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W środę 3 lipca 2019 roku w Gminie Prusice miała miejsce historyczna chwila. Długo oczeki-
wana inwestycja została zrealizowana dzięki skutecznie pozyskanym środkom z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współpracy dwóch samorządów: Gminy Prusice oraz  
Powiatu Trzebnickiego. Uroczystego otwarcia dokonali m.in. Burmistrz Gminy Prusice Igor  
Bandrowicz, Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego Grzegorz Terebun, radni gminni i powiatowi oraz sołtysi. 
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DroGA DęBNicA-SkokowA
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BurmiSTrZ 
z jednogłośnym absolutorium 
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więcej str. 18PruSicE święTowAŁy Po rAZ DZiEwiąTy

Od 2010 roku w Gminie Prusice odbywa się święto – Dni Prusic. Podczas Dni Prusic na mieszkań-
ców, turystów oraz przyjezdnych czeka wiele atrakcji kulturalnych i sportowych, zabawy tanecz-
ne i koncerty popularnych artystów, nad organizacją których czuwali wspólnie Burmistrz Gmi-
ny Prusice – Igor Bandrowicz wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Pawłem 
Grzybem. Tradycyjnie nie zabrakło wydarzeń sportowych jak Bieg III Wież czy Bieg Smerfa, ale 
również doznań muzycznych, które w tym roku zapewnili Luka Rosi, MEZO i zespół FANATIC. 
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„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!” 
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Kontakt z Burmistrzem: 
tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!
Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny w tym roku 
numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”. 

W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o jednej z naj-
ważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Prusice – Nie-
możliwe stało się możliwym – czyli mowa o przebudowie drogi powia-
towej nr 1350 D od Dębnicy do Skokowej, na którą to samorząd prusicki 
pozyskał dofinansowanie w wysokości 7,7 mln zł z funduszy unijnych, zaś 
Powiat Trzebnicki przekazał 2,5 mln zł. Inwestycja została zakończona 
zgodnie z planem, a od końca maja Mieszkańcy Gminy Prusice i Powiatu 
Trzebnickiego mogą korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury 
drogowej. Już niedługo czas na kolejną inwestycję powiatową w naszej 
gminie, a dokładnie czeka nas przebudowa i remont drogi powiatowej 
Skokowa – Górowo, na którą Powiat Trzebnicki pozyskał ogromne środki 
zewnętrze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kolejnym interesującym materiałem będzie sukces Gminy Prusice, a do-
kładnie srebrna Perła w ramach Rankingu Dziennika Gazety Prawnej 
„Perły Samorządu 2019”, w którym to samorząd prusicki odniósł ogromny 
sukces, gdyż zajął 2. Miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.  

Dodatkowo będzie można przeczytać o uzyskanym absolutorium przez 
Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza, inwestycjach w małą in-
frastrukturę, w tym place zabaw i siłownie zewnętrzne oraz o zakończo-
nym remoncie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Warto 
również przeczytać materiał o otwartej na początku sierpnia elektrowni 
słonecznej w Ligotce, a także o tym na jakim etapie jest projekt paneli fo-
towoltaicznych dla mieszkańców

W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć fo-
torelacje z wydarzeń kulturalnych, szkolnych i sportowych w naszej gmi-
nie tj.: Majówka, Dzień Młyna w Skokowej, 70-lecie OSP z Pawłowa Trzeb-
nickiego, Dzień Dziecka, Dni Prusic oraz Bieg Trzech Wież i Bieg Smerfa, 
Pikniki Rodzinne w miejscowościach Gminy Prusice, wizyta Gości z Lau-
denbach, warsztaty z pierwszej pomocy, wakacje w Gminie Pruscie oraz 
Puchar Burmistrza w Piłkę Nożną. 

Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa 
znajdzie coś dla siebie. 

Życzymy miłej lektury!
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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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Szanowni Państwo,
Burmistrz 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 gMINY pRuSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  
po umówionym terminie w Sekretariacie urzędu.
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GmiNA PruSicE – PERŁA wśRód sAmoRządów
miło nam poinformować, że nasze starania i praca na rzecz rozwoju gminy Prusice po raz 
kolejny zostały docenione. tegoroczna kapituła rankingu PerłY SamorzĄdu oceniła 
zgłoszenia i tym samym gmina Prusice uplasowała się na podium w kategorii gminy miej-
sko-wiejskie zajmując 2 miejsce w Polsce!

dziennik Gazeta Prawna już po raz siódmy 
rozstrzygnął ogólnopolski Ranking „Perły sa-
morządu”, opierając się na danych przesłanych 
przez samorządy w formie uzupełnionej ankie-
ty elektronicznej, na pytania otwarte i zamknię-
te z wcześniej przyjętymi kryteriami, a także na 
podstawie danych uzyskanych z ministerstw. 
wśród pytań samorządy musiały udzielić od-
powiedzi na zagadnienia z zakresu: finansów, 
ochrony środowiska, inwestycji, gospodarki 
komunalnej i przestrzennej, środków unijnych, 
organizacji pozarządowych, sportu, kultury, tu-
rystyki, promocji, dokumentów strategicznych  
i planów oraz wizji na najbliższe kilka lat.

Kapituła wskazała najlepsze samorządy: mia-
sta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta do 
100 tys. mieszkańców, gminy miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie, biorąc pod uwagę aspekty 
takie jak jakość zarządzania, jakość usług pub-
licznych, jakość przestrzeni oraz jakość kapita-
łu społecznego. warto podkreślić, że Ranking 
Gazety Prawnej to rzetelny plebiscyt, w którym 
zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnia-
nych ankiet i analizy ekspertów.

moc energii ze słońca i od mieszkańców 
– to zdaniem kapituły wyróżnia Gminę Prusi-
ce. szczególnym atutem, który zwrócił uwagę 
są podejmowane działania w myśl hasła „Gmi-
na energetycznie dodatnia” i dbałość o ekolo-
gię poprzez m.in. pozyskanie dofinansowania 
na wymianę piecy, budowy przydomowych 
oczyszczalni czy instalację paneli fotowolta-
icznych na domach mieszkańców gminy. Jed-
nocześnie ważnym projektem zielonej Gminy 
Prusice była budowa profesjonalnych ścieżek 
rowerowych budujących rowerostradę na tere-
nie dolnośląskiej Krainy Rowerowej. 
- Wszystkie gminy w Polsce, realizują podobne 
zadania i obowiązki względem społeczności 
lokalnych. Cieszę się, że nasze starania są do-

brze przyjmowane przez mieszkańców, gdyż 
to na ich komforcie najbardziej mi zależy. Dla-
tego też jeszcze bardziej doceniam, że działa-
nia te zauważane są na zewnątrz. Każdy taki 
głos dodatkowo motywuje i dostarcza energii 
do podejmowania kolejnych zadań uwzględ-
niając jak wspominałem dobro mieszkańców. 
Tegoroczne miejsce na podium to kolejny suk-
ces w Rankingach Dziennika Gazeta Prawna 
– od początku jesteśmy na listach i stale pod-
nosimy swoją pozycję – mówi Burmistrz igor 
Bandrowicz, dodając – Warto przypomnieć,  
że w 2014 roku znaleźliśmy się na 1 miejscu  

W kategorii Najlepszy Włodarz Burmistrz Igor Bandrowicz zajął 6. miejsce w Polsce w 2018 r.

Najlepsi z najlepszych w Polsce – czyli grono gmin, wśród których znalazła się Gmina Prusice

Tak Gminę Prusice opisano w Dzienniku Gazeta Prawnai dostaliśmy Perłę Samorządu dla najlepszej 
gminy miejsko-wiejskiej w Polsce, a w 2015 roku 
znowu znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych 
samorządów. W 2016 roku zająłem 7. Miejsce 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich w części 
„Najlepszy włodarz”, a w 2017 roku 10 miej-
sce. 2018 rok również był dla nas pomyślny –  
w kategorii Najlepszy włodarz wśród gmin miej-
sko-wiejskich zająłem 6. Miejsce w Polsce oraz 
odebrałem wyróżnienie dla gminy w kategorii 
najlepszy samorząd za 8 miejsce wśród gmin 
miejsko-wiejskich. W tym roku znowu znajduje-
my się wśród najlepszych w Polsce! 
warto podkreślić, że po raz kolejny w Rankingu 
dziennika Gazety Prawnej Gmina Prusice jest 
jedynym laureatem z terenu powiatu trzebni-
ckiego wśród najlepszych samorządów w Pol-
sce.
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DroGA DęBNicA-SkokowA oficjAlNiE oTwArTA!
w środę 3 lipca 2019 roku w gminie Prusice miała miejsce historyczna chwila. długo ocze-
kiwana inwestycja została zrealizowana dzięki skutecznie pozyskanym środkom z euro-
pejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz współpracy dwóch samorządów: gminy 
Prusice oraz Powiatu trzebnickiego. uroczystego otwarcia dokonali m.in. Burmistrz gminy 
Prusice igor Bandrowicz, Starosta Powiatu trzebnickiego małgorzata matusiak, wicestaro-
sta Powiatu trzebnickiego grzegorz terebun, radni gminni i powiatowi oraz sołtysi. 

– Na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skoko-
wa (DW342)” współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gmina 
Prusice pozyskała 7,7 mln zł, a łączna kwota, 
która została przekazana przez samorząd 
prusicki to ponad 8,3 mln zł – zaznacza Bur-
mistrz igor Bandrowicz, kontynuując: – Swój 
znaczny udział ma również Powiat Trzebni-
cki, który decyzją zarządu wsparł inwestycję 
w kwocie 2,5 mln zł.

13 marca 2019 roku została oficjalnie pod-
pisana umowa pomiędzy Gminą Prusice 
reprezentowaną przez Burmistrza igora 
Bandrowicza, a wykonawcami w obecności 
wicestarosty Powiatu Trzebnickiego – Grze-
gorza Terebuna, skarbnik Gminy Prusice 
– magdaleny Żyży oraz sekretarza Gminy 
Prusice – wiktora Lubienieckiego.

Prace przeprowadzone zostały w czterech 
etapach przez trzech wykonawców: Przed-
siębiorstwo drogowe dRoGBud, Firma 
sTRABAG infrastruktura Południe sp. z o.o. 
oraz Firma Gembiak-mikstacki spółka Jawna 
i trwały ponad 2 miesiące.

Prace na blisko 6-kilometrowym odcinku 
drogi powiatowej dębnica-skokowa doty-
czyły przede wszystkim wykonania komplek-
sowych robót budowlanych wraz z usługami 
i pracami towarzyszącymi jak m.in. wyko-
nania chodników, ciągów pieszo-jezdnych, 
kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych  
z wiatami, jak również odmulenia i profilowa-
nia rowów.

Podczas przemówienia Burmistrz Gminy 
Prusice igor Bandrowicz przede wszystkim 
dziękował osobom zaangażowanym w cały 
proces od momentu powstania pomysłu  
i złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez 
współpracę z Radą miejską w Prusicach oraz 
zarządem i Radą Powiatu Trzebnickiego, aż 
do czasu odbioru inwestycji. 

– Jest to zadanie, o którego realizację stara-
liśmy się od dawna. Dzięki sprawnemu po-
zyskaniu środków oraz owocnej współpracy 
z zarządem Powiatu Trzebnickiego jesteśmy 
w stanie wspólnie postawić kolejny krok 
w kierunku polepszenia jakości życia Miesz-
kańców poprzez poprawę komfortu i jako-
ści dróg na terenie zarówno naszej gminy 
jak i powiatu – mówił Burmistrz igor Ban-
drowicz.

