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Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice Świetlice wiejskie zyskują
stały się rzeczywistością! nowe oblicze
więcej str. 5

Inwestycje drogowe

w Gminie Prusice

więcej str. 4-5

PRUSICKI PLAC ZABAW NA UKOŃCZENIU

więcej str. 11

Największy projekt dotyczący turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim staje się rzeczywistością! W sobotę 23 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz otworzył wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem, Radnymi Miasta
i Gminy Prusice, przedstawicielami mediów oraz przybyłymi gośćmi i rowerzystami pierwszy
fragment prusickiej rowerostrady, który na długości 6,5 km od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe, Ligotkę prowadzi do Dobrosławic (granicy z Gminą Żmigród).

więcej str. 9

Nowe oblicze Domu Kultury
w Prusicach – startuje pierwszy etap

remontu budynku w centrum Prusic

więcej str. 14

Rekordowa kwota w historii Gminy Prusice

6 mln do rozdania dla Mieszkańców na instalacje OZE

VIII DNI PRUSIC

więcej str. 16

Muzycznie, sportowo i wyjątkowo
więcej str. 3

W poniedziałek 23 lipca 2018 roku rozpoczął się wyczekiwany przez potencjalnych Beneficjentów
nabór wniosków na dofinansowanie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.
Projekt od początku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Prusice. Nic w tym
dziwnego, gdyż dzięki środkom pozyskanym przez spółkę Prusice PS Energetyka Odnawialna oraz
Gminę Prusice mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych. Natomiast odpowiednio dobrana i poprawnie zainstalowana instalacja
zbilansuje zużywaną przez nas energię elektryczną do 0!
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Rekordowa kwota w historii Gminy Prusice

Szanowni Państwo,

6 mln do rozdania dla Mieszkańców na instalacje OZE

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.

W poniedziałek 23 lipca 2018 roku rozpoczął się wyczekiwany przez potencjalnych Beneficjentów nabór wniosków na dofinansowanie instalacji do produkcji energii z odnawialnych
źródeł energii. Projekt od początku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy
Prusice. Nic w tym dziwnego, gdyż dzięki środkom pozyskanym przez spółkę Prusice PS Energetyka Odnawialna oraz Gminę Prusice mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości
85% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych. Natomiast odpowiednio dobrana i poprawnie zainstalowana instalacja zbilansuje zużywaną przez nas energię elektryczną do 0!

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

O projekcie

Kontakt z Burmistrzem:

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

Od Redakcji...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!

INFORMATOR

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 ponad 6 mln
zł, które Gmina Prusice wspólnie ze spółką Prusice PS Energetyka Odnawialna pozyskała ze środków unijnych do rozdania dla mieszkańców na instalacje w odnawialne źródła energii. Ciekawym materiałem będzie informacja
o sukcesie Państwa Haliny i Jarosława Jankowskich ze Strupiny w konkursie
Agrorewolucje.
Poza tym będzie można dowiedzieć się o szeregu inwestycji drogowych na terenie Gminy Prusice, w tym m.in. w Chodlewku czy na drogach wojewódzkich.
Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych od wielu lat władze naszej Gminy inwestują w place zabaw i obiekty dla najmłodszych o czym świadczy budowa
placu zabaw w Prusicach na osiedlu Północ – Południe, a także planowane zagospodarowanie terenów we Wszemirowie i w Dębnicy na co nasz samorząd
pozyskał środki zewnętrzne.
Jako samorząd poprawiający jakość życia mieszkańców na terenach wiejskich
dbamy o rozwój świetlic wiejskich, o czym świadczy kolejne pozyskane dofinansowanie na budowę Lokalnych Centrów Kultury w naszych miejscowościach. Natomiast dbając o bezpieczeństwo w naszej Gminie władze samorządu
prusickiego na ręce przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali
nowy zakupiony sprzęt ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości.
W czerwcu miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszego odcinka naszej prusickiej rowerostrady, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród
wielbicieli dwóch kółek nie tylko z naszej gminy czy powiatu, ale także z terenu Dolnego Śląska. O naszej Gminie Przyjaznej Rowerzystom można się wiele
dowiedzieć idąc we Wrocławiu od strony Rynku do Galerii Dominikańskiej,
gdzie na ul. Oławskiej wystawiona jest wystawa „Rowerem po Dolnym Śląsku”.
Wakacje, piękne weekendy i nowe trasy rowerowe sprzyjają aktywnej turystyce weekendowej, a co za tym idzie wycieczkom rowerowym, i jedna z takich
odbyła się z Prusic do Skokowej.
Przed nami również szereg istotnych inwestycji dla poprawy jakości życia
mieszkańców naszej Gminy, o których będzie można się dowiedzieć z aktualnego wydania m.in. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Skokowa i Strupina, czy też termomodernizacja świetlic wiejskich we
Wszemirowie, Pawłowie Trzebnickim, Wilkowej oraz Piotrkowicach.
W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć fotorelacje
z wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie: 8. Dni Prusic, Pikniki Rodzinne w Pietrowicach Małych, w Wilkowej, w Skokowej oraz w Strupinie, a także relacje z działań i akcji wakacyjnych oraz zapowiedzi najbliższych wydarzeń
w naszej Gminie.

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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REFERAT INWESTYCJI,
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Wiktor Lubieniecki wew. 43; w.lubieniecki@prusice.pl

URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE
Rynek 1, 55-110 Prusice
tel. 71 312 62 24 • fax: 71 312 62 29,
email: prusice@prusice.pl
SEKRETARZ MIASTA I GMINY PRUSICE
Grzegorz Terebun tel. wew. 65, g.terebun@prusice.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY
• SEKRETARIAT
Danuta Seredyńska wew. 60; prusice@prusice.pl
Klaudia Tarnowska wew. 61; prusice@prusice.pl
• BIURO RADY
Maria Zientarska wew. 55; m.zientarska@prusice.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
Dorota Karkosz wew.58; d.karkosz@prusice.pl
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Dorota Karkosz wew. 56; d.karkosz@prusice.pl
Agata Chuchrak wew. 56; a.chuchrak@prusice.pl
SKARBNIK MIASTA I GMINY PRUSICE
Magdalena Żyża wew. 45; m.zyza@prusice.pl
REFERAT BUDŻETU I OPŁAT LOKALNYCH
Barbara Piotrowska wew. 44; b.piotrowska@prusice.pl
Agnieszka Książek wew. 53; a.ksiazek@prusice.pl
Magdalena Książek wew.53; m.ksiazek@prusice.pl
Aleksandra Kiepul wew. 53; a.kiepul@prusice.pl
Natalia Wlazło wew. 53; n.wlazlo@prusice.pl
Patrycja Szustak wew. 44; p.szustak@prusice.pl
Iwona Miszczuk wew.44: i.miszczuk@prusice.pl
• PODATKI
Barbara Kowalczyk wew. 72; b.kowalczyk@prusice.pl
Paulina Popowicz wew. 88; p.wojtyra@prusice.pl
Iwona Sowa wew. 71; i.sowa@prusice.pl
OŚWIATA
Barbara Krzyżak wew. 43; b.krzyzak@prusice.pl
Alicja Hady wew. 51; a.hady@prusice.pl
Anna Radota wew. 51; a.radota@prusice.pl

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Mirosław Janicki wew. 52; m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota wew. 52, m.slota@prusice.pl
• GOSPODARKA KOMUNALNO-MIESZKANIOWA
Krystyna Lis wew. 50; k.lis@prusice.pl
• BUDOWNICTWO I INWESTYCJE
Jacek Jaskuła wew. 87; j.jaskula@prusice.pl
Sebastian Trojan wew. 37; s.trojan@prusice.pl
Klaudia Dąbek wew.68; k.dabek@prusice.pl
• ROLNICTWO I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Adela Socha wew. 42; a.socha@prusice.pl

– Ograniczenie wydatków za energię i jej produkcja ze źródeł odnawialnych, były od początku głównym celem Prusice PS Energetyka
Odnawialna. Dlatego w 2016 roku zdecydowaliśmy się na złożenie wniosku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania
3.1 C – produkcja i dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych. Bardzo zabiegaliśmy o otrzymanie dofinansowania dla mieszkańców na instalacje OZE. Pokonaliśmy rywali z całego województwa i nasz innowacyjny projekt, otrzymał
blisko 6 mln złotych dotacji. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie wydatków mieszkańców
na energię, a sam grant to pomoc finansowa
rzędu 15-25 tys. złotych, w zależności od wielkości instalacji, dla każdego mieszkańca, który
zakwalifikuje się do projektu – informuje Kamil
Leśniak Prezes Spółki Prusice PS Energetyka
Odnawialna, dodając: – Tak ogromny projekt
to nie tylko granty dla Mieszkańców, ale również spora odpowiedzialność Prezesa i Zarządu
Spółki, gdyż decydując się na realizację zadania podpisałem weksel odpowiedzialności za
prawidłową realizację projektu na kwotę otrzymanego dofinansowania, czyli 6 mln zł.

około 150 zł. miesięcznie na rachunkach za
energię elektryczną.
Jak można otrzymać grant?
– Aby otrzymać możliwość pozyskania dofinansowania należy wypełnić i złożyć wniosek
o grant w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach
– zaznacza Kamil Leśniak dodając: – Wniosek
dostępny jest w sekretariacie Urzędu oraz na
stronach internetowych: Gminy Prusice pod
adresem www.prusice.pl i spółki Prusice PS
Energetyka Odnawialna.
Wniosek zostanie sprawdzony pod względem
formalnym, a do osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu przyjedzie specjalista,
który doradzi i odpowie na wszelkie pytania
dotyczące instalacji OZE.
Pytania można również kierować na adres
e-mail: biuro@prusiceps.pl lub pod numerem
telefonu 71 312 62 24 wew. 47.
Osobą odpowiedzialną za projekt jest Kamil
Leśniak – Prezes Zarządu Prusice PS Energetyka
Odnawialna.

Poprawnie zainstalowane na dachu domu moduły fotowoltaiczne produkują energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Wyprodukowana energia zostaje za pomocą falownika
przekazana do sieci elektrycznej, a dzięki zainstalowanemu licznikowi dwukierunkowemu
energia pobrana z sieci jest bilansowana przez
tą wyprodukowaną na naszym dachu. Taka instalacja już o mocy 3 kWp pozwala oszczędzać

Projekt od początku cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Gminy Prusice, co potwierdza ilość osób
uczestniczących w zebraniu zarówno w Skokowej, jak i w Prusicach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Kamil Leśniak wew. 47; k.lesniak@prusice.pl
Karolina Szachniewicz wew. 36; k.szachniewicz@prusice.pl
Dorota Muszczak wew. 82; d.muszczak@prusice.pl
PROMOCJA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA
Daniela Bacańska wew. 38; d.bacanska@prusice.pl
Joanna Sroga wew. 38; j.sroga@prusice.pl
promocja@prusice.pl

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Maksymilian Szary wew. 38; m.szary@prusice.pl
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Klaudia Tarnowska wew. 78; k.tarnowska@prusice.pl

Ile to kosztuje?

Nie znam się na tym?

Koszt instalacji jest dość spory, bo oscyluje
w granicach od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł za
montaż modułów o mocy 1kWp. Jednak dzięki
otrzymanej refundacji wynosił będzie 600-800
zł. za 1kWp.

– Tak naprawdę do złożenia wniosku wystarczą
dobre chęci – informuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz: – Pracownicy Spółki
Prusice PS Energetyka Odnawialna oraz Urzędu
Miasta i Gminy w Prusicach pomogą i doradzą
Państwu na każdym etapie udziału w projekcie – zarówno przy wypełnianiu wniosków,
jak i przy doborze mocy instalacji, jej montażu
czy rozliczeniu dotacji.

