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Miło nam poinformować, że podczas Kongresu Perły Samorządu 2021 w środę 12 maja 2021 roku 
na uroczystej gali ogłoszenia wyników Rankingu Perły Samorządu 2021 w Gdyni przekazano wspa-
niałe wiadomości dla naszej Gminy.  Burmistrz Igor Bandrowicz okazał się Najlepszym Włodarzem 
w kategorii gmin miejsko – wiejskich zajmując 1. Miejsce w Polsce, zaś samorząd prusicki znalazł 
się w „10” najlepszych gmin miejsko – wiejskich w Polsce zajmując 9. miejsce

MAMY TO! TYTUŁ NAJLEPSZEGO WŁODARZA 
GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH W POLSCE! 

W PRUSICACH BĘDZIE BEZPIECZNIEJ!

PONAD 3 MLN ZŁ 
NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

NOWE MIEJSCA REKREACJI
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nasze social media

nasze serwisy:

facebook.com
/gminaprusice

instagram.com
/gminaprusice

youtube.com
/UGPrusice

tweeter.com
/Gmina_Prusice
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Nadszedł czas na długo oczekiwane inwestycje powiatowe w samych Prusicach. Jeszcze w czerw-
cu rozpocznie się kompleksowa przebudowa ulicy Żmigrodzkiej. Następnie nastąpi również poprawa 
bezpieczeństwa na ul. Wrocławskiej w Prusicach, gdzie planowana jest istotna zmiana w organizacji 
ruchu, a to wszystko w trosce o zdrowie, życie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Prusice. 
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KIEDY DZIECKO SIĘ ŚMIEJE – ŚMIEJE SIĘ CAŁY 
ŚWIAT! DZIEŃ DZIECKA W GMINIE PRUSICE

4 MLN ZŁ NA BUDOWĘ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W SKOKOWEJ
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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 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.

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.

URZĄD MIEJSKI W PRUSICACH  
Rynek 1, 55-110 Prusice

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

SEKRETARZ GMINY PRUSICE  
Wiktor Lubieniecki tel. wew. 65; w.lubieniecki@prusice.pl

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA   
Robert Adach tel. wew. 60, 61, r.adach@prusice.pl 

REFERAT ORGANIZACYJNY

• SEKRETARIAT
Danuta Seredyńska wew. 60; prusice@prusice.pl
Klaudia Tarnowska wew. 61; prusice@prusice.pl

• BIURO RADY
Daniela Bacańska wew. 55; d.bacanska@prusice.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO
Alicja Woźniak wew.58; a.wozniak@prusice.pl
Dorota Karkosz wew.58; d.karkosz@prusice.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Dorota Karkosz wew. 56; d.karkosz@prusice.pl

SKARBNIK GMINY PRUSICE
Jacek Ryński wew. 45; j.rynski@prusice.pl

REFERAT BUDŻETU I OPŁAT LOKALNYCH
Barbara Piotrowska wew. 89; b.piotrowska@prusice.pl
Magdalena Książek wew.53; m.ksiazek@prusice.pl
Aleksandra Kiepul wew. 53; a.kiepul@prusice.pl
Agnieszka Kaim wew. 53; a.kaim@prusice.pl
Patrycja Szustak wew. 44; p.szustak@prusice.pl
Iwona Miszczuk wew.44: i.miszczuk@prusice.pl

• PODATKI
Iwona Sowa wew. 71; i.sowa@prusice.pl
Katarzyna Ciesielska wew. 72; k.ciesielska@prusice.pl
Paulina Popowicz wew. 88; p.wojtyra@prusice.pl
Monika Malcharek wew.88; m.malcharek@prusice.pl 

• OŚWIATA
Barbara Krzyżak wew. 43; b.krzyzak@prusice.pl
Alicja Hady wew. 51; a.hady@prusice.pl
Anna Radota wew. 51; a.radota@prusice.pl

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Mirosław Janicki wew. 52; m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota wew. 52, m.slota@prusice.pl

GOSPODARKA KOMUNALNO-MIESZKANIOWA
Krystyna Lis wew. 50; k.lis@prusice.pl

ROLNICTWO I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Adela Socha wew. 42; a.socha@prusice.pl
Przemysław Burchacki wew. 55; p.burchacki@prusice.pl 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Anna Cieśla wew. 54; a.ciesla@prusice.pl
Mateusz Wojda wew. 54; m.wojda@prusice.pl
Piotr Michałowski wew. 54; p.michalowski@prusice.pl 

BUDOWNICTWO I INWESTYCJE
Sebastian Trojan wew. 37; s.trojan@prusice.pl
Klaudia Przywecka wew. 87; k.dabek@prusice.pl

INWESTYCJE KUBATUROWE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Agnieszka Szot wew. 43; a.szot@prusice.pl
Kamila Borowiecka wew. 38; k.borowiecka@prusice.pl
Jacek Jaskuła wew. 87; j.jaskula@prusice.pl

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Dorota Leń wew. 86; d.len@prusice.pl 
Adam Jaśnikowski wew. 86, 38; a.jasnikowski@prusice.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Kamil Leśniak wew. 47; k.lesniak@prusice.pl
Karolina Szachniewicz - Smaczyńska wew. 36;  
  k.szachniewicz@prusice.pl
Dorota Muszczak wew. 82; d.muszczak@prusice.pl

INFORMATOR GMINY PRUSICE WAŻNE TELEFONY

Poniedziałek  7:30-15:30
Wtorek  7:30-15:30
Środa  7:30-17:30
Czwartek  7:30-15:30
Piątek  7:30-15:30

Godziny 
otwarcia: 

PROMOCJA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA
Joanna Sroga wew. 38; j.sroga@prusice.pl
promocja@prusice.pl 

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

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

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB STARSZYCH  
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Maksymilian Szary wew. 38; m.szary@prusice.pl

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ LEKOWYCH
Jolanta Guzik, 71 312 50 97, w. 54 profilaktyka@prusice.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRUSICACH  ul. Jana Pawła II 7,
tel. 71 312 63 10; gokis@prusice.pl 
• Dyrektor Joanna Sroga wew. 23;  j.sroga@prusice.pl

PRUSICKIE CENTRUM FITNESS  ul. Żmigrodzka 43, telefon: 71 740 00 58; fitness@prusice.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRUSICACH MULTITEKA  
ul. Żmigrodzka 43, tel. 505 378 212; gbpprusice@poczta.onet.pl
• Dyrektor Monika Stankiewicz; m.stankiewicz@prusice.pl 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH  
ul. Powstańców Śląskich 17, tel.  71 312 50 97; mgopsprusice@poczta.onet.pl
• Kierownik Joanna Wiraszka

PRUSICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PROEKO SP. Z O. O. 
ul. Kolejowa 3, telefon: 71 312 62 28; proeko@prusice.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGOWY ZWIĄZKU GMIN BYCHOWO W PRUSICACH  
ul. Kolejowa 30; telefon /fax biuro 71 312 54 50; wodociagi@wodociagiprusice.pl

PRUSICKIE CENTRUM MEDYCZNE  ul. Żmigrodzka 22, tel. 71 306 70 30

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DIAMED”  
ul. Prusicka 22A Skokowa; telefon: 71 312 65 99

POSTERUNEK POLICJI W PRUSICACH  ul. Kolejowa 8
telefon: 71 388 82 90, 71 312 62 77, 997, 112

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSICACH 
ul. Żmigrodzka 43; tel. 71 312 6211; sekretariat@spprusice.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOKOWEJ 
ul. Wrocławska 9, tel. 71 312 65 13; skokowasp@gmail.com

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKOWICACH
Piotrkowice 19, tel. 71 312 65 42; sppiotrkowice19@wp.pl

SZKOŁY
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DROGIE MIESZKANKI I DRODZY MIESZKAŃCY GMINY PRUSICE 

Z pozdrowieniami
Burmistrz Gminy Prusice

Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny w tym roku numer na-
szego kwartalnika - Gazety Społeczności Prusickiej „Prusice24”. Nowością na łamach 
naszej gazety jest zaproszenie Państwa Naszych Mieszkańców poprzez koncepcje i 
wizualizacje zagospodarowania Rynku w Prusicach widzianego oczami studentów  
architektury do debaty nad Jego przyszłością. 

Za nami kilka miesięcy 2021 roku, a kolejne miesiące przed nami. Cały czas wiele się 
w naszej Gminie dzieje, cały czas działamy, rozpoczynamy nowe projekty, realizujemy 
nowe zadania i oczywiście inwestujemy, o czym można przeczytać na łamach aktual-
nego numeru. 

Jeszcze w kwietniu pozyskaliśmy 4 mln zł na budowę Szkoły Podstawowej w Skoko-
wej, następnie nasi strażacy dostali promesę na wóz bojowy dla OSP Pawłów Trzeb-
nicki, a dokładnie przed chwilą napłynęły do nas doskonałe wiadomości z Minister-
stwa o otrzymaniu 100 % dofinansowania w wysokości ponad 3 mln zł na Utworzenie 
Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice. 

Na terenie Prusic trwają intensywne prace nad budową światowej inwestycji, fabry-
ki Firmy GTHR, o której można przeczytać w wywiadzie z przedstawicielami firmy. 

Nie zwalniamy tempa pod względem inwestycyjnym, otworzyliśmy nowy plac zabaw 
w Dębnicy, kończymy plac zabaw w Krościnie Wielkiej, trwają prace wykończenio-
we przy Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego w Skokowej, podpisaliśmy umowy 
z Wykonawcą i przekazaliśmy plac budowy Lokalnych Centrów Kultury w Krościnie 
Małej oraz w Borowie. Na terenie Gminy Prusice realizowane są i w najbliższym cza-
sie będą inwestycje drogowe we współpracy z Powiatem Trzebnickim, w Prusicach, 
Piotrkowicach i Ligocie Strupińskiej. W tym roku czeka nasz jeszcze szereg inwestycji 
i tych dużych i tych mniejszych w poszczególnych miejscowościach, gdzie na niektóre 
mieszkańcy przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego. W naszej Gminie nie zabraknie 
również zasięgu, a to za sprawą 31 punktów dostępu do sieci bezprzewodowej WIFI. 

Cały czas działamy na wysokich obrotach. Realizujemy rozpoczęte projekty, uczestni-
czymy w projekcie międzynarodowym dotyczącym czystej energii, opracowujemy Plan 
Zrównoważonej Mobilności, walczymy o nowe trasy i ścieżki rowerowe w naszej Gminie, 
został rozstrzygnięty nabór na wymianę pieców, gdzie walczymy o dodatkowe środki dla 
Państwa. Pomagamy Mieszkańcom składać wnioski w ramach Programu Czyste Powie-
trze, gdyż nam wszystkim zależy abyśmy oddychali świeżym powietrzem. Prowadzimy 
szereg działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. 

Nasza praca i rozwój naszej Gminy po raz kolejny został zauważony w Rankingu Perły Sa-
morządu 2021, gdzie jako Burmistrz zostałem Najlepszym Włodarzem, zajmując 1. Miej-
sce w Polsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich, zaś samorząd prusicki znalazł się po 
raz kolejny w najlepszej „10”, zajmując 9. Miejsce w Polsce. 

Mam nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa znajdzie coś dla 
siebie. Zapraszam WSZYSTKICH zainteresowanych do współpracy i wspólnego tworze-
nia naszej gazety, w tym Radnych i Sołtysów Gminy Prusice. Jesteśmy otwarci na wszel-
kie uwagi i sugestie. Życzę miłej lektury!

Z OSTATNIEJ CHWILI … MAMY TO! 
PONAD 3 MLN ZŁ NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE PRUSICE
Miło nam poinformować, że projekt Gminy Prusice złożony w kwietniu 2020 roku do Mi-
nisterstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia cen-
trów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” - typ 1b z Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój otrzymał 100% dofinansowanie w wysokości 
3 054 687,50 zł na zadanie „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice”. 

- W ramach pozyskanego dofinansowanie zapla-
nowano przeniesienie i przekształcenie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach 
w Centrum Usług Społecznych, a także zwięk-
-szenie dostępu do zintegrowanych usług spo-
łecznych oraz realizacji usług społecznych dla 
mieszkańców Gminy Prusice – informuje Bur-
mistrz Igor Bandrowicz, dodając: Centrum Usług 
Społecznych w Prusicach powstanie w budynku 
Senior – Wigor przy ul. Żmigrodzkiej na II piętrze 
i strychu. 
W ramach projektu będzie realizowany szereg 
działań, w tym m.in. zostaną przeprowadzone 

prace adaptacyjne dotyczące nowej siedziby 
CUS oraz zakup wyposażenia, a także działa-
nia miękkie, takiej jak: opracowanie i przed-
stawienie Radzie Programowej dokumentu pn. 
Plan Wdrażania CUS, poradnictwo prawne, po-
radnictwo psychologiczne - wsparcie grupowe  
i indywidualne, będzie realizowana usługa me-
diatora rodzinnego i asystenta rodziny, a tak-
że usługi sąsiedzkie oraz usługi opiekuńcze,  
w tym opiekuńcze specjalistyczne. Projekt bę-
dzie realizowany od lipca 2021 roku do końca 
października 2023 roku. 
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Z rąk Posła na Sejm RP Pawła Hreniaka promesę odebrali Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki  
oraz Naczelnik OSP w Pawłowie Trzebnickim Jarosław Majewski

Starania strażaków o nowe auto zostały docenione 
dzięki doskonałej współpracy z KPPSP w Trzebnicy 

st. bryg. Rafałem Przybylokiem oraz  Zastępcą 
Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  

st. bryg. mgr inż. Bogusławem Brudem

MAMY TO! TYTUŁ NAJLEPSZEGO WŁODARZA GMIN 
MIEJSKO-WIEJSKICH W POLSCE DLA IGORA BANDROWICZA!

Miło nam poinformować, że podczas Kongresu Perły Samorządu 2021 w środę 12 maja 2021 roku na uroczystej gali 
ogłoszenia wyników Rankingu Perły Samorządu 2021 w Gdyni przekazano wspaniałe wiadomości dla naszej Gminy.  
Burmistrz Igor Bandrowicz okazał się Najlepszym Włodarzem w kategorii gmin miejsko – wiejskich zajmując 1. Miejsce 
w Polsce, zaś samorząd prusicki znalazł się w „10” najlepszych gmin miejsko – wiejskich w Polsce zajmując 9. miejsce

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas uroczystej Gali łączył się ze studiem w Gdyni

Dziennik Gazeta Prawna już po raz dziewią-
ty rozstrzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły 
Samorządu”, który jest bezpłatnym, rzetel-
nym i merytorycznym Rankingiem ocenia-
jącym działania samorządów i ich włodarzy. 
Redakcja gazety wskazała najlepsze sa-
morządy i najlepszych włodarzy w pięciu 
kategoriach: gmina do 5 tys. mieszkańców 
(nowa kategoria), gmina wiejska powyżej  
5 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska 
powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina miejska 
do 100 tys. mieszkańców oraz gmina miej-
ska powyżej 100 tys. mieszkańców.  Warto 
podkreślić, że Ranking Gazety Prawnej to 
rzetelny plebiscyt, w którym zwycięzcy wy-
łaniani są na podstawie wypełnianych an-
kiet i analizy ekspertów.
Podczas oceny kapituła opierała się na da-
nych przesłanych przez samorządy w formie 
uzupełnionej ankiety elektronicznej odpo-
wiadając na pytania otwarte i zamknięte 
z wcześniej przyjętymi kryteriami, a także 
na podstawie danych uzyskanych z Mini-
sterstw. 
W kategorii najlepszy włodarz oceniano 
trzy aspekty: „Włodarz – reprezentant gmi-
ny i jej mieszkańców”, „Włodarz – zarządza-
jący urzędem i prowadzący politykę gminy” 
oraz „Włodarz - zaangażowany lider spo-
łeczności”. 
Natomiast w kategorii najlepsza gmina sa-
morządy musiały udzielić odpowiedzi na 
zagadnienia z zakresu: finansów, gospo-
darki, działań w trakcie pandemii COVID-19, 
inwestorów, inwestycji, zdrowia, środków 
unijnych, cyfryzacji, ochrony środowiska 
oraz poprawy jakości powietrza. 
- Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od 
ich wielkości, zamożności czy położenia 
geograficznego realizują te same, wyzna-
czone przez prawo, zadania i obowiązki 
względem społeczności lokalnych. Miano 
Perły Samorządu powinny nosić te spośród 
nich, które wyróżniają się w sposób szcze-
gólny poprzez realizację tych zadań na po-
ziomie wyższym, bardziej zaawansowanym 
i kompleksowym niż pozostali – podkreślają 
Organizatorzy Plebiscytu.