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) – Skokowa (DW342)” współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Umowa na realizację przebudowy drogi powiatowej została oficjalnie podpisana przez Burmistrza Igora Bandrowicza i Skarbnik 
Magdalenę Żyżę w obecności Wicestarosty Grzegorza Terebuna i Sekretarza Gminy Wiktora Lubienieckiego

Podczas spotkań z Wykonawcami na podpisaniu umów ustalono zasady współpracy i realizacji inwestycji, a także odbiorów

Postęp prac na inwestycji sprawdzali bardzo często Burmistrz Igor Bandrowicz 
wspólnie ze Starostą Powiatu Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak oraz Wicestarostą Grzegorzem Terebunem

Efekt inwestycji i postępy prac widać było na bieżąco

Mieszkańcy zyskali nową bezpieczną infrastrukturą drogową

Uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia drogi dokonali Burmistrz Igor Bandrowicz,  
Starosta Małgorzata Matusiak, Wicestarosta Grzegorz Terebun, Członek Zarządu Powiatu Sławomira Misiura-Herman,  

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Adach, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Ziomek, Radny Gminy Henryk Migdał,  
radny i sołtys wcześniejszej kadencji Sławomir Tomaszek oraz dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak

Otwarcia uroczystości dokonał pomysłodawca inwestycji Burmistrz Igor Bandrowicz, 
który postanowił pozyskać środki zewnętrzne na remont drogi

Wicestarosta Grzegorz Terebun otrzymał podziękowania za skuteczną pomoc w realizacji inwestycji 
od początku jako Sekretarz Gminy Prusice i na etapie końcowym jako już Wicestarosta

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas otwarcia drogi podziękował również pracownikom Urzędu Miejskiego w Prusicach 
zaangażowanym w realizację inwestycji na różnych etapach

Inwestycja na trasie Dębnica – Skokowa to działanie w ramach hasła „Wspólne inwestycje dla Mieszkańców”

W uroczystym otwarciu drogi wzięli licznie udział zaproszeni goście wraz z Mieszkańcami 

Mieszkańcy Sołectwa Dębnica przygotowany tort ozdobili zdjęciami drogi
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BuRmisTRz z JEdnoGŁośnym 
ABSoluTorium i woTum ZAufANiA
radni gminy Prusice podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili Burmistrzowi 
gminy Prusice igorowi Bandrowiczowi wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok. w ob-
radach uczestniczyło 13 radnych. Sesja absolutoryjna była również zwieńczeniem pracy 
wieloletniego pracownika Biura rady miejskiej Pani marii zientarskiej, która przeszła na 
zasłużoną emeryturę. 

w sali prusickiej multiteki w środę 26 czerw-
ca 2019 roku odbyła się sesja Rady miejskiej  
w Prusicach, której przewodnimi tematami była 
debata nad raportem o stanie Gminy Prusice, 
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Gminy Prusice wotum 
zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Gminy Prusice za 2018 rok. 
Jednak najpierw odczytano sprawozdanie z wy-
konania budżetu gminy Prusice za 2018 r. oraz 
opinię Regionalnej izby obrachunkowej we 
wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy za 2018 r., wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi miasta i Gminy Prusice za 2018 r. 
oraz opinię Rio o tym wniosku, a także zatwier-
dzono sprawozdanie finansowe oraz sprawo-
zdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 
2018 rok.
w obradach sesyjnych wzięło udział 13 radnych: 
Artur Bagiński, wacław Bienias, Józef Gruchała, 
wiesław Gryz, Julitta Jędryka, stanisław Leśniak, 
Janusz Łesak, Henryk migdał, zbigniew miszczuk, 
Adam nowak, czesław suchacki, Kamil szydełko 
i zbigniew ziomek. natomiast nieobecni byli: 
robert musielak i dorota olszańska. 

Burmistrz Igor Bandrowicz dostał jednogłośnie absolutorium za 2018 r.

Podczas sesji pożegnano Panią Marię Zientarską, 
która przeszła na zasłużoną emeryturę

Radni udzielili również jednogłośnie burmistrzowi wotum zaufania

wszyscy obecni radni na sesji jednogłośnie 
udzielili Burmistrzowi Gminy Prusice igorowi 
Bandrowiczowi wotum zaufania i absolutorium 
za 2018 rok. 
Podczas sesji absolutoryjnej miał również miej-
sce miły akcent z podziękowaniami. obecni na 
sesji serdecznie podziękowali wieloletniemu 
pracownikowi Biura Rady miejskiej Pani marii 
zientarskiej, która przeszła na zasłużoną eme-
ryturę.

Krościna wielKa będzie miała 
PLAc zBAw i siŁownię zEwnęTRzną
gmina Prusice pozyskała kolejną dotację, tym razem jest to dofinansowanie na zadanie 
„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości krościna wielka” ze środków 
Programu rozwoju obszarów wiejskich. 

w ramach zadania zostanie urządzony plac 
zabaw w miejscowości Krościna wielka wy-
posażony w urządzenia zabawowe, małą 
architekturę, a także powstanie siłownia ze-
wnętrzna wraz z urządzeniami do ćwiczeń. 

dodatkowo na terenie placu zabaw zostaną 
zamontowane oświetlenie fotowoltaiczne, 
a także postawione kosze do segregowania 
odpadów. Będzie to również miejsce spot-
kań i integracji dla mieszkańców sołectwa 

oraz Gminy Prusice od Juniora do seniora.
– Projekt złożony do LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich został przygotowany przy 
współpracy z Radnym Henrykiem Migdałem 
oraz Sołectwem Krościna Wielka na czele  
z Sołtysem Sławomirem Regiec – zaznacza 

włodarz Gminy Burmistrz igor Bandrowicz. 
całkowita wartość zadania to 129 000,00 zł,  
z czego pozyskane dofinansowanie to ponad 
82 tys. zł. Realizacja zadania przewidywana 
jest na lata 2020-2021. 

100 lAT PAńSTwowEj Policji
24 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w trzebnicy obchodziliśmy Święto Policji. dzień 
ten miał dla Funkcjonariuszy dodatkowy wymiar, gdyż uczciliśmy wspólnie 100-tną rocznicę 
powołania przez Sejm ii rzeczypospolitej Policji Państwowej.

w trakcie uroczystości z udziałem m.in. zastęp-
cy dolnośląskiego Komendanta wojewódzkie-
go Policji podinspektora Roberta Frąckowiaka  
i Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy 
mł. insp. Adama Jędryszczaka, zostały wręczo-
ne akty mianowania na wyższe stopnie policyj-
ne oraz wyróżnienia. Gminę Prusice reprezen-
tował sekretarz – Pan wiktor Lubieniecki.

W powiatowych uroczystościach z okazji Święta Policji Gminę Prusice reprezentował Sekretarz Wiktor Lubieniecki

serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów i satysfakcji z kolejnych lat służby 
przede wszystkim dla bezpieczeństwa miesz-
kańców Gminy Prusice jak i całego Powiatu 
Trzebnickiego.

Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe
stopnie policyjne oraz wyróżnienia

Podczas Święta Policji Sekretarz wspólnie z Wicestarostą 
Grzegorzem Terebunem korzystając z okazji rozmawiali 
o współpracy z Powiatową Strażą Pożarną w Trzebnicy

2,5 mlN ZŁ NA PrZEBuDowę 
drogi powiatowej górowo–sKoKowa!
Już w przyszłym roku użytkownicy drogi powiatowej 1354d i przede wszystkim mieszkań-
cy miejscowości Skokowa oraz górowo będą mogli cieszyć się z nowej, bezpiecznej prze-
budowanej drogi, a to wszystko za sprawą pozyskanego dofinansowania przez Powiat 
trzebnicki w ramach Funduszu dróg Samorządowych. 

mieszkańcy miejscowości skokowa oraz 
Górowo już od wielu lat czekają na remont 
drogi powiatowej nr 1354 d i wreszcie się do-
czekają. 

– W kwietniu 2019 roku złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1354 D na odcinku Sko-
kowa–Górowo” do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w odpowiedzi na konkurs 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Szacowana wartość zadania to ponad  
5 mln zł – podkreśla wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego Grzegorz Terebun, dodając: –  
I jak się okazało udało nam się pozyskać do-
finansowanie w wysokości ok 2,5 mln zł na 
kolejną ważną inwestycję na terenie Gminy 
Prusice, z czego bardzo się cieszę. Warto za-

znaczyć, że ta inwestycja uzyskała 1. miejsce 
w rankingu wszystkich zgłoszonych wnio-
sków na poziomie województwa dolnoślą-
skiego. 

zarząd dróg Powiatowych w Trzebnicy  
w poniedziałek 19 sierpnia 2019 roku ogłosił 
przetarg na przebudowę drogi skokowa–Gó-
rowo. Termin składania ofert upływa 3 wrześ-
nia 2019 roku.

w ramach inwestycji zostanie przebudowa-
na jezdnia na całym odcinku oraz wykonany 
ciąg pieszo-rowerowy. zadanie zostało po-
dzielone na 2 etapy. część pierwsza to bu-

Projekt Powiatu Trzebnickiego zajął 1. miejsce w rankingu wszystkich zgłoszonych wniosków na poziomie Województwa Dolnośląskiego

Stan drogi powiatowej na dzień dzisiejszy jest fatalny

Korzystający z drogi bardzo cieszą się, że już w 2020 roku
 będzie na niej bezpiecznie

Dzisiaj jadąc ze Skokowej do Górowa trzeba pamiętać 
o zachowaniu szczególnej ostrożności

dowa chodnika z masy bitumicznej wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1354d skokowa–Góro-
wo na odcinku 3938 m, która ma zostać zre-
alizowana do połowy listopada 2019 roku. 
natomiast część druga będzie obejmować 
przebudowę drogi powiatowej nr 1354d 
skokowa–Górowo na odcinku 3938 m wraz 
z zatoką autobusową i miejscami postojowy-
mi i będzie realizowana od stycznia do końca 
września 2020 roku. 

Bardzo się cieszymy, że już w przyszłym roku 
mieszkańcy będą mogli cieszyć się z tak dłu-
go oczekiwanego remontu, a również z bez-
piecznej infrastruktury drogowej. 

sKoKowA BędziE miAŁA 
oTwArTą STrEfę AkTywNości
Powiat trzebnicki pozyskał dotację  w wysokości 25 tys. zł z ministerstwa Sportu i turysty-
ki na budowę otwartej Strefy aktywności w Skokowej, która powstanie przy kompleksie 
orlik. wicestarosta Powiatu trzebnickiego grzegorz terebun, zapewnia, że mieszkańcy 
Skokowej jeszcze w tym roku zyskają nowe miejsce odpoczynku i rekreacji od Juniora  
do Seniora. 

otwarta strefa Aktywności w skokowej zo-
stanie zlokalizowana na działce nr 263/8 Am1 
przy boisku w skokowej. w ramach zadania 
powstanie siłownia zewnętrzna wyposa-
żona w następujące urządzenia: drabinka, 
wioślarz, wahadło, orbitrek, koła tai-chi, ro-
werek. 

w strefie relaksu zaplanowano stolik do gry 
w szachy oraz stół do gry w piłkarzyki, a tak-
że małą architekturę: 4 ławki z oparciem, sto-
jak na rowery, kosze na śmieci oraz chodnik  
z kostki brukowej, nasadzenia zieleni i tabli-
ce informacyjną.

wykonawcą inwestycji będzie firma Free 
Kids s.c. A. Gąsiorek, z. Andruszewski z Gmi-

ny zawonia. całkowita wartość zadania to 
75472,33 zł brutto, z czego dofinansowanie 
to 25 000,00 zł ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach Programu  
Rozwoju małej infrastruktury sportowo- Re-
kreacyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym – otwarte strefy Aktywności (osA) Edy-
cja 2019.

Projekt został dofinansowany w ramach Budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach 
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY 

AKTYWNOŚCI (OSA) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”
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PomAGAmy SAmorZąDom 
rozmawiamy przed dożynkami gminy Prusice. 
zgodzi się Pan z opinią, że ten rok, który minął od 
poprzednich dożynek, był dość trudny dla rolni-
ków? 
– marek łapiński (szef klubu radnych Koalicji 
obywatelskiej w sejmiku województwa dolno-
śląskiego): To prawda. uprawianie ziemi to wyma-
gające zajęcie, ale ostatni rok był nawet trudniejszy. 
Rolnicy musieli się zmierzyć z m.in. upałami i suszą. 
Problematyczne są niskie ceny skupu produktów 
rolnych. dlatego tym bardziej chcę podziękować 
rolnikom za ich ciężką pracę, bo w tych warunkach 
nie było im łatwo. 