Jakie korzyści i możliwości?
Dzięki produkcji energii z odnawialnych źródeł
przede wszystkim dbamy o czystsze środowisko, gdyż zmniejszamy zapotrzebowania na
energię produkowaną z elektrowni węglowych.
Kolejnym czynnikiem jest ten finansowy. Odpowiednio dobrana instalacja zredukuje opłaty
za prąd do 0 zł.
Dzięki dofinansowaniu na poziomie 85% zwrot
nastąpi w ciągu 2-3 lat, natomiast gwarancje
na panele fotowoltaiczne wynosi nawet 25 lat.
Dzięki montażowi instalacji możemy również
pomyśleć o zmianie sposobu ogrzewania budynku np. na pompę ciepła powietrze-woda lub

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Prusicach.
UWAGA: nabór jest ciągły,
czyli trwa aż do dnia zakończenia
projektu tj. do września 2019 roku.
Szczegóły dotyczące Projektu
oraz dokumenty do pobrania znajdują się
na stronach internetowych:
www.prusice.pl oraz www.prusiceps.pl

W Skokowej z mieszkańcami zainteresowanymi instalacjami fotowoltaicznymi spotkali się m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Grzegorz Terebun, Radni Artur Bagiński oraz Józef Gruchała, a także Prezes Spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna Kamil Leśniak

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

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Dorota Leń wew. 86; d.len@prusice.pl
Marzanna Jurzysta-Ziętek wew. 89; m.zietek@prusice.pl
Wioletta Mierzejewska wew. 38; w.mierzejewska@prusice.pl
Kamila Borowiecka wew. 38; k.borowiecka@prusice.pl
Aleksandra Bąk wew. 38, a.bak@prusice.pl

INFORMATYK
Bartosz Kurzepa wew. 77; b.kurzepa@prusice.pl

Do ubiegania się o grant uprawnieni są wszyscy
właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej znajdujących
się na terenie Gminy Prusice.

powietrze-powietrze (Gmina Prusice będzie się
ubiegała o otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców).
Poprawne wykonanie obu instalacji sprawi, że
ogrzewanie naszego domu stanie się czyste,
darmowe i bezobsługowe.

Jak działa fotowoltaika?

• OCHRONA ŚRODOWISKA
Bernadeta Biniek wew. 54; b.biniek@prusice.pl
Anna Cieśla wew. 54; a.ciesla@prusice.pl
Mateusz Wojda wew. 54; m.wojda@prusice.pl

KADRY
Bożena Hrycak wew.46; b.hrycak@prusice.pl

Kto może złożyć wniosek?

Prezes Zarządu Spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna Kamil Leśniak decydując się na podpisanie umowy o dofinansowanie
w wysokości 6 mln zł na instalacje fotowoltaiczne dla Mieszkańców naszej Gminy podpisał weksel odpowiedzialności za prawidłową
realizację projektu na kwotę otrzymanego dofinansowania
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Starosta nie chce wyremontować drogi powiatowej

Górowo-Skokowa

Przypominamy, że 7 września 2017 roku Burmistrz Igor Bandrowicz złożył Staroście Trzebnickiemu Waldemarowi Wysockiemu pismo podpisane przez 484 mieszkańców miejscowości Górowo i Skokowa w sprawie podjęcia pilnych działań związanych z gruntowną
przebudową drogi 1354 D pomiędzy Skokową a Górowo.
Mieszkańcy, którzy poruszają się tą drogą na
co dzień doskonale wiedzą w jak fatalnym
jest stanie i jak duże stwarza niebezpieczeństwo. Dla Starosty Powiatu Trzebnickiego
Waldemara Wysockiego nie są to jednak
wystarczające powody, żeby podjąć decyzje o remoncie tak ważnej dla mieszkańców
drogi.

Co się stało z 484 podpisami Mieszkańców miejscowości Skokowa
i Górowo w sprawie remontu drogi powiatowej, które Burmistrz
Igor Bandrowicz złożył osobiście w Starostwie Powiatowym
w Trzebnicy we wrześniu 2017 roku?

Warto dodać, że na ten odcinek drogi powiatowej jest gotowa dokumentacja, którą Starosta mógł złożyć wraz z wnioskiem
o dofinansowanie zarówno we wrześniu
2017 roku z realizacją inwestycji na 2018 rok
w ramach rządowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (możliwość pozyskania 50 % dofinansowania), jak i w kwietniu
2018 roku w ramach Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (możliwość pozyskania
80% dofinansowania).

Jednak jak się okazuje 484 podpisy i apel
Burmistrza to za mało dla Pana Starosty.
Warto również nadmienić, że do dnia dzisiejszego Starosta nie udzielił pisemnej
odpowiedzi kiedy Powiat przystąpi do remontu tak ważnej dla mieszkańców Naszej
Gminy drogi.
Na dzień dzisiejszy droga Skokowa – Górowo jest niebezpieczna
dla jej użytkowników z kilku powodów, m.in.: jest w złym stanie
technicznym, gdyż z ilością dziur można ją porównać do sera
szwajcarskiego, znajdują się na niej ostre zakręty, a znaki
ostrzegawcze są niewidoczne przez zarośnięte
i nie koszone pobocza

Długo wyczekiwany remont drogi Przebudowa dróg wojewódzkich

w Zakrzewie jeszcze w tym roku w Gminie Prusice rozpoczęta

W dniu 19 lipca 2018 r. w siedzibie Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu
został podpisany przez Sekretarza Miasta
i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna akt notarialny nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Prusice drogi dojazdowej do budynków
i mieszkań znajdujących się w byłym „PGR”
w Zakrzewie.
W tym samym dniu Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał umowę na bezzwrotną pomoc
w wysokości 286 tys. zł na remont drogi dojazdowej.

Chodlewko będzie miało nową drogę
Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko do połowy sierpnia 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.

Mimo licznych starań władz Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem i Sekretarzem Grzegorzem Terebunem,
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, jako właściciel drogi powiatowej Skokowa-Górowo, do dzisiaj nie podjęło starań o pozyskanie środków
na remont drogi, ani nie rozpoczęło naprawy nawierzchni, która śmiertelnie zagraża bezpieczeństwu korzystających z niej osób.

Gmina Prusice za blisko 300 tys. zł (w tym
268 tys. zł bezzwrotna pomoc z Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) wyremontuje
drogę dojazdową na którą mieszkańcy Zakrzewa czekają od wielu lat.

Pod koniec lipca br. firma Strabag rozpoczęła prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej
nr 342 pomiędzy Borówkiem a Borowem. Czyszczenie rowów, poszerzenie poboczy oraz
nowa nawierzchnia powstanie jeszcze w sierpniu br. Kilometrowy odcinek drogi jest remontowany na zlecenie służb Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W ramach remontu będzie miała miejsce
przebudowa przepustów, linii energetycznej
oraz zostanie wykonana nowa nawierzchnia.
Rozpoczęcie prac jest zaplanowane na wrzesień tego roku, zaś zakończenie do października br.

Po zakończeniu prac na drodze nr 342 Borów–Borówek, Firma Strabag przystąpi następnie do remontu drogi wojewódzkiej
nr 339 na odcinku Strupina–Piotrkowice.
Poszerzenie poboczy, czyszczenie rowów
oraz nowa nawierzchnia na odcinku ok. 2 km
wykonana będzie jeszcze w tym roku.
Poprawa bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych punktów programu wyborczego
Burmistrza Igora Bandrowicza. Niewątpliwie
ruch na drogach wojewódzkich stwarza największe zagrożenie dla pieszych oraz rowe-

Prace przy remoncie nawierzchni na trasie Borów-Borówek trwają

rzystów, a także innych użytkowników ruchu.
Dlatego też dzięki staraniom Burmistrza jeszcze w tym roku zostanie wyremontowane
ponad 3km dróg wojewódzkich w naszej
Gminie.
– Warto przypomnieć, że w tej kadencji zostanie wyremontowana rekordowa ilość
dróg wojewódzkich w naszej gminie, łącznie
będzie to ok. 8 km – podkreśla Burmistrz Igor
Bandrowicz dodając: – Pozostanie do wyremontowania 2 km odcinek między Rakami
a Piotrkowicami.

W najbliższych miesiącach rozpocznie się remont drogi
wojewódzkiej nr 339 na odcinku Strupina – Piotrkowice,
której stan techniczny wizytują Sekretarz Miasta i Gminy Prusice
Grzegorz Terebun oraz Radny Wacław Bienias
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– 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.
Gmina Prusice od maja 2017 roku realizuje inwestycję pn. ,,Poprawa infrastruktury
drogowej w miejscowości Chodlewko polegającej na przebudowie drogi gminnej
lokalnej w celu zwiększenia dostępności do
drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu
użyteczności publicznej”, która ma na celu
poprawienie warunków dojazdu do istniejących i nowo-budowanych budynków mieszkalnych, poprawę bezpieczeństwa ruchu,
a zarazem zwiększenie dostępności do drogi
powiatowej nr 1349D oraz obiektu użytecz-

ności publicznej, a także odprowadzenie
wód deszczowych z powierzchni szczelnych
(drogi, nieruchomości prywatnych) nowym,
zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę i przebudowę zjazdów
indywidualnych o nawierzchni bitumicznej
oraz z kostki betonowej, budowę i przebudowę chodników z kostki betonowej, przebudowę włączeń drogi gminnej do drogi
powiatowej nr 1349 D oraz wykonanie systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej. Droga

o grupie nośności podłoża gruntowego G3
jest wykonywana z masy bitumicznej i ma
szerokość 4,5-5,0 m, przy znacznej części drogi wykonane zostaną chodniki o szerokości
1,5-2,0 m. Wykonane zostaną również przy
drodze pobocza o szerokości 0,5 m, utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie oraz krawężniki betonowe lub
korytka betonowe, które pełnią rolę zarówno
oddzielającą chodnik od jezdni, jak i rolę podłużnego odprowadzenia wód opadowych
do wpustów deszczowych. Wody opadowe
z nawierzchni są odprowadzane poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne za pośrednictwem wpustów deszczowych do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej.
Jak widać 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.

Aktualny postęp prac na przebudowie drogi w Chodlewku
sprawdzali Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun
oraz Sołtys Chodlewka Ryszard Nowak

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Do połowy sierpnia Mieszkańcy Chodlewka zyskają nową,
bezpieczną infrastrukturę drogową

Operacja pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegająca na przebudowie
drogi w celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349D oraz obiektu użyteczności publicznej”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”
w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Świetlice wiejskie zyskują nowe oblicze
Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Piotrkowice i Wilkowa to kolejne sołectwa w Gminie Prusice, w których świetlice wiejskie zostają przebudowane oraz wyremontowane. Prace remontowe w Pawłowie Trzebnickim oraz we Wszemirowie idą pełną parą, zaś w Wilkowej
i w Piotrkowicach rozpoczęły się dopiero działania inwestycyjne.
Gmina Prusice w ramach projektu „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich w Gminie Prusice” dzięki pozyskanym środkom unijnym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 realizuje kompleksowe
termomodernizacje świetlic wiejskich. Są to
kolejne inwestycje, które znalazły się na liście
zadań w programie wyborczym Burmistrza
Igora Bandrowicza.

Budynki świetlic wiejskich we Wszemirowie
i w Pawłowie Trzebnickim przechodzą kompleksową termomodernizację oraz przebudowę. Wykonania prac w związku z realizacją
inwestycji w Pawłowie Trzebnickim i we Wszemirowie podjęła się 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.

Postęp prac inwestycyjnych we Wszemirowie sprawdzali Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun
oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Prusicach Zbigniew Ziomek

– Kończymy jedne i jednocześnie rozpoczynamy prace remontowo-budowlane przy
kolejnych dwóch świetlicach w Gminie Prusice. Wilkowa i Piotrkowice również zyskają
nowe miejsca na swojej mapie, służące przede wszystkim mieszkańcom oraz ich integracji. Nowoczesne świetlice z praktycznym
wyposażeniem posłużą przy spotkaniach,
organizacji przyjęć i uroczystości, jak również będą miejscem wspólnego spędzania
czasu dzieci, dorosłych i seniorów – mówi
Igor Bandrowicz, Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice.
Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowej zrealizuje 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.

Pamiątkowe zdjęcie z podpisania jednej z umów
na termomodernizację świetlic wiejskich

Natomiast roboty budowlane dopiero co
rozpoczęły się na świetlicy wiejskiej w Wilkowej

Projekt pt. „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich w Gminie Prusice” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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Nierówny podział środków przez Powiat Trzebnicki

dla NGO w poszczególnych gminach!