Najlepszy wśród Najlepszych
Kolejny rok z rzędu Gmina Prusice znalazła 
się w najlepszej „10” w obu kategoriach Naj-
lepsza Gmina i Najlepszy Włodarz. W tym 
roku Burmistrz Igor Bandrowicz okazał się 
najlepszym z najlepszych pokonując Jac-
ka Zbigniewa Lipińskiego z Aleksandrowa 
Łódzkiego oraz Krzysztofa Chacińskiego 
z Radzymina. Dodatkowo włodarz Prusic 
wśród najlepszych znalazł się w gronie koło: 
wójta Marcina Skonieczki z Płużnicy, wójta 
Krzysztofa Harmacińskiego z Iławy, prezy-
denta Jarosława Górczyńskiego z Ostrowca 
Świętokrzyskiego oraz Prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka z Poznania i Prezydenta Woj-
ciecha Szczurka z Gdyni.
Prusice jako samorząd zajęły 9. Miejsce 
znajdując się w gronie najlepszej „10” w Pol-
sce tak jak: Aleksandrów Łódzki, Radzymin, 
Kozienice, Wołomin, Bobowa, Myślenice, 
Polkowice, Grodzisk Mazowiecki oraz Mar-
gonin. 
- Bardzo serdecznie dziękuję całej Kapitule 
za to wyróżnienie. Od 2013 roku próbujemy 
swoich sił w Rankingu Perły Samorządu  
i uważam, że jest to jeden z najbardziej 
rzetelnych Rankingów w Polsce, zwłasz-
cza przez to, że nie trzeba tutaj płacić, aby 
przejść do drugiej rundy – podkreśla Bur-
mistrz Igor Bandrowicz dodając: - Swój suk-
ces DEDYKUJĘ TYM WSZYSTKIM OSOBOM, 
które udało mi się przekonać do wspólne-
go i dynamicznego rozwoju Gminy Prusice, 
co robimy wspólnie i skutecznie od kilku 
lat i planujemy nadal to robić, mówię tutaj  
o Radnych, Sołtysach, Mieszkańcach Gmi-
ny, a także Pracownikach Urzędu Miejskiego 
w Prusicach i wszystkich jednostek.  DZIĘ-
KUJĘ TYM WSZYSTKIM KTÓRZY WSPÓLNIE 
DZIAŁAJĄ DLA ROZWOJU NASZEJ GMINY! 
Kolejne wyróżnienie w ramach Pereł Sa-
morządu, pokazuje, że praca samorządu, 
którym kieruje jest zauważalna nie tylko 
na terenie województwa dolnośląskiego,  
ale również w całej Polsce. To wyróżnienie 
jest również ogromnym zastrzykiem moty-
wacji i inspiracją do dalszej pracy dla dobra 
mieszkańców i naszej małej Ojczyzny.

Sukcesy w Perłach Samorządu  
od 2013 roku
Warto przypomnieć, że w czołówce najlep-
szych Prusice są od 2013 roku, gdzie w 2013 
roku otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii 
najlepszy samorząd oraz wyróżnienie w ka-
tegorii najlepszy włodarz. W 2014 roku zna-
leźliśmy się na 1. Miejscu i dostaliśmy Perłę 
Samorządu dla najlepszej gminy miejsko – 
wiejskiej w Polsce, a w 2015 roku znowu zna-
leźliśmy się w gronie wyróżnionych samo-
rządów. Była to  wyjątkowa nagroda, gdyż 
to wyróżnienie za 25 lat istnienia samorzą-
du lokalnego. W 2016 roku Włodarz Prusic 
zajął 7. Miejsce w kategorii gmin miejsko 
– wiejskich w części „Najlepszy włodarz”,  
a w 2017 roku 10. Miejsce. 2018 rok również 
był dla nas pomyślny - w kategorii Najlep-
szy włodarz wśród gmin miejsko-wiejskich 
6. Miejsce w Polsce oraz wyróżnienie dla 
gminy w kategorii najlepszy samorząd za 
8 miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich. 
W 2019 roku samorząd prusicki okazał się 
Perłą wśród samorządów, gdyż Gmina Pru-
sice uplasowała się na podium w kategorii 
gminy miejsko-wiejskie zajmując 2 miejsce 
w Polsce! W 2020 roku samorząd prusicki 
okazał się najlepszym Samorządem w ka-
tegorii gmin miejsko – wiejskich zajmując 
1. Miejsce w Polsce. Natomiast włodarz 

Gminy Prusice zajął 5. Miejsce w Polsce  
w kategorii Najlepszy Włodarz gmin miejsko 
– wiejskich. W tym roku znowu znajdujemy 
się wśród najlepszych w Polsce i to jako naj-
lepszy włodarz i najlepszy samorząd. 
- Warto dodać, że po raz kolejny w Rankingu 
Dziennika Gazety Prawnej jestem jedynym 
laureatem z terenu powiatu trzebnickiego, 
który znalazł się w gronie Najlepszych Wło-
darzy w Polsce, zaś Gmina Prusice wśród 
najlepszych samorządów w Polsce – zazna-
cza włodarz Gminy.

IGOR BANDROWICZ, PRUSICE
Dofinansowujemy oświatę, by nasze dzieci miały dobry start w przyszłość

Jest pan jednym z najlepiej wykształconych 
samorządowców w Polsce. Inżynier chemii, 
budowlaniec, informatyk, MBA z zarządza-
nia. Nie szkoda tych talentów do burmi-
strzowania tak małą gminą, jak Prusice?
Nie ma szkoły dla burmistrzów, ale żeby być 
skutecznym, trzeba mieć wiedzę z wielu 

dziedzin. Ta praca sprawia mi dużą satys-
fakcję, mogę realizować swoje pomysły  
i faktycznie wpływać na rzeczywistość, co 
w innych instytucjach nie jest takie oczywi-
ste. Być może gdzie indziej mógłbym zara-
biać lepiej, ale to co robię, jest moją misją. 

Uważa pan, że matematyka to królowa 
wszystkich nauk?
Tak, a w dodatku jest najbardziej demo-
kratyczną, nie trzeba mieć tzw. zaplecza 
kulturowego, by jej się nauczyć. To mate-
matyka wyniosła mnie na to stanowisko. 
Chcę, by dzieciaki się jej uczyły, rozumiały 
ją i lubiły. Dlatego prowadzimy w gminie 
projekt „Matematyka – wstęp do kariery 
wynalazcy”, wspólnie z Wydziałem Mate-
matyki i Nauk Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej.

Umie pan też liczyć pieniądze.
W samorządzie nie da się inaczej, trzeba się 
starać, aby budżet był z roku na rok coraz 
lepszy. Ostatnio skonsolidowaliśmy dług  
i mamy środki na inwestycje. W planach jest 
budowa ośrodka zdrowia w Prusicach i du-
żej, nowoczesnej szkoły w Skokowej, która 
zastąpi kilka mniejszych, nie najlepiej wy-
posażonych. W jednej z likwidowanych pla-

cówek powstanie centrum kultury, zaś inna 
zostanie przekształcona na cele mieszka-
niowe.

Wielu samorządowców narzeka, że za dużo 
dokłada do oświaty, pan nie.
Nie żałuję pieniędzy na ten cel z prostego 
powodu – to inwestycja w przyszłość na-
szej gminy. Dlatego staramy się, by nasze 
dzieci miały taki sam start, jak te z dużych 
ośrodków. Zachęcamy też najmłodszych 
do uprawiania sportu. Do tej pory wiodąca 
była piłka nożna, teraz stawiamy na sporty 
walki, mamy w gminie zawodników, którzy 
mogą i chcą przekazać swoje umiejętności.  
Nie chodzi o to, żeby nauczyć dzieci się bić, 
ale by zyskały pewność siebie i odwagę, 
które sprawiają, że w życiu łatwiej iść do 
przodu.

A lokalni przedsiębiorcy, mogli mieć w pan-
demii pewność, że włodarz stoi po ich stro-
nie?
Nie odczuliśmy skutków koronawirusa ja-
koś szczególnie mocno, ani jeśli chodzi 
o poziom zachorowań, ani gospodarczo, 
żadna firma nie zbankrutowała. Staraliśmy 
się pomagać przedsiębiorcom, np. umarza-
jąc podatek od nieruchomości tym, którzy 
mieli zablokowaną działalność. Prusice to 
2,5 tys. miasto plus 27 sołectw, zlokalizo-
wanych blisko Wrocławia. Część mieszkań-
ców dojeżdża tam do pracy, część prowadzi 
działalność gospodarczą, struktura jest 

zróżnicowana. Po wybudowaniu drogi S5 
sprowadziło się do naszej gminy sporo firm, 
bo strefa inwestycyjna została tak wydzie-
lona, by zakłady nie przeszkadzały miesz-
kańcom – nie ma więc protestów, co prze-
kłada się na szybki proces administracyjny. 

Dużą wagę przywiązujecie też w Prusicach 
do ekologii – monitorujecie jakość powie-
trza, edukujecie w kwestiach segregacji 
odpadów. Mnie szczególnie ujęła akcja 
„Stop oKUPAcji Prusic”. 

To była oddolna inicjatywa jednego  
z mieszkańców, która została z entuzja-
zmem przyjęta przez całą naszą społecz-
ność. Dzięki temu w mieście stanęły dys-
trybutory z woreczkami na psie odchody 
oraz kosze, do których można je wyrzucać. 
Oprócz tego opiekunowie psów, którzy chcą 
zwierzaki zarejestrować, dostają wypraw-
kę dla swoich pupili: obrożę z adresowni-
kiem, ekotorbę i zapas woreczków. Sam 
mam dwa psy, to są dla mnie ważne sprawy.  
I cieszę się, że nasi mieszkańcy są coraz 
bardziej świadomi i odpowiedzialni. 

Rozmawiała: Mira Suchodolska

Materiał został opublikowany w środę  
19 maja 2021 roku w Dzienniku Gazeta 
Prawna, dodatku Samorząd i Administracja 
poświęconym tegorocznej edycji Rankingu 
Perły Samorządu 2021.

SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP PAWŁÓW TRZEBNICKI
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Trzebnickim po wielu miesiącach starań wspólnie z władzami 
samorządu prusickiego doczekali się na początku maja upragnionej wiadomości, że znaleźli się na liście MSWiA wśród 
20 dofinansowanych jednostek z Dolnego Śląska, które otrzymają wóz bojowy. Marzenie stało się bardziej realne we 
wtorek 1 czerwca 2021 roku. W tym dniu odebrano promesy na zakup nowego auta. 
Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniec-
ki wspólnie z Naczelnikiem OSP Pawłów 
Trzebnicki Jarosławem Majewskim w obec-
ności KPPSP w Trzebnicy st. bryg. Rafała 
Przybyloka i Skarbnika OSP Pawłów Trzeb-
nicki Mateusza Matyji we wtorek 1 czerwca 
2021 roku w Świerzawie odebrali promesę 
w kwocie 782 000,00 zł na zakup średnie-
go samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie 
Trzebnickim.

- Udało nam się wspólnie z KPPSP w Trzeb-
nicy Rafałem Przybylokiem, Prezesem 
OSP w Pawłowie Trzebnickim Zbigniewem 
Ziomkiem, Naczelnikiem OSP Jarosławem 
Majewskim i Skarbnikiem OSP Mateuszem 
Matyją wypracować montaż finansowy 
dla zakupu auta – zaznacza Burmistrz Igor 
Bandrowicz, dodając: - W budżecie Gmi-
ny Prusice na 2021 rok zabezpieczyliśmy  
300 000,00 zł, zaś środki finansowe NFO-
ŚiGW/WFOŚiGW to 266 000,00 zł oraz dota-
cja budżetowa MSWiA – 216 000,00 zł. 

Umowa na dotację z MSWiA została już 
podpisana, zaś na gwarantowaną dotację 
ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW zostanie 
do 9 lipca 2021 roku złożony wniosek o do-
tację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu, również ogłoszono już przetarg na 
zakup nowego auta dla strażaków.  

- Strażacy ochotnicy pracują głównie  
w miejscowościach wiejskich w swoich ma-
łych ojczyznach. Tu na nowe wozy czekają 
zarówno strażacy jak i mieszkańcy. Dopo-
sażanie tych jednostek jest istotą bezpie-
czeństwa dla mieszkańców. Dzięki nowym 
pojazdom strażacy będą mogli podejmować 
skuteczne akcje ratownicze – mówił pod-
czas uroczystości Łukasz Kasztelowicz, 
prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

Uroczystego wręczenia promes dokonali 
Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, Senator 
RP Krzysztof Mróz, st. bryg. Marek Kamiński, 
Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP 
we Wrocławiu; st. bryg. mgr inż. Bogusław 
Brud, Zastępca Dolnośląskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP; Waldemar Wojtaś, 
Członek Prezydium Zarządu Głównego Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolno-
śląskiego; Wiesław Świerczyński, Starosta 
Złotoryjski oraz Łukasz Kasztelowicz, pre-
zes WFOŚiGW we Wrocławiu i Bartłomiej 
Wiązowski, wiceprezes Funduszu.

Naczelnik OSP w Pawłowie Trzebnickim 
Jarosław Majewski wspólnie ze Strażakami 
składają ogromne podziękowania za trud  

i włożony wysiłek w spełnienie ich marze-
nia: Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi 
Bandrowiczowi, Sekretarzowi Gminy Pru-
sice Wiktorowi Lubienieckiemu, Prezesowi 
OSP w Pawłowie Trzebnickim Zbigniewowi 
Ziomkowi, Radnym Gminy Prusice, Wła-
dzom Powiatu Trzebnickiego na czele ze 
Starostą Małgorzatą Matusiak i Wicestaro-
stą Grzegorzem Terebunem, Członkowi Za-
rządu Powiatu Trzebnickiego Stanisławowi 
Hurkasiewiczowi, Komendantowi PPSP  
w Trzebnicy st. bryg. Rafałowi Przybylo-

kowi, Naczelnikowi Wydziału operacyjno-
-szkoleniowego st. kpt. Grzegorzowi Hur-
kasiewiczowi, Powiatowemu Prezesowi 
OSP RP w Trzebnicy dh. Zenonowi Łody-
gowskiemu. 
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PONAD 599 TYS. ZŁ 
DLA SOŁECTW GMINY PRUSICE 
W 2021 ROKU!

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, są to środki finanso-
we wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw 
na wykonanie przedsięwzięć, inwestycji oraz działań służących poprawie 
warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa 
do końca września wskazują najważniejsze dla nich cele do realizacji, aby ich 
„Mała Ojczyzna” się doskonale rozwijała i podejmują wspólnie decyzje na co 
mają zostać wykorzystane przeznaczone dla nich środki finansowe. Identycz-
nie jest w 27 Sołectwach Gminy Prusice, gdzie na 2021 rok w ramach funduszu 
sołeckiego przeznaczono 599 180,50 zł. 

ŚRODKI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW  
NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZADANIA BIEŻĄCE

BORÓW 13 234,91
BORÓWEK 12 355,67
BRZEŹNO 19 250,78
BUDZICZ 16 196,57

CHODLEWKO 17 862,50
DĘBNICA 15 594,98

GOLA 12 216,84
GÓROWO 25 174,10

JAGOSZYCE 14 299,26
KASZYCE WIELKIE 29 940,51    

KOPASZYN 16 196,57
KOSINOWO 11 754,08

KROŚCINA MAŁA 23 369,34
KROŚCINA WIELKA 24 757,61

LIGOTA STRUPIŃSKA 13 975,33    
LIGOTKA 13 512,57    

PAWŁÓW TRZEBNICKI 28 367,13
PĘKSZYN 16 936,98    

PIETROWICE MAŁE 25 312,92
PIOTRKOWICE 26 932,58 

PRUSICE 46 275,91
RASZOWICE-ZAKRZEWO 27 256,51    

SKOKOWA 46 275,91
STRUPINA 30 033,07
ŚWIERZÓW 20 222,57
WILKOWA 22 536,37

WSZEMIRÓW 29 338,93
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ZADANIA IWESTYCYJNE 
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY PRUSICE

DOBRY KLIMAT NA ŚWIATOWĄ INWESTYCJĘ W PRUSICACH
Rozwój gmin w dużej mierze zależy od ich położenia, a w tym od rozwoju sieci komunikacyjnych na otaczającym je terenie, 
ale zależy także od przyjętej przez włodarzy tych gmin strategii rozwoju. Bez inwestycji ciężko jest bowiem zwiększać przy-
chody do gminnego budżetu a co za tym idzie inwestować w usługi gminy ważne dla mieszkańców. Dzięki budowie auto-
strady A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia gminy usytuowane na południu Dolnego Śląska takie jak Kobierzyce, Kąty 
Wrocławskie, Oława, Długołęka itp., zyskały niesamowitą szansę na wzbogacenie terenów przeznaczonych pod inwesty-
cje. Wykorzystując płynące z tego możliwości doprowadziły do zwielokrotnienia swoich budżetów, a kwoty przedstawiane 
są w milionach złotych. W związku z nowopowstałą drogą ekspresową S5 Prusice również stają przed podobną szansą, 
gdyż gmina ma ogromny potencjał rozwojowy, który należy dobrze wykorzystać. Jedną z taki inwestycji jest właśnie budo-
wa fabryki przez firmę GHTR. 
O tym dlaczego właśnie Prusice, co będzie produkowała fabryka w Prusicach, jakie korzyści z inwestycji będą dla Miesz-
kańców Gminy, a także jacy potencjalni pracownicy będą poszukiwani do pracy opowiada Abby Xu – Manager GTHR Polska.