Jak Sejmik województwa dolnośląskiego, któ-
rego jest Pan radnym, może pomóc rolnikom  
w gminie Prusice w rozwiązaniu problemów,  
z którymi się borykają? 
– Radni Koalicji obywatelskiej w sejmiku woje-
wództwa dolnośląskiego będą zabiegać o fun-
dusze z uE dla rolników na projekty ekologicz-
ne. chcemy, aby łatwiej było można inwestować  

w odnawialne źródła energii w rolnictwie, bo to 
przyniesie oszczędności. sporo wyzwań przed 
nami w obszarze małej retencji wody, w kwestii 
zalesiania. Ponadto, rolnicy w gminie muszą mieć 
zapewnione wsparcie województwa w produk-
cji i promocji lokalnych produktów, np. serów lub 
miodów. Ekologia, fundusze unijne, oszczędności, 
wsparcie lokalnych produktów – to może być prze-
pis na sukces. 

Jaką przyszłość widzi Pan przed rolnictwem  
w naszym powiecie? 
– Jestem w samorządzie od ponad 20 lat i wiem, 
jak ważną rolę w powiecie trzebnickim odgry-
wa rolnictwo. w tym obszarze mamy czym się 
pochwalić. Po wyborach samorządowych z po-
przedniego roku, nasz powiat wrócił na ścieżkę 
rozwoju. władza w powiecie znowu jest po to, aby 
pracować dla ludzi. nasze przyszłe sukcesy zależą 
m.in. właśnie od powodzenia rolników. dlatego 
zarówno w sejmiku, jak też w powiecie będziemy 
robić wszystko, aby ułatwić im życie. 

Marek Łapiński

miESZkAńcy GmiNy PruSicE 
zysKALi oTwARTE sTREFy AKTywności 
na terenie gminy Prusice powstały nowe tereny rekreacyjne, które są ogólnodostępnymi 
plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wchodzą: urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, jak 
również zagospodarowanie zieleni. mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowa-
ne do różnych grup wiekowych.

w ramach zadania pn. „utworzenie pię-
ciu otwartych stref Aktywności na terenie 
Gminy Prusice” pięć miejscowości zyskało 
dobrze wyposażone siłownie zewnętrz-
ne (skokowa, Prusice, Kopaszyn, wilkowa  
i świerzów), a dwie (skokowa, Prusice) dodat-
kowo piękne i bezpieczne place zabaw dla 
najmłodszych. wartość całkowita zadania to 
ponad 430 tys. zł, z czego kwota dofinanso-
wania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
ze środków ministerstwa sportu i Turystyki 
w ramach Budowy infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju 
małej Architektury sportowo- rekreacyjnej  
o charakterze wielopokoleniowym – otwar-
te strefy Aktywności (osA) – kwota dofinan-
sowania to 175 tys. zł.

otwarte strefy Aktywności powstały w Prusi-
cach, skokowej, Kopaszynie, wilkowej i świe-
rzowie.

otwarte strefy Aktywności to kolejne miejsca, 
w których dzieci, młodzież i dorośli mogą bez-
piecznie spędzać czas na popołudniowych 
aktywnościach sportowo-rekreacyjnych. 

warto dodać również że w tym roku Gmina 
Prusice pozyskała dofinansowanie w kwocie 
150 tys. zł  z ministerstwa sportu i Turystyki 
na kolejne otwarte strefy Aktywności, które 
będą realizowane w 2020 roku. nowe miej-
sca rekreacji wraz z placem zabaw i siłownią 
zewnętrzną powstaną w Borówku, Ligotce  
i Pietrowicach małych.

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

w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 
 – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”

wywiad z marKiem łapiŃsKim

Zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli w Skokowej przy ulicy Brzozowej mają nową Otwartą Strefę Aktywności, 
którą sprawdzali Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Radnymi: Arturem Bagińskiem i Józefem Gruchałą

W Prusicach również można już spędzać wolny czas na nowym miejscu rekreacji nad Stawem, którego stan sprawdzali: 
Burmistrz Igor Bandrowicz, Wicestarosta Grzegorz Terebun oraz Sołtys Prusic Marzena Szustak

ZiEloNA GmiNA PruSicE! ELEKTRowniA sŁonEcznA w LiGoTcE
zielona gmina Prusice! w piątek 2 sierpnia 2019 roku Burmistrz gminy Prusice igor Ban-
drowicz uczestniczył w otwarciu elektrowni słonecznej w ligotce, dzięki której w naszej 
okolicy znacznie ograniczona zostanie emisja co2  , a do powietrza trafi mniej pyłów i dwu-
tlenku siarki. 

nowa inwestycja na terenie Gminy Prusice 
została zrealizowana przez firmę Perpetum 
Energia sp. z o.o. z zajączkowa i wsparta w 
80% przez wojewódzki Fundusz ochrony 
środowiska i Gospodarki wodnej we wroc-
ławiu. 
Elektrownia słoneczna w Ligotce to 1784 
paneli o mocy 280 w każdy. Łączna moc in-
stalacji wynosi ok. pół tysiąca kw, która po-
zwoliłaby zaopatrzyć w energię elektryczną 
33 piętrowy wieżowiec. 
Panele zostały zainstalowane na działce  
o powierzchni ponad hektara. wartość ca-
łego zadania wyniosła ponad 1,8 mln zło-
tych,  z którego ponad milion zł to wkład 
wFośiGw we wrocławiu. Fotowoltaiczna 
farma poza bieżącymi przeglądami jest 
bezobsługowa.
oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Bur-
mistrz igor Bandrowicz wspólnie z Panem 
Łukaszem Kasztelowiczem, Prezesem zarzą-

Elektrownia słoneczna w Ligotce to 1784 paneli o mocy 280 W 
każdy. Łączna moc instalacji wynosi ok. pół tysiąca kW

du wojewódzkiego Funduszu ochrony śro-
dowiska i Gospodarki wodnej we wrocławiu 
oraz Panem Grzegorzem stankiewiczem, 
Prezesem Perpetum Energia sp. z o.o. z za-
jączkowa.

Uroczystego przecięcia wstęgi elektrowni słonecznej w Ligotce dokonali Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Prezesem 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Panem Łukaszem Kasztelowiczem oraz 

Prezesem Perpetum Energia Sp. z o.o. z Zajączkowa Panem Grzegorzem Stankiewiczem

PiErwSZE iNSTAlAcjE 
foTowolTAicZNE 

JuŻ nA dAcHAcH!
obecnie trwa sukcesywne podpisywanie umów przez Spółkę Prusice PS energetyka od-
nawialna z mieszkańcami, którzy otrzymali granty w ramach zadania „Projekt grantowy 
– wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Prusice, gminie malczyce  
i gminie oborniki Śląskie”, na który pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Pierw-
si Beneficjenci mają również już zamontowane instalacje fotowoltaiczne na dachach. 

Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku 
rozpoczął się nabór wniosków na dofinanso-
wania instalacji fotowoltaicznych dla miesz-
kańców Gminy Prusice. 

Program cieszy się dużym zainteresowaniem, 
gdyż w odpowiedzi na nabór grantowy wpły-
nęło ponad 300 wniosków od mieszkańców. 
osoby, które zakwalifikują się do projektu 
mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 
85% kosztów przy montażu instalacji, która 
produkuje „energię z promieni słonecznych”. 
dzięki takiej instalacji można znacznie ogra-
niczyć rachunki za energię elektryczną w na-
szym gospodarstwie. 

Pierwszych 120 osób, które zakwalifikowały 
się do projektu na początku maja otrzyma-
ło projekt instalacji, projekt umowy o do-
finansowanie oraz ankietę, która określiła 
gotowość i preferowany termin realizacji 
projektu, a także odbyły się spotkania infor-
macyjne z osobami biorącymi udział w pro-
jekcie w celu umówienia harmonogramu  
i szczegółów projektu.

dodatkowo od kilkunastu tygodni trwa kom-
pletowanie dokumentacji, przedstawianie 
zapytań ofertowych oraz ostateczne podpi-
sywanie umów z mieszkańcami, a pierwsze 
instalacje fotowoltaiczne są już na dachach. 

Projekt pt. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie
Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie” jest realizowany w ramach umowy nr RPDS.03.01.00-02-0019/17-00 z 

dnia 26.04.2018 roku, nr projektu RPDS.03.01.00-02-0019/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schemat 3.1 C  
„Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej  
i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie  

(w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE
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wiwAT mAjówka!
weekend majowy w gminie Prusice to już tradycyjna majówka w Skokowej! impreza odby-
ła się 3 i 4 maja 2019 r. nie zabrakło koncertów, zabaw tanecznych, wesołego miasteczka, 
szerokiej oferty gastronomicznej czy zawodów sportowych. zapraszamy wszystkich do 
zapoznania się z fotorelacją!

majówkę w skokowej rozpoczęliśmy na spor-
towo. do wyścigów w ramach „wRAcK Race 
skokowa” stanęło 36 aut, a do ścisłego fina-
łu zakwalifikowało się sześć samochodów. 
dzięki współpracy przede wszystkim z Klu-
bem miłośników starej motoryzacji FumKA 
oraz partnerami wydarzenia mięliśmy okazję 
uczestniczyć w kolejnej edycji emocjonują-
cych i efektownych zawodów, które tym ra-
zem rozegrały się w ramach majówki. 
To nie koniec sportowych wydarzeń. na boi-
sku przy orliku młodzieżowe drużyny roze-
grały Turniej Piłki nożnej młodzików o Puchar 
orlika. duch sportowej rywalizacji opanował 
zarówno kibiców jak i zawodników, którzy do 
końca walczyli o miejsca na podium!
na płycie boiska sportowego przez cały ten 
czas dorośli oraz najmłodsi uczestnicy ma-
jówki mogli skorzystać z przygotowanych 
dla nich atrakcji – gry, zabawy i animacje dla 
dzieci, wesołe miasteczko, stoiska gastro-
nomiczne czy Turniej o Beczkę Piwa. Piątek 
zakończył się koncertem gwiazdy wieczoru 
– zespołu ŁoBuzy, którzy porwali publicz-
ność do śpiewu i tańca. To jednak nie koniec 
piątkowych atrakcji, po koncercie głównym 
odbyła dyskoteka z FatBeat dJ’s Team.
Plan na drugi dzień majówki był równie ak-
tywny. zabawę rozpoczęliśmy od 9. skokow-
skiego Biegu Przełajowego & nordic wal-
king, w którym udział wzięło blisko 50 osób.  
w tym samym momencie na boisku rozgry-
wał się Turniej Piłki nożnej dla dzieci i mło-
dzieży 3vs3. w godzinach popołudniowych 
kibicowaliśmy uczestnikom Turnieju oldboys 
w piłkę nożną oraz zawodnikom w konkuren-
cjach sprawnościowych dla dorosłych. 

widzimy się na majówce 2020 w Skokowej!

Na najmłodszych czekało Wesołe Miasteczko

Nowością na Majówce w Skokowej było „WRACK Race Skokowa”

Zawody samochodowe przyciągnęły tłumy wielbicieli 
sportowych emocji

Do wyścigów w ramach „WRACK Race Skokowa” stanęło 36 aut,  
a do ścisłego finału zakwalifikowało się sześć samochodów

Tradycyjnie jak przystało na Majówkę w Skokowej nie zabrakło 
turniejów sportowych w piłkę nożną

Najlepsi i zwycięzcy „WRACK Race Skokowa”

Skokowski Bieg Przełajowy cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród biegaczy

Najlepsi Biegacze Skokowskiego Biegu przełajowego zostali 
nagrodzeni przez Burmistrza Igora Bandrowicza oraz Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba

Panie również pokazały na co je stać i otrzymały nagrody 
rzeczowe od Organizatorów

Wszyscy uczestnicy turniejów w piłkę nożną otrzymali pamiątkowe medale

Łobuzy zgromadziły ogromną publiczność pod skokowską sceną

Znany zespół disco-polowy wykonał swoje najlepsze utwory
Chłopaki chętnie robili sobie zdjęcia pamiątkowe 

ze swoimi fanami

kolEjNA DoTAcjA NA 
uSuwANiE AZBESTu w GminiE PRusicE
Burmistrz gminy Prusice igor Bandrowicz informuje, że zarząd wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i gospodarki wodnej we wrocławiu w dniu 5 sierpnia 2019 roku za-
kwalifikował do dofinansowania 87 zadań w ramach przeprowadzonego konkursu zwią-
zanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na rok 2019.

