. Taka współpraca jak Gminy Prusice z
pozostałymi partnerami to
dobry początek do dalszej interesującej współpracy. – Nie
wiemy, w którym momencie
nowego okresu aplikowania
będą potrzebni nam właśnie

Złotoryję do Prusic w
Czechach
- Pomy sł w y jaz du d o
Czech zrodził się w mojej
głowie. Zacząłem się zastanawiać jak by tu zrobić jakąś fajną wycieczkę, coś nietypowego, coś, co spodoba się
mojej „Bike Family Team”
– opowiadał po wyjeździe
Prezes „Rowerzystów” Tomasz Saladra kontynuując:
– Kiedyś słyszałem, że nasza

czyk, Agnieszka Mikołajczyk,
Roman Mikołajczyk , Renata
Mierzwa, Marta Poprawska,
Piotrek Poprawski, Basia Poprawska , Krystyna Saladra
oraz najmłodszy zawodnik
Maksiu Saladra wyruszyła z
Rynku w Prusicach w długą
drogę do Prusic w Czechach.
Do pokonania rowerzyści
mieli ok. 400 km w trzy dni.
Zapalonych rowerzystów
pożegnał Burmistrz Igor
Bandrowicz, który wspólnie
z nimi przejechał pierwsze
kilometry.
– Trasa rowerzystów przebiegała wśród malowniczych
i jakże wspaniałych widoków. Po drodze nie zabrakło pagórków i podjazdów.
Mimo drobnych zniechęceń
wszyscy członkowie „Bike
Family Team”, przy wspólnym wsparciu, oczywiście
dali radę – opowiadają rowerzyści, dodając – Nie możemy zapomnieć o naszym
serwisie w składzie Basia,
Krysia i Maksiu (kanapeczki,
zdjęcia, wspieranie i prowadzenie nas oraz informowanie na trasie co i jak przed
nami).
Po wyjeździe z Prusic w po-

wiecie trzebnickim w pierwszy dzień na rowerzystów
czekał postój w Prusicach w
powiecie złotoryjskim. Zostali bardzo mile powitani przez
sołtysa ze strażakami, którzy
czekali na nich z kiełbasą
z grilla i upragnioną kawą.
Rowerzyści jednogłośnie
podkreślają, że trzydniowa
wyprawa rowerowa to niesamowite przeżycie, a także
pokonanie swoich rekordów
życiowych. To także szereg
miłych zdarzeń, życzliwość
kierowców na trasie oraz
chwile grozy i drobne incydenty z owadami, na które
antidotum dotarło na czas.
– Jestem pełen podziwu
dla swoich „klubowiczów”
za to, jaką odwagą i samozaparciem wykazali się na
trasie. Spisali się wspaniale
pokonując 407 km ( a nie
jak wcześniej planowane
380km) – opowiada Tomasz
Saladra, dodając: – Były to
trzy dni, 25 godzin na rowerze, pierwsze rekordy na trasach 100 km, 150 km, strome
podjazdy i niebezpieczne
zjazdy drogą 100 zakrętów
śmierci. Myślę, że wszyscy
pobiliśmy swoje rekordy ży-

ciowe nie tylko w długości i
ciągłej jeździe, ale także w
walce psychicznej, bo ona tu
odegrała dużą rolę.
Autokarem do Prusic
przez Pragę
W piątek rano 12 lipca
2013 roku 30 – osobowa grupa na czele z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
Kazimierą Rusin wraz z radnymi, pracownikami urzędu
oraz członkami organizacji
pozarządowych wyruszyła
również do Czech. Ich celem była także kontynuacja
współpracy partnerskiej i
wspólna integracja.
W piątek i sobotę Prusiczanie zwiedzali przepiękną
Pragę, której widoki i zabytki
ich bardzo zachwyciły. Podziwiali wspaniałe kamienice,
ciekawe uliczki, Krzyżykowe
fontanny, interesujące kościoły, Zamek Praski, Hradczany,
ogród różany, Most Karola
oraz Mała Strona tworzą niesamowitą całość.
Najważniejszym punktem
całego wyjazdu była sobotnia wizyta w Prusicach w
powiecie Kostelec koło Pragi.
Mieszkańcy Prusic na czele

Rowerzystów z „Bike Family Team” pożegnał Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz, który przejechał z nimi kilka kilometrów
Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz, z ramienia Prusic w powiecie złotoryjskim
Wójt Gminy Złotoryja Maria
Leśna, a Prusic w Czechach –
starosta Frantisek Burianek.
Celem partnerskiej umowy
była wspólna współpraca i realizacja zadań, którą wszyscy
jednogłośnie chcą realizować.
W związku z tym, w lipcu
tego roku, w celu kontynuowania współpracy, postanowiono odwiedzić naszych
Partnerów w Czechach, a
także zaprosić ich ponownie
do naszych Prusic.
W tym miejscu warto

tacy Partnerzy, jak nasi zaprzyjaźnieni przyjaciele w
Czechach – podkreślała niejednokrotnie Zastępca Burmistrza Kazimiera Rusin.
Na pomysł odwiedzenia
Prusic w powiecie Kostelec
w Czechach wpadł Prezes
Stowarzyszenia Bike Family
Team Tomasz Saladra, chcąc
przeżyć wspaniałą wyprawę rowerową. W jego ślady
poszedł Burmistrz Miasta i
Gminy Prusice Igor Bandrowicz, który podjął decyzję
o wyjeździe grupy z Gminy
Prusice do Czech.
Na rowerze z Prusic przez

Gmina podpisała umowę
partnerską z Prusicami pod
Złotoryją oraz z Prusicami
w Czechach. Kiedy obmyśliłem trasy, złożyliśmy projekt
do Gminy o dofinansowanie
i rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji wyprawy,
a następnie do wyjazdu.
W czwartek 11 lipca 2013
roku kilka minut przed godz.
7 grupa 15 osób Stowarzyszenia „Bike Family Team”
w składzie: Tomasz Saladra,
Dorota Saladra , Andrzej
Saladra, Sylwia Saladra , Zastępca Burmistrza Kazimiera Rusin i Przewodniczący Rady Miasta i GmiGrzegorz Wysopal, Patryk
ny Prusice Zbigniew Ziomek wręczają kosz lokalnych smakołyków StaroWysopal , Grzegorz Mikołajście Frantiskowi Buriankowi
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z Frantiskiem Buriankiem
bardzo mile i serdecznie
przyjęli grupę Prusiczan. Na
pamiątkę w prezencie nasi
Partnerzy otrzymali produkty i smakołyki lokalne z rąk
Wiceburmistrz Kazimiery
Rusin i Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Prusice
Zbigniewa Ziomka. Zastępca
Burmistrza również w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza
zaprosiła starostę na IV Dni
Prusic w 2014 roku.
Frantisek Burianek podziękował za prezenty i podkreślił, że bardzo chętnie skorzystają z zaproszenia i odwiedzą
większą grupą Prusice.
Kilka minut po godz. 17
do Prusic dotarli rowerzyści,

którzy zostali bardzo ciepło
przywitani przez oczekujących na nich Polaków, a także zgromadzonych mieszkańców Prusic.
Wszyscy rowerzyści otrzymali pamiątkowe medale, a
także koszulki przygotowane
przez zagranicznych Partnerów.
Sobotni wieczór to mile
spędzony czas, w przyjaznej
atmosferze, ze wspólną integracją polsko – czeską przy
ognisku.
Niedziela to czas dalszego
zwiedzania Pragi i Skalnego Miasta
Ostatni dzień wyjazdu to
dalsze zwiedzanie Pragi: plac
Wacława, ulica Na Prikopech,