Prusice24: - Fabryka w Prusicach to pierw-
sza inwestycja zagraniczna firmy Guotai 
Huarong. Proszę powiedzieć dlaczego pa-
dło na Polskę, a konkretniej Prusice na Dol-
nym Śląsku?
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Brali-
śmy pod uwagę wiele lokalizacji, zarówno 
w Europie jak w Polsce, jednak Prusice 
stały się zdecydowanym faworytem. Naj-
ważniejsze zalety to usytuowanie w woje-
wództwie dolnośląskim, dobrze rozwinięta 
infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp 
do wykwalifikowanych pracowników. Do-
staliśmy duże wsparcie od polskiego rządu, 
a jeśli chodzi o Prusice to bardzo szybko 
zauważyliśmy też, że w tej gminie istnie-
je dobry klimat inwestycyjny oraz otwarte 
i kompetentne podejście przedstawicieli 
lokalnej władzy do jej rozwoju. Ponadto Po-
lacy przez Chińczyków oceniani są często 
jako naród przyjazny, pracowity i pomysło-
wy. Teraz widzimy, że mieszkańcy Prusic są 
tego najlepszym przykładem

Prusice24: – Czy będziecie Państwo poszu-
kiwać pracowników na terenie gminy Prusi-
ce? Jakie będą oczekiwania wobec zatrud-
nianych osób?
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Oczywi-
ście, że będziemy poszukiwać pracowników 
z terenu gminy. Zakładamy, że większość 
osób u nas pracujących będzie pochodzi-
ło z Prusic i ich okolic. Już teraz szukamy  
40 pracowników do obsługi linii produk-
cyjnej. Wymogiem jest podstawowa zna-
jomość obsługi komputera i gotowość do 
pracy w systemie 3-zmianowym. Ogrom-
nym atutem będzie doświadczenie w bran-
ży chemicznej. Nowo zatrudnione osoby 
będą przechodziły specjalne szkolenie, od-
powiednie dla swojego stanowiska. Oferu-
jemy umowę o pracę, stabilne zatrudnienie, 
a także benefity: między innymi opieka Lu-

xMed oraz bezpłatna nauka języków: chiń-
skiego i angielskiego. Z czasem będziemy 
te benefity pracownicze jeszcze bardziej 
rozwijać. O rekrutacji będziemy informo-
wać m.in. na naszej stronie internetowej 
oraz w gminnych i lokalnych mediach. Aktu-
alne oferty również można śledzić na naszej 
stronie www.gthr.pl/kariera 

Prusice24: – Proszę opowiedzieć, co fabry-
ka w Prusicach będzie wytwarzała?
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Pro-
dukujemy materiał do wkładów do baterii 
litowych. W tym się specjalizujemy, mamy 
ponad 20 lat doświadczeń i stosujemy bar-
dzo zaawansowaną technologię. Jesteśmy 
jednym z trzech największych dostawców 
elektrolitów na świecie. Wyprodukowany 
przez nas elektrolit używany będzie głów-
nie do baterii litowych używanych w sa-
mochodach elektrycznych. Całkowita pro-

dukcja pozwoli na dostarczanie wkładów 
nawet do miliona aut rocznie. Jak wszyscy 
zauważamy ten segment motoryzacji roz-
wija się coraz szybciej i coraz więcej takich 
samochodów jeździ po drogach, w tym tak-
że polskich.

Prusice24: - Produkcja elektrolitu wyda-
je się skomplikowana i niebezpieczna. Czy 
działalność fabryki będzie miała wpływ na 
zdrowie mieszkańców?
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Nasza 
fabryka nie będzie żadnym zagrożeniem dla 
zdrowia zarówno pracowników, jak i miesz-
kańców gminy. Przestrzeń fabryki i ma-
szyny zostały tak zaprojektowane, by nikt  
z pracowników nie miał bezpośredniego 
kontaktu z materiałami używanymi do pro-
dukcji. Wymusza to zresztą specyfika pro-
duktu, który wytwarzamy - elektrolity nie 
mogą mieć kontaktu z tlenem. Trzymane 
są zatem w szczelnych, zamkniętych syste-
mach, w azocie - gazie neutralnym. Każdy 
etap budowy fabryki i konstrukcji maszyn 
jest ściśle kontrolowany, a wszystkie pro-
dukty uboczne będą odpowiednio zabez-
pieczone i zneutralizowane. Materiały sta-
łe i ciekłe będą wywożone i utylizowane. 
Mieszkańcy absolutnie nie mają żadnych 
powodów do obaw.

Prusice24: - A co w razie jakiegoś wypadku, 
wycieku?Prace na placu budowy idą pełną parą

Podczas rozpoczęcia budowy fabryki zapowiadano,  
że inwestycja do końca 2021 roku zostanie zakończona

Prusice wykorzystują swój potencjał gospodarczy, mają dobry klimat i są otwarte na inwestycje

Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Nasi 
pracownicy będą dla nas największą warto-
ścią, dlatego ich bezpieczeństwo jest prio-
rytetowe. Jak już mówiliśmy fabryka będzie 
odpowiednio skonstruowana i zabezpie-
czona. Oczywiście, mamy wypracowane 
procedury na wypadek awarii - musimy być 
przygotowani na każdą ewentualność. Pro-
szę również pamiętać, że nie jest to nasza 
pierwsza fabryka, w Chinach działamy od 
ponad dwudziestu lat. Nasze doświadcze-
nie pozwala nam na zmniejszenie ryzyka 
awarii do zera. 

Prusice24: - Jakie dodatkowe korzyści 
otrzyma województwo i gmina po wybudo-
waniu fabryki na jej terenie?
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Loka-
lizacja fabryki na Dolnym Śląsku uzupełni 
europejską i regionalną sieć przemysłu sa-
mochodów elektrycznych. Równocześnie, 
umocni lokalny, polski rynek i sprawi, że 
będzie on dużo bardziej konkurencyjny. Tak 
duży zakład produkcyjny zasili gminną kasę 
proporcjonalnie dużymi podatkami, dzięki 
czemu będzie ona mogła podnosić komfort 
życia mieszkańców. Jak już zauważyliście 
oznacza to również wiele miejsc pracy dla 
okolicznych mieszkańców. Ale to to nie 
wszystko. Zakładamy konkretne wsparcie 
w celu odpowiedzi na potrzeby mieszkań-
ców gminy Prusice. Myślimy między innymi 
o wsparciu lokalnych, piłkarskich klubów 
młodzieżowych, czy dofinansowaniu lokal-
nej jednostki straży pożarnej. Zamierzamy 
także przeznaczyć część środków na sty-
pendia dla studentów kierunków chemicz-
nych i technicznych pochodzących właśnie 
z Gminy Prusice. Natomiast te cele opra-
cujemy we ścisłej współpracy z lokalnymi 
władzami i przedstawicielami społeczno-
ści, gdyż to Wy najlepiej wiecie czego Wam 
potrzeba. 

Prusice24: - Kiedy ruszy produkcja?
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Mamy 
nadzieję, że wszystkie niezbędne prace bu-
dowlane i przygotowawcze zamkniemy do 
końca tego roku. Na pewno o tym jeszcze 
Państwa poinformujemy.

Prusice24: - Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy powodzenia w inwestycji!
Abby Xu -  Manager GTHR Polska: - Ja rów-
nież bardzo dziękuję. Więcej informacji  
o naszej działalności znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej www.gthr.pl. Do zo-
baczenia!
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Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem,  
Radnymi Rady Miejskiej Arturem Bagińskim i Kazimierzem Gruchałą oraz Kamilem Leśniakiem  

Pracownikiem Urzędu Miejskiego wizytują postęp prac na inwestycji w Skokowej

Targowisko w Skokowej będzie się składało z hali ekspozycyjno-targowej oraz wiaty targowej

Nowa Szkoła Podstawowa w Skokowej powstanie w tzw. kompleksie edukacyjno – kulturalno – sportowym

TAK RADNI PRACUJĄ NA RZECZ SWOICH MIEJSCOWOŚCI!
Na łamach gazety Prusice24 trwa cykl materia-
łów pod nazwą „TAK Radni pracują na rzecz swoich 
Miejscowości!”, dotyczących Radnych Rady Miej-
skiej w Prusicach, a dokładniej ich działań i pracy 
w terenie na rzecz swoich miejscowości. 
W aktualnym numerze prezentujemy działania Rad-
nego Henryka Migdała, reprezentującego nastę-
pujące miejscowości: Krościnę Wielką, Pększyn, 
Dębnice, Jagoszyce i przysiółek Sucha. Pracę tego 
radnego przy współpracy z Sołtysami i Mieszkań-
cami widać gołym okiem, nie dawno otworzyliśmy 
wybudowany plac zabaw w Dębnicy, powstał nowy 
plac zabaw w Krościnie Wielkiej i nowe inwestycje 
w Jagoszycach. Radny zabiega również o budowę 
placu zabaw w Pększynie, a także o inne bieżące 
działania i inwestycje w swoim okręgu.

Dodatkowo radny, wspólnie z Sołtysem Krościny 
Wielkiej Sławomirem Regiecem, członkami KS 
Krościna Wielka oraz Mieszkańcami w czynie spo-
łecznym wymienili podłogę na scenie i odmalowa-
li świetlicę z materiałów zakupionych z funduszu 
sołeckiego. Natomiast Panie zadbały o porządek 
po pracach remontowych. 

Mieszkańcy wspólnie w czynie społecznym wymienili podłogę na 
scenie i odmalowali świetlicę wiejską w Krościnie Wielkiej

Radny Henryk Migdał 
dba o wszystkie 
„swoje” miejscowości

W KROŚCINIE WIELKIEJ POWSTAŁ 
NOWY PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY DĘBNICY 
  MAJĄ NOWY PLAC ZABAW SKOKOWA Z CENTRUM INICJATYW 

I PRODUKTU LOKALNEGO

4 MLN ZŁ NA BUDOWĘ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOKOWEJ

Dzieci i młodzież z Krościny Wielkiej mają już długo oczekiwany nowy plac 
zabaw i siłownię zewnętrzną, na które samorząd prusicki pozyskał dofinan-
sowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W sobotę 29 maja 2021 roku Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Sołtysem 
Krzysztofem Radotą, Radnym Gminy Prusice Henrykiem Migdałem, Pracow-
nikami Urzędu Miejskiego w Prusicach Dorotą Leń i Agnieszką Szot, Miesz-
kańcami Sołectwa  i przede wszystkim dziećmi otworzyli wybudowany przez 
samorząd prusicki plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz boisko do siatkówki 
w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy 
przez montaż małej architektury”. 

Na ukończeniu są prace inwestycyjne w ramach projektu „Budowa targowiska 
w miejscowości Skokowa”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego wartość całkowita wynosi:  
1 213 500,00 zł, zaś dofinansowanie to 627 764,27 zł

Gmina Prusie otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na budowę nowoczesnej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich  
w Skokowej. Tak ogromny sukces to efekt pracy wielu osób, które pozwolą 
spełnić WSPÓLNIE MARZENIA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

W ramach inwestycji powstał  nowy plac 
zabaw w miejscowości Krościna Wielka, 
który został wyposażony w urządzenia za-
bawowe takie jak: huśtawkę łączoną, frutti, 
huśtawkę wagową, bujak sprężynowy - Ze-
bra, bujak kubełkowy – spychacz, statek, 
piramidę małą, labirynt, zjeżdżalnię, małą 
architekturę: ławki stalowe z oparciem, 
kosze na śmieci, stojak na rowery i tablicę  
z regulaminem. Powstała także siłownia 
zewnętrzna wraz z urządzeniami do ćwi-
czeń. Na placu został zamontowany stół 
do gry w tenisa stołowego oraz stół do gry  
w piłkarzyki. Dodatkowo zostało zamonto-
wane oświetlenie fotowoltaiczne. 
Natomiast w najbliższych tygodniach zo-
staną postawione kosze do segregowania 
odpadów w kształcie Trzech Wież. 
Nowy plac zabaw będzie również miejscem 
spotkań i integracji dla mieszkańców So-

Plac zabaw w Dębnicy został wyposażony  
w huśtawkę stalową, bocianie gniazdo, 
huśtawkę wagową flox, frutti, piramidę 
średnią, płotek elipso, bujak ryba, pociąg 
pędziwiatr oraz karuzelę młynek. Nato-
miast na siłowni plenerowej zamontowano: 
wyciąg górny, wahadło/twister oraz bie-
gacz. Cały teren został wyposażony w małą 
architekturę typu: ławki stalowo – drewnia-
ne z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę 
z regulaminem. Utworzono także boisko do 
siatkówki. 
Nowe miejsce rekreacji w Dębnicy pozwoli 
stworzyć ciekawe miejsce spotkań i rekre-
acji dla każdego -od juniora do seniora.
W lipcu 2018 roku samorząd prusicki złożył 
wniosek o dofinansowanie do Stowarzy-
szenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich. 
Rada Programowa LGD przyznała dotację 

Targowisko w Skokowej to budynek hali 
targowej, pełniący funkcje całorocznej 
hali ekspozycyjno-targowej tzw. Centrum 
Inicjatyw i Produktu Lokalnego wraz z za-
pleczem socjalno-biurowym targowiska, 
 a także wiata targowa z 14 stanowiskami 
handlowymi. Budynek hali został wypo-
sażony w odnawialne źródła energii. Na 
terenie przy targowisku będą znajdować 
elementy małej architektury, typu kosze na 
śmieci, stojaki na rowery i tablice informa-
cyjne. 

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie 
szkoły podstawowej w Skokowej poprzez 
budowę nowego nowoczesnego nisko-
emisyjnego budynku o podwyższonych 
parametrach energetycznych wykorzystu-
jących energię OZE, przystosowanym dla 
niepełnosprawnych, z odpowiednim zaple-

Projekt pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Krościna Wielka”  
jest współfinansowany ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

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

Operacja pn. „Budowa targowiska w miejscowości Skokowa” mająca na celu pobudzenie działalności  
lokalnych producentów rolnych. Poprawa dostępności produktów rolniczych. Komfortowa sprzedaż  

o każdej porze roku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:  
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020.

łectwa oraz Gminy Prusice od Juniora do 
Seniora.
Całkowita wartość zadania to 169 009,89 zł, 
z czego pozyskane dofinansowanie to  
79 869,00 zł. 

Radny Gminy Prusice Henryk Migdał wspólnie z Zastępcą Skarbnika Gminy Prusice Barbarą Piotrowską  
wizytują nowy plac zabaw

W sobotę dzieci w Dębnicy świętowały uroczyste 
otwarcie placu zabaw

Uroczystego otwarcia dokonał m.in. Burmistrz Igor 
Bandrowicz, Radny Gminy Prusice Henryk Migdał oraz 
Sołtys Krzysztof RadotaNa placu zabaw zamontowano stół do gry w piłkarzyki, 

który sprawdzają Burmistrz Igor Bandrowicz wraz  
z Radnym Gminy

w wysokości ponad 90 tys. zł, w sierpniu  
2019 roku podpisano umowę o dofinanso-
wanie w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Natomiast zada-
nie zrealizowano w 2020 roku. 
Wartość całkowita zadania to 183 820,99 zł,  
z czego 98 760,00 zł to dofinansowanie  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 a 75 060,99 zł pokryto 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych - I pula - środki dla 
gmin. Do tej kwoty należy także doliczyć  
10 000,00 zł ze środków funduszu sołeckie-
go miejscowości Dębnica. 