Mimo różnych działań priorytet organizacji pozarządowych jest wspólny: rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wśród przedstawicieli NGO-sów rodzą się obawy, że kluczem
przy rozdysponowywaniu środków jest podłoże partyjne, a nie kompetencje czy skala
działań, jakie organizacje prowadziły do tej pory. Te obawy potwierdza sytuacja panująca
w Powiecie Trzebnicki w ramach otwartych konkursów na zadania publiczne, przy rozdysponowywaniu środków w latach 2015 – 2018 przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego, na czele którego stoi Starosta Waldemar Wysocki. Organizacje pozarządowe mają w praktyce
niewielki wpływ na to, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze przewidziane na
realizację zadań publicznych zapisanych w programie współpracy. Chyba, że będą współpracować z radnymi.
GMINA TRZEBNICA – CAŁKOWITA KWOTA 234 700,00 zł
LATA

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTKA
I KRAJOZNAWSTWO

POMOC PRAWNA

2015

33 000,00 zł

19 200,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

2016

33 600,00 zł

14 600,00 zł

800,00 zł

0,00 zł

2017

37 400,00 zł

6 000,00 zł

2 000,00 zł

2018

36 900,00 zł

10 700,00 zł

SUMA

140 900,00 zł

50 500,00 zł

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Radni pytali
Starostę w jakim stopniu wspierał I Piknik Rodzinny w Obornikach Śląskich organizowany
przez Fundację Ludzka Sprawa, której Prezesem jest Anna Morawiecka – siostra Premiera.
Radni zarzucali Staroście promocję kampanii
Pani Anny Morawieckiej na Burmistrza Obornik Śląskich za publiczne pieniądze.
Jak w rzeczywistości wygląda podział środków dla organizacji pozarządowych na terenie naszego powiatu w poszczególnych
gminach w ramach konkursów na zadania
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

0,00 zł

0,00 zł

15 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 000,00 zł

5 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

37 000,00 zł

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE – CAŁKOWITA KWOTA 326 976,00 zł, zaś bez pomocy prawnej 143 700,00 zł
LATA

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTKA
I KRAJOZNAWSTWO

POMOC PRAWNA

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

2015

24 000,00 zł

11 500,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

2016

20 500,00 zł

9 500,00 zł

1 200,00 zł

0,00 zł

59 946,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2017

30 500,00 zł

9 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

62 604,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2018

21 200,00 zł

11 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

60 726,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

SUMA

96 200,00 zł

42 300,00 zł

2 200,00 zł

0,00 zł

183 276,00 zł

2 000,00 zł

1 000,00 zł

GMINA ŻMIGRÓD – CAŁKOWITA KWOTA 56 800,00 zł
LATA

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTKA
I KRAJOZNAWSTWO

POMOC PRAWNA

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

2015

11 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 600,00 zł

0,00 zł

2016

1 000,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2017

13 500,00 zł

2 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2018

13 500,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

SUMA

39 000,00 zł

13 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 600,00 zł

0,00 zł

GMINA PRUSICE – CAŁKOWITA KWOTA 19 700,00 zł
LATA

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTKA
I KRAJOZNAWSTWO

POMOC PRAWNA

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

2015

5 000,00 zł

3 000,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2016

4 800,00 zł

1 900,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2017

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2018

3 000,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SUMA

13 800,00 zł

5 400,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

GMINA WISZNIA MAŁA – CAŁKOWITA KWOTA 10 000,00 zł
LATA

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTKA
I KRAJOZNAWSTWO

POMOC PRAWNA

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

2015

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2016

0,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2017

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2018

0,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SUMA

5 000,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

publiczne? Jak sytuacja przedstawia się
w Gminie Prusice? Naprawdę warto się z tym
zapoznać i zobaczyć, kto jest faworyzowany,
a kto dostaje najmniej. Liczby mówią same za
siebie!
W poniższych tabelach przedstawiamy analizę dotacji w ramach otwartych konkursów
na zadania publiczne z podziałem na gminy,
lata i obszary:
Jak wynika z przeprowadzonej analizy najwięcej pieniędzy powiatowych przekazywanych
jest na działania w zakresie kultura fizyczna,
kultura, edukacja, turystyka i krajoznawstwo,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz pomoc społeczna do Gminy Trzebnica,
gdyż jest to kwota 234 700,00 złotych.
Drugą Gminą, która także otrzymuje duże
wsparcie finansowe jest Gmina Oborniki
Śląskie, gdyż w latach 2015–2018 przekazano dla samych organizacji pozarządowych 143 700,00 zł, a całkowicie dla Gminy
326 976,00 zł wraz z pomocą prawną,
w kwocie 183 276 zł – tylko dla gminy Oborniki (dotacja z trzech lat).
Natomiast Trzecia gminą jest Żmigród z kwotą 56 800,00 zł.
Gminy: Prusice, Zawonia i Wisznia Mała są
w dużej mierze mniej dotowanymi gminami niż pierwsze trzy, co łatwo zauważyć na
podstawie zaprezentowanych tabel. Wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert
każdego roku zarówno kluby sportowe, jak
i organizacje pozarządowe działające w tych
Gminach składają każdego roku.
Dlaczego tak się dzieje? Czy powiat nie powinien dzielić pieniędzy po równo? Dlaczego jednym organizacjom przyznawana jest
dotacja w kwocie 10 000 zł, a innym tylko
500 zł? Warto o to zapytać radnych, lub
w najbliższych wyborach wybrać takich, którzy będą wspomagać nasze Stowarzyszenia,
w tym organizacje pozarządowe i kluby sportowe z terenu Gminy Prusice.
Warto podkreślić, że każdego roku władze
Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta
i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem i Sekretarzem Grzegorzem Terebunem realizując program wyborczy wspierają organizacje
pozarządowe w otwartych konkursach ofert
na zadania publiczne, a także zachęcają Stowarzyszenia i kluby sportowe do ubiegania
się o dotacje z powiatu i wspomagają organizacje merytorycznym wsparciem pracowników UMiG w Prusicach przy pisaniu i rozliczaniu wniosków.

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA

EDUKACJA

TURYSTKA
I KRAJOZNAWSTWO

POMOC PRAWNA

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

2015

0,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2016

5 200,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2017

6 100,00 zł

9 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2018

5 400,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

modernizuje boiska

Przerwa między sezonami wykorzystywana jest przez kluby sportowe do treningów,
transferów ale również do poprawy warunków na boiskach piłkarskich. Latem 2018 roku
prowadzone są modernizacje na boiskach w Prusicach, Wszemirowie, Brzeźnie, Piotrkowicach i Krościnie Wielkiej.
Wśród priorytetów władz Gminy Prusice na
czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem
jest inwestowanie w infrastrukturę sportową
i poprawa bazy sportowej dla drużyn piłkarskich działających na terenie Gminy Prusice. Tego typu inwestycje są realizowane nie
tylko ze środków z budżetu Gminy Prusice,
ale również wspólnie z klubami sportowymi
i przy wsparciu środków ze źródeł zewnętrznych tj. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

SUMA

16 700,00 zł

17 700,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

dzenie, a także zamontowana zostanie trybuna dla bardzo aktywnych kibiców Spartan.
Środki w wysokości 15 000,00 zł. pozyskane
zostały również z UMWD.
Brzeźno

Prusice
Najwięcej dzieje się w Prusicach. Stadion
Orła jest przygotowywany do przepisów, jakie wymagane są w IV lidze. Na boisku ogrodzone zostały trybuny, rozpoczął się remont
szatni (wykonanie węzła sanitarnego przy
szatni gospodarzy), w trakcie wymiany jest
ogrodzenie boiska oraz wykonanie nowych
budek zawodników rezerwowych. Prusicki
stadion zwiększy też swoją pojemność – zainstalowane zostanie dodatkowych 50 miejsc
siedzących w żółto-czarnych barwach. Na
stadion dostarczone zostaną również toalety
dostępne dla kibiców, wydzielone zostaną
parkingi dla zawodników, kibiców gości i kibiców gospodarzy. Na sam koniec na prusickim

Sekretarz Grzegorz Terebun wspólnie z przedstawicielami klubu
sprawdzał przygotowania Stadionu Orła do przepisów,
jakie wymagane są w IV lidze

Dzieje się również w Brzeźnie i to na całego.
Tam zarząd wspólnie z Radnym Czesławem
Suchackim własnymi siłami postanowili przebudować i wyrównać płytę boiska. W związ-

stadionie zamontowany zostanie system automatycznego nawadniania. Na wykonanie
modernizacji MKS I Gmina pozyskały dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
30 000,00 zł.
Wszemirów
Na modernizację boiska środki pozyskała też
Sparta Wszemirów. W ramach remontu boiska wymienione zostaną budki zawodników
rezerwowych, dokończone zostanie ogro-

Widoczny postęp prac przy przebudowie i wyrównaniu płyty
boiska sportowego w Brzeźnie

Uroczyste obchody Święta Policji

z awansami i nagrodami
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun w poniedziałek
30 lipca 2018 roku uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji
w Trzebnicy, podczas którego uczczono 99 rocznicę powołania Policji
Państwowej przez Sejm II Rzeczypospolitej, a także wręczono awanse
i nagrody za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

Sekretarz Grzegorz Terebun podczas uroczystych obchodów Święta
Policji wręczył nagrodę sierż. sztab. Tomaszowi Bieleckiemu.

ku powyższym Bresna całą rundę jesienną
bieżącego sezonu rozgrywać będzie na stadionie w Skokowej, a na wiosnę jej zawodnicy wyjdą na zupełnie nową murawę. Całość
zadania wspomaga również Gmina Prusice,
która dokonała zakupu trawy oraz materiałów pod dodatkowy parking dla kibiców.
Piotrkowice
Swój stadion remontuje również KS Piotrkowice. Tam radny Janusz Łesak dzięki pomocy
Gminy Prusice oraz Przedsiębiorstwa PROEKO oddziela, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, trybuny kibiców od płyty boiska.
Krościna Wielka

Obchody Święta Policji w Trzebnicy dla funkcjonariuszy z całego powiatu
rozpoczęły się od wręczenia przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. dr Andrzeja Łuczyszyna aktu mianowania na
stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy mł. insp. Adama
Jędryszczaka.

Zarząd Powiatu Trzebnickiego, kierowany przez Starostę
Waldemara Wysockiego nierówno dzieli środki powiatu dla NGO,
o czym świadczą przyznawane dotacje, gdzie jedne organizacje
dostają 500 zł, a inne kilka tysięcy.



Gmina Prusice wspólnie
z klubami sportowymi

GMINA ZAWONIA – CAŁKOWITA KWOTA 39 400,00 zł
LATA

AKTUALNOŚCI
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Coroczne Święto Policji to również okazja do wręczenia awansów dla funkcjonariuszy policji, a także nagród za pracę i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż Kierownik Posterunku Policji w Prusicach starszy aspirant Łukasz Anioł otrzymał awans na
stopień aspiranta sztabowego. Natomiast sierżant sztabowy Tomasz Bielecki odebrał z rąk Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna
nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę i rzetelne
wykonywanie obowiązków służbowych.

Nie zwalniają również prace w Krościnie Wielkiej. Boisko, na którym odbędzie się tegoroczny finał Pucharu Burmistrza również zostanie
ogrodzony. Prace zostaną wykonane przez
mieszkańców, natomiast część materiałów
została zakupiona z budżetu Gminy Prusice.



AKTUALNOŚCI
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Lokalne Centra Kultury powstaną w Gminie Prusice
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2018 r. planowane do budo
wy Lokalne Centra Kultury na terenie Gminy Prusice: w Krościnie Małej, Borowie, Pietrowicach Małych, Chodlewku, Świerzowie oraz Pększynie znalazły się wśród 80 projektów
z listy rankingowej zakwalifikowanych do dalszej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Gmina Prusice na czele z Burmistrzem Miasta
i Gminy Prusice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach 30 kwietnia 2018 r.
w odpowiedzi na konkurs dla operacji typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 złożyli dwa
wnioski o dofinansowanie budowy 6 Lokalnych Centrów Kultury.
Samorząd prusicki złożył projekt pod nazwą
„Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury
w Gminie Prusice: w Krościnie Małej i w Borowie”, który znalazł się na 22 pozycji listy
rankingowej zakwalifikowanych projektów
do dalszej weryfikacji. Całkowita wartość zadania to 1 994 341,33 zł, z czego otrzymane
dofinansowanie to 1 000 000, 00 zł, w tym po
500 000,00 zł dla Krościny Małej i Borowa.

