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Umowa na budowę Prusickiego
Centrum Medycznego podpisana!

Najmłodsi Mieszkańcy Krościny Wielkiej
mają nowy plac zabaw!
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Nadszedł długo oczekiwany moment. W piątek 20 sierpnia 2021 roku Prezes Prusickiego Centrum
Medycznego Wiktor Lubieniecki podpisał umowę z Wykonawcą na kolejny etap budowy budynku
ośrodka zdrowia w Prusicach. Inwestycja zostanie zrealizowana za 1 516 810,45 zł, zaś Wykonawcą
zadania jest firma Gregorien Sp. z o.o. z Trzebnicy.
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Szanowni Państwo,
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie odpowie
na wszystkie pytania od Mieszkańców całej Gminy. Odpowiedzi udzielane
będą na pytania dotyczące kompetencji Burmistrza oraz jego obowiązków
służbowych w możliwie najkrótszym terminie.
Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.
BURMISTRZ GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

Kontakt z Burmistrzem:

tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl
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Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Gminy Prusice
Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny w tym roku numer
naszego kwartalnika - Gazety Społeczności Prusickiej „Prusice24”. W tym numerze
również zapraszamy Państwa Naszych Mieszkańców poprzez koncepcje i wizualizacje
zagospodarowania Rynku w Prusicach widzianego oczami studentów architektury do
debaty nad Jego przyszłością.
Ostatnie miesiące od czerwca do sierpnia to czas letnio–wakacyjny, czas wielu wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w naszej Gminie, dlatego też na łamach aktualnego numeru znalazło się wiele relacji i fotorelacji. Ciekawy materiał czeka z Wakacji, których w tym roku oferta przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Prusicach, Prusickie Centrum Fitness oraz Gminną Bibliotekę Publiczną
„Multiteka” była bardzo bogata i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Można zapoznać się z relacjami z Dni Prusic, Pikników Rodzinnych, Rajdów
Rowerowych, Strefy Kibica czy też wydarzeń biegowych oraz tego co się dzieje w naszych klubach sportowych, a także prusickiej bibliotece.
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 aktualnego numeru.
Najważniejszą i długo oczekiwaną informacją dla Państwa jest oczywiście podpisanie
umowy na kolejny etap budowy Ośrodka Zdrowia w Prusicach. Patrząc na kolejne działania inwestycyjne to zakończyliśmy budowę Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego
w Skokowej, jesteśmy w trakcie budowy oświetlenia drogowego w ośmiu miejscowościach oraz otworzono nowy plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Krościnie Wielkiej.
Na terenie Gminy Prusice realizowane są inwestycje drogowe we współpracy z Powiatem Trzebnickim: w Prusicach, Piotrkowicach i Ligocie Strupińskiej. Na terenie Prusic
dobiegają do końca intensywne prace nad budową światowej inwestycji, fabryki Firmy
GTHR, o czym można się przekonać na relacji zdjęciowej.
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Cały czas działamy na wysokich obrotach. W ostatnim czasie pozyskaliśmy kolejne dotacje na działania poprawiające jakość życia naszych mieszkańców: drogę do gruntów
rolnych w Krościnie Wielkiej, przejścia dla pieszych w Skokowej, plac zabaw z siłownią
zewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą w Pększynie i w Raszowicach oraz na melioracje, czy też zadania związane z azbestem.
Pomagamy Mieszkańcom składać wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze, zwiększono ilość dofinansowanych zadań w ramach wymiany pieców, a także utworzyliśmy
gminny program niskiej emisji, gdyż nam wszystkim zależy abyśmy oddychali świeżym
powietrzem. Prowadzimy szereg działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
Mam nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa znajdzie coś dla
siebie. Zapraszam WSZYSTKICH zainteresowanych do współpracy i wspólnego tworzenia naszej gazety, w tym Radnych i Sołtysów Gminy Prusice. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie. Życzę miłej lektury!

Z pozdrowieniami
Burmistrz Gminy Prusice

str. 4

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

Nr 3/2021 • sierpień 2021 r.

AKTUALNOŚCI

Przejścia dla pieszych w Skokowej

zostaną przebudowane!

Bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Prusice jest najważniejsze dla władz
Gminy, dlatego milo nam poinformować o kolejnej pozyskanej dotacji w wysokości 62 400,00 zł ( 80%) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2021 roku na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 102471D,
ul. Żmigrodzka i droga nr 102481D, ul. Polna, Skokowa”.
W ramach zadania zostaną przebudowane
i wyniesione dwa przejścia dla pieszych
w Skokowej znajdujące się przy ul. Żmigrodzkiej i przy ul. Polnej. Przejścia zostaną wykonane na podstawie zgłoszenia
jako przebudowa istniejącej infrastruktury
w tym skrzyżowaniu drogowego.
Przejścia dla pieszych znajdują się dla jezdni przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o jednym pasie ruchu. Przy przejściu

dla pieszych zostanie wykonana korekta
skrzyżowania (połączenia dwóch dróg) polegająca na dostosowaniu łuku skrzyżowania do istniejących przepisów. Przy przejściu dla pieszych zostaną zastosowane
systemy informacji fakturowej w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób
z niepełnosprawnościami, a także dostosowane istniejące oświetlenie drogowe.
W rejonie przejść dla pieszych – w obszarze

skrzyżowania zostanie zastosowane ograniczenie prędkości do 20 km/h. Przejścia
dla pieszych zostaną oznakowane dwustronnie za pomocą oznakowania pionowego D6 oraz oznakowania poziomego P25.

Szacowana wartość zadania to 78 000,00
zł, zaś wkład własny to 15 600,00 zł. Zadanie zrealizowane zostanie do końca października 2022 roku

Umowa na budowę Prusickiego
Centrum Medycznego podpisana!

Nadszedł długo oczekiwany moment. W piątek 20 sierpnia 2021 roku Prezes
Prusickiego Centrum Medycznego Wiktor Lubieniecki podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania „Budowa budynku ośrodka zdrowia z apteką
na działkach nr 58/5 i 59/4 AM-1 obręb Prusice” Etap drugi: stan surowy zamknięty, bez stanu „zero”. Inwestycja zostanie zrealizowana za 1 516 810,45 zł,
zaś Wykonawcą zadania jest firma Gregorien Sp. z o.o. z Trzebnicy. Wykonawca ma 7 miesięcy na zrealizowanie inwestycji.
Przypomnijmy, że dotychczasowy budynek Ośrodka Zdrowia w Prusicach przy
ul. Żmigrodzkiej jest zabytkowy. Nie było
więc możliwości, aby dokonać jego przebudowy. W obecnym stanie nie spełnia wymagań jakim powinna odpowiadać nowoczesna przychodnia ani wymagań prawa, ani
wymagań mieszkańców.
- Po latach dyskusji i konsultacji został
przygotowany projekt budowlany na nowy
Ośrodek Zdrowia w Prusicach, który powstaje przy ul. Młynarskiej i zostanie wyposażony w nowoczesne gabinety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne, a także
będzie można skorzystać w nim z wizyty
u lekarzy specjalistów – podkreśla Burmistrz

Igor Bandrowicz, dodając: - W czerwcu
2018 roku Gmina Prusice uzyskała pozwolenia na budowę ośrodka zdrowia, a następnie wybrano Wykonawcę i zrealizowano
stan „zero” inwestycji.
Teraz przyszedł czas na kolejny etap budowy tak długo oczekiwanej inwestycji przez
Mieszkańców. Po wielu miesiącach starań
i przetargów udało się wreszcie wybrać
Wykonawcę kolejnego etapu zadania „Budowa budynku ośrodka zdrowia z apteką
na działkach nr 58/5 i 59/4 AM-1 obręb
Prusice” Etap drugi: stan surowy zamknięty, bez stanu „zero”. W dniu 20 sierpnia
2021 roku Prezes Prusickiego Centrum
Medycznego Wiktor Lubieniecki podpisał

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Prezesem PCM Wiktorem Lubienieckim i Sołtys Prusic Marzeną Szustak
sprawdzają w miejscu inwestycji ostateczną wersję projektu budowlanego przed rozpoczęciem prac
II etapu budowy ośrodka zdrowia

nasze serwisy:

Tak w przyszłości będzie wyglądał nowy ośrodek zdrowia w Prusicach

umowę na realizację zadania z Wykonawcą firmą Gregorien Sp. z o.o. z Trzebnicy
za kwotę 1 516 810,45 zł.
W ramach tego etapu planuje się wykonać: prace konstrukcyjne, obejmujące
m. in: okładziny ceramiczne ścian fundamentowych; belki i podciągi; słupy żelbetowe; stropy w części poddasza użytkowego;
schody żelbetowe; wieńce monolityczne;
nadproża i konstrukcję drewnianą dachu.
Zostaną zrealizowane roboty przy ścianach,
ścianach działowych i poszyciu, obejmujące w szczególności ściany zewnętrzne,
ściany wewnętrzne, ściany działowe, ściany
działowe szkieletowe poddasza z izolacjami
i poszyciem; ocieplenie ścian styropianem;
ściany działowe poddasza; izolacje ścian
działowych cieplne i przeciwdźwiękowe.
Zostaną zrealizowane roboty dekarskie przy
dachach D1, D2 i D3, m. in.: wiatroizolacja;
poszycie z płyt OSB; łacenie; pokrycie dachówką, a także budowa ściany szczytowej,
obejmująca montaż FWK (wiatroizolacja);
OSB; FWK; izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe; FWK; OSB; obróbki blacharskie
oraz montaż stolarki, balustrad, daszków,
osłon, obejmujący: okna z wysokoudarowego PCV; okna połaciowe poddaszy; wyłaz
dachowy; drzwi aluminiowe zewnętrzne;
ścianki aluminiowe zewnętrzne.
Wykonawca na realizację stanu surowego
zamkniętego ma 7 miesięcy, potem zostanie wybrany Wykonawca kolejnego etapu
budowy przychodni.

- Docelowo pomieszczenia w budynku zajmą łącznie 700 mkw. powierzchni. Wszystkie gabinety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne będą zlokalizowane na parterze.
Przewidziano odrębne poradnie dla dzieci
zdrowych i dla dzieci chorych oraz poradnie: ogólną dla dorosłych, stomatologiczną
i ginekologiczną. Będą także gabinety dla
specjalistów, na przykład: okulisty, kardiologa, diabetologa i innych. Poradnia rehabilitacyjna będzie mogła prowadzić szeroki wachlarz świadczeń, od kinezyterapii
do diatermii. W budynku przewidziano też
miejsce na aptekę – opowiada Prezes PCM
Wiktor Lubieniecki, dodając: - Natomiast
teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w stylu otwartym – bez ogrodzenia.
Elewacja ma być iluminowana (podświetlona). Na parkingu znajdzie się miejsce dla
20 aut oraz rowerów i motocykli.
Budynek Ośrodka Zdrowia będzie nowoczesny i energooszczędny. Zaprojektowano
ponadstandardowe ocieplenie, ogrzewanie
pompami ciepła i wentylację z odzyskiem
ciepła (rekuperacją). Pomieszczenia narażone na operację słoneczną zostaną wyposażone w klimatyzację. Każda poradnia
będzie miała odrębne sanitariaty.
Warto dodać, że projektanci nie zapomnieli
też o zapleczu technicznym, szatniach dla
personelu, pomieszczeniach socjalnych,
administracyjnych, szkoleniowych i magazynowych. Budynek spełni standardy
XXI wieku.
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Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego powstało w Skokowej

W lipcu zakończono prace inwestycyjne w ramach projektu „Budowa targowiska w miejscowości Skokowa”. Zadanie dofinansowane zostało z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego wartość całkowita
wyniosła: 1 213 500,00 zł, zaś dofinansowanie to 627 764,27 zł
Targowisko w Skokowej to budynek hali
targowej, pełniący funkcje całorocznej
hali ekspozycyjno-targowej tzw. Centrum
Inicjatyw i Produktu Lokalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym targowiska,
a także wiata targowa z 14 stanowiskami
handlowymi. Budynek hali został wyposażony w odnawialne źródła energii.

Na terenie przy targowisku znajdują się
elementy małej architektury, typu kosze
na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne.
- Inwestycja w Skokowej ma na celu pobudzenie działalności lokalnych producentów rolnych, promocję produktów loTargowisko w Skokowej składa się z hali ekspozycyjno-targowej oraz wiaty targowej

kalnych, a także zwiększenie dostępności
produktów rolniczych oraz komfortową
ich sprzedaż o każdej porze roku – podkreśla Burmistrz Gminy Prusice Igor Ban-

drowicz – dodając: - Będzie to również
miejsce spotkań dla społeczności lokalnej, tak jak w innych miejscowościach
jest to w formie świetlic wiejskich.