- Inwestycja w Skokowej ma na celu pobu-
dzenie działalności lokalnych producentów 
rolnych, promocję produktów lokalnych, 
a także zwiększenie dostępności pro-
duktów rolniczych oraz komfortową ich 
sprzedaż o każdej porze roku – podkreśla 
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
– dodając: - Będzie to również miejsce 
spotkań dla społeczności lokalnej, tak jak  
w innych miejscowościach jest to w formie 
świetlic wiejskich.

czem, pracowniami i salami tematycznymi,  
a także pomieszczeniami do rozwijania  
pasji i zainteresowań.
Nowy budynek Szkoły będzie znajdował się 
przy ul. Kościelnej i Piaskowej w Skokowej  
i będzie miał powierzchnię całkowitą liczą-
cą ok 4000 m2, a także będzie przeznaczo-

ny dla \ dzieci i młodzieży z 14 miejscowo-
ści gminy. Do nowej Szkoły Podstawowej 
w Skokowej będą uczęszczać uczniowie  
z obecnych budynków Szkoły w Skokowej, 
w Piotrkowicach i w Strupinie.  
W Szkole powstaną nowoczesne sale i pra-
cownie tematyczne z odpowiednim sprzę-
tem do kształcenia najmłodszych miesz-
kańców Gminy Prusice. 

- Mamy już zaktualizowaną dokumentację 
projektową – opowiada Burmistrz Igor Ban-
drowicz, dodając: - Przygotowujemy się do 
ogłoszenia przetargu na Wykonawcę inwe-
stycji, a w trakcie opracowujemy montaż 
finansowy dla zadania. 

Nowy budynek Szkoły Podstawowej w Sko-
kowej powstanie w tzw. kompleksie edu-
kacyjno – kulturalno – sportowym, gdzie 
trwają prace wykończeniowe nad Centrum 
Inicjatyw i Produktu Lokalnego. 

Przy szkole zaprojektowana została rów-
nież pierwsza pełnowymiarowa hala spor-
towa, na którą samorząd prusicki w dniu  
31 marca 2021 roku złożył wniosek o dofi-
nansowanie do Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
Programu Sportowa Polska – Program roz-
woju lokalnej infrastruktury sportowej Edy-
cja 2021.
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Na łamach naszej gazety prowadzimy rubrykę  
„NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!”,  

w której będą zamieszczane zdjęcia zdewastowanych obiektów,  
miejsc spotkań i zrealizowanych inwestycji, gdyż w Gminie Prusice  

MÓWIMY STOP WANDALOM I STOP DEWASTACJI!  
Zdjęcia ze zniszczonych obiektów oraz nagrania z monitoringu na bieżąco 

przekazujemy na Komisariat Policji w Prusicach, zaś sprawcy ponoszą 
odpowiedzialność prawną. 

W aktualnym numerze publikujemy zdjęcia rozwalonej po raz kolejny wiaty  
na ul. Młynarskiej w Prusicach oraz z placu zabaw w Krościnie Małej.

Nie pozwólmy na niszczenie naszego wspólnego mienia!  
Dbajmy jak o swoje, dlatego zachęcamy do reagowania na takie sytuacje  

oraz przesyłania zdjęć na adres e-mailowy redakcji:  prusice24@prusice.pl

NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!

Wiata na terenie po byłym 
basenie ulega dalszemu 
zniszczeniu

Plac zabaw w Krościnie Małej pewnej 
weekendowej nocy stał się miejscem imprezy

OKIEM 
RADNEGO...

DRODZY RADNI RADY MIEJSKIEJ W PRUSICACH
TO JEST MIEJSCE DLA WAS!

WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ RUBRYKĘ! 

Zapraszamy WSZYSTKICH Radnych Rady Miejskiej 
w Prusicach do współpracy 

i przesyłania swoich materiałów, 
które byście chcieli aby zostały opublikowane 
w Gazecie Prusice24 w naszej nowej Rubryce.

Materiały można przesyłać do Redakcji
na adres prusice24@prusice.pl 

NOWE LOKALNE CENTRA KULTURY 
    POWSTANĄ W GMINIE PRUSICE

PRUSICE W ZASIĘGU 
  – GMINNE PUNKTY WIFI

OSTRE KOŁO RADIO WROCŁAW   
      NADAWAŁO Z BORÓWKA 

Place budowy pod Lokalne Centra Kultury w Krościnie Małej i w Borowie 
zostały już przekazane, a nie długo rozpoczną się na nich pierwsze robo-
ty budowlane, które zgodnie z umową z Wykonawcą powinny się zakończyć  
w grudniu 2021 roku, a mieszkańcy Sołectw zyskają nowe miejsca spotkań, 
rekreacji i integracji lokalnej. 

Na terenie Gminy Prusice powstało 31 hot spotów, dzięki, którym przebywając na Rynku  
w Prusicach, boisku w Krościnie Wielkiej, Orliku w Pawłowie Trzebnickim czy placu za-
baw w Skokowej będzie można korzystać z bezprzewodowej sieci WIFI, a to wszystko dzię-
ki pozyskanemu przez Gminę Prusice bonowi na kwotę 15 000 euro z Komisji Europejskiej 
oraz dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wy-
sokości 64 368,00 zł. 

Na terenie Gminy Prusice powstało 31 hot spotów, dzięki, którym przebywając 
na Rynku w Prusicach, boisku w Krościnie Wielkiej, Orliku w Pawłowie Trzeb-
nickim czy placu zabaw w Skokowej będzie można korzystać z bezprzewodo-
wej sieci WIFI, a to wszystko dzięki pozyskanemu przez Gminę Prusice bonowi 
na kwotę 15 000 euro z Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 64 368,00 zł. W maju 2021 roku Gmina Prusice rozstrzy-

gnęła przetarg i podpisała umowę z Wyko-
nawcą budowy świetlic wiejskich w ramach 
projektu „Budowa dwóch Lokalnych Cen-
trów Kultury w miejscowościach Krościna 
Mała i Borów”.

Od dawna promowane hasło Publiczny Internet 
dla każdego, w Gminie Prusice staje się faktem. 
Dzięki Gminnym punktom WIFI w 31 lokalizacjach 
na terenie Gminy Prusice będzie można bezpiecz-
nie się łączyć z bezprzewodowym Internetem. 
Punkty dostępu w naszej Gminie pojawiły się  
w takich miejscach jak: boisko LKS Dolpasz 
Skokowa, boisko MKS Orzeł Prusice, boisko  
w Krościnie Wielkiej, Gminna Biblioteka Publiczna 
„Multiteka” i Orlik w Prusicach (2 punkty), Rynek  
w Prusicach (2 punkty), świetlica wiejska we 
Wszemirowie, świetlica wiejska w Krościnie Wiel-
kiej, remiza strażacka w Skokowej, Urząd Miejski 
w Prusicach, GOKIS Prusice – poczekalnia oraz 
sala kinowa, Szkoła Podstawowa w Skokowej,  
Orlik w Skokowej oraz plac zabaw w Skokowej, 
świetlica wiejska w Ligotce, świetlica wiejska  
w Pawłowie Trzebnickim, świetlica wiejska w Za-
krzewie, świetlica wiejska w Strupinie, świetlica 
wiejska w Górowie, plac zabaw w Górowie, Szkoła 
Podstawowa w Piotrkowicach, Szkoła Podstawo-
wa i boisko w Strupinie, świetlica wiejska w Kaszy-
cach Wielkich, świetlica wiejska w Piotrkowicach, 
Senior – Wigor, Orlik w Pawłowie Trzebnickim, 
Boisko w Piotrkowicach, Szkoła Podstawowa  
w Prusicach i Fitness, a także plac zabaw przy 
szkole w Prusicach.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki 100% 
dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej  
w postaci bonu w wysokości 15 000 euro w ramach 
projektu pn. „Propagowanie łączności interne-

W niedzielę 16 maja 2021 roku Radio Wro-
cław odwiedziło w ramach audycji radio-
wej „Ostre Koło” Borówek, aby nadawać  
z Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. O tra-
sach i ścieżkach rowerowych w naszej Gmi-
nie opowiadał na antenie Burmistrz Igor 
Bandrowicz. 

O przygotowaniu do sezonu rowerowego 
opowiadała instruktorka Prusickiego Cen-
trum Fitness Daria Czech, zaś o Skansenie 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku 

- Wykonawcą inwestycji została firma 
Tech-Fen Grzegorz Osiewała, która Lokal-
ne Centrum Kultury w Borowie wybuduje 
za 1 250 664,00 zł, zaś w Krościnie Małej za  
1 325 940,00 zł – zaznacza Burmistrz Igor 
Bandrowicz, dodając: - Na obie inwestycje 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   
Operacja pod nazwą „Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Krościnie Małej i w Borowie” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”,  
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie  
1 000 000,00 zł (po 500 000,00 zł dla każdej 
ze świetlic) z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane 
nowe obiekty o powierzchni 259,31 m2 wraz 
z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, 
miejscami postojowymi oraz zielenią. 

Nowe świetlice wiejskie posłużą mieszkań-
com. Będą to przede wszystkim miejsca 
otwarte na lokalną społeczność, miejsca 
integracji i spotkań mieszkańców, dające 
możliwość organizowania różnego typu wy-
darzeń, zebrań, zabaw okolicznościowych 
czy kół zainteresowań. 

Już niedługo w Krościnie Małej rozpoczną się prace nad budową LCK. Lokalizację wizytują Burmistrz  
Igor Bandrowicz, Wicestarosta Grzegorz Terebun oraz Sołtys Krościny Małej Anna Krzyżak – Puknel

Miejsce budowy świetlicy wiejskiej w Borowie 
sprawdzano wspólnie z Radnym Gminy Prusice 
Czesławem Suchackim, który od lat wspólnie 
z Mieszkańcami zabiegał o budowę nowego obiektu

Już niedługo rozpoczną się prace nad nowymi 
świetlicami w Gminie Prusice

towej w społecznościach lokalnych WiFi4EU”, 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności 
i Sieci (INEA) oraz pozyskanemu dofinansowaniu 
w wysokości 64 368,00 zł w ramach projektu „Pu-
bliczny Internet dla każdego w Gminie Prusice” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020. 

Jeden z punktów dostępu do bezprzewodowej sieci WIFI 
został zamontowany na wieży widokowej Ratusza w Prusicach

Szlaki i ścieżki rowerowe w Gminie Prusice oraz rozwój infrastruktury rowerowej to wspólna inicjatywa  
wielu podmiotów: Gminy Prusice, Powiatu Trzebnickiego, Stowarzyszeń, Dolnośląskiej Krainy Rowerowej  

oraz LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Ostre Koło Radio Wrocław nadawało z Borówka 
(fot. Anna Mikołajczyk, Radio Wrocław)

przedstawiciel Stowarzyszenie Borówek 
Łukasz Dziarkowski. 
Śniadanie na trawie przygotowane przez 
Stowarzyszenie Borówek było również 
świetną okazją do promocji nie tylko Skan-
senu czy ścieżek rowerowych i Gminy Pru-

sice, Powiatu Trzebnickiego, Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej, ale także projektu gran-
towego dofinansowanego ze Stowarzysze-
nia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, w ra-
mach którego zakupiono tandemy. 
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W PRUSICACH BĘDZIE BEZPIECZNIEJ! KONTYNUACJA BUDOWY CHODNIKA 
W PIOTRKOWICACH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W LIGOCIE STRUPIŃSKIEJ TUŻ, TUŻ

Nadszedł czas na długo oczekiwane inwestycje powiatowe w samych Prusicach. Jeszcze w czerwcu rozpocznie się kompleksowa przebudowa ulicy Żmi-
grodzkiej. Niebawem nastąpi również poprawa bezpieczeństwa na ul. Wrocławskiej w Prusicach, gdzie planowana jest istotna zmiana w organizacji ruchu. 
To wszystko w trosce o zdrowie, życie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Prusice. 

Pierwszy etap budowy chodnika w Piotrkowicach powstał kilka lat temu. Dziś 
przyszedł czas na dokończenie tej inwestycji. Prace nad nią rozpoczęte zo-
stały na początku obecnej kadencji Zarządu Powiatu Trzebnickiego.  

Jeszcze przed wakacjami rozpocznie się pierwszy etap przebudowy drogi 
powiatowej w Ligocie Strupińskiej. Prace będą obejmowały wymianę na-
wierzchni, czyszczenie rowów oraz wykonanie poboczy na odcinku jednego 
kilometra. 

W zakresie przebudowy ul. Żmigrodz-
kiej znajdzie się wymiana nawierzchni 
zarówno jezdni, jak i chodników wraz  
z odwodnieniem od skrzyżowania z ulicą 
Kolejową do szkoły podstawowej. Zosta-
nie wprowadzone również rozwiązanie 
poprawiające bezpieczeństwo pieszych 
poruszających w okolicach wjazdu od 
strony szkoły do miasta Prusice. Pla-
nowane jest przede wszystkim wybu-
dowanie dwóch wyniesionych przejść 
dla pieszych. Pierwsze powstanie przy 
wjeździe do szkoły, a drugie w okolicach 
obecnej lokalizacji ośrodka zdrowia. 
Zaplanowane zostało również zainsta-
lowanie radarowego wyświetlacza pręd-
kości na wysokości szkoły podstawowej  
w Prusicach. 

- Chcemy dbać zarówno o komfort, jak  
i bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców 
Prusic i Gminy Prusice, ale też wszyst-
kich podróżujących tą drogą - mówi 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego 
Grzegorz Terebun. To dla mnie osobiście 
sprawy priorytetowe – dodaje.

- Dziś jesteśmy już po zakończonej pro-
cedurze przetargowej i mamy podpisaną 
umowę z wykonawcą inwestycji, który ma 
ją zrealizować jeszcze w te wakacje – infor-
muje Wicestarosta Powiatu Trzebnickie-
go Grzegorz Terebun, dodając: - Chodnik  
w Piotrkowicach to wspólna inwestycja Po-
wiatu Trzebnickiego i Gminy Prusice. War-
tość inwestycji po przetargu to ok 380 tys. 
zł. To przykład dobrej współpracy między 
samorządami, która ma na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców. 

W ramach zadania wykonamy brakującą 
część chodnika od skrzyżowania z drogą 
gminną od strony Skokowej do skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką w kierunku 
Żmigrodu. Co bardzo ważne zarówno dla 
mieszkańców, jak i kierowców przebudo-
wane zostaną dwa niebezpieczne skrzy-
żowania zarówno w kierunku skokowej  
z drogą gminną, jak i w kierunku Żmigrodu 
z drogą wojewódzka. 

Prace rozpoczną się od skrzyżowania  
z drogą wojewódzką w miejscowości Stru-
pina, a pierwszy etap zakończy się mniej 
więcej w środku miejscowości Ligota 
Strupińska. 

- Trzeba podkreślić, że rozpoczynająca 
się niebawem inwestycja jest pierwszą od 
kilkudziesięciu lat, jaką Powiat Trzebnicki 
wykona w miejscowości Ligota Strupiń-

W ramach przebudowy zostanie wpro-
wadzona nowa docelowa czytelniejsza 
dla mieszkańców organizacja ruchu  
w postaci oznakowania pionowego i po-
ziomego (malowanek). Wprowadzone 
rozwiązania znacząco wpłyną na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Prusic a także wszystkich, którzy poru-
szają się ulicą Żmigrodzką i w jej oko-
licach. Znacząco poprawi się również 
wizerunek wjazdu do Prusic od strony 
szkoły podstawowej. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na czerwiec br. a zakoń-
czenie na połowę sierpnia br. W związ-
ku z tym, że duży zakres prac odbywał 
się będzie w ścisłym centrum naszego 
miasta konieczne będzie wprowadzenie 
ruchu wahadłowego sterowanego za 
pomocą sygnalizacji świetlnej. W związ-
ku z chwilowymi utrudnieniami pod-
czas prac prosimy mieszkańców oraz 
przyjezdnych o zachowanie szczególnej  
ostrożności. 

Poprawa bezpieczeństwa nastąpi rów-
nież na ulicy Wrocławskiej. Na skrzy-

Koncepcja powstania ronda na ul. Wrocławskiej

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się kompleksowa przebudowa ul. Żmigrodzkiej w Prusicach

żowaniu z ul. Górkowicką planowana 
jest istotna zmiana w organizacji ruchu  
a mianowicie wprowadzenie mini ronda 
spowalniającego ruch pojazdów. Biorąc 
pod uwagę fakt, że znacząco zwiększył 
się ruch w związku z lokalizacją sklepu 
Biedronka, także ciągle rozbudowują-
cy się ten obszar miasta Prusice ko-
nieczne jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa w tym obszarze miasta poprzez  
zastosowanie uspokojenia ruchu. Wpro-
wadzenie ruchu okrężnego oraz wybu-
dowanie wyniesionego przejścia dla pie-
szych w okolicach sklepu Biedronka oraz 
radarowy wyświetlacz prędkości zde-
cydowanie uspokoją ruch na wjeździe 
do Prusic od strony Wrocławia czego  
w rozmowach oczekują od nas miesz-
kańcy osiedla przy ul. Północna – Połu-
dniowa oraz piesi poruszający się ulicą 
Wrocławska. Wszystkie te rozwiązania 
zostaną wykonane jeszcze w wakacje 
tego roku.