Plac w Krościnie Małej w tym roku jest przygotowywany do Dożynek Gminnych,
a już w przyszłym rozpocznie się tutaj budowa Lokalnego Centrum Kultury

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina Prusice pozyskała środki na utworzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku we Wszemirowie
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza udało się Gminie
Prusice pozyskać dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu
w miejscowości Wszemirów poprzez budowę altany wraz z elementami małej architektury”
w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku. Gmina Prusice otrzymała dotację w wysokości 25 000,00 zł,
zaś całkowita wartość zadania planowanego do realizacji wynosi ponad 59 tys. zł.
W ramach zagospodarowania terenu we
Wszemirowie powstanie altana z elementami małej architektury, takimi jak: ławki, kosze

na śmieci i stojak na rowery, a także zostanie
wykonana nawierzchnia przy altanie i wokół
terenu z kostki z obrzeżami łącznie.

– Celem projektu jest zagospodarowanie
terenu w miejscowości Wszemirów poprzez
budowę altany wraz z elementami małej
architektury, a także utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku we Wszemirowie – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz, dodając: – Będzie to również
miejsce, które przysłuży się integracji spo
łeczności lokalnej, a także dobra lokalizacja
do organizacji imprez cyklicznych.

Powstała inwestycja będzie oczywiście
bezpłatna, ogólnodostępna dla wszystkich i będzie służyła Mieszkańcom Gminy Prusice i Sołectwa Wszemirów przez
wiele długich lat, co wpłynie na poprawę
standardów i jakości życia mieszkańców,
a także pozwoli na jeszcze większą integrację mieszkańców, poprzez wspólną
pracę.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Zwrot podatku akcyzowego 2018 r. – terminy, stawki i wniosek.
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego
uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Wnioskodawca do wniosku o zwrot podatku dołącza faktury VAT
albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za następujący okres:
1. do wniosku złożonego w miesiącu lutym –
faktury VAT za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia;
2. do wniosku złożonego w miesiącu sierpniu
– faktury VAT za okres od 1 lutego do 31 lipca.

AKTUALNOŚCI



Mieszkańcy Dębnicy zyskają

nowe miejsce rekreacji

Samorząd prusicki z inicjatywy Burmistrza Igora Bandrowicza w ramach wniosku złożonego przez Gminę Prusice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich pozyskał dofinansowanie w kwocie 99 078,80 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu
przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury”. Przewidywany koszt
inwestycji to ponad 150 tys. zł.

Natomiast Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Prusicach złożył wniosek na realizację operacji pod nazwą „Budowa czterech Lokalnych
Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Pietrowicach Małych, w Świerzowie, w Chodlewku
i w Pększynie”. Zadanie znalazło się również
na liście rankingowej zakwalifikowanej do
dalszej weryfikacji. Całkowita wartość zadania to 2 889 316,69 zł, z czego wnioskowane
dofinansowanie to 1 779 848,54 zł.
W związku z tym, że procedura dalszej weryfikacji obu projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego potrwa
jeszcze kilka dobrych miesięcy, inwestycje
będą mogły być realizowane dopiero po
podpisaniu umów o dofinansowanie. Stąd
też realizacja zadań została zaplanowana na
lata 2019–2020.
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Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje
w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały
złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku
zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Gmina Prusice od wielu lat inwestuje w terenu zielone i zagospodarowanie wolnych
przestrzeni głównie na obszarach wiejskich,
aby tworzyć miejsca spotkań i rekreacji dla
mieszkańców Sołectw, a także budowę i montaż małej architektury m.in. placów zabaw.
Samorząd prusicki stara się systematycznie
inwestować w małą architekturę w niewyposażonych i zagospodarowanych w tego typu
infrastrukturę miejscowościach.
– W ramach projektu –Zagospodarowanie
terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez
montaż małej architektury” zostanie zago
spodarowana przestrzeń przy oczku wodnym
w miejscowości Dębnica poprzez budowę
i ustawienie elementów małej architektury
w postaci m.in. placu zabaw nazwanego –
Wodny Świat Dziecka”. – opowiada Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz,
dodając: – Na terenie przy oczku powstanie

również siłownia terenowa i boisko do siatkówki.
Plac zabaw w Dębnicy będzie wyposażony
w huśtawkę stalową bocianie gniazdo, huśtawkę wagową flox, frutti, piramidę średnią,
płotek elipso, bujak ryba, pociąg pędziwiatr
oraz karuzelę młynek. Natomiast na siłowni
plenerowej będą się znajdować: wyciąg górny, wahadło/twister oraz biegacz. Cały teren
zostanie wyposażony w małą architekturę
typu: ławki stalowo-drewniane z oparciem,
kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem.
Utworzone boisko do siatkówki będzie posiadało słupek stalowy stały z naciągiem oraz
siatką. Teren placu zabaw i oczka wodnego
zostanie ogrodzony.
Nowe miejsce rekreacji pozwoli stworzyć ciekawe miejsce spotkań dla każdego od Juniora do Seniora.

Teren przy oczku wodnym w Dębnicy zostanie nie tylko zagospodarowany w plac zabaw, siłownię plenerową i boisko do siatkówki, ale
także teren zostanie ogrodzony

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury”
jest współfinansowany ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prusicki plac zabaw na ukończeniu
Na dniach do użytku dzieci zostanie oddany plac zabaw w Prusicach na osiedlu PółnocPołudnie. Wszystkie urządzenia zabawowe zostały zamontowane, a wykonawca kończy
montować nawierzchnię bezpieczną oraz infrastrukturę towarzyszącą. Uroczyste otwarcie planowane jest jeszcze w sierpniu.
Powstający plac zabaw będzie najnowocześniejszym placem w Gminie Prusice. Huśtawki, karuzele, bujaki i zjeżdżalnie to tylko niektóre z urządzeń, jakie zostały zamontowane
na realizowanej inwestycji.
– Całość działki została podzielona na trzy
strefy – dla najmłodszych dzieci, dla tych
troszkę starszych oraz strefa fitness dla dorosłych – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz,
dodając: – Kolorowa bezpieczna nawierzchnia da możliwość gry w klasy, a obok placu
zamontowana zostanie ziemna trampolina.
Całość zostanie oświetlona a także obsadzona kwiatami i drzewkami. Dzięki czemu
prusicki plac zabaw stanie się doskonałym

miejscem wypoczynku i rekreacji zarówno
dla dzieci, jak i ich opiekunów.
Prace przygotowawcze i chodniki wykonał
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast montaż urządzeń, ogrodzenia i nawierzchnię poliuretanową wykonuje firma Apis z Jarosławia.
Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz wraz z Radnymi zaprasza
wszystkich, w szczególności dzieci na uroczyste otwarcie placu zabaw, które odbędzie
się jeszcze w sierpniu. O dokładnym terminie informacja zostanie umieszczona na
stronie Gminy Prusice www.prusice.pl oraz
na facebooku.

Prace na placu zabaw są na ukończeniu

Rada Ministrów w rozporządzeniu określiła stawki zwrotu podatku na 2018 rok na poziomie 1 złotego na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem,
że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych.
Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr
oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków,
według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Więcej: http://prusice.pl/886/komunikat-zwrot-podatku-akcyzowego.html

Jeszcze w połowie lipca urządzenia na placu zabaw nie były zainstalowane, a już w sierpniu Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz zaprasza na otwarcie prusickiego placu zabaw

Plac zabaw na osiedlu Północ – Południe w Prusicach będzie najnowocześniejszym placem w Gminie Prusice
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Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych w Gminie Prusice otworzyli
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz dziennikarz Gazety Wyborczej

Nowy zakupiony sprzęt do ratowania życia przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Prusice wręczyli
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Grzegorzem Terebunem
oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawłem Grzybem

Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostek z terenu naszej Gminy

w Gminie Prusice!
Sprawiedliwości w ramach złożonego wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departament
Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa
Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów
publicznych w ramach środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dzięki nowemu wyposażeniu mieszkańcy
Gminy Prusice będą mogli czuć się bezpiecznie, ponieważ sprzęt, który Gmina zakupiła
ma na celu ratowanie życia i mienia osób poszkodowanych.

OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) – podkreśla włodarz Gminy
Prusice Igor Bandrowicz, dodając: – Zwiększy
to też świadomość mieszkańców na temat
ratownictwa oraz OSP.

Całkowita wartość zadania to 30 968,00 zł,
a wkład własny samorządu prusickiego stanowi 1 % – 309,68 zł.

– Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostek z terenu
naszej Gminy i przyspieszy włączenie dwóch

Na zakup wyposażenia Gmina Prusice pozyskała dotację w kwocie 30 658,32 zł (99%)
z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Burmistrz Igor Bandrowicz, Sekretarz Grzegorz Terebun,
Radni Gminy Prusice Robert Kawalec, Marian Radzik, Józef Gruchała oraz Wacław Bienias

Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice

stały się rzeczywistością!

Dbamy o bezpieczeństwo
Na początku lipca Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Grzegorzem Terebunem oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach Pawłem Grzybem przekazali Ochotniczym Strażom Pożarnym z Prusic, Pawłowa Trzebnickiego, Skokowej oraz z Kaszyc Wielkich nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne
do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku, tj. defibrylatory, zestawy ratownictwa medycznego, deski ortopedyczne i przenośny system oświetleniowy. Na zakup wyposażenie samorząd prusicki pozyskał dotację w wysokości ponad
30 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Największy projekt dotyczący turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim staje się rzeczywistością! W sobotę 23 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz otworzył wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem, Radnymi Miasta i Gminy Prusice, przedstawicielami mediów oraz przybyłymi gośćmi
i rowerzystami pierwszy fragment prusickiej rowerostrady, który na długości 6,5 km od Wszemirowa przez Prusice,
Pietrowice Małe, Ligotkę prowadzi do Dobrosławic (granicy z Gminą Żmigród). Budowa kolejnych kilometrów ścieżek
rowerowych w Gminie Prusice planowana jest na lata 2018-2019. Jak podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz zapraszamy do Dolnośląskiego Park&Bike Prusice i do jeżdżenia po naszej rowerostradzie.

Na zakup wyposażenie samorząd prusicki pozyskał dotację
w wysokości ponad 30 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości

Po symbolicznym przecięciu wstęgi przy stawie w Prusicach
odbył się Rajd Rowerowy przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem RoweLove Prusice i Gazetą Wyborczą nową
ścieżką rowerową na trasie Prusice – Żmigród – Prusice,
a po nim na Rynku w Prusicach czekał na wielbicieli dwóch
kółek szereg atrakcji – ciepły posiłek, quiz z nagrodami oraz
losowanie upominków rowerowych. Po zakończonym rajdzie uczestnicy na pamiątkę zrobili wspólne zdjęcie.

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to ponad 4 mln zł.
Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice stały się rzeczywistością, a już niedługo będą powstawać kolejne kilometry.

Budowa I etapu ścieżek rowerowych w Gminie Prusice wyniosła ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące w ramach projektu „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” z Europejskiego

Nowa ścieżka rowerowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród
uczestników rajdu, którzy byli zachwyceni wykonaniem ścieżki

Strażacy otrzymali m.in. defibrylatory, zestawy ratownictwa medycznego, deski ortopedyczne i przenośny system oświetleniowy

Wszystkie jednostki OSP działające na terenie naszej Gminy zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt do dbania o nasze bezpieczeństwo
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Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Rajd Rowerowy przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem RoweLove Prusice i Gazetą
Wyborczą jak przystało na Lidera Projektu rozpoczął Burmistrz Igor Bandrowicz

Wszyscy rowerzyści otrzymali medale za „wygraną” po pokonaniu trasy
Prusice – Żmigród - Prusice

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Na uczestników Rajdu na Rynku w Prusicach czekał szereg atrakcji,
w tym konkursy z nagrodami

12
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Budowa systemów
oczyszczania ścieków

w Gminie Prusice w miejscowościach

Skokowa i Strupina

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 2018 roku w Skokowej i w Strupinie i potrwają do połowy października.