Brama Prochowa, Miejski
Dom Reprezentacyjny, Uniwersytet Karola, Kościół
Tyński, Rynek Starego Miasta z Orlojem, Stare Żydowskie Miasto i na sam koniec
godzinny rejs po Wełtawie.
W drodze powrotnej do Polski zwiedzano jeszcze Skalne
Miasto.
Mamy nadzieję, że wspólna wizyta delegacji z Gminy
Prusice i rowerzystów ze
Stowarzyszenia „Bike Family Team” to dobry akcent
w kontynuowaniu dalszej
współpracy partnerskiej
między Prusicami w powiecie trzebnickim, a Prusicami w powiecie Kostelec
(koło Pragi) w Czechach.
Dorota Leń

W drodze powrotnej zwiedzano Skalne Miasto

Prusice w powiecie złotoryjskim zostały zdobyte
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Ile tak naprawdę kosztują festyny
w Gminie Prusice?

W ostatnich latach w Gminie Prusice jest prawdziwy wysyp festynów i pikników rodzinnych. Imprezy są organizowane
najczęściej przez sołtysów, rady sołeckie, radnych, mieszkańców wsi i stowarzyszenia przy współudziale Gminy Prusice.

L

etnie pikniki to przede
wszystkim doskonała
okazja do integracji
pomiędzy mieszkańcami
swojej wsi. Inicjatywa lokalna w Gminie Prusice
rozwija się w bardzo szybkim tempie. Mieszkańcy
r a z w r o ku na zebraniu
wiejskim decydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Każde sołectwo ma
do dyspozycji od kilku do
kilkunastu tysięcy złotych
rocznie - w zależności od
ilości mieszkańców.
Środki z funduszu przeznaczane są najczęś ciej
na drobne inwestycje,
takie jak zakup tablic
informacyjnych, witaczy,
czy wyposażenia świetlic
wiejskich.
Mieszkańcy w większości
miejscowości zabezpieczają
kwotę ok 1000 zł na organizacje letnich pikników, czy
imprez z okazji Dnia Dziecka lub Mikołajek.
– Organizacji pikników
czy festynów w poszczególnych miejscowościach nie
jest dla nas tak kosztowna,
ponieważ cały niezbęd-

ny sprzęt potrzebny przy
takich przedsięwzięciach
posiadamy w Gminny m
Ośrodku Kultury i Sportu.
Tak naprawę środki sołectwa przeznaczane są na
zakup nagród dla najmłodszych lub opłacenie zespołu
muzycznego – dodaje Igor
B androw i c z Bur mi st r z
Prusic.
Faktycznie nie trudno
zauważyć, że aktywność
mieszkańców gminy znacznie się zwiększyła, a ilość
uczestników zachęca organizatorów do kontynuowania tych dobrych praktyk w
następnych latach.
Czesław Suchacki Radny
Miasta i Gminy Prusice,
a jednocześnie sołtys Borówka współorganizował
w ostatnim czasie I Piknik
Borówkowy, i jak dodaje jest
dumny z mieszkańców swojej, którzy bardzo aktywnie
brali udział w wydarzeniach
Borówkowych.
Jak podkreślają organizatorzy z innych miejscowości ważnym elementem jest
sponsoring przedsiębiorców
i mieszkańców, którzy nie-

Na piknikach rodzinnych największymi atrakcjami dla najmłodszych są dmuchańce

rzadko przeznaczają własne
środki aby wspomóc organizatorów.
Burmistrz Prusic Igor
Bandrowicz podsumowuje
– nie byłoby pikników gdyby nie było na nich ludzi.
Organizujemy je bo cieszą
się dużym zainteresowaniem.
Poniżej przedstawiamy
fotorelacje z kilu imprez organizowanych tego lata.

Piknik Rodzinny w Raszowicach zgromadził nie tylko
mieszkańców wsi, ale przyjaciół z innych Sołectw

W Raszowicach mieszkańcy zbudowali altanę, grilla i zrobili parkiet kamienny

Górowa dzięki amﬁteatrowi ma doskonałe miejsce na
spotkania integrujące wieś
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Kurtyna wodna
na prusickim
Rynku

T

egoroczne wakacje obfitowały w tropikalny upał.
Wyraźnie widać to było na chodnikach - w miejscach nasłonecznionych praktycznie nie było ludzi.
Wszyscy szukali schronienia, przemykając pod drzewami czy w okolicach cieni, rzucanych przez budynki. Nieznośna aura spowodowała, że Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z komendantem straży
Gminy Prusice Andrzejem Wolski, podjął decyzję o tym,
aby ustawić na Prusickim Rynku kurtynę wodną, dzięki
której można było zaznać ochłody. W upały wiele osób
korzystało z orzeźwiającej mgiełki, wśród nich zauważyliśmy wielu turystów odwiedzających w tym czasie nasze miasteczko. Strumień wody sprawił frajdę szczególnie
najmłodszym, którzy wykorzystali go do zabawy.
Koszty utrzymania kurtyny są niewielkie, dziennie jest
to kilka złotych. Wynika to z małej ilości wykorzystywanej do tego celu wody.
Monika Stankiewicz

FOTO: KURIER TRZEBNICKI

Odpoczywali nad morzem

Jedną z wakacyjnych atrakcji, jaką zaproponował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, był wyjazd na
kolonię nad morze do miejscowości Grzybowo. Z wypoczynku skorzystały 34 osoby, które wyjechały pod opieką
Renaty Cybulskiej-Kaczałko, Doroty Niemczury, Joanny Bąk i Sandry Szyszki.