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

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Wicestarostą Grzegorzem Terebunem oraz Radnymi Arturem Bagińskim
i Józefem Gruchałą prezentuje wybudowane Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego w Skokowej

Budowa oświetlenia drogowego
w Gminie Prusice trwa

Do 15 grudnia 2021 roku na terenie Gminy Prusice powstanie 68 nowych sztuk
opraw oświetleniowych w ośmiu miejscowościach Gminy Prusice, a to wszystko dzięki realizowanemu przez Gminę Prusice zadaniu „Budowa oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Prusice” za kwotę ponad 473 tys. zł.
W ramach budowy oświetlenia drogowego nowe oświetlenie zyskają takie
miejscowości jak: Raszowice dz. 309/1,
Zakrzewo dz. 67, Skokowa ul. Konwaliowa dz. 432/27 oraz ul. Wrzosowa dz.
26/12,26/24,26/37, Borów dz. 156/1, Prusice ul. Świętej Jadwigi
dz.668 oraz ul. Górkowicką dz. 689,694, Pietrowice Małe dz. 276, 265,
dz. 272, Pawłów Trzebnicki dz. 449/4, Piotrkowice dz. 351, 369, 340/1
oraz Chodlewko dz. 65/9,
65/10.
Wykonawcą
inwestycji zostały dwie firmy:
w Pawłowie Trzebnickim
i Pietrowicach Małych
zadanie realizuje “Elek-

tro-Instal” Instalatorstwo Elektryczne
z Krotoszyna za kwotę 101 721,00 zł, zaś
oświetlenie w pozostałych miejscowościach realizuje PHU IPE GRZEGORZ PILARCZYK z Witaszyc za kwotę w sumie
371 636,41 zł.

W 8 miejscowościach Gminy Prusice powstaje nowe oświetlenie drogowe

nasze serwisy:

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.

Powstanie droga dojazdowa
do gruntów rolnych

Do połowy grudnia 2021 roku w Krościnie
Wielkiej powstanie droga dojazdowa do
gruntów rolnych o długości 900 mb, na
którą samorząd prusicki pozyskał dotację w wysokości 189 000,00 zł z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskie-

go w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Obecnie została zlecona dokumentacja
projektowa, zaś kolejnym etapem będzie
ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zadania.
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Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego: - Oczywiście, jeszcze we
wrześniu zakończona zostanie kolejna
ważna i oczekiwana od wielu lat przez
mieszkańców inwestycja przebudowy
drogi w Ligocie Strupińskiej. Ta droga jak
podkreślają mieszkańcy nie była gruntownie remontowana od ponad 30 lat,
a jej stan pozostawiał wiele do życzenia.
Pierwszy etap obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na prawie kilometrowym odcinku od skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1352 D z drogą wojewódzką nr 339 w Strupinie w stronę początku
terenu zabudowanego w Ligocie Strupińskiej. Dodatkowo do 5 metrów poszerzona została nawierzchnia, wykonane zostają mijanki i zjazdy do posesji. Wartość
realizacji inwestycji przekracza kwotę
480 tysięcy złotych.

Wspólnym przedsięwzięciem Gminy i Powiatu Trzebnickiego jest dokończenie przebudowy chodników w miejscowości Skokowa przy byłej drodze wojewódzkiej,
a obecnie powiatowej, co prezentuje Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi i Radnym Gminy Wicestarosta Grzegorz Terebun

Realizujemy inwestycje

dla poprawy jakości życia Mieszkańców

Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem
o realizowanych i planowanych inwestycjach w Gminie Prusice oraz o współpracy samorządowej. Jakie daje efekty oceńcie Państwo sami.
Prusice24: - Panie Grzegorzu, co nas czeka w najbliższym czasie? Jakie powiatowe inwestycje przed nami w Prusicach?
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego: - Mam sporo dobrych wiadomości, ale na wstępie chciałbym podkreślić dobrą współpracę Gminy Prusice
i Powiatu Trzebnickiego. Wreszcie jest
tak jak być powinno, czyli sprawiedliwy
podział powiatowych środków i realiza-

cja zadań na terenie wszystkich gmin.
Co w Prusicach w najbliższym czasie?
Obecnie kończymy przebudowę ul. Żmigrodzkiej w Prusicach za ponad 700 tysięcy złotych. Przebudowany zostanie
odcinek od skrzyżowania ul. Żmigrodzkiej
z ul. Kolejową do wjazdu na teren Szkoły
Podstawowej. W zakresie prac uwzględniliśmy nową nawierzchnię, chodniki ze
zjazdami oraz kanalizację deszczową.

