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Burmistrz Igor Bandrowicz

z większością w Radzie Miasta i Gminy w Prusicach

Termomodernizacja

świetlic wiejskich
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Inwestycje drogowe

w Gminie Prusice
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więcej str. 4

Podczas I Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się w środę 21 listopada 2018 roku
w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach wszyscy nowo wybrani
radni złożyli uroczyste ślubowania, Burmistrz Igor Bandrowicz został zaprzysiężony, wybrano
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prusice, a także ustalono
składy stałych komisji Rady.

ZPB KaczmareK firma z ideą w Gminie Prusice

Nowe oblicze Domu Kultury
w Prusicach – ruszył pierwszy etap

remontu budynku w centrum Prusic

więcej str. 7

więcej str. 8

ZPB KaczmareK to firma z ideą, której jeden z kluczowych oddziałów usytuowany jest w Gminie
Prusice i zajmuje się przede wszystkim produkcją prefabrykatów budownictwa infrastrukturalnego,
takich jak betonowe studnie oraz żelbetowe przepusty skrzynkowe.
29 listopada 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w towarzystwie Starosty
Trzebnickiego Pani Małgorzaty Matusiak oraz lokalnych mediów uczestniczył w konferencji, na której
przedstawiono najnowszy produkt wprowadzany na polski rynek.

Gmina Prusice stawia na

rozwój uczniów

Gminne Mikołajki

więcej str. 11
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i Jarmark Bożonarodzeniowy
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Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie odpowie
na wszystkie pytania od Mieszkańców całej Gminy. Odpowiedzi udzielane
będą na pytania dotyczące kompetencji Burmistrza oraz jego obowiązków
służbowych w możliwie najkrótszym terminie.
Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

Kontakt z Burmistrzem:

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

Od Redakcji...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!

INFORMATOR

URZĘDU MIASTA I GMINY W PRUSICACH

Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny i ostatni
w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”.
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o nowej Radzie Miasta i Gminy Prusice, a także uroczystej pierwszej Sesji Rady Miasta
i Gminy Prusice, podczas której to już po raz trzeci został zaprzysiężony
Igor Bandrowicz na Burmistrza Miasta i Gminy Prusice. Na Państwa czeka również informacja o tym, że nasz ówczesny Sekretarz Grzegorz Terebun zdobywając 1319 głosów podczas wyborów samorządowych dostał
się do Rady Powiatu Trzebnickiego i został w dniu 19 listopada 2018 roku
Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego. Ciekawym materiałem jest artykuł
o firmie ZPB KaczmareK, firmie z ideą.
Poza tym będzie można dowiedzieć się o szeregu inwestycji drogowych na
terenie Gminy Prusice, w tym m.in. w Prusicach oraz w Zakrzewie, a także
na drodze wojewódzkiej Strupina Piotrkowice oraz o termomodernizacji
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, budowie farmy fotowoltaicznej na strefie we Wszemirowie, a także budowie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wszemirowie oraz zagospodarowaniu terenu we Wszemirowie.
Trwa szereg istotnych inwestycji dla poprawy jakości życia mieszkańców
naszej Gminy, o których będzie można się dowiedzieć z aktualnego wydania m.in. o otwartej w październiku świetlicy wiejskiej po termomodernizacji we Wszemirowie, zakończonych pracach w Pawłowie Trzebnickim
i trwających w Wilkowej oraz Piotrkowicach.
W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć fotorelacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie tj.: Gminne
Mikołajki i Jarmark Bożonarodzeniowy, Dzień Nauczyciela, Obchody 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Obchody 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Pod Trzema Wieżami Granie!, Kabaret, Debata dla Seniorów przez Policję oraz Dzień bez samochodu, Prusice Biegają,
a także Bieg w Poszukiwaniu Św. Mikołaja.
Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa
znajdzie coś dla siebie.
W związku z tym, że nadchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku w tym miejscu składamy wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia.

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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Uroczyste obrady Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice
zE ślubowaniem Radnych i zaprzysiężeniem Burmistrza

Na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza gratulacje
składa również Wicestarosta Grzegorz Terebun

Świetlica wiejska we Wszemirowie została
oficjalnie otwarta. Na zakończenie wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek, koncert Ady Maksymowicz oraz zabawę
taneczną.
Prace remontowe w świetlicy wiejskiej
w Pawłowie Trzebnickim również dobiegły
końca. Piękne pomieszczenia wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym są gotowe do
użytku. Jeszcze odrobiną cierpliwości muszą
się wykazać mieszkańcy Wilkowej oraz Piotrkowic, gdyż termomodernizacja budynków
jest już na ukończeniu. Remont budynku
świetlicy wiejskiej w Wilkowej prowadzi firma AM Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego za kwotę
305 532,00 zł. Natomiast termomodernizację
budynku świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach
wykonuje Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych Piotr Kwiatkowski ze
Żmigrodu za kwotę 255 874,99 zł.

Julitta Jędryka została II Wiceprzewodniczącą
Rady Miasta i Gminy Prusice

Przewodniczący Rady Zbigniew Ziomek składa gratulacje na ręce nowo – starego zaprzysiężonego Burmistrza

Podczas I Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się w środę 21 listopada 2018
roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach wszyscy nowo
wybrani radni złożyli uroczyste ślubowania, Burmistrz Igor Bandrowicz został zaprzysiężony, wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prusice, a także ustalono składy stałych komisji Rady.
– „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Prusice. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg!”
– to słowa, które Igor Bandrowicz miał przyjemność wypowiedzieć podczas uroczysteRADA MIASTA I GMINY PRUSICE
2018-2023 – SKŁAD:
1. ZIOMEK Zbigniew Waldemar
		 – Przewodniczący Rady
2. GRUCHAŁA Józef
		 – I Wiceprzewodniczący Rady
3. JĘDRYKA Julitta
		 – II Wiceprzewodniczący Rady
4. BAGIŃSKI Artur
5. BIENIAS Wacław
6. GRYZ Wiesław
7. LEŚNIAK Stanisław
8. ŁESAK Janusz Marcin
9. MIGDAŁ Henryk
10. MISZCZUK Zbigniew
11. MUSIELAK Robert
12. NOWAK Adam
13. OLSZAŃSKA Dorota
14. SUCHACKI Czesław
15. SZYDEŁKO Kamil

go zaprzysiężenia po raz trzeci na Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice na kadencję na lata
2018-2023.
Podczas I Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice,
która odbyła się w środę 21 listopada 2018
roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach wszyscy
nowo wybrani radni na kadencję 2018-2023
odebrali z rąk Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Dariusza Susłowicza oraz Wiceprzewodniczącej Anity Klusek – Tymińskiej zaświadczenia o wyborze na radnego, a także
złożyli swoje ślubowania.
Wybrano również Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Prusice, którym został ponownie Zbigniew Ziomek, a także Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prusice:
Józefa Gruchałę i Julittę Jędrykę. Na koniec
obrad wybrano również składy komisji: Komisji Rewizyjnej – przewodniczącym został Artur Bagiński; Komisji Budżetu, Budownictwa
i Infrastruktury – przewodniczącym został
Wacław Bienias, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – przewodniczącym został Janusz Łesak oraz Komisji Spraw Społecznych
– przewodniczącym został Kamil Szydełko.
Trzeba pamiętać, że funkcja Radnego to
Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Artur Bagiński – Przewodniczący
Czesław Suchacki – Zastępca
Janusz Łesak – członek
Zbigniew Miszczuk – członek
Kamil Szydełko – członek

Komisja Budżetu, Budownictwa
i Infrastruktury
1.
2.
3.
4.
5.

Wacław Bienias – Przewodniczący
Julitta Jędryka – Zastępca
Stanisław Leśniak – członek
Dorota Olszańska – członek
Zbigniew Ziomek – członek

1.
2.
3.
4.
5.

Janusz Łesak – Przewodniczący
Julitta Jędryka – Zastępca
Wiesław Gryz – członek
Adam Nowak – członek
Czesław Suchacki – członek

Komisja Spraw Społecznych
1.
2.
3.
4.
5.

Kamil Szydełko – Przewodniczący
Henryk Migdał – Zastępca
Artur Bagiński – członek
Wacław Bienias – członek
Dorota Olszańska – członek

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Radnymi gratuluje
Zbigniewowi Ziomkowi ponownego wyboru
na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Prusice

nie tylko przychodzenie i uczestniczenie
w Sesjach Rady Miasta i Gminy Prusice, ale
również reprezentowanie Gminy Prusice na
różnych wydarzeniach, a także praca w komisjach Rady. W nowej kadencji jednak jak się
okazuje jeden z Radnych, Pan Robert Musielak nie został członkiem żadnej komisji.
– Wszystkim nowo wybranym Radnym gratuluję zdobycia mandatu i życzę owocnej
współpracy w trakcie całej najbliższej kadencji oraz liczę na wspólną realizację założonych celów i planów dla dobra Mieszkańców
i rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – podkreślił
Burmistrz Igor Bandrowicz.

Pierwsze głosowania nowo wybranej rady

Uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia świetlicy wiejskiej we Wszemirowie dokonali Burmistrz Igor Bandrowicz wraz z synem Leonem, Przewodniczący Rady Zbigniew Ziomek,
Sołtys i Radna Dorota Olszańska, Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb, inspektor nadzoru Jacek Jaskuła, przedstawiciele Mieszkańców oraz ks. Proboszcz Piotr Wojciechowski

W gronie Rady pojawili się nowi radni wybrani
w październikowych wyborach

W uroczystej Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice uczestniczyli m.in. Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Radni Powiatowi z Gminy Prusice, kierownicy i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Prusice oraz
podległych jednostek.

Grzegorz Terebun

Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego
Powiat Trzebnicki skupia sześć gmin z naszego regionu i realizuje zadania na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim stawia na dynamiczny i zrównoważony rozwój każdej z gmin. Tegoroczne wybory samorządowe przyczyniły się do kilku znaczących i pozytywnych zmian.
Jedną z nich jest wybór Grzegorza Terebuna
na Wicestarostę Powiatu Trzebnickiego, który do tej pory przez kilka lat pełnił funkcję
Sekretarza Miasta i Gminy Prusice, a później
przejął również obowiązki zastępcy burmistrza, dbając m.in. o sprawne funkcjonowanie urzędu czy poprawny przebieg prowadzonych przez gminę inwestycji.
– Jestem ogromnie dumny z sukcesów i osiągnięć jakie udało nam się wypracować przez
kilka ostatnich lat. Powiat Trzebnicki zyskuje
kompetentnego i doświadczonego pracownika. Lata współpracy i przebywania ze sobą
każdego dnia pozwoliły mi obserwować zaangażowanie, aktywną postawę i oddanie
wszelkim działaniom prowadzonym przez
Gminę Prusice oraz jej jednostki. Jestem
pewien, że praca w samorządzie od ponad
10 lat oraz zbiór doświadczeń i wiedzy, zostanie umiejętnie wykorzystana w codziennym kierowaniu powierzonymi zadaniami
w Powiecie Trzebnickim. Serdecznie gratulu-



ję w imieniu całego samorządu prusickiego
oraz mieszkańców naszej gminy – mówi Igor
Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