U

budowle oraz pomysły na
zabawy dla najbardziej kreatywnych. Bliskość obiektu
sportowego „Orlik” pozwoliła na wykorzystanie każdej wolnej chwili na uprawianie różnych dyscyplin
spor tow ych, takich jak:
siatkówka, koszykówka,
piłka nożna. Dużym zainteresowaniem cieszył się
także żywiołowy taniec,
któr y tr wał przysłowiowo „do utraty tchu”. I tak
zmę czeni f izycznie, a le
szczęśliwi wracaliśmy do
pensjonatu na spoczynek.
Organizatorzy kolonii
d z i ękuj ą z a te goro c z ny
wspaniały wypoczynek.
GOKiS

czestnicy korzystali z
kąpieli w morzu, które
umożliwiła wspaniała
pogoda, ale również mieli
możliwość zwiedzić miasto Kołobrzeg. Dużą frajdę
sprawiły kolonistom: rejs
statkiem „Pirat”, zwiedzanie
muzeum kamieni szlachetnych oraz wdrapanie się
na szczyt latarni Kołobrzeskiej, z której podziwiali
piękną panoramę wybrzeża. Nie zabrakło także czasu na odwiedzenie stoisk
z licznymi atrakcjami firmującymi nasze polskie
morze.
Sprzyjająca pogoda, woda
i piasek sprawiły, iż na plaży powstawały wspaniałe

Dzieci z Gminy Prusice wypoczywały nad morzem w Grzybowie
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Borówek
wyróżniony!

M

iło nam poinformow a ć , ż e S o ł e c t wo
Borówek otrzymało wyróżnienie w kategorii
„Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2013” w konkursie
Piękna Wieś Dolnośląska.
Sołectwu Borówek gratulujemy!!!

Z Gminy Prusice, w tym
konkursie, brało udział
również gospodarstwo
Moniki Morsztyn z Kaszyc
Wielkich, która startowała
w kategorii „Najpiękniejsza
zagroda”.

Rajd na orientację w parku Mikolo w Świerzowie

P

rezes Klubu Sportowego
„Artemis” z Wrocławia
Pan Michał Włodarczyk zwrócił się z prośbą o
pomoc w organizacji Rajdu
Na Orientację w Świerzowie.
Po spotkaniu z Burmistrzem
Igorem Bandrowiczem ustalono wszystkie szczegóły dotyczące rajdu.
Jak powiedział Burmistrz:
– Sport rowerowy w Naszej
Gminie jest coraz bardziej
popularny. Już dziś jesteśmy
liderem budowy najdłuższej ścieżki rowerowej na
Dolnym Śląsku. Projekt ma
mocne wsparcie w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Mamy
nadzieję, że uda nam się
dostać dofinansowanie, ale
już teraz chcemy w młodych
mieszkańcach zaszczepić

tzw. bakcyla rowerowego.
Od Pana Michała Włodarczyka dowiedzieliśmy się dokładniej, czym są takie Rajdy
na Orientację: – Rajdy Na

lnych w terenie przy pomocy
mapy, na której są umieszczone. Rywalizacja polega
na zaliczeniu jak największej
liczby punktów kontrolnych

Burmistrz Igor Bandrowicz wraz
z uczestnikami Rajdu na Orientację
Orientację są imprezami, w
których podstawowym zadaniem startujących jest odnajdywanie punktów kontro-

w jak najkrótszym czasie. Zazwyczaj potwierdzenie punktów kontrolnych polega na
odznaczeniu w odpowiednim

miejscu karty startowej przy
pomocy specjalnego perforatora. Najczęściej poruszanie się
między punktami jest dowolne, co oznacza, że uczestnicy
sami wybierają sobie trasę
przejazdu między nimi.
W pomoc przy przygotowaniu rajdu zaangażowali się
też mieszkańcy wsi Świerzów
z sołtysem Panem Andrzejem
Syrnykiem i Radnym Miasta
i Gminy Prusice Michałem
Syrnikiem. Do akcji przyłączył się również Dyrektor Zakładu Instalacji Sanitarnych i
Budownictwa Drogowego
we Wrocławiu Pan Zbigniew
Świerkot.
Do rajdu zgłosiło się 27 osób
(8- kobiet i 19- mężczyzn).
Po ukończeniu Rajdu Burmistrz Igor Bandrowicz wręczył
medale uczestnikom VI Mi-

Michał Włodarczyk Prezes Klubu Sportowego
„Artemis” wręcza Igorowi Bandrowiczowi medal
strzostw Dolnego Śląska w Rowerowej Jeździe na Orientacje.
Rajdy Na Orientację to
fantastyczna zabawa, ciekawa przygoda i moc wrażeń!
Panuje na nich niesamowita atmosfera, bo uczestnicy
takiego rajdu to wspaniali
ludzie mający niebanalną

pasję – podsumowuje Prezes
Klubu Sportowego „Artemis”.
Organizatorzy zapowiadają, że kolejna edycja rajdu
odbędzie się w przyszłym
roku o db ędzie w Parku
MIKOLO w Świerzowie
KT

W klasyfikacji ogólnej, w poszczególnych kategoriach, uplasowały się następujące osoby:
Kategoria M-20

Kategoria M-40

Daniel Krasulek (czas 66’52)
Krzysztof Wesoły (67’07)
Jakub Jakimiuk (71’57)
Jacek Hajduk (110’54)
Karol Żuk (148’58)
Przemysław Świerkot (151’52)
Rafał Pawlicki (171’53)
Robert Przeor (174’22)
Andrzej Wygaś (174’34)
Jacek Włos (175’45)
Kacper Przeor ( I etap 104,08 w
drugim nie startował, a co za tym
idzie nie ukończył rajdu)

Krzysztof Szawdzin (64’21)
Krzysztof Rodzewicz (76’02)
Kategoria M-50
Stanisław Pięt (175’34)
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Kategoria M-50
Stanisław Pięt (175’34)

Kategoria K-14
Marta Włodarczyk (67’21)

Kategoria R
Dawid Kowalczyk (75’32)
Marta Stachowiak (76’12)
Rafał Syrnik (77’00)
Ola Przeor (78’15)
Mirosław Włodarczyk (78’44)
Julia Wygaś (81’27)
Stanisław Solka (81’38)
Joanna Korzeniowska (81’47)
Ewa Przeor (81’53)
Anna Szawdzin (108’47)
Ewa Wiśniewska (110’01)
Krzysztof Wiśniewski (110’11)

�, z�ba��, z���e��k��

www.geoprusice.pl

www.nieruchomosci.prusice.pl

www.sms.prusice.pl

Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 3/2013 | Wrzesień 2013 r.

Aktualności

Świętowali
Złote Gody

Państwo Janina i Stefan Rola oraz Państwo Katarzyna i Bolesław Borowieccy w sierpniu 2013 roku świętowali 50 lat
wspólnego życia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

27

Kącik kulinarny z cyklu
„Urzędnik też człowiek, jeść musi”
Przepis podała nam Pani Barbara Kowalczyk z Urzędu
Miasta i Gminy w Prusicach z działu podatków.

Żeberka w kapuście

Państwo Janina i Stefan Rola
Rocznica przypadła Państwu Janinie i Stefanowi Rola na początku sierpnia, ponieważ swój
związek małżeński zawarli 01.08.1963 roku w Prusicach.
SPOSÓB
PRZYRZĄDZANIA:

SKŁADNIKI:
• 2-2,5 kg kwaszonej kapusty
• 1-2 kg żeberek
• 6 marchewek
• 3 cebule
• 1 mała śmietana
• 1 jajko
PRZYPRAWY:

Państwo Katarzyna i Bolesław Borowieccy
Natomiast Katarzyna i Bolesław Borowieccy swój związek małżeński zawarli kilka dni wcześniej, bo 20.07.1963 roku.
Uroczystościom Jubilatów przewodniczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, a poprowadziła je Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prusicach Alicja Woźniak. W
obu uroczystościach wzięła udział również rodzina.
Z okazji tego wyjątkowego święta My także życzymy Drogim Jubilatom, aby dalej szli przez
życie, trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich
uczuć.