- To ważna inwestycja dla mieszkańców 
Prusic i całej gminy. To także dowód na 
to, że współpraca między gmina a po-
wiatem jest możliwa, ma sens a miesz-
kańcy ją doceniają - dodaje burmistrz 
Igor Bandrowicz

Wprowadzone nowe rozwiązania na pew-
no znacząco poprawią bezpieczeństwo  
i komfort poruszania się w miejscowości 
Piotrkowice. 

- Bardzo się cieszę, że władze Powiatu 
Trzebnickiego na czele z Zarządem syste-
matycznie realizują inwestycje na drogach 
powiatowych w poszczególnych gminach, 
przy partycypowaniu w kosztach przez sa-
morządy – podkreśla Burmistrz Igor Ban-
drowicz – Inwestycja w Piotrkowicach, to 
kolejna inwestycja w Gminie Prusice, któ-
rą z powodzeniem wspólnie realizujemy,  
z czego bardzo się cieszę. Dzięki temu  mo-
żemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo na-
szych Mieszkańców. Duże podziękowania 
za współpracę dla wicestarosty Grzegorza 
Terebuna oraz zaangażowanie dla Rad-
nego Rady Miejskiej w Prusicach Janusza 
Łesaka i Sołtysa Piotrkowic Krzysztofa 
Gorazdowskiego.

Przebieg inwestycji drogowej

Ligota Strupińska po wielu latach doczeka się przebudowy drogi powiatowej

Stan drogi jest fatalny o czym zgodnie stwierdzają Wicestarosta Grzegorz Terebun,  
Burmistrz Igor Bandrowicz i Radny Gminy Prusice Wacław Bienias

Wspólne konsultacje projektu budowy chodnika w Piotrkowicach

ska – podkreśla Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego Grzegorz Terebun, dodając: 
- Prace wykonane w ciągu najbliższych kil-
ku tygodni poprawią komfort poruszania 
się mieszkańców Ligoty oraz tych wszyst-
kich którzy przemieszczają się tą drogą do 
kompleksu stawów w Ligocie Str i z pew-
nością zapewnią bezpieczeństwo wszyst-
kim podróżującym.
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PRUSICKA ROWEROSTRADA 
Z NOMINACJĄ DO MODERNIZACJI ROKU

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU CYKLOSTRADY DOLNOŚLĄSKIEJ PODPISANA!

AUDYCJA RADIOWA 
O ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

A gdyby tak rzucić wszystko i… wybrać się na rower? Brzmi jak plan ideal-
ny? Oczywiście! Zwłaszcza jeśli do zwiedzenia z perspektywy dwóch rowe-
rowych kółek są najpiękniejsze tereny Dolnego Śląska – Dolina Baryczy za-
chwycająca bogactwem krajobrazu, fantastycznymi miejscami wypoczynku 
oraz coraz bogatszą siecią komfortowych ścieżek rowerowych! Inwestycje na 
rowerowym szlaku cieszą się powodzeniem.

Radio Plus Legnica na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego nagrywało we wtorek 25 maja 2021 roku w Prusicach audycje  
o budowie ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołow-
skim w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Milicz Piotra Lecha w niedzielę 23 maja 2021 roku Burmistrz Igor Bandrowicz miał ogromną przyjemność uczestniczyć  
wraz z innymi samorządowcami w otwarciu sezonu rowerowego w Powiecie Milickim i uroczystym nadaniu ścieżce rowerowej imienia Ryszarda Szurkowskie-
go, legendy kolarstwa. 

Jakiś czas temu gminy Żmigród, Milicz, 
Wołów oraz Gmina Prusice jako Lider Pro-
jektu, otrzymały od Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego wsparcie unijne na rzecz 
budowy ścieżek rowerowych na ich tere-
nie, pewne było, że powstaną trasy, które 
przyciągną w przepiękne okolice Doliny 
Baryczy wielu turystów. Będą też impul-
sem do dalszego rozwoju ruchu turystycz-
nego i aktywnych form spędzania wolnego 
czasu w tej części Dolnego Śląska. Sprawa 
była wielkiej wagi, bo rowerowe inwestycje 
oznaczały też czyste powietrze, mniejszy 
hałas oraz rozwój mobilności miejskiej. 
Obecnie, po wybudowaniu ścieżek, part-
nerzy projektu z satysfakcją obserwują, 
jak zmienia się ich najbliższa okolica i jak 
wiele osób podróżuje nowo powstającymi 
trasami! 
Inwestycja została doceniona przez kapi-
tułę Ogólnopolskiego Konkursu Otwarte-
go „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 
otrzymując NOMINACJĘ oraz kwalifikując 
się do kolejnego etapu konkursu. Jest to 
kolejny sukces, zauważony przez ogólno-
polskich ekspertów. Od kilku lat cieszymy 

Jako Lider Projektów rowerowych Bur-
mistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Rober-
tem Adachem opowiadali o idei powstania 
ścieżek rowerowych, wybudowanych kilo-
metrach dróg i ścieżek rowerowych, efek-
tach przyrodniczych, społecznych, ekono-
micznych i zdrowotnych.
Natomiast o tym jak się przygotować do 
sezonu rowerowego opowiadała Daria 
Czech, instruktorka w Prusickim Centrum 
Fitness. 

Podczas spotkania z Marszałkiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego Cezarym Przy-
bylskim i Członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrdą 

się, że ścieżki rowerowe w Gminie Prusice 
stały się rzeczywistością i czekamy na ko-
lejne kilometry.

wraz z Radnymi Sejmiku Dolnośląskiego 
i samorządowcami z Północy Dolnego 
Śląska podpisano w Miliczu Deklarację 
Współpracy przy tworzeniu Cyklostrady 
Dolnośląskiej. 

Spotkanie było okazją do dyskusji na te-
mat planowanego przebiegu Cyklostrady 
Dolnośląskiej, który obecnie jest w trak-
cie konsultacji społecznych i samorząd 
prusicki również wniósł swoje uwagi do 
przebiegu tras rowerowych. 

Spotkanie samorządowców również 
było okazją do wizytacji postępu prac 
przy budowie ścieżki rowerowej na od-
cinku Książęca Wieś - Gruszeczka, łą-
czącej dwa powiaty- trzebnicki i milicki, 
a tym samym Wrocław z Doliną Baryczy 
przez piękne trasy rowerowe również  
w Gminie Prusice. Wizytacja budowy ścieżek rowerowych 

Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał 
Deklarację Współpracy przy tworzeniu 
Cyklostrady Dolnośląskiej

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
OPRACOWUJEMY

CZYSTA ENERGIA W GMINIE PRUSICE

Gmina Prusice wspólnie z 38 gminami od września 2020 roku uczestniczy w opracowa-
niu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocła-
wia (SUMP). Uczestniczymy w warsztatach, spotkaniach Rady Porozumienia i Zespołu 
Operacyjnego, a także konsultujemy etapami tworzony dokument. Mieszkańców Gminy 
Prusice zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w II etapie konsultacji on-line.

Wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Prusicach Burmistrz Igor Bandrowicz  
w dniach 17-18 maja 2021 roku uczestniczył w konferencji on-line inaugurującej rozpo-
częcie projektu międzynarodowego pn. „Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty ener-
getyczne na rzecz przejścia na czystą energię” („Energy Citizenship and Energy Commu-
nities for a Clean-Energy Transition”) w ramach Programu Horyzont 2020. W spotkaniu 
wzięła udział również przedstawicielka Komisji Europejskiej Michaela Gigli. 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 
jest strategią długoterminową, nastawianą 
na zapewnienie dobrego dostępu do celów 
podróży i usług, zawierającą również plan 
wdrożenia.
Podstawowe cele planu mobilności to: za-
pewnienie wszystkim obywatelom takich 
opcji transportowych, które umożliwiają 
dostęp do celów podroży i usług, poprawa 
stanu bezpieczeństwa, przyczynianie się do 
redukcji zanieczyszczenia powietrza i ha-
łasu, redukcja emisji gazów cieplarnianych 
oraz konsumpcji energii, poprawa wydaj-
ności i efektywności kosztowej transportu 
osób i towarów oraz pozytywny wpływ na 
atrakcyjność i jakość środowiska miejskie-
go z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki 
oraz społeczności jako całości.

W sierpniu 2020 roku Gmina Prusice na 
zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu przystąpiła do międzynaro-
dowego partnerstwa – 14 Partnerów, które 
wspólnie złożyło do Komisji Europejskiej 
wniosek o dofinansowanie i otrzymało 
grant. Liderem Projektu EC2 jest Centrum 
Innowacji i Uniwersytet w Grazie z Austrii. 

Gmina Prusice jest jedynym samorządem  
z Polski uczestniczącym w projekcie. Do-
datkowo z Wrocławia do projektu przystą-
piła poza Uniwersytetem Ekonomicznym 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-
-Południe. W skład Partnerstwa wchodzą 
samorządy i instytucje z Austrii, Niemiec, 
Hiszpanii, Włoch i Holandii.

W kwietniu 2021 roku został przeprowadzo-
ny I etap konsultacji społecznych, teraz czas 
na II etap, podczas którego będą konsulto-
wane: wyniki badań z 1 etapu projektu oraz 
wnioski z 1 etapu konsultacji społecznych,  
a także Organizatorzy konsultacji liczą na in-
formacje zwrotne na temat: oczekiwań, po-
trzeb, obaw i preferencji dotyczących funk-
cjonowania w swojej Gminie. Dzięki temu 
zostanie rozbudowana wiedza dotyczącą 
np.: negatywnego oddziaływania transpor-
tu na mieszkańców, przyczyn osiedlania się 
w źle skomunikowanych miejscach skazują-
cych mieszkańców na długie podróże oraz 
własne środki transportu. Wypracujemy 
czynniki wyzwalające zmiany i działania za-
radcze. 
Projekt realizowany przez Gminę Wrocław 
w ramach dotacji udzielonej przez Stowa-
rzyszenie Aglomeracja Wrocławska. 

Podczas warsztatów SUMP opracowywano analizę szans, korzyści i zagrożeń

- Dla nas jest to nowe ciekawe doświadcze-
nie i wymiana myśli oraz dobrych praktyk  
z innymi Partnerami – podsumowuje wło-
darz Gminy Prusice.

W ramach projektu zaplanowano badania 
naukowe, wizyty studyjne, spotkania i kon-
ferencje, w celu pokazania dobrych prak-
tyk w ramach odnawialnych źródeł energii. 
Jedna z wizyt studyjnych będzie miała miej-
sce również w Prusicach. Mamy nadzieję,  
że już nie długo spotkania on-line przeniosą 
się do spotkań w realu. 
Partnerstwo na realizację zadania otrzyma-
ło grant w wysokości 2 999 935,00 euro – 
100 % wartości zadania. Realizacja projektu 
potrwa przez 36 miesięcy. 



SAMORZĄDOWY INFORMATOR MIASTA I GMINY PRUSICESAMORZĄDOWY INFORMATOR MIASTA I GMINY PRUSICE
AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

str. 17str. 16

nasze serwisy:nasze serwisy:

 Nr 2/2021  •   czerwiec 2021 r. Nr 2/2021  •   czerwiec 2021 r.

PASZPORT MOŻNA WYROBIĆ JUŻ W TRZEBNICY! 

RYNEK W PRUSICACH WIDZIANY OCZAMI STUDENTÓW ARCHITEKTURY

STOWARZYSZENIE AKTYWNI LIDERZY GMINY PRUSICE 
POWOŁANE DO ŻYCIA

Doskonałe wiadomości dla Mieszkańców Gminy Prusice. Od czwartku 22 kwietnia 2021 
roku dzięki Staraniom Starosty Powiatu Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak i Wicesta-
rosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna można wymienić lub wyrobić paszport 
w Biurze Paszportowym w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.

Genius loci, Prusice przyjazne naturze czy Koncepcja zagospodarowania rynku w Prusicach pod kątem stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej dla Tubylców i turystów to tylko 
kilka tytułów opracowań jakie wykonali dla miasta Prusice studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura. Ich celem było stworzenie konceptu 
zagospodarowania Rynku w Prusicach, nadania nowej wizji, przez osoby które nigdy wcześniej nie były w naszym mieście, stworzenia idei, która po materializacji ma nadać nowy 
kierunek dla rozwoju miasta.  

Dzień Sołtysa w Gminie Prusice w czwartek 11 marca 2021 roku był również świetną 
okazją do tego, aby założyć nowe Stowarzyszenie – Aktywni Liderzy Gminy Prusice,  
które w swoich szeregach ma osoby aktywnie i społecznie działające, w tym obecnych 
i byłych: Sołtysów, Radnych Gminy, Radnych Powiatowych, a także pracowników samo-
rządowych. 

- Jest to doskonała wiadomość, odciążenie 
i udogodnienie dla naszych mieszkańców, 
gdyż teraz aby załatwić sprawy paszpor-
towe nie trzeba jechać do Wrocławia i stać  
w kolejce, tylko wystarczy zarezerwować 
termin telefonicznie i pojechać do Trzebni-
cy – informuje Burmistrz Igor Bandrowicz.

Biuro Paszportowe znajduje się w budyn-
ku Wydziału Komunikacji przy ul. Leśnej 1  
w Trzebnicy. Obowiązuje telefoniczna re-
zerwacja terminów 71 387 95 99

Jakie dokumenty należy przygotować?
-  wniosek o wydanie paszportu
-  aktualne kolorowe zdjęcie wnioskującego

Dla nas mieszkańców Miasta Pru-
sice, ale także dla mieszkańców 
całej Gminy Prusice prace, które 
przygotowali studenci to dosko-
nały temat do debaty o tym jak ma 
wyglądać w przyszłości prusicki 
rynek oraz informacja czego jesz-
cze brakuje nam w naszym mie-
ście oraz w jakim kierunku i dokąd 
mamy zmierzać. 
Na łamach biuletynu informacyj-
nego Prusice24 chcemy Państwu 
publikować prace studentów, w 
których przedstawiamy pomysły 
jakie zawarli w swoich koncep-
cjach. Chcielibyśmy od Państwa 
uzyskać informacje zwrotną co 
Państwo sądzicie o zamieszczo-
nych pracach. 
Swoje refleksje proszę przesyłać na  
e-maila: i.bandrowicz@prusice.pl 

W tym numerze tylko cząstka prac, 
którymi chcemy się z Państwem 
podzielić, kolejne koncepcje opu-
blikujemy w następnych wyda-
niach. 

Zapraszam do dyskusji

Prezesem Stowarzyszenia została Ma-
rzena Szustak – Sołtys Prusic. Wicepre-
zesami są: Sławomir Tomaszek – wielo-
letni radny gminny i Sołtys miejscowości 
Pększyn oraz Robert Kawalec – wieloletni 
radny gminny oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Prusicach. Do Zarządu weszli 
również: Sławomir Zarentowicz (Sekre-
tarz) – wieloletni radny powiatowy, Julitta 
Jędryka (Skarbnik)– radna Gminy oraz Ja-
rosław Jakubiak – sołtys Kaszyc Wielkich. 
Na czele Komisji Rewizyjnej stanął wielo-
letni radny gminny oraz Sołtys Borówka – 
Czesław Suchacki, zaś w jej skład weszli: 
Wiesław Gryz – radny gminy oraz Sołtys 
Wilkowej oraz Dorota Leń – pracownik sa-
morządowy.
- Celem Stowarzyszenia jest podejmowa-
nie działań na rzecz społecznego, kul-
turalnego, sportowego, rekreacyjnego, 
turystycznego i gospodarczego rozwo-
ju sołectw gminy Prusice, realizowanie 
inicjatyw społecznych służących dobru  

-  dowód opłaty za wniosek
-  ważny paszport lub w przypadku jego bra-

ku dowód osobisty lub skrócony/ zupeł-
ny odpis aktu małżeństwa (w przypadku 
zmiany nazwiska po ślubie za granicą)

- dokument, który potwierdzi ewentualne 
prawo do ulgi (np. legitymacja studencka) 
lub do całkowitego zwolnienia z opłaty

- Jeżeli urzędnik będzie miał wątpliwości 
co do tożsamości czy obywatelstwa oso-
by składającej wniosek lub jeśli w przed-
stawionych dokumentach, będą różne, 
sprzeczne ze sobą dane, może poprosić 
również o inne dokumenty (np. o skróco-
ny odpis polskiego aktu stanu cywilnego, 
poświadczenie obywatelstwa polskiego)

- O paszport może się ubiegać wyłącznie 
osoba pełnoletnia!