Świetlice miejscem spotkań
Wszemirów, Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice i Wilkowa to 4 miejscowości, które biorą
udział w projekcie jakim jest termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice dzięki skutecznie 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.
Świetlica we Wszemirowie jest pierwszą
z czterech świetlic oddanych dla Mieszkańców, której oficjalne otwarcie miało miejsce
13 października 2018 roku. Po oficjalnym
przywitaniu gości przez Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu
na część drugą otwarcia goście udali się do
środka świetlicy.
W kilku słowach sołtys Wszemirowa – Pani
Dorota Olszańska podziękowała Burmistrzowi oraz mieszkańcom za zaangażowanie
i wkład pracy przy pracach remontowych oraz
organizacji uroczystości otwarcia. Zbigniew
Ziomek – Przewodniczący Miasta i Gminy
Prusice gratulował mieszkańcom Wszemirowa pięknej i funkcjonalnej świetlicy.
Otwarcie podsumował Burmistrz Igor Bandrowicz wręczając podziękowania wykonawcom oraz osobom ze szczególnym wkładem
w termomodernizację Wszemirowa. – Dziś
otwieramy zmodernizowaną, piękną świetlicę we Wszemirowie. Jednakże nie byłoby nas
tutaj, gdyby nie wkład pracy i zaangażowanie wielu osób. Dziękuję Państwu serdecznie za okazaną wytrwałość i konsekwencję
w działaniach przy tym projekcie. W sposób
szczególny pragnę podziękować Pani Sołtys,

ale również wszystkim mieszkańcom Wszemirowa – Wasz wkład pracy i zaangażowanie
jakie wykazaliście przy realizacji tej inwestycji oraz dzisiejszego otwarcia pokazują jak
zgranym zespołem jest Wszemirów. Jest on
jednocześnie przykładem płynnej współpracy samorządu z sołectwami. Mam nadzieję,
że świetlica ta będzie miejscem spotkań, integracji, organizacji rodzinnych uroczystości
oraz podejmowania kolejnych działań dążących do rozwoju zarówno Wszemirowa jak
i Gminy Prusice – mówił Burmistrz Igor Bandrowicz, po czym przekazał podziękowania
na ręce:
– Pani Doroty Leń, która zajmowała się pozyskaniem dofinansowania na wykonanie
termomodernizacji z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach
– wykonawcy inwestycji – Pana Marka Drabika, prezesa firmy AM z Brzegu Dolnego
– Pana Jacka Jaskuły, który pełnił nadzór nad
pracami przy świetlicy z ramienia Urzędu
Miasta i Gminy w Prusicach

– Pani Doroty Muszczak, która czuwała przez
cały czas nad poprawnością procedur
i przetargów, również z ramienia Urzędu
Miasta i Gminy w Prusicach
– Pani Doroty Olszańskiej – Sołtys Wszemirowa, a jednocześnie dla wszystkich mieszkańców.

Na świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach
trwają jeszcze prace remontowe

Świetlica we Wszemirowie będzie miejscem spotkań, integracji, organizacji rodzinnych uroczystości
oraz podejmowania kolejnych działań dążących do rozwoju zarówno Wszemirowa

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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Kluczowym celem zrealizowanego przez samorząd prusicki projektu była budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice (gminie miejsko
– wiejskiej) w miejscowości Wszemirów.
– PSZOK po otwarciu w nowej lokalizacji będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy 6 dni w tygodniu, z czego
minimum 2 dni do godz. 18, a w soboty od
4 do 6 godz. – zaznacza włodarz Gminy Prusi-

ce Igor Bandrowicz dodając: – PSZOK będzie
przyjmował odpady w ramach 16 frakcji:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, zmieszane
odpady opakowaniowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, przeterminowane
leki, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, od-

pady zielone, odzież i tekstylia inne niż bodegradowalne oraz popioły.
W ramach projektu wybudowano budynek
socjalno-magazynowy i zakupiono niezbędne wyposażenie m.in.: kontenery do selektywnego zbierania odpadów, a wyposażenie
pomieszczeń socjalno-magazynowych. Dodatkowo został zakupiony w projekcie sprzęt
specjalistyczny do transportu odpadów tj.
hakowiec do 10 t, hakowiec do 30 ton oraz
koparko-ładowarka.

ruszył pierwszy etap remontu budynku w centrum Prusic

Jednym z elementów projektu był zakup koparko-ładowarki

Projekt pt. „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 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

Budowa elektrowni we Wszemirowie to kolejny krok do celu, jakim jest zapewnienie
samowystarczalności energetycznej Gminy
Prusice. Po oddaniu elektrowni do użytku,
połowa energii na potrzeby oświetlenia

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
Już za kilka miesięcy taka farma fotowoltaiczna
powstanie w Gminie Prusice

ulic, szkół, świetlic wiejskich, domu kultury,
ośrodka zdrowia i innych budynków gminnych, będzie wytwarzana z ekologicznych
źródeł odnawialnych (ze słońca).

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.
Gmina Prusice rusza z remontem. Samorząd prusicki dzięki staraniom Burmistrza Igora
Bandrowicza na ten cel pozyskał dofinansowanie w kwocie ponad 2,1 mln zł w ramach
EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 2,5 mln zł.
We wtorek 6 listopada 2018 roku Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Prusicach Pawłem Grzybem podpisał umowę na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Prusicach z wykonawcą inwestycji Panem Szymonem Mieczkowskim z firmy
SKLAD OKIEN.PL z siedzibą w Borowej.
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.

Po wybudowaniu przez Gminę Prusice w 2017 roku 7 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków gminnych, przyszła kolej na kolejną inwestycję. Tym razem Gmina rozpoczyna realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice, na działce
nr 417/38 obręb Wszemirów”, dofinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020.
Już za kilka miesięcy powstanie elektrownia fotowoltaiczna we Wszemirowie.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy
elektrycznej 455,4 kW, oprócz zespołów paneli fotowoltaicznych, inwerterów i stacji
transformatorowej obejmie też ogrodzenie,
oświetlenie, monitoring i komunikację wewnętrzną. Moc instalacji zaprojektowana na
455,4 kilowatów pozwoli wytwarzać rocznie
prawie 440 megawatogodzin energii elektrycznej. Zakończenie budowy przewiduje
się na koniec 2018 roku. W roku 2019 elektrownia przyłączona zostanie do sieci energetycznej.

– 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 poradzić sobie 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.
Prace odbędą się również w zakresie remontu i odświeżenia pomieszczeń biurowych
oraz pozostałych sal, w tym 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.

Dzięki tej inwestycji Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach zyska nowe oblicze
– będzie to nowoczesny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy
Prusice. Dodatkowo szeroka oferta zajęć kulturalno-sportowych przygotowana przede

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

Mieszkańcy Wszemirowa zyskali nowe miejsce rekreacji

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu
w miejscowości Wszemirów poprzez budowę altany wraz z elementami małej architektury” miał na celu zagospodarowanie terenu
w miejscowości Wszemirów poprzez budowę
altany wraz z elementami małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery,
a także wykonanie nawierzchni przy altanie
i wokół terenu z kostki z obrzeżami łącznie.
– Celem zrealizowanego projektu było zagospodarowanie terenu w miejscowości

Wszemirów poprzez budowę altany wraz
z elementami małej architektury: ławki,
kosze na śmieci i stojak na rowery, a także
wykonanie nawierzchni przy altanie i wokół
terenu z kostki z obrzeżami łącznie. Powstała
inwestycja będzie obiektem ogólnodostępnym, bezpłatna dla wszystkich – podkreśla
Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: – Inwestycja będzie służyła Mieszkańcom Gminy
Prusice i Sołectwa Wszemirów przez wiele

Będzie to nowoczesny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Prusice z szeroką ofertą zajęć kulturalno-sportowych
przygotowanych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, a także profesjonalną salą kinową

wszystkim dla dzieci i młodzieży wpłynie na
ich rozwój i odkrywanie indywidualnych talentów oraz pasji.

długich lat, wpłynie na poprawę standardów
i jakości życia mieszkańców, a także pozwoli
na jeszcze większą integrację mieszkańców,
poprzez wspólną pracę. Będzie to kolejne
miejsce do integracji społeczności lokalnej.

Zaplanowane prace potrwają do końca
czerwca 2019 roku. Łączny koszt inwestycji
to ponad 2,5 mln zł.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to 50 tys. zł, z czego 25 tys. zł to dotacja
z budżetu województwa w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2018 roku”.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wszemirów poprzez budowę altany wraz z elementami małej
architektury” został dofinansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2018 roku”

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach po „metamorfozie” zyska nowe oblicze

– 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.

Mieszkańcy Wszemirowa zyskali nowe miejsce spotkań i integracji
Od połowy listopada Mieszkańcy Wszemirowa mogą korzystać z kolejnego nowego miejsca w ich miejscowości, tym razem z zagospodarowanego terenu nie daleko świetlicy,
gdzie postawiono altany wraz z elementami małej architektury. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu przez samorząd prusicki na czele z Burmistrzem Igorem
Bandrowiczem dofinansowaniu w wysokości 25 tys. zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2018 roku”.



Nowe oblicze Domu Kultury w Prusicach

PSZOK już za kilka tygodni w nowej lokalizacji
Pod koniec listopada zakończono roboty budowlane i działania w ramach realizowanego przez samorząd projektu „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK) w Gminie Prusice”. Inwestycja powstała na strefie we Wszemirowie i została dofinansowana w wysokości 1,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.
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– Zależy nam, aby kultura w Gminie Prusice
nabrała nowego tempa i była na jak naj-

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawłem Grzybem podpisali umowę
z Wykonawcą na termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.

wyższym poziomie dostępna dla każdego
mieszkańca. Remont pozwoli na dostosowanie pomieszczeń i rozszerzenie oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób
starszych. – mówi Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice – Igor Bandrowicz, dodając – Profesjonalna sala kinowa z klimatyzacją pozwoli
nam na działalność Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego przez cały rok, bez względu na
panujące warunki.

Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” 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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ZPB KaczmareK

stawia się w kilka tygodni. Oczywiście jest
ocieplony, są wyprowadzone peszle na instalację elektryczną, są też miejsca na okna
i instalacje.

firma z ideą w Gminie Prusice

ZPB KaczmareK to firma z ideą, której jeden z kluczowych oddziałów usytuowany jest
w Gminie Prusice i zajmuje się przede wszystkim produkcją prefabrykatów budownictwa
infrastrukturalnego, takich jak betonowe studnie oraz żelbetowe przepusty skrzynkowe.
29 listopada 2018 roku Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w towarzystwie Starosty Trzebnickiego Pani Małgorzaty Matusiak oraz lokalnych mediów uczestniczył w konferencji, na której przedstawiono
najnowszy produkt wprowadzany na polski
rynek.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w towarzystwie
Starosty Trzebnickiego Pani Małgorzaty Matusiak oraz
przedstawicieli firmy ZPB KaczmareK: Krzysztofa Kaczmarka
oraz Dominiki Kaczmarek-Kalisz i rozmawia o nowościach
wprowadzanych przez firmę na polski rynek

– Rozpocząłem działalność w 1983 roku.
Zawsze miałem ambicje, żeby być firmą innowacyjną i w 1991 roku, kupiłem pierwszą
nowoczesną maszynę do produkcji kostki.
Owszem wiele osób robiło kostkę taniej, była
to produkcja garażowa, która jednak nie dorównywała nam jakością – mówił zebranym
Krzysztof Kaczmarek, założyciel firmy ZPB
KaczmareK oraz szef Rady Nadzorczej i dodaje: – Jak policzyliśmy, wyprodukowaliśmy do
dzisiaj 60 milionów metrów kwadratowych,
to tyle, że można by zrobić ścieżkę rowerową dookoła świata. Od lat produkujemy też
wysokiej jakości studnie czy elementy kanalizacji, które właśnie robimy, tu w Prusicach.
Rocznie produkujemy około 15 tysięcy studni. To jest absolutny rekord Polski, a może
i świata. Jak wszyscy wiedzą, coraz trudniej
o ludzi. Bezrobocie spada, z Polski wyjechało około 3 mln ludzi, a za chwilę wyjadą też
Ukraińcy. Dlatego od dawna myślałem, żeby
stworzyć drugi filar biznesu. Zawsze też stawiam na jakość i innowacje, a teraz musiałem jeszcze myśleć, o kurczącym się rynku
pracowniczym.