Skrzyżowanie ulic Prusickiej i Wrocławskiej w Skokowej zostanie przebudowane

nasze serwisy:

Powstaną także dwa bezpieczne, wyniesione przejścia dla pieszych, jedno na
wysokości Ośrodka Zdrowia, a drugie tuż,
przy szkole w Prusicach gdzie zainstalowany zostanie radarowy wyświetlacz
prędkości, tak bardzo tam potrzebny.
Mam ogromną nadzieję, że dzięki niemu kierowcy będą zwracać szczególną
uwagę na prędkość z jaką się poruszają.
Zakończenie prac planowane jest już we
wrześniu!
Prusice24: - To bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców Prusic, a w szczególności dzieci ze Szkoły Podstawowej
i ich opiekunów. To także doskonała wiadomość, że zakończenie prac niebawem.
Proszę powiedzieć czy realizowane są
inne inwestycje na terenie naszej gminy?

Prusice24: - Skąd fundusze na te zadania? Czy Gmina Prusice partycypuje
w kosztach?
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego: - Środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu zgodnie
z planem rozwoju w obecnej kadencji.
Z powodzeniem pozyskujemy także środki zewnętrzne, z różnych programów regionalnych, unijnych i krajowych. Mamy
założenia, które skrupulatnie realizujemy. Przypomnę, że nie rzucamy słów
na wiatr i dotrzymujemy danego słowa
mieszkańcom. Nie sposób ukryć, że Gmina Prusice jest mi szczególnie bliska ale
moją powinnością jest tak jak w każdej
gminie zabiegać o realizację najbardziej
potrzebnych inwestycji zgodnie z głosem
mieszkańców.
Wracając do pytania o środki, podkreślając kolejny raz dobrą współpracę, która
przynosi wymierne efekty, jako przykład
mogę podać inwestycję w Piotrkowi-

W Ligocie Strupińskiej jeszcze we wrześniu zostanie zakończona przebudowa drogi powiatowej,
na którą mieszkańcy czekali ponad 30 lat
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Postęp robót budowlanych w Ligocie Strupińskiej sprawdzali Wicestarosta Grzegorz Terebun, Burmistrz Igor Bandrowicz,
Radny Wacław Bienias i Pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach Sebastian Trojan

cach, na której realizację Gmina Prusice
przeznacza środki w wysokości blisko
200 tysięcy złotych i wspólnie z powiatem
bierze udział w realizacji zadania. Wybudowany zostanie chodnik oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą
gminną w stronę miejscowości Skokowa
oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką
nr 339. Jestem przekonany, że znacząco
wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa.
Powstanie także próg zwalniający oraz
wyniesione przejście dla pieszych.
Kolejnym planowanym przez nas wspólnym przedsięwzięciem jest dokończenie
przebudowy chodników w miejscowości
Skokowa przy byłej drodze wojewódzkiej
a obecnie powiatowej. Na tą inwestycję również mamy zabezpieczone środki
oraz ogłoszony przetarg. Termin składania ofert upływa 8 września 2021 r. Mam
nadzieje, że pomimo trudnej sytuacji na
rynku robót drogowo-budowlanych znajdzie się wykonawca, który podejmie się
realizacji tego jakże ważnego zadania
dla mieszkańców drugiej pod względem
wielkości miejscowości w gminie Prusice. Skokowianie od wielu lat czekają na
przebudowę chodników wzdłuż głównej

drogi przebiegającej przez miejscowość.
Wierzę, że wspólnie z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem zrealizujemy tą inwestycje jeszcze w tym roku.
Prusice24: - Sporo się dzieje, a jakie są
dalsze plany w Gminie Prusice?
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego: - Tak jak wspominałem
wcześniej, sukcesywnie realizujemy zaplanowane założenia i jednym z nich, jest
zapowiadana jeszcze w kampanii wyborczej likwidacja przejazdu kolizyjnego,
na torach kolejowych z tzw. rogatkami
w Skokowej. To zadanie, którym zająłem
się tuż po objęciu funkcji Wicestarosty
Powiatu Trzebnickiego. W pierwszej kolejności pozyskaliśmy grunty, które były
we władaniu Wojewody Dolnośląskiego. W następnej kolejności podjęliśmy
działania zmierzające do pozyskania
niezbędnych gruntów od PKP S.A. Procedury podziału nieruchomości PKP oraz
wewnętrzne regulacje, pandemia COVID,
to wszystko spowodowało wydłużenie
terminów związanych z podziałami oraz
niezbędnymi uzgodnieniami. Jednak
determinacja w realizacji tego strate-