Gmina Prusice kolejny raz otrzymała 85% 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc-
ławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie 
azbestu z terenu Gminy Prusice-etap VIII” . 
Kwota dofinansowania wynosi ok. 8 tys. zł. 
dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, 
którzy złożyli wnioski  z Gminą Prusice, otrzy-
mają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, 
transport oraz unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, na specjalnie przysto-
sowanych składowiskach. dofinansowanie 
nie uwzględnia zakupu i montażu nowego 
pokrycia dachowego.
w wyniku otrzymanej dotacji z terenu Gminy 
Prusice zostaną usunięte i unieszkodliwione 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

ośRodEK KuLTuRy i sPoRTu 
w NowEj oDSŁoNiE

dobiegają ostatnie prace w ramach termomodernizacji budynku gminnego ośrodka 
kultury i Sportu w Prusicach, których efektem ma być przede wszystkim zmniejszenie za-
potrzebowania budynku na energię. na prace składały się m.in.: wysuszenie i zaizolowa-
nie fundamentów, docieplenie budynku i dachu wraz z wykonaniem nowej, estetycznej 
elewacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien i drzwi, modernizacja po-
wierzchni piwnicznych, modernizacja instalacji ciepłej wody, instalacji grzewczej i elek-
trycznej, wymiany oświetlenia wewnętrznego, instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu 
sali kinowej, dostosowanie obiektu do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Prace odbywały się również w zakresie re-
montu i odświeżenia pomieszczeń biurowych 
oraz pozostałych sal. dzięki tej inwestycji 
Gminny ośrodek Kultury i sportu w Prusicach 
zyska nowe oblicze – będzie to nowoczes-
ny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb 
mieszkańców Gminy Prusice. dodatkowo 
szeroka oferta zajęć kulturalno-sportowych 
przygotowana przede wszystkim dla dzieci  
i młodzieży wpłynie na ich rozwój i odkrywa-
nie indywidualnych talentów oraz pasji.
– Zależy nam, aby kultura w Gminie Prusice 
nabrała nowego tempa i była na jak najwyż-
szym poziomie dostępna dla każdego miesz-
kańca. Remont pozwoli na dostosowanie 
pomieszczeń i rozszerzenie oferty kulturalnej 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób star-
szych. – mówi Burmistrz Gminy Prusice – igor 
Bandrowicz, dodając – Profesjonalna sala 
kinowa z klimatyzacją pozwoli nam na dzia-
łalność Prusickiego Obiektu Multifunkcyjne- Prace termomodernizacyjne dobiegają końca

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

wyroby zawierające azbest, zostaną ogra-
niczone negatywne skutki zdrowotne spo-
wodowane obecnością azbestu na terenie 
gminy a to przyczyni się do likwidacji szkodli-
wego oddziaływania azbestu na środowisko.
Przedmiotowe zadanie obejmuje kilka miej-
scowości, położonych na terenie Gminy Pru-
sice, są to  obszary wiejskie (Pietrowice małe, 
strupina, skokowa, Prusice, zakrzewo, Góro-
wo, Krościna mała i Budzicz).
Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli 
nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posia-
dają wyroby azbestowe, do składania wnio-
sków o dofinansowanie demontażu bądź 
odbioru zdemontowanych płyt azbestowych 
w roku 2020.
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go przez cały rok, bez względu na panujące 
warunki. 
Łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł,  
z czego 2 mln zł to dofinansowanie w ra-
mach projektu „Termomodernizacja bu-
dynku Gminnego ośrodka Kultury i sportu  
w Prusicach” ze środków Regionalnego Pro-
gramu operacyjnego dla województwa  
dolnośląskiego na lata 2014-2020.
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Z lAuDENBAch Do PruSic
na przełomie czerwca i lipca odwiedzili nas goście z laudenbach – niemieckiego miasta partnerskiego 
gminy Prusice. Podczas kolejnego już pobytu w gminie poznali lepiej miasto, okolicę i region oraz wspól-
nie z mieszkańcami integrowali się podczas iX dni Prusic. 

Polskie Prusice i niemieckie Laudenbach historia po-
łączyła przed bez niemal czterystu laty. cesarz Ferdy-
nand iii nadał w 1641 r. feldmarszałkowi melchiorowi 
von Hatzfeldtowi za zasługi w wojnie trzydziestolet-
niej ziemię żmigrodzką z Prusicami. Po śmierci feld-
marszałka 9 stycznia 1658 roku jego młodszy brat 
Herman i siostra Łucja postawili mu podobne dwa 
sarkofagi (tumby). Jeden w Laudenbach, gdzie złożo-
no serce melchiora von Hatzfeldta, i drugi w Prusicach 
w kościele św. Jakuba, gdzie złożono jego ciało.

cieszy nas każda możliwość spotkania, rozmów  
i spędzenia czasu z ludźmi, z którymi łączy nas przede 
wszystkim historia naszych miast. 

Gościom pobyt również się podobał, w związku  
z czym dzielimy się z Państwem listem, który otrzy-
mał Burmistrz Gminy Prusice od członków delegacji. 

W sobotę delegacja z Laudenbach odwiedziła Zamek w Mosznej

Pamiątkowe zdjęcie grupowe delegacji z Laudenbach w Kościele Św. Jakuba w Prusicach

Goście mieli okazję zobaczyć grób feldmarszałka Melchiora von Hatzfeldta

Goście mieli okazję zobaczyć piękny zamek od środka i wysłuchać jego historii
Natomiast w niedzielę nasi Przyjaciele zwiedzali Wrocław 

i jego najciekawsze zakątki

DZiEci w GmiNiE PruSicE święTowAŁy
w sobotę, 1 czerwca br., swoje święto obchodziły wszystkie dzieci z gminy Prusice. z okazji 
dnia dziecka, na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Prusicach na naj-
młodszych mieszkańców czekała moc atrakcji i niespodzianek. 

dmuchane zamki, przejażdżki na koniu  
i kucyku, warsztaty żywieniowe, skręcane ba-
lony, giga bańki, strzelanie z łuku – to tylko 
niektóre z niespodzianek, które przygotowa-
ne zostały dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Prusice.
sobotni festyn rozpoczął się od turnieju piłki 
nożnej orlików i młodzików oraz równolegle 
od gier i zabaw z Gminnym ośrodkiem Kul-
tury i sportu w Prusicach. Harcerze i harcerki  
z 502 szczepu Harcerskiego Brzask oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna „multitek@” 
również przygotowali zestaw gier i zabaw dla 
dzieci – skręcanie balonów, giga bańki, strze-
lanie z łuku, kiermasz książki, kącik rysunko-
wy czy plenerowe gry planszowe. 
dużym zainteresowaniem cieszyły się prze-
jażdżki na koniu i kucyku, dmuchane zamki 
oraz zawody sprawnościowe przygotowane 
przez instruktorów Prusickiego centrum Fit-
ness. dzieci chętnie uczestniczyły również 
w przygotowaniu owocowych szaszłyków  
i sałatki podczas warsztatów żywieniowych, 
czy też w pokazach sprzętu i wozu ochotni-
czej straży Pożarnej w Prusicach. mali miłoś-
nicy ciężkich pojazdów z wielką radością za-
siadali za kierownicą koparek i traktorów na 
wystawie sprzętów spółki gminnej Proeko. 

Najmłodsi doskonale się bawili na dmuchańcach

Zabawy przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach  
i animatorkę Anię Stachowicz cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Każde dziecko na powitanie otrzymywa-
ło kupon na poczęstunek, w którego skład 
wchodziła wata cukrowa, soczek, popcorn  
i kiełbaska z grilla. 
świetna zabawa trwała również na scenie, 
gdzie zabawy dla najmłodszych prowadzi-
ła pani Ania stachowicz bawiąc i tańcząc  
z dziećmi. wystąpili również zdolni ucznio-
wie ze szkół Podstawowych z terenu Gminy 
Prusice – m.in. Julia Lewandowska (skoko-
wa) czy maria Berning oraz Konrad Żurek  
(Piotrkowice). 
Gromkie brawa otrzymała także dziecięca 
grupa taneczna Prusickiego centrum Fitness 
prowadzona przez instruktora marka Hajdu-
ka, której uczestnicy zaprezentowali swoje 
talenty i umiejętności w specjalnie przygoto-
wanym pokazie tanecznym. 
– Cieszę się, że w wydarzeniach organizowa-
nych przez Gminę Prusice, a przede wszyst-
kim w Dniu Dziecka uczestniczą całe rodziny. 
Jest to bowiem święto, które warto spędzać 
razem. Najlepszym prezentem jest czas, 
którym możemy się wzajemnie obdarować 
– podkreśla Burmistrz igor Bandrowicz, do-
dając – Wszystkim dzieciom życzę jak naj-
lepszego dzieciństwa, uśmiechu na twarzy, 
samych beztroskich chwil oraz spełnienia 
dziecięcych marzeń! Niech wasze dzieciń-
stwo trwa jak najdłużej!

doskonała zabawa trwała do późnych go-
dzin popołudniowych. organizatorami 
wydarzenia była Gmina Prusice na czele  
z Burmistrzem igorem Bandrowiczem oraz 
Gminny ośrodek Kultury i sportu w Prusi-
cach na czele z dyrektorem Pawłem Grzy-
bem przy współpracy z partnerami: Gminną 
Biblioteką Publiczną „multitek@” w Prusi-
cach, Prusickim centrum Fitness, 502 szczep 
Harcerski Brzask oraz Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne Proeko. 

do zobaczenia za rok!

Żywy kucyk cieszył się też ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci

Prusickie Centrum Fitness prowadziło warsztaty żywieniowe, podczas których przygotowywano szaszłyki owocowe i sałatki

Tor przeszkód i bieganie w workach przyniosło dzieciakom wiele śmiechu i dobrej zabawy

Pokazy taneczne zgromadziły na boisku przy szkole liczne tłumy dzieci
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PruSicE święTowAŁy Po rAZ DZiEwiąTy 
od 2010 roku w gminie Prusice odbywa się święto – dni Prusic. Podczas dni Prusic na 
mieszkańców, turystów oraz przyjezdnych czeka wiele atrakcji kulturalnych i sportowych, 
zabawy taneczne i koncerty popularnych artystów, nad organizacją których czuwali 
wspólnie Burmistrz gminy Prusice – igor Bandrowicz wraz z dyrektorem gminnego ośrod-
ka kultury i Sportu – Pawłem grzybem. tradycyjnie nie zabrakło wydarzeń sportowych jak  
Bieg iii wież czy Bieg Smerfa, ale również doznań muzycznych, które w tym roku zapewnili 
luka rosi, mezo i zespół Fanatic.