Przedstawiciele firmy ZPB Kaczmarek: Krzysztof Kaczmarek,
Dominika Kaczmarek-Kalisz oraz Grzegorz Śmiertka
chętnie opowiadali o projekcie „IDEA HOUSE”

Chcąc uzupełnić posiadany asortyment firma ZPB KaczmareK rozpoczęła budowę hali,
której postęp prac również mieliśmy okazję
zobaczyć, na potrzeby uruchomienia nowoczesnej linii do produkcji prefabrykatów typu
FILIGRAN, które oferowane będą pod nazwą
„IDEA HOUSE”. Dom będzie można zbudować w kilka tygodni.
– Gdy zgłosi się do nas klient z projektem
domu, to my go wrzucimy do komputera i roboty zrobią elementy potrzebne do wybudowania całego domu. Dla komputera i robota,
każdy projekt to zwykłe dane i nie ma różnicy
co i jak robi jego ramię – podkreślał dyrektor
zakładu w Prusicach Grzegorz Śmiertka dodając: – Budowa takiego domu jednorodzinnego wygląda następująco. Na działkę przyjedzie ciężarówka z gotowymi elementami.
Całość dźwigiem jest ściągana i ustawiana
na fundamentach. Gotowe ściany ustawiane
są błyskawicznie. Montują je 4 osoby. Dom

Dzięki tym nowoczesnym i doskonałym jakościowo materiałom realizacja inwestycji
budowalnych będzie możliwa w niemalże
dwukrotnie szybszym czasie. Technologia ta
pozwoli na wykonanie dowolnego, indywidualnego zadania inwestycyjnego, bez ograniczeń jakie narzucają dotychczas stosowane
rozwiązania.
– Cieszy mnie fakt, że przedsiębiorstwa z terenu naszej Gminy podejmują nowe wyzwania, poszerzają swoje zakresy działalności,
co również wpływa na rozwój naszej gminy.
Życzę sukcesów w realizacji planów i założeń, jak również mam nadzieję na owocną
współpracę przy inwestycjach realizowanych
w Gminie Prusice – mówi Burmistrz Igor Bandrowicz.

Już na wiosnę będzie gotowa hala w której zostanie uruchomiona
nowoczesna linia do produkcji prefabrykatów typu FILIGRAN
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Drogi gminne Kolejne kilometry dróg wojewódzkich
w Prusicach w Gminie Prusice wyremontowane
przebudowane
Pod koniec lipca zakończyła się przebudowa
pierwszego odcinka dróg gminnych w Prusicach na ul. H. Probusa w ramach zadania
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II”. Mieszkańcy zyskali ponad 630 mb przebudowanej drogi.
Pierwszy etap inwestycji obejmuje ulice
Pietrowicką i Probusa (od ul. Kolejowej do
skrzyżowania z ul. Sosnową), włączenie
w ul. Sosnową oraz drogi będącej dojazdem do posesji zlokalizowanych na osiedlu
domów jednorodzinnych, zlokalizowanych
w zachodniej części miasta Prusice w gminie
Prusice.

Dzięki dobrej współpracy Gminy Prusice z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w ostatnim czasie na terenie Gminy Prusice
wyremontowano drogę wojewódzką nr 339 Strupina–Piotrkowice oraz drogę wojewódzką nr 342 odcinek od skrzyżowania na Borów do Borówka.

W przypadku remontu drogi wojewódzkiej
nr 339 zrobiono odcinek od Stupiny przez
Piotrkowice do skrzyżowania z drogą gminną na Łapczycę ok. 4,3 km. W ramach prac
wykonano: wymianę nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna), miejscowe wzmocnienia

konstrukcji nawierzchni jezdni, obustronne
pobocza o szerokości 0,75m, oczyszczenie
przylegających rowów, nawiązanie do istniejących skrzyżowań oraz oznakowanie
poziome.
Natomiast na odcinku od skrzyżowania na
Borów do Borówka ok. 1,0 km wykonano

takie prace, jak: wymiana nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni (warstwa
wiążąca i ścieralna), miejscowe wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni,
obustronne pobocza o szerokości 0,75m,
oczyszczenie przylegających rowów oraz
oznakowanie poziome.

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni
jezdni, roboty ziemne (wykonanie koryta
pod konstrukcję dróg), wykonano warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodniki, skrzyżowania i zjazdy, wykonano nowe
krawężniki, obrzeża oraz kanalizacja deszczowa.
Wykonawcą inwestycji była firma DROGBUD
z Gostynia, a jej realizacja pozwoliła poprawić komfort mieszkańców Prusic i bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Jak podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz kolejne kilometry dróg wojewódzkich w naszej Gminie zostają wyremontowane

Szkoła Podstawowa w Skokowej

jako pierwsza w Polsce

Gmina Prusice to Gmina Innowacyjna, wiadomo to nie od dziś. Bardzo się cieszymy,
że za nowościami technologicznymi i innowacyjnymi podążają również Dyrektorzy,
nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół na
terenie naszej Gminy.

Rozmawiali o odśnieżaniu dróg powiatowych
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Sekretarz Miasta i Gminy Prusice
Wiktor Lubieniecki w dniu 5 grudnia 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak oraz Wicestarosty Grzegorza Terebuna uczestniczyli w spotkaniu ,, Akcja zima 2018/19”. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.
Tematem przewodnim spotkania było odśnieżanie dróg powiatowych oraz usprawnienie działań podczas trudnych warunków
atmosferycznych, także na terenie Gminy
Prusice. Drugim etapem posiedzenia było
spotkanie z firmami zajmującymi się odśnieżaniem dróg powiatowych, w celu zaproponowania zmian, które korzystnie wpłyną na
postęp prac.

Od kilku dni uczniowie Szkoły Podstawowej
w Skokowej dzięki wsparciu Burmistrza Igora
Bandrowicza z inicjatywy Dyrektora Andrzeja Grzegorzewicza korzystają z mobilnej pracowni ipadów APPLE.
Każdy uczeń skokowskiej placówki ma swojego ipada, zaś nauczyciel zdalnie steruje ich
pracą.

Mieszkańcy Sołectwa Zakrzewo zyskali nową drogę, gdyż w listopadzie została przebudowana droga wewnętrzna tzw. „droga do Rynku” – droga dojazdowa do budynków i mieszkań znajdujących się w byłym „PGR” w Zakrzewie. Samorząd prusicki na tę inwestycję
otrzymał ponad 267 tysięcy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

nię gruntową oraz wzmocnioną kruszywem
kamiennym. Nawierzchnia przebudowanej
drogi w Zakrzewie jest bitumiczna, zaś szerokość jezdni to 4 m.

Inwestycja w Zakrzewie obejmowała roboty
ziemne (wykonanie koryta pod konstrukcje
drogi, skrzyżowań z innymi drogami), wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogi, skrzyżowań, wykonanie terenów zie-

Wykonawcą inwestycji było Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.

lonych, przebudowę przepustu, usunięcie
kolizji sieci energetycznej na odcinku ok.
300mb. Na całym przebudowywanym odcinku zaprojektowano pełną konstrukcję
drogi ze względu na występującą nawierzch-

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 327
685,50 zł. (w tym: przygotowanie doku-

mentacji projektowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych ).

Przedsięwzięcie było współfinansowane
z bezzwrotnej pomocy finansowej przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w wysokości 267 999,18 zł, co stanowi 81,79 %
kosztów całkowitych poniesionych z tytułu
realizacji inwestycji.

W związku z zimowym utrzymaniem dróg
„AKCJA ZIMA 2018/19” dyżury w powiecie
podzielone są na dwa obwody.
Każdy uczeń ma swojego ipada, zaś nauczyciel
zdalnie steruje ich pracą

Podczas spotkania rozmawiano o odśnieżaniu dróg powiatowych oraz usprawnieniu działań podczas trudnych warunków
atmosferycznych.

Nasza placówka jako pierwsza szkoła publiczna w Polsce zastosowała do kupienia takiej pracowni leasing operacyjny.

Od kilku w Szkole Podstawowej w Skokowej uczniowie korzystają
z mobilnej pracowni ipadów APPLE

Droga w Zakrzewie po przebudowie

Partnerem utworzonej pracowni w Skokowej
jest firma APPLE, która przykład Szkoły Podstawowej w Skokowej i powstania mobilnej
pracowni ipadów prezentowała na spotkaniu z dyrektorami w Gdańsku.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowy w Trzebnicy Burmistrz
Igor Bandrowicz tłumaczył jak powinna wyglądać Akcja Zima

– Gmina Prusice podlega pod Obwód Drogowy w Żmigrodzie na ul. Wrocławskiej 46
– zaznacza Wicestarosta Grzegorz Terebun,
dodając: – Zachęcam do zgłaszania poszczególnych odcinków dróg powiatowych i części
dróg wojewódzkich, które wymagają interwencji na numery kontaktowe: 71 385 33 73
kom. 669 051 379

Tak droga w Zakrzewie wyglądała przed przebudową

Natomiast tak wygląda droga w Zakrzewie po przebudowie
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Mieszkańcu WYpełnij deklarację i wymień Piec!
Gmina Prusice wspólnie z gminami z terenu Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego – partnerskiego wniosku
o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślaskiego na
lata 2014-2020 na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.
Zainteresowani udziałem w projekcie mogą składać deklaracje do 4 stycznia 2018 roku.
W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji
grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
– Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy
będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku
jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym. Jednak nie
więcej niż 70% wydatków poniesionych na
inwestycję – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: – Wartości te mogą ulec
zmianie w zależności od decyzji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz gmin, które będą składać
wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej.
Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy
złożyć wniosek o dotację prosimy Państwa
o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału
w projekcie, która pozwoli nam na prawid-

łowe przygotowanie wniosku o dotację ze
środków Unii Europejskiej. Bez Państwa
aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.

GDZIE ZŁOŻYĆ
WSTĘPNĄ DEKLARACJĘ?
Wstępną deklarację udziału w projekcie
można złożyć za pośrednictwem Internetu korzystając z adresu http://prusice.
badanie.net/ lub w wersji papierowej
na formularzu zgłoszenia.

GDZIE UZYSKAĆ
HASŁO DO PLATFORMY?
Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem Internetu w pierwszej kolejności
musicie Państwo uzyskać hasło, które
udostępni Państwu pracownik Urzędu
Miasta i Gminy Prusice:

Pani Aleksandra Bąk
tel. 71 312 62 24 wew. 38
e-mail a.bak@prusice.pl
lub
Pani Kamila Borowiecka,
tel. 71 312 62 24 wew. 38,
e-mail k.borowiecka@prusice.pl

GDZIE UZYSKAĆ
FORMULARZ ZGŁOSZENIA?
Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy
Prusice w pokoju Referatu Funduszy Zewnętrznych (parter, wejście od Punktu
Informacji Turystycznej).

DO KIEDY MOŻNA
SKŁADAĆ WSTĘPNE DEKLARACJE?
Wstępne deklaracje udziału w projekcie
można będzie składać w terminie do
04.01.2018 roku.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie
wypełnią deklarację mogą liczyć na preferencję w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej.
Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się
z instrukcjami wypełniania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt
z Panią Aleksandrą Bąk
tel. 71 312 62 24 wew. 38
e-mail a.bak@prusice.pl
lub
Kamilą Borowiecką,
tel. 71 312 62 24 wew. 38,
e-mail k.borowiecka@prusice.pl

W tym miejscu informujemy, że osoby,
które wypełniły ankietę udostępnioną na
początku roku jeżeli w dalszym ciągu są
zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie aktualnej wersji
deklaracji.
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Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!

Ponad 1 mln zł na edukację!