BIURO PASZPORTOWE – KONTAKT:
-  GODZINY OTWARCIA: 

poniedziałek – piątek 8.00 -15.00
-  71 387 95 99
-  paszporty@powiat.trzebnica.pl
 

Włodarze Gminy Powiatu Trzebnickiego na zaproszenie 
Starosty Małgorzaty Matusiak wzięli udział we 

wspólnym otwarciu Biura Paszportowego w Trzebnicy

Burmistrz Igor Bandrowicz miał okazję przyjrzeć się 
osobiście jak działa Punkt Paszportowy w Trzebnicy

Na mapie Gminy Prusice pojawiło się nowe Stowarzyszenie - Aktywni Liderzy Gminy Prusice

i aktywizacji mieszkańców, integrowanie 
lokalnych wspólnot obywatelskich – opo-
wiada Prezes Stowarzyszenia Marzena 
Szustak 
Stowarzyszenie będzie realizowało swo-
ją działalność poprzez: dbałość o rozwój 
gminy Prusice, działania na rzecz odnowy 
sołectw gminy Prusice oraz  miejscowo-
ści Prusice, współdziałanie z samorzą-

dem i organami administracji państwowej  
w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju 
gminy Prusice, podejmowanie w ramach 
obowiązujących przepisów wszelkich 
przedsięwzięć związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, krzewienie wśród 
mieszkańców i ludzi związanych z gminą 
Prusice troski o jej sprawy współczesne 
i przyszły rozwój, kształtowanie opinii  
i ocen społeczeństwa o rozwoju gminy 
Prusice, kształtowanie postaw odpowie-
dzialności za wspólne przedsięwzięcia, 
organizowanie życia społecznego, kultu-
ralnego, sportowego, rekreacyjnego, tury-
stycznego i gospodarczego gminy Prusice, 
ochrona i zabieganie o zachowanie natu-
ralnych walorów przyrodniczych i histo-
rycznych gminy Prusice, promowanie wa-
lorów turystycznych gminy Prusice w kraju 

i zagranicą, promowanie wszelkich form 
lokalnej twórczości artystycznej w kraju  
i zagranicą, promocja zdrowia i aktywnego 
stylu życia, sportu i turystyki w jak najszer-
szym rozumieniu tych pojęć wśród miesz-
kańców gminy Prusice, organizację imprez 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
oraz turystycznych, utrzymywanie kontak-
tów z innymi organizacjami o podobnych 
celach, organizowanie zebrań dyskusyj-
nych i towarzyskich, konferencji, debat, 
szkoleń, warsztatów itp.; działania na 
rzecz zwiększenia szans życiowych miesz-
kańców gminy Prusice, szczególnie ludzi 
młodych, aktywizację długotrwale bezro-
botnych, niewydolnych życiowo, samot-
nych, niepełnosprawnych, w podeszłym 
wieku i z ubogich rodzin, przeciwdziałania 
patologiom społecznym w gminie Prusice.
Obecnie trwa oficjalna rejestracja Sto-
warzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, a tuż po zakończeniu procedury czas 
na aktywne działanie. 
Wszystkich zainteresowanych Sołtysów, 
Radnych i Samorządowców zapraszamy do 
dołączenia i wspólnego działania na rzecz 
naszych Małych Lokalnych Ojczyzn

NUMER KONTA BANKOWEGO: 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocła-
wiu Wydział Finansów i Budżetu NBP O/O 
Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
Tytuł opłaty: imię, nazwisko - opłata pasz-
portowa

140 zł - za paszport ważny 10 lat
70 zł - za paszport ważny 10 lat (z uwzględ-
nieniem ulgi 50%)
30 zł - za paszport wydany osobie małolet-
niej do 13. roku życia
15 zł - Karta Dużej Rodziny: dzieci do lat 13
35 zł - Karta Dużej Rodziny: dzieci od 13 do 
25 roku życia
70 zł - Karta Dużej Rodziny: Rodzice i mał-
żonkowie rodziców
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Najmłodsi uczniowie w Skokowej już po pasowaniu

Ważny dzień dla najmłodszych uczniów prusickiej podstawówki

Nieobecni w dniu ślubowania, zostali również uroczyście 
pasowani na pierwszaka w późniejszym terminie

Pierwszaki zostały pełnoprawnymi uczniami

Uroczystego pasowania na pierwszaka dokonał 
Dyrektor Robert Kawalec

MIESZKAŃCU SPISZ SIĘ!PASOWANIE PIERWSZAKÓW W SKOKOWEJ

ZOSTALI PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE W PRUSICACH

APEL DO MIESZKAŃCÓW!

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: 
mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziem-
cy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w cza-
sie spisu za granicą.

Samospisu internetowego dokonać 
mogą Państwo na podanym adresie: 

https://spis.gov.pl/. 

Nie możesz wykonać samospisu 
internetowego? Zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez tele-
fon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie 
z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, aby 
przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
możesz odmówić mu przekazania danych. 

Drodzy SENIORZY, PAMIĘTAJCIE że rachmistrzowie 
do odwołania nie chodzą po domach w celu przepro-
wadzenia spisu powszechnego!

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas 
wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze po-
trzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią 
wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy 
oraz  podstawę określania wysokości subwencji pań-
stwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki 
uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane 

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokowej w środę 2 czerwca 2021 roku, 
wreszcie po kilku miesiącach od kalendarzowego rozpoczęcia roku szkolnego stali się 
pełnoprawnymi pierwszakami, za sprawą uroczystego ślubowania i pasowania. Podczas 
uroczystości nie zabrakło występu artystycznego. 

W czwartek 13 maja 2021r. w Szkole Podsta-
wowej w Strupinie odbyło się długo ocze-
kiwane Ślubowanie i Pasowanie na uczniów 
dzieci z klasy I. 
Uroczystość odbyła się w kameralnym gro-
nie, zgodnie z wszelkimi zasadami obowią-
zującymi w dobie zagrożenia epidemiolo-
gicznego. Dzieci przedstawiły swój program 
artystyczny. Udowodniły tym, że potrafią 
pięknie recytować, śpiewać, wiedzą co to 
jest Ślubowanie. Znają także kraj w jakim 
mieszkają, jego symbole: hymn i godło. Po 
takiej prezentacji dzieci zasłużyły na paso-
wanie wielkim ołówkiem na uczniów. Potem 
były prezenty i poczęstunek przygotowany 
przez rodziców, za który serdecznie dzięku-
ją. Wyrazy podziękowania składają również 
Panu Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi, 
który obdarował pierwszaków piłeczkami 
i słodkościami. Podziękowania należą się 
także koleżankom i kolegom z innych klas, 

Poniedziałek 31 maja 2021 roku to ważna 
data dla pierwszaków ze Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach. 
Najmłodsi długo czekali na ten dzień, aby 
zostać „oficjalnie” uczniami szkoły, złożyć 
uroczyste ślubowanie, a także zostać paso-
wanym na ucznia. 

W związku z licznymi pytaniami mieszkań-
ców dotyczącymi firm oferujących instala-
cje fotowoltaiczne informujemy, że Gmina 
Prusice nie współpracuje z żadną taką 
firmą i nie rekomenduje żadnej konkretnej 
firmy oferującej montaż paneli, kotłów, czy 
też dostawców opału.

są przez kluczowe resorty do planowania działań  
w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia 
społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zago-
spodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkanio-
wych czy gospodarki wodno-ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi 
ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporzą-
dzenia studiów wykonalności projektów lub do stwo-
rzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy 
oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wy-
sokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parla-
mencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkań-
ców, określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Na terenie Gmin uczestniczących w Pro-
jekcie pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI 
Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, 
Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Za-
wonia, Żmigród)” rozprowadzane są ulotki 
informacyjne dotyczące w szczególności 
sprzedaży ogniw fotowoltaicznych oraz 
nowych programów dofinansowania do 
ogniw fotowoltaicznych. Informujemy, że 
nie są to programy prowadzone ani zwery-
fikowane przez Gminę Prusice.

W całym kraju odnotowano wyłudzenia 
pieniędzy i danych osobowych metodą „na 
fotowoltaikę”.

Apelujemy o czujność, dokładne spraw-
dzenie ofert oraz wnikliwą analizę doku-
mentów przed ich podpisaniem.

Przestępcy mają wiele zmiennych metod 
działania, na ich korzyść działa podejmo-
wanie przez klientów decyzji pospiesznych, 
nieprzemyślanych, pod wpływem nachal-
nego marketingu, presji czasu, obietnic 
wyjątkowej okazji czy nieprawdziwych, nie-

zweryfikowanych informacji przekazywa-
nych przez przedstawicieli handlowych.

Proszę pamiętać, że oszustwa nie zawsze 
dotyczą wyłudzenia pieniędzy, równie war-
tościowe dla przestępców mogą okazać się 
Państwa dane osobowe.

• Nie płać z góry
• Nie podpisuj umowy na pierwszym spo-

tkaniu

• Poproś o referencje
• Nie daj się zwieść „okazji” , że natychmia-

stowa decyzja to niska cena lub montaż 
w krótkim czasie

• Zwróć szczególną uwagę, jeśli firma po-
wołuje się na „dobry kontakt” z Gminą lub 
dostawcą energii elektrycznej

• Wybieraj tylko sprawdzone firmy
• Informacji o dofinansowaniu szukaj na 

oficjalnych stronach Gmin i w oficjalnych 
serwisach Państwowych.

którzy jak co roku nie zapomnieli o przygo-
towaniu drobnych upominków. Po długim 
okresie nieobecności dzieci w szkołach,  
w naszej wreszcie „zaświeciło słońce”.
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CZYSTE POWIETRZE W GMINIE PRUSICE!
MIESZKAŃCU SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRANTY NA WYMIANĘ PIECÓW ROZSTRZYGNIĘTE! 
WALCZYMY O DODATKOWE ŚRODKI

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem Gmi-
na Prusice uruchomiła punkt konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Pru-
sicach, gdzie istnieje możliwość uzyskania pomocy w zakresie wypeł-
nienia i złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz rozliczenia 
przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze.

Co to jest program Czyste Powietrze?  
Program Czyste Powietrze to kompleksowy 
program, skierowany do osób fizycznych, 
którego celem jest poprawa efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne.

- wymianę starych pieców na paliwo stałe 
na ekologiczne źródła ciepła spełniające 
wymagania Programu (kocioł 5 klasy na 
węgiel, kocioł na pellet drzewny, kocioł 
olejowy, kocioł gazowy, pompa ciepła, 
ogrzewanie elektryczne),

- instalację centralnego ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej,

-  wentylację mechaniczną,
-  mikroinstalację fotowoltaiczną,
-  ocieplenie domów oraz wymianę okien  

i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Kto może skorzystać?
1. Osoby których roczny dochód nie prze-
kracza 100 000 zł (osoby uprawnione do 
podstawowego poziomu dofinansowania).
2. Osoby których średni miesięczny dochód 
na osobę nie przekracza:
• 1400 zł netto – w gospodarstwie wielo-
osobowym(osoby uprawnione do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania). 
• 1960 zł netto – w gospodarstwie jedno-
osobowym(osoby uprawnione do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania).
Jeżeli ubiegasz się o podwyższony poziom 
dofinansowanie – zaświadczenie, które cię 
upoważnia do podwyższonego dofinanso-

wania, zaświadczenie o dochodach wyda-
wane przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Prusicach –wydane na wniosek 
osoby będącej właścicielem/ współwłaści-
cielem nieruchomości.

Co musisz zrobić?
1.  Zaloguj się na swoje konto w Portalu Be-

neficjenta.
2.  Pobierz edytowalny formularz pdf wnio-

sku. Nie drukuj go przed wypełnieniem.
3.  Wypełnij wniosek.
4.  Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5.  Złóż wypełniony elektronicznie wniosek 

na skrzynkę podawczą Portalu Benefi-
cjenta.

6.  Wydrukuj wniosek.
7.  Dołącz wymagane załączniki.
8.  Podpisz wniosek.
9.  Złóż wniosek osobiście lub drogą pocz-

tową bądź kurierem do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu lub Urzędu 
Miejskiego w Prusicach.

Więcej informacji można uzyskać  
w Urzędzie Miejskim w Prusicach pod 

numerem tel. 71 312 62 24 wew. 87. 

Program jest skierowany do właściceli/
współwłaścicieli budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 

Na co można otrzymać wsparcie  
finansowe? 
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
- wykonanie dokumentacji,

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indy-
widualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych 
gmin OSI Doliny Baryczy. Jest to projekt grantowy i polega 
na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzię-
cia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych i wielorodzinnych, dotyczący wymiany dotychczaso-
wych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do 
sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne 
źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie 
paliwa gazowe.
Alokacja środków przeznaczonych na granty, w realizowa-
nym projekcie, dla Gminy Prusice wynosiła 659 260,52 zł  
dla indywidulanych źródeł ciepła oraz 213 814,22 zł. dla źró-
deł zbiorczych. Mieszkańcy naszej Gminy złożyli w sumie  
95 wniosków o przyznanie grantu  ( w naborze trwającym od 
1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.), w tym jeden wniosek 
był na zbiorcze źródło ciepła. 
Lista rankingowa została opublikowana na stronie inter-
netowej dedykowanej realizowanemu projektowi w dniu  
7 maja 2021 roku. Z gminy Prusice 35 osób otrzymało na 

chwilę obecną rekomendację do dofinan-
sowania (w tym jeden Grantobiorca na 
zbiorcze źródło ciepła).
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
dokłada wszelkich starań, aby każdy złożo-
ny wniosek otrzymał dofinansowanie. Prio-
rytetem jest sytuacja, żeby każdy z miesz-
kańców mógł cieszyć się bezpiecznym  
i ekologicznym źródłem ciepła.
W dniu otrzymania listy rankingowej z Gmi-
ny Wołów, Burmistrz Igor Bandrowicz nie-
zwłocznie wystosował pismo do Lidera 
Projektu - Gminy Żmigród z wnioskiem  
o sporządzenie pisma do Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej In-
stytucji Pośredniczącej dotyczącego prze-
niesienia tzw. oszczędności ze zbiorczych 
źródeł ciepła dla budynków jednorodzin-
nych. W samej Gminie Prusice dzięki takie-
mu montażowi finansowemu zapewnimy 
dodatkowych około dziesięciu grantów dla 
źródeł indywidualnych

Z informacji otrzymanych kilka 
dni temu Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca wyraziła zgodę 
na przeniesienie oszczędności 
ze zbiorczych źródeł ciepła dla 
budynków jednorodzinnych, co 
pozwoli na dofinansowanie ko-
lejnych złożonych i prawidłowo 
ocenionych wniosków. Partner-
stwo również będzie walczyło  
o dodatkowe środki na zwięk-
szenie puli w celu przyznania 
kolejnych grantów.  
Samorządy i rząd docierają do 
mieszkańców z informacjami 
o uchwałach antysmogowych. 
Mówią o nich media, próbują 
propagować organizacje po-
zarządowe. Mieszkańcy mają  
coraz większą świadomość 
skutków zanieczyszczeń na ich 
zdrowie i środowisko naturalne. 
Ale to wciąż za mało. Niewielu 
mieszkańców, zwłaszcza se-
niorów, może pozwolić sobie 
na poniesienie całkowitych 
kosztów wymiany źródła cie-
pła. Dlatego też Gmina Prusice 
chce wyjść naprzeciw oczeki-
waniom naszych mieszkańców 
i zadbać o stworzenie możliwo-
ści zapewnienia im grantów na 
wymianę starego źródła ciepła.

Pismo złożone przez Burmi-
strza Igora Bandrowicza do Li-
dera Projektu – Gminy Żmigród

W maju 2021 roku została opublikowana lista rankingowa przyznanych grantów dla 
Mieszkańców Gminy Prusice na wymianę pieców w ramach realizowanego projek-
tu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Mi-
licz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”
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SZUKAŁEM WAS, A TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE  
101. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA WIWAT 3 MAJA! SYMBOLICZNE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 

WIRTUALNY SPACER 
        SYMBOLAMI NARODOWYMI WSZYSTKIE PALMY WIELKANOCNE NAGRODZONE!

Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miło-
ścią, ale też niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, 
wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. 

3 maja obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja – była ona pierwszą 
w Europie i drugą na świecie, niezwykle postępową konstytucją. Podczas symbolicz-
nych obchodów pod pomnikiem „Ku pamięci poległych mieszkańców Prusic w walce  
o niepodległość ojczyzny” przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na Skwerze Niepodle-
głości w Prusicach delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz upamięt-
niły uroczystości minutą ciszy. 