Na starcie 9. Biegu Trzech Wież w Prusicach stanęło blisko 500 biegaczy z całej Polski

Gościnny PiąTEk

Pierwszy dzień dni Prusic rozpoczął się od 
uroczystego powitania gości odwiedzających 
naszą gminę z niemieckiego miasta partner-
skiego Laudenbach. 900-osobowe miastecz-
ko jest odległe od Prusic o ok. 800 kilome-
trów. 
Polskie Prusice i niemieckie Laudenbach hi-
storia połączyła przed bez niemal czterystu 
laty. cesarz Ferdynand iii nadał w 1641 r.  
feldmarszałkowi melchiorowi von Hatzfel-
dtowi za zasługi w wojnie trzydziestoletniej 
ziemię żmigrodzką z Prusicami. Po śmier-
ci feldmarszałka 9 stycznia 1658 roku jego 
młodszy brat Herman i siostra Łucja posta-
wili mu podobne dwa sarkofagi (tumby). 
Jeden w Laudenbach, gdzie złożono serce 
melchiora von Hatzfeldta, i drugi w Prusi-
cach w kościele św. Jakuba, gdzie złożono 
jego ciało.
Burmistrz igor Bandrowicz wraz z Prze-
wodniczącym Rady miejskiej zbigniewem 
ziomkiem oraz sekretarzem Gminy Prusi-
ce wiktorem Lubienieckim powitał na sce-
nie wszystkich gości na czele z martinem  
Rüttlerem Burmistrzem Laudenbach, Karlem 
Engelhardtem organizatorem przyjazdu oraz 
księdzem Ritterem Gebhardem. 

Kolejne dni delegacja spędzała czas na po-
znawaniu zakątów naszej gminy, regionu 
oraz zacieśnianiu relacji polsko-niemieckich. 
– Serdecznie witam gości z Niemiec. To wy-
jątkowe, że pomimo setek kilometrów udaje 
nam się pielęgnować przyjaźń, którą zapo-
czątkowała historia. Cieszę się, że wspólnie 
budujemy ten most łączący Prusice i Lauden-
bach. Wszystkim państwu życzę wyśmienitej 
zabawy podczas IX Dni Prusic! – mówił Bur-
mistrz igor Bandrowicz.
dalszą część piątku na Prusickim Rynku obec-
ni uczestnicy wydarzenia spędzili na grach 
i zabawach prowadzonych przez Gminny 
ośrodek Kultury i sportu oraz na zabawie 
podczas koncertu młodego wokalisty – Luka 
Rosi. 

Sportowa SoBoTA
 
sobotę w Prusicach rozpoczęliśmy na spor-
towo. o 10:00 blisko 500 biegaczy wystar-
towało w Biegu Trzech wież na dystansie  
10 km. Regeneracyjny poczęstunek czekał 
na nich na mecie po wysiłku w trudnych 
warunkach atmosferycznych. dekoracji lau-
reatów na scenie dokonywali Burmistrz igor 
Bandrowicz, wicestarosta Powiatu Trzebni-

Przed rozpoczęciem zmagań sportowych na prusickim rynku 
instruktorzy z Prusickiego Centrum Fitness przeprowadzili rozciągającą rozgrzewkę

Ogromna temperatura dawała się we znaki dzielnym biegaczom

Nie tylko pogoda była gorąca, ale również atmosfera 
na trasie biegu

Wśród uczestników 9. Biegu Trzech Wież znalazł się gospodarz Prusic Burmistrz Igor Bandrowicz

Na trasie wśród najmłodszych można było spotkać zarówno 
dziewczynki, jak i chłopców

Najlepsze drużyny biegające otrzymały również puchary

Mali biegacze mogli sprawdzić swoje umiejętności w Biegu Smerfa

Na każdego biegacza na mecie Biegu Smerfa 
czekał pamiątkowy medal

Najlepsi wśród najmłodszych stanęli na podium 
i otrzymali nagrody rzeczowe

ckiego Grzegorz Terebun, Przewodniczący 
Rady miejskiej zbigniew ziomek oraz dyrek-
tor GoKis Paweł Grzyb wraz z pracownikami 
Prusickiego centrum Fitness. 
od sportowych atrakcji drugi dzień święta 
Prusic rozpoczęli również najmłodsi. dzieci 
i młodzież uczestniczyli w organizowanym 
już po raz czwarty Biegu smerfa na dystansie 
dostosowanym do wieku uczestników. uro-
czysta dekoracja zwycięzców odbyła się rów-
nież na scenie głównej przez zaprzyjaźnioną 
smerfetkę. 

w oczekiwaniu na koncert pierwszego z ze-
społów dzieci chętnie uczestniczyły w krea-
tywnych zabawach organizowanych przez 
animatorów Gminnego ośrodka Kultury  
i sportu w Prusicach. 
Popołudnie upłynęło w Prusicach pod zna-
kiem koncertów. Pierwszym z wykonawców 
był mEzo, który wystąpił gościnnie z sarą 
Pach i doniem. Późniejszy występ majKela  
w discopolowych rytmach oraz gwiazda wie-
czoru – zespół Fanatic porwali publiczność 
do tańca. 
Pomimo upalnej i słonecznej pogody pod 
sceną gromadziły się spore grupy fanów oraz 
entuzjastów muzyki i artystów występują-
cych na prusickiej scenie. 

Jedną z gwiazd sobotnich Dni Prusic był Mezo, który wystąpił 
gościnnie z Sarą Pach i Doniem

W sobotę na zgromadzoną publiczność na prusickiej scenie czekał Majkel

Gwiazdą sobotniego wieczoru był znany zespół disco-polo Fanatic

Piękna pogoda i gorąca atmosfera przyciągnęła tłumy na prusicki Rynek

Otwarcie 9. Dni Prusic rozpoczęło się od przywitania gości  
z Laudenbach z Niemiec

Prusiczan ze strony zaprzyjaźnionego Laudenbach powitał Martin Rüttler Burmistrz Laudenbach

Na najmłodszych czekały darmowe dmuchańce

W piątkowy wieczór gwiazdą wieczoru był Luka Rosi

Gwiazda znana z takich utworów jak „ A Ty bądź” ściągnęła sporą 
publiczność przed prusicką scenę

Na zakończenie piątkowego wieczoru odbyła się dyskoteka 
przy muzyce granej przez MR. Cricket & Dj Tomas MEZO złapał świetny kontakt z publicznością pod sceną

Fani Meza bez problemu mogli sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie ze „swoją” ukochaną gwiazdą
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ZŁoTE Sowy Po RAz dRuGi w PRusicAcH
Stowarzyszenie oświatowe Sowa od wielu lat koordynuje organizację konkursów, zawodów spor-
towych dla uczniów wszystkich typów szkół powiatu trzebnickiego czego podsumowaniem jest 
uroczysta gala złote Sowy Powiatu trzebnickiego, która 12 czerwca br. odbyła się w Prusicach.

Galę rozpoczął koncert trzech wrocławskich 
muzyków w składzie małgorzata Kosendiak, 
władysław Kosendiak, małgorzata Radochoń-
ska, którzy są ściśle związani z wrocławskim 
życiem muzycznym. na co dzień występują na 
scenach Filharmonii, opery wrocławskiej oraz 
scenach dolnego śląska, koncertując w zarów-
no w kraju jak i za granicą. 
oprócz koncertu profesjonalistów galę uświet-
niały występy zdolnych uczniów ze szkół Pod-
stawowych Gminy Prusice: m.in. na skrzypcach 
zagrała Julia Garlińska, w duecie baletowym za-
tańczyły Julia Lorek i magdalena Listwan, w tań-
cu chińskim zaprezentowały się uczennice siód-

mej klasy ze szkoły Podstawowej w skokowej, 
Julia Lewandowska zachwycała swoim pięknym 
głosem, wszystkich wzruszył duet: Konrad Żurek 
i maria Berning, natomiast nikola suchacka pięk-
nie zaśpiewała piosenkę z filmu „Kraina Lodu”.
Galę prowadziło wspaniałe trio nauczycieli ze 
szkół Podstawowych z terenu naszej gminy: 
iwona Kiepul, Anna Regiec oraz Robert Kawa-
lec. wyrazy uznania należą się także uczenni-
com i uczniom odpowiedzialnym za podawa-
nie statuetek oraz wskazywanie trasy i miejsca. 
statuetki wręczali przedstawiciele samorządów 
obecni na sali. Gospodarzem przyszłorocznej 

roDZiNNE PikNikowANiE 
w soŁEcTwAcH Gminy PRusicE
rodzinne Piknikowanie to cykl spotkań, które odbywają się podczas wakacji w sołe-
ctwach gminy Prusice. Sołtysi, rady Sołeckie przy współpracy z gminnym ośrodkiem 
kultury i Sportu oraz gminą Prusice przede wszystkim dla mieszkańców miejscowości 
organizują pikniki, na które zapraszane są całe rodziny. Jest to doskonała okazja do in-
tegracji społeczności lokalnej, wspólnej zabawy oraz aktywnego spędzenia czasu na  
świeżym powietrzu. 

Podczas pikników każdy z uczestników znaj-
dzie ciekawą dla siebie atrakcję – gry i anima-
cje dla dzieci, konkursy dla dzieci i dorosłych, 
zawody sprawnościowe, mecze sportowe, 
pokazy czy koncerty ludowych i lokalnych ar-
tystów.  w tym roku Pikniki Rodzinne w naszej 
Gminie odbyły się w wilkowej, Goli, Borowie, 
Krościnie małej, Krościnie wielkiej, Kaszycach 
wielkich, Pietrowicach małych, Górowej, Ra-
szowicach, skokowej, Borówku, świerzowie  
i w Brzeźnie oraz we wszemirowie.

ciekawym punktem większości spotkań jest 
konkurs na najlepsze ciasto, którego laureaci 
otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe. 

Przy organizacji pikników współpracy pod-
jęli się m.in. Klub miłośników starej Techniki  
RertoTRAKToR zapraszając dzieci na prze-
jażdżki maszynami rolniczymi, Lokalna Grupa 
działania „Kraina wzgórz Trzebnickich”, staro-
stwo Powiatowe w Trzebnicy czy lokalne firmy  
i przedsiębiorstwa przekazują nagrody dla 
zwycięzców konkursów. 

zakończeniem każdego ze spotkań jest zaba-
wa taneczna przy każdemu znanych hitach 
muzyki rozrywkowej, przy których uczestni-
cy bawią się do białego rana!

Noc Świętojańską w Górowej odwiedzili Burmistrz Igor Bandrowicz 
i Wicestarosta Grzegorz Terebun

Mieszkańcy Górowej na czele z Sołtys Dorotą Motyką na piknik rodzinny przygotowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową

W Wilkowej podczas Pikniku Rodzinnego sporą publiczność zgromadziło przeciąganie liny dla dorosłych

Na najmłodszych w Wilkowej czekała zaprzyjaźniona Mrówka

W Borowie najlepsze ciasta wybierali smakosze wypieków

Do konkursu na ciasto w Borowie zgłoszono 8 ciast W Borówku wręczono nagrody dla Najlepszych Rolników i za Najlepszą Posesję

Na wielbicieli starych traktorów na Skansenie Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych w Borówku czekała wystawa tych pojazdów

Podczas Pikniku Dożynkowego we Wszemirowie 
dla najmłodszych były przygotowane zabawy z animatoremSiłacze mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w ciągnięciu ciągnika

SŁoDko i roDZiNNiE 
nA sKwERzE LEśnym w sKoKowEJ
Skwer leśny w Skokowej przy ul. kwiatowej w sobotę 20 lipca 2019 roku zamienił się w miej-
sce spotkań i integracji społeczności skokowskiej i przybyłych gości, a to wszystko za sprawą  
V Pikniku rodzinnego z wieloma atrakcjami dla każdego. tradycyjnie nie zabrakło meczu piłki 
siatkowej, atrakcji dla najmłodszych oraz konkursu na najlepsze Skokowskie ciasto, którym 
okazało się smakowite dzieło agaty Beszczyńskiej pod nazwą leśne runo. 

