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Burmistrz Igor Bandrowicz i Gmina Prusice

wśród najlepszych w Polsce!

Jest wyrok Sądu!

Starosta musi oddać Gminie Prusice
więcej str. 4
blisko 2mln zł!

Kamień węgielny pod budowę
nowoczesnej Szkoły Podstawowej
w Skokowej został wmurowany!

więcej str. 5

BLISKO 8 MILIONÓW NA FOTOWOLTAIKĘ
Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek
17 maja 2018 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni odebrał wyróżnienie dla najlepszych włodarzy w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu 2018 w kategorii Najlepszy
włodarz wśród gmin miejsko-wiejskich zajmując 6. Miejsce w Polsce oraz wyróżnienie dla
samorządu prusickiego w kategorii najlepszy samorząd za 8. Miejsce w Polsce wśród gmin
miejsko-wiejskich.
więcej str. 3
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Inwestycje drogowe
w Gminie Prusice
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Powstaną otwarte strefy
aktywności i place zabaw

dla mieszkańców
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Historyczny awans do IV Ligi

więcej str. 11

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie
odpowie na wszystkie pytania od Mieszkańców całej Gminy.
Odpowiedzi udzielane będą na pytania dotyczące kompetencji
Burmistrza oraz jego obowiązków służbowych w możliwie
najkrótszym terminie.
Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

Kontakt z Burmistrzem:

tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 ,
e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl

Od Redakcji...

INFORMATOR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!

URZĘDU MIASTA I GMINY W PRUSICACH

Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny w tym roku
numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”.
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o kolejnym
sukcesie Gminy Prusice i Burmistrza Igora Bandrowicza, gdyż w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej po raz kolejny znaleźliśmy się wśród najlepszych w Polsce. Historyczną chwilą dla mieszkańców Gminy Prusice,
a dokładniej dla dzieci, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Skokowej i w Piotrkowicach okazała się data 15 czerwca 2018 roku,
gdyż wtedy wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnej
szkoły w Skokowej. Jednym z ważnych tematów tego numeru będzie również artykuł o wygranej Gminy Prusice w sądzie w sporze ze Starostwem
Powiatowym w Trzebnicy.
Poza tym będzie można dowiedzieć się o szeregu inwestycji drogowych na
terenie Gminy Prusice. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych od wielu
lat władze naszej Gminy inwestują w place zabaw i obiekty dla najmłodszych, a także jako Gmina inwestująca w sporty dbamy o poprawę bazy
sportowej i o naszych zawodników. W maju odebrano również pierwsze
ścieżki rowerowe w naszej Gminie po których już mogą jeździć wielbiciele
dwóch kółek.
Przed nami szereg istotnych inwestycji dla poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy, o których będzie można się dowiedzieć z aktualnego wydania m.in. budowa ośrodka zdrowia w Prusicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Skokowa i Strupina,
termomodernizacja świetlic wiejskich we Wszemirowie, Pawłowie Trzebnickim, Wilkowej oraz Piotrkowicach, instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców oraz park&bike skokowa.
W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć fotorelacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie: Majówka
w Skokowej, Tactical Prison Rescue, awans drużyny MKS Orzeł Euro-System Prusice do IV Ligi oraz Strefa Kibica z niezapomnianymi emocjami
sportowymi.
W związku z tym, że nadchodzi czas wakacji, wszystkim naszym Czytelnikom życzymy udanego odpoczynku.

Życzymy miłej lektury!
Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia Prusice24.
Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach
prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.
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Burmistrz Igor Bandrowicz i Gmina Prusice

w ś r ó d na j l ep s z yc h w P o l s c e !

Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek
17 maja 2018 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni odebrał wyróżnienie dla najlepszych włodarzy w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu 2018 w kategorii Najlepszy
włodarz wśród gmin miejsko-wiejskich zajmując 6. Miejsce w Polsce oraz wyróżnienie dla
samorządu prusickiego w kategorii najlepszy samorząd za 8. Miejsce w Polsce wśród gmin
miejsko-wiejskich.
Dziennik Gazeta Prawna już po raz szósty
rozstrzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Ranking został stworzony na podstawie danych przesłanych przez samorządy
w formie uzupełnionej ankiety elektronicznej,
na pytania otwarte i zamknięte z wcześniej
przyjętymi kryteriami, a także na podstawie
danych uzyskanych z Ministerstw. Wśród pytań samorządy musiały udzielić odpowiedzi
na zagadnienia z zakresu: finansów, ochrony
środowiska, inwestycji, gospodarki komunalnej i przestrzennej, środków unijnych,
organizacji pozarządowych, sportu, kultury,
turystyki, promocji, dokumentów strategicznych i planów oraz wizji na najbliższe kilka
lat, a także w kategorii włodarzy z realizacji
planów wyborczych.
Redakcja gazety wskazała najlepsze samorządy i najlepszych włodarzy w czterech kategoriach: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta do 100 tys. mieszkańców, gminy
miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Warto
podkreślić, że Ranking Gazety Prawnej to
rzetelny plebiscyt, w którym zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnianych ankiet
i analizy ekspertów.
- Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od
ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone
przez prawo, zadania i obowiązki względem
społeczności lokalnych. Miano Perły Samorządu powinny nosić te spośród nich, które
wyróżniają się w sposób szczególny poprzez
realizację tych zadań na poziomie wyższym,
bardziej zaawansowanym i kompleksowym
niż pozostali. W edycji 2018 rankingu Perły
Samorządu chcieliśmy zatem przyjrzeć się
JAKOŚCI realizacji obowiązków gmin – podkreślili na początku uroczystej gali w Gdyni
Organizatorzy, dodając: – Dobry włodarz zasługujący na miano Perły Samorządu musi
stawić czoła wielu oczekiwaniom członków
społeczności lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych dla rozwoju gminy.