Planuje się likwidację przejazdu kolejowego i wybudowanie podziemnego tunelu co ułatwi jazdę użytkownikom ruchu

nasze serwisy:

Nr 3/2021 • sierpień 2021 r.

str. 7

AKTUALNOŚCI

gicznego zadania nie tylko mieszkańców
Skokowej, ale także dla tych, którzy na
co dzień przejeżdżają przez miejscowość Skokowa do pracy, szkoły, ośrodka
zdrowia czy stolicy naszej gminy Prusic
prowadzi nas do osiągnięcia celu. Na
ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu
Trzebnickiego pozytywnie zaopiniowaliśmy przygotowany protokół uzgodnień,
który po podpisaniu przez PKP pozwoli
na przygotowanie studium wykonalności na budowę podziemnego tunelu, co
z kolei będzie podwaliną do przygotowania finansowania tej inwestycji. Jestem
przekonany, że krok po kroku również tą
inwestycję doprowadzimy do skutecznej
realizacji.
Wiele dzieje się również w bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych na
terenie Gminy Prusice. We wrześniu planujemy wprowadzić zmianę organizacji
ruchu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Polnej w Prusicach, wprowadzając ruch okrężny (rondo) z budową bez-

piecznego, wyniesionego przejścia dla
pieszych przy markecie Biedronka.
Już mamy ogłoszony przetarg na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości,
które zostaną zlokalizowane we wszystkich gminach powiatu trzebnickiego.
W gminie Prusice w tym roku zamontujemy ok 6 szt. w lokalizacjach uzgodnionych z Gminą.
Przed nami jeszcze wiele zadań, ale
podsumowując dotychczasową współpracę Powiatu Trzebnickiego z Gminą
Prusice, z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem jestem przekonany, że tak jak
wszelkie podejmowane dotąd wzorcowo działania wszystkie zaplanowane
inwestycje zostaną równie wzorcowo
zrealizowane. Dynamiczny rozwój Gminy Prusice jest zauważalny, a myślę oraz
mam nadzieję, że to dopiero początek.
Szczerze w to wierzę, trzymam kciuki
i zapewniam, że na mnie możecie Państwo zawsze liczyć.

Na ul. Żmigrodzkiej w Prusicach trwają roboty budowlane

Postęp prac przy budowie chodników w Prusicach ocenia Wicestarosta Grzegorz Terebun
wspólnie z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem
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Raszowice będą miały nowe miejsce spotkań
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz z wielką przyjemnością informuje,
że podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska o przyznaniu dotacji w wysokości 100 000,00 zł na zadanie „Budowa placu zabaw
i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Raszowice”. Zostanie spełnione długo oczekiwane marzenie najmłodszych
mieszkańców. Inwestycja powstanie do końca maja 2022 roku.
W miejscowości Raszowice powstanie plac
zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe
(m.in. huśtawkę wahadłową stalową, huśtawkę stalową bocianie gniazdo, huśtawkę
wagową, frutti, piramidę średnią, płotek,
bujak sprężynowy, lokomotywę czy też karuzelę), siłownia zewnętrzna (wyposażoną
w wyciąg górny, wahadło/twister oraz biegacz), boisko oraz mała architektura: ławki
z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablica regulaminowa.

Miejsce będzie ogólnodostępne dla wszystkich, od Juniora do Seniora. Inwestycja będzie służyła Mieszkańcom Gminy Prusice
i Sołectwa Raszowice przez wiele długich
lat, wpłynie na poprawę standardów i jakości życia mieszkańców, a także pozwoli na
jeszcze większą integrację mieszkańców.
Nowy plac zabaw to długo oczekiwane marzenie najmłodszych mieszkańców Raszowic, które dzięki otrzymanej dotacji uda się
nam spełnić.
Na początku lipca została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa, kolejnym krokiem po jej przygotowaniu będzie
uzyskanie braku sprzeciwu ze Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy, a następnie
ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane do końca maja 2022 roku.

TAK Radni pracujĄ
na rzecz swoich Miejscowości!
Na łamach gazety Prusice24 trwa
cykl materiałów pod nazwą „TAK Radni pracują