Miło nam poinformować, że samorząd prusicki pozyskał kolejną dotację ze środków unijnych na działania
edukacyjne. Tym razem dzięki staraniom Burmistrza Igora Bandrowicza otrzymano ponad 1 mln zł dofinansowania z RPO WD 2014-2020 na zajęcia edukacyjne i podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku
pracy przez 443 uczniów z terenu Gminy Prusice, nabycie umiejętności i kompetencji u 60 nauczycieli poprzez cykl szkoleń, kursów i warsztatów, a także doposażenie 4 pracowni przedmiotowych, dzięki którym
będzie można przeprowadzać eksperymenty i zakupienie potrzebnego sprzętu do przeprowadzania zajęć.
Umowa o dofinansowanie została podpisana na początku listopada, i trwa rekrutacja oraz realizacja tego
innowacyjnego projektu.
„Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów”, to
nazwa projektu, którego realizacja potrwa do
30 czerwca 2020 roku.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie
X.2018–VI.2020r. poprzez realizacje dodatkowych
zajęć edukacyjnych wśród 443 ucz (223k)., nabycie
umiejętności i kompetencji u 60 nauczycieli (51K)
oraz doposażenie 4 pracowni przedmiotowych
umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także
130 ucz (53k) wsparcie w zakresie indywidualizacji
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po przez zakup doposażenia i realizacje
zajęć edukacyjnych.
– W ramach projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku
pracy (zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego, informatyki, kompetencji
społecznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego,
inicjatywności i przedsiębiorczości). Nie zabraknie
również wyjazdów edukacyjnych, które pozwolą
na stworzenie atrakcyjnych form nauczania, wprowadzenie wyższej skuteczności nauki poprzez praktyczne nabywanie wiedzy. Wyjazdy odbędą się m.in.
do Hydropolis we Wrocławiu”, do Rudy Żmigrodzkiej
na ścieżkę przyrodniczą, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, na Uniwersytet Przyrodniczy,
do Muzeum Przyrodniczego, do wrocławskiego ZOO
i Afrykarium, do Ogrodu Japońskiego, do Jaskini
Niedźwiedzia w Kletnie, Parku Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie, Arboretum w Wojsławicach czy też
do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium ze zwiedzaniem stolicy – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: – Projekt przewiduje również szereg
szkoleń dla nauczycieli, w tym studia podyplomowe,
warsztaty, kursy trenerskie z kreatywności i mnemotechniki, a także specjalny blok zajęć „Nauczyciel
przyjazny uczniowi”, który będzie poświęcony pracy
nauczyciela z uczniami.
W ramach projektu zaplanowano również zajęcia
dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w skład których wchodzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym,

specjalistyczne logopedyczne oraz dydaktycznowyrównawcze z kompetencji przyrodniczo-matematycznych.
Projekt pozwala na doposażenie 4 pracowni tematycznych, w tym dwóch matematycznych i dwóch
przyrodniczych w celu stworzenia warunków do
nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w tym: zakup sprzętu TIK, mikroskopów, programów
multimedialnych, pomocy dydaktycznych podnoszących jakość i atrakcyjność zajęć.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU:
Zadania realizowane w projekcie:
1. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród
uczniów SP w Piotrkowicach
Realizowane są:
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
rozwijające z języka angielskiego,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
rozwijające z matematyki,
• warsztaty z innowacyjności i przedsiębiorczości
„Droga do kariery”. W ramach zajęć zaplanowano
spotkania z lokalnymi pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy np. PUP w Trzebnicy. Podczas
zajęć uczniowie będą mieli okazje poznać lokalny
rynek pracy, aktualne zapotrzebowanie i prognozy na konkretne zawody.
• koło młodych naukowców – kompetencje przyrodnicze
• zajęcia rozwijające z kreatywności „Kreatywni na
co dzień”
• koło zainteresowań- krytycznego myślenia-szachowe –SKOCZEK
• zajęcia rozwijające TIK „Akademia małego informatyka”.
•	Dodatkowo zajęcia poza szkołą: w Hydropolis
we Wrocławiu”, w Rudzie Żmigrodzkiej „Ścieżka
Przyrodnicza”, we wrocławskim ZOO, w „Centrum
Nauki Kopernik” „Planetarium” ze zwiedzaniem
stolicy
W ramach zadania planuje się również zakup pomocy:
- do zajęć z angielskiego
- do zajęć z kreatywności
- zajęć z kreatywności – szachy
- sprzęt TIK

2. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych SP w Piotrkowicach
Realizowane są:
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• zajęcia o charakterze terapeutycznym
• zajęcia specjalistyczne (gimnastyka korekcyjna)
• zajęcia specjalistyczne logopedyczne
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji
przyrodniczo-matematycznych.
W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.
3. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród
uczniów SP Skokowa
W zajęciach weźmie udział 120 uczniów (60k) SP
w Skokowej.
Realizowane są:
• zajęcia rozwijające z matematyki „Matematyczny
Omnibus”
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
• zajęcia rozwijające z kompetencji informatycznych
• zajęcia rozwijające z inicjatywności i przedsiębiorczości
•	Dodatkowo zajęcia poza szkołą: ścieżka edukacyjna Ruda Żmigrodzka - rezerwat Olszyny Niezgodzkie, w Centrum Edukacji Ekologicznej Krośnice:
warsztaty w laboratorium zajęć pozaszkolnych,
w Centrum Edukacji Ekologicznej Krośnice: warsztaty terenowe, na Uniwersytecie Wrocławskim
na wydziale nauk biologicznych: warsztaty i laboratorium, na wydziale chemicznym laboratorium,
w Muzeum Przyrodniczym, w Jaskinia niedźwiedzia Kletno, w Humanitarium we Wrocławiu,
w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.
W ramach zadania planuje się również zakup pomocy:
- 	Zakup sprzętu TIK:
- 	Zakup pomocy do zajęć z inicjatywności i przedsiębiorczości.
4. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych SP Skokowa
W zajęciach weźmie udział 28 uczniów (14k) SP
w Skokowej. Planuje się zrealizować:
• zajęcia o charakterze terapeutycznym,
• zajęcia specjalistyczne logopedyczne.
W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.
5. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród
uczniów SP Prusice
W zajęciach weźmie udział 223 ucz. (110k) SP w Prusicach. Planuje się zrealizować:
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z kompetencji
przyrod. „Mały obserwator”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z kompetencji
mat. „Rozbiegane cyferki”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody „Szukamy i odkrywamy życie w kropli wody”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki „Kreatywnie odkrywamy tajniki matematyki”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki „Odkrywamy prąd elektryczny na nowo”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii „Kolorowa chemia w doświadczeniach”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii „Prowadzimy obserwacje meteorologiczne”
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii
•	Dodatkowo zajęcia poza szkołą:
Zajęcia pozaszkolne:
1. Park Krajobrazowy „Doliny Baryczy” - szlakiem stawów milickich.
2.	Afrykarium – Wrocławskie ZOO
3. Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu
4.	Ogrod Japoński we Wrocławiu
5.	Centrum Edukacji Ekologicznej – Żmigród
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6.	Centrum Bioróżnorodności Ekologicznej – Milicz
7.	Centrum Edukacji Ekologicznej – Krośnice
8. Ruda Żmigrodzka „Scieżka Przyrodnicza”
9.	Hydropolis Wrocław
10. 	Obserwatorium astronomiczne – Wrocław
11. 	Jurapark – Park nauki i rozrywki w Krasiejowie
12. Góry Stołowe
13. Poznajemy obiekty z listy światowego dziedzictwa na Dolnym Śląsku – Jawor, Świdnica, Wrocław
14. 	Arboretum w Wojsławicach
15. 	Warszawa – Centrum Nauki Kopernik (woj. mazowieckie).
W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.
6. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych SP Prusice
W zajęciach weźmie udział 60 uczniów (25k) SP
w Prusicach. Planuje się zrealizować:
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
„Potyczki matematyczne”
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji
przyrodniczych „Przyroda i jej przyjaciele…”
W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.
7. Tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego w SP w Piotrkowicach, SP w Prusicach
Zaplanowano utworzenie:
•	SP Piotrkowice: 1 pracownia matematyczna, 1 pracownia przyrodnicza.
•	SP Prusice: 1 pracownia matematyczna, 1 pracownia przyrodnicza - będą to międzyszkolne pracownie z których korzystać będą ucz. z SP w Skokowej.
(SP w Skokowej w ramach projektu zaplanowano
kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych
w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych).
8. Doskonalenie nauczycieli SP Piotrkowice,
SP Skokowa, SP Prusice
W ramach zadania w terminie 01.10.2018-30.06.2020
w SP w Skokowej, Prusicach i Piotrkowicach
(gm. Prusice) zaplanowano wsparcia w procesie
doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli:
SP Piotrkowice: Studia podyplomowe: Doradztwo
zawodowe z elementami coachingu –1 os.
SP Piotrkowice: Terapia pedagogiczna – 1 os.
SP Piotrkowice: Szkolenie: Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna I stopnia – 1 os.
SP Skokowa: Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z arteterapią – 1 os.
SP Skokowa: Warsztaty: technologie mobilne w edukacji (8h) – 14 os.
SP Skokowa: Kurs: trener kreatywności (56h) – 4 os.
SP Skokowa: Kurs: mnemotechniki w szkole (30h)
– 1 os.
SP Prusice: Szkolenie „Miej talent dla mego talentu”.
Jak wspomagać w rozwój ucznia zdolnego w grupie
klasowej o zróżnicowanym potencjale (3h) – 10 os.
SP Prusice: Szkolenie „Uczę się ja, uczy się mój
mózg”. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki
(3h) – 10 os.
Cykl szkoleń „Nauczyciel przyjazny uczniowi” dla
60 nauczycieli ze szkół Gminy Prusice dotyczących
pracy nauczyciela z uczniami (6 bloków tematycznych).
Całkowita wartość projektu to 1 135 884,00 zł,
z czego pozyskane dofinansowanie w wysokości
95 % to 1 079 089,80 zł, zaś wkład własny Gminy,
to wkład rzeczowy w postaci sal lekcyjnych, w których będą odbywały się zajęcia edukacyjne.

Więcej informacji o projekcie:

http://prusice.pl/1176/gmina-prusice-stawia-na-rozwoj-uczniow-udzial-w-projekcie-ue.html

Projekt pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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Tradycją stało się już, że na początku grudnia Rynek w Prusicach zamienia się w miejsce
spotkań i radości ze świątecznym nastrojem z kolorowymi stoiskami, pysznymi smakołykami, barwnymi dekoracjami oraz świątecznymi ozdobami, a także przepysznymi pierogami i czerwonym barszczem. Nie inaczej, było w sobotę 1 grudnia 2018 roku, gdzie prusicki Rynek od samego rana tętnił życiem.
Blisko 500 biegaczy na sportowo rozpoczęło
świąteczne przygotowania startując w organizowanym już po raz siódmy w „Biegu w
poszukiwaniu Świętego Mikołaja”, będącym
jednocześnie oficjalnym otwarciem zaplanowanych wydarzeń.
Łatwa i niewymagająca trasa uliczkami miasta na dystansie 5 km nikomu nie sprawiła
większego problemu, podobnie jak warunki
atmosferyczne. Ciepły posiłek regeneracyjny
czekał na mecie wraz z dedykowanymi, ceramicznymi medalami przygotowanymi specjalnie na tą okazję.
W tym czasie dla najmłodszych uczestników
Mikołajek i Jarmarku prowadzone były kreatywne zajęcia i świąteczne animacje. Wyjątkowy klimat stworzyły występy artystyczne

Wszystkie te kramiki brały udział Gminnym
Konkursie na Najciekawsze Stoisko Jarmarku.
Oceniano przede wszystkim walory wizualne, prezentację i dekorację stoiska, kultywowanie tradycji świątecznych oraz promocję
produktów lokalnych i nawiązania do promocji Gminy Prusice.

uczniów Szkoły Podstawowej w Prusicach,
Szkoły Podstawowej w Skokowej, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach oraz uczestników
Warsztatów w GOKiS. Piękne kolędy i pastorałki rozbrzmiewały ze sceny, a potęgowane
blaskiem rozświetlonej choinki wzmacniały
świąteczny nastrój.
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Oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Pawłem Grzybem.
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I MIEJSCE oraz maksymalną liczbę punktów
otrzymało Stowarzyszenie Trzech Alei z Kopaszyna
II MIEJSCE – Stowarzyszenie „Wspólnie dla
Pietrowic”
III MIEJSCE – Stowarzyszenie „Borów To
Nasz Dom”
WYRÓŻNIENIE – Gminne Stowarzyszenie
„Serce dla Zwierząt”

Sołectwa z terenu Gminy Prusice, Stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz artyści z rękodziełem i Smakami Gminy Prusice
przygotowali pięknie ozdobione, świąteczne
stoiska.
Własnoręcznie wykonane stroiki, ozdoby
i dekoracje bożonarodzeniowe, jak również
ciasta i różne smakołyki – to tylko część rzeczy, które można było nabyć spacerując pomiędzy stoiskami.