DL
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Przyprawa do żeberek, sól,
pieprz, 1-2 listek laurowy, 4-5
łyżek oleju, inne przyprawy
według własnego uznania.
Proporcje mogą być większe lub mniejsze w zależności,
dla ilu osób przygotowujemy
potrawę.

Żeberka przygotowane
z wykorzystaniem gotowej
przyprawy do żeberek, smażymy na rozgrzanym oleju na
złoty kolor. Kapustę, jeżeli jest
zbyt kwaśna należy przepłukać w zimnej wodzie, następnie odsączoną przyprawiamy
tak, jak na surówkę, dodając
wymienione wcześniej przyprawy i dodatkowo połowę
startej marchewki, cebulę,
olej.
Do przygotowanego rondla
lub naczynia żaroodpornego
nakładamy warstwę kapusty,

na nią warstwę żeberek i tak
naprzemiennie 2-3 warstwy.
Ostatnią warstwę, złożoną z
kapusty, zalewamy śmietaną
wymieszaną z jajkiem i posypujemy pozostałą marchewką. Zapiekamy na wolnym
ogniu około 1 godz., sprawdzając czy żeberka i kapusta
są miękkie. Po zestawieniu z
ognia gotową potrawę posypać zieloną pietruszką i koperkiem.
Podajemy z ziemniakami,
kopytkami lub pieczywem.
SMACZNEGO!

Mieszkańców Gminy Prusice chcących się podzielić swoimi
przepisami zachęcamy do przesyłania ich na adres e-mailowy
naszej Redakcji: prusice24@prusice.pl
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Dolpasz z Pucharem Burmistrza
Tradycyjnie już w przerwie wakacyjnej kluby piłkarskie z naszej Gminy rywalizują o miano najlepszej drużyny,
czyli o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 7 drużyn: obrońcy tytułu
sprzed roku - Sparta Wszemirów, MKS Orzeł Prusice, LKS Dolpasz Skokowa, Błękitni Pawłów Trzebnicki, Sybes
Strupina, Oldboys Skokowa oraz reaktywowana drużyna Błękitnych Kaszyce Wielkie.
Półfinał 1:

N

a spotkaniu organizacyjnym rozlosowano
pary eliminacyjne oraz
finałowe. I tak w pierwszym
meczu eliminacji - 3 sierpnia
na boisku w Skokowej - miejscowy Dolpasz podejmował
sąsiada zza miedzy zespół
Sybes. Mimo panujących
tego dnia upałów zawodnicy
obu drużyn dawali z siebie
wszystko. Po kilku udanych
akcjach gospodarzom udało się wyjść na prowadzenie
po pięknym strzale Figury.
Na 2:0 podwyższył jeszcze
ładniejszym strzałem Kopociński. Wynik, mimo kilku
dogodnych sytuacji, nie uległ
już zmianie i Dolpasz awansował do finału. Na następny
dzień zaplanowano pozostałe spotkania eliminacyjne. O
godz. 15 Orzeł podejmował
w Prusicach graczy z Pawłowa Trzebnickiego. Mimo
pierwszej bardzo wyrównanej
połowy, w drugiej objawił się
geniusz Gryza, który strzelił
gościom aż trzy bramki. Te
trafienia dały Orłowi awans
do finału. W ostatnim meczu
eliminacji Sparta podejmowała we Wszemirowie drużynę Oldboys Skokowa. Miara
i spółka nie dali najmniej-

• LKS Dolpasz Skokowa – LZS
Błękitni Kaszyce Wielkie 3:1
• Dolpasz: Płatek x2, Szabelkowski
• Błękitni: Cieśla
Półfinał 2:
• MKS Orzeł Prusice – Sparta
Wszemirów 4:2
• Orzeł: Gryz x3, Wiraszka
• Sparta: Rabijak, Maślankowski
Mecz o 3 miejsce:
• LZS Błękitni Kaszyce Wielkie –
Sparta Wszemirów 4:1
• Błękitni: Świątek Mateusz x3,
Czwartosz Paweł
• Sparta: Rabijak
Finał:
Drużyna Dolpaszu Skokowa przed ﬁnałem
szych szans swoim starszym
kolegom, strzelając im aż 8
bramek.
W pierwszym meczu finału, który odbywał się w
Kaszycach, gospodarze podejmowali spadkowicza z
okręgówki – zespół ze Skokowej. Różnica klas na boisku
jednak nie była widoczna, a
gospodarze śmiało poczynali

sobie pod bramką Suchackiego. Skokowianom jednak
po dwóch indywidualnych
akcjach udało się strzelić
dwie bramki i to oni czekali
na swojego rywala w walce
o Puchar. Został nim Orzeł,
który po bramkach Wiraszki oraz niezawodnego Gryza
odprawił z kwitkiem zeszłorocznych obrońców trofeum.

Finał pomiędzy Dolpaszem Skokowa a Orłem Prusice
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• LKS Dolpasz Skokowa – MKS
Orzeł Prusice 1:0
• Dolpasz: Tabak

Zwycięzcy świętują zdobycie Pucharu Burmistrza

Zwycięzcy zagrali w składzie:
Suchacki, Górnicki, Kopociński,
Skrzypicki, Gołaś, Szabelkowski, Gawłowski, Figura, Płatek,
Gajewski, Tabak, Beśka

1.
2.
3.
W tzw. „finale pocieszenia” gospodarze, po ambitnej
walce, pokonali Spartan zajmując tym samym najniższe
miejsce na podium. W wielkim finale zmierzyły się nasze dwie A klasowe drużyny.
Dużo walki, składane akcje,
szybkie tempo - taki był finał.
Pierwsi bramkę zdobyli za
sprawą Tabaka Skokowianie.
Orłom, mimo ambitnej walki, do końca meczu nie udało
się wyrównać i to zawodnicy
Dolpaszu mogli świętować
zdobycie Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

Na zakończenie, na scenie,
każda z drużyn uczestniczących w turnieju otrzymała
nagrodę rzeczową oraz dyplom. Uczestnikom nagrody
wręczali Burmistrz Miasta i
Gminy Prusice wraz z radnymi gminnymi Zbigniewem
Ziomkiem oraz Marianem
Radzikiem i radnymi powiatowymi Joanna Wiraszką
oraz Sławomirem Zarentowiczem. Po uhonorowaniu
zwycięzców rozpoczęła się
zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Ramirez.

4.