w trzecią sobotę lipca miał miejsce Piknik Ro-
dzinny na skwerze leśnym przy ul. Kwiatowej  
w skokowej. na przybyłych czekał szereg atrak-
cji, w tym dla najmłodszych kącik malucha – gry 
i zabawy z Gminnym ośrodkiem Kultury i spor-
tu w Prusicach, mecz piłki siatkowej, konkurs na 
ciasto, konkursy dla dzieci, dmuchańce, prze-
jażdżki traktorem, występ zespołu Trzy dęby  
z Borówka, zabawa taneczna z djem oraz stoi-
sko gastronomiczne z ogródkiem piwnym. 
do konkursu na najlepsze skokowskie ciasto 
zgłoszono 17 pysznych ciast, w tym 15 to wy-
pieki z terenu Gminy Prusice, zaś dwa przepysz-
ne smakołyki z terenu Gminy wiszni małej. 
Jury w składzie: Grzegorz Terebun – wicestaro-
sta Powiatu Trzebnickiego, wanda Bandrowicz 
– wiceprezes stowarzyszenia skokowiak, Anna 
Korzeniowska – sołtys sołectwa skokowa, do-
rota Leń – urząd miejski w Prusicach oraz mi-
rosława szymczyszyn – znawczyni wypieków, 

sołtys Borowa oceniało ciasta według czterech 
kryteriów: oryginalność i kreatywność, walory 
smakowe, estetyka przygotowania oraz sposób 
dekoracji ciasta, a także subiektywne odczucia 
członków komisji po degustacji.
Komisja miała ciężki orzech do zgryzienia, jed-
nak udało wyłonić się najlepsze skokowskie 
ciasto, którym okazało się leśne runo autor-
stwa Agaty Beszczyńskiej ze Skokowej. ii miej-
sce zajął Tort czekoladowy z owocami Jolanty 
Łychońskiej ze Skokowej, zaś iii pyszne Błotne 
Skoki w Skokowej Magdaleny Kwiatkowskiej  
z Malina.
wyróżnienia trafiły do małgorzaty sadłowskiej, 
Edyty Borzęckiej, Edyty Rzepki, Beaty Gaczyń-
skiej, Krystyny wiśniewskiej, Karoliny wiśniew-
skiej, Krystyny Kusztelak, magdaleny Kłysz, 

moniki moskal, Agaty Pawlak i Tomasza Koź-
mińskiego. 
nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczyli: 
wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz 
Terebun, Radni Gminy Prusice ze skokowej: Ar-
tur Bagiński oraz Józef Gruchała, a także pracow-
nik urzędu miejskiego w Prusicach dorota Leń.
organizatorami Pikniku byli: Burmistrz Gminy 
Prusice, Powiat Trzebnicki, Gminny ośrodek 
Kultury i sportu w Prusicach, sołectwo skoko-
wa oraz stowarzyszenie skokowiak, zaś orga-
nizatorami konkursu Burmistrz Gminy Prusice 
igor Bandrowicz, wicestarosta Powiatu Trzebni-
ckiego Grzegorz Terebun, Gminny ośrodek Kul-
tury i sportu w Prusicach, sołectwo skokowa, 
stowarzyszenie sKoKowiAK oraz stowarzysze-
nie LGd Kraina wzgórz Trzebnickich. 

gali, jak zapowiedziała Prezes stowarzyszenia 
będzie starostwo Powiatowe w Trzebnicy.
– Dzisiejsza uroczystość to dla naszej gminy 
szczególne wydarzenie, które mamy zaszczyt 
organizować po raz drugi w historii działalno-
ści stowarzyszenia. Dlatego tym bardziej mam 
ogromną przyjemność gościć Państwa w Gmi-
nie Prusice podczas XI Gali Złote Sowy. Serdecz-
nie gratuluję wszystkim laureatom, ich rodzi-
nom i bliskim, a także gronu pedagogicznemu 
i dyrektorom, jednocześnie licząc na kolejne 
wielkie sukcesy. Gratuluję wyników w nauce, 
zwycięstw w wielu konkursach, zawodach spor-
towych, licznych występów wokalnych, suk-
cesów plastycznych, angażowania się w pracę 
na rzecz szkoły i innych instytucji. Każdy z Was 
otrzymując tytuł Złota Sowa trafia do elity z ob-
szaru edukacji. To nie tylko wielkie wyróżnienie, 

Jury w składzie Grzegorz Terebun – Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego, Wanda Bandrowicz – Wiceprezes Stowarzyszenia 
Skokowiak, Anna Korzeniowska – Sołtys Sołectwa Skokowa, 
Dorota Leń – Urząd Miejski w Prusicach oraz Mirosława 
Szymczyszyn – znawczyni wypieków, sołtys Borowa miało ciężki 
orzech do zgryzienia aby wybrać najlepsze ciasto Do konkursu na Najlepsze Skokowskie Ciasto zgłoszono 17 ciast

Najlepszym ciastem okazało się Leśne Runo autorstwa 
Agaty Beszczyńskiej ze Skokowej

nagrody w konkursie na najlepsze skokowskie 
ciasto ufundowali: Burmistrz Gminy Prusice, 
wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, dyrektor 
Gminnego ośrodka Kultury i sportu w Prusi-
cach, sołtys Anna Korzeniowska, Radni Artur 
Bagiński i Józef Gruchała oraz stowarzyszenie 
LGd Kraina wzgórz Trzebnickich.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe

Impreza na skwerze leśnym w Skokowej każdego roku przyciąga 
zarówno mieszkańców Skokowej, jak i przyjezdnych gości

Na scenie wystąpiła kapela Trzy Dęby z Borówka

Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie ze Starostą Małgorzatą 
Matusiak oraz radną powiatową z terenu Gminy Prusice Joanną 
Wiraszką podziękowali Prezes Stowarzyszenia SOWA Marii Jaskólskiej

Nagrody najlepszym z najlepszych w powiecie trzebnickim 
wręczali m.in. Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak oraz Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz

Podczas gali została przyznana nagroda specjalna „Złota Sowa” 
2019 Powiatu Trzebnickiego Panu Ryszardowi Cymermanowi, 
wieloletniemu wiceprezesowi Stowarzyszenia Oświatowego 
„Sowa” i pomysłodawcy gali Złote Sowy powiatu trzebnickiego

ale i zobowiązanie – mówił Burmistrz igor Ban-
drowicz, dodając – Mam nadzieję, że dzisiejszy 
wieczór dostarczył wszystkim Państwu wielu 
pozytywnych wrażeń i pozostanie na długo we 
wspomnieniach.
szczególnym momentem i dużym zaskocze-
niem była nagroda specjalna zŁoTA sowA 
przyznana panu ryszardowi cymermanowi 
– wieloletniemu wiceprezesowi stowarzysze-
nia oświatowego „sowa” i pomysłodawcy gali 
złote sowy Powiatu Trzebnickiego.
Podczas uroczystości przyznane zostały tytuły 
zŁoTA sowy w następujących kategoriach: ucz-
niowie, nauczyciele-opiekunowie oraz szkoły  
w kategoriach: szkoły podstawowe klasy i-iii, 
szkoły podstawowe klasy iV-Vi, szkoły podsta-
wowe klasy Vii-Vii, gimnazja oraz szkoły po-
nadgimnazjalne. wręczono równie złote sowy 
w kategorii „sportowiec Roku” 2019 Powiatu 
Trzebnickiego – uczeń, nauczyciel, szkoła. 

Uroczystą galę uświetniły występy artystyczne uczniów ze szkół 
Gminy Prusice, w tym dziewczynek tańczących ze szkoły w Skokowej 
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„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”
70-lEciE oSP w PAwŁowiE TrZEBNickim
w sobotę 25 maja 2019 roku  ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie trzebnickim - jed-
nostka, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu sprawności, jest chlubą 
naszej gminy, obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia jednostki. z tej okazji odbyła się uro-
czystość, podczas której poświęcono nowy sztandar, przyznano awanse, wręczono meda-
le za zasługi oraz podziękowano druhom za lata służby mieszkańcom. 

w uroczystościach uczestniczyli m.in. Bur-
mistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz, se-
kretarz Gminy Prusice wiktor Lubieniecki, 
starosta Powiatu Trzebnickiego małgorzata 
matusiak, wicestarosta Powiatu Trzebnickie-
go Grzegorz Terebun, Komendant Powiato-
wy Państwowej straży Pożarnej w Trzebnicy 
Bogusław Brud, prezesi oraz przedstawiciele 
gminnych jednostek ochotniczych straży 
Pożarnych z Pawłowa Trzebnickiego, Kaszyc 
wielkich, skokowej oraz Prusic, przedstawi-
ciele zarządu oddziału Powiatowego związ-
ku ochotniczych straży Pożarnych RP, Radni 
Rady miejskiej w Prusicach, Radni Rady Po-
wiatu Trzebnickiego, Prezesi i dyrektorzy jed-
nostek Gminy Prusice, księża z miejscowych 
parafii, sołtysi i sponsorzy, lokalni przedsię-
biorcy oraz mieszkańcy miejscowości.
uroczyste świętowanie rozpoczęła msza św. 
w kościele parafialnym w Pawłowie Trzebni-
ckim, którą w intencji strażaków odprawili  
ks. Proboszcz Piotr wojciechowski oraz ks. ka-
pelan Kazimierz czuczoła. Po mszy św. dele-
gacje, goście i mieszkańcy prowadzeni przez 
strażacką orkiestrę dętą przemaszerowali na 
teren remizy, gdzie rozpoczęły się oficjalne 
uroczystości. 
drugą część obchodów rozpoczęto od zło-
żenia meldunku dh Romanowi Kasprowiczo-
wi członkowi Prezydium zarządu oddziału 
wojewódzkiego związku ochotniczej straży 
Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej we wroc-
ławiu poprzez podniesienie flagi związku 
osP RP, odegranie hymnu związku osP RP, 
odczytanie aktu nadania, poświęcenie i wrę-

czenie sztandaru strażakom oraz poświęce-
nie remizy.
Kolejnym punktem było wręczenie przyzna-
nych przez Prezydium zarządu oddziału wo-
jewódzkiego związku ochotniczych straży 
Pożarnych RP medali i odznaczeń: 

Złotego medalu „za zasługi dla Pożarni-
ctwa” dla dh Andrzeja Jodłowskiego, 

Brązowych medali „za zasługi dla Pożar-
nictwa” dla dh sebastiana Fajera, dh Jaro-
sława majewskiego, dh mateusza matyja, 
dh Tomasza szczurka, które wręczyli druh 
Roman Kasprowicz – członek Prezydium 
zarządu wojewódzkiego związku ochot-
niczych straży Pożarnych RP oraz druh  
zenon Łodygowski Prezes zarządu od-
działu Powiatowego związku 

odznaki „strażak wzorowy” dla dh Toma-
sza Papiernika i dh Grzegorza Pietrasa, wrę-
czonych przez dh zenona Łodygowskiego 
Prezesa zarządu oddziału Powiatowego 
związku ochotniczych straży Pożarnych 
RP oraz dh sabinę Jankowską sekretarza 
zarządu oddziału Powiatowego.

uchwałą Prezydium zarządu oddziału 
Gminnego zosP RP w Prusicach przy-
znało również odznaki za wysługę lat, 
wręczone przez druha Jarosława majew-
skiego Prezesa zarządu Gminnego zosP 
RP w Prusicach i Burmistrza Gminy Prusice 
igora Bandrowicza:

XX lat
– druh Łukasz Żabiński

X lat
– druh Tomasz Bielecki
– druh Piotr chmielewski
– druh mateusz nowak
– druh Artur Pietruszka
– druh Paweł Rękas 

W uroczystych obchodach 70-lecia OSP w Pawłowie Trzebnickim uczestniczyli zaproszeni gości w tym. m.in. Starosta Powiatu Trzebnickiego 
Małgorzata Matusiak, Wicestarosta Grzegorz Terebun, Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Radna Powiatu Trzebnickiego Joanna Wiraszka

Po zakończonej Mszy delegacje, goście i mieszkańcy prowadzeni 
przez Strażacką Orkiestrę Dętą przemaszerowali na teren remizy, 

gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości Trwa ceremonia podniesienia flagi

Na uroczystość 70-lecia OSP w Pawłowie Trzebnickim 
licznie przybyli mieszkańcy wsi

obchody były doskonałą okazją, aby przypo-
mnieć historię jednostki. według archiwal-
nych dokumentów drużyna straży Pożarnej 
w Pawłowie powstała w 1946 roku. zaś statut 
osP został zgłoszony do rejestracji w 1948 
roku, a potwierdzony przez władze woje-
wódzkie w styczniu 1949 roku. w tym czasie 
jednostka liczyła około 20 osób. Pierwszym 
naczelnikiem osP w Pawłowie Trzebnickim 
był Bronisław Kulej. długo funkcję prezesa 
pełnił władysław nolbert – bardzo aktywny 
działacz, potem Bronisław Andrzejewski, ma-
rek Jodłowski, Ryszard wojdyga. długoletni 
naczelnik to również Łukasz Żabiński i obec-
ny zbigniew ziomek. 
obecnie Pan zbigniew ziomek od kilku ka-
dencji pełni funkcję prezesa, a współpracują 
z nim w zarządzie: Andrzej Jodłowski jako za-
stępca, Jarosław majewski naczelnik, Łukasz 
Żabiński zastępca naczelnika, mateusz maty-
ja skarbnik, Adam Baranowski sekretarz, To-
masz szczurek gospodarz i Piotr Jajko czło-
nek, którzy wspólnie tworzą bardzo zgrany 
zespół.
dziś jednostka osP w Pawłowie Trzebnickim 
liczy 30 członków, z czego 25 osób zostało 
przeszkolonych do udziału w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, dzięki czemu stra-
żacy są gotowi wykonać każdą akcję na czas.  
w 2017 roku wyjeżdżali 31 razy do wypad-
ków i pożarów. najtrudniejsze z nich to pożar 
w Pierwoszowie, Krościnie oraz w Pawłowie.