Gminne Stowarzyszenie „Serce dla Zwierząt” otrzymało z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba wyróżnienie w Gminnym Konkursie na Najciekawsze Stoisko Jarmarku

Rekordowa ilość osób stanęła na starcie Biegu w Poszukiwaniu Świętego Mikołaja, bo prawie 500 biegaczy

Świątecznie, klimatycznie
i Mikołajkowo w Prusicach

Na stoiskach czekały pyszne świąteczne smakołyki, kolorowe ozdoby i barwne dekoracje

Na scenie klimat świąteczny stworzyli młodzi mieszkańcy
Gminy Prusice, wykonując utwory świąteczne

Świąteczny klimat na Rynku w Prusicach stworzyły występy
artystyczne

Uczniowie gminnych szkół wykonywali piękne kolędy
i pastorałki

– Dziś Gmina Prusice otwiera sezon świąteczny w Powiecie Trzebnickim. Spotykamy się na
Prusickim Rynku w atmosferze radości i życzliwości, aby dzielić się dobrem i wspólnie poczuć magię świąt, które się zbliżają. Dziękuję
Państwu za Waszą dzisiejszą obecność oraz
zaangażowanie z jakim uczestniczycie w Mikołajkach i Jarmarku. Życzę Państwu dobrego czasu podczas świątecznych przygotowań
oraz radosnych i spokojnych, spędzonych
wśród najbliższych Świąt Bożego Narodzenia. – mówił Burmistrz Igor Bandrowicz.

W gronie najlepszych w konkursie na Najciekawsze Stoisko Jarmarku na najniższym podium znalazło się od niedawna działające w naszej
Gminie Stowarzyszenie Borów to nasz Dom, którym pogratulował Burmistrz Igor Bandrowicz

Nagroda za II miejsce trafiła do Stowarzyszenia „Wspólnie dla Pietrowic”

Rynek w Prusicach w sobotę 1 grudnia 2018 roku zamienił się w miejsce spotkań i radości, a to wszystko za sprawą świątecznego klimatu stworzonego przez Sołectwa i Stowarzyszenia, a także innych wystawców

Licznie zgromadzonym na Rynku w Prusicach szybko udzielił się świąteczny klimat i chętnie śpiewali świąteczne utwory

Wreszcie nastąpił moment najbardziej oczekiwany przez wszystkie dzieci. Przyszedł czas
na prezenty! Sześciu Mikołajów w asyście
Śnieżynek rozdawało dzieciom 1200 paczek
przygotowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Prusicach. Kolejki do każdego z nich oraz dziecięca radość nie miały
końca.

Tradycją jest, że dla każdego uczestnika
Gminnych Mikołajek i Jarmarku przygotowany jest świąteczny poczęstunek. Przez dwa
dni m.in. samorządowcy, urzędnicy, pracownicy jednostek podległych oraz Mieszkańcy
Sołectwa Krościna Wielka lepili pierogi, którymi w sobotę częstowali obecnych na Prusickim Rynku.
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Lubię Ludzi, czyli Szlachetna Paczka
w Gminie Prusice

Tegoroczny poczęstunek miał dodatkowy,
charytatywny wymiar. Symboliczna porcja
pierogów to drobna cegiełka w zbiórce na
dalszą rehabilitację i leczenie małego mieszkańca naszej gminy – Kornela prowadzonej
przez Stowarzyszenie Pomoc Obywatelska.
Z puszkami można było spotkać harcerzy
spacerujących po płycie rynku oraz przy stoisku.

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, czas miłości, czas dzielenia się tym,
co mamy oraz niesienia pomocy innym.

Na zakończenie wydarzenia rozlosowano nagrody specjalne przekazane m.in. przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, Sekretarza
Miasta i Gminy Prusice, Wicestarostę Powiatu Trzebnickiego oraz Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział, pomoc i zaangażowanie,
a najmłodszych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji już za rok!
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Najmłodsi Mieszkańcy Gminy Prusice chętnie
rozmawiali z Mikołajami
I miejsce oraz maksymalną liczbę punktów w Gminnym Konkursie na Najciekawsze Stoisko Jarmarku otrzymało
Stowarzyszenie Trzech Alei z Kopaszyna

Tego roku w Gminie Prusice nie zabrakło
osób, które dzieliły się dobrem i zaangażowały się w organizację Ogólnopolskiej Szlachetnej Paczki dla rodziny z terenu Gminy
Prusice. Do zorganizowania paczki przyczynili się również pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Prusice, którzy pomogli w spełnieniu
ich najskrytszych marzeń.
SZLACHETNA PACZKA to projekt społeczny
skupiający darczyńców i wolontariuszy pomagających rodzinom w potrzebie. W tym
roku łącznie przygotowano paczki o łącznej
wartości ponad 47 mln zł pomagając 16 700
rodzinom.

Dzieci podczas odbierania paczek nie zapominali
o pamiątkowym zdjęciu z Mikołajem

1200 dzieci otrzymało paczki podczas Gminnych Mikołajek
w Gminie Prusice

– Trwa wyjątkowy czas w roku – zbliżają się
święta czas radości, refleksji, dzielenia się
opłatkiem oraz dobrem z drugim człowiekiem. Mając na uwadze potrzebujące rodziny Gmina oraz Pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Prusicach aktywnie wspieraliśmy
organizację Szlachetnej Paczki, która trafiła
do jednej z rodzin z terenu Gminy Prusice.
Każda pomoc jest ważna, w czasie świąt każdy dobry uczynek liczy się podwójnie! Dziękuję za okazane serce, zaangażowanie oraz
wszelką pomoc – podziękowania przekazuje
Burmistrz Igor Bandrowicz.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Pomoc Obywatelska
wraz z Samorządami Uczniowskimi Szkół
z Gminy Prusice, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz mieszkańcami
również przekazali świąteczne paczki dla
sześciu najbardziej potrzebujących rodzin
z terenu gminy. W paczkach znajdowały się
artykuły codziennego użytku oraz drobne
upominki.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się swoim dobrym
sercem do pomocy w zorganizowaniu paczek. Uczniom szkół którzy zasypywali nas
licznymi paczkami

Lubię Ludzi, czyli Szlachetna Paczka w Gminie Prusice

Gmina Prusice, Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach oraz mieszkańcy aktywnie wspierali organizację Szlachetnej Paczki,
przygotowując wspólnie prezent świąteczny dla jednej z rodzin z terenu Gminy Prusice. Podziękowania odbiera Angelika Oświęcimska

Sześć najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Prusice otrzymało paczki przygotowane przez Stowarzyszenie Pomoc Obywatelska
wraz z Samorządami Uczniowskimi Szkół z Gminy Prusice, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz mieszkańcami

Paczka od Policji dla Dorotki

Dzieci były bardzo ciekawe czy dostały od Mikołaja to o czym pisały do niego w listach
Dzieci w naszej Gminie odwiedziło 6 Mikołajów
wraz ze Śnieżynkami

Policjanci z Posterunku Policji w Prusicach na czele z Kierownikiem Łukaszem Aniołem
wspólnie z Panią Komendant KPP w Trzebnicy przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej – Panią Marleną Rajn wręczyli paczkę świąteczną 5-letniej Dorotce
z wielodzietnej rodziny w Gminie Prusice. Dziewczynka marzy o tym, aby w przyszłości zostać policjantką.

– Paczka została przygotowana wspólnie
przez nas Policjantów z Posterunku Policji
w Prusicach wspólnie z Panią Komendant
KPP w Trzebnicy przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zaznacza

Kierownik Prusickiego Komisariatu Łukasz
Anioł, dodając: – Do akcji również włączyli
się lokalni mieszkańcy, którym serdecznie
dziękuję za otwarte serca i pomoc. Wśród
nich znaleźli się: Daniel Oczeretko, Artur
Dowmond, Igor Piotrowski, Jakub Kwiatkowski, Miłosz Lisiecki, Dominik Wieczorek, Piotr
Majewski oraz Mariusz Szyszka.

Jak się okazało wszystkie dzieci w naszej gminie były w tym
roku grzeczne, i te małe i te duże

Na twarzach dzieci po otrzymaniu prezentu od Świętego
Mikołaja pojawiał się zawsze uśmiech

Wśród wszystkich otrzymujących paczki rozlosowano specjalne nagrody, w tym również nagrody od Burmistrza Igora Bandrowicza
oraz Wicestarosty Grzegorza Terebuna

Do szczęśliwców trafiły wspaniałe nagrody

Paczkę świąteczną ufundowano dla 5-letniej Dorotki

Dziewczynka bardzo się cieszyła z otrzymanych prezentów
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„Za Polski imię, za jej cześć…”
Gmina Prusice od wielu lat uroczyście obchodzi każde Święto Niepodległości. W tym roku
data 11 listopada była dla nas jeszcze bardziej wyjątkowa. Z okazji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w radosnej atmosferze świętowaliśmy wydarzenia
w Prusicach.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji
Ojczyzny w Kościele Św. Jakuba. Patriotycznym korowodem wszyscy uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta na
skwer przy pomniku przy ul. Żmigrodzkiej,
gdzie po przywitaniu wszystkich przybyłych
i złożeniu kwiatów przez delegacje w samo
południe odbyło się wspólne odśpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego – Hymnu Państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”.
Pracownicy oświaty ze Szkoły Podstawowej w Prusicach świętowali obchody Dnia Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej
w Gminie Prusice
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach, Szkoły Podstawowej
w Skokowej oraz Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach spotkali się we własnym gronie,
aby uczcić tak ważne święto – Dzień Nauczyciela.

Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku przez oficjalną
delegację władz gminy w składzie: Burmistrz Igor Bandrowicz,
Grzegorz Terebun oraz Wiktor Lubieniecki

W tym uroczystym dniu towarzyszył im Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek.
– Na barkach każdego nauczyciela czy wychowawcy spoczywa ogromna odpowiedzialność.
Każdy z Państwa jest wzorem i autorytetem dla
młodego pokolenia. Uczniowie uczą się od Was
nie tylko efektywnie przekazywanej wiedzy,
ale też postaw, zachowań czy wartości jakie reprezentujecie. To ogromna odpowiedzialność
i wyzwanie, ale także pasja. Cieszę się, że Szkoły
Podstawowe w Gminie Prusice mają tak kompetentnych i doskonałych pedagogów, a nasze
dzieci tak doskonałych wychowawców jakimi
bez wątpienia Państwo jesteście – dziękował
i gratulował Burmistrz Igor Bandrowicz wręczając zaproszonym gościom upominek w postaci
Monografii Gminy Prusice.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice – Igor
Bandrowicz w kilku słowach podziękował
za udział i podsumował uroczystości w Prusicach: Po 123 latach niewoli radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś

Najmłodsi chętnie sprawdzali swoje umiejętności na Strzelnicy ASG
– Wrocławskiej Grupy Proobronnej Gryf
Pamiątkowe zdjęcie z zuchami i harcerzami z 502 Szczepu Brzask

możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę
tamtych dni... Ten niebywały entuzjazm
naszych przodków powinien udzielić się
również i nam, inspirując do działania oraz
budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami
i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków.
Składając dziś hołd naszym przodkom za
najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich
jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.
Zróbmy zatem wszystko, aby 11 listopada
był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z Nas. Jest to przecież dzień ponownych
narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go,
by stał się prawdziwym świętem, a motywem
przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie – ponad wszelkimi podziałami
i w imię dobra narodu.

Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych
obchodach Narodowego Święta i zapraszam
do udziału w pozostałej części wydarzeń.
Na pamiątkę 100. Rocznicy skwer, w którym
odbywały się uroczystości otrzymał nazwę
„Skwer Niepodległości”. Niech ten gest będzie
oddaniem czci, a jednocześnie refleksją i pamiątką – zarówno wydarzeń, jak i ludzi. Dzięki
nim żyjemy w suwerennym kraju, dokonujemy niezależnych wyborów co jest zasługą heroicznych czynów naszych przodków.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny
w Kościele Św. Jakuba

Tradycyjnie nie zabrało również występów
artystycznych w wykonaniu: zuchów i harcerzy z 502 Szczepu Brzask, uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Prusicach, Skokowej
i w Piotrkowicach.
Na wszystkich przybyłych czekał również Piknik z pyszną grochówką niepodległościową,
a także Strzelnica ASG – Wrocławskiej Grupy
Proobronnej Gryf, gdzie każdy mógł postrzelać.

Kwiaty pod pomnikiem również składały delegacje ze szkół

Na scenie nie zabrakło występów artystycznych zuchów i harcerzy
z 502 Szczepu Brzask, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prusicach,
Skokowej i w Piotrkowicach.

Tydzień Patriotyczny w Szkołach
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Prusice aktywnie uczestniczyły w obchodach zorganizowanych w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wspólne czuwanie, quizy o tematyce patriotycznej, śpiewanie pieśni patriotycznych, recytacja wierszy,
spotkania z seniorami, marsze i tworzenie żywej flagi. Kulminacyjnym momentem tygodnia były uroczyste akademie podsumowujące wszystkie minione wydarzenia.

Swoje święto obchodzili również pracownicy Szkoły Podstawowej
w Piotrkowicach i Ci obecnie, i Ci na emeryturze

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz na pamiątkę każdemu
pracownikowi oświaty w Gminie Prusice wręczył Monografię Gminy Prusice

Burmistrz Igor Bandrowicz zaproszonym gościom wręczył
pamiątkowe upominki

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Skokowej również świętowali Dzień Edukacji Narodowej

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, a także Dyrektor
Mariusz Kiepul dziękowali pracownikom prusickiej oświaty za to, że przekazują wspaniałe wzorce najmłodszym Mieszkańcom naszej Gminy

Tydzień patriotyczny to przede wszystkim
wspólne świętowanie pod biało-czerwoną flagą i przekazywanie pamięci o minionych wydarzeniach kolejnym pokoleniom.
Wszystkie akcje Samorządy uczniowskie
zorganizowały współpracując z harcerzami
z 23 Gromady Zuchowej Ogniste Chochliki
oraz 579 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Łatwopalni, Urzędem Miasta i Gminy
w Prusicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu, jak również policjantami z pobliskiego posterunku.
Warto wspomnieć, że 9 listopada o godz.
11.11 włączając się w obchody stulecia odzyskania niepodległości uczniowie Szkoły
Podstawowej w Prusicach zaśpiewali czterozwrotkowy hymn, bijąc rekord. W akcji bicia

Jednym z wydarzeń Tygodnia Patriotycznego była uroczystość
pod pomnikiem na ul. Żmigrodzkiej

„Rekordu dla Niepodległej” i odśpiewania
hymnu narodowego wzięło udział ponad
22 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Polsce i 75 szkół polonijnych. Akcja
„Rekord dla Niepodległej” zorganizowana
była przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze
Edukacji.
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń
Polaków – Państwo Polskie narodziło się na
nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – mówi uchwała Sejmu ustanawiająca
2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Odzyskanie
niepodległości dokonało się poprzez walkę
pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko
na polach bitew, ale i w codziennych zmaga-

W Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach dla uczniów prusickich placówek odbyło się
spotkanie na którym oglądano Anonimową Historię Polski

Podczas Tygodnia Patriotycznego uczniowie na Rynku w Prusicach
ułożyli flagę Polski

niach o zachowanie duchowej i materialnej
substancji narodowej oraz w codziennym
trwaniu polskich rodzin” – głosi uchwała.
Poprzez udział we wszystkich wydarzeniach
patriotycznych, w poczuciu dumy z naszej
historii przez cały tydzień uczczono pamięć
o bohaterach niepodległości. Ważne i cenne
jest wspólne świętowanie pod biało-czerwoną flagą i przekazywanie pamięci o tamtych wydarzeniach następnym pokoleniom
Polaków. Jak podkreślono we wspominanym
dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko
z dziejowej próby.

W Szkole Podstawowej w Prusicach 11 Listopada świętowano
również na sportowo, gdzie Burmistrz Igor Bandrowicz przekazał
prezent Szymonowi Kreczmerowi

W Szkole Podstawowej w Skokowej również uroczyście
świętowano 11 Listopada. W obchodach uczestniczył ówczesny
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun

100. rocznicę Odzyskania Niepodległości świętowano również
w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach

Na świetlicy wiejskiej w Strupinie odbyła się uroczysta akademia
z okazji 11 Listopada
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Uroczyste odsłonięcie

Październikowe atrakcje w Gminie Prusice
II Prusicki Zlot Foodtrucków, Prusicka Scena Kabaretowa z Kabaretem CHYBA i Marcinem
Dańcem, Gala Sztuk Walki MMA, Prusice Dzieciom z występem Majki Jeżowskiej oraz
II Przegląd Zespołów Ludowych „Pod Trzema Wieżami Granie” to atrakcje jakie czekały na
mieszkańców Gminy Prusice i gości w drugi weekend października na terenie Szkoły Podstawowej w Prusicach. Było śmiesznie, smacznie, kolorowo, ludowo i muzycznie.

pamiątkowego kamienia w Borówku
W Gminie Prusice obchody 100. rocznicy
odzyskania niepodległości obchodziliśmy
również w Borówku. W niedzielę 18 listopada br. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz uczestniczył na zaproszenie Sołtysa Borówka Czesława Suchackiego
wraz z Mieszkańcami w uroczystym odsłonięciu pamiątkowego kamienia.
Kamień jest symbolem pamięci o 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
z dedykacją „Poległym za Ojczyznę i Pierwszym Osadnikom Borówka”.

Dbałość o historię oraz celebrowanie świąt
i uroczystości patriotycznych w Gminie Prusice jest dla naszego samorządu lokalnego
szczególnie ważne.
– Wyjątkowo cenne są inicjatywy mieszkańców oraz stowarzyszeń, a także poświęcany
czas i zaangażowanie na działalność społeczną – podkreśla włodarz Gminy, Burmistrz
Igor Bandrowicz.

Prusicka Scena Kabaretowa

Nowo wybrani samorządowcy spotkali się w Rudzie Sułowskiej na Konwencie Gmin i Powiatów Wrocławskim

Rozmawiali o powołaniu Konwentu
Gmin i Powiatów Wrocławskich

W uroczystym odsłonięciu pamiątkowego kamienia w Borówku
uczestniczyli Burmistrz Igor Bandrowicz, Pan Marian Radzik oraz
ks. Proboszcz Kazimierz Czuczoła

Na pamiątkowym kamieniu widniej dedykacja
„Poległym za Ojczyznę i Pierwszym Osadnikom Borówka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz miał przyjemność uczestniczyć
w piątek 23 listopada 2018 roku w pierwszym spotkaniu Konwentu Gmin i Powiatów Wrocławskich w Rudzie Sułowskiej,
gdzie wspólnie ze starostami, burmistrzami
i wójtami oraz Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, a także radnymi sejmiku
województwa dolnośląskiego.

Podczas konwentu rozmawiano o rozwoju
gmin i powiatów, o utworzeniu Konwentu Gmin i Powiatów Wrocławskich poprzez
poszerzenie formuły oraz liczebności istniejącego forum subregionu wrocławskiego,
a także o budowaniu dobrej współpracy
z samorządem województwa dolnośląskiego.

10 lat minęło jak jeden dzień

11 października 2018 roku występy i skecze
w ramach Prusickiej Sceny Kabaretowej rozbawiły do łez zgromadzoną publiczność na
hali sportowo-widowiskowej przy Szkole
Podstawowej w Prusicach.
Na kolejnej edycji wydarzenia, które już na
stałe wpisało się w kalendarz imprez Gminy
Prusice gościliśmy Kabaret CHYBA z najnowszymi skeczami oraz niezawodnego Marcina
Dańca.

Uroczysty Jubileusz uświetnił występ Zespołu Trzy Dęby

W pierwszym posiedzeniu Konwentu uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Gminna architektura zachwyca

Burmistrz podczas odbierania podziękowań
za wkład i zaangażowanie w rozwój Stowarzyszenia zaznaczył: – Moim marzeniem
jest to, aby Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania, które jest najbardziej prężne, najbogatsze i największym Stowarzyszeniem
w Powiecie Trzebnickim było wdrożenie idei
największego produktu turystycznego, który
chcemy budować właśnie tutaj na północy
Dolnego Śląska, mówię tutaj o Dolnośląskiej
Krainie Rowerowej.
Na przybyłych czekały pyszne lokalne produkty i specjały, świetna atmosfera i występ
Zespołu Trzy Dęby.

17 listopada w Prusicach gościliśmy studentów wydziału architektury z Uniwersytetu
Wrocławskiego poszukujących ciekawych miejsc na mapie naszego regionu.
Młodzi wrocławianie zainteresowani architekturą miasta zwiedzali m.in. Prusicki Ratusz, Kościoły i podziwiali okolicę wieży widokowej.

Zdobyta wiedza i opowieści przekazane
przez Pana Mariana Radzika niektórzy z nich
wykorzystają w pisaniu rozdziałów pracy magisterskiej.

Prusice dzieciom
Sobota – 13 października 2018 roku w Prusicach to czas w 100% poświęcony dla dzieci!
Wydarzenie rozpoczął pokaz iluzji z udziałem
najmłodszych, podczas którego Mariusz Czajka zabrał dzieci w podróż do świata iluzji.
Animacje, konkursy i występy artystyczne
dla uczestników spotkania przeprowadził DJ
MIKI z zespołem animacyjnym. Dzień zakończył koncert popularnej artystki Majki Jeżowskiej ze słynnymi przebojami dziecięcymi.
Całemu wydarzeniu towarzyszyły obecne już
na terenie Szkoły Podstawowej w Prusicach
foodtrucki serwujące pizzę, hamburgery,
pączki, słodkie przekąski i wiele innych pyszności!

„Wszystkie Dzieci Nasze są”, tak śpiewała Majka Jeżowska
w hali Szkoły Podstawowej w Prusicach

Po 7. Latach na scenę w Prusicach wrócił Marcin Daniec,
który rozpoczynał cykl Prusickiej Sceny Kabaretowej

Na Prusickiej Scenie Kabaretowej wystąpił kabaret CHYBA

Burmistrz Igor Bandrowicz odebrał podziękowania za wkład
i zaangażowanie w rozwój Stowarzyszenia LGD Kraina
Wzgórz Trzebnickich

Miłośnicy dobrej zabawy żywo i spontanicznie reagowali na żarty
płynące ze sceny

Na terenie przy Szkole Podstawowej w Prusicach odbywał się
II Prusicki Zlot Foodtrucków – pyszne smakołyki, w tym burgery,
pizza i frytki belgijskie

W piątek 23 listopada 2018 roku w Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku
świętowano 10 lat działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, a także Członkowie i przedstawiciele Stowarzyszeń z Gminy Prusice wchodzących
w skład LGD. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Trzy Dęby.
– Mało kto wie, ale tak naprawdę idea powstania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zrodziła się tutaj
w Prusicach. Inicjatorem była moja wcześniejsza zastępczyni Pani Kazimiera Rusin,
która właśnie na kanwie mapy Dolnego Śląska chciała zakryć czarną plamę, którą był
właśnie Powiat Trzebnicki. Nazwę wymyślił
w Ratuszu w Prusicach Adam Gubernat, ówczesny wiceburmistrz Gminy Trzebnica. I tak
w 2008 roku powstało stowarzyszenie LGD
Kraina Wzgórz Trzebnickich – podkreślał Burmistrz Igor Bandrowicz.
Włodarz Prusic był w gronie osób, które zakładały Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, a także
działał na rzecz Stowarzyszenia od początku
jego istnienia. Członkiem Stowarzyszenia
jest również Gmina Prusice.
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Miłośnicy dobrej zabawy żywo i spontanicznie reagowali na żarty płynące ze sceny
i z uśmiechem na twarzy opuścili salę.
W tym czasie przy szkole odbywał się również II Prusicki Zlot Foodtrucków – pyszne
smakołyki: burgery, pizza i frytki belgijskie to
tylko niektóre propozycje z menu.