W efekcie zdalnego nauczania powstał projekt prowadzony wśród uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach 
oraz Szkoły Podstawowej w Skokowej. Efektem pracy został stworzony „Wirtualny 
Spacer Symbolami Narodowymi” skupiający prace o tematyce patriotycznej przesłane 
przez uczniów. 

Palma wielkanocna ma być kolorowa jak wiosna. Ma też dawać nadzieję, bo nadzieja rodzi się wiosną, jak przyroda budzi się do życia. 
Palmy zgłoszone do konkursu na Najładniejszą Palmę Wielkanocną uczestnicy wykonywali samodzielnie lub przy udziale całych 
rodzin. Nie należy zapominać, że palma wielkanocna przede wszystkim jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, 
zwycięstwa, ale także symbolem męki oraz odkupienia.

18 maja 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Prusicach, spotkały się de-
legacje i zaproszeni goście, aby upamięt-
nić 101. Rocznicę Urodzin Papieża Polaka. 
Był On i jest dla nas nadal drogowskazem, 
zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. 
Podczas symbolicznego spotkania wyrazi-
liśmy wdzięczność wspaniałemu człowie-
kowi, który uczył nas otwartości, wyrozu-
miałości, ale i odwagi w obronie wartości 
chrześcijańskich, na których oparta jest 
Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie 
dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Pa-
weł II, wciąż będą dla naszego środowiska 
inspiracją do budowania i jedności. 

Podczas uroczystości został powołany 
przez Burmistrza Gminy Prusice Igora 
Bandrowicz Prusicki Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika św. Jana Pawła II. Dzia-
łania zaangażowanych osób w projekt 
będą prowadziły do powstania pomnika 
Papieża Jana Pawła II w naszym mieście 
oraz utrwalenia pamięci o tak ważnej dla 
wszystkich Polaków postaci.

- Papież Polak na zawsze będzie w na-
szej pamięci. Chciałbym, aby był z nami 
również w mieście i gminie. Dlatego też 
zdecydowałem o powołaniu specjalnego 
komitetu, którego członkowie będą dą-

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wi-
cestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz 
Terebun, Radna Powiatu Trzebnickiego  
i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Joanna Wiraszka, Sekretarza Gminy Pru-
sice Wiktor Lubieniecki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Prusicach Zbigniew Zio-
mek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Multiteka Monika Stankiewicz wraz  
z delegacją, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prusicach Joanna Sro-

Nad projektem patronat objął Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz. Dziękujemy za 
zaangażowanie uczniom oraz nauczycielom, gratulujemy kreatywności i pomysłów. 

Ważne było, aby paca nawiązywała do tra-
dycji, a więc była przyozdobiona buksz-
panem, żonkilami, krokusami, gałązkami 
malin, porzeczek oraz iglaków, a także su-
szonymi kwiatami, kłosami, trawami.
W ramach przygotowań do Świąt Wielka-
nocnych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach zaprosił Mieszkańców do pie-
lęgnowania tradycji poprzez przygotowanie 
palmy wielkanocnej, którą osoby indywidu-
alnie lub w kategorii rodzina zgłaszały do 
konkursu. 

Ze względu na niewielką ilość zgłoszeń  
w kategoriach konkursowych każda zgło-
szona praca została nagrodzona! Cieszymy 
się, że znaleźliście czas, chęci i motywację, 
co obecnie jest niezwykle wartościowe! 
Wszystkie zgłoszone prace można było zo-
baczyć na symbolicznej wystawie przy wej-
ściu do budynku GOKiS. Dziękujemy rów-

żyć do powstania Pomnika św. Jana Paw-
ła II w Prusicach. Podczas obchodów 101. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II człon-
kowie Prusickiego Komitetu Społecznego 
Budowy Pomnika św. Jana Pawła II uro-
czyście podpisali Akt Założycielski. – mó-
wił Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając 
- Wierzę, że wspólnie dzięki działaniom 
komitetu oraz współpracy z Mieszkańcami 
uda nam się osiągnąć sukces i figura Pa-
pieża Polaka na stałe zagości w naszym  
mieście. 

Podczas 101. Rocznicy Urodzin Papieża Polaka powołano Prusicki Społeczny Komitet Budowy Pomnika św. Jana Pawła II

Do konkursu swoją palmę zgłosili Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Prusicach

Wszystkie palmy zostały nagrodzone 
ciekawymi nagrodami

Uroczystość uświetnił występ artystyczny

nież za zaangażowanie i zgłoszenia spoza 
kategorii konkursowych: Seniorom z Dzien-
nego Domu Pobytu Senior-Wigor w Prusi-
cach oraz Szkolei Przedszkolu w Skokowej!

Symboliczne obchody uchwalenia Konstytucji odbyły się w Prusicach pod pomnikiem na ul. Żmigrodzkiej

Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Prusicach wspólnie z Dyrektorem Robertem Kawalcem złożyła kwiaty

Kwiaty pod pomnikiem w imieniu Gminnego 
Ośrodka Kultury złożyły Dyrektor Joanna Sroga 

wspólnie z Sołtys Prusic Marzeną Szustak

Delegacja uczniów z terenu Gminy Prusice

ga wraz z Sołtys Prusic Marzeną Szustak, 
Przedstawiciele Prusickiego Dzienne-
go Domu Pobytu „Senior-Wigor”, Harce-
rze i Zuchy z 502 Szczepu Harcerskiego 
Brzask, Dyrektorzy Szkół Podstawowych 
z Prusic, Skokowej oraz Piotrkowic wraz  
z delegacjami uczniów. 

Dziękujemy delegacjom oraz pocztom 
sztandarowym i flagowym za pamięć, 
obecność i krzewienie ducha patriotyzmy 
wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnej spo-
łeczności.
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KIEDY DZIECKO SIĘ ŚMIEJE – ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT! 
DZIEŃ DZIECKA W GMINIE PRUSICE

W tym roku Dzień Dziecka w Prusicach przybrał trochę inną formę. 1 czerwca mieszkań-
cy Balonowej Doliny przybyli do dzieci z Gminy Prusice z życzeniami z okazji wielkiego 
ŚWIĘTA DZIECI! Gminne Przedszkola i Szkoły Podstawowe odwiedzili niezwykli goście  
z Magicznego Teatru Muzycznego z Wrocławia prezentując warsztatowy spektakl ani-
macyjny pt. „Bajeczny Rock&Roll”. 

Dzieci i młodzież uczestniczyli we wspól-
nych tańcach i zabawach ruchowych przy 
piosenkach wykonywanych przez woka-
listów teatru. Klasy uczestniczyły w kon-
kursie talentów, za które każdy otrzymał 
upominek. Bajkowe maskotki teatralne 
– Piesio, Kocio, Raper Fabio oraz Myszka 
Matylda skupiły uwagę i zainteresowanie 
uczestników warsztatowego spektaklu 

animacyjnego zachęcając do wspólnej za-
bawy. 

„Kiedy dziecko się śmieje – śmieje się cały 
świat” – powiedział Janusz Korczak. Mamy 
nadzieję, że w Gminie Prusice wywołaliśmy 
uśmiech na wielu małych twarzach. Jesz-
cze raz przesyłamy najlepsze życzenia dla 
wszystkich małych i większych dzieci!

Dzieciom z okazji ich święta najlepsze życzenia w Szkole Podstawowej w Prusicach złożył Dyrektor Robert Kawalec

Po tylu miesiącach w „zamknięciu” dzieciaki były spragnione rozrywki, a ich święto było do tego doskonałą okazją

Konkurs talentów cieszył się ogromnym zainteresowaniem świętujących

Dzieci w Punkcie Przedszkolnym na Orliku w Skokowej 
doskonale czuły się w świecie bajek

W Szkole Podstawowej w Skokowej dzieci nie 
posiadały się z radości, że mogły wspólnie  
świętować Dzień Dziecka

W Strupinie najmłodsi nie mogli doczekać się na spektakl animacyjny

Wspólnych tańców i zabawy było co niemiara Bajkowe maskotki sprawiły najmłodszym wiele radości

NOWOŚCI CZYTELNICZE NA PÓŁKACH MULTITEKI

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W MULTITECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach „Multiteka” posiada w swojej ofercie księgo-
zbiór liczący ok. 29 tysięcy woluminów: literatura piękna (wszystkie gatunki) i popular-
nonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, a także zbiory specjalne (tj. audiobooki, filmy, 
bajki dla dzieci, muzykę), w trybie wolnego dostępu do półek. 

,,Znajdziesz mnie w bibliotece” pod tym hasłem w dniach 10-15 maja 2021 roku obcho-
dziliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Na czytelników prusickiej Multiteki czekał 
kiermasz taniej książki na Rynku w Prusicach, a także Dyskusyjny Klub Książki. 

Zbiory są dostępne w katalogu on-line. 
Czytelnik może samodzielnie (drogą elek-
troniczną) przeglądać, zamawiać wybrane 
tytuły książek. Księgozbiór systematycz-
nie uzupełniamy o nowe tytuły zgodnie  
z aktualnymi tendencjami na rynku wydaw-
niczym oraz preferencjami czytelników. 
Na bieżąco analizujemy rynek wydawni-
czy. Pozyskujemy środki z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup 
nowości wydawniczych.

Nie możesz znaleźć na naszych półkach 
ulubionej książki? 

Zachęcamy wszystkich naszych czytel-
ników do czynnego włączenia się w two-
rzenie księgozbioru naszej Biblioteki. Je-
śli przeszukując katalog nie natrafiliście 

W ramach akcji Tygodnia Bibliotek we wto-
rek 11 maja 2021 roku Gminna Biblioteka 
Publiczna „Multiteka” zawitała na prusic-
kim Rynku z kiermaszem taniej książki. 
Pośród szerokiej oferty książkowej zna-
lazły się pozycje dla dzieci, młodzieży, 
książki przygodowe, edukacyjne i porad-
niki. Część pozycji jest nadal dostępna  
w „Multitece”. Równolegle można było na-
być książki za 1zł, w myśl nadania im dru-
giego życia, co cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Młodszym czytelnikom dużo 
radości przyniósł quiz o tematyce bajkowej, 
padły same trafne odpowiedzi nagrodzone 
przez pracowników biblioteki.

Państwo na poszukiwany przez siebie ty-
tuł, a uważacie, że powinien się on znaleźć  
w naszym księgozbiorze, prosimy o wy-
pełnienie formularza na stronie biblioteki: 
www.naszabiblioteka.com zakładka „Za-
proponuj zakup książki”.

Od kilku lat biblioteka w darze otrzymuje 
od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglo-

meracji Wrocławskiej książki. Stowarzy-
szenie co roku realizując swoje cele sta-
tutowe przekazuje na nasze ręce książki, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem 
naszych czytelników, za co serdecznie 
dziękujemy.

Zapraszamy do wypożyczeń! 

Natomiast w czwartek 13 maja 2021 roku  
w siedzibie „Multiteki“ odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki oraz wyłonie-
nie najaktywniejszych czytelników minio-
nego roku. Wśród nagrodzonych czytelni-
czek znalazły się Panie Maria Grondowy, 
Honorata Dudzik, Alicja Bigoń. Gratulujemy 
Paniom aktywności i pasji czytelniczej.

W trakcie spotkania DKK, po przerwie spo-
wodowanej pandemią, nie brakowało ser-
decznych rozmów o literaturze ale także  
o zwykłych ludzkich sprawach. Została też 
wybrana książka, która będzie tematem 
przewodnim kolejnego spotkania, jest to 
„Powrót z Bambuko“ Katarzyny Nosowskiej. 
Tę książkę wybrano również do akcji „Prusi-
ce czytają” na sezon wiosna - lato.

Mimo ograniczeń spowodowanych pande-
mią, udało się zrealizować główne zało-
żenia Tygodnia Bibliotek, jakim są promo-
wanie czytelnictwa, edukacja oraz żywe 
spotkanie z książką.

Kiermasz książki na Rynku w Prusicach

Podczas DKK nagrodzono najaktywniejsze 
czytelniczki 2020 roku

Dzieci chętnie brały udział w quizie bajkowym 
otrzymując za bezbłędne odpowiedzi nagrody
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ATHLETICS TEAM PRUSICE Z LICENCJĄ KLUBOWĄ

ORLIKOWE GRANIE NA SKOKOWSKIEJ MARACANIE

BRESNA BRZEŹNO 
W NOWEJ ODSŁONIENOWOŚCI W PRUSICKIM CENTRUM FITNESS SUKCES NA LIDZE 

MARTWEGO CIĄGU

Klub Biegacza Athletics Team Prusice oficjalnie otrzymał licencję klubową od Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Co to oznacza dla klubu, a to, że klub mogą od teraz oficjalnie 
reprezentować zawodnicy startujący w zawodach rang mistrzowskich. 

Pandemia, która dotknęła cały 
świat, w tym w ogromnym 
stopniu organizację wydarzeń 
biegowych zmotywowała Klub 
do działania. Oficjalne zawody 
mogły odbywać się praktycznie 
tylko dla sportu zawodowego, co 
potwierdza legitymacja i licencja 
zawodnicza. Od teraz wszyscy 
członkowie mogą się ubiegać 
o licencję zawodniczą i godnie 
reprezentować klub Athletics 
Team Prusice wraz z Gminą Pru-
sice i Powiatem Trzebnickim. 
Warto dodać, że jest to jedyny 
klub z licencją klubową w okolicy.

Jak podkreśla Prezes Klubu 
Przemysław Burchacki: - Klub 
istnieje oraz organizuje wyda-
rzenia dla Was dzięki wsparciu 
samorządów, w tym szczególne 
podziękowania za wkład i roz-
wój klubu dla Burmistrza Igora 
Bandrowicza oraz Wicestarosty 
Grzegorza Terebuna.

LKS Dolpasz Skokowa w niedzielę 30 maja 
2021 roku był gospodarzem turnieju orlików 
w ramach Dolnośląskiej Ligi Turniejowej. 
Przy prusickiej rywalizowały takie druży-
ny, jak: KP Bór Oborniki Śląskie, LKS Sokół 
Wielka Lipa, LKS Zorza Pęgów, EKF Mecha-
nik Brzezina oraz gospodarze LKS Dolpasz 
Skokowa.

Władze klubu dziękują wszystkim za obec-
ność w turnieju i za postawę fair play w każ-
dym meczu, a kibicom za gorący doping na 
skokowskim stadionie.

Zarząd i zawodnicy klubu sportowego 
Bresna Brzeźno z inicjatywy gospodarza 
obiektu Pana Roberta Zakrawacza w czy-
nie społecznym przez kilka tygodni reali-
zowali ciekawe działania i sami wykonywali 
inwestycje dla poprawy rozwoju klubu. Na 
zawodników klubu po przerwie spowodo-
wanej pandemią czekała niespodzianka. 
Nowa, wyremontowana i zmodernizowa-
na szatnia, zmodernizowany wygląd ze-
wnętrzny, który już z daleka pokazuje kto tu 
rządzi, a także postawiona wiata.  

Daria Czech, na co dzień menadżer i in-
struktor w Prusickim Centrum Fitness, 
odnosi niemałe sukcesy w sporcie. Pod 
koniec marca we Wrocławiu odbyła się liga 
martwego ciągu, podczas której zawod-
niczka podniosła 162,5kg w kategorii 76+  
i tym sposobem wywalczyła 4 miejsce. 

Jak sama twierdzi był zapas na więcej i od 
podium dzieliło ją zaledwie 5kg, które mo-
gła dołożyć w trzecim podejściu. Głód po-
zostaje. 

Na skokowskiej Maracanie rywalizowały drużyny orlików

Zarząd i zawodnicy klubu sportowego wykonywali prace w czynie społecznym

Szatnia Klubu Bresna Brzeźno z nowym obliczem

Nowy projekt szkolenia dzieci i młodzieży wraz z głównym menadżerem TOP PLAYERS 11 Piotrem Stadnikiem 
wspierają i będą rozwijać: Andrzej Padewski – Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  

a także Tomasz Podobiński - Prezes Bresny i Sołtys Brzeźna oraz Czesław Suchacki – Radny Gminy Prusice.

Dodatkowo Klub Bresna Brzeźno wspólnie z Sołectwem Brzeźno oraz Gminą Prusice 
zawarł umowę współpracy z Akademią Rozwoju Piłkarskiego „TOP PLAYERS 11” – trene-
rem i menadżerem Piotrem Stadnikiem na nowy, profesjonalny projekt szkolenia dzieci  
i młodzieży z roczników 2003-2016. 