Miłośnicy dwóch kółek na Rynku w Prusicach zostali przywitani przez Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna oraz przedstawicieli Stowarzyszenia RoweLove Prusice

Dobry czas na rower

W ramach zadania zostanie zaprojektowanych 200 oczyszczalni przydomowych
w miejscowości Skokowa i Strupina. Dla
każdej posesji zaplanowane jest badanie
warunków glebowych z odwiertem w ziemi a następnie zostanie wykonany pro-

... czyli wycieczka z fabułą po Gminie Prusice
Blisko 40 osób wzięło udział w sobotę 21 lipca br. w wycieczce rowerowej z Fabułą po Gminie Prusice, polegającej na dotarciu rowerem
w dokładnie 16 punktów ulokowanych na terenie miasta oraz trasie prowadzącej do Skokowej, gdzie na mecie czekał piknik.
Miłośnicy dwóch kółek spotkali się na Rynku
w Prusicach gdzie przywitani zostali przez
Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza
Terebuna oraz przedstawicieli lokalnego Stowarzyszenia RoweLove Prusice. Zaopatrzeni
w pakiety startowe uczestnicy wyruszyli na
poszukiwania elementów układanki, a jak
się okazało na mecie przedstawiającej widokówkę z wizerunkiem dawnych Prusic.
W każdym punkcie rowerzyści odkrywali
ciekawostki historyczne dotyczące miejsc
i obiektów, przy których się znajdowali.

historyczną i przekazywanie faktów przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy, jak również turystom i przyjezdnym gościom z bliższych oraz dalszych
rejonów powiatu czy też kraju. Cieszę się, że
poprzez wycieczkę rowerową mogliśmy połączyć dwie istotne dla nas kwestie – wspomniana historia oraz aktywność sportowa
– w dzisiejszym wypadku rower – podsumowuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice – Igor
Bandrowicz, dodając – Zapraszam do udziału w kolejnych rowerowych wydarzeniach
oraz korzystania z powstałych ścieżek rowe-

rowych tworzących spójną całość – prusicką
rowerostradę.

Na trasie trzeba było poszukiwać elementów układanki

Na mecie wycieczki, gdzie pierwsi uczestnicy dotarli już po godzinie, czekały na rowerzystów dodatkowe atrakcje. Poczęstunek,
dekoracja medalami oraz możliwość udziału
w pikniku rodzinnym przy skwerze leśnym.
Należy zaznaczyć, że już niedługo do Skokowej dojedziemy rowerem po zaplanowanej
ścieżce rowerowej, która będzie kolejnym
etapem prusickiej rowerostrady.

Fragmenty widokówki zostały ukryte nawet w Pit stopach

– Historia jest ważna dla Gminy Prusice,
dlatego też kładziemy nacisk na edukację

jekt oczyszczalni. Montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków przewidziany jest
wiosną 2019 roku.
Operacja pod nazwą „Budowa systemów
oczyszczania ścieków w Gminie Prusice
w miejscowościach Skokowa i Strupina.”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka
wodnościekowa” poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energie odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Całkowita wartość zadania to 2 801 891,60 zł,
z czego dofinansowanie w wysokości 63,63%
wynosi 1 782 843,00 zł, zaś wkład własny
1 0190 48,60 zł.

Wszyscy rowerzyści otrzymali medale za wygraną

Mieszkańcy Gminy Prusice i nie tylko, bo również wielbiciele dwóch
kółek z ościennych gmin licznie stawili się na starcie wycieczki
rowerowej z Fabułą

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt pt. „Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina”
współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agrorewolucje w Strupinie!

5 gospodarstw, 5 miejscowości, a tylko 3 miejsca w finale. Państwo Halina i Jarosław Jankowscy, mieszkańcy Gminy Prusice jako jedyni
z terenu Dolnego Śląska, a jedni z 5 z całej Polski dotarli do półfinału i wygrali w konkursie Agrorewolucje!
Państwo Jankowscy prowadzą 70 ha gospodarstwo rolne w Stupinie przede wszystkim
z pasji i zamiłowania. Ważne są dla nich szczególnie wartości rodzinne i natura. Zgłosili się
do konkursu, gdyż chcą rozwijać swoje możliwości produkując zdrowe i wysokojakościowe produkty.

w ogólnopolskim konkursie Agrorewolucje.
Ich praca połączona z pasją oraz determinacja i dążenie do celu zostały docenione.
Serdecznie gratuluję, a jednocześnie życzę
dalszego rozwoju i sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym – mówi Igor Bandrowicz,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

– Miło mi poinformować, że młodzi i ambitni mieszkańcy naszej gminy zwyciężyli

Agrorewolucje to program, w którym Ania
i Grzegorz Bardowscy znani z programu

Po zebraniu wszystkich elementów układanki i ułożeniu jej w całość
okazywało się, że to widokówka z wizerunkiem dawnych Prusic

Na uczestników wycieczki na mecie czekały m.in.
nagrody oraz dekoracja medalami

Podczas spotkania w Skokowej projektanci odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i których zostaną zamontowane
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Skokowa i Strupina

Państwo Jankowscy dzięki wygranej w konkursie będą rozwijać swoje gospodarstwo

„Rolnik szuka żony” będą zmieniać polskie
gospodarstwa. To ogromna szansa dla gospodarstwa, a przede wszystkim dla rozwoju
i podniesienia jakości i wydajności upraw.
Finałowa trójka uczestników otrzyma nawozy dolistne, doglebowe i środki ochrony
roślin o łącznej wartości 100 tys. zł.
Gospodarstwo Państwa Haliny i Jarosława Jankowski odwiedzili
Ania i Grzegorz Bardowscy znani z programu „Rolnik szuka żony”
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Rowerem po Dolnym Śląsku!
Pod takim hasłem została zorganizowana wystawa na ul. Oławskiej przy wrocławskim
Rynku, idąc w stronę Galerii Dominikańskiej, która prezentuje najbardziej atrakcyjne dla
rowerzystów trasy, miejsca i tereny. Wszystkie te lokalizacje mają kilka wspólnych elementów – wyjątkowe krajobrazy, ciekawe zabytki oraz miejsca do odpoczynku. A zatem idealne propozycje dla miłośników dwóch kółek lubiących łączyć sport z rekreacją.

Prusice Raj(d) dla Rowerzystów zaprasza do odwiedzania naszych tras i zabytków

– Prusice na tym szlaku zajmują jedno z głównych miejsc będąc Liderem Projektu, w ramach którego powstały nowoczesne ścieżki
rowerowe w Gminie Prusice oraz w gminach
partnerskich – mówi Igor Bandrowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice i dodaje – Zachęcam do odwiedzenia wystawy trwającej
do 9 sierpnia, jak również podróży Prusicką
Rowerostradą.
W ramach tego samego projektu powstał
także ciekawy multireportaż, który można
oglądać do końca sierpnia na stronie inter-

Prusice na wystawie „Rowerem po Dolnym Śląsku” zajmują jedno z głównych miejsc

netowej Gazety Wyborczej pod adresem:
http://wroclaw.wyborcza.pl/multimedia/rowerem-po-dolnym-slasku/gmina-prusice_
gmina-prusice.
W zakładce Gmina Prusice można się zapoznać z mapą tras rowerowych na terenie
gminy, dowiedzieć się, dlaczego Prusice to
Raj(d) dla Rowerzystów oraz czym jest Dolnośląski Park&Bike Prusice. Przeczytamy również najważniejsze informacje o naszej Małej
Ojczyźnie i zapoznamy się z najciekawszymi
zabytkami stojącymi na trasie nowej rowerostrady.
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Uczniowie mają jeszcze

miesiąc wakacji

Ostatni dzwonek rozbrzmiał w szkołach z terenu Gminy Prusice w piątek 22 czerwca br.
ogłaszając jednocześnie upragnione wakacje! Z tej okazji uczniów Szkół z Gminy Prusice
w: Skokowej, Piotrkowicach oraz w Prusicach odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz wraz z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem oraz
Przewodniczącym Rady Zbigniewem Ziomkiem wraz z Radnymi.
Najzdolniejsi uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza, Sekretarza i Radnych listy gratulacyjne oraz upominkowe bony prezentowe
za wytrwałą pracę oraz osiągnięty wynik
w nauce na wysokim poziomie w roku szkolnym 2017/2018, którzy dziękując za całoroczną pracę, trud i wysiłek życzyli nie tylko
uczniom, ale również dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkół i przedszkoli, aby

rozpoczynające wakacje przyniosły piękne,
słoneczne i wesołe dni, pełne niezapomnianych wrażeń.

Burmistrz Igor Bandrowicz i Sekretarz Grzegorz Terebun nagrodzili
najlepszych uczniów w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach

Sekretarz Grzegorz Terebun życzył nagrodzonym udanych wakacji
i „naładowania akumulatorów” na kolejny rok szkolny

Dodatkowo Burmistrz Igor Bandrowicz wyraził nadzieję, oby ten czas pozwolił na zasłużony odpoczynek, zebranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w nowym
roku szkolnym.

W Zespole Szkół w Prusicach listy gratulacyjne oraz upominkowe bony prezentowe najlepszym uczniom wręczali
Burmistrz Igor Bandrowicz, Sekretarz Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Zbigniew Ziomek oraz Radny Marian Radzik

Na stronie internetowej Gazety Wyborczej można obejrzeć ciekawy multireportaż o naszych ścieżkach rowerowych i nie tylko

Nowe oblicze Domu Kultury w Prusicach

– startuje pierwszy etap remontu budynku w centrum Prusic
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach obecnie mimo wielu funkcji jakie
pełni, również tych nowoczesnych to ewidentnie nie należy do najpiękniejszych budowli
w naszej Gminie, które chcielibyśmy oglądać. Ale już niedługo zmieni się nie do poznania.
Obecnie Gmina Prusice jest po pierwszym przetargu i szuka dalej wykonawcy, który wyremontuje budynek i zakończy remont na wiosnę w przyszłym roku. Gmina Prusice pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 967 725,00 zł w ramach EFRR z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity
koszt inwestycji szacowany jest na około 1,5 mln zł.
– Uzgodniliśmy z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem, aby przesunąć termin prac na
przyszły rok, aby nasi mieszkańcy mogli tej
zimy bez problemu korzystać z kina i oferty
GOKiS Prusice, co nie zmienia faktu, że przetarg i wszystkie umowy będą podpisane jeszcze w tym roku – mówi Dyrektor GOKiS Paweł
Grzyb.
I etap remontu obejmuje dużo prac termomodernizacyjnych, w budynku zostaną wysuszone i zaizolowane fundamenty, zostanie
on również w całości ocieplony z zewnątrz
oraz będzie miał całkowicie nową estetyczną elewację. Zostaną wymienione również
wszystkie okna na nowe, o lepszych parametrach energooszczędnych. Na dachu GOKiS
Prusice zostanie zamontowana instalacja paneli fotowoltaicznych.

– Dzięki termomodernizacji i zastosowaniu
tylu nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań koszty funkcjonowania i utrzymania
budynku zmniejszą się parokrotnie. Obecnie
budynek nie jest ocieplony i jest ogrzewany
piecem na ekogroszek, który mimo dużej
mocy w najbardziej mroźne dni w roku nie
potrafi wyrobić z ogrzaniem tak dużej powierzchni. Bardzo często zdarza się, że mieszkańcy w zimę korzystający z kina skarżą się
na to, że jest za zimno na sali i siedzą w kurtkach. Dzięki tej modernizacji już w przyszłym
roku nie będziemy mieli takich problemów,
a do tego koszty utrzymania będą mniejsze
– dodaje Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb.
Remont oprócz termomodernizacji obejmuje
również odświeżenie pomieszczeń w całym
budynku oraz co bardzo istotne wyremontowanie pomieszczeń na poziomie -1, czyli
w miejscu gdzie kiedyś był klub oraz salka
fitness, a obecnie pomieszczenia te nie nadają się do użytku. Na dużej Sali widowiskowej
i kinowej zostanie zamontowana klimatyzacja.
– Klimatyzacja na sali widowiskowej daje
nam duże możliwości. Mam nadzieję, że
dzięki poprawie warunków nasze kino będzie mogło działać również latem, a dzięki
instalacji fotowoltaicznej koszty utrzymania
będą mimo wszystko bardzo niskie – zaznacza Dyrektor Paweł Grzyb.