Przybył gości oprowadzał Pan Marian Radzik,
nasz znakomity historyk

dorosłych i osób starszych często przy mikrofonach stały dzieci oraz młodzież.
Przegląd był niezwykły również dla Zespołu
Ludowego Strupinianie, który świętował na
nim swój Jubileusz istnienia.
Ogromnie nas cieszy aktywność i zaangażowanie młodych pokoleń w tego rodzaju inicjatywy.

Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb składają gratulacje
Zespołowi „Strupinianie” z okazji Jubileuszu

Pod Trzema Wieżami Granie ściągnęło wielu
wielbicieli muzyki ludowej do Prusic

Pod Trzema Wieżami Granie!
W październikową niedzielę podczas Przeglądu Zespołów Ludowych „Pod Trzema Wieżami Granie” w hali sportowo-widowiskowej
rozbrzmiała ludowa muzyka, a scena mieniła
się w kolorach i barwach tradycyjnych strojów ludowych.
Wystąpiło blisko 20 zespołów prezentujących
ludową muzykę na żywo z różnych stron Dolnego Śląska. Wśród członków zespołu oprócz

Wśród członków zespołu oprócz dorosłych i osób starszych często
przy mikrofonach stały dzieci oraz młodzież

95 lat Polskiego Związku Łowieckiego – Obchody Regionalne w Prusicach
W październiku na Prusickim Rynku miały miejsce Regionalne Obchody 95-lecia Polskiego
Związku Łowieckiego. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji myśliwych.
W obchodach uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.
Wrocławska organizacja łowiecka liczy ponad 4000 myśliwych zrzeszonych w 80 kołach
łowieckich gospodarujących w obwodach
powiatów na terenie okręgu wrocławskiego
oraz poza nim.

Na najmłodszych czekał szereg zabaw i konkursów

Studenci architektury z Uniwersytetu Wrocławskiego
odwiedzili prusickie zabytki

19

W Regionalnych Obchodach 95-lecia Polskiego Związku
Łowieckiego na Rynku w Prusicach uczestniczył
Burmistrz Igor Bandrowicz

Obwody łowieckie naszego regionu położone są w bardzo ciekawej krainie przyrodniczej, m.in. na terenie Doliny Baryczy
z unikatowym zespołem stawów rybnych
z licznymi gatunkami zwierzyny oraz ptactwa związanego ze środowiskiem wodnym
oraz Wzgórz Trzebnickich, które urozmaicają
nizinny krajobraz.

Jednym z punktów programu był koncert sygnałów myśliwskich

Na scenie znajdującej się na płycie rynku odbywały się pokazy oraz występy: prezentacja
pocztów sztandarowych, wabienie zwierzyny, koncert sygnałów myśliwskich, pokaz
ptaków drapieżnych, koncert Zespoły „Ryngraf”.
Wystawa Klubu Kolekcjonera oraz barwne
i tematyczne stoiska cieszyły się dużą fre-

kwencją odwiedzających mieszkańców i Gości.
Dla wszystkich uczestników wydarzenia
przygotowany był ciepły posiłek – bigos
myśliwski, a najmłodsi chętnie uczestniczyli
w przygotowanych zabawach i konkursach.

20
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Prusice Biegają 2018
zakończone z rekordem uczestników
Nie ma miesiąca w ciągu roku aby Gminy Prusice nie odwiedziła spora grupa biegaczy.
Wszystko to za sprawą Prusice Biegają – czyli cyklu biegów na 5 km z pomiarem czasu,
odpowiedzi na cykl biegów parkrun, choć trochę w innej formule. Ale nie o tym. Podsumowując Prusice Biegają 2018 – 6 edycję trudno nie nazwać jej rodziną. Co prawda ta rodzina
jest bardzo spora, jednak większość biegaczy bardzo dobrze się ze sobą zna i od wielu lat
rywalizuje w comiesięcznym cyklu biegów w Prusicach.

Grupa wielbicieli dwóch kółek wyruszyła z prusickiego Rynku do Żmigrodu

Uczestnicy rajdu mieli okazję pokonać otwarty w czerwcu odcinek ścieżki rowerowej z Prusic do Żmigrodu

Wielkie Święto Rowerzystów, czyli
Światowy Dzień bez Samochodu
Jak wiemy wszystkie drogi prowadzą do Prusic, jednak wrześniowy rajd zaprowadził nas do
Żmigrodu, gdzie wspólnie po raz pierwszy świętowaliśmy Światowy Dzień bez Samochodu!
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z obecnym już Wicestarostą Powiatu
Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem uczestniczył w uroczystym otwarciu ścieżek rowerowych
Żmigród-Prusice powstałych w ramach wspólnego projektu oraz odebrał kolejne potwierdzenie: PRUSICE – GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM!
Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa, które zrzesza dolnośląskie samorządy z północnej
części Dolnego Śląska na rzecz budowy marki:
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, jako kompleksowego obszaru turystycznego z wyróżniającą
się ofertą dla rowerzystów.
Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego powstał szereg stoisk i kramików ze zdrowymi,
lokalnymi, tradycyjnymi daniami i produktami
lokalnymi. Na rowerzystów czekał cały szereg
atrakcji: konkursy, warsztaty malowania koszulek i toreb, stoiska gmin, miasteczko rowerowe
czy punkt znakowania rowerów.

Dlaczego biegacze tak mocno polubili Prusice? Często się słyszy o sprawnej i dobrej
organizacji, odpowiednim podejściu i o najczęstszym argumencie, czyli klimacie. Na
czym ten klimat polega? Trzeba pytać bie-

gaczy, jednak na to składa się wszystko co
wymienione powyżej plus serce włożone
w samą organizację.
Dzięki współpracy z Athletics Team Prusice
impreza jest organizowana przez biegaczy
dla biegaczy i to bardzo mocno daje się odczuć. Nie można też zapomnieć o bardzo
dużym wsparciu Gminy Prusice i Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu. Dla tych co nie
pamiętają to warto przypomnieć, że pomysłodawcą, inicjatorem tego cyklu jest sam
Igor Bandrowicz – Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice.
Dla każdego uczestnika od III edycji przewidziany jest pamiątkowy medal, który przypomina cały rok zmagań na prusickiej trasie.

Najlepsi biegacze z Gminy Prusice, a także najlepsze kobiety
i mężczyźni otrzymali ciekawe pamiątki

W 2018 roku najlepszymi w Prusice Biegają zostali:
Mężczyźni:
1. Tomasz Kozłowicz
2. Sebastian Markowski
3. Ireneusz Jarecki
Kobiety:
1. Monika Stankiewicz-Tutkaj
2. Ada Wybierała
3. Justyna Peniowicz
Nagradzane również były kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych oraz osoby
w kategoriach mieszkańców Gminy Prusice.

ne potwierdzenie efektywności działań Gminy
Prusice na płaszczyźnie rozwoju turystyki rowerowej na naszym terenie.

Na najlepszych w kategoriach wiekowych czekały piękne statuetki

Najlepszych w imieniu Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice dekorował Wicestarosta
Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun.
6. Edycja Prusice Biegają przeszła do historii
zostawiając po sobie wiele pięknych wspomnień i ciekawych doświadczeń. Już dziś
słyszymy jak biegacze zacierają ręce na przyszłą edycję.
Pozostaje nam jedynie w imieniu organizatorów zaprosić na kolejne, już „7” Prusice Biegają. Zapraszamy!

Warto dodać, że Dolnośląska Kraina Rowerowa
oferuje moc atrakcji, przestrzeni, dróg i szlaków
rowerowych, zabytków, miejsc do rekreacji, odpoczynku, bliskiego kontaktu z przyrodą, produktów i smaków lokalnych, ucieczki od stresu
i hałasu dużych miast.

Na miejscu w Żmigrodzie otwarto kolejny fragment Rowerostrady
Wśród mężczyzn najlepszymi w akcji Prusice Biegają 2018 okazali
się: Tomasz Kozłowicz, Sebastian Markowski oraz Ireneusz Jarecki,
a statuetki i nagrody wręczył w imieniu Burmistrza Igora Bandrowicza Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun

Ważnym akcentem podczas imprezy było wręczenie certyfikatów „Gmina Przyjazna Rowerzystom” zaangażowanym w budowę infrastruktury rowerowej samorządom.
Stosowne oznaczenie otrzymały gminy Prusice,
Żmigród, Milicz i Wołów. Jest to dla nas kolej-

W 2018 roku edycja okazała się rekordowa
pod względem osób uczestniczących w ciągu roku. Sporo osób powie, że 177 osób to
może nie jakiś wielki wyczyn lecz jeśli się
doda, że zdecydowana większość tych osób
uczestniczyła ponad 6 razy w całej edycji to
już zmieni zdanie.
Zaczęło się skromnie w 2013 roku, bo od
13 zapaleńców, którzy zapoczątkowali cały
cykl. Obecnie to profesjonalna liga, w której
toczy się prawdziwa i ostra rywalizacja przez
cały rok.

Na każdym cyklu nigdy nie brakuje posiłku
regeneracyjnego w formie przekąski oraz
ciepłego, bądź zimnego napoju w zależności od panujący warunków na zewnątrz. Nad
całością czuwa profesjonalny pomiar czasu – Euforia Biegacza, która w każdym etapie prowadzi pomiar czasu i nalicza punkty
w klasyfikacji generalnej.

Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego powstał szereg stoisk
i kramików ze zdrowymi, lokalnymi, tradycyjnymi daniami
i produktami lokalnymi

Wśród płci pięknej w Prusice Biegają 2018 okazały się: Monika Stankiewicz-Tutkaj, Ada Wybierała oraz Justyna Peniowicz

Liczba uczestników Prusice Biegają 2013-2018
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Ryszard Lech, radny sejmiku województwa dolnośląskiego na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza
przekazał certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, który jest kolejnym potwierdzeniem efektywności
działań Gminy Prusice na płaszczyźnie rozwoju turystyki rowerowej na naszym terenie
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Burmistrz Igor Bandrowicz podczas swojego przemówienia jako Lider budowy ścieżek rowerowych
podkreślił jak ważną rolę odgrywa budowa marki Dolnośląska Kraina Rowerowa

W 6. Edycji akcji Prusice Biegają wzięła udział rekordowa
liczba biegaczy, bo aż 177 osób
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Liczba uczestników Prusice Biegają 2013-2018
Z edycji na edycję akcji Prusice Biegają rośnie ilość biegaczy

Drużyna Athletics Team Prusice ma moc!
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Zimowa przerwa w rozgrywkach,
czas podsumowań
Doskonała runda MKS Orła Prusice
Po historycznym awansie do IV ligi dolnośląskiej,
beniaminek z Prusic w rundzie jesiennej spisywał
się rewelacyjnie. Orły zimę spędzą na podium,
ustępując miejsca jedynie drużynom Śląska Wrocław i Górnika Wałbrzych.
Podopieczni Bergiera w minionej rundzie byli postrachem drużyn, które na tym szczeblu rozgrywek
występują od kilku sezonów. Zawodnicy Orła nie
raz dawali swoim wiernym fanom powody do radości. 10 zwycięstw i dwa remisy dały drużynie
z Prusic wysokie miejsce w tabeli.