Podczas apelu padło wiele podziękowań  
i słów uznania za społeczną służbę oraz 
działalność ratowniczą. Życzenia i gratulacje 
na ręce strażaków złożyli m.in. starosta Po-
wiatu Trzebnickiego, dh Roman Kasprowicz 
członek Prezydium zarządu wojewódzkie-
go zosP RP we wrocławiu, Bogusław Brud 
Komendant Powiatowy Państwowej straży 
Pożarnej w Trzebnicy oraz Burmistrz igor 
Bandrowicz. 
– To wielka duma, że wśród mieszkańców 
Gminy Prusice są strażacy. To osoby, na któ-
rych zawsze możemy polegać, gotowe dzia-
łać w chwilach najcięższej próby, nie tylko 
podczas pożarów, ale także podczas walki  
z innymi żywiołami. Strażacy są społeczni-
kami, którzy nie wahają narazić swego życia  
i zdrowia dla dobra innych, aby nieść sku-
teczną pomoc bliźnim, ratować ludzkie życie 
i mienie. Dziękuję za niezmienną wierność 
ideałom humanitarnej służby, dawanie po-
czucia bezpieczeństwa, pasję przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie – podczas pięknego 
Jubileuszu gratulował Burmistrz igor Bandro-
wicz, dodając – Życzę wszystkim strażakom 
satysfakcji z pełnionej misji, zawsze udanych 
akcji i bezpiecznych powrotów do domów.  
A osobiście dla każdego Druha i każdej Druh-
ny – dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności  
i rodzinnego szczęścia opartego na wyrozu-
miałości Waszych najbliższych. 
wszyscy zebrani po zakończeniu części ofi-
cjalnej udali się na poczęstunek – strażacką 
grochówkę, a honorowi goście i strażacy od-
byli jubileuszowe spotkanie podsumowują-
ce w remizie. 

Jednym z elementów uroczystości było poświęcenie i wręczenie 
sztandaru Strażakom

Uroczystość była świetną okazją do wręczenia medali

Przyznano również zasłużonym Strażakom medale

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z druhem 
Jarosławem Majewskim, Prezesem Zarządu Gminnego 

ZOSP RP w Prusicach wręczył odznaki za wysługę lat

V DZiEń mŁyNA SkokowA
18 maja 2019 roku już po raz piąty spotkaliśmy się w młynie Skokowa na Pikniku rodzin-
nym i dniu otwartym młyna. tylko w tym dniu wszyscy uczestnicy i goście mieli wyjątkową 
możliwość poznać tajniki produkcji mąki, zajrzeć w niedostępne zwykle zakamarki i po-
czuć klimat 118 letniego młyna. 

co pół godziny grupa chętnych zwiedzała 
młyn z przewodnikiem poznając jego historię 
i skrywane tajemnice. oprócz zwiedzania or-
ganizatorzy zaplanowali wiele atrakcji w po-
staci m.in. pokazów pieczenia chleba i pizzy, 
prelekcji, warsztatów dla dzieci i dorosłych, 
jarmarku lokalnych produktów i smaków 
Gminy Prusice, kuchni polowych z wyśmieni-
tym domowym jedzeniem czy placu zabaw 
ze strefą kreatywną i niespodziankami! 

dużym powodzeniem cieszyły się również 
przejażdżki konne oraz urządzenie do ręcz-
nego mielenia zboża – żarna. zarówno dzieci 
jak i rodzice chętnie spacerowali i odpoczy-
wali w zielonych zakątkach parku przy mły-
nie. 

Sporym zainteresowaniem wśród uczestników Dni Otwartych  
w Młynie Skokowa cieszyły się pokazy pieczenia pizzy Gościnnie na Dniu Młyna w Skokowej wystąpił Zespół Ludowy Strupinianie

Na najmłodszych czekał szereg atrakcji

Na przybyłych czekały lokalne produkty i Smaki Gminy Prusice

Chętnie i dzieci i dorośli uczestniczyli w warsztatach 
z dekoracji pierniczków

Dni Młyna w Skokowej przyciągnęły tłumy 

wArSZTATy Z PiErwSZEj Pomocy 
w GmiNiE PruSicE już ZA NAmi
Sołectwo Prusice na czele z sołtys marzeną Szustak zapoczątkowało warsztaty z pierw-
szej pomocy w gminie Prusice. Spotkanie odbyło się w czwartek 13 czerwca 2019 roku, 
zaś kolejne spotkania dla mieszkańców z gminy Prusice odbyły się w Pawłowie trzebni-
ckim i w górowej. zajęcia zostały poprowadzone przez doświadczonego fachowca macie-
ja ostrowskiego z Sample – Szkolenia medyczne. 

uczestnicy warsztatów z pierwszej pomocy 
mogli poznać zasady pierwszej pomocy nie 
tylko w teorii, ale przede wszystkim w prak-

PRUSICZANIE NA WARSZTATACH 
ARTYSTYCZNYCH W KROŚNICACH

Dzieci chętnie wykazywały się swoim talentem artystycznym

w Krośnicach od 22 lipca do 26 lipca 2019 
roku trwały warsztaty artystyczne, na któ-
rych przebywała grupa dzieci z terenu 
Gminy Prusice z inicjatywy Burmistrza igo-
ra Bandrowicza przy współpracy ze stowa-
rzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji 
wrocławskiej. 
Podczas zajęć młodzież doskonaliła swoje 
malarskie talenty, wykonywała wspaniałe 
prace artystyczne i uczestniczyła w szeregu 
zajęć, spotkań i przygotowanych wycieczek. 

Podczas zajęć w Multitece w Prusicach uczestnicy poznawali pierwszą pomoc nie tylko w teorii ale również w praktyce

tyce, co cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem wśród najmłodszych i tych starszych 
mieszkańców Gminy Prusice. 

warsztaty z pierwszej pomocy odbyły się 
w ramach projektu Fio Bezpiecznie żyć  
w Krainie wzgórz Trzebnickich realizowane-
go przez stowarzyszenie LGd Kraina wzgórz 
Trzebnickich w partnerstwie z samorządami, 
w tym z Gminą Prusice. 

W zajęciach w Pawłowie Trzebnickim uczestniczyły również 
i dzieci i młodzież

Pierwsza pomoc w terenie... tak było na warsztatach w Górowej
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DZiEci wESoŁo wyBiEGŁy ZE SZkoŁy! 
19 czerwca br. wszyscy uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy oświaty obcho-
dzili święto. Był to dzień na podsumowanie całego roku szkolnego - przede wszystkim licz-
nych sukcesów i powodów do dumy. 

Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz 
oraz sekretarz Gminy Prusice wiktor Lubie-
niecki uczestniczyli w akademiach z okazji 
zakończenia roku szkolnego w gminnych 
szkołach Podstawowych, przekazując gratu-
lacje oraz upominki w formie okolicznościo-
wych bonów prezentowych dla najzdolniej-
szych uczniów z wysoką średnią. 

– Gratuluję Wam zdobytej wiedzy i osiągnięć. 
Cieszę się, że mogłem z Wami spędzić dziś te 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego to był czas na podsumowanie całego roku szkolnego 2018/2019
Burmistrz Igor Bandrowicz złożył wszystkim uczniom gratulacje

Najlepsi uczniowie za swoje sukcesy naukowe i osiągnięcia  
w konkursach otrzymali nagrody

W Szkole Podstawowej w Piotrkowicach uczniowie żegnali 
rok szkolny, a witali wakacje na świeżym powietrzu Najlepszych w Piotrkowicach nagrodził Burmistrz Igor Bandrowicz

ucZNiowiE wyBrAli SZEryfÓw PrAw DZiEckA
w środę, 11 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Prusicach odbyła się gala wręczenia 
„gwiazd SzerYFa Praw dzieci” oraz ii edycja konkursu mam talent.

„GwiAzdA szERyFA PRAw dziEcKA” to pre-
stiżowe odznaczenia, ustanowione przez 
unicEF, przyznawane tym dorosłym, którzy 
podejmują szczególne inicjatywy na rzecz 
dzieci i są najbardziej zaangażowani w pro-
pagowanie i ochronę ich praw. To wyróżnie-
nie ma szczególną wartość, bo jest przyzna-
ne przez młodzież, która sama zdecydowała, 
kto najbardziej dba o jej interesy. Laureatów 
nagrody wybrali wszyscy uczniowie poprzez 
głosowanie przeprowadzone przez samo-
rząd uczniowski. 
Gwiazdy przyznano w ramach projektu 
unicEF Polska z okazji 30. rocznicy uchwale-
nia „Konwencji o Prawach dziecka”. 

uczniowie uczestnicząc w projekcie „szKo-
ŁA z PRAwAmi dziEcKA” pod patronatem 
unicEF, w ramach jubileuszowego projektu 
poznawania Konwencji, wzięli udział w cyklu 
lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. 
w oparciu o specjalnie opracowane materia-
ły edukacyjne dowiedzieli się między innymi 
czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszcze-
gólne zapisy Konwencji i gdzie szukać pomo-
cy w sytuacji, gdy ich prawa są łamane. 

w tym wyjątkowym dniu wyróżnione zostały 
„GwiAzdą szERyFA PRAw dziEci” najbar-
dziej zaangażowani przedstawiciele lokal-
nej społeczności, którzy w codziennej pracy 

Burmistrz Igor Bandrowicz został nagrodzony odznaczeniem – Gwiazdą Szeryfa Praw Dzieci

Wśród gwiazd Szeryfa znaleźli się: Marian Radzik, Igor Bandrowicz, 
Piotr Grela, Magdalena Mazurczak oraz Kamil Szydełko

W konkursie Mam Talent najlepsi z najlepszych okazali się 
Klaudia Gryz, Nina Świlak oraz Emilia Zarzecka

wyjątkowe chwile i przekazać najzdolniej-
szym uczniom symboliczne upominki. Mam 
nadzieję, że zasłużone wakacje przyniosą 
odpoczynek, pozwolą na zebranie sił i zapa-
łu do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami 
w nowym roku szkolnym – mówił Burmistrz 
igor Bandrowicz. 