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA:
LKS Dolpasz Skokowa
MKS Orzeł Prusice
LKS Błękitni Kaszyce
Wielkie
Sparta Wszemirów

W eliminacjach odpadli:
Sybes Strupina, Błękitni Pawłów Trzebnicki, Oldboys Skokowa
• Najlepszy bramkarz: Piotr Suchacki
• Najlepszy zawodnik: Paweł
Gryz
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) oraz pamiątkowe dyplomy. Do Skokowej już drugi raz
powędruje puchar przechodni
oraz medale dla uczestników.
p37
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Początek ligowych zmagań naszych klubów
Sierpień to okres, w którym ruszają rozgrywki piłki nożnej w naszej Gminie. Mimo że wszystkie drużyny występują w
ligach amatorskich, to jednak każdy mecz przynosi ogromne emocje dla każdego fana „piłki kopanej”. Sezon 2013/2014
rozpoczną drużyny zmagające się w A klasie seniorów. Do tej grupy należą: Orzeł Prusice oraz Dolpasz Skokowa. Ci
ostatni, walcząc do końca rozgrywek, nie zdołali utrzymać się w klasie Okręgowej. Obydwa zespoły swoje pierwsze
mecze rozegrały na wyjazdach: Dolpasz pokonał Victorię Zawonia - beniaminka A klasy 1:4, zaś Orzeł swój wyjazd do
Milicza zakończył wygraną z miejscową Baryczą również 1:4.

K

olejnymi zespołami reprezentującymi gminę
Prusice są Sybes Strupina oraz Sparta Wszemirów.
Drużyny te występują w B
klasie X grupy wrocławskiej.
Swoje pierwsze spotkania
zaczną w roli gospodarza,
podejmując odpowiednio
Wszemirów - drużynę Lecha
Barkowo, a Strupina - drużynę ULKS Powidzko.
Niższą ligę rozgrywkową
(C klasę seniorów) reprezentują: drużyna Błękitnych z
Pawłowa Trzebnickiego oraz
reaktywowana drużyna z Kaszyc Wielkich. Zespół z Kaszyc powrócił do rozgrywek
piłki nożnej po kilku letniej
przerwie.
Jak drużyny Gminy Prusice
przygotowywały bądź jeszcze
się przygotowują do rozgrywek ligowych? Oto pytaliśmy
działaczy klubów, trenerów
lub kierowników drużyn.

tować się do sezonu. Klub, w
międzyczasie na walnym zebraniu, wybrał nowy zarząd,
który wspólnie z trenerem
Krzysztofem Tabakiem podjął decyzję dotyczącą spraw
personalnych. W składzie
Dolpaszu występuje 9 juniorów, głównie wychowanków,
co wspólnie z bardziej doświadczonymi zawodnikami
ma stanowić o piłkarskiej sile
w rozgrywkach ligowych. Już

w meczach sparingowych widać, że połączenie młodości z
doświadczeniem jest bardzo
dobrym posunięciem trenera Tabaka.

Strupina 4:0
Półfinał Pucharu B
urmistrza:
• Błękitni Kaszyce Wielkie Dolpasz Skokowa 1:4

Mecze towarzyskie:
• Dolpasz Skokowa - Kometa
Krzelów 5:3

Finał Pucharu Burmistrza:
• Orzeł Prusice U19 - Dolpasz Skokowa 0:1

W ramach eliminacji Pucharu Burmistrza:
• Dolpasz Skokowa - Sybes

ORZEŁ PRUSICE:
Trener: Piotr Adamczyk
Prezes: Krzysztof Drząszcz

Orzeł Prusice po bardzo
dobrej rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, ukończył
rozgrywki A klasy seniorów
na 6 miejscu. Okres przygotowawczy piłkarzy Orła trener Piotr Adamczyk wznowił
podobnie, jak rywale ze Skokowej. W połowie lipca trzy
razy w tygodniu na stadionie w Prusicach zawodnicy
prężnie przygotowywali się
do nowego sezonu. Zmiany

personalne w składzie Orła
wynikły głównie z powrotu
dwóch zawodników (wychowanków) z sezonowego wypożyczenia do wrocławskiego
klubu Polar Wrocław. Trener
Adamczyk postanowił również wprowadzić wzmocnienia na poszczególne pozycje,
a także zabezpieczyć się personalnie od przydarzających
się kontuzji bądź zawieszeń
spowodowanych kartkami.

DOLPASZ SKOKOWA:
Trener: Krzysztof Tabak
Prezes: Czesław Suchacki
Drużyna Dolpaszu Skokowa w poprzednim sezonie reprezentowała Gminę
Prusice w klasie okręgowej
seniorów i uplasowała się na
miejscu grożącym spadkiem
do A klasy. Do końca nie
było wiadomo, w której klasie
rozgrywkowej będzie występował zespół, gdyż zależało
to od wyższych lig. Wprowadzane reformy, ale przede
wszystkim decyzja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
spowodowały, że Skokowianie występują w niższej lidze.
Trener Dolpaszu zaczął
pracę z zawodnikami w połowie lipca. Piłkarze spotykali się trzy razy w tygodniu
na obiektach sportowych w
Skokowej, by dobrze przygo-

Drużyny Kaszyc i Wszemirowa rozpoczęły przygotowania do sezonu uczestnictwem w Pucharze Burmistrza.
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Stąd też barwy Orła reprezentować będą bramkarz
występujący w klubie „Trojan” Lądek Zdrój, środkowy
pomocnik Polaru Wrocław
oraz skrzydłowy z zespołu
„Cosmos” Nowotaniec. Jak
twierdzi szkoleniowiec Prusic - te wzmocnienia były
konieczne, a nowi zawodnicy
są w większości przypadku
młodzieżowcami, co znacznie zróżnicuje styl gry ekipy
Orła.
Mecze towarzyskie:
• Orzeł Prusice - Burza Godzieszowa 5:1
• Orzeł Prusice - Wratislavia
Wrocław 0:5
• Mirków Długołęka - Orzeł
Prusice 3:3
SPARTA WSZEMIRÓW:
Trener: Marcin Chrobot
Prezes: Marcin Chrobot
Sparta Wszemirów jako
klub występujący w B klasie,
swoje przygotowania rozpoczęła zbyt szybko. W ostatnim tygodniu lipca zawodnicy z Wszemirowa zaczęli
spotykać się na Orliku w Prusicach, by rozpocząć sezon
przygotowawczy. Choć B-klasa rusza dopiero 1 września
to Spartianie wznowili swoje
treningi , aby personalnie poukładać drużynę, z powodu
odejścia kilku zawodników.
Udało się również sprowadzić już dwóch zawodników,
a z 2 są prowadzone negocjacje. Pierwszym z przybyłych
jest bramkarz - wychowanek
Orła Prusice, natomiast drugim - obrońca występujący w
poprzednim sezonie w Płomieniu Brzyków. Drużyna
prowadzona przez Marcina
Chrobota, jednocześnie prezesa klubu, rozegrała kilka
meczy kontrolnych.
Mecze towarzyskie:
• Błękitni Kaszyce Wielkie Sparta Wszemirów 4:6
• Sparta Wszemirów - Błękitni Pawłów Trzebnicki 14:1
• Sparta Wszemirów - SKS
Głuchów Górny 7:3
W ramach eliminacji Pucharu Burmistrza:
• Sparta Wszemirów - Dolpasz Skokowa Oldboys 8:0
Półfinał Pucharu Burmistrza:

Odmłodzona drużyna Orła Prusice

• Sparta Wszemirów - Orzeł
Prusice U19 2:4
Mecz o 3 miejsce Pucharu
Burmistrza:
• Sparta Wszemirów - Błękitni Kaszyce Wielkie 1:4
SYBES STRUPINA:
Trener: Mariusz Kiepul
Prezes: Zdzisław Turczyn
Drużyna Sybesu Strupina,
w przeciwieństwie do rywali
z Wszemirowa, rozpoczęła
treningi na początku sierpnia, spotykając się dwa razy
w tygodniu. Trener Mariusz
Kiepul opiera się głównie na
zawodnikach z zeszłej rundy,
choć kilka zmian osobowych
także zostanie wprowadzonych. Szeregi drużyny Sybesu
wzmocnią młodzi, obiecujący zawodnicy, którzy tuż po
skończeniu szesnastego roku
życia, postanowili spróbować
swoich sił w piłce seniorskiej.

Mecze towarzyskie:
W ramach eliminacji Pucharu Burmistrza:
• Dolpasz Skokowa - Sybes
Strupina 4:0
BŁĘKITNI KASZYCE
WIELKIE:
Trenerzy: Krzysztof Wojda
i Jan Cieśla
Prezes: Mateusz Bednarz
Drużyna Kaszyc Wielkich,
po kilkuletniej przerwie w
rozgrywkach, powraca na
boiska. Początkowo zespół
będzie występował w C klasie seniorów, lecz już na
początku zawodnicy oraz
zarząd oznajmili, że zmagania w tej klasie nie są ich
celem, natomiast awans to
pierwszorzędne założenie
klubowe. Skład opiera się
głównie na doświadczonych
zawodnikach, którzy z braku klubu w Kaszycach, na co
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dzień reprezentowali barwy
innych klubów, takich jak:
ULKS Powidzko czy Sparta
Wszemirów. Powracający do
rozgrywek Błękitni, zaczęli
swoje treningi na boisku w
Kaszycach już w pierwszym
tygodniu lipca. Początkowo
spotkania odbywały się w
zależności od postępu prac
remontowych płyty boiska,
lecz nigdy nie brakowało czasu
na końcowy mecz - jak wspominają zawodnicy. Działacze
klubu postanowili, że zawodnicy rozegrają jak największą
liczbę meczy kontrolnych, by
lepiej przygotować się do sezonu.
Mecze towarzyskie:
• Sparta Wszemirów -Błękitni Kaszyce Wielkie 4:6
• Sokół Ujeździec Wielki Błękitni Kaszyce Wielkie 4:1
• Orzeł Biedaszków Wielki Błękitni Kaszyce Wielkie 0:0

• Płomień Brzyków - Błękitni Kaszyce Wielkie (mecz
przerwany w 80 minucie
przy wyniku 3:4, z powodu
poważnych kontuzji zawodników, zarówno jednej, jak i
drugiej drużyny)
Półfinał Pucharu Burmistrza:
• Błękitni Kaszyce Wielkie Dolpasz Skokowa 1:4
Mecz o 3 miejsce Pucharu
Burmistrza:
• Sparta Wszemirów - Błękitni Kaszyce Wielkie 1:4
BŁĘKITNI PAWŁÓW
TRZEBNICKI:
Trener: Piotr Jajko
Prezes: Marek Jodłowski
Jedną z najtrudniejszych
sytuacji ma klub z Pawłowa Trzebnickiego, który ze
względu na poprawę murawy oraz nowo powstający
obiekt sportowy Orlik, nie

rozpoczął jeszcze treningów.
Choć do ligi jeszcze mnóstwo
czasu, to Błękitni występujący
w C klasie, powoli uzupełniają swój zespół o nowych zawodników. Jak udzielił nam
informacji prezes klubu Pan
Marek Jodłowski, prowadzone są rozmowy z 4 zawodnikami z Trzebnicy, którzy będą
pewnym punktem zespołu.
Sami zawodnicy natomiast
spotykają się w ograniczonym gronie na obiekcie Orlik
w Prusicach, by samodzielnie
pracować przede wszystkim
nad kondycją.
Mecze Towarzyskie:
• Sparta Wszemirów - Błękitni Pawłów Trzebnicki 14:1
W ramach eliminacji Pucharu Burmistrza:
• Orzeł Prusice U19 - Błękitni
Pawłów Trzebnicki 4:1
Kamil Szydełko
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Dowiedz się więcej o swojej gminie
Położenie geograficzne
Gmina Prusice położona jest na
północno-zachodnich krańcach województwa dolnośląskiego, 36 km od
Wrocławia, w powiecie trzebnickim.
Graniczy z gminami Trzebnica, Oborniki, Wołów, Wińsko i Żmigród. Przez
jej teren przebiegają dwa ważne szlaki
komunikacyjne z południa na północ
Polski: droga krajowa nr 5 i szlak kolejowy. Jej powierzchnia liczy 158,02
km2,zaś gęstość zaludnienia wynosi 59
osób na 1 km2. W 26 wsiach z przysiółkami zamieszkuje około 7100 osób, a w
Prusicach około 2300 osób. Największą
wsią jest Skokowa z 1100 osobami. Do
1945 r. Strupina była miastem, obecnie
zamieszkuje ją 450 osób.
Południowe i południowo-zachodnie rejony gminy leżą na Wzgórzach
Trzebnickich i Strupińskich, pozostały
obszar leży na Równinie Prusickiej,
która jest mikroregionem Kotliny
Żmigrodzkiej. Największą rzeką jest
Sąsiecznica, która przepływa przez
teren gminy na odcinku 2,2 km w
rejonie Gąsek i zasila największy staw
hodowlany Sieczkowski (Zielony Dąb)
o pow. 85 ha. Najwyższym punktem
jest wzgórze o wys. 216,5 m n. p. m.,
położone koło Świerzowa. Około 22%
powierzchni zajmują lasy sosnowe,
liściaste i mieszane z bogatym runem
leśnym. Większość gleb to gleby bielicowe z połaciem brunatnych, nie są
to gleby sprzyjające rozwojowi silnego
rolnictwa.
Dzieje gminy
Dotychczasowe wykopaliska archeologiczne potwierdzają istnienie osadnictwa człowieka na tym terenie już w
okresie paleolitu (ponad 8000 l. p. n. e.)
i neolitu (4200- 1700 l. p. n. e.). Świadczą o tym znalezione ślady obozowisk
i narzędzi krzemiennych. Przerwa w
osadnictwie nastąpiła w czasie „wędrówek ludów” (IV - VI w.), kiedy to tutejsze ludy pod naporem koczowniczych
plemion tureckich opuszczały swoje
dotychczasowe siedziby. Na przełomie
VIII - IX w. nastąpiła stabilizacja osadnictwa, a w XII - XIII w. znaczny jego
rozwój, za sprawą polityki osadniczej
prowadzonej przez Piastów Śląskich
Henryka Brodatego i jego następców.
Osadnicy otrzymywali znaczne ulgi
w powinnościach na rzecz Księcia.
Nowe osady lokowane były głównie
na zasadach prawa niemieckiego,
które dawało możliwość lokalnej społeczności szybszego rozwoju. Śladami