31 maja 2021 roku po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Prusickie  
Centrum Fitness zostało ponownie w pełni otwarte i zaprasza do korzystania z całko-
witej jego oferty nie tylko siłowni, czy zajęć grupowych, ale również nowości dla dużych  
i małych, a także dla wielbicieli dwóch kółek z wypożyczalni rowerów.
- Oferta naszego klubu jest zróżnicowana 
- każdy znajdzie coś dla siebie – opowiada 
menadżer PCF Daria Czech dodając: - Po-
magamy osiągnąć każdy zamierzony cel, 
przez doskonały sprzęt, i świetnych in-
struktorów. Dzięki temu, każdy uczestnik 
aktywności nie będzie już kojarzył ruchu 
z nieprzyjemnym zmęczeniem, a jedynie 
ze zrozumiałym wysiłkiem, z miło spę-
dzonym czasem wśród przyjaciół, uśmie-
chem, zdrowiem i satysfakcją z własnych  
osiągnięć.

Wraz z ponownym otwarciem Prusickiego 
Centrum Fitness pojawiły się nowe godzi-
ny otwarcia, a także poza dobrze znany-
mi zajęciami grupowymi są też nowości  
w ofercie zajęć. Wśród zajęć dla dorosłych 

znalazły się zajęcia z KICBOXINGU, które 
prowadzi zawodnik K1 Marcin Bojarun, który 
prowadzi również zajęcia z KICKBOXINGU 
dla naszych niepełnoletnich lub młodszych 
członków klubu (od 12 lat). Na najmłodszych 
czeka również judo i warsztaty breakdance. 

Jesienią również pojawi się całkowita no-
wość w ofercie PCF, którą będzie trening 
EMS. Trening EMS, czyli electrical muscle 
stimulation. (trening do 20 minut) -trening 
całego ciała – równoczesna aktywacja ago-
nistów, antagonistów, mięśni stabilizacyj-
nych, wywodzi się z fizjoterapii, mięśnie są 
napinane poprzez zewnętrzny impuls -im-
puls zewnętrzny + aktywacja mięśni. Jest 
to w pełni bezpieczny trening i brak obcią-
żenia zewnętrznego.

Instruktorki Prusickiego Centrum Fitness już poznały tajniki treningu EMS podczas szkolenia
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Juniorzy Starsi MKS Orzeł Prusice na mecz przed końcem sezonu wygrywają Okręgową Ligę 
wraz z awansem do wyższej ligi

Najmłodsi piłkarze ślicznie prezentują się 
w nowych strojach

Dzieci od najmłodszych lat uczą się 
prawdziwej piłki na boisku

Piłkarze z 19 meczów wygrali 14, a 5 zremisowali

Breakdance to ciekawa forma na spędzanie czasu wolnego

ENERGICZNE WARSZTATY BREAKDANCE 

MKS ORZEŁ PRUSICE AKADEMIA PIŁKARSKA

Tańczyć można na nogach, ale również na plecach, barkach, głowie czy rękach. A jeśli dodamy do tego 
mnóstwo dynamiki, rotacji, trochę akrobatyki i nieskończenie wiele kreatywności to otrzymamy wyjąt-
kowy styl taneczny - breakdance. Podczas warsztatów dzieci uczestnicy przekonali się, że breakdance 
jest ciekawą opcją na spędzanie czasu wolnego.

Pierwsze spotkanie za nami! W warsztatach uczestniczyło 20 osób, które podczas zajęć poznały podstawy tego rodzaju 
tańca oraz kilka prostych figur. W breakdance tancerze poruszają się na stojąco, schodzą na ziemie, tańczą przy ziemi 
dotykając jej rękami i nogami oraz wykonują figury rotacyjne na głowie, rękach, barkach itp. Nawet dziecko, które jesz-
cze nie potrafi mówić można zacząć uczyć tańca! Chociażby poprzez puszczanie mu muzyki. Dziecko się z nią oswaja, 
zaczyna rozumieć czym ona jest. A to jest jeden z elementów nauki tańca. 

Funkcjonowanie i rozwój prusickiej aka-
demii piłkarskiej idzie w bardzo dobrym 
kierunku. Do tej pory MKS Orzeł Prusice 
Akademia Piłkarska zrzeszał w swych sze-
regach 5 grup młodzieżowych: Skrzat, Żak, 
Orlik, Trampkarz oraz Junior Starszy. Z po-
czątkiem maja, w odniesieniu do wielkiego 
zainteresowania piłką nożną, zarząd miej-
scowego Orła postanowił otworzyć kolejną 
grupę – BAMBINI (rocznik 2016/2017). Pomi-
mo tego, że trenują w niej dzieci niespełna 
4-5 letnie, to grupa cieszy się dużym zainte-
resowaniem i ciągle się powiększa. Obecnie 
liczy 12 młodych zawodników (10 chłopców  
i 2 dziewczynki).  
Najmłodsza grupa otrzymała już stroje 
sportowe i pięknie prezentuje się w klubo-
wych barwach. 
Jednocześnie przypominamy, że drzwi 
do naszego klubu są zawsze otwarte dla 
wszystkich dzieci i młodzieży. Jeżeli lubicie 
sport oraz prowadzicie aktywny tryb życia 
dołączcie do naszych szeregów. Piłka noż-
na to nie tylko zdrowy organizm ale również 
silny charakter i umiejętność gracy w gru-
pie. To wszystko zapewnia MKS Orzeł Prusi-
ce Akademia Piłkarska. 

Funkcjonowanie MKS Orzeł Prusice Aka-
demia Piłkarska
Prusicka akademia piłkarska skupia się 
przede wszystkim na fizycznym i mental-
nym rozwoju dzieci i młodzieży należących 

Podczas warsztatów profesjonalny i pracujący na 
co dzień z dziećmi instruktorw umiejętny sposób 
dopasowuje zajęcia do poziomu i możliwości grupy. 

Zapraszamy zatem dzieci w wieku od 5 lat oraz 
młodzież na kolejne warsztaty breakdance, które 
odbędą się 19 czerwca o godz. 12:00 w Prusickim 
Centrum Fitness. Energetyczne zajęcia poprowa-
dzi instruktor Damian Kluka z Akademii Tańca i Ru-
chu Street Flow. 

Zapisy w Prusickie Centrum Fitness oraz telefo-
nicznie - 71 740 00 58

do naszego klubu. Najmłodsze grupy (Bam-
bini, Skrzat, Żak, Orlik) wprowadzane są do 
piłkarskiego świata poprzez liczne ćwicze-
nia ogólnorozwojowe, gry i zabawy, dzięki 
którym rozwija się ich sprawność ogólną,  
a także szlifowane są podstawowe aspekty 
z dziedziny techniki piłkarskiej. Dodatkowo 
zajęcia w dużym stopniu wpływają na roz-
wój mentalny. Zawodnicy biorący udział 
w treningach stają się kreatywni, usamo-
dzielniają się, a przede wszystkim kształtu-
ją charakter. 
W starszych grupach tj. Trampkarz, Ju-
nior kładziemy większy nacisk na rozwój 
zespołowy. Zawodnicy przechodząc wcze-
śniejsze szczeble rozwojowe rozwijają in-
dywidualne umiejętności techniczne oraz 
motoryczne, wkraczając w bardziej „doro-
słą piłkę” uczeni są funkcjonowania zespo-
łowego. Prace nad elementami taktyczny-
mi, zadaniami poszczególnych zawodników 
powodują, że cały zespół funkcjonuje jak 
jeden organizm. 
MKS Orzeł Prusice Akademia Piłkarska 
oprócz prowadzenia profesjonalnych tre-
ningów piłkarskich organizuje również wy-
jazdowe obozy sportowe (lato, zima), tur-
nieje piłkarskie, a także cykliczne imprezy 
sportowe tj. Dzień Dziecka.

Sukcesy Akademii Orła Prusice
Owocem solidnej pracy trenerów Akade-
mii Orła Prusice są wyniki sportowe, które 
często okazują się lepsze niż przypuszcza-
liśmy. Obecny sezon to koncert najstarszej  
z naszych grup (Junior Starszy). Zespół 
prowadzony przez trenera Piotra Grelę wy-
grał swoje rozgrywki (Okręgowa liga Junio-
ra) i wywalczył awans do ligi wyżej. Drużyna 
w ciągu trwania sezonu rozegrała 19 me-
czów (jeszcze jeden przed nami), z których 
wygrała 14, a 5 spotkań zakończyło się re-
misem (nie odnotowaliśmy żadnej porażki). 
Obecnie Juniorzy MKS Orzeł Prusice zgro-
madzili na swoim koncie 47 punktów strze-
lając rywalom łącznie 115 bramek i tracąc 
zaledwie 22. Jest to niewątpliwy sukces 
biorąc pod uwagę fakt, że przyszło nam 
rywalizować z mocnymi drużynami z miast  
o wiele większych od Prusic np. Wrocław 
czy Strzelin. Warto również wspomnieć  
o zaniżonym wieku naszych zawodników. 
Kategoria junior starszy to chłopcy urodze-
ni w latach 2002-2003, natomiast nasz ze-
spół składał się z zawodników urodzonych 
w latach od 2002 (jedna osoba) aż do rocz-
nika 2005. Zatem sukces jaki osiągnęliśmy 
dużo młodszym zespołem cieszy podwój-
nie.
Drużyna trampkarzy to także doskonały 
przykład solidnego funkcjonowania naszej 
Akademii. Odmłodzony zespół prowadzo-
ny przez trenera Łukasza Kuczerę, do któ-
rego dołączyło kilku nowych zawodników 
rozwija się w błyskawicznym tempie. Ze-
spół o silnym charakterze funkcjonuje jak 
jeden kolektyw. Zawod-
nicy grający w Okręgowej 
Lidze Trampkarza, przez 
większość sezonu rywa-
lizowali ze starszymi, sil-
niejszymi przeciwnikami, 
mimo to każdy mecz w ich 
wykonaniu stał na bardzo 
wysokim poziomie. Braki 
fizyczne zastępowali wolą 
walki i wielkim sercem, 
dzięki czemu wygrali wie-
le spotkań z silnymi ze-
społami. Pomimo zespo-
łu nowego o zaniżonym 
wieku Trampkarze MKS 
Orzeł Prusice zajmują 
miejsce w połowie ligo-
wej tabeli, co cieszy cały 
klub, kibiców i daje wiel-
kie nadzieje na kolejne 
sezony.

Dzień Dziecka  
oraz Międzynarodowy  
Turniej Wrocław Trophy
Akademia Orła Prusice 
wkrótce kończy obecny 
sezon piłkarski wspania-

łymi, sportowymi eventami. Dla najmłod-
szych grup zostanie zorganizowany Dzień 
Dziecka połączony z zakończeniem sezo-
nu, podczas którego nasi mali zawodnicy 
oprócz świetnej zabawy otrzymają wspa-
niałe prezenty. MKS Orzeł Prusice dzię-
ki wspaniałej współpracy z burmistrzem 
Igorem Bandrowiczem, panią dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Joanną 
Srogą, dyrektorem szkoły podstawowej Ro-
bertem Kawalcem i wieloma instytucjami, 
zorganizuje wspaniałe sportowe wydarze-
nie, którego dzieci nie zapomną przez długi 
czas. 
Starsze grupy prusickiego Orła wezmą 
udział w prestiżowym turnieju Wrocław 
Trophy (turniej międzynarodowy), podczas 
którego zmierzą się z rówieśnikami z takich 
państw jak m.in: Czechy, Niemcy, Francja, 
Hiszpania, Słowacja, Włochy… Turniej od-
będzie się w dniach 2-4 lipca na obiektach 
sportowych we Wrocławiu.
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Na starcie w Prusicach pojawiło się wielu spragnionych startów biegaczy

Tegoroczny medal całościowo będzie tworzył 
wyjątkowy obrazek

Na najlepszych biegaczy czekały statuetki i dyplomy
Pamiątkowy medal to charakterystyczna dla Skokowej 
wieża ciśnień 93 osoby stanęły na starcie w Skokowej

Rywalizacja na trasie była zacięta

9. EDYCJA PRUSICE BIEGAJĄ – CZAS – START!

10. SKOKOWSKI BIEG PRZEŁAJOWY

Wszyscy miłośnicy biegania, spragnieni pierwszych wiosennych startów 
doczekali się rozpoczęcia sezonu biegowych rywalizacji w Prusicach. Naj-
nowsza edycja rozpoczęła się nie jak miało to miejsce w poprzednich latach  
w styczniu, lecz dopiero pod koniec kwietnia. 

1 Maja 2021 roku odbył się już 10 Skokowski Bieg Przełajowy. Wydarzenie, któ-
re było kontynuowane z roku na rok w 2020 się nie odbyło ze względów pan-
demii koronawirusa COVID-19. Na początku maja sytuacja w kraju była na tyle 
stabilna, że można było małe, kameralne wydarzenia organizować. 

Trudna sytuacja pandemiczna w kraju nie 
pozwalała organizować wydarzeń biego-
wych. Została zmieniona również formuła 
rozgrywek. Poprzednio biegaliśmy w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca, w 2021 roku 
uczestnicy będą biegać 4 etapy. Zaczy-
nając edycję pod koniec kwietnia bardzo 
ciężko byłoby biegać wszystkie 10 etapów 
utrzymując wysoki poziom zawodów wraz  
z frekwencją. 1. Etap pokazał, że rozgrywa-
nie Prusice Biegają na mniejszej ilości eta-
pów, wcale nie musi być takie złe.

Na starcie Skokowskiego biegu stanęło  
93 biegaczy w tym uczestnicy Nordic Wal-
king. Pogoda na start była wręcz idealna, 
trasa zaś mokra, co dawało dodatkowe 
atrakcje podczas ścigania. Bieg przełajowy 
nie należy do tych łatwych, jedna nierów-
ność na trasie może spowodować kłopoty 
na trasie, co ostatecznie odbija się na koń-

Zawody były rozgrywane w formule indywi-
dualnych startów, a każdy czas uczestnika 
był mierzony netto. Wiedzieliśmy, że sporo 
osób zjawi się tego dnia w Prusicach, jed-
nak taka frekwencja, tyle znajomych, spra-
gnionych biegania twarzy tylko nas jeszcze 
bardziej ucieszyło. To wszystko uzupełnił 
poziom sportowy zawodów, gdzie pierw-
szych ponad 30 osób pokonało trasę 5 km 
w czasie poniżej 19:00 minut! W tym towa-
rzystwie znalazła się także pierwsza kobie-
ta na mecie, która zdeklasowała rywalki 
wbiegając na metę w czasie 18:16, a była 
nią Anna Czerw. Kolejno za nią wbiegły 

Emilia Liputa oraz Karina Minorczyk. Zawo-
dy wygrał poprzedni zwycięzca całej edy-
cji, Arkadiusz Wielgus, który najwyraźniej  
w tym roku nie ma zamiaru odpuszczać 
przeciwnikom. Na drugim miejscu wbiegł 
Piotr Ślęzak, a za nim Tomasz Kozłowicz. 

W tym roku uczestnicy 9. Edycji Prusice 
Biegają kompletują wyjątkowy, składający 

się z 4 części medal, którego podstawą jest 
mapa Prusic, a na nim będą stać wyjątko-
we 3 wieże, charakterystyczne dla Prusic. 
Mamy nadzieję, że kolejny etap będzie tak 
samo liczny jak poprzednio zważywszy, że 
obostrzenia z organizacją wydarzeń biego-
wych pozwalają na więcej możliwości. 
 
Do zobaczenia na starcie!

cowym wyniku. W Skokowej wszyscy szczę-
śliwi jednak dotarli na metę.

Najszybszy w biegu na 6 km okazał się Arka-
diusz Wielgus, dobrze znający trasy biego-
we w Gminie Prusice. Od początku dyktował 
tempo biegu nie oddając prowadzenia przez 

praktycznie cały bieg. Tuż za nim wbiegł 
Tomasz Owczarek i Jakub Leśniak. W ka-
tegorii kobiet pierwsza zameldowała się  
Jagoda Petryna, a tuż za nią Ania Kaczma-
rek i Agnieszka Olejnik. Warto odnotować,  
iż najszybszym biegaczem w Gminie Prusice 
okazał się Adrian Moskal, a najlepszą Kobie-
tą w gminie była Sandra Szyszka.

Skokowski Bieg Przełajowy jest rozgrywa-
ny od 2011 roku. W historii biegów w Sko-
kowej jest jedna zawodniczka, która po-
siada zaliczone wszystkie edycje biegów. 
Dobrze znana w Powiecie Trzebnickim  
Anna Hazubska od wielu lat na trasach 
biegowych.

Wszystkim uczestnikom należy podzięko-
wać za rywalizację oraz zaprosić na kolej-
ne edycje, które mamy nadzieję, że będą 
odbywać się już tradycyjnie corocznie. 