Już za kilka dni wakacje dobiegną końca, i już 
2 września usłyszymy w murach szkolnych 
ponownie dzwonek zapraszający na lekcje.

działają na rzecz najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy:
1. igor bandrowicz – Burmistrz Gminy Prusice
2. piotr grela – Trener mKs orzeł Prusice
3. magdalena mazurczak – drużynowa 579 
wielopoziomowej drużyny Harcerskiej Ła-
twopalni
4. marian radzik – Aktywny działacz stowa-
rzyszenia miłośników ziemi Prusickiej, Pasjo-
nat Historii
5. Kamil szydełko – Radny Rady miejskiej  
w Prusicach, Trener seniorów LKs dolpasz 
skokowa, Trener sparta wszemirów, dj
– O prawach dziecka należy mówić nie tylko  
w kontekście ich naruszania, ale równie istot-
ne jest promowanie pozytywnych wzorców 
do naśladowania w niej zawartych. Dzięki 
takim dorosłym jak SZERYFOWIE PRAW DZIE-
CKA, dzieci mogą rozwijać swoje skrzydła. 
Dziękujemy za inicjatywy, zaangażowanie 
i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć 
– w imieniu wszystkich uczniów podzięko-
wania przekazali ich przedstawiciele nikola 
i Patryk.
w drugiej części gali odbył się konkurs „mam 
Talent”, w którym zdolni, utalentowani, mło-
dzi ludzie prezentowali publiczności swoje 
zainteresowania, pasje i wyjątkowe umiejęt-
ności. 
wszystkie występy były fantastyczne i zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami. Jury 
musiało podjąć niezwykle trudną decyzję. 
odkrywanie talentów to fascynująca przy-
goda i wspaniała zabawa. Prawdą okazało 

się stwierdzenie, że w każdym człowieku 
drzemie jakiś ukryty talent – trzeba go tylko 
w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęg-
nować.
serca i głosy jury zdobyli: i miejsce – Klau-
dia gryz, ii miejsce – nina świlaK oraz iii 
miejsce – emilia zarzecKa
Po raz kolejny okazało się, że szkoła Podsta-
wowa im. H. sienkiewicza w Prusicach jest 
KuŹnią TALEnTów. serdecznie gratulujemy 
laureatkom i życzymy dalszych sukcesów  
i rozwoju talentów wszystkim uczestnikom.

GmiNA PruSicE DZiEciom 
czyLi ciEKAwE wAKAcJE w PRusicAcH
wakacje to czas odpoczynku, zabawy, przygód i podróży. dla dzieci i młodzieży, którzy 
wolny czas spędzali w mieście gminna Biblioteka Publiczna multitek@ oraz gminny ośro-
dek kultury i Sportu w Prusicach zadbali o jego uatrakcyjnienie. 

Przez cały lipiec trwały zajęcia plastyczne  
w ramach wakacyjnego Klubu Artysty. odkry-
to kilka wyjątkowych talentów przy pracach 
nad plastelinowymi zwierzętami, kreatywny-
mi zakładkami do książek czy kombinacjach 
przy drzewach z guzików! 
doskonale radzili sobie również uczestnicy 
warsztatów kulinarnych z owocowymi inspi-
racjami czy młodzi pisarze podczas tworze-
nia komiksów na warsztatach czytelniczych. 
okazało się również, że w gry planszowe, klo-
cki lego i kalambury uczestnicy zajęć grają na 
poziomie mistrzowskim! Podsumowaniem 
wakacji w multitece był piknik z książką.
natomiast przez cały sierpień na Prusickim 
Rynku w piątkowe popołudnia odbywały 
się spotkania pod hasłem „Gmina Prusice 
dzieciom” prowadzone przez animatorów 
z Gminnego ośrodka Kultury i sportu. Już  
w najbliższy piątek będzie miało miejsce za-
kończenie wakacji. 

na najmłodszych czekają również dmucha-
ne zamki i zjeżdżalnie, animacje i kreatywne 
zabawy rozwijające zdolności i pasje uczest-
ników. w tym czasie rodziców i opiekunów 
zapraszamy na chwilę relaksu przy kawie  
w Kawiarence pod Trzema wieżami.

Na Rynku w Prusicach na najmłodszych podczas akcji „Gmina Prusice Dzieciom” czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie

Jednym z kreatywnych zajęć było stworzenie ściany obrazów 
wokół ogródka Kawiarenki

Nie zabrakło zabaw z chustą W Multitece odbywały się warsztaty kulinarne z owocami

Młodzi pisarze podczas tworzenia komiksów na warsztatach czytelniczych

Odkryto kilka wyjątkowych talentów przy pracach 
nad plastelinowymi zwierzętami

Młodzi mieszkańcy Prusic chętnie wykazywali się 
podczas warsztatów swoimi talentami
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mkS Euro-SySTEm orZEŁ PruSicE 
z PucHAREm BuRmisTRzA 

Gminy PRusicE w PiŁKę noŻną!
w sobotnie popołudnie 10 sierpnia 2019 roku na boisku w krościnie wielkiej odbyły się 
rozgrywki piłkarskie między drużynami, które odniosły sukcesy w piątkowych meczach 
eliminacyjnych w Skokowej i w Prusicach w ramach Pucharu Burmistrza gminy Prusice 
igora Bandrowicza w piłkę nożną. najlepsi okazali się piłkarze mkS euro-System orzeł 
Prusice, zaś na 2. miejscu znalazła się drużyna Sparta wszemirów, a najniższe podium 
przypadło gospodarzom czyli kS krościna wielka. tuż za podium znaleźli się piłkarze  
z kS Piotrkowice. 

w tegorocznej edycji Pucharu Burmistrza 
Gminy Prusice igora Bandrowicza w piłkę 
nożną wzięło udział w sumie 8 drużyn: mKs 
Euro-system orzeł Prusice, Bresna Brzeźno, 
sparta wszemirów, Błękitni Pawłów Trzebni-
cki, LKs dolpasz skokowa, LKs dolpasz sko-
kowa oLdBoy’s, Ks Krościna wielka oraz Ks 
Piotrkowice. Pierwsze cztery drużyny zmie-
rzyły się w piątek 9 sierpnia podczas meczy 
eliminacyjnych na stadionie w Prusicach, zaś 
pozostałe cztery w tym samym czasie na sta-
dionie w skokowej. Po rozegranych meczach 
okazało się, że do rozgrywek finałowych  
z grupy A awansują: mKs Euro-system orzeł 
Prusice oraz sparta wszemirów, zaś z grupy B 
– Ks Krościna wielka oraz Ks Piotrkowice. 

Gospodarzami meczy finałowych była dru-
żyna Ks Krościna wielka, zdobywcy zeszło-
rocznego Pucharu Burmistrza. Rozgrywki 
finałowe trwały po 20 minut. w pierwszym 
spotkaniu zmierzyli się Ks Krościna wiel-
ka – sparta wszemirów, kończąc wynikiem 
1:1. drugie spotkanie meczowe to iV ligowy 
orzeł Prusice oraz Ks Piotrkowice. mecz za-
kończył się wynikiem 2:1 dla Prusic. w meczu 
o 3. miejsce stanęły naprzeciwko drużyny  
z Krościny wielkiej i Piotrkowic, gdzie gospo-
darze pokonali gości wynikiem 3:1.

Tegoroczny Puchar Burmistrza w Piłkę Nożną trafił do MKS EURO-SYSTEM Orzeł Prusice

Finał rozegrał się pomiędzy drużynami mKs 
Euro-system orzeł Prusice, a spartą wszemi-
rów. mecz zakończył się wynikiem 5:0 dla pił-
karzy z Prusic, którzy tym samym zdobyli te-
goroczny Puchar Burmistrza Gminy Prusice. 
2. miejsce przypadło drużynie ze wszemiro-
wa, zaś 3 dla gospodarzy z Krościny wielkiej. 

Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn, 
strzelca i bramkarza wręczyli Burmistrz igor 
Bandrowicz oraz dyrektor Gminnego ośrod-
ka Kultury i sportu w Prusicach Paweł Grzyb. 

Gospodarze Finału i zwycięzcy zeszłorocznego Pucharu Burmistrza 
– drużyna KS Krościna Wielka zajęła w tym roku najniższe podium

wizyta studyjna na Pomorze zachodnie to 
była doskonała okazja do wymiany doświad-
czeń i ciekawych dyskusji, jak również zapo-
znania się ze stosowanymi tam rozwiązania-
mi technicznymi.
spotkania, dyskusje i rozmowy, inspiracje 
i bardzo aktywnie spędzony czas przede 
wszystkim podczas objazdu tras po dawnej 
linii kolejowej Godków-siekierki oraz znaną 
oder-neisse Radweg po stronie niemieckiej.
szczególnie cenne było spotkanie z burmi-
strzami gmin moryń i cedynia – Józefem 
Piątkiem i Adamem sperzyńskim, jak również 
pracownikami urzędu marszałkowskiego  
którzy byli otwarci na pytania i towarzyszyli 
nam podczas poznawania zachodniopomor-
skich rozwiązań i tras rowerowych. 

juNiorZy mkS orŁA PruSicE 
misTRzAmi oKRęGowEJ LiGi 

JunioRA mŁodszEGo 
w sobotę 9 czerwca 2019 roku podczas 
meczu prusiccy Juniorzy na własnym sta-
dionie przed własną publicznością wygrali 
ze Sportingiem wrocław wynikiem 10:1  
i awansowali do ligi dolnośląskiej Junio-
rów. równy rok po awansie Seniorów do  
iV ligi przyszedł czas na kolejny sukces. 
Tak ogromny sukces to ciężka praca wielu 
osób, więc słowa uznania należą się zarówno 
dla całego zarządu Klubu mKs orzeł Euro-
system Prusice, jak i Trenera oraz wszystkich 
młodych zawodników. 
– Dziękuję Wam za „ciężką pracę” na boisku 
i poza nim, za zaangażowanie w kształtowa-
niu sportowych postaw oraz za doskonałą 
promocję Gminy Prusice – Gminy sprzyjają-
cej sportowcom i Gminy inwestującej w sport 
– podkreślał Burmistrz igor Bandrowicz, po 
zwycięskim sukcesie piłkarzy dodając: – Ży-
czę Wam wszystkim dalszych sukcesów spor-
towych i wspinania się po kolejnych szczebel-
kach lig piłkarskich, efektywnej współpracy, 
pomyślności i realizacji wszystkich ambit-
nych planów oraz niesłabnącego entuzja-
zmu do dalszego działania.

Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Sebastian Trojan mieli okazję przejechać rowerem przez Pomorze Zachodnie w ramach wizyty studyjnej 
zorganizowanej przez Dolnośląską Krainę Rowerową

Podczas wizyty studyjnej miała miejsce wycieczka rowerowa po dawnej linii kolejowej Godków-Siekierki
Przejechano również trasę rowerową Oder - Neisse Radweg 
po stronie niemieckiej

rowErEm PrZEZ PomorZE ZAchoDNiE
Przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia dolnośląska kraina 
rowerowa, w tym Burmistrz igor Bandrowicz i pracownik urzędu miejskiego w Prusicach 
zajmujący się budową ścieżek rowerowych Sebastian trojan odwiedzili Pomorze zachod-
nie – lidera budowy dróg rowerowych w Polsce, w celu poznania dobrych – rowerowych 
praktyk. 

Uczestnicy wizyty studyjnej poznawali ciekawe zakątki rowerowe

Juniorzy MKS Orła Prusice zostali Mistrzami 
Okręgowej Ligi Juniora Młodszego 

wszystkich zarówno miłośników, jak i amatorów sportu zapraszamy  
do zapoznania się i skorzystania z oferty oraz zajęć grupowych 

PruSickiEGo cENTrum fiTNESS.  
dużą zaletą jest różnorodność proponowanych zajęć prowadzonych  
na różnych poziomach intensywności, dopasowanych do wymagań  
i możliwości uczestników. dlatego też każdy znajdzie coś dla siebie  

– od wyciszających zajęć z jogi, przez energetyczną tabatę,  
kształtowanie sylwetki podczas tańca czy indor cycling! 

Polecamy również zadbać o kondycję i rozwój zainteresowań  
najmłodszych – zapisy na zajęcia dla dzieci rozpoczną się 2 września  

w recepcji PcF, a grafik zajęć przedstawiony zostanie wkrótce na stronie 
internetowej oraz profilu PcF na Facebooku. 

Jednocześnie przypominamy o całorocznym działaniu SiŁowNi  
wyposażonej w profesjonalne urządzenia do ćwiczeń, jak również  
ofercie wyPożycZAlNi rowErÓw zaopatrzonej w różnorodne  

rodzaje rowerów dostosowane do upodobań użytkowników 
 dla dzieci i dorosłych. 