Na starcie 7. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja w Prusicach stawiła się rekordowa liczba biegaczy

448 biegaczy poszukiwało
Świętego Mikołaja w Prusicach

A klasowe granie

Tegoroczne medale były wyjątkowe,
ręcznie wykonane ceramiczne

7. Bieg w poszukiwaniu Św. Mikołaja przeszedł do historii. Jak co roku nie zawiedli biegacze, którzy w liczbie 448 osób, które bieg ukończyły ustanowili nowy rekord frekwencji na
5-cio kilometrowej trasie.
7 edycja poszukiwania Mikołaja w Prusicach
jak zwykle była wyjątkowa. Wyjątkowa za
sprawą klimatu, który tworzą oczywiście
biegacze oraz za sprawą warunków atmosferycznych. Na 2 godziny przed startem niespodziankę sprawił deszcz, który przy zderzeniu
z minusową temperaturą pokrzyżował wielu osobom plany o życiówkach i uzyskaniu
zadowalającego wyniku, choć doszły nas
słuchy, że nie wszystkim. Było bardzo ślisko
i niebezpiecznie, jednak w miarę szybko udało się organizatorom doprowadzić główne
drogi na trasie biegu do stanu używalności
i wszyscy cali i zdrowi dotarli na metę.
Warunki pogodowe nie przeszkadzały najlepszym, jak powtarzali na mecie warunki
były takie same dla wszystkich. Na 5-cio kilometrowej trasie z atestem PZLA zwyciężył
z czasem 16:10 Piotr Pałka, co w tych warunkach jest wielkim wynikiem. Zaraz za nim na
mecie zjawili się Jacek Lesiecki oraz Michał
Wójcik.

Wśród kobiet rywalizację wygrała Katarzyna
Chryczyk z czasem 18:46, a za nią Emilia Liputa i Karina Minorczyk.

Każdy mógł po szybkim, lecz intensywnym
biegu skorzystać z ciepłego posiłku regeneracyjnego w postaci pierogów i barszczu,
który warto zaznaczyć, został wykonany
przez pracowników prusickiego samorządu
oraz mieszkańców Krościny Wielkiej. Całości przyświecał Jarmark Bożonarodzeniowy,
który tego dnia odbywał się na prusickim
rynku.

0

Wśród najlepszych biegaczek Mikołajkowego biegu były:
Katarzyna Chryczyk z czasem 18:46,
a za nią Emilia Liputa i Karina Minorczyk

Można było skorzystać z atrakcji, które przygotowały tego dnia wystawione stowarzyszenia z terenu Gminy Prusice.
Podsumowując 7. Bieg w poszukiwaniu Św.
Mikołaja chcielibyśmy bardzo mocno podziękować wszystkim, którzy tego dnia przybyli do Prusic. Wiemy, że to też okazało się nie
lada wyzwaniem. Na drogach była prawdziwa szklanka. Z tego powodu nie wszystkim
udało się dotrzeć na czas. Są to rzeczy, na
które nie zawsze ma się wpływ.

Orzeł Prusice wysoko w tabeli na koniec jesiennych rozgrywek
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Biegacze drużyny Athletics Team Prusice
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Ukończyło bieg

Z roku na rok w Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja bierze udział co raz więcej osób

W grupie 2 B klasy spotkały się aż trzy drużyny
z terenu Gminy Prusice. Sparta Wszemirów, KS
Krościna Wielka i Błękitni Pawłów Trzebnicki. Najlepiej z nich w rundzie jesiennej spisała się Sparta
Wszemirów, która z 28 pkt zajmuje 4 miejsce w tabeli z 7 pkt straty do lidera z Marszowic. Po piętach
Sparcie depczą jednak zawodnicy z Krościny Wielkiej. Zwycięzca tegorocznych rozgrywek o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z 6 pkt straty do
Sparty zajmuje 6 miejsce w tabeli. Najniżej z dru-

żyn gminnych w tabeli grupy 2 znajdują się zawodnicy Błękitnych. Graczom z Pawłowa Trzebnickiego udało się zgromadzić na koncie 6 pkt. Ta zdobycz punktowa
pozwoliła Błękitnym spędzić zimę na 13 miejscu w tabeli.
Przerwa zimowa jest czasem wzmacniania drużyn, treningów oraz gier na hali.
Mamy nadzieje, że wszystkie drużyny przepracują ten okres solidnie i na wiosnę
dadzą swoim kibicom jeszcze więcej powodów do radości.

Gala Sztuk Walki w Prusicach to fenomenalne spotkania zawodników w dwóch kategoriach: spektakularne pojedynki MMA jak i pełne zwrotów akcji walki K1.

125
42

Naszym reprezentantem w grupie I „B” klasy po
awansie wspominanej Bresny zostały KS Piotrkowice. Zawodnicy z Piotrkowic w rundzie jesiennej spisywali się „w kratkę”. 4 zwycięstwa, 4 remisy i 5 porażek dały drużynie 9 miejsce w tabeli
z 16 pkt na koncie. Stabilna pozycja w środku tabeli pozwala na spokojne trenowanie i podnoszenie
swoich umiejętności zawodnikom z Piotrkowic.

na Octagon Face2Face Second Blood
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Stabilny środek tabeli KS Piotrkowice

Marcin Bojarun zwyciężył

448
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Najlepszy wśród Panów okazał się Piotr Pałka, a tuż za nim Jacek
Lesiecki oraz Michał Wójcik, którzy otrzymali statuetki i nagrody
z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza

W przyszłym roku organizatorzy dołożą jeszcze większych starań, tak aby jeszcze bardziej
Wam się podobało. Do zobaczenia za rok!

500

200

Szydełki z 7 pkt zamykają tabelę i muszą naprawdę
solidnie przepracować zimowy okres przygotowawczy aby wyjść ze strefy spadkowej. W derbowym pojedynku pomiędzy oboma drużynami padł
bezbramkowy remis.

Grupa 2 B klasy
W następnej kolejności Mikołaj wraz Burmistrzem Igorem Bandrowiczem dekorowali
jeszcze wszystkich w kategoriach wiekowych
i mieszkańców Gminy Prusice.
Na mecie na wszystkich biegaczy czekał Mikołaj, który rozdawał wszystkim prezenty
– medale. W tym roku bardzo wyjątkowe,
ręcznie wykonane ceramiczne medale, które
bardzo się biegaczom podobały.

Bieg w poszukiwaniu Św. Mikołaja

300

W grupie I „A” klasy spotkały się dwie drużyny z terenu naszej Gminy. Są nimi Dolpasz Skokowa i Bresna
Brzeźno. Bresna awans uzyskała rzutem na taśmę.
Historyczny sukces zawodnicy Brzeźna uzyskali
w momencie modernizacji płyty boiska w Brzeźnie,
więc Bresna swoje mecze rozgrywa na pobliskim
boisku w Skokowej. Beniaminek walczył na boisku
w każdym meczu, kompletując w rundzie jesiennej
13 pkt. dającym 10 miejsce w tabeli.
Znacznie poniżej oczekiwań spisywał się ich ligowy rywal Dolpasz Skokowa. Zawodnicy trenera

LKS Dolpasz Skokowa czeka ciężka praca w rundzie wiosennej

Do Prusic zjechali wielbiciele biegania nie tylko z powiatu trzebnickiego, ale także z Dolnego Śląska i różnych stron Polski

W piątek 12 października 2018 roku hala
sportowa Szkoły Podstawowej w Prusicach
zamieniła się w miejsce walk i pojedynków,
a to wszystko za sprawą Gali Sztuk Walki
w Prusicach – Octagon Face2Face Second
Blood.
Adrenalina i ogromne emocje towarzyszyły
każdym pojedynkom, a doskonała frekwencja oraz doping publiczności motywował
zawodników do zaciętej rywalizacji. Gratulujemy sukcesów oraz życzymy kolejnych wygranych pojedynków.
Walka wieczoru, na którą czekali wszyscy
zgormadzeni – Marcin Bojarun vs Pawel Buta
zakończyła się zwycięstwem Bojaruna decyzją 3:0. Marcinowi, mieszkańcowi Prusic kibicowały całe trybuny!

Adrenalina i ogromne emocje towarzyszyły
każdym pojedynkom, a doskonała frekwencja oraz doping publiczności motywował zawodników do zaciętej rywalizacji.

Marcinowi, mieszkańcowi Prusic kibicowały całe trybuny!

Walką wieczoru na Gali Sztuk Walk w Prusicach była walka Marcin Bojarun vs Pawel Buta

Marcin Bojarun odbiera puchar i gratulacje
od Burmistrza Igora Bandrowicza

Mieszkaniec Prusic wygrał pojedynek decyzją 3:0
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Seniorze bądź zawsze bezpieczny!
We wtorek, 11 grudnia 2018 roku w Prusicach głównym tematem było bezpieczeństwo.
Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy oraz Kierownika Posterunku Policji w Prusicach w Gminnej Bibliotece Publicznej Multiteka zebrali się seniorzy m.in.
podopieczni Prusickiego Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Osoby starsze, inwalidzi czy dzieci stają się
często ofiarami wypadków, przestępstw. Są
to osoby o szczególnych predyspozycjach
psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często
nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.
– Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy Gminy
Prusice czuli się bezpiecznie. Chętnie wspieram wszelkie akcje mające na celu podniesie-

W spotkaniu uczestniczyli seniorzy m.in. podopieczni Prusickiego
Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor oraz przedstawiciele
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

nie świadomości oraz przybliżanie podstawowych zasad unikania zagrożeń. Ważne jest,
aby kształtować właściwe postawy i informować o popularnych rodzajach stosowanych
przestępstw. Pozwoli to w pewnym stopniu
ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa
dla seniorów – podsumowuje Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

Policja przekazała obecnym wskazówki i ostrzeżenia na przyszłość

Bezpieczny Senior to debata zorganizowana na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy
oraz Kierownika Posterunku Policji w Prusicach

Policja przekazuje seniorom następujące wskazówki,
które pomagają w ograniczaniu ryzyka stania się ofiarą oszustów:
• nie należy wpuszczać do mieszkania obcych osób,
• należy zawsze zamykać drzwi wejściowe
na zamek,
• nie należy wierzyć w życiowe okazje,
• osoby podające się za przedstawicieli
instytucji, należy wylegitymować lub
poprosić o dokument tożsamości,
• nie pozostawiać nikogo bez nadzoru na
terenie własnego mieszkania,
• nie należy przekazywać żadnych ważnych informacji przez telefon osobom

obcym albo podającym się za rodzinę,
• pieniądze trzymane w domu trzeba schować w bezpiecznym miejscu, trudnym do
zlokalizowania dla obcych osób.
• nie należy podpisywać żadnych umów
z osobami, które przychodzą do domu
i nie należy również dawać żadnych pieniędzy,
• gdy mamy podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem należy natychmiast
zawiadomić policję.

Już dzisiaj zapisz się na 2. Nocny Bieg Policz się z cukrzycą w Prusicach

13 stycznia 2019 roku o godz. 20 wystartuje na dystansie 5 km w Prusicach 2. Nocny Bieg Policz się z cukrzycą.
Biegniemy dla WOŚP. Trasa identyczna jak podczas Prusice Biegają.
Na mecie tradycyjnie piękny medal, tym razem w kształcie serduszka!
ZAPISY: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4417
REGULAMIN: http://bieg.prusice.pl/images/2._Nocny_Bieg_WOSP.pdf
STRONA BIEGU: https://ebiegi.pl/bieg/2-nocny-bieg-policz-sie-z-cukrzyca
Nie masz dość wrażeń? Zakładaj czołówkę i wpadaj do Prusic! Widzimy się na starcie! Siema!

Miłośnicy rywalizacji chętnie stawili się na starcie

Wrack Race Skokowa!

Ogromna dawka adrenaliny i pozytywnej energii!
Sobota 15 grudnia 2018 roku była dniem
adrenaliny i pozytywnej dla wszystkich
miłośników nietypowych wyścigów i motoryzacji podczas WRACK RACE SKOKOWA!
w Skokowej na terenie dawnego hotelu.
Impreza została przygotowana przez KLUB
Miłośników Starej Motoryzacji FUMKA
wspólnie Snikers Servis i M POWER SERWIS
Mateusz Pikuła przy współpracy z Gminą
Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem, która użyczyła teren na to wydarzenie.

Uczestnicy Wrace Skokowa pokonywali podczas wyścigów taką
o to pętlę

Nie obyło się bez wywróconych pojazdów

Wrack Race Skokowa! Ogromna dawka adrenaliny
i pozytywnej energii!