Do odwiedzenia Kościoła Św. Jakuba w Prusicach zachęca grobowiec Hatzfeldta

po tych osadach w wielu przypadkach
są przysiółki, które budowano obok
już istniejących wsi. Bywało, że wiele
z nich zanikało (Janikowo k. Wszemirowa) lub zostało wchłonięte przez
rozbudowujące się wsie.
Śląsk, a w jego ramach i gmina,
wielokrotnie zmieniała przynależność
państwową, kulturową i wyznaniową. Leżała ona w granicach państwa
morawskiego, polskiego, czeskiego,
austriackiego i pruskiego (niemieckiego). Wyznawano religie: katolicką,
protestancką i judaizm.
Po śmierci ostatniego z Piastów oleśnickich Konrada Białego, król Czech
i Węgier Władysław Jagiellończyk wydziela z księstwa Oleśnickiego wolne
państwo stanowe milickie, i oddaje je w
lenno swojemu podkomorzemu Zygmuntowi von Kurzbachowi, do którego należą również Prusice z przyległościami. Po II wojnie światowej władze
PRL-u zachowały w zasadzie podział
administracyjny gminy Prusice z czasów przedwojennych. Utworzono Zarząd Miejski, który zarządzał miastem i
Urząd Gminy, któremu podlegały Krościna Mała, Dębnica, Sanie, Powidzko,
Przedkowice, Dobrosławice, Kaszyce
Milickie i Wielkie, Ligotka, Pietrowice
i Górkowice. Dnia 1 I 1955 r. zlikwidowano Urząd Gminy, a utworzono
Gromadzką Radę Narodową, której
podlegały: Dębnica, Krościna Mała, Ligotka, Pietrowice, Górkowice i Prusice,
które były już wówczas wsią. W 1958 r.
gromada zostaje włączona do powiatu
trzebnickiego. W 1960 do gromady
wchodzą Gola, Jagoszyce, Budzicz,
Wszemirów, w 1962 Kopaszyn, Kosinowo, a w 1972 Pawłów Trzebnicki.
Dnia 1 I 1973 r. następuje połączenie gromad Prusice i Skokowa w jedną,
z siedzibą w Prusicach - stan ten trwa
do dzisiaj. Chociaż nie obyło się bez
prób oddzielenia Skokowej od Prusic.
Dzieje miasta
Prusice są jedną ze starszych osad

na szlaku handlowym biegnącym z południa na północ Europy. Dzieje osadnictwa sięgają neolitu (ponad 8000
l. p. n. e.). Już w początkach Państwa
Polskiego Prusice mogły być osadą targową i własnością rycerską. Na temat
pochodzenia ich nazwy krążą różne
legendy i przypuszczenia, tak jak i co
do czasu nadania im praw miejskich.
Nie ulega wątpliwości, że nazwa Prusice ma charakter patronimiczny tzn. że
wywodzi się od nazwiska, a na Śląsku
znane było nazwisko Pruzio, Prusota
(wzmiankowany w 1136 r.) i prus - od
słowiańskiego słowa – koń. Lokacja
miasta nastąpiła między rokiem 1253
(była to wówczas jeszcze osada targowa) a 1287. Dnia 27 X 1287 r. w dokumencie wystawionym przez księcia
Henryka IV Probusa użyto określenia:
civitatis – miasto. Prawdopodobnie
właśnie on nadał Prusicom prawa
miejskie. Stara tradycja mówi, że w
1140 r. przy osadzie istniała kaplica pw.
Nawiedzenia NMP, a obok niej w 1150
r. zbudowano hospital. Pierwszym
znanym nazwiska właścicielem osady, a później miasta był rycerz Zbylut,
wzmiankowany już w 1146 r., a jego
potomek był wysokim urzędnikiem na
dworze ks. Henryka III Białego. XIV i
XV w. to okres bardzo częstych zmian
właścicieli i współwłaścicieli miasta.
Wiadomym jest, że stosunkowo wcześnie miasto posiadało samorząd, znane
są nazwiska burmistrzów, rajców i ławników z lat 90 XIV w.
W 1253 r. zbudowano w mieście
murowany kościół pw. Św. Jakuba Starszego. Liczne wojny, epidemie chorób
i klęski żywiołowe dość skutecznie hamowały rozwój gospodarczy miasta.
Dnia 9 V 1329 r. Książę oleśnicki,
Konrad I złożył hołd lenny królowi
Czech Janowi Luksemburskiemu, tym
samym księstwo i Prusice stały się lennem Czech. W połowie XIV w. Książe
oleśnicki buduje zamek, włączając go
w mury obronne. W czerwcu 1432 r.
husyci plądrują miasto i palą kościół
św. Jakuba. Miasto powoli dźwiga się
ze zniszczeń w 1440 r. zamieszkuje je
600 osób. Prusice wielokrotnie były
niszczone przez pożary, a te większe
odnotowały kroniki w latach 1432,
1452, 1510, 1529, 1672, 1731, 1827,
1833. Od XIII do XV w. wielokrotnie
zmieniali się właściciele, a bywało ich
nawet po kilku. Od dnia 7 IV 1492 r.
do 10 V 1592 r. właścicielem miasta zo-
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stał ród von Kurzbachów, pierwszym
z nich był Zygmunt – podkomorzy
na dworze króla Czech Władysława
Jagiellończyka, który otrzymał je za
zasługi w służbie królewskiej. Kurzbachowie włożyli wiele wysiłku w rozwój
tych ziem (95000 ha), powstało Wolne
Państwo Stanowe Milickie. Wilhelm
Kurzbach (1533 - 1569) wprowadził
reformację w ok. 1555 r. W 1563 r.
uruchomiono straż ogniową, a w 1560
r. punkt pocztowy. W 1590 r. miasto
wraz z czterema przedmieściami liczyło 400 domów w których mieszkało
2600 osób, okręg miejski liczył 16 wsi,
założyli nowe stawy i rozwinęli gospodarkę rybną. Dnia 10 VI 1592 r. ziemie
Kurzbachów za 195 tys. talarów kupuje
Adam Schaffgotsch, po nim zarządza
nimi syn Ulryk – do 3.VII. 1635 r.
Dnia 10 VIII 1641 r. ziemie te otrzymuje od cesarza Austrii Ferdynanda II
za zasługi w wojnie 30-letniej feldmarszałek Melchior von Hatzfeldt. Brał on
również udział w wyzwoleniu Krakowa z pod okupacji szwedzkiej (1657 r.).
Prusice były własnością Hatzfeldtów
do 25 I 1945 r. Za czasów tego rodu
następuje dalszy rozwój gospodarczy
miasta i okręgu, oprócz już istniejącego różnorodnego rzemiosła, rozwija
się przetwórstwo rolno-spożywcze,
jako, że jest to głównie obszar rolniczy. Zaczyna zanikać budownictwo
drewniane, kryte strzechą. W 1845 r.
na 226 domów, 69 było murowanych,
142 krytych dachówką, 16 gontem i
zamieszkiwało w nich 2553 osób. W
1819 r. rozebrano kamienno –ceglane mury obronne, a materiał z nich
przeznaczono na rozbudowę miasta.
Dnia 8 III 1654 r. na mocy pokoju
westfalskiego Katolicy odzyskali swój
kościół p.w. św. Jakuba. Dnia 22 IX
1742 r. Ewangelicy oddali do użytku
nowy kościół przy ratuszu. Do rozwoju
miasta w znacznym stopniu przyczyniła się, jednak nie tak jak oczekiwano,
budowa kolejki wąskotorowej, która
kursowała na trasie: Sulmierzyce,
Milicz, Żmigród, Prusice, Trzebnica,
Wrocław w latach 1894-1899. Pierwsza
wojna światowa nie przyniosła szkód,
natomiast po drugiej wojnie światowej miasto poniosło dotkliwe straty
spowodowane rabunkiem i szabrownictwem. Jak na lokalne warunki i politykę „okupantów”, miasto rozwijało
się dość dobrze, straciło na znaczeniu
z chwilą wybudowania linii kolejowej