pione wokół czterech różnych obszarów tak
jak: włodarz jako menedżer – umiejętności
i sposób oraz jakość zarządzania organizacją
i instytucją, włodarz jako koordynator – sposób koordynacji działań lokalnych, a także
zdolności przywódcze, włodarz jako ambasador – rozwój gminy oraz włodarz jako reprezentant – ilość kadencji, poparcie wyborcze oraz frekwencja podczas wyborów.
Najlepszych wybierała kapituła w składzie:
Marta Gadomska-Byrska – szef Działu Dodatki Poradnicze i Wydawnictwa Specjalne
Dziennika Gazeta Prawna, prof. Hanna Godlewska-Majkowska – naukowiec, nauczyciel
akademicki w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, Zofia Jóźwiak – dziennikarz, prowadząca dodatek „Samorząd i administracja”
Dziennika Gazety Prawnej, dr Aleksander Nelicki (ekspert w zakresie samorządu terytorialnego) oraz Mariola Wytrykus (menedżer
w zespole ds. sektora publicznego, innowacji
i zachęt inwestycyjnych Deloitte).
Do kategorii gmin miejsko-wiejskich w części „Najlepszy włodarz” został zgłoszony
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, który znalazł się w „10” najlepszych
włodarzy zajmując 6. Miejsce.
Gmina Prusice w najlepszej „10” w Polsce
W kategorii „Najlepszy samorząd”, kapituła
konkursowa wybierając najlepszych z najlepszych wzięła pod uwagę takie kryteria
jak: jakość zarządzania, jakość usług publicz-

Do tegorocznej edycji Plebiscytu „Perły Samorządu 2018” w kategoriach „Najlepszy samorząd” oraz „Najlepszy włodarz” wpłynęło
ponad 150 zgłoszeń.
Burmistrz wśród najlepszych w Polsce
W tym roku organizatorzy Rankingu podobnie jak w 2017 roku w kategorii „Najlepszy
włodarz” oceniali osiągnięcia włodarzy sku-

Gmina Prusice w kategorii najlepszy samorząd zajęła 8. Miejsce w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich

Burmistrz i Gmina znaleźli się wśród najlepszych w Polsce

Burmistrz Igor Bandrowicz w kategorii Najlepszy włodarz wśród gmin miejsko-wiejskich zajął 6. Miejsce w Polsce

nych, jakość przestrzeni oraz jakość kapitału
społecznego. Do tej kategorii również został
zgłoszony samorząd prusicki, które w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Polsce zajął
8. Miejsce.
– Bardzo się cieszę z obu wyróżnień, zarówno
z wyróżnienia dla mnie jako włodarza Gminy Prusice, jak i z wyróżnienia dla samorządu prusickiego, gdyż to kolejny duży sukces
w Rankingach Dziennika Gazeta Prawna,
który pokazuje jaki ogrom pracy wkładamy
w rozwój naszej małej ojczyzny i poprawę
jakości życia naszych mieszkańców – zaznacza Igor Bandrowicz, dodając: – Warto
przypomnieć, że w 2013 roku otrzymaliśmy
w ramach Rankingu „Perły Samorządu”
wyróżnienie w kategorii najlepszy samorząd oraz wyróżnienie w kategorii najlepszy
włodarz. W 2014 roku znaleźliśmy się na
1. Miejscu i dostaliśmy Perłę Samorządu dla
najlepszej gminy miejsko–wiejskiej w Polsce, a w 2015 roku znowu znaleźliśmy się
w gronie wyróżnionych samorządów. Była
to wyjątkowa nagroda, gdyż to wyróżnienie za 25 lat istnienia samorządu lokalnego.
W 2016 roku zająłem 7. Miejsce w kategorii
gmin miejsko–wiejskich w części „Najlepszy
włodarz”, a w 2017 roku 10. Miejsce i w tym
roku znowu znajdujemy się w dwóch kategoriach wśród najlepszych w Polsce.

Warto dodać, że po raz kolejny w Rankingu
Dziennika Gazety Prawnej Burmistrz Prusic
jestem jedynym laureatem z terenu powiatu trzebnickiego, który znalazł się w gronie
Najlepszych Włodarzy w Polsce, zaś Gmina Prusice wśród najlepszych samorządów
w Polsce.
– Kolejne wyróżnienie w ramach Pereł Samorządu, pokazuje, że praca samorządu,
którym kieruje jest zauważalna nie tylko na
terenie województwa dolnośląskiego, ale
również w całej Polsce – podkreśla Burmistrz
Igor Bandrowicz, kontynuując: – To wyróżnienie jest również świetną motywacją do
dalszej pracy dla dobra mieszkańców i naszej
małej Ojczyzny.

Otrzymane dyplomy odebrane podczas uroczystej Gali w Gdyni
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Jest wyrok Sądu!

Starosta musi oddać Gminie

Prusice blisko 2mln zł!

Został wydany wyrok w sprawie w której Gmina Prusice domagała się od Starostwa Powiatowego w Trzebnicy zwrotu środków za remont drogi powiatowej nr 1330 D Kaszyce
Wielkie – Prusice w kwocie prawie 2 mln zł.
– Chcemy przypomnieć, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy
Prusice, dotyczących poprawy stanu lokalnych dróg, a co za tym idzie polepszeniu warunków komunikacji tak samochodowej jak
i pieszej oraz poprawy bezpieczeństwa na
terenie gminy podjąłem w 2014 roku decyzję
o przejęciu zadania własnego Powiatu Trzebnickiego i wyremontowaniu 8 km fragmentu
drogi – podkreśla włodarz Gminy Prusice.

był do partycypowania w kosztach realizacji
inwestycji. W tym samym roku Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
„schetynówek” na kwotę 3 mln zł, zaś po
stronie powiatu była kwota 3 311 628,00 zł
(z zastrzeżeniem, że kwota ta nie przekroczy
50% wartości brutto kosztów wykonania zadania), natomiast pozostała cześć kosztów
miała zostać pokryta przez Gminę Prusice.

Tym samym przebudowa drogi Kaszyce
Wielkie – Prusice była realizowana przez samorząd prusicki, który stał się inwestorem
zadania w 2015 roku.

Po przeprowadzonym przetargu Wykonawcą zadania została firma Gembiak–Mikstacki
z Krotoszyna, która miała wyremontować
drogę za ok 4,8 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt,
że cena za to zadanie znacząco spadła, również udział powiatu zmniejszył się do kwoty
ok. 2,3 mln zł. Środki miały być przekazane
po wykonaniu zadania, dokonaniu odbioru
i przedłożeniu faktury.

Gmina Prusice przejmując zadanie od Starostwa Powiatowego w Trzebnicy podpisała
porozumienie we wrześniu 2014 roku zgodnie z którym Powiat Trzebnicki zobligowany

Decyzją Sądu Starosta musi oddać Gminie Prusice blisko 2mln zł!

Gmina Prusice, po wyremontowaniu ponad
8 km drogi asfaltowej, wykonaniu chodników po obu stronach drogi w miejscowości
Kaszyce, chodnika do ul. Powstańców Śl.
w Prusicach, położeniu kostki granitowej na
całej długości ul. Kolejowej w Prusicach oraz
wymianie na tej samej ulicy całej kanalizacji
deszczowej, wezwała Powiat Trzebnicki do
zapłaty za wykonane zadanie.
Niestety gdy nadszedł czas zapłaty, Powiat
z nowo wybranym wówczas starostą Waldemarem Wysockim, milczał. Ponieważ kwota
na inwestycję nie została wcześniej przez
Powiat zabezpieczona, zaczęto walczyć o to,
aby jak najszybciej to nastąpiło.

Od tamtego czasu Starosta Waldemar Wysocki uchylał się od realizacji podpisanego
porozumienia nie oddając należnej gminie
Prusice kwoty bagatela 1,5 mln zł.
Mimo prób rozwiązania sytuacji polubownie
Burmistrz Igor Bandrowicz zmuszony był do
wstąpienia na drogę sądową.
We wtorek 12 czerwca 2018 roku sąd potwierdził bezprawne uchylanie się starostwa
od zapłaty i nakazał staroście Wysockiemu
zapłatę gminie Prusice należnych jej środków wraz z odsetkami, co stanowi kwotę blisko 2mln zł.

Pozwolenie na budowę Ośrodka Zdrowia

w Prusicach już jest!

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy w dniu 9 czerwca 2018 roku wydało pozwolenie
nr 504/18 na budowę ośrodka zdrowia z apteką w Prusicach. Jak podkreśla Burmistrz Igor
Bandrowicz pozwolenie na budowę to ostatni niezbędny dokument, aby ogłosić przetarg
na budowę. Odebrana od projektantów dokumentacja jest obszerna. Jednak nie dlatego,
że będzie to jakiś wielki budynek. Dokumentacja jest obszerna, bo Ośrodek będzie budynkiem innowacyjnym, wyposażonym w nowoczesne instalacje.

Budynek będzie wyposażony w ogrzewanie
podłogowe, zasilane pompami ciepła. Pompy będą czerpać ciepło z powietrza atmosferycznego i poprzez wymiennik wtłaczać
je do podłogowej instalacji grzewczej. Taki
system ogrzewania zapewnia, że nic nie będzie lecieć z komina, bo komina w ogóle nie
będzie. Koszt ogrzewania pompą jest niższy
od ogrzewania gazem, czy olejem opałowym. Jest zbliżony do kosztów ogrzewania
węglem, z tą korzystną różnicą, że nie trzeba
zatrudniać palacza.
Ośrodek zdrowia będzie miał nowoczesny system wentylacji z rekuperatorem. To bardzo
ważne, bo zapewni lepszy komfort pacjentom i lepsze warunki higieniczno-sanitarne.
Przefiltrowane powietrze z centrali wentylacyjnej zostanie mechanicznie wtłoczone do
gabinetów zabiegowych i lekarskich. Natomiast powietrze z pomieszczeń gospodarczych, poczekalni i toalet będzie przepompowane do rekuperatora. W rekuperatorze
zostanie odzyskane ciepło ze „zużytego” powietrza. Odzyskiwanie ciepła ze „zużytego”
powietrza pozwoli zaoszczędzić na kosztach

Pozwolenie na budowę Prusickiego Centrum Medycznego już jest

Samorząd prusicki posiada kompleksową dokumentację
projektową pozwalającą na ogłoszenie przetargu i wyłonienie
Wykonawcy, który wybuduje Ośrodek Zdrowia w Prusicach

ogrzewania. Mechaniczny system wentylacji:
– nawiewno-wywiewny, zapewni prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach:
od „czystych” do „brudnych”.
Wszystkie pomieszczenia, których okna wychodzą na południe, a także poczekalnie
będą klimatyzowane. Poczekalnie dla osób
chorych i zdrowych będą odrębne. Wszystkie
dojścia do budynku nie będą miały schodów.
Obok wejścia zostanie tez wybudowany parking dla pacjentów.
Teraz wszyscy czekamy na tę przychodnię.
Bo w XXI wieku chcemy się leczyć jak w XXI
wieku.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowoczesnego Ośrodka Zdrowia w Prusicach
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Kamień węgielny pod budowę nowoczesnej

Szkoły Podstawowej w Skokowej

został wmurowany!

Data 15 czerwca 2018 roku to wyjątkowy dzień dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Skokowej i Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach oraz dla
Mieszkańców Skokowej i okolic, gdyż został wmurowany przez Burmistrza Igora Bandrowicza kamień węgielny oraz wkopana kapsuła czasu wraz z Aktem Erekcyjnym pod
rozpoczynającą się niebawem budową nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej
i Kompleksu Edukacyjno – Sportowo – Kulturalnego. W uroczystości wzięli udział poza
Burmistrzem Gminy Prusice, Radny Sejmiku Dolnośląskiego Ryszard Lech, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek wraz z Radnymi, Dyrektor SP w Skokowej Andrzej Grzegorzewicz, Dyrektor
SP w Piotrkowicach Mariusz Kiepul, Ksiądz Proboszcz Kazimierz Czuczoła, Dyrektor GOKiS
Paweł Grzyb, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie, mieszkańcy oraz Ci wszyscy, którym zależy na nowoczesnej bazie edukacyjnej.
W czwartek 14 czerwca 2018 roku został wykonany kolejny ważny krok w kierunku tej
ważnej dla całego społeczeństwa inwestycji, gdyż ogłoszono przetarg na wyłonienie
Wykonawcy zadania. Do tej pory na budowę
szkoły w Skokowej pozyskaliśmy ok 12 mln
zł ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i wnioskujemy o kolejne.
Na pamiątkę tak ważnej uroczystości podpisano Akt Erekcyjny

Burmistrz Igor Bandrowicz zaznaczył, że budowa nowoczesnej
Szkoły w Skokowej to jedna z wielu kluczowych i ważnych
inwestycji dla Mieszkańców naszej Gminy

W uroczystości w imieniu Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, a także swoim wziął udział Radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Ryszard Lech

Dyrektor Andrzej Grzegorzewicz ogromnie cieszy się z tej inwestycji,
gdyż od lat marzył o nowej szkole

– Niewątpliwym atutem powstającej placówki będzie rozbudowana infrastruktura
edukacyjna wraz z nowoczesnymi pracowniami matematycznymi, chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi, geograficznymi,
przyrodniczymi, językowymi, informatycznymi i mobilnymi. Szkoła będzie w pełni
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadbamy wspólnie o to, aby
w tym wyjątkowym miejscu stworzyć bezpieczeństwo i dobre przygotowanie dzieci
do drogi w kolejnych etapach życia – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:
– Moja radość z tej niezmiernie ważnej inwestycji jest tym bardziej większa, ponieważ
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego jest zwieńczeniem wielu lat rozmów,
negocjacji, dobrej woli osób, którym bliskie
są troska o młode pokolenia i dbałość o rozwój oraz edukację najmłodszych. Bardzo
jestem wdzięczny wszystkim stronom, które przyczyniły się do tego przedsięwzięcia
i dzięki którym uzyskano odpowiednie
środki i zezwolenia, aby móc rozpocząć budowę szkoły. Za sprawą odpowiedzialnych,
kreatywnych ludzi jestem przekonany, że
projekt przekroczy nasze najśmielsze oczekiwania. Mieszkańcy Skokowej i okolic będą
mogli cieszyć się nową szkołą, która stworzy
odpowiednie warunki do nauki dla dzieci.

Burmistrz Igor Bandrowicz dokonał symbolicznego wkopania kamienia wegielnego

Kapsułę czasu do zamurowania włożyli wspólnie Burmistrz Igor Bandrowicz, Dyrektor SP w Skokowej
Andrzej Grzegorzewicz oraz Dyrektor SP w Piotrkowicach Mariusz Kiepul

Nowy obiekt, który powstanie w Skokowej
będzie służył szerokim zakresem możliwości
i zasobów najmłodszym pokoleniom Gminy
Prusice, gdyż będzie znajdowała się w nim
nie tylko szkoła, ale także przedszkole.
W otwartym Akcie Erekcyjnym na pamiątkę podpisali się również Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i też Mieszkańcy
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BLISKO 8 milionów na FOTOWOLTAIKĘ
Pod koniec kwietnia przedstawiciele spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. Kamil Leśniak oraz William
Buba wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem podpisali w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej umowę na realizację projektu pn.: „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Prusice będą
mogli otrzymać dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości 85% poniesionych kosztów, a zamontowane
panele pozwolą oszczędzić w skali roku od 1500 nawet do 3000 zł na rachunkach za energię elektryczną.
Przypomnijmy, że panele fotowoltaiczne są płytami krzemowymi montowanymi na dachach budynków, które produkują energię elektryczną z promieni słonecznych. Rosnącą
popularność fotowoltaika zawdzięcza połączeniu ekologii
z ekonomią, ponieważ jest ona rozwiązaniem zapewniającym zmniejszenie kosztów za wykorzystanie energii elektrycznej, nie szkodząc przy tym środowisku. Odpowiednia
ilość paneli słonecznych jest w stanie zapewnić nam tyle

energii elektrycznej, żeby opłaty za prąd przestały nas martwić. Stajemy się, więc niezależni od ceny energii jaką oferuje nam dostawca energii (Tauron itd.).
Jeśli zdecydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych,
możemy liczyć na dotację w wysokości do 85% kosztów
kwalifikowanych instalacji PV. Ponadto panele słoneczne nie
wymagają wymian podzespołów czy napraw, z jakimi musielibyśmy liczyć się na przykład w przypadku generatorów
wiatrowych. Panele fotowoltaiczne pracują nieprzerwanie
do 25 lat, a inwestycja w nie dzięki tak dużemu dofinansowaniu zwraca się w 2-3 lata. W tym czasie nie „dokładamy”
już żadnych pieniędzy, a cieszymy się tanią lub całkiem darmową energią.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne, które odbędą się we wtorek 26 czerwca
w Skokowej i Prusicach.

Umowa na fotowoltaikę podpisana została przez władze spółki PS Prusice
Energetyka Odnawialna w tym Prezesa Kamila Leśniaka w obecności
Burmistrza Igora Bandrowicza

Projekt pt. „Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie” współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Budowa przydomowych oczyszczalni

w Skokowej i w Strupinie Nowa lokalizacja PSZOKa!

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz podpisał umowę z Projektantem na
„Wykonanie prac przedprojektowych oraz
wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej w ramach zdania pn. Budowa
systemów oczyszczania ścieków w Gminie
Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Firma TST SZYMON TOMASZEWSKI
z siedzibą w Dąbrówce Nowej została wykonawcą zadania. Prace projektowe rozpoczęły się 18 czerwca w Skokowej i w Strupinie i potrwają do połowy października.
We wtorek 28 czerwca w Remizie OSP
w Skokowej przy ul. Strażackiej o godzinie
17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne
z mieszkańcami dotyczące przydomowych
oczyszczalni. Na spotkaniu będzie obecny
Burmistrz i Projektant.
Koszt całkowity zadania wykonania dokumentacji projektowej to: 84 400,00 zł

Informacja o zmianie podmiotu świadczącego usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Prusice
Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje, że od dnia 05.06.2018 r. zmienił się podmiot świadczący usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice. Wykonawcą wyłonionym w przetargu świadczącym
powyższą usługę jest spółka Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Jerzmanowskiej 4-6. Wykonawca powierzył wykonanie zadania podwykonawcy,
którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Barbara Nowicka Wszewilki.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Reklamacje można kierować do:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ, Wszewilki pod nr tel.: 71 383 27 39
• Urząd Miasta i Gminy w Prusicach pod nr tel.: 71 312 62 24 wew. 54 lub wew. 88

Od dnia 5 czerwca 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
PSZOK zlokalizowany przy ul. Polnej 14 w Prusicach (teren byłej przetwórni)
czynny jest w dniach:
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-16:00
sobota 8:00-16:00
Przypominamy, iż w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów selektywnie gromadzonych pochodzące z gospodarstw
domowych:
•	Papier i tektura
• Tworzywa sztuczne
• 	Metale
•	Szkło
•	Zużyte opony w ilości do 8 szt.
w ciągu roku od nieruchomości
• 	Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3 w ciągu roku
od nieruchomości
•	Przeterminowane leki i chemikalia
• 	Baterie i akumulatory
•	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
• 	Odpady ulegające biodegradacji
• 	Odpady wielkogabarytowe

Zarządcą PSZOK jest Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4-6
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Świetlice wiejskie termomodernizowane
W Pawłowie Trzebnickim oraz we Wszemirowie trwają prace wykończeniowe przy świetlicach wiejskich w ramach projektu „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich w Gminie
Prusice”, zaś umowy z wykonawcami na termomodernizację kolejnych świetlic wiejskich
w Piotrkowicach i w Wilkowej zostały podpisane.

Gmina Prusice dzięki pozyskanym środkom
unijnym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizuje kompleksowe termomodernizacje świetlic wiejskich
w Pawłowie Trzebnickim, we Wszemirowie,
w Wilkowej i w Piotrkowicach. Są to kolejne
inwestycje, które znalazły się na liście zadań
w programie wyborczym Burmistrza Igora
Bandrowicza.
Wszemirów i Pawłów Trzebnicki na ukończeniu
Budynki świetlic wiejskich we Wszemirowie i w Pawłowie Trzebnickim przechodzą kompleksową termomodernizację
oraz przebudowę, a ostateczne zakończenie prac przewidziane zostało na koniec
czerwca.

Wykonawcą inwestycji w Pawłowie Trzebnickim i we Wszemirowie jest firma AM Sp. z o.o.
z Brzegu Dolnego. Koszt inwestycji we Wszemirowie to 325 704,00 zł, zaś w Pawłowie
Trzebnickim to 357 069,00 zł, z czego w obu
przypadkach 85 % to dotacja ze środków zewnętrznych.
Umowy na termomodernizację kolejnych
świetlic wiejskich w Piotrkowicach i w Wilkowej zostały podpisane
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w piątek 15 czerwca 2018 roku podpisał
umowy z Wykonawcami na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowej
i w Piotrkowicach.
Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowej zrealizuje firma AM Sp. z o.o.

Teren pod budowę
Park&Bike Skokowa

przejęty od PKP

W poniedziałek 4 czerwca Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun podpisał
umowę z PKP SA Oddział Nieruchomości we Wrocławiu, w sprawie przejęcia terenu pod
budowę parkingu z obu stron stacji kolejowej Skokowa w ramach projektu „Park&Ride
Skokowa” dofinansowanego ze środków Gminy Prusice, który powstanie do listopada
2018 roku.

Jak zgodnie twierdzą Burmistrz Igor Bandrowicz i Sekretarz Grzegorz Terebun jeszcze w tym roku przy stacji kolejowej w Skokowej
powstaną po obu stronach parkingi dla samochodów, motocykli i miejsca dla rowerów

Wykonawcą termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wilkowej została firma AM Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego

z Brzegu Dolnego za kwotę 305 532,00 zł.
Natomiast termomodernizację budynku
świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach wykona Hurtownia Materiałów Budowlanych
i Przemysłowych Piotr Kwiatkowski ze
Żmigrodu za kwotę 255 874,99 zł. W obu

przypadkach 85 % to dotacja ze środków
zewnętrznych.
Inwestycje są realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich
w Gminie Prusice”.

W październiku 2017 roku podpisano umowę na prace projektowe na „Park&Ride Skokowa”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
pod koniec wakacji zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

Dzięki tej inwestycji osoby dojeżdżające koleją do pracy, szkoły, lekarza, teatru i innych
miejsc będą mogły zostawić bezpiecznie
i wygodnie swój prywatny środek transportu
przy stacji.

Gmina Prusice zaplanowała budowę parkingu po obu stronach stacji kolejowej w Skokowej. W ramach inwestycji zostaną wykonane
drogi, ponad sto miejsc parkingowych dla
samochodów oraz kilkadziesiąt miejsc dla
motocykli. Powstaną też wiaty na rowery,
oświetlenie, toalety i trawniki.

Gmina na inwestycję uzyskała europejskie dofinansowanie do budowy parkingu
z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 w kwocie 928 000 zł.

Umowę z PKP na przejęcie terenu przy stacji kolejowej
w Skokowej podpisał Sekretarz Miasta i Gminy Prusice
Grzegorz Terebun
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Remont drogi wojewódzkiej

Borów – Borówek już wkrótce
Dzięki wzorowej współpracy pomiędzy Gminą Prusice, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku został wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 342 Brzeźno
– Borów. Pozostał do remontu odcinek pomiędzy Borowem, a Borówkiem.
Stan techniczny drogi zagraża bezpieczeństwu poruszających się zarówno pojazdami jak
i pieszych oraz rowerzystów.
Na początku maja samorząd województwa przekazał plac budowy w obecności Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza firmie Strabag, która będzie wykonawcą remontu.
Remont drogi wojewódzkiej 342 Borów – Borówek powinien zakończyć się do końca września 2018 roku.

Miejsce inwestycji w trakcie prac wizytował Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem oraz Wykonawcą inwestycji Hubertem Olszewskim,
Prezesem Zarządu Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO.

Droga gminna w Brzeźnie

została przebudowana

Mieszkańcy Brzeźna mają przebudowaną drogę gminną na długości ponad 370 m. Inwestycja została zrealizowana przez Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO.

Już na dniach rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej Borów – Borówek

Całkowity koszt zadania to ponad 175 tys. zł, z czego ok. 78 tys. zł to dofinansowanie jakie
Gmina Prusice pozyskała w 2017 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych i dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.

Droga w Chodlewku na ukończeniu
Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko do końca lipca 2018 roku zyskają nową, przebudowaną infrastrukturę drogową o długości 660 m, której całkowity koszt wynosi 729 477,60 zł,
z czego pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 to 386 186,00 zł.
Samorząd prusicki cały czas inwestuje
w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki
i oświetlenie drogowe to najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców Gminy
Prusice, na które władze samorządu prusickiego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem starają się
pozyskiwać środki zewnętrzne.
– W sierpniu 2016 roku udało nam się pozyskać dofinansowanie z PROWU na przebudowę drogi w Chodlewku – opowiada Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: – Udało nam się wyłonić Wykonawcę
zadania, którym zostało Konsorcjum Ćwik

z Wińska. Już w lipcu zakończą się prace budowlane.
Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko zyskają
nową, bezpieczną infrastrukturę drogową.
– Inwestycja w Chodlewku wynika z mojego
programu wyborczego na lata 2014-2018
dla poszczególnych miejscowości – zaznacza
włodarz Gminy Prusice, kontynuując: – Bezpieczeństwo Mieszkańców to jeden z moich
głównych priorytetów stąd też kładziemy
duży nacisk na inwestycje w infrastrukturę
drogową i chodniki.

Mieszkańcy Pawłowa Trzebnickiego mają nową drogę

Pawłów Trzebnicki ma nową drogę
Zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej w Pawłowie Trzebnickim, dzięki czemu poprawie zarówno komunikacja
drogowa, jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Inwestycja obejmowała budowę parkingu, chodnika, zjazdów, remont przepustów
oraz drogi gminnej we wsi Pawłów Trzebnicki. Długosć przebudowanej drogi wynosi
330 mb, szerokosć drogi jest zmienna w zależności od warunków terenowych i waha się
w granicach 3–5 m.

Do końca lipca Mieszkańcy Chodlewka będą mieć przebudowaną drogę

Wybudowana droga stanowi również drogę
dojazdową do zabudowań gospodarczych
mieszkańców. Parking umożliwia parkowanie dla wiernych korzystających z pożołonego w pobliżu kościoła.

Szerokosć stanowisk parkingowych wynosi 2,5 m (dla niepełnosprawnych 3,6 m), zaś
głębokość wynosi 5,0 m.
Zakres inwestycji uwzględnił również wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m, który
stanowi dojście do parkingu.Wykonano również zatokę autobusową o szerokości 3,0 m
oraz zatokę postojową o szerokości 2,5 m.
Zatoka autobusowa stanowi miejsce do wykorzystania przez autobus szkolny dowożący
dzieci do szkoły.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
595 884,02 złotych, zaś ponad 120 tys. zł
to dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne.
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Otwarte Strefy Aktywności

powstaną w Gminie Prusice

Prusice, Skokowa, Kopaszyn, Świerzów i Wilkowa to miejscowości, w których jeszcze w tym
roku powstaną Otwarte Strefy Aktywności w ramach Programu Rządowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na które samorząd prusicki pozyskał dofinansowanie w wysokości
174 500,00 zł.
W ramach Otwartych Stref Aktywności we
wszystkich 5 miejscowościach Gminy Prusice
powstaną siłownie zewnętrze, zaś dodatkowo na stawie w Prusicach oraz w Skokowej
plac zabaw.
Na siłownie zewnętrzne będą składać się
takie urządzenia, jak: orbitrek, wahadło/
twister, biegacz, wioślarz, prasa ręczna/
podciąg górny, drabinka/podciąg nóg,
brzuszki/skłony, prasa nożna podwójna, tai
chi mix oraz prasa niepełnosprawna. Place

zabaw będą wyposażone w huśtawkę bocianie gniazdo, sześciokąt sprawnościowy,
kiwak/bujak oraz zestaw sprawnościowy,
zaś w strefie relaksu w Prusicach i w Skokowej będą się znajdować stół do gry w piłkarzyki oraz w chińczyka, a w Świerzowie,
Kopaszynie i Wilkowej kółko i krzyżyk oraz
stół do gry w chińczyka.
Otwarte Strefy Aktywności będą dostępne
nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla
dorosłych i Seniorów.

Jeszcze w lipcu dzieci będą mogły korzystać z nowoczesnego placu zabaw w Prusicach na osiedlu Północ – Południe,
co potwierdzają włodarze Gminy Prusice

Umowa na wyposażenie placu
zabaw w Prusicach podpisana

We wtorek 19 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz podpisał umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz położenie nawierzchni bezpiecznej
na placu zabaw w Prusicach. Wykonawcą zadania została firma Apis. Będzie to największy
i najnowocześniejszy plac zabaw na terenie Gminy Prusice.
Przypomnijmy, że inwestycję na osiedlu
Północ-Południe rozpoczęto pod koniec
2017 roku. Wówczas wykonane zostały chodniki stanowiące dojścia do placu zabaw oraz
przygotowano teren pod wyłożenie kolorowego poliuretanu. Równolegle zlecony został projekt oświetlenia placu oraz projekt zagospodarowania zieleni wokół placu zabaw.
W połowie czerwca Burmistrz Igor Bandrowicz rozstrzygnął rozpisany na początku
maja przetarg i podpisał umowę z dostawcą
urządzeń zabawowych.

Plac zabaw zostanie wyposażony w karuzele, ścianki, trampolinę i zjeżdżalnie, a także
będzie podzielony na strefę dla dzieci mniejszych i dla dzieci większych. Wydzielona zostanie również strefa aktywności dla dorosłych, w której znajdą się urządzenia siłowni
zewnętrznej typu wahadło, twister, wahacz
i wycisk. Całość zostanie oświetlona i obsadzona kolorową i pachnącą roślinnością.
Całkowita wartość inwestycji to blisko
600 000,00 zł, a zakończenie prac przewidziane jest jeszcze w lipcu.

Pierwszy etap prusickiej

rowerostrady

został odebrany

Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice stały się rzeczywistością, gdyż w połowie maja miał
miejsce odbiór końcowy robót budowlanych pierwszego etapu prusickiej rowerostrady,
na długości 6,5 km od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe, Ligotkę do Dobrosławic
(granicy z Gminą Żmigród).
W odbiorze końcowym inwestycji z ramienia
Gminy Prusice wzięli udział Sekretarz Miasta
i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice
Zbigniew Ziomek wraz z Radnymi: Stanisławem Leśniakiem oraz Grzegorzem Kokoszką,
a także pracownik Urzędu Miasta i Gminy
Prusice Sebastian Trojan, kierownik projektu
od strony inwestycyjnej, który nadzorował
całkowity przebieg prac.
– Wielbiciele dwóch kółek, już mogą jeździć
po najpiękniejszych fragmentach prusickiej
rowerostrady, do czego osobiście zapraszam
– zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, Lider

Pierwszy etap prusickiej rowerostrady już dostępny do jazdy dla wielbicieli dwóch kółek

Projektu, dodając: – Prusice stają się Dolnośląskim Park&Bike. Wystarczy w 15 minut
dojechać autem z Wrocławia do Prusic, tutaj zaparkować w wyznaczonym miejscu
przy Szkole Podstawowej lub cmentarzu na
ul. Żmigrodzkiej, a następnie wsiąść na rower i przejechać się naszą rowerostradą do
Żmigrodu, a stamtąd do Milicza.
Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu przez Gminę Prusice dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie ponad
4 mln zł, wysokości 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na trasie ścieżek rowerowych w przypadku awarii czekają stacje napraw dla rowerów
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Kulturalnie, rozrywkowo i sportowo

na Majówce w Skokowej!
Skokowa w weekend majowy stała się centrum kultury, rozrywki i sportu, a to wszystko
za sprawą cyklicznej imprezy znanej jako Majówka w Skokowej, na którą przybyła duża
rzesza mieszkańców gminy i okolic, ale także z różnych stron Polski. Impreza przeszła
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na wszystkich uczestników zabawy czekała rodzinna atmosfera oraz wiele atrakcji sportowych, kulturalnych i muzycznych, a gwiazdami wieczoru byli AKCENT Zenon Martyniuk, After Party oraz Cleo, a także na skokowskiej
scenie wystąpili Diadem, Prisoners Show, Julia Jaroszewska, oraz Paxon.

Program tegorocznej Majówki do Skokowej ściągnął liczne
tłumy przyjezdnych

Na najmłodszych czekał szereg atrakcji, w tym ogromne
wesołe miasteczko

Gwiazdą piątkowego wieczoru był Zespół Akcent i Zenon Martyniuk

Występ Prisoners Show również zachwycił zgromadzoną
publiczność na skokowskim Orliku

Nagrody najlepszym biegaczom w Skokowskim Biegu Przełajowym
wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz
Sekretarz Grzegorz Terebun

Przygotowywali najlepszych

na najgorsze

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej

Służby Mundurowe na prusickim rynku podczas ćwiczeń i pokazów

Po raz pierwszy w naszej Gminie odbyły się specjalne ćwiczenia grup specjalnych służb mundurowych – Tactical Prison Rescue czyli dokładnie V Warsztaty i Zawody Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pt. ,,Tactical Prison Rescue 2018”.
Współczesne zagrożenia wymuszają na
służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu
organizowane są Ogólnopolskie Zawody
i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup
Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, a ich organizatorem jest
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we
Wrocławiu.
W myśl zasady ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas
najważniejsze bez względu na to, po której
stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane były najlepsze jednostki
specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Są to jedyne takie zawody w naszym kraju.
Relacje z tego wydarzenia były szeroko pokazywane w ogólnokrajowych mediach m.in.
TVN, TVN24 i TVP.
Uczestnikami zawodów byli funkcjonariusze
wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły
zaproszone z innych formacji mundurowych
tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze
Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba
Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Odział Specjalny Żandarmerii
Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT.

Na prusickim rynku najmłodsi mieszkańcy mogli obserwować nie
tylko ćwiczenia grup specjalnych, ale także sprzęt wojskowy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
Paweł Grzyb wraz z Leszkiem Kołtunem organizatorem zawodów
Tactical Prison Rescue.

Służby mundurowe w akcji zachwyciły zgromadzonych Mieszkańców Gminy Prusice na Rynku
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Historyczny awans

Orła Prusice do IV Ligi!
MKS Orzeł Eurosystem Prusice zakończył sezon 2017/2018 na drugim – premiowanym
awansem – miejscu w klasie okręgowej, gwarantując sobie awans do IV ligi dolnośląskiej.
Jest to najwyższa klasa rozgrywkowa w jakiej kiedykolwiek uczestniczył klub z terenu Gminy Prusice. Sukces potęguje fakt, iż dla Orłów jest to drugi awans w ciągu dwóch sezonów.
Ostatnie dwa lata w Orle Prusice to okres wytężonej pracy zarządu, który jednak przynosi
wymierne korzyści. MKS od dwóch lat systematycznie wzmacniał swoją pierwszą drużynę, co pozwoliło uzyskać awanse sportowe.
Dobra współpraca z Burmistrzem Miasta
i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem skutkuje poprawą funkcjonowania klubu oraz
ciągłą poprawą infrastruktury na stadionie
przy ul. Powstańców Śląskich.
– Tylko w tym sezonie na stadionie Orła
zostały wyremontowane trybuny oraz postawiony został kontener szatniowy dla sędziów. Jednocześnie jesteśmy przed kolejną
modernizacją w ramach której na stadionie
zostanie wymienione ogrodzenie, budki zawodników rezerwowych oraz zakupione zostaną toalety dla kibiców – zaznacza włodarz
Gminy Prusice dodając – Całość prac pozwoli
spełnić wysokie warunki licencyjne dla klubów IV ligi.
W 2018 roku Zarządowi Orła udało się również pozyskać sponsora tytularnego w postaci firmy EURO-SYSTEM. Burmistrz wspólnie z Prezesem Orła byli również inicjatorami
Prusickiej Szkoły Piłki Nożnej czyli autorskiego programu szkolenia młodzieży na terenie

Najmłodsze orzełki zawsze wspierają swoich starszych kolegów

„Rodzina Orła” po zwycięskim meczu

Gminy Prusice. Do realizacji tego programu
zaproszona została wykwalifikowana kadra
trenerów, której pracę widać w organizacji
zajęć z najmłodszymi adeptami piłki nożnej
w Prusicach.
Zwieńczeniem działań klubu w ostatnich latach został wyczekiwany awans seniorów do
IV ligi. MKS Orzeł w sezonie 2017/2018 w zaciętej walce o awans wspólnie z zawodnikami z Długołęki odprawili pozostałych rywali
z kwitkiem zajmując dwa pierwsze miejsca
premiowane awansem.
Boiskowymi autorami sukcesu była drużyna
w składzie: Paweł Gryz, Sebastian Wiraszka, Andrzej Adamczyk, Sebastian Zagórski,
Grzegorz Kozal, Dominik Skotniczny, Przemysław Łukasik, Maksym Garncarz, Damian Katrycz, Michał Babiec, Adrian Bergier, Hubert
Miara, Piotr Wójtowicz, Konrad Kątny, Artur
Monasterski, Jacek Mądrzejewski, Grzegorz
Rajter, Patryk Krajewski, Mateusz Kulikowiec,
Andrzej Bacański oraz Artur Bąk.
Z ławki trenerskiej drużynę przez sezon prowadzili Bartosz Mazur, Krystian Januszewski
oraz Adrian Bergier.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w sezonie 2017/2018 było podpisanie umowy sponsorskiej z Euro-System, firmą, która swoją nową
fabrykę otwiera w strefie ekonomicznej we Wszemirowie

Stadiony w Prusicach i we Wszemirowie

zostaną wyremontowane

Gmina Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem wspólnie z klubami MKS
Orzeł Prusice oraz Sparta Wszemirów wyremontuje stadiony w Prusicach oraz we Wszemirowie. Środki na ten cel zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w konkursie „Poprawa Bazy Sportowej”.