Największy Skarb Gminy Prusice
Gmina Prusice – Przyjazna Mieszkańcom od początku lipca w sposób szczególny wita
nowo narodzonych mieszkańców. Dla każdego noworodka zameldowanego w gminie czeka symboliczna wyprawka – „Największy Skarb Gminy Prusice”.

Burmistrz Igor Bandrowicz gratulował najlepszym uczniom osiągniętych wyników w nauce

– Za pomocą upominków wchodzących
w skład prusickiej wyprawki symbolicznie
witamy najmłodszych mieszkańców naszego
miasta i gminy w lokalnej społeczności. Chcemy podkreślić wyjątkowość tego szczególnego momentu jakim są narodziny nowych
obywateli Gminy Prusice. To oni są naszą
przyszłością, nadzieją i nową energią. Zależy
nam, aby już od najmłodszych lat budować
lokalną świadomość i tożsamość – podkreśla
Igor Bandrowicz, Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice.
„Największy Skarb Gminy Prusice” to nowy
projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy, dzięki któremu każdy noworodek zameldowany na terenie Gminy Prusice, otrzyma
podstawowe akcesoria, które przysłużą się do
budowania więzi z miastem od przysłowiowej kołyski.
Zasady przyznawania wyprawki
znajdują się na stronie: www.prusice.pl

Na noworodka zameldowanego w gminie czeka symboliczna
wyprawka – „Największy Skarb Gminy Prusice”
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Fluo Party i gadżety fluorescencyjne cieszyły się sporym
zainteresowaniem wśród młodzieży prusickiej

Puchary i nagrody najlepszym biegaczom 8. Biegu Trzech Wież wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb

Jednym z uczestników 8. Biegu Trzech Wież był
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

– BOYS, z Marcinem Millerem na czele. Był
to koncert, który przyciągnął bardzo dużo
mieszkańców Gminy Prusice tak samo jak
8 lat temu, kiedy BOYS również wystąpili podczas Dni Prusice, wtedy pierwszych ale też
na stadionie w Prusicach. Po zespole Boys na
scenie wystąpiła nasza lokalna gwiazda i wielki talent Ada Maksymowicz ze swoim zespołem, która jak można było zobaczyć i usłyszeć
ciągle się rozwija i powoli wspina się coraz
wyżej na szczeblach swojej kariery.
Gwiazdą wieczoru był koncert Mateusza
Ziółko, który również zaczynał karierę w programach typu talent show (TVN Mam talent!
2008 r. oraz Polsat Must Be the Music. Tylko
muzyka 2012 r.) a obecnie znany jest z takich
hitów jak „W płomieniach” czy „Bezdroża”,
który zaśpiewał razem z Sylwią Grzeszczak.
Mimo ciężkiej pogody podczas VIII Dni Prusic
działo się bardzo wiele, duża liczba stoisk komercyjnych zachęcała do skorzystania z różnorodnej oferty gastronomicznej i nie tylko.
Podczas największej imprezy Gminy Prusice
do Prusic przyjechało specjalnie na VIII święto naszego miasta największe wesołe miasteczko, jakie do tej pory przyjechało do naszej Gminy z mega 40 metrowym wahadłem,
które było widocznej z bardzo daleka.

Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem
cieszył się 3. Bieg Smerfa

– Muzycznie, sportowo i wyjątkowo

Tegoroczna impreza trwała aż 3 dni i rozpoczęła się już w piątek Fluo Party czyli dyskoteką z muzyką klubową oraz masą gadżetów
fluorescencyjnych, które efektowanie odbijały promienie ultrafioletowe ze sceny.
Sobota tradycyjnie z Biegiem Trzech Wież
i Biegiem Smerfa
W sobotę mieliśmy dużo sportowych atrakcji – przede wszystkim odbył się po raz ósmy
Bieg Trzech Wież czyli najbardziej profesjonalna impreza sportowa organizowana w naszej
Gminie, w której co roku bierze udział wielu
biegaczy z całej polski i nie tylko. Do mety
8 Biegu Trzech Wież dobiegło 383 biegaczy,
wśród których był Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz.
8 Bieg Trzech Wież wygrał Damian Jarecki
z naszego lokalnego klubu Athletics Team
Prusice z czasem 00:34:28, drugiej miejsce
zajął Tomasz Kozłowicz również z Athletics
Team Prusice z czasem 00:34:35 a trzecie Michał Przerwa Ams Trofea Sportowe Ostrów
z czasem 00:34:40.
W kategorii najlepszych mieszkańców Gminy Prusice wygrał Adrian Moskal z czasem

00:39:35, drugie miejsce zajął Piotr Żyża czasem 00:40:11 a trzecie Michał Mierzwa z czasem 00:42:44.
Bieg Trzech Wież był naprawdę wyjątkowy
– organizatorzy dziękują wszystkim partnerom: Ice.pl, Polar, Tarczyński, Fizjosquad – rehabilitacja i tlenoterapia hiperbaryczna, Benefit Systems, Sonko – Dbaj o Siebie, Tryumf,
Reh4u, Sanko Poland, Boramex.pl – Twoje
Chrupki oraz serwisom MaratonyPolskie.PL
i Sportowy Wrocław.
Kolejną atrakcją związaną z bieganiem, ale
tym trochę mniejszym był uwielbiany przez
najmłodszych mieszkańców naszej Gminy
czyli Bieg Smerfa, który odbył się po raz trzeci. Dzieciaki na specjalnych krótkich trasach
mogli sprawdzić swoje siły, dając tym samym
dużo radości rodzicom iż gromadzonym kibicom.
Sobota atrakcyjna i muzyczna
Na głównej scenie odbyła się oficjalna feta
z okazji awansu drużyny MKS Orzeł Euro System Prusice do IV ligi po czym rozpoczęła
się cześć koncertowa – w sobotę mogliśmy
posłuchać koncertu Nowatora, znanego z ta-

Gwiazdą sobotniego wieczoru była Natalia Nykiel

kich utworów jak „Moja panienka”, „Spadam
stąd”, „Wrócę nad ranem” oraz Natalii Nykiel,
która zaczynała karierę w 2013 roku w programie The Voice of Poland a dzisiaj jest znana w całej Polsce dzięki hitom „Error”, „Bądź
Duży” czy ostatni soundtrack „Pół kroku stąd”
do filmu animowanego Disneya Vaiana.
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Przyjaźń
Prusice – Myrnograd
Podczas VIII Dni Prusic na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza naszą Gminę odwiedziła oficjalna
delegacja z naszego miasta partnerskiego
na Ukrainie – Myrnograd.
W imieniu Mera Myrnogradu Oleksandra
Brykalova Prusice odwiedziła oficjalna delegacja w składzie: Oleksandr Ponomarenko
– Przewodniczący Miejskiej Rady i Sekretarz
Miasta Myrnograd, Nataliia Maslova – Zastępca Mera Miasta Myrnograd, Alexey Kobyakov – Członek Komitetu Miasta Myrnograd
ds. Przedsiębiorczości.
Przez trzy dni nasi goście zwiedzali naszą
Gminę, w szczególności nasze inwestycje
i byli pod bardzo dużym wrażeniem ilości

zmian i nowych projektów, jakie nasza Gmina
ciągle realizuje i zrealizowała od ich ostatniej
wizyty 2 lata temu.
Na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza goście wręczyli oficjalne pozdrowienia od Mera
Myrnogradu Aleksandra Brykolova oraz
symboliczne prezenty. Nasi goście bardzo
dziękowali również za ciepłe przyjęcie dzieci
z Myrnogradu, które rok temu były na kolonii
w Gminie Prusice.

Na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza goście z Myrnogradu wręczyli oficjalne pozdrowienia
od Mera Aleksandra Brykolova oraz symboliczne prezenty

Festiwal Różany w Strupinie

Gdzie rosną najpiękniejsze róże w całej gminie? Odpowiedz jest prosta oczywiście w Strupinie, która to już po raz kolejny był gospodarzem Festiwalu Różanego na terenie przy Dębie. Na wszystkich zgromadzonych czekał szereg atrakcji przygotowany przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, Stowarzyszenie Strupinianie oraz Sołectwo Strupina. Na najmłodszych czekał szereg gier, zabaw
i dmuchańce, zaś na dorosłych konkurencje na wesoło. Jak przystało na Strupinę nie zabrakło występu rodzimego Zespołu Ludowego
„Strupinianie”. Tegoroczną nowością był konkurs na najsmaczniejsze ciasto z akcentem różanym! Na autorów najlepszych ciast czekały
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba.

VIII DNI PRUSIC
VIII Dni Prusic czyli największa impreza odbywająca się w Gminie Prusice już za nami.
W tym roku pogoda nie rozpieszczała mieszkańców, którzy chcieli skorzystać, zobaczyć
lub posłuchać masy atrakcji, które zostały przygotowane przez organizatorów czyli Gminę Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem oraz Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Prusicach z Dyrektorem Pawłem Grzybem. Program w tym roku był naprawdę bardzo rozbudowany i wręcz ledwo mieścił się na plakacie promującym VIII Dni Prusic.
Organizatorzy wsłuchując się w prośby mieszkańców centrum Prusic w tym roku zorganizowali imprezę na stadionie Orła Prusice przy ul. Powstańców Śląskich.
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Najmłodsi mogli korzystać z dość bogatej oferty zabaw

W niedzielę odbył się specjalny pokaz STRONG MAN
w wykonaniu m.in. Darii Czech

Niedziela bogata w atrakcje
W ostatni czyli trzeci dzień VIII Dni Prusic
atrakcji również nie brakowało. Przed główną sceną odbył się specjalny pokaz STRONG
MAN w wykonaniu Darii Czech (mieszkanka
Skokowej i instruktor Prusickiego Centrum
Fitness), wielokrotnej zawodniczki trójboju kat. 75 kg i 82 kg. Srebrna dziewczyna
w martwym ciągu z wynikiem 150 kg oraz
złota z 140 kg w przysiadzie. Kacpra Sobczaka – uczestnika zawodów strongman,
6 miejsce w kategorii open. Mariusza Pachuta
– wielokrotnego uczestnika Pucharów Polski
strongman, mistrz juniorów oraz 6 zawodnik
eliminacji do Arnold Classic.
Przy wiadukcie drogi ekspresowej S5 został
przygotowany specjalny blok motoryzacyjny, gdzie widzowie mogli zobaczyć i przejechać się autami rajdowymi oraz zobaczyć
pokaz Stuntu Motocyklowego w wykonaniu
Mistrza Świata w tej dyscyplinie Mariusz Głowackiego i jego przyjaciół.
O godz. 18:00 na scenie wystąpił znany
wszystkim kultowy polski zespół Disco Polo

Na dzieci w Strupinie czekał szereg konkurencji przygotowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
oraz Sołectwo Strupina

Tradycyjnie nie zabrakło dmuchańców

Podczas imprezy odbył się konkurs na najsmaczniejsze ciasto z akcentem różanym!

Ogromną publiczność na prusickim stadionie
zgromadził koncert zespołu Boys

Na zakończenie 8. Dni Prusic na prusickiej scenie
wystąpił Mateusz Ziółko

Na Festiwalu Różanym oczywiście nie zabrakło występu rodzimego Zespołu Ludowego „Strupinianie”

Wśród zwycięzców znalazła się Magdalena Habińska
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Artystyczne wakacje w Krośnicach
Grupa dzieci z terenu Gminy Prusice od 16 do 20 lipca 2018 roku z inicjatywy Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin
i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej spędziła wspaniały tydzień wakacji na warsztatach
artystycznych, które odbyły się w Krośnicach. Podczas zajęć młodzież doskonaliła swoje
malarskie talenty, wykonywała wspaniałe prace artystyczne i uczestniczyła w szeregu zajęć, spotkań i przygotowanych wycieczek.
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Atrakcyjna i bogata

oferta wakacyjna w Gminie Prusice
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach oferuje podczas tegorocznych wakacji
bardzo bogatą ofertę zajęć, wyjazdów i możliwości spędzenia wolnego czasu. Za nami
już część zajęć animacyjnych w wioskach naszej gminy m.in w Pawłowie Trzebnickim,
w Wilkowej czy w Krościnie Wielkiej, a także wycieczka do kolorowych jeziorek w Rudawach Janowickich.

Aktualnie trwa półkolonia „Podróż dookoła Świata” w Prusicach oraz obóz sportowy
LKS Dolpasz Skokowa i MKS Orzeł Prusice
w nadmorskim Niechorzu. Działa również
kino plenerowe na Rynku w Prusicach, a także odbywają się pikniki rodzinne na które
GOKiS przygotowało pełną gamę atrakcji dla
najmłodszych.
To jednak nie wszystko. Czeka nas jeszcze
pełen wrażeń wyjazd do wrocławskiego LaserTaga, kontynuacja zajęć animacyjnych
w kolejnych miejscowościach naszej Gminy
m.in w Kaszycach Wielkich, Brzeźnie, Strupinie oraz piłkarski obóz sportowy Orła Prusice
w Dzierżoniowie.
Wakacje zakończymy piknikowymi zabawami z Plenerowym Disco w Skokowej, na które
już dziś zapraszamy dzieci i młodzież nie tylko ze Skokowej .

Dzieci przed wyjazdem do Krośnic na warsztaty artystyczne pożegnał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Młodzież podczas zajęć wykonywała różnorodne
prace artystyczne

Podczas prezentacji artystycznych uczniowie z naszej Gminy
wykazali się niezwykłą kreatywnością

W poniedziałek 16 lipca na prusickim Rynku
z wyjeżdżającym uczniami do Krośnic spotkał się Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz, który życzył dzieciom bezpiecznej podróży oraz kreatywnie i owocnie spędzonych, wakacyjnych chwil wręczając promocyjne koszulki.

W czasie wyjazdu oprócz gier, zabaw integracyjnych i animacji odbywały się liczne zajęcia
i warsztaty m.in. ze studentami z Akademii
Sztuk Pięknych z Wrocławia, podczas których
uczestnicy odkrywali swoje talenty artystyczne.

Kreatywne lato z Biblioteką trwa!
Do 31 sierpnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej Multiteka w Prusicach czekają codziennie w godz. 11:00-14:00 zajęcia
wakacyjne dla dzieci. Te zajęcia to nie tylko
zabawa, ale i zdobywanie ciekawych umiejętności podczas zajęć i warsztatów, takich
jak: zajęcia plastyczne, karaoke, konkursy,
gry i konkursy, gry planszowe, zabawy na
świeżym powietrzu czy też leżakowanie
z książką. Zapraszamy na kreatywne lato
do Biblioteki.
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Na dzieci podczas zajęć na świetlicach wiejskich
czeka wiele ciekawych zabaw

Obecnie trwa półkolonia „Podróż dookoła Świata” w Prusicach z bogatą ofertą zajęć dla uczestników

ANI – macje z Anią w miejscowościach Gminy Prusice cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych

Na półkoloniach dzieci i młodzież sprawdzają swoją cierpliwość
podczas interesujących gier sprawnościowych

Podczas zajęć w Bibliotece dzieci wykonują
różnego rodzaju wycinanki

Wśród oferty zajęć również znalazły się warsztaty z szycia

Młodzi mieszkańcy Gminy Prusice wykazują się swoja kreatywnością podczas zajęć z plasteliną i modeliną

Na uczestników półkolonii poza grami, zabawami i konkursami czekają pyszne smakołyki

W ramach wyjazdów odbyła się wycieczka do Rudaw Janowickich na Kolorowe Jeziorka
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V Dni Parku w Pietrowicach Małych

Park w Pietrowicach Małych w sobotę 7 lipca 2018 roku zamienił się w miejsce Pikniku
Rodzinnego, podczas którego świętowano
V Dni Parku. Na przybyłych czekał szereg
atrakcji przygotowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach oraz
Stowarzyszenie Wspólnie dla Pietrowic,
a także Sołectwo i Mieszkańców Pietrowic
Małych. Na najmłodszych czekał szereg
gier, zabaw i konkursów, a także park zabaw z dmuchańcami, zaś na pozostałych
konkursy na wesoło oraz stoisko gastronomiczne z ogródkiem piwnym – zimne
piwko, kiełbaska i karczek z grilla, frytki,
zapiekanki, naturalne lody gałkowe, kawa
mrożona, zimne napoje, owocowe sorbety.
Tradycyjnie na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna do białego rana

przy muzyce zespołu Dance Menu. Podczas
imprezy przeprowadzono została akcja
charytatywna zbiórki pieniędzy na zakup
Cyber Oka dla Jakuba Garandży.

Agata Pawlak, która wygrała konkurs na najlepsze ciasto
odbiera główną nagrodę od Dyrektora GOKiS Pawła Grzyba

Do tańca podczas zabawy tanecznej przygrywał
zespół Dance Menu

Joanna Cybuch, Grzegorz Terebun, Paweł Grzyb i Iwona Kiepul podczas wręczania nagród w konkursie plastycznym „Woda źródłem życia”
Tradycyjnie jak przystało na imprezę nie zabrakło w Pietrowicach Małych salonu piękności z malowaniem twarzy

To był kolejny udany Piknik

Najmłodsi mieli wiele atrakcji, animacje przygotowane
przez GOKiS Prusice

Na najmłodszych w Pietrowicach Małych czekał szereg atrakcji,
w tym dmuchańce

Komisja w składzie Anna Korzeniowska, Paweł Grzyb, Wanda
Bandrowicz, Kotarszyna Jarczewska oraz Marzanna Jurzysta-Ziętek
ocenia ciasta

Dorośli swoich możliwości mogli spróbować w konkursach
na wesoło, w tym w konkursie sprawnościowym

Osiedlowa chata przygotowana przez mieszkańców
cieszyła się dużą popularnością

Mieszkańcy Sołectwa i okolicznych miejscowości licznie przybyli na V Dni Parku

14 lipca 2018 roku odbył się po raz IV Piknik
Rodzinny w miejscowości Wilkowa, na terenie przy świetlicy wiejskiej. Impreza została
bardzo dobrze przygotowana przez mieszkańców miejscowości Wilkowa, którzy specjalnie na ten dzień na czele z sołtysem Wiesławem Gryzem, wysprzątali i przygotowali
nie tylko teren gdzie odbyła się impreza ale
i całą miejscowość.
Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb i Sołtys Wiesław Gryz
- główni organizatorzy nie ukrywali radości z udanej imprezy

Mecz w siatkówkę Panny – Mężatki przyniósł wiele radości
rywalizującym

Piknik w Wilkowej miał bardzo rozbudowany program i dużo atrakcji przygotowanych
przez mieszkańców, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach oraz firmę Claudie
Design.
Odbył się konkurs na najlepsze Piknikowe
Ciasto, gdzie wiele gospodyń z miejscowości
Wilkowa przyniosło swoje pyszne wypieki.
Najlepsze okazało się ciasto Katarzyny Hu-

Kawalerowie - żonaci po rozegranym meczu, beczkę piwa dla zwycięzców ufundowała firma Claudie Design

Zwycięzcy konkursu na najlepsze piknikowe ciasto:
Błażej Domaradzki, Magdalena Gryz, Katarzyna Huzarska

zarskiej, drugie miejsce zajęła Magdalena
Gryz, a trzecie Błażej Domaradzki. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach Pawła Grzyba.
Na wesoło został rozegrany mecz siatkówki
pomiędzy Pannami i Mężatkami oraz mecz
w piłkę nożną pomiędzy Żonatymi a Kawalerami.
Piknik Rodzinny w Wilkowej swoją obecnością urozmaicili członkowie Klubu Miłośników
Starej Techniki RetroTRAKTOR, Klubu Miłośników Starej Motoryzacji FUMKA oraz Pazury
Kocich Gór ”Detroit”.

Mała impreza, ale pełna wielkiego zaangażowania i dobrego humoru mieszkańców – tak
można spokojnie określić IV Piknik Rodzinny na skwerze leśnym w Skokowej. Piękna pogoda sprzyjała wszystkim obecnym na imprezie i korzystającym z całej masy atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach z Dyrektorem Pawłem
Grzybem oraz mieszkańców miejscowości Skokowa z Radnym Rady Miasta i Gminy Prusice
Arturem Bagińskim na czele. W specjalnej osiedlowej chacie jak co roku można było nabyć
i spróbować wielu lokalnych smakołyków przygotowanych przez mieszkańców.
Dzięki Zakładowi Wodociągowemu Związku
Gmin Bychowo w Prusicach z Kierownikiem
Joanną Cybuch i Grzegorzowi Terebunowi
Sekretarzowi Miasta i Gminy Prusice, którzy
ufundowali nagrody odbył się konkurs plastyczny dla dzieci pod tematem „Woda źródłem życia”.

Wilkowa na Pikniku Rodzinnym

doskonale się bawiła

na skwerku leśnym w Skokowej

Pokaz strongman – przeciąganie wozu strażackiego OSP Prusice

Radny miejscowości Skokowa Artur Bagiński wręcza nagrody
w dziecięcej mini liście przebojów

Na wesoło odbył się mecz siatkówki z założenia Panny kontra Mężatki oraz Kawalerowie kontra Żonaci. Dzieci mogły spróbować
swoich sił i talentów wokalnych w Mini Liście
Przebojów na głównej scenie oraz bawić się
podczas animacji z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Prusicach.

Goście mogli zobaczyć również bardzo ciekawy pokaz Strongman, w którym uczestniczyła m.in. rodowita skokowianka Daria Czech.
Siłacze m.in. przeciągali samodzielnie wóz
strażacki OSP Prusice.
Dużą popularnością cieszył się również konkurs na najlepsze piknikowe ciasto, gdzie
nagrody ufundowała LGD Kraina Wzgórz
Trzebnickich, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Paweł Grzyb.
W konkursie zgłosiło się aż 24 uczestników,
a jako najlepsze ciasto komisja wybrało ciasto upieczone przez Agatę Pawlak, która wygrała główną nagrodę.

Zabawę taneczną do rana prowadził Dj Grysik & Janosik a o godz. 22:00 odbył się pokaz
fajerwerków ufundowany jak wiele innych
atrakcji i nagród podczas IV Pikniku Rodzinnego w Wilkowej przez firmę Claudie Design.

Pojazdy z Klubów RetroTRAKTOR,
Fumka i pazurów kocich gór były dostępne dla najmłodszych

Uczestnicy meczów na wesoło w siatkówkę

Uczestnicy konkursu plastycznego „Woda źródłem życia”
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Gotowi na IV Ligę!

Klub MKS Orzeł Euro System Prusice ma za sobą bardzo udany sezon 2017/2018. Wielki sukces
osiągnęła drużyna seniorów prowadzona przez Adriana Bergiera, która pierwszy raz w historii
gminy Prusice wywalczyła awans do IV ligi piłkarskiej, zajmując premiowane II miejsce w lidze
okręgowej. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z Dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu Pawłem Grzybem zorganizowali uroczystą celebrację tego sukcesu.
Świętowanie miało miejsce podczas obchodów VIII Dni Prusic, gdzie działacze i zawodnicy Orła
mogli bawić się wspólnie z kibicami i wszystkimi osobami, które wspierały Orła w drodze do
IV ligi. Podczas ceremonii działacze klubu oraz wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni za odniesiony sukces. Natomiast zarząd prusickiego klubu złożył na ręce przedstawicieli lokalnej
władzy oraz sponsorów pamiątkowe statuetki symbolizujące wdzięczność za nieocenioną pomoc w rozwijaniu gminnego futbolu. Po euforii związanej z awansem i krótkich wakacjach
piłkarze wrócili do treningów.
Obecnie, w okresie przygotowawczym zawodnicy ciężko trenują podnosząc swoje indywidualne umiejętności, a także rozwijają się jako
zespół. Jednak IV liga rządzi się swoimi prawami i aby osiągnąć zamierzony cel, którym jest
zakończenie sezonu w górnej części tabeli były
potrzebne wzmocnienia. Podczas trwającego
jeszcze okienka transferowego zarząd klubu
MKS Orzeł Euro-System Prusice sprowadził do
naszej drużyny kilka ciekawych nazwisk.
Pierwsze mocne wzmocnienie zauważymy
w bramce prusickiego zespołu. Karol Buchla
jest niezwykle doświadczonym bramkarzem,
który występował w takich klubach jak Polar
Wrocław, Orzeł Ząbkowice Śląskie czy Czarni
Żagań. Przez ostatnie 7 lat reprezentował bar-

Klub MKS Orzeł Euro System Prusice podczas
8. Dni Prusic świętował uroczyście awans do IV Ligi

wy Polonii Trzebnica, gdzie wielokrotnie wyrastał na bohatera ligowych spotkań ratując
korzystny wynik dla swojego byłego zespołu.
Oprócz znakomitych umiejętności bramkarskich i wzorowej gry nogami Karol znakomicie
ustawia zespół podczas meczów. Liczne podpowiedzi kierowane w stronę kolegów z drużyny w znacznym stopniu ułatwiają grę oraz
budują pewność siebie zwłaszcza u młodszych
zawodników.
Kolejnym wartościowym zawodnikiem, który
wniesie do drużyny dużo jakości i spokoju jest
środkowy obrońca Dariusz Zalewski. Zawodnik ten jest bardzo dobrze znany w naszym regionie. Występował w takich klubach jak Piast
Żmigród, Polonia Trzebnica, MKP Wołów czy
Dolpasz Skokowa. Ten doświadczony piłkarz
na pewno będzie mocnym punktem całej linii
defensywnej. W latach 2002 – 2004 Zalewski
reprezentował barwy Śląska Wrocław na boiskach II ligi.
Drugą osobą, która wzmocni defensywę Orła
jest Łukasz Kuczer. Przez większość swojej piłkarskiej przygody Łukasz związany był z klubem
Chrobry Głogów, gdzie doskonale prezentował
się na różnych szczeblach rozgrywkowych.
22-latek świetnie czuje się na boku obrony

Zarząd Klubu wraz z Prezesem, Burmistrzem, Trenerem,
Piłkarzami i kibicami z okazji IV Ligi na Stadionie Orła Prusice
odpalili race rozpoczynając uroczystą fetę
i „skrzydle”, gdzie będziemy go oglądać w nadchodzącym sezonie.
W sezonie 2018/2019 oprócz bardzo mocnej
linii defensywnej zaobserwujemy również
wzmocnienia ofensywne. Pierwszym z nich
jest rasowy napastnik Przemysław Stasiak. Ten
35-letni zawodnik w swojej karierze reprezentował barwy takich klubów jak Polonia Trzebnica, Chrobry Głogów oraz austriacki FCU Gerersdorf/Ebersdorf, gdzie spędził dwa sezony
zdobywając 33 bramki w 46 spotkaniach. Wysoki poziom reprezentowany przez tego piłkarza,
z pewnością przełoży się na liczne zdobycze
bramkowe w zbliżającym się sezonie.
Kolejnym, ofensywnym zawodnikiem jest wychowanek naszego klubu Jakub Wolski, który
powrócił do „domu” po półrocznym wypożyczeniu. Przez ostatnią rundę Kuba trenował
w Błysku Kuźniczysko, gdzie sukcesywnie podnosił swoje umiejętności. Jest to bardzo pracowity i zaangażowany zawodnik, który wniesie
do drużyny dużo pozytywnej energii.
Na sam koniec prawdziwa bomba transferowa!!! Tego zawodnika nie trzeba nikomu przedstawiać. Krzysztof Ostrowski były zawodnik
polskiej ekstraklasy występujący w takich klubach jak Widzew Łódź, Legia Warszawa oraz
bliski nam Śląsk Wrocław zasilił pierwszy zespół. Krzysztof w swojej bogatej karierze rozegrał grubo ponad 100 meczów na najwyższym

Dolpasz zostaje w A-klasie

a Paweł Grzyb nowym – starym Prezesem Klubu
To na co liczył Zarząd Klubu LKS Dolpasz Skokowa z Prezesem Pawłem Grzybem oraz z Kierownikiem Klubu Arturem Bagińskim, Burmistrzem
Igorem Bandrowiczem, zawodnikami i kibicami
stało się faktem.
W wyniku organizacji rozgrywek przez DZPN
w sezonie 2018/2019 i różnych związanych z tym
faktów m.in. takimi jak wycofywanie niektórych
drużyn z rozgrywek w sezonie 2018/2019 znalazło się miejsce na podstawie zdobytych punktów w sezonie 2017/2018 dla naszej drużyny
seniorów w rozgrywkach A klasy grupy I.

Nowa ciekawa grupa w A-klasie dla Dolpaszu
W nowym sezonie Dolpasz zagra w nowej
i bardzo ciekawej grupie: LKS Dolpasz Skokowa,
KS Pogoń Miękinia, Zorza Pęgów, ULKS ORLA
Korzeńsko, LKS Odra Malczyce, Odra Lubiąż,
KP Victoria Orzeszków, Zjednoczeni Szczepanów, Klub Piłkarski „BÓR” Oborniki Śląskie,
Czarni Białków, KP Brzeg Dolny, LZS „Orzeł” Bukówek, Heros Stary Wołów oraz EKF Mechanik
Brzezina II.
Pierwszy mecz już 26 sierpnia 2018 na wyjeździe z Pogonią Miękinia. Trenerem I drużyny
seniorów Dolpaszu w sezonie 2018/2019 pozostaje Kamil Szydełko.
Paweł Grzyb nowym – starym Prezesem Klubu

Dolpasz zostaje w A-klasie, a Paweł Grzyb
nowym – starym Prezesem Klubu

W czwartek 26 lipca 2018 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia LKS Dolpasz Skokowa. Podczas zebrania zostały wyłonione nowe władze stowarzyszenia,
odbyła się dyskusja na temat funkcjonowania
naszego klubu oraz został uchwalony całkowicie nowy statut Stowarzyszenia, który został

dostosowany do obecnych potrzeb i który jak
zapowiedział Prezes da możliwość utrzymania
przez Dolpasz statusu Organizacji Pożytku Publicznego, na którą będzie można przekazywać
1% podatku rozliczając pit. Prezes na zebraniu
zapowiedział m.in. Wdrażanie projektu Akademii Piłkarskiej LKS Dolpasz Skokowa, wykonanie nowej strony internetowej klubu, plany
modernizacji obecnej infrastruktury i obiektów
Dolpaszu oraz podziękował za wsparcie i zaangażowanie w funkcjonowanie klubu Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi.
Zarząd Klubu LKS Dolpasz Skokowa: Paweł
Grzyb – Prezes Klubu, Artur Bagiński – I Wiceprezes, Czesław Suchacki – II Wiceprezes, Paweł Gołaś – Skarbnik, Mariusz Kiepul – Sekretarz, Jarek Kikut – Członek Zarządu oraz Kamil
Szydełko – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna: Damian Mackiewicz – przewodniczący, Bogdan Rzepka – Członek Komisji
oraz Tomek Figura – Członek Komisji
Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz dużo
sukcesów i zadowolenia z pracy na rzecz LKS
Dolpasz Skokowa nowemu zarządowi.

poziomie rozgrywkowym w Polsce, a teraz
będzie kontynuował swoją piłkarską przygodę
w IV-ligowym Orle Prusice. Wieloletnie doświadczenie „Ostrego” z pewnością przełoży
się na jakość gry naszego zespołu. Dodatkowo
młodsi zawodnicy naszej drużyny, mając w zespole takiego lidera będą mogli sukcesywnie
podnosić swoje boiskowe umiejętności.
Teraz przed naszym zespołem końcówka okresu przygotowawczego, a już w krótce widzimy
się na IV-ligowych boiskach!!!
MKS Orzeł Prusice to nie tylko seniorzy. Oprócz
sporych sukcesów pierwszego zespołu warto
wspomnieć o ciągłym rozwoju grup młodzieżowych. W ubiegłym sezonie potroiliśmy liczbę
dzieci i młodzieży trenujących u nas w klubie.
Dodatkowo młodzi adepci futbolu trenują pod
okiem wykwalifikowanej kadry, biorą udział
w licznych turniejach i rozgrywkach ligowych,
a w okresie zimowym i wakacyjnym wyjeżdżają na sportowe zgrupowania. W sezonie
2017/2018 nasi młodzieżowcy również osiągnęli spore sukcesy: drużyna trenera Kamila
Szydełko uplasowała się w czołówce ligowej
tabeli, natomiast trampkarze pod okiem Piotra
Greli wygrali swoją ligę i zapewnili sobie awans
do ligi okręgowej. Obecnie w klubie pracujemy
nad ujednoliceniem systemu szkolenia grup
młodzieżowych, aby młodzi piłkarze mogli się
jak najlepiej rozwinąć.

Burmistrz Igor Bandrowicz na ręce władz klubu i zawodników
wręczył puchary i statuetki za historyczny awans

Dzieci z Dolpaszu i Orła

razem na obozie piłkarskim

W sobotę 28 lipca na obóz piłkarski do Niechorza
wyjechały drużyny młodzików oraz dziewcząt
z klubu LKS Dolpasz Skokowa oraz młodzików
z klubu MKS Orzeł Euro System Prusice. Obydwie
grupy pożegnał Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb, który
wręczył wszystkim dzieciakom specjalne koszulki i czapeczki, dzięki którym będą mogły się
lepiej prezentować nad polskim morzem.
Dzieciaki przez tydzień trenują swoje talenty
w specjalnym do tego przystosowanym ośrodku pod okiem opiekunów – Artura Bagińskiego,
Kamila Szydełki, Roberta Kawalca i Ryszarda
Górnickiego.

Na obóz do Niechorza pojechali młodzicy
z klubu MKS Orzeł Euro System Prusice

Natomiast z Klubu LKS Dolpasz Skokowa pojechały
drużyny młodzików oraz dziewcząt
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Rywalizowali

łowiąc ryby

W niedzielę 15 lipca 2018 r. na stawie miejskim w Prusicach odbyły się Spławikowe
Zawody Wędkarskie o Puchar Firmy WODEX, zorganizowane przez Koło Wędkarskie
PZW w Prusicach.
W rywalizacji wzięło udział łącznie 25 zawodników. Największą wagę złowionych ryb
– 7190 g miał Leszek Wawerczyk zdobywając jednocześnie I miejsce w pucharze. Tuż
za nim uplasował się Paweł Czarnecki, którego ryby ważyły 6730 g, natomiast trzecie
miejsce na podium zajął Bartek Wawerczyk
z wagą 6520 g.

25 osób walczyło w spławikowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Firmy WODEX

W uroczystości rozdania pucharów i dyplomów uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz.
– Zwycięzcom, jak również wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratuluję osiągniętych wyników. Cieszę się, że możemy
wspólnie uczestniczyć w kolejnym sportoworekreacyjnym wydarzeniu odbywającym się
w tym miejscu, które od niedawna otrzymało
nowe – rowerowe znaczenie w naszej gminie.
Prusicka rowerostrada wspólnie z pobliskim
parkingiem Park&Bike staje się wizytówką,
do korzystania z której serdecznie wszystkich
Państwa zapraszam – podkreślił włodarz
Miasta i Gminy Prusice.

Największą wagę złowionych ryb – 7190 g miał Leszek Wawerczyk
zdobywając jednocześnie I miejsce w pucharze

Najlepsi łowcy ryb otrzymali puchary i dyplomy z rąk Józefa Hrycaka Prezesa Firmy WODEX