Wrocław – Poznań w 1856 r., która
ominęła miasto. Dnia 1 IV 1951r. Prusice utraciły prawa miejskie, ponownie
odzyskały je 1 I 2000r.
WARTO ZOBACZYĆ I ZWIEDZIĆ W GMINIE PRUSICE
• Prusice. Kościół p.w. św. Jakuba
Starszego zbudowany w latach
1491- 1492 na miejscu poprzedniego z 1253 r., spalonego w 1432 i 1452
r. Zbudowany z cegły gotyckiej „palcówki” nietynkowany, orientowany,
jednonawowy, z bocznymi kaplicami
grobowymi Kurzbachów – północną, południowa barokową, z tumbą
grobową Melchiora von Hatzfeldta
z 1667 r. Na zewnętrznych ścianach
widać ślady kolejnych przebudowań i
ślady dawnych obrzędów religijnych
i rycerskich. Na kwadratowej wieży
znajdują się trzy dzwony z 1515, 1607
i 1930 r. (św. Barbary). Obok kościoła
zachował się fragment muru obronnego.
• Ratusz. Obecny kształt nadał mu
w latach 1928-1931 architekt Erich
Grau z Wrocławia. Pierwszy ratusz
murowany mógł stanąć w rynku już
w XIV w. Następny zbudowany w
latach 1512-1524, spłonął w 1529 r.,
jego odbudowę zakończono w 1563
r. W 1534 r. na wieży zamontowano zegar, służyła ona również jako
punkt obserwacyjny. W 1742 r. od
strony północnej dobudowano zbór
ewangelicki, szachulcowy.
• Zamek został zbudowany ok. XIII
w. dla ochrony szlaku handlowego
oraz jako siedziba warowna. Był
wielokrotnie przebudowywany, do
dzisiaj zachowało się tylko skrzydło
zachodnie z podziemiami. Od 1962
r. mieściła się w nim szkoła, którą zlikwidowano w 2006 r. Obecnie jest to
budynek mieszkalny.
• Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca,
poewangelicki, zbudowany został
w 1911 r. w stylu neormomańskim.
W 1956 r. otrzymała go parafia i po
remoncie w 1986 r. służy jako kościół
pomocniczy.
• Ul. Żmigrodzka. Dawne (pocz. XX
w.) budynki szpitalne zbudowane są
z cegły licówki. Cmentarz otwarto
dnia 4 X 1821 r. Był to najpiękniejszy cmentarz wielowyznaniowy w
Dolinie Baryczy, ale po 1945 r. był
systematycznie dewastowany. Obec-

nie zachowało się tylko kilkanaście
starych grobowców. Nowy Zespół
Szkół im. Henryka Sienkiewicza został uruchomiony dnia 1 IX 2006 r.
• Ul. Aleja Lipowa - znajduje się przy
niej Kamień św. Jadwigi z odciskiem
jej „stopy” i „łapki” jej pieska.
• Ul. Wrocławska - z willami, dworkami i zespołem gastronomiczno –
hotelowym „Rivera”.
• Ul. Młynarska - z zabudowaniami
dawnych młynów wodnych o konstrukcji szachulcowej.
Kościoły:
• W Pawłowie Trzebnickim przepiękny drewniany, barokowy zbudowany
w latach 1708-1709.
• Skokowa. Nowy, obok niego stara
kaplica cmentarna i grobowa.
• Strupina. Kościół został zbudowany
w latach 1860-1862 w stylu neogotyckim, jednonawowy, z kwadratową wieżą z zegarem. Wewnątrz zachowały się płyty grobowe i epitafia
przeniesione tu ze starego kościoła.
• Kościół pomocniczy p.w. św. Józefa
Oblubieńca z 1914 r.
• Wszemirów. Zbudowany w 1780 r.,
w stylu barokowym, jednonawowy z
wieżą, ołtarz główny neobarokowy;
jest to kościół z najbogatszym wyposażeniem i wystrojem wnętrza.
Pałace i dworki:
• Wyremontowane w : Brzeźnie, Krościnie Małej, Kosinowie, Raszowicach i częściowo w Piotrkowicach.
• W ruinie: Górowo, Wilkowa, Jagoszyce, Ligota Strupińska.
Parki podworskie z XIX w., w
większości z ciekawym i wielowiekowym drzewostanem, we wszystkich
w/w wsiach.
Stare poewangelickie i rodowe
cmentarze z XIX w: Górowo, Kopaszyn, Skokowa, Strupnia, Wilkowa.
Współpraca.
Mieszkańcy naszej gminy utrzymują kontakty towarzyskie z mieszkańcami Laudenbach z Badenii
– Wirtembergii w Niemczech. Obie
miejscowości łączą bardzo podobne
tumby grobowe Melchiora von Hatzfeldta, w Laudenbach pochowano jego
serce, a w Prusicach ciało. Raz w roku
na przemian składają oni sobie wizyty
w kilkudziesięcioosobowych grupach.
Współpraca z Prusicami koło Złotoryi i Prusicami koło Pragi Czeskiej.
Marian Radzik
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