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W niedzielę 19 sierpnia 20118 roku o godzinie 16:00 uroczyście otwarty i poświęcony został nowy 
plac zabaw w Prusicach. Najmłodsi mieszkańcy Prusic od pierwszych chwil z wielką radością korzy-
stali z udostępnionych im urządzeń, zabaw z animatorami czy minionkami.

W uroczystym otwarciu nowego placu zabaw wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, Radni Miasta i Gminy Prusice Robert Kawalec, Michał Syrnik i Józef Gruchała, Ks. Adam 
Błaszczak, Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb, a przede wszystkim najbardziej zainteresowani, czyli dzieci 
wraz z rodzicami. I to właśnie najmłodsi mieszkańcy Gminy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, 
po którym ruszyły na nowe, kolorowe i bezpieczne urządzenia zabawowe.
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WiEżoGród ZosTAŁ oTWArTy!

Świetlice dlA MiEsZkAńcóW

sąd WydAŁ Wyrok 
A sTArosTA NAdAl MilcZy!
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iNWEsTycjE droGoWE 
W GMiNiE PrusicE

Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Piotrkowice i Wilkowa to kolejne sołectwa w Gminie Prusice, w których 
świetlice wiejskiej zostają przebudowane oraz wyremontowane. Prace remontowe w Pawłowie Trzeb-
nickim oraz we Wszemirowie dobiegają do końca, zaś w Wilkowej i w Piotrkowicach idą pełną parą.
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uMoWA NA 5 oTWArTych sTrEf 
AkTyWNości w Gminie Prusice 
PodPisANA więcej str. 8

ZMiANy W okręGAch WyBorcZych 
i oBWodAch GŁosoWANiA 
W GMiNiE PrusicE więcej str. 9

AtrAkcyjnA i boGAtA 
ofErTA WAkAcyjNA W GMiNiE PrusicE
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ks krościNA WiElkA 
Z PuchArEM BurMisTrZA! 
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Kontakt z Burmistrzem: tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl
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URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE  
rynek 1, 55-110 Prusice 

tel. 71 312 62 24 • fax: 71 312 62 29,
email: prusice@prusice.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!
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 długo oczeki-
wanym, nowoczesnym placu zabaw dla dzieci, który powstał w Prusicach 
na Osiedlu Północ-Południe i cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Ciekawym materiałem 
wartym uwagi będzie podział środków przez powiat na inwestycje drogo-
we dla poszczególnych Gmin, a także ciąg dalszy wygranej Gminy Prusice 
w sądzie z Powiatem Trzebnickim. 

Poza tym będzie można dowiedzieć się o szeregu inwestycji drogowych na 
terenie Gminy Prusice, w tym m.in. w Chodlewku, Pawłowie Trzebnickim 
czy na drogach wojewódzkich, a także o fotowoltaice dla mieszkańców 
oraz budowie farmy fotowoltaicznej na strefie we Wszemirowie, a także 
oświetleniu drogi do Prusickiego Centrum Fitness. 

Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych od wielu lat władze naszej Gmi-
ny inwestują w place zabaw i obiekty dla najmłodszych o czym świad-
czy budowa placów zabaw i otwartych stref aktywności w Prusicach,  
w Skokowej, w Kopaszynie, w Wilkowej i w Świerzowie, a także planowane 
zagospodarowanie terenów we Wszemirowie na co nasz samorząd pozy-
skał środki zewnętrzne. Dbając o bezpieczeństwo w naszej Gminie władze 
samorządu prusickiego na ręce przedstawicieli Policji przekazali nowy 
sprzęt. 

Przed nami również szereg istotnych inwestycji dla poprawy jakości życia 
mieszkańców naszej Gminy, o których będzie można się dowiedzieć z ak-
tualnego wydania m.in. trwająca termomodernizacja świetlic wiejskich 
we Wszemirowie, Pawłowie Trzebnickim, Wilkowej oraz Piotrkowicach. 

W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć fo-
torelacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie tj.: Pik-
nik Borówkowy, Młodzieżowy Puchar Burmistrza oraz Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza w Piłce Nożnej, Mecz IV Ligi 
Orła Prusice, a także relacje z działań i akcji wakacyjnych prowadzonych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach oraz Multitece, a tak-
że zapowiedzi najbliższych wydarzeń w naszej Gminie. W wolnym czasie  
i weekendy zapraszamy na pyszną kawę i nie tylko do Kawiarenki Pod 
Trzema Wieżami, a o tym co tam czeka na odwiedzających można prze-
czytać w ofercie Kawiarenki Pod Trzema Wieżami. 

Życzymy miłej lektury!
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Rok 2018 jest ostatnim rokiem kadencji obecnej Rady Powiatu Trzebnickiego na czele ze Starostą Waldemarem Wysockim. To rok wyborczy, przed nami wybory i rozliczenie radnych z tego jak 
pracowali dla swoich mieszkańców, to także rozliczenie pracy obecnego Starosty – czy powiat pod jego żadami dzielił zadania i inwestycje zgodnie z zapowiedzianym przez Niego w 2015 roku 
„zrównoważonym rozwojem”? Przyjrzyjmy się wydatkom w obecnym roku 2018, która gmina dostała najwięcej inwestycji, która najwięcej pieniędzy, która jest najbardziej faworyzowana.

sTArosTA NiEróWNo dZiEli środki NA iNWEsTycjE 
w PoszczeGólnych GminAch PowiAtu trzebnickieGo!

L.p. Nazwa zadania w której Gminie Planowane nakłady 2018 r. Źródło finansowania uwagi

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z dwoma zatokami autobusowymi  
trzebnica-oborniki trzebnica/oborniki 950 762,00 zł dotacja z woj.Doln.

2. Przebudowa drogi ludgierzowice- złotów- czeszów- przebudowa części drogi 
powiatowej nr 133D i 1453D w m. złotów etap ii zawonia 314 800,00 zł środki własne 314.800  

3. Przebudowa drogi trzebnica- biedaszków m.- Przebudowa drogi powiatowej  
w 1400D – etap iii trzebnica 7 503 702,00 zł dot.b.państwa 3.000.000 

śr.własne 4.503.702

4. Przebudowa drogi Piotrkowiczki-mienice wisznia mała 370 000, 00 zł środki własne

5. Przebudowa drogi ujeździec w.-Domanowice trzebnica 270 000,00 zł środki własne

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1319D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 439 
w stronę miejscowości nowe Domy Żmigród 439 150,00 zł środki własne

7. Przebudowa drogi kędzie-barkowo iii etap Żmigród 570 000,00 zł środki własne 471.000
dot.woj.Doln. 99.000  

8. modernizacja drogi 1274 na odcinku barkowo – Żmigród Żmigród 1 542 625,00 zł środki własne

9. janiszów –biedaszków wielki – droga dojazdowa do gruntów rolnych trzebnica 1 362 900,00 zł środki własne 1.263.900
dot.woj.Doln 99.000

10. opracowanie dokumentacji na przebudowę 2 mostów na drogach powiatowych zawonia 70 000,00 zł środki własne

11. rozbiórka obiektu mostowego jni01014611 w km 2+626 koło miejscowości złotów  
gm. zawonia i budowa w jego miejscu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D 
relacji (granica powiatu) bukowice- zlotów- ludgierzowice- granica powiatu

zawonia 677 000,00 zł b.państwa 283.300
środki własne 393.700

12. Program: Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach 
powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu trzebnickiego zDP trzebnica 48 000,00 zł środki własne

13. remont drogi powiatowej 1328D marzęcino Żmigród 150 000,00 zł środki własne

14. remont drogi powiatowej 1346D Piekary oborniki Śląskie 150 000,00 zł środki własne

15. budowa chodnika w m. korzeńsko w partnerstwie z gm. Żmigród 50/50 Żmigród 720 000,00 zł środki własne 360.000 
Gm.Żmigród 360.000

16. budowa chodników w gm. zawonia partnerstwo 50/50 zawonia 400 000,00 zł środki własne 200.000
Gm.zawonia 200.000

17. remont drogi powiatowej nr 1366D ozorowice wisznia mała 300 000,00 zł środki własne

18. remont drogi powiatowej nr 1361D lubnów oborniki Śląskie 150 000,00 zł środki własne

19. remont drogi powiatowej nr 1329D brzyków-Domanowice trzebnica 150 000,00 zł środki własne

20. modernizacja drogi 1365D i 1364 D wilczyn-Golędzinów oborniki Śląskie 518 000,00 zł środki własne

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku wielka lipa- rościsławice
oborniki Śląskie 3 749 965,00 zł

dot.woj.Doln. 2.639.965
środki własne 1.040.000

nadleśnictwo oborniki Śl. 70.000

22. Gmina oborniki – budowa chodników Paniowice-kotowice oborniki Śląskie 400 000,00 zł środki własne

23. Przebudowa drogi skokowa-Dębnica Gmina Prusice 836 000,00 zł środki własne

inwestycje drogowe w tym roku w Powiecie 
trzebnickim opiewają na kwotę 21 594 904,00 
zł, gdyby sprawiedliwie podzielić tę kwotę 
na sześć gmin, to na każdą przypadło by po  
3 599 150,68 zł. tymczasem 10 237 364,00 zł 
dostała Gmina trzebnica, na drugim miej-
scu znalazły się oborniki Śląskie z kwotą  
4 967 965,00 zł, następnie Żmigród z inwesty-
cjami na sumę 3 421 775,00 zł. 
trzy ostanie miejsca zajmuje zawonia, w któ-
rej inwestycje zostaną wykonane kwocie 1 461 
800,00 zł, Prusice z dotacją do tylko jednej dro-
gi powiatowej skokowa-Dębnica i wisznia mała  
z kwotą 670 000,00 zł.
nie trudno zauważyć, że Gmina trzebnica jest 
faworyzowana przez obecnego starostę, że to 
właśnie ta gmina zabiera pieniądze i inwestycje 
pozostałym gminom. to trzebnica dostaje od 
starosty trzy razy więcej niż powinna!. 

Czy tak powinny być dzielone pieniądze pub-
liczne w powiecie? Czy mieszkańcy oddając 
głosy w wyborach na radnych i Starostę ocze-
kiwali takiej niesprawiedliwości? jak się mają 
proporcje między trzebnicą a Prusicami? Dlacze-
go w trzebnicy w tym roku starosta wybuduje 

trzebnica 10 237 364,00 zł

Żmigród 3 421 775,00 zł

Oborniki Śląskie 4 967 965,00 zł

Zawonia 1 461 800,00 zł

wisznia Mała 670 000,00 zł

Prusice 836 000,00 zł

cAŁKOwitA KwOtA 21 594 904,00 zł

ZESTAWIENIE WEDŁUG PODZIAŁU NA GMINY

ZESTAWIENIE CAŁKOWITE INWESTYCJI W 2018 ROKU

drogi za 10 milionów, a w Prusicom po wielkich 
staraniach burmistrza ledwie zaproponował  
836 000,00 zł? takim układom burmistrz igor 
bandrowicz mówi stanowczo nie!. starosta nie 
ma prawa dyskryminować jednej gminy kosz-
tem drugiej. nie możemy na to pozwolić! Dla-

tego podczas najbliższych wyborów zachęcamy 
Państwa do oddania głosu na radnych, którzy 
będą reprezentować interesy mieszkańców na-
szej gminy, będą zabiegać o drogi i nie pozwolą 
na taką niesprawiedliwość i dyskryminację, któ-
ra dzieje się obecnie w powiecie trzebnickim.

Starosta nierówno dzieli środki na inwestycje w poszczególnych 
gminach Powiatu Trzebnickiego!

Burmistrz odpowiada Mieszkańcowi Gminy Prusice 
w sprawie Wyborów Samorządowych 2018!

Burmistrz miasta i Gminy Prusice igor Bandrowicz dostał na skrzynkę e-mailową 
 następujące pytanie od mieszkańca Gminy Prusice:  

– Szanowny Panie Burmistrzu, jak dobrze wiemy, w niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się 
wybory samorządowe. Czy Pan jako włodarz Gminy, planuje ponownie starać się o fotel Burmistrza?

W związku z powyższym jest mi niezmiernie miło poinformować wszystkich Mieszkańców Gminy 
Prusice, że będę kandydował na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, gdyż mam cel, program  

i sporo energii, aby działać dalej na rzecz wszystkich Mieszkańców Gminy Prusice.

Igor Bandrowicz,  
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
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W niedzielę 19 sierpnia 20118 roku o godzinie 16:00 uroczyście otwarty i poświęcony 
został nowy plac zabaw w Prusicach. Najmłodsi mieszkańcy Prusic od pierwszych chwil 
z wielką radością korzystali z udostępnionych im urządzeń, zabaw z animatorami czy mi-
nionkami.

WiEżoGród ZosTAŁ oTWArTy!
w uroczystym otwarciu nowego placu za-
baw wzięli udział burmistrz miasta i Gminy 
Prusice igor bandrowicz, radni miasta i Gmi-
ny Prusice robert kawalec, michał syrnik  
i józef Gruchała, ks. Adam błaszczak, Dyrek-
tor Gokis Paweł Grzyb, a przede wszystkim 
najbardziej zainteresowani, czyli dzieci wraz 
z rodzicami. i to właśnie najmłodsi mieszkań-
cy Gminy dokonali uroczystego przecięcia 
wstęgi, po którym ruszyły na nowe, kolorowe 
i bezpieczne urządzenia zabawowe.

– Całość działki została podzielona na trzy 
strefy – dla najmłodszych dzieci, dla tych 
troszkę starszych oraz strefa fitness dla do-
rosłych, dzięki czemu prusicki plac zabaw 
to kompleksowo wyposażone, komfortowe 
i bezpieczne miejsce – podkreśla burmistrz 
igor bandrowicz, dodając – Plac zabaw zloka-
lizowany jest w oddali od ruchu ulicznego, po-
siada zielone nasadzenia, które w przyszłości 
dadzą jeszcze więcej cienia oraz małą archi-
tekturę, przeznaczony jest przede wszystkim 
do zabawy, wypoczynku i rekreacji. Warto tu 
spędzić każde popołudnie!

Podczas wydarzenia wręczone zostały rów-
nież upominki za udział w konkursie na na-
zwę placu zabaw. zwycięską nazwę czyli 
wieŻoGróD wymyśliła Pani ewelina wojda. 
wyróżnienia zostały przyznane dla Przemka 
marć za nazwę „kolorowy zakątek”, magdy 
wieczorek za „Przystanek Północ”, Agnieszki 
szmulik za nazwę „smerf” oraz Grzegorzowi 
mazance za „Prusilandie”

na otwarciu dzieci mogły skorzystać również 
z atrakcji przygotowanych przez Gminny 
ośrodek kultury i sportu w postaci zabaw 
prowadzonych przez animatorów, ochłodzić 
się spożywając sorbety i lody, czy zrobić so-
bie zdjęcie z minionkami i myszką miki.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowym placu zabaw w Prusicach dokonali Ci,  
którzy czekali na niego z utęsknieniem, czyli najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas otwarcia podkreślił, że nowy plac zabaw to miejsce w którym warto spędzić każde popołudnie

Pomysłodawcy najciekawszych nazw na plac zabaw przy osiedlu Północ-Południe otrzymali nagrody 
 z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz Radnych Miasta i Gminy Prusice

Wizyta popularnych Minionków cieszyła się ogromnym  
zainteresowaniem wśród dzieci, i tradycyjnie  

nie zabrakło pamiątkowych zdjęć

Myszka Miki chętnie spędzała czas z najmłodszymi 
podczas wspólnego huśtania

Na dzieci i młodzież na placu zabaw czeka  
nowocześnie wykonana trampolinaKażde dziecko znalazło najlepsze urządzenie zabawowe dla siebie

Na najmłodszych czekał szereg zabaw i atrakcji przygotowanych 
przez animatorów i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Kolorowy zakątek zachwycił najmłodszych 
od pierwszych chwil po otwarciu

sąd WydAŁ Wyrok 
A sTArosTA NAdAl MilcZy!
W czerwcowym wydaniu biuletynu informacyjnego Gminy Prusice – Prusice24 informowa-
liśmy, że Powiat Trzebnicki na czele ze Starostą Waldemarem Wysockim przegrał sprawę 
w sądzie, w której Gmina Prusice walczyła o 1,5 mln zł zwrotu za remont drogi powiatowej 
Prusice – Kaszyce Wielkie. 

sąd okręgowy we wrocławiu uzasadnienie 
do swojego wyroku wydał 8 sierpnia br. od 
którego to starostwo Powiatowe w trzebnicy 
ma 14 dni na odwołanie. 

taka decyzja wiąże się z kolejnymi kosztami, 
które Powiat musi zapłacić, jeśli zdecyduje się 
złożyć odwołanie. Pierwsza opłata za samo 
wniesienie apelacji to kwota ponad 85 tys. zł,  
koszty zastępstwa procesowego ok. 10 tys. zł, 
i oczywiście odsetki, które od momentu wy-
dania wyroku cały czas rosną o około 300 zł 
dziennie. jeśli starostwo zdecyduje się na 
złożenie odwołania przy tak wysokich kosz-
tach, to kwota należna Gminie Prusice szyb-
ko przekroczy 2 mln zł.

– Wyrok jest jednoznaczny, nie sądzę żeby 
w przypadku apelacji Sąd zmienił zdanie. 

Dzwoniłem do Starosty Wysockiego, żeby 
porozmawiać na temat przekazania pienię-
dzy Gminie Prusice, ale niestety nie odebrał 
telefonu, ani nie oddzwonił – mówi igor ban-
drowicz burmistrz miasta i Gminy Prusice  
i dodaje: – Szkoda, żeby mieszkańcy powiatu 
trzebnickiego ponosili kolejne koszty złych 
decyzji jednego człowieka. 

miejmy nadzieję, że starosta na koniec swo-
jego urzędowania i kadencji zarządu podej-
mie honorową decyzję i zapłaci Gminie na-
leżne środki, i tym samym nie będzie narażał 
mieszkańców na wyrzucanie w błoto kolej-
nych setek tysięcy złotych, które mogłyby 
być przeznaczone na naprawdę ważne wy-
datki takie jak budowy chodników, remonty 
dróg czy usuwanie ubytków w drodze po-
wiatowej. Sąd wydał wyrok a Starosta Waldemar Wysocki nadal milczy narażając mieszkańców na wyrzucanie pieniędzy w błoto

StOP wANDAliZMOwi w PRUSicAcH!
Pit-stop na ścieżce rowerowej przy stacji w Prusicach w nocy z 4 na 5 sierpnia 2018 roku 
uległ dewastacji, jak i zamontowana przy ścieżce rowerowej rzeźba rowerowa. Kamery 
monitoringu zarejestrowały sprawców zdarzenia, którzy urządzili sobie imprezę, a na-
grania zostały przekazane policji. Jak podkreśla Kierownik Posterunku Policji w Prusicach 
starszy aspirant Łukasz Anioł, dzięki nagraniom ustalono dane osób, które brały udział  
w imprezie na pit-stopie oraz po rejestracjach dane osób, które wjeżdżały na teren stawu.  

– Na pit-stopie na ścieżce rowerowej obecne 
osoby podczas zorganizowanej przez siebie 
imprezy spożywali alkohol, zaśmiecali teren, 
nadużywali i demolowali mienie – podkre-
śla kierownik Posterunku, dodając: – Dzięki 
otrzymanym zdjęciom i nagraniu z monito-
ringu udało nam się ustalić dane osób biorą-
cych udział w imprezie nad stawem. Obecnie 
trwają czynności wyjaśniające, w których bę-

dziemy rozmawiać i wyjaśniać sytuację, po 
czym zostaną podjęte kroki prawne wobec 
poszczególnych osób, w zależności od ich 
wykroczenia. 

zachęcamy, aby osoby będące świadkami 
takich incydentów zawiadamiały odpowied-
nie służby, które szybko zareagują w takich 
sytuacjach.

Zdemolowaniu uległa rzeźba rowerowa postawiona na ścieżce rowerowej nad stawem Uczestnicy imprezy zdewastowali mienie i zostawili po sobie zaśmiecony teren
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PoWsTANiE ElEkTroWNiA 
foToWolTAicZNA 
we wszemirowie
Po wybudowaniu przez Gminę Prusice w 2017 roku 7 instalacji fotowoltaicznych do wy-
twarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków gminnych, przyszła kolej na kolejną 
inwestycję. Tym razem Gmina ogłosiła przetarg na „Montaż instalacji fotowoltaicznej do 
wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice, na działce nr 417/38 obręb 
Wszemirów”, dofinansowanej ze środków RPO WD na lata 2014 – 2020. 

budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 
elektrycznej 455,4 kw, oprócz zespołów pa-
neli fotowoltaicznych, inwerterów i stacji 
transformatorowej obejmie też ogrodzenie, 
oświetlenie, monitoring i komunikację we-
wnętrzną. moc instalacji zaprojektowana na 
455,4 kilowatów pozwoli wytwarzać rocznie 
prawie 440 megawatogodzin energii elek-
trycznej. zakończenie budowy przewiduje 
się na koniec 2018 roku. w roku 2019 elek-
trownia przyłączona zostanie do sieci ener-
getycznej. 

budowa elektrowni we wszemirowie to ko-
lejny krok do celu, jakim jest zapewnienie 
samowystarczalności energetycznej Gminy 

Prusice. Po oddaniu elektrowni do użytku, 
połowa energii na potrzeby oświetlenia ulic, 
szkół, świetlic wiejskich, domu kultury, ośrod-
ka zdrowia i innych budynków gminnych, 
będzie wytwarzana z ekologicznych źródeł 
odnawialnych (z energii słonecznej). 

trzecim krokiem będzie budowa elektrowni 
słonecznej w Pawłowie trzebnickim, o mocy 
ponad dwa megawaty. Projekt budowlany 
jest już na ukończeniu w gminnej spółce 
Prusice Ps energetyka odnawialna sp. z o.o. 
Po zrealizowaniu w przyszłości tej inwestycji, 
Gmina Prusice będzie „energetycznie dodat-
nia”. będzie wytwarzać prąd w ilości przekra-
czającej własne potrzeby.

Projekt pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice,  
na działce nr 417/38 obręb Wszemirów” współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

śWiETlicE dlA MiEsZkAńcóW!
Prace przy termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pawłowie Trzebnickim oraz Wsze-
mirowie są na ukończeniu. Sale wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym, jak rów-
nież pomieszczenia gospodarcze przeszły kompleksowy remont, który dotyczył przede 
wszystkim wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-
kanalizacyjnej. 

Prace dotyczyły również docieplenia ścian 
zewnętrznych wraz z położeniem tynków, 
wykonania nowych posadzek wraz z docie-
pleniem, wymiany okien i drzwi, remontu 
dachu oraz montażu instalacji fotowoltaicz-
nych, dzięki czemu świetlice będą również 
przyjazne dla środowiska i ekonomiczne. 
Świetlice są również dostosowane do użytku 

przez osoby niepełnosprawne dzięki budo-
wie chodnika i pochyłych podjazdów. 

budynek w Pawłowie trzebnickim spełnia do-
datkową funkcję. jedno z pomieszczeń jako 
szatnię użytkować będzie ochotnicza straż 
Pożarna, które jedocześnie spełnia funkcję 
garażu dla samochodu gaśniczego.

wykonania prac w związku z realizacją inwe-
stycji w Pawłowie trzebnickim i we wszemi-
rowie 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. 

kolejne dwa nowe miejsca zyskają mieszkań-
cy wilkowej i Piotrkowic. Prace remontowe 
rozpoczęły się już na dobre. termomoder-
nizację budynku świetlicy wiejskiej w wil-
kowej realizuje firma Am sp. z o.o. z brzegu 

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

Gmina Prusice staje się Gminą Dodatnią Energetycznie, o czym świadczy instalacja paneli fotowoltaicznych 
na dachach budynków użyteczności publicznej, jak i planowana budowa farmy fotowoltaicznej i instalacje fotowoltaiczne 

dla Mieszkańców, co potwierdzają wspólnie Burmistrz Igor Bandrowicz, Kierownik inwestycji odpowiedzialny za te działania 
Wiktor Lubieniecki oraz Prezes PS Energetyka Odnawialna Kamil Leśniak

Dolnego za kwotę 305 532,00 zł. natomiast 
termomodernizację budynku świetlicy wiej-
skiej w Piotrkowicach wykonuje hurtownia 
materiałów budowlanych i Przemysłowych 
Piotr kwiatkowski ze Żmigrodu za kwotę  
255 874,99 zł. 

Podjęte inwestycje Gmina Prusice realizu-
je w ramach projektu „termomodernizacja  
4 świetlic wiejskich w Gminie Prusice” dzię-
ki pozyskanym środkom unijnym w ramach 
regionalnego Programu operacyjnego  
dla województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. w każdym z przypadków 85% to 
dotacja ze środków zewnętrznych. Nowy blask zyska również świetlica wiejska we Wszemirowie

Na ukończeniu są roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie Trzebnickim

Świetlica w Wilkowej jest w trakcie prac termomodernizacyjnych

chodlEWko MA NoWą droGę
Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko mają nową, bezpieczną, przebudowaną infrastruktu-
rę drogową o długości 660 m, której całkowity koszt wynosi 729 477,60 zł, z czego pozy-
skane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to  
386 186,00 zł. 

samorząd prusicki cały czas inwestuje w infra-
strukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetle-
nie drogowe to najbardziej oczekiwane inwe-
stycje przez mieszkańców Gminy Prusice, na 
które władze samorządu prusickiego na czele 
z burmistrzem miasta i Gminy Prusice igorem 
bandrowiczem starają się pozyskiwać środki 
zewnętrzne. 

Gmina Prusice od maja 2017 roku realizu-
je inwestycję pn. ,,Poprawa infrastruktury 
drogowej w miejscowości chodlewko po-
legającej 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 istnieją-
cych i nowo-budowanych budynków miesz-
kalnych, 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 deszczo-
wej.

zakres inwestycji obejmuje wykonanie no-
wej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitu-
micznej, budowę i przebudowę zjazdów 
indywidualnych o nawierzchni bitumicznej 
oraz z kostki betonowej, budowę i przebu-
dowę chodników z kostki betonowej, prze-
budowę włączeń drogi gminnej do drogi 
powiatowej nr 1349D oraz wykonanie syste-
mu 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 dro-
gi wykonane zostaną chodniki o szerokości 
1,5-2,0 m. wykonane zostaną również przy 
drodze pobocza o szerokości 0,5 m, utwar-
dzone kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie oraz krawężniki betonowe lub 

korytka betonowe, które pełnią rolę zarówno 
oddzielającą chodnik od jezdni, jak i rolę po-
dłużnego odprowadzenia wód opadowych 
do wpustów deszczowych. wody opadowe 
z nawierzchni są odprowadzane poprzez po-
chylenie poprzeczne i podłużne za pośredni-
ctwem wpustów deszczowych do zbiorcze-
go systemu kanalizacji deszczowej.

– Inwestycja w Chodlewku jest jednym z punk-
tów w moim programie wyborczym na lata 
2014-2018 dla poszczególnych miejscowości 
– zaznacza włodarz Gminy Prusice, kontynu-
ując: – Bezpieczeństwo Mieszkańców to jeden  
z moich głównych priorytetów stąd też kła-
dziemy duży nacisk na inwestycje w infra-
strukturę drogową i chodniki. 

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

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

Mieszkańcy Chodlewka od czwartku 23 sierpnia 2018 roku 
 mają nową, bezpieczną infrastrukturę drogową, której stan 

podczas odbioru sprawdzali Burmistrz Igor Bandrowicz,  
Sekretarz Grzegorz Terebun oraz Sołtys Chodlewka Ryszard Nowak

TrWA PrZEBudoWA dróG WojEWódZkich W GMiNiE PrusicE
Pod koniec lipca br. firma Strabag rozpoczęła prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej 
nr 342 pomiędzy Borówkiem a Borowem, gdzie zostały wyczyszczone rowy, poszerzone po-
bocza oraz powstała nowa nawierzchnia. Kilometrowy odcinek drogi jest remontowany na 
zlecenie służb Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Po zakończeniu prac na drodze nr 342 borów 
– borówek, Firma strabag przystąpi następ-
nie do remontu drogi wojewódzkiej nr 339 
na odcinku strupina – Piotrkowice. Poszerze-
nie poboczy, czyszczenie rowów oraz nowa 
nawierzchnia na odcinku ok 2 km wykonana 
będzie jeszcze w tym roku. 

Poprawa bezpieczeństwa to jeden z najważ-
niejszych punktów programu wyborczego 
burmistrza igora bandrowicza. niewątpliwie 
ruch na drogach wojewódzkich stwarza naj-
większe zagrożenie dla pieszych oraz rowe-

rzystów, a także innych użytkowników ruchu. 
Dlatego też dzięki staraniom burmistrza jesz-
cze w tym roku zostanie wyremontowane 
ponad 3km dróg wojewódzkich w naszej 
Gminie.

– Warto przypomnieć, że w tej kadencji zo-
stanie wyremontowana rekordowa ilość 
dróg wojewódzkich w naszej gminie, łącznie 
będzie to ok. 8 km – podkreśla burmistrz igor 
bandrowicz dodając: – Pozostanie do wyre-
montowania 2 km odcinek między Rakami  
a Piotrkowicami. DW nr 342 pomiędzy Borówkiem a Borowem w trakcie przebudowy

remont DroGi w zAkrzewie jEsZcZE W TyM roku
Gmina Prusice liczy na pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia wykonania robót złożonego 
do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy i jest w trakcie przygotowywania postępowania 
przetargowego na remont drogi dojazdowej do budynków i mieszkań znajdujących się w 
byłym „PGR” w Zakrzewie, na którą otrzymała 268 tys. zł bezzwrotnej pomocy z Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

w dniu 19 lipca 2018 roku w siedzibie kra-
jowego ośrodka wsparcia rolnictwa we 
wrocławiu został podpisany przez sekreta-
rza miasta i Gminy Prusice Grzegorza tere-
buna akt notarialny nieodpłatnego przeję-
cia 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. 
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 za-
krzewa czekają od wielu lat. 

Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun podpisał  
akt notarialny nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Prusice  
drogi dojazdowej do budynków i mieszkań znajdujących się  

w byłym „PGR” w Zakrzewie

w ramach remontu będzie miała miejsce prze-
budowa przepustów, linii energetycznej oraz 
zostanie wykonana nowa nawierzchnia. roz-
poczęcie prac jest zaplanowane na wrzesień 
tego roku, zaś zakończenie do listopada br. 

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Grzegorzem Terebunem i Julitą Jędryka jednogłośnie potwierdzają,  
że już za kilka tygodni na drodze w Zakrzewie rozpoczną się prace remontowe
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NUMER 
OKRĘGU 
WYBOR-
CZEGO

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO
LICZBA RADNYCH 

WYBIERANYCH 
W OKRĘGU 

WYBORCZYM

NUMER OBWODU GŁOSOWANIA, GRANICA, 
ADRES OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1. Sołectwo Prusice – ulice: Górkowicka, Polna, Powstańców Śl., rzemieślnicza, młynarska,  
Wrocławska, osadników, Północna, Południowa, Zachodnia, Wszemirowska

1

1 – Sołectwo Prusice
GOKiS w Prusicach,

55-110 Prusice, ul. Jana Pawła II 7

2. Sołectwo Prusice – ulice: rynek, czerwonego Krzyża, Św. jakuba, jana Pawła ii, ludowa, Szkolna, 
Kościuszki, Krótka, Zaciszna

1

�. Sołectwo Prusice – ulice: Żmigrodzka, lipowa, ogrodowa, Sosnowa, Szpitalna, Kaszycka,  
Henryka Probusa, Wierzbowa, Pietrowicka, Kolejowa, Św. jadwigi, Wspólna

1

4. Sołectwo Skokowa – ulice: Słoneczna, Szkolna, Piaskowa, Boczna, Kościelna, usługowa, Prusicka, 
rubinowa, Zaciszna, Stawowa, Spokojna, Krótka, Strażacka, Łąkowa, Zbożowa, Żwirowa,
Wrocławska od nr 1 (do torów kolejowych)

1

2 – sołectwa: Borów, Borówek, Brzeźno,  
chodlewko, Górowo, Skokowa

Szkoła Podstawowa w Skokowej,
55-110 Prusice, ul. Wrocławska 9

5. Sołectwo Skokowa – ulice: Wrocławska (od torów kolejowych do końca), Dworcowa, Przemysłowa, 
Żmigrodzka, ogrodowa, Polna, malinowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Konwaliowa, Dębowa, 
Sosnowa, jodłowa, leśna, jęczmienna, młynarska, lawendowa, fiołkowa, Poziomkowa, cedrowa

1

6. Sołectwo Górowo, Borów, Borówek, Brzeźno, Chodlewko 1

7. Sołectwo Wszemirów 1 5 – sołectwa: Pawłów trzebnicki, Wszemirów
Świetlica we Wszemirowie,

55-110 Prusice, Wszemirów 67

8. Sołectwo: Strupina, Ligota Strupińska 1 � – sołectwa: ligota Strupińska, Piotrkowice  
z przysiółkiem raki, raszowice z wsią Zakrzewo, Strupina

Świetlica w Piotrkowicach,
55-110 Prusice, Piotrkowice 16C

9. Sołectwo: Piotrkowice z przysiółkiem Raki 1

10. Sołectwo: Raszowice z wsią Zakrzewo 1

11. Sołectwo: Dębnica, Jagoszyce, Krościna Wielka, Pększyn z przysiółkiem Sucha 1 4 – sołectwa: Budzicz, Dębnica, Gola, jagoszyce, Kaszyce 
Wielkie z przysiółkiem Gąski, Kopaszyn, Kosinowo, Krościna 

mała, Krościna Wielka, ligotka, Pększyn z przysiółkiem 
Sucha, Pietrowice małe, Wilkowa, Świerzów

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach „Multiteka”
55-110 Prusice, ul. Żmigrodzka 43A

12. Sołectwo: Budzicz, Krościna Mała, Ligotka, Pietrowice Małe 1

1�. Sołectwo: Kaszyce Wielkie z przysiółkiem Gąski 1

14. Sołectwo: Gola, Kopaszyn, Kosinowo, Świerzów, Wilkowa 1

15. Sołectwo: Pawłów Trzebnicki 1 5 – sołectwa: Pawłów trzebnicki, Wszemirów
Świetlica we Wszemirowie,

55-110 Prusice, Wszemirów 67

NoWy PodZiAŁ okręGóW WyBorcZych W GMiNiE PrusicE
w związku ze zmianami w kodeksie wyborczym zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. wszystkie rady gmin są 
zobowiązane do podziału gmin na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania. w związku z powyższym na terenie Gminy Prusice zgodnie z postanowieniem 
Komisarza wyborczego we wrocławiu z dnia 7 maja 2018 roku Gmina Prusice została podzielona na poniższe okręgi wyborcze i obwody głosowania:

12 października 2018 roku 
w Prusicach odbędzie się gala 

sztuk walki Face2Face. 
Głównymi walkami wieczoru  

będą walki:  
Marcin Bojarun – Paweł Buta  

k1 84kg,  
hassa Bartek – TBA  

(jeszcze nie ma przeciwnika)  
k1 do 61kg,  

Michał Borowski – krzysiek kryzel  
k1 walka o Pas 65 kg. 

Gala odbędzie się w hali sportowej  
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  

w Prusicach. Bilety w sprzedaży będą 
od 1 września 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb zapraszają

Czwartek 

11 października 2018 r.
 godz. 19:00

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  
w Prusicach ul. Żmigrodzka 4�

Bilety 
w cenie 30 zł 

w sprzedaży 
od 1 września 

2018 r.

uMoWA NA 5 Otwartych Stref aktywnOści 
W GMiNiE PrusicE PodPisANA!
Prusice, Skokowa, Kopaszyn, Świerzów i Wilkowa to miejscowości, w których z inicjaty-
wy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza jeszcze w tym roku powstaną  
Otwarte Strefy Aktywności w ramach Programu Rządowego z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, na które samorząd prusicki pozyskał dofinansowanie w wysokości 174 500,00 zł. 

w ramach otwartych stref Aktywności we 
wszystkich 5 miejscowościach Gminy Prusice 
powstaną siłownie zewnętrze, zaś dodatko-
wo na stawie w Prusicach oraz w skokowej 
plac zabaw.

na siłownie zewnętrzne będą składać się 
takie urządzenia, jak: orbitrek, wahadło/twi-
ster, biegacz, wioślarz, prasa ręczna/ podciąg 
górny, drabinka/podciąg nóg, brzuszki/skło-
ny, prasa nożna podwójna, tai chi mix oraz 
prasa niepełnosprawna. Place zabaw będą 

wyposażone w huśtawkę bocianie gniazdo, 
sześciokąt sprawnościowy, kiwak/bujak oraz 
zestaw sprawnościowy, zaś w strefie relaksu 
w Prusicach i w skokowej będą się znajdo-
wać stół do gry w piłkarzyki oraz w chińczyka,  
a w Świerzowie, kopaszynie i wilkowej  
kółko i krzyżyk oraz stół do gry w chińczy-
ka.

otwarte strefy Aktywności będą dostępne 
nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla 
dorosłych i seniorów.

Projekt pod nazwą „Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice” został  
dofinansowany w ramach Budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej 

Infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI 
(OSA) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”

W Kopaszynie przy placu zabaw jeszcze w tym roku powstanie Otwarta Strefa Aktywności, co pozwoli na dalszy rozwój miejscowości  
o czym jednogłośnie przekonują Burmistrz Igor Bandrowicz, Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb oraz Radny Miasta i Gminy Prusice Michał Syrnik

Otwarta Strefa Aktywności powstanie również w Świerzowie o co mocno zabiegał Radny Miasta i Gminy Prusice Michał Syrnik  
wspólnie z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem i Sekretarzem Grzegorzem Terebunem 

ściEżkA roWEroWA WokóŁ sTAWu 
ZosTANiE ośWiETloNA
Kończą się prace projektowe na oświetlenie ścieżki rowerowej wokół stawu w Prusicach  
i na terenie szkoły. Doświetlony zostanie również chodnik prowadzący od parku do cmen-
tarza i na staw.

w związku z powstaniem ścieżki rowerowej na terenie Prusic otwarty został nowy teren 
spacerowo-rekreacyjny przy stawie w Prusicach. w celu uatrakcyjnienia i podniesienia bez-
pieczeństwa burmistrz igor bandrowicz podjął decyzję o montażu otwartej strefy Aktyw-
ności oraz oświetlenia ścieżki. w związku z powyższym rozpoczęte zostały prace projektowe 
oświetlenia ścieżki wokół stawu, chodnika prowadzącego od parku przy ul. Żmigrodzkiej do 
cmentarza i ścieżki przy szkole.

– Dzięki oświetleniu ścieżki w znaczącym stopniu poprawi się bezpieczeństwo przy stawie 
w Prusicach. Inwestycja pozwoli na korzystanie ze ścieżki rowerowej również po zmroku  
np. na spacery. Oświetlenie pozwoli nam również zlikwidować akty wandalizmu, które nie-
stety zdarzają się w tym miejscu – komentuje burmistrz Prusic igor bandrowicz.

W trakcie prac projektowych jest oświetlenie ścieżki rowerowej wokół stawu

oGroMNE ZAiNTErEsoWANiE foToWolTAiką
Ponad 200 wniosków na dofinansowanie monta-
żu instalacji fotowoltaicznych wpłynęło do dnia 
dzisiejszego do urzędu miasta i Gminy w Prusi-
cach. na dniach rozpoczyna się procedura spraw-
dzania wniosków pod względem formalnym.

Prowadząca projekt spółka Prusice Ps energe-
tyka odnawialna informuje, że w najbliższym 
czasie osoby, które złożyły niekompletne wnio-
ski mogą spodziewać się kontaktu ze strony 
przedstawicieli spółki z prośbą o wyjaśnienia 
bądź uzupełnienia wniosku. Po zweryfikowaniu 
wniosków pod względem formalnym do osób, 
które zostaną zakwalifikowane do projektu przy-
jedzie projektowy audytor celem ustalenia moż-
liwości montażowych oraz określenia dokładnej 
wielkości instalacji. następnie dla każdej nieru-
chomości zostanie przygotowany projekt wraz  
z opisem prac, które będzie należało przeprowa-
dzić przy montażu ogniw. na podstawie projek-

tu zostanie również określona wartość instalacji 
i nastąpi podpisanie umowy z grantobiorcami. 
montaż instalacji zacznie się jeszcze w tym roku 
i potrwa do sierpnia 2019 roku. 

Przypomnijmy, że na dofinansowanie dla miesz-
kańców Gminy Prusice oraz Gmin oborniki Ślą-
skie i malczyce spółka Prusice Ps energetyka 
odnawialna pozyskała dofinansowanie z unii 
europejskiej. wysokość dofinansowania wynosi 
85% całkowitej wartości zakupu i montażu in-
stalacji i może wynosić nawet 30 tys. zł.

zachęcamy osoby, które są zainteresowane 
montażem fotowoltaiki na swojej posesji za-
chęcamy do wypełnienia i złożenia wniosku  
w sekretariacie urzędu miasta i Gminy w Pru-
sicach. w razie pytań prosimy o kontakt z Pa-
nem kamilem leśniakiem pod nr telefonu  
71 312 62 24 wew. 47.

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
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PrusicE PiękNiEjsZE z roku nA rok
Co roku Prusice stają się piękniejsze. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą zieleni  
i kwiatów, która na sezon letni gości na Prusickim Rynku ubarwiając centrum naszego 
miasta. Rynek to także miejsce spotkań. Kwiatowe kompozycje są miłe dla oka, ubarwiają 
przestrzeń i dodają jej kolorów, a mieszkańcy i turyści przyjemniej spędzają czas podczas 
odpoczynku. 

– Wszyscy ludzie chcą mieć dziś pięknie nie 
tylko w domu i swoim ogrodzie, ale także  
w mieście, w którym mieszkają. Dlatego sta-
ramy się, aby Gmina Prusice była jak najpięk-
niejsza – mówi igor bandrowicz, burmistrz 
miasta i Gminy Prusice. 

Gmina Prusice prężnie się rozwija i inwestu-
je w turystykę, przede wszystkim rowerową. 
oddane niedawno do użytku ścieżki rowe-
rowe są tego dowodem. Dlatego też w kilku 
ważnych dla Gminy Prusice miejscach poja-
wiły się rowery – charakterystyczne rzeźby 

miejskie zapraszające na prusicką rowero-
stradę. nadają one charakter miastu, przy-
ciągają uwagę i są atrakcją dla młodszych  
i starszych. 

Kwiatowe kompozycje na Rynku w Prusicach są miłe dla oka, 
ubarwiają przestrzeń i dodają jej kolorów W różnych miejscach Prusic można spotkać rzeźby rowerowe

DbAmy o bezPieczeństwo 
MiEsZkAńcóW
W poniedziałek, 6 sierpnia 2018 roku Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy 
Prusice Grzegorzem Terebunem przekazali 
sprzęt ratowniczy na ręce Komendanta Po-
wiatowego Policji w Trzebnicy – mł. insp. 
Adama Jędryszczaka oraz st. asp. Łukasza 
Anioła – Kierownika Posterunku Policji  
w Prusicach.

wspomniany sprzęt znajdzie się na wyposa-
żeniu radiowozów policyjnych coraz częściej 
wzywanych do zgłoszeń dotyczących nie-
strzeżonych kąpielisk. 

– Mając na uwadze zagrożenia wynikające  
z niebezpiecznych sytuacji, w których mogą 
się znajdować mieszkańcy naszej gminy, do-
kładamy wszelkich starań, aby poczucie bez-
pieczeństwa w Gminie Prusice stale wzrasta-
ło – mówi burmistrz igor bandrowicz.

Pamiątkowe zdjęcie z przekazania sprzętu ratowniczego przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza 
oraz Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna

ZNAjdź sWój uluBioNy sMAk 
w Gminie Prusice
Zapraszamy Państwa do Gminy Prusice. Gminy, która posiada bogatą historię, prężnie 
się rozwija, dba o walory turystyczne, a przede wszystkim stawia na dobro mieszkańców. 
Udając się w podróż po gminie odkryjecie Państwo wiele skarbów – zabytkowe budowle, 
urokliwe miejsca i zakątki, nowoczesne rozwiązania, otwartość i życzliwość lokalnych go-
spodarzy. 

szczególnym zainteresowaniem, zarówno 
wśród turystów jak i lokalnej społeczności 
cieszą się nowo powstałe ścieżki rowerowe. 
Prusicka rowerostrada z miejscami postojo-
wymi i piknikowymi przeprowadza nas przez 
teren miasta, jak również pomiędzy malow-
niczymi krajobrazami gminy. trasa w poszu-
kiwaniu smaków gminy to jeden ze scenariu-
szy turystycznych, podążając którym można 
zakupić produkty od przedsiębiorców i rol-
ników m.in. mleko krowie i ser, mleko kozie, 
warzywa i owoce, mąki i produkty zbożowe, 
ryby i przetwory rybne, miód i produkty 
pszczelarskie.

dobre, bo polskie, jeszcze lepsze, 
bo prusickie!

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze nasze-
go regionu jest wyjątkową wartością, która 
poprzez wyeksponowanie w planach roz-
woju gminy na najbliższe lata zaprocentuje  
w przyszłości. Produkty, które wytwarzają 
sami mieszkańcy, produkowane w sposób 

naturalny i przyjazny dla środowiska to po-
tencjalne smaki gminy. stworzono spis sma-
ków gminy, które mają być jednocześnie jej 
kulinarną wizytówką. samo zaangażowanie 
mieszkańców w tworzenie czegoś niepowta-
rzalnego, ponadregionalnego daje szansę na 
rozwój małych przedsiębiorstw w naszym 
regionie.

smaki Gminy to kilkanaście produktów, które 
można w różnych porach roku posmakować 

Stowarzyszenie 17 Stawów ze Świerzowa zachęca do smakowania 
rybnej pasty ze szpinakiem

mieszkając i żyjąc, ale i odwiedzając czy prze-
jeżdżając przez miasto i gminne sołectwa. 
Gwarantujemy, że te smaki na długo zostaną 
zapamiętane, a smakosze wrócą po zapa-
sy, czego im i wszystkim, którzy się włączyli  
w projekt życzymy. Pełna lista smaków Gmi-
ny znajduje się na www.prusice.pl

Jednym ze smaków Gminy Prusice są kozie sery Honoraty

Ciekawa historia, zabytki, kultura ludowa, 
widoki, cisza i piękno otaczającej przyrody 
oraz smaki to potencjał gminy. Zapraszam 
państwa do odwiedzenia oraz posmakowa-
nia Gminy Prusice. – mówi igor bandrowicz, 
burmistrz miasta i Gminy Prusice.

Budzicz słynie z pysznych serników

HiStORiA GMiNy SPiSANA NA KARtAcH  
730-lEciE Prusic
W 2017 roku Gmina Prusice obchodziła 730-lecie nadania praw miejskich Prusicom.  
Z tej okazji dzieje miasta i gminy zostały spisane na kartach publikacji, która ukaże się pod 
koniec bieżącego roku. Na jej kartach przeczytamy m.in. o dziejach Prusic od początku 
XVIII wieku, pochodzeniu nazwy miasta, herbu i flagi, wydarzeniach i ważnych datach dla 
miasta i gminy, jak również sołectwach i legendach prusickich. 

– Zakorzenienie w młodych pokoleniach wie-
dzy o przeszłości naszej Małej Ojczyzny jest 
dla mnie jako gospodarza miasta i gminy 
niezwykle istotne, gdyż to młodzi są naszą 
przyszłością. Warto więc, aby wiedza o prze-
szłości miejsca, w którym żyją na co dzień 
i dorastają nie była im obca ani obojętna 
– mówi igor bandrowicz, burmistrz miasta 
i Gminy Prusice, dodając – Mam nadzieję,  
że dzięki tej książce mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Prusice, turyści oraz goście dostrzegą wy-
jątkowość i będą jeszcze mocniej utożsamiać 
się z lokalną historią tego miejsca.

monografia to nic innego jak podróż do 
przeszłości Gminy Prusice, gdzie odkrywamy 
wiele skarbów, gdyż jest to gmina, która bez 
wątpienia posiada bogatą historię, prężnie 
się rozwija, dba o walory turystyczne, a prze-
de wszystkim stawia na dobro jej mieszkań-
ców. 

10 lAT Z SeRNiKieM 
Biesiada Sernikowa 10 lat temu, na stałe 
wpisała się w kalendarz Budzicza. W so-
botnie popołudnie, 4 sierpnia, rozpoczęła 
się kolejna edycja święta, które stało się już 
tradycją. 

biesiada sernikowa to przede wszystkim 
domowe ciasta, gry i zabawy dla dzieci oraz 
zabawa przy muzyce, ale także wyjątkowa 
możliwość integracji mieszkańców i wspól-
nego spędzania czasu dla całych rodzin. 
Głównym punktem imprezy był konkurs na 
najlepszy sernik. na konkursowym stole po-
jawiły się serniki tradycyjne, jak również takie 
z różnego rodzaju dodatkami. Łącznie zgło-
szono 9 ciast domowego wypieku. komisja 
konkursowa oceniała m.in. oryginalność, kre-
atywność oraz walory smakowe i estetyczne. 

W Biesiadzie Sernikowej w Budziczu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Badrowicz

w wyniku konkursu ustalono, że i miejsce 
otrzymuje Pani krystyna Podrygajło za „ser-
nik z wisienką”. Pozostałe serniki otrzymały 
wyróżnienia. 

Panie z Budzicza, po raz pierwszy, zaprezen-
towały swoje stroje, które dodają kolorytu  
i pielęgnują dbałość o ludowe tradycje. 

W konkursie na najlepszy sernik zgłoszono serniki 
zarówno tradycyjne, jak i z dodatkami

ryBA NA 100 sPosoBóW 
w ŚwieRZOwie
w sobotnie popołudnie 18 sierpnia 2018 r. 
świetlica wiejska w Świerzowie zamieni-
ła się w restaurację z potrawami rybnymi,  
a to wszystko za sprawą Vii sposobu na rybę 
zorganizowanego przez stowarzyszenie 
17 stawów ze Świerzowa. tradycyjnym 

Do konkursu „100 sposobów na rybę” zgłoszono 12 potraw z rybą w różnej postaci, które oceniała komisja konkursowa, 
w skład której weszli m.in. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek oraz Radny Marian Radzik

punktem programu był konkurs kulinarny  
„100 sposobów na rybę”, który cieszył się 
sporym zainteresowaniem, gdyż zostało 
zgłoszonych 12 wyśmienitych potraw, w tym 
m.in. karp w koperku, pierożki z łososiem 
oraz ryba w cieście piwnym.

Uczestnicy VII Sposobu na rybę wspólnie biesiadowali Wśród potraw konkursowych znalazły się wyśmienite pierożki z łososiem
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BoróWkoWo W BoróWku nA 6. Pikniku
Piknik na skansenie w Borówku to już tradycyjne i coroczne wydarzenie. Bogaty i atrak-
cyjny program sprawił, że każdy kto przybył tego dnia do Borówka, mógł znaleźć coś dla 
siebie. Piknik rodzinny przebiegł pod znakiem wesołych przejazdów retrotraktorem, ko-
rowodów na trasie Borówek-Skokowa oraz konkursem na najlepsze ciasto, oczywiście  
z Borówkami, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba. Mistrzynią ciasta  
z borówkami okazała się Pani Grażyna Susłowicz, która stanęła na najwyższym miejscu 
na podium w tej konkurencji. 

Dla zgłodniałych czekała oczywiście boga-
ta ofert stoiska gastronomicznego Gokis, 
które na każdej tego typu imprezie cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. nieod-
łącznym elementem wydarzenia były także 
animacje dla najmłodszych podczas których 
pracownicy ośrodka kultury zapewniali dzie-
ciom moc atrakcji, zawodów sportowych, 
gier i zabaw. 

w godzinach popołudniowych wszystkim 
zebranym gościom czas umilał zespół ludo-
wy „szymanowianie” oraz „trzy Dęby”. oba 
zespoły niedawno właśnie wypuściły swoją 
pierwszą, upragnioną płytę i oczarowali pub-
liczność swoimi klimatycznymi, ludowymi 
piosenkami. 

ATrAkcyjNA i BoGATA ofErTA 
WAkAcyjNA w Gminie Prusice
Tegoroczne wakacje w Gminie Prusice, dzięki bogatej ofercie Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Prusicach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, 
gdyż udało się zorganizować dla najmłodszych mieszkańców gminy szereg atrakcji, wyjazdów 
i możliwości spędzenia wolnego czasu. 

wakacje wielkimi krokami dobiegają końca. 
za nami większość zajęć animacyjnych w wio-
skach naszej Gminy m.in. w Pawłowie trzebni-
ckim, wilkowej i zakrzewie. Podczas spotkań 
dzieci puszczały gigantyczne bańki mydlane, 
grały w podchody oraz gry terenowe. nie zraził 
ich nawet deszcz – przybrały indiańskie barwy 
i grały w tematyczne gry i zabawy. Podopieczni 
zamienili się również w piratów i szukali zagi-
nionego skarbu. w kaszycach wielkich mimo 
ogromnego upału wystarczyło sił na rywaliza-
cję sportową, a dzięki uprzejmości strażaków 
z osP kaszyce wielkie dzieci mogły ostudzić 
emocje w kurtynie wodnej.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich
kolejnym punktem na naszej wakacyjnej ma-
pie była wycieczka do kolorowych jeziorek  
w rudawach janowickich. Położone w rudaw-
skim Parku krajobrazowym miejsce przyciąga 
wielu turystów nie tylko z kraju, ale także z eu-
ropy. cztery jeziora – żółte, purpurowe błękitne  
i czarne leżą na zboczu Góry wielka kopa, na któ-
rą wejście również było w programie wycieczki. 
uczestnicy po aktywnie spędzonym dniu na 
górskich wędrówkach mogli odpocząć przy og-
nisku i posilić się upieczonymi kiełbaskami. 

Podróż dookoła świata
kończąc pierwszy miesiąc wakacji, pod koniec 
lipca, zaczęliśmy zabawę na tematycznej pół-
kolonii pt. „Podróż dookoła świata”. miejscem 
spotkań była nasza sala kinowa. Dzieci podczas 
5 dni poznawały inne kraje, ich kultury i obycza-
je. Łącząc przyjemne z pożytecznym, uczestni-
cy zdobywali wiedzę historyczną, geograficzną 
oraz nabywali nowe praktyczne umiejętności. 
Pojawiły się rozgrywki sportowe, kreatywne 
tworzenie budowli, tańce a także zajęcia w któ-
rych dzieci tworzyły własną biżuterię, plecaki 
i koszulki. nie obyło się również bez akcen-
tów kulinarnych, gdzie uczestnicy zajęć mogli 
przygotować i skosztować przeróżnych potraw 
m.in. sushi. Półkolonie zakończyliśmy przygodą 
filmową i nocowaniem podczas „Filmowej noc-
ki z Gokis”. był oczywiście popcorn, wygodne 
pufy do siedzenia i dużo emocji. wszystko to 
odbyło się pod okiem wykwalifikowanej ka-
dry z biura podróży „tam i z powrotem” oraz 
przy udziale dyrekcji i pracowników Gminnego 
ośrodka kultury i sportu w Prusicach. Dzieci 
kończąc przygodę dostały personalne paszpor-
ty dzięki którym mogły poczuć się jak prawdzi-
wi podróżnicy.

Plenerowe Kino pod Trzema Wieżami
w czasie wakacji na Prusickim rynku udało 
nam się zorganizować „Plenerowe kino pod 
trzema wieżami”. w każdy wakacyjny czwartek 
o godzinie 17:00 emitowane są seanse bajek 
dla najmłodszych. na naszym ekranie pojawi-
ły się kultowe filmy animacyjne znane przez 
wszystkie dzieci, oraz nowości kinowe takie jak: 
„Dzieciak rządzi”, „coco” czy „minionki”. obec-
ność dzieci nie zawiodła ani podczas deszczu, 
ani przy wysokich temperaturach. na czas se-
ansów filmowych dzieci mogły schłodzić się 
naturalnymi lodami podczas upałów i schronić 
się pod parasolami w trakcie deszczu dzięki bo-
gatej ofercie kawiarni pod trzema wieżami. 

Pikniki Rodzinne na wsiach
wakacje to również czas corocznych, trady-
cyjnych już pikników rodzinnych. odbywają 
się one w większości wiosek w naszej Gminie, 

podczas których najmłodsi również nie nudzą 
się. oferujemy kreatywne zajęcia, sportowe 
rozgrywki, nagrody oraz stoisko Gminnego 
ośrodka kultury i sportu, gdzie można zaku-
pić naturalne lody, orzeźwiające sorbety oraz 
różne przekąski. zajęcia animacyjne to zawsze 
moc pozytywnej energii, sportowej rozgrywki, 
baniek mydlanych oraz różnorodnych zabaw 
plastycznych i zręcznościowych, a dmuchane 
zamki to dla dzieci kolejna okazja do szaleństwa 
pod czujnym okiem pracowników z Gminnego 
ośrodka kultury i sportu.

Plenerowe pożegnanie wakacji w Skokowej
Program wakacyjny zakończymy w skokowej 
w piątek 31 sierpnia br., podczas plenerowego 
pożegnania wakacji dla dzieci i młodzieży. na 
ten wyjątkowy dzień kończący dwumiesięczną 
przerwę od szkoły przygotowaliśmy konkur-
sy sprawnościowe, bańki mydlane, strzelanie  
z łuku, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki 
oraz ognisko z pieczeniem słodkich pianek. Po-
nadto na dzieci będą czekać dmuchany zamek, 
ogromne piłki pufy do siedzenia, oraz stoisko  
z przekąskami. na koniec wieczoru dzieci będą 
mogły wziąć udział w dyskotece z gadżetami 
fluorescencyjnymi, dobrą muzyką i zabawą do 
godziny 22. 

Wszystkie oferty, które przygotował Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach na ten 
wyjątkowy okres przerwy w nauce, cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i dostarczały 
niezapomnianych emocji. Wrażenia na pew-
no pozostaną na długo w pamięci. Wszystkim 
Dzieciom dziękujemy za uczestnictwo i do zo-
baczenia za rok.

W ramach wyjazdów odbyła się wycieczka do Rudaw Janowickich 
na Kolorowe Jeziorka

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

Na uczestników półkolonii poza grami, zabawami i konkursami 
czekały pyszne smakołyki, które sami wspólnie przygotowali

Podczas półkolonii „Podróż dookoła Świata” w Prusicach uczestnicy 
zajęć poznawali nowe kraje

Półkolonie zakończono przygodą filmową i nocowaniem podczas 
„Filmowej nocki z GOKiS”

PrZyjdź, skosZTuj, PosMAkuj i Ponownie nAs oDwieDź!
Prosperująca na Prusickim Rynku „Kawiaren-
ka Pod Trzema Wieżami” od kilku sezonów 
przyciąga ogromne ilości klientów. Jest to 
miejsce w centrum miasta ,w którym można 
usiąść w urokliwym ogródku z widokiem na 
wieżę ratuszową i rozkoszować się szeroką 
ofertą gastronomiczną oraz rozrywkową. 
kawiarenka Pod trzema wieżami oferuje wy-
trawne menu, w którym można znaleźć pyszne 
tosty z chleba pieczonego indywidualnie na 
potrzeby kawiarenki, grubo krojonego i chru-
piącego. 
w trakcie przygotowywania jest nowe menu,  
w którym będzie można znaleźć m.in. takie to-
sty jak cztery sery, tosty na ostro z papryką pe-
peroni, z suszonymi pomidorami i rukolą, oraz 
tradycyjne tosty z pieczarkami i szynką. w ofercie na słodko, znakiem rozpoznawczym 

kawiarenki są na pewno naturalne lody, które 
w upalne dni przyciągają rzesze dzieci, doro-
słych i osób korzystających z rowerostrady.  
w tym sezonie kawiarenkę odwiedza wielu ro-
werzystów, przystanek w Prusicach nie może 
obyć się bez skosztowania naturalnych lodów. 
w asortymencie znaleźć można nawet koloro-
we i smakowe wafelki. jeżeli komuś mało słod-
kości, może skosztować również puszystych 
gofrów ze świeżymi owocami, bitą śmietaną, 

nutellą czy z dżemem lub orzeźwić się kawą 
mrożoną na słodko z lodami, polewą czekola-
dową i bitą śmietaną. 
nowością są również świeżo wyciskane soki  
z pomarańczy i grejpfrutów i tzw. „koktajle ty-
godnia” czyli serwowane owocowe, warzywne  
i mleczne napoje, co tydzień w innej odsłonie. 
totalną nowością są kolorowe drinki – w ofercie 
znajdziemy klasyki alkoholowych napojów ta-
kich jak mohito z orzeźwiającą limonką i miętą, 
ocean water w kolorze morskiej wody, popular-
ny teraz drink z aperolem i prosecco również 
znajduje się w ofercie. Dla smakoszy piw czeka-
ją różne rodzaje trunku m.in. lokalne piwa sma-
kowe i piwo z beczki. 

W Kawiarence Pod Trzema Wieżami w Prusicach można napić się 
pysznej kawy, zjeść coś słodkiego i skosztować pysznych nowości

Nowością Kawiarenki są kolorowe drinki, wśród których nie brakuje 
popularnego wywodzącego się z Włoch wyśmienitego Aperola

Natomiast smakosze lodów mogą skosztować je  
w kolorowych i smakowych wafelkach

Wśród „Koktajli tygodnia” znalazły się mleczne napoje  
m.in. z ciasteczkami Oreo

w tym roku główne miejsce spotkań w Prusi-
cach nabrało kolorów i zyskało dużo nowości 
gastronomicznych. z roku na rok zyskuje coraz 
większą ilość klientów. 
towarzyszące kawiarence wydarzenia takie jak 
strefa kibica czy plenerowe kino Pod trzema 
wieżami dają bardzo ciekawe perspektywy spę-
dzania wolnego czasu w weekendy, czy nawet 
w ciągu tygodnia. Dyrektor wraz z pracownika-
mi Gminnego ośrodka kultury i sportu wkłada-
ją dużo serca i czasu aby klienci kawiarenki byli 
zadowoleni i aby sprostać wymaganiom gości 
odwiedzających to miejsce. 
cały czas trwają czynności ulepszające, aby ka-
wiarenka Pod trzema wieżami stała się lokalem 
otwartym przez cały rok, a nie tylko w okresie 
letnio-wakacyjnym.

Nagrody za najlepsze ciasta z Borówkami z rąk Dyrektora GOKiS 
Pawła Grzyba i Radnego Czesława Sołtysa odebrały autorki 

najlepszych smakołyków, w tym zwyciężczyni Grażyna Susłowicz

Tradycyjnie Piknik Borówkowy rozpoczął się od korowodu na trasie 
Borówek – Skokowa – Borówek prowadzonego przez Sołtysa 
Borówka i Radnego Miasta i Gminy Prusice Czesława Suchackiego  
i Dyrektora GOKiS Pawła Grzyba

Na scenie borówkowej wystąpili gościnie Szymanowianie

Ciekawą atrakcją podczas konkursu Rolnik-Siłacz była konkurencja polegająca na przeciąganiu traktora
Jak przystało na Borówek oczywiście nie zabrakło wystawy 
traktorów z różnych lat

Dla najmłodszych atrakcje, konkursy i zabawy przygotowali 
animatorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

nie zabrakło również nutki rywalizacji podczas 
konkursu rolnik-siłacz. konkurencja polega-
jąca na przeciąganiu traktora zagwarantowała 
publiczności ciekawe widowisko, goście kla-
skali i dopingowali swoich faworytów. 

wieczorem kiedy entuzjazm opadł i wszyst-
kie konkursy zostały zakończone, odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród na borówkowej 
scenie przez Dyrektora Gminnego ośrodka 
kultury i sportu Pawła Grzyba. 

wszystko działo się pod czujnym okiem  
burmistrza igora bandrowicza, Dyrektora 

Gokis Pawła Grzyba oraz radnego i sołtysa 
miejscowości borówek – czesława sucha-
ckiego.

Dzięki udanej pogodzie, tłumom gości i pub-
liczności przyglądającej się i kibicującej każ-
demu występowi oraz ludzi uczestniczących 
w ludowej Dyskotece, była to bardzo udana 
wakacyjna sobota w borówku. 

Czesław Suchacki tłumaczył zainteresowanym 
zasady konkursu Rolnik – Siłacz

W niedzielę 14 października 2018 w Prusicach odbędzie się ii Przegląd Zespołów ludowych „Pod TrZEMA WiEżAMi GrANiE”. 
impreza tym razem odbędzie się w hali sportowej szkoły Podstawowej im. h. sienkiewicza w Prusicach, 

 gdzie z pewnością pomieszczą się wszyscy chętni do posłuchania prawdziwej ludowej muzyki. 

chęć udziału w przeglądzie zgłosiło ponad 30 zespołów ludowych z całej Polski. 
nie zabraknie oczywiście również naszych lokalnych zespołów ludowych i gospodarzy – zespołu trzy Dęby z borówka  

oraz zespołu strupinianie, który podczas przeglądu będzie świętował 10-lecie istnienia zespołu.  
nad przeglądem swój patronat medialny objęło również radio wrocław.

Pod TrZEMA WiEżAMi GrANiE
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Dyskusyjny KlUb 
KSiąŻKi w PrusicAch

„potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o czytanych książkach,  
oraz nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze”.

Dkk działa w ramach ogólnopolskiego pro-
jektu instytutu książki, który promuje czytel-
nictwo. celem działalności klubów jest akty-
wizacja czytelników polegająca na wspólnej 
dyskusji na temat wybranych książek, re-
cenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach 
autorskich. celem klubów jest także ożywia-
nie środowisk skupiających wokół bibliotek 
oraz zachęcenie do aktywnego promowania 
mody na czytanie.

Aby zachęcić jak największą rzeszę miesz-
kańców gminy Prusice do czytania książek 
i równocześnie poznawania historii okoli-
cy, Gminna biblioteka Publiczna organizuje 
spotkania w ramach klubu od 2008 r. 

spotkania mają luźny charakter, nie trzeba 
znać się na literaturze, ani prowadzić po-
ważnych dyskusji. najważniejsza jest miła 
atmosfera, dobra zabawa i miłe towarzy-
stwo. spotkania mogą być okazją do po-
znania nowych ludzi, sposobem spędzenia 
wolnego czasu, a także poznania nowych 
autorów i książek, to klubowicze ustalają 
jakie tematy będą poruszać i jakie książki 
będą czytać. 

Dkk – to również spotkania autorskie, do tej 
pory naszą bibliotekę odwiedziło wielu zna-
nych pisarzy tj.: marek krajewski, Agnieszka 
lingas-Łoniewska, katarzyna Dobrowolska, 
małgorzata Gutowska-Adamczyk, kalina je-

rzykowska ,marcin Pałasz, barbara rybałtow-
ska, Agata kołakowska oraz krystyna mirek.

uczestnictwo w klubie jest bezpłatne, i skie-
rowane jest do osób które lubią czytać i roz-
mawiać o książkach, dla osób które chcą za-
poznać się z nowymi autorami i gatunkami 
literackimi, oraz wyrażają chęć do dzielenia 
się swoimi wrażeniami z przeczytanych ksią-
żek. 

jedynym warunkiem uczestnictwa są spot-
kania co najmniej raz w miesiącu, aby klu-
bowicze mogli podtrzymywać wzajemne 
relacje oraz aby mieli możliwość wspólnego 
tworzenia recenzji z przeczytanych wcześ-
niej książek.

w Gminnej bibliotece Publicznej w Prusicach 
spotkania Dyskusyjnego klubu książki odby-
wają się, w każdy ostatni poniedziałek mie-
siąca, o godz. 16:00. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Prusicach 
działa Dyskusyjny Klub Książki

NOwOŚci bibliOtecZNe Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Prusicach liczy prawie 30 tys. woluminów 
i stale się powiększa. Dokonując zakupów 
nowości, staramy się spełniać oczekiwania 
czytelników.

wśród ostatnich nabytków znajdują się m. in.: 
„Dziewczyny z wołynia” A. herbich „królowe 
mogadiszu” P. smoleński, „hashtag” r. mroź,  
„masz to jak w banku” r. Ćwirlej, „Podejrzany” 
P. Świst, „Żmijowisko” w. chmielarz.

Dla dzieci i młodzieży opracowane są tytuły 
tj.: „mądre bajki” Agnieszka Antosiewicz, „elf  
i skarb wuja leona” m. Pałasz, „lewy gola!”  
r. witek i jeszcze wiele, wiele innych. 

Wśród nowości bibliotecznych w Multitece na pewno każdy znajdzie coś dla siebie

specjalnie dla pań przygotowano m.in. 
książki polskich autorek, w tym „huśtaw-
ka” A. lis,” „kiedy zniknę”, „kiedy wrócę”  
A. lingas-Łoniewska, „lato” m. majer, „obca 
w świecie singli” k. mirek, „lato utkane z ma-
rzeń” G. Gargaś. 

Na najmłodszych również czekają ciekawe wydawnictwa

„Królowe Mogadiszu” to jeden z ostatnich 
nabytków prusickiej biblioteki

Na czytelników czeka Obsesja i Arabski syn

UKŁADAMy leGO 
W MulTiTEcE!
Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację wzrokową  
i kreatywność. Klocki mogą być bardzo przydatne przy nauce matematyki czy rozpozna-
wania kolorów.

lego nie tylko gwarantuje dzieciom rozryw-
kę na najwyższym poziomie, ale też uczy 
cierpliwości, precyzji, kreatywności oraz 
kształtuje wyobraźnie przestrzenną i logicz-
ne myślenie. jednym słowem, klocki lego 
wpływają na zdolności i umiejętności, które 
przydadzą się dziecku w szkole i dorosłym 
życiu.

od 21 sierpnia 2018 roku w multitece moż-
na układać klocki lego. jest to projekt zai-
nicjowany przez burmistrza miasta i Gminy 

Prusice igora bandrowicza, który dba o kre-
atywny rozwój najmłodszych mieszkańców 
gminy. 

– Zapraszam do Multiteki dzieci wraz z rodzi-
cami, gdzie czekają najmodniejsze zestawy 
klocków lego podzielone na różne poziomy 
trudności, od łatwego po bardzo trudny. 
Mam nadzieję, że będzie to miło i rodzinnie 
spędzony czas pobudzający dziecięcą wyob-
raźnię i zdolności – podkreśla włodarz Gmi-
ny.

Multitek@

 „MOliKi KSiąŻKOwe”
 bAwią się w multitece

Od blisko 4 lat w bibliotece działa grupa zabawowa „Moliki Książkowe” prowadzona przez 
pedagoga Anię Stachowicz. Zajęcia przeznaczone są dla małych dzieci od 6 miesiąca do  
3 roku życia i odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w czwartki od 16.45-18:00. 

w odróżnieniu od innych form, podczas 
zajęć rodzice bądź opiekunowie aktywnie 
uczestniczą z dziećmi w proponowanych 
zabawach. Dzięki temu rodzice mogą po-
znawać nowe formy zabaw z dziećmi, 
wzmacniać relacje, odkrywać wartość 
wspólnej zabawy i jej znaczenia dla rozwo-
ju dziecka. 

udział w grupie zabawowej przynosi bar-
dzo dużo korzyści zarówno dla dzieci, jak 
i dla rodziców. Pozwala dzieciom uczyć 
się przez obserwacje i naśladowanie, na-
wiązywać kontakty z dziećmi, rozwijać sa-
modzielność, wspomagać ogólny rozwój 
psychoruchowy dziecka. Ponadto uczy po-
znawać i przestrzegać zasady obowiązujące 
w przedszkolu oraz bibliotece. 

Zajęcia „Moliki Książkowe” rozwijają kreatywność u dzieci od najmłodszych lat

Kolorowa mata animacyjna rozwija wyobraźnię i kreatywność podczas zajęć z najmłodszymi uczestnikami

Od najmłodszych lat dzieci mają do czynienia 
z robieniem smakołyków

Zajęcia w Multitece przynoszą wiele korzyści i dzieciom,  
i ich rodzicom



Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 4/2018 | sierpień-wrzesień 2018 r.aKtualnoŚci16 Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 4/2018 | sierpień-wrzesień 2018 r. aKtualnoŚci 17

MocNy PocZąTEk orŁA w iV liDZe
Bardzo dobrze zmagania w IV lidze rozpoczęła drużyna Orła Prusice. Zwodnicy z Prusic 
przywieźli 6 punktów z dwóch pierwszych meczy wyjazdowych z Bielawianką Bielawa  
i Unią Bardo. A są to drużyny które poprzedni sezon zakończyły na 3 i 6 miejscu w IV lidze. 
Wyniki Orła świadczą o tym jak mocną i wyrównaną grupą zawodników dysponuje trener 
Adrian Bergier.

orzeł od samego początku pokazuje, że w iV 
lidze nie będzie pełnił roli „chłopca do bicia”. 
beniaminek bardzo dobrze wszedł w nowy 
sezon zwyciężając swoje mecze 5:0 oraz 2:1.
 
zespół orła wzmocniły takie tuzy jak zalew-
ski, stasiak, kuczer czy ostrowski, którego 
jeszcze nie tak dawno można było oglądać 
na boiskach ekstraklasy w barwach Śląska 
wrocław. Krajewski i Rajter świętują kolejną strzeloną bramkę

warto również wspomnieć o powrocie z wy-
pożyczenia utalentowanego jakuba wolskie-
go, na którego mocno liczą działacze mks 
orła euro system Prusice. od początku sezo-
nu wysoką formę prezentują również najlep-
sze strzelby orła, czyli Patryk krajewski i Grze-
gorz rajter. 

teraz przyszedł czas na pierwszy mecz na 
stadionie w Prusicach. A rywalem będzie nie 
byle kto. już w tą niedzielę  26 sierpnia 2018 r. 
na Powstańców przyjedzie ekipa rezerw Ślą-
ska wrocław w składzie, którym zobaczyć 
można zawodników z pierwszej drużyny. 
będzie to pojedynek lidera z wiceliderem  
iV ligi, a emocji na pewno nie zabraknie. 
mecz rozpocznie się punktualnie o godzinie 
11:00.

Na meczach wyjazdowych piłkarze MKS mogą liczyć na wsparcie najwierniejszych kibiców

bresnA brzeźno AWANsujE do A klAsy

rusZAją roZGryWki PiŁkArskiE NA TErENiE GMiNy PrusicE
Oprócz drużyn Orła Prusice i Bresny Brzeź-
no w ten weekend swoje mecze rozpoczną 
wszystkie pozostałe drużyny z terenu Gmi-
ny Prusice.

dolpasz skokowa

A klasowy Dolpasz, który rywalizować będzie 
w grupie z bresną brzeźno na początek wy-
bierze się do miękini by zmierzyć się z tam-
tejszą Pogonią. Podopieczni trenera kamila 
szydełki są bardzo mocno zmotywowani aby 
zatrzeć niekorzystne wrażenie z zeszłego se-
zonu. 

sparta Wszemirów, ks krościna Wielka, 
Błękitni Pawłów Trzebnicki

Do ciekawych starć dojdzie w grupie drugiej 
b klasy, w której spotkają się aż 3 zespoły  
z terenu Gminy Prusice. Faworytem grupy 
wydaje się być sparta wszemirów, która po-

przednie rozgrywki zakończyła na drugim 
miejscu ustępując tylko burzy Godzieszowa. 
na straconej pozycji nie pozostaje również 
ks krościna wielka. Piłkarze z krościny zasko-
czyli swoich grupowych rywali z wszemiro-
wa już w Pucharze burmistrza pokonując ich 
w finale 4:0. swoje 3 grosze do całej rywaliza-
cji mogą wrzucić również zawodnicy błękit-
nych. i to od samego początku, gdyż Pawłów 
rozpocznie rozgrywki od tzw. „derbów para-
fii” meczem ze spartą. zawodnicy z krościny  
z kolei udadzą się do wiszni na mecz z tam-
tejszym Płomieniem.

ks Piotrkowice

swoje zmagania w grupie i klasy b rozpoczną 
również zawodnicy z Piotrkowic. nieobliczal-
ni i zawsze waleczni na pewno będą się liczyć 
w walce o końcowe zwycięstwo w swojej gru-
pie. na początek jednak udadzą się do Głębo-
wic by zmierzyć się z miejscowym zrywem.

W grupie II spotkają się zwycięzcy letniego Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza –  
KS Krościna Wielka, jak i halowego – Sparta Wszemirów

Na dwa tygodnie przed ligą drużyna z Brzeźna dowiedziała się, że ma możliwość awansu 
do wyższej klasy rozgrywkowej. Działacze z zawodnikami zdecydowali, że podejmą próbę 
walki w wyższej lidze i już od niedzieli zobaczymy ich na boiskach A klasy.

bresna brzeźno po-
przedni sezon zakoń-
czyła na ii miejscu w b 
klasie gr. i, nieznacz-
nie ulegając herosom 
stary wołów. herosi 
jednak nie spełni-
li wymagań DzPn  
i to drużyna bresny 
brzeźno od nowego 
sezonu uczestniczyć 
będzie w rozgryw-
kach A klasy. sytuacja 

ta zbiegła się z decyzją o modernizacji boi-
ska w brzeźnie, dlatego też bresna rozgry-
wać będzie swoje mecze na boisku w sko-
kowej.

Awans to wielki sukces dla klubu, który re-
aktywował się 4 lata temu. Przez te 4 lata 
w klubie wiele się zmieniło zarówno infra-
strukturalnie (ławki rezerwowych, trybuna, 
piłkochwyty oraz szatnia w sąsiadującej 
świetlicy wiejskiej), jak i organizacyjnie. 
to wszystko za sprawą zapalonych dzia-
łaczy – sołtysa tomasza Podobińskiego, 
radnego czesława suchackiego oraz ro-
berta zakrawacza i karola sekuły, którzy 
dzięki pomocy Gminy Prusice na bieżąco 
rozwiązują wszystkie problemy i rozwijają  
klub.

Z okazji awansu nie pozostaje nam nic in-
nego jak życzyć zawodnikom i działaczom 
Bresny sukcesów na boiskach A klasy.

Piłkarze Bresny odbierają z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza medale za zajęcie III miejsca w Pucharze Burmistrza.  
Które miejsce będą mieć w lidze? Odpowiedź poznamy na koniec rundy wiosennej w 2019 roku

kreAtywne i twórcze WAkAcjE W MulTiTEcE
Jak co roku Biblioteka w okresie wakacyjnym przygotowała dla dzieci zajęcia, które odby-
wały się od poniedziałku do piątku w miesiącach lipcu i sierpniu. 

tegoroczne zajęcia pod hasłem „lato z biblioteką” to szereg różnorodnych atrakcji tj.: zajęcia 
plastyczne, zagadki i quizy, leżakowanie z książką, konkursy, zabawy na świeżym powietrzu, 
jak również gry Playstation. taka forma zajęć uczy, bawi i rozwija kreatywność wśród naj-
młodszych. jest również znakomitą formą spędzania czasu wolnego podczas wakacji w mie-
ście. Dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w tegorocznych zajęciach, zachęcamy 
do odwiedzania „multiteki” również w roku szkolnym.

Dzieci podczas zajęć plastycznych wykonywały wyklejanki z bibuły Jak przystało na zajęcia plastyczne nie zabrakło  
malowania farbkami

Wśród chłopców największym zainteresowaniem  
cieszyły się gry PlayStation

Zabawy na świeżym powietrzy przynosiły uczestnikom konkurencji wiele frajdy i radości

W trakcie zajęć plastycznych wykonywano bukiety z kwiatów i zboża

Różnorodność zajęć na świeżym powietrzu rozwija kreatywność wśród najmłodszych mieszkańców naszej Gminy

Nożyczki, pędzle i gazety również były przydatne  
podczas zajęć w Multitece

Leżakowanie z książką cieszyło się zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników wakacji w bibliotece
Zajęcia plastyczne za każdym razem 
pozwalały nabyć uczestnikom nowych umiejętności Kwiatki, farby i motylki uczyły dobierania kolorów
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ks kroŚcinA wielkA 
 Z PuchArEM BurMisTrZA! 
Po emocjonującej walce piłkarskiej w eliminacjach w Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, które odbyły się w niedzielę 5 sierpnia br. na stadionie 
w Skokowej i na boisku w Pawłowie Trzebnickim na półfinałach i finale w sobotę 11 sierp-
nia 2018 roku w Krościnie Wielkiej stawiły się cztery drużyny piłkarskie: LKS Dolpasz Sko-
kowa, Bresna Brzeźno, Sparta Wszemirów oraz KS Krościna Wielka. Ostatecznie zwycięska 
okazała się drużyna KS Krościna Wielka, która zdobyła wyjątkowy Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza i nagrodę w wysokości 3000 zł. 

ii miejsce zdobyła sparta wszemirów i nagro-
dę w wysokości 2000 zł. najniższe podium  
z nagrodą 1000 zł przypadło drużynie bresna 
brzeźno, zaś iV miejsce przypadło drużynie 
lks Dolpasz skokowa z nagrodą 500 zł. 

Puchary, nagrody i medale dla najlepszych 
drużyn wręczali burmistrz igor bandrowicz 
wspólnie z sekretarzem miasta i Gminy Pru-
sice Grzegorzem terebunem, Dyrektorem 

Zwycięzcy – Drużyna KS Krościna Wielka na czele z Prezesem Henrykiem Migdałem wspólnie z Pucharem, nagrodą finansową oraz Burmistrzem Igorem Bandrowiczem oraz Radnymi Miasta i Gminy Prusice: Sławomirem Tomaszkiem i Czesławem Suchackim

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych w Pucharze Burmistrza 

Gminnego ośrodka kultury i sportu w Prusi-
cach Pawłem Grzybem oraz radnym miasta  
i Gminy Prusice sławomirem tomaszkiem. 

– Wszystkim drużynom i zawodnikom skła-
dam ogromne gratulacje za piłkarską rywa-
lizację na boisku i życzę dalszych sukcesów,  
w kolejnych zmaganiach turniejowych  
w przyszłości – podkreśla włodarz Gminy 
Prusice.

Drużyna KS Krościna Wielka odbiera z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza 
wywalczony wyjątkowy Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w Turnieju Piłki Nożnej

Medale dla piłkarzy najlepszej drużyny wręczał  
Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb

II miejsce w tegorocznym turnieju zajęła drużyna  
Sparta Wszemirów zdobywając nagrodę w wysokości 2000 zł

Medale za zajęcie III miejsca w Pucharze Burmistrza drużynie  
Bresna Brzeźno wręczał m.in. Sekretarz Miasta i Gminy Prusice  
Grzegorz Terebun

Na boisku w Krościnie Wielkiej stawiły się cztery  
drużyny piłkarskie: LKS Dolpasz Skokowa, Bresna Brzeźno,  

Sparta Wszemirów oraz KS Krościna Wielka

mŁoDzi PiŁkArze i PiŁkArki 
ryWAliZoWAli NA Boisku 
Boisko w Krościnie Wielkiej w sobotę 11 sierpnia 2018 roku od godz. 10 opanowały 
drużyny młodzieżowe, a to wszystko za sprawą rozgrywanych turniejów piłkarskich 
w ramach Młodzieżowego Pucharu Burmistrza. Na boisku rywalizowały następujące 
drużyny: LKS Dolpasz Skokowa – Drużyna Dziewcząt, Skrzaty, Żacy, Orlicy, Młodzicy, 
Trampkarze, MKS Orzeł Prusice – Dziewczęta, Orlicy, Młodzicy, Trampkarze oraz druży-
na Gumar Zakrzewo. 

wszyscy uczestnicy młodzieżowego Pucharu burmistrza otrzymali pamiątkowe medale z rąk 
burmistrza miasta i Gminy Prusice igora bandrowicza oraz Dyrektora Gminnego ośrodka kul-
tury i sportu w Prusicach Pawła Grzyba.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Młodzieżowego Pucharu Burmistrza Młodzi piłkarze LKS Dolpasz Skokowa chętnie rozmawiali podczas dekoracji medalami z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem

Młode piłkarki Dolpaszu zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami przez Burmistrza Igora Bandrowicza oraz Dyrektora GOKiS Pawła Grzyba

Chłopcy za swoje umiejętności piłkarskie otrzymali 
pamiątkowe medale

Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb gratuluje młodym piłkarzom 
zdobytych umiejętności piłkarskich

Młode piłkarki Orła Prusice pokazały na boisku, że nie są wcale gorsze w tej dyscyplinie sportu od swoich kolegówPamiątkowe medale trafiły również do drużyn piłkarskich Orła Prusice

W barwach Orła grają zarówno chłopcy, jak i dziewczynki
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Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice stały się rzeczywistością! Tym samym wzrosła aktyw-
ność mieszkańców oraz przyjezdnych turystów. Prusice stają się Dolnośląskim Park&Bike, 
dzięki czemu przyjezdni goście mają możliwość bezpiecznie pozostawić samochód na par-
kingu i przesiąść się na rower. Tuż obok przy Prusickim Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 
powstała wypożyczalnia rowerów dostosowana do wymagań rowerzystów. Można wypo-
życzyć różnego rodzaju rowery na godzinę, dzień lub na całą dobę.

wyPoŻycz rower i PoZNAj PrusicE! 

jest to idealna oferta dla osób, które planują 
wycieczkę rowerową, a nie posiadają własne-
go sprzętu, bądź nie mają możliwości prze-
transportowania go. niezwykła sceneria na 
terenie Gminy Prusice zachęca do odkrywa-
nia, zwiedzania magicznych miejsc. wszyst-
ko to na nowopowstałych ścieżkach rowero-
wych – rowerostradzie.

Do dyspozycji klientów są 23 nowe rowery 
marki romet, które cechują się niezawod-
nością, doskonałe do jazdy dla dzieci i doro-
słych: 

•  MTB – stworzone z myślą o tych, którzy 
poszukują ciekawych tras poza utwardza-
nymi drogami, ale chcą zachować więcej 
komfortu niż w typowo sportowych mo-
delach,

• cross męski i damski – dla osób lubią-
cych zróżnicowany teren nie ograniczając 

się tylko do jednego rodzaju nawierzchni 
– rowery crossowe to najlepszy wybór. 
rozmiar kół i opony zostały dobrane w taki 
sposób, aby połączyć stabilność z niskimi 
oporami toczenia,

• Trekking damski i męski – posiadają 
wszystko co sprawi, że każda wycieczka 
będzie udana, niezależnie od jej długości. 
kręgosłupem roweru jest rama, stabilna  
i zrównoważona w wersji męskiej oraz 
komfortowa i bezpieczna w damskiej,

• rowery dziecięce – mają za cel sprostać 
wymaganiom jakie stawia przed nimi dzie-
cięca pasja. wszystkie rowery w tej grupie 
zostały stworzone na podstawie modeli 
dla dorosłych,

• fotelik dla dziecka, z wysokiej jakości ma-
teriałów, bezpieczny z wszystkimi niezbęd-
nymi atestami.

rowery można wcześniej rezerwować: tel. 71 740 00 58, e-mail: fitness@prusice.pl

Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia Pcf:
PonieDziAŁek-Piątek 10:00-22:00,   sobotA 08:30-22:00,   nieDzielA 14:00-20:00

Serdecznie zapraszamy!

Po zeszłorocznym sukcesie reaktywacji KURZBACH TROPY – Rajdu na orientację dla ca-
łych rodzin przyszedł czas na kolejną edycję. Tym razem będziemy startować z Prusickie-
go Centrum Fitness. Już dziś zapraszamy wszystkich spragnionych przygód do Prusic,  
30 Września 2018 r. Startujemy o 11.00! Mamy nadzieję, że będziecie za nami. 

roweru, bądź nie mają go jak przetranspor-
tować mamy dobrą wiadomość. w Prusickim 
centrum Fitness będzie możliwość wypoży-
czenia roweru! Do dyspozycji 20 nowoczes-
nych rowerów. obowiązuje wcześniejsza 
rezerwacja. szczegółowe informacje można 
uzyskać w recepcji PcF.

Czym jest Kurzbach Tropy? 
to rajd o charakterze rekreacyjnej wycieczki – 
pieszej lub rowerowej na jednej z wybranych 
tras. trasy będą przebiegać na terenie Gmi-
ny Prusice i Powiatu trzebnickiego drogami 
i ścieżkami gruntowymi i utwardzonymi,  
w znacznej części wśród lasów. udział w im-
prezie polega na odwiedzeniu co najmniej 
jednego z punktów kontrolnych wskazanych 
na mapie oraz zarejestrowaniu tego faktu 
przez odbicie na karcie kontrolnej za pomo-
cą perforatorów. każdy uczestnik otrzyma 
komplet map (na których będą wykreślone 
wszystkie trasy) oraz kartę kontrolną (na któ-
rej należy zarejestrować wszystkie odwiedzo-
ne przez zawodnika punkty). karta kontrolna 
będzie stanowić podstawę do końcowej kla-
syfikacji startujących uczestników.

Punkty kontrolne będą oznakowane w te-
renie lampionami papierowymi (biało-czer-
wone kartki) w foliach, przymocowanymi do 
drzew, bądź innych przedmiotów znajdują-
cych się w pobliżu punkt kontrolnego. De-
cyzję o wyborze trasy uczestnik podejmuje  
w momencie odbioru pakietu startowego. 
istnieje możliwość zmiany trasy w trakcie raj-
du, przy czym o tym fakcie należy powiado-
mić organizatora niezwłocznie po przekro-
czeniu linii mety.

wszyscy uczestnicy wyruszą na trasy o go-
dzinie 11.00 i poruszać będą się w terenie 
samotnie lub w grupach. każdy kto ukoń-
czy rajd przynajmniej z jednym odnalezio-
nym punktem (odbicie na karcie kontrolnej) 
otrzyma pamiątkowy medal.

tradycyjnie będziemy startować na 3 dy-
stansach: „rzezimieszek” – trasa piesza, około  
10 km, „zakapior” – trasa piesza, do 20 km oraz 
„Prawdziwy zbój” – trasa rowerowa, około  
40 km

Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy 
pakiet startowy w którym w tym roku znaj-
dzie się koszulka techniczna i niespodzianki 
od organizatorów. na mecie czekać będzie 
zasłużony medal i posiłek regeneracyjny. 
najlepsi na trasach zostaną nagrodzeni sta-
tuetkami. 

kurzbach jest dla każdego! bardzo atrakcyj-
ne opłaty startowe, w ramach których za-
gwarantowany jest pakiet startowy, medal 
i posiłek. najmłodsi uczestnicy startują pod 
okiem swoich opiekunów. jest to niewątpli-
wie przygoda dla całej rodziny. 

Dla osób, które chciałyby wystartować w tra-
sie rowerowej ale nie mają odpowiedniego 

„kurZBAch TroPy” 2018 
– rAjd NA oriENTAcję ślAdAMi Prusickich roZBójNikóW

zapisać się oraz opłacić swój start  
w kurzbach tropy 2018 można online  

poprzez formularz zgłoszeń na stronie: 
https://online.datasport.pl. 

szczegółowy plan kurzbach tropy znajduje 
się na stronach: www.bieg.prusice.pl;  

www.prusice.pl , www.gokis.prusice.pl