Władze Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy
Prusice Igorem Bandrowiczem, Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice
Grzegorzem Terebunem i Dyrektorem Gminnego Ośrodkiem Kultury
i Sportu Pawłem Grzybem czynnie wspierają rozwój klubów
sportowych poprzez inwestycje w bazę sportową

Fetująca awans drużyna Orła
z Prezesem Grzegorzem Piotrowskim na czele

MKS Orzeł Prusice i Sparta Wszemirów znalazły się wśród
najlepszych klubów na Dolnym Śląsku, które otrzymały dotacje
z budżetu województwa

W ramach modernizacji wykonane zostaną
w Prusicach: wymiana ogrodzenia, wymiana budek zawodników rezerwowych, zakup
toalet dla kibiców, oznakowanie stadionu,
adaptacja budynku szatniowego pod wymogi IV ligi oraz montaż systemu nawadniania
boiska. Natomiast we Wszemirowie zostanie dokończone ogrodzenia boiska, będzie
wymiana budek zawodników rezerwowych
oraz montaż trybuny dla kibiców.
Na wymienione wyżej zadania pozyskano następujące środki: Stadion w Prusicach – całkowita kwota 60 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego; zaś stadion we Wszemirowie
– całkowita wartość modernizacji 30 000,00 zł
z czego 15 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Grzegorz Piotrowski, Prezes MKS Orła Prusice odbiera promesę
z rąk Wicemarszałek Iwony Krawczyk

Marcin Chrobot, Prezes Sparty Wszemirów otrzymał promesę
od Wicemarszałek Iwony Krawczyk
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Przedszkolaki poznają Urząd
W czwartek 14 czerwca 2018 roku mieliśmy okazję gościć dzieci z Oddziału Przedszkolnego Orlik w Skokowej. Mali mieszkańcy naszej gminy od najmłodszych lat zapoznają się
z kulturą samorządu lokalnego. Celem wizyty było przede wszystkim poznanie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach oraz zapoczątkowanie postaw obywatelskich,
które zaprocentują w przyszłości.
Najmłodsi sympatycy piłki nożnej podczas meczu mundialowego
mieli wykonany specjalny mistrzowski makijaż

Mieszkańcy Gminy Prusice od Juniora do Seniora kibicowali
biało-czerwonym w prusickiej strefie

Ogromne emocje sportowe

w Strefie Kibica na Rynku w Prusicach
W samym centrum Prusic na rynku przed Urzędem Gminy, została uruchomiona Strefa
Kibica, na której możemy zobaczyć rozgrywane mecze piłkarskie przez cały czas trwania Mundialu w Rosji. Przeżyjmy wspólnie emocje i oglądajmy razem Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej na ogromnym ekranie telebimu. W okolicy strefy kibica nie zabraknie również miejsca do odpoczynku, zjedzenia posiłku oraz oczywiście do kibicowania.

Przedszkolaki ze Skokowej zostały przyjęte w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach przez Sekretarza Grzegorza Terebuna

Przedszkolaki przyjął w zastępstwie za Burmistrza Igora Bandrowicza – Sekretarz Miasta
i Gminy w Prusicach Grzegorz Terebun, który
opowiedział o pracy burmistrza oraz funkcjonowaniu i zadaniach jednostki. Dzieci miały
możliwość zobaczyć pracę urzędu od środka,
zapoznały się z budynkiem oraz odwiedziły
Salę Ślubów, gdzie być może w przyszłości
w tym właśnie miejscu rozpocznie się ich
nowa droga życia.
Największą atrakcją dla najmłodszych była
wizyta w gabinecie burmistrza. Miejsce to
bardzo przypadło im do gustu, gdyż chętnie

skorzystały możliwości zrobienia sobie zdjęcia przy biurku włodarza gminy.
W podziękowaniu na ręce Sekretarza Przedszkolaki złożyły bukiet kwiatów i czekoladki,
a same otrzymały słodki upominek.
Gmina Prusice dba o rozwój i edukację młodego pokolenia mieszkańców, w związku
z czym właśnie w Skokowej niebawem rozpoczną się prace nad budową nowoczesnego
Kompleksu Edukacyjno-sportowo-kulturalnego, z którego możliwości i zasobów dzieci
nas dziś odwiedzające będą miały szansę
korzystać.
Strefa Kibica to szereg atrakcji dla każdego w każdym wieku

Dzieci chętnie „zostały” choć na chwilę Burmistrzem
i podpisywały pisma

Na zakończenie najmłodsi Mieszkańcy Gminy Prusice
podziękowali Sekretarzowi za miłe przyjęcie bukietem kwiatów

Chochliki
i Łatwopalni

23 GZ Ogniste Chochliki i 579 WDH Łatwopalni brali udział w Przeglądzie Piosenki
Wojskowej i Patriotycznej „Nie tylko od
święta”, zorganizowanym przez Instytut
Pamięci Narodowej na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Konkurencja była
duża, ale dali radę. W kategorii zespół zajęli
1 miejsce.

wyśpiewali 1. Miejsce

Przegląd integrował różne harcerskie środowiska. Na scenie wystąpili m.in. Skauci Europy, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – członkowie
trzech największych polskich organizacji
harcerskich.

Na strefie przygotowano również specjalne piłkarskie siedziska

Podczas meczu Polski z Senegalem na mini boisku toczył się mecz Prusice z Senegalem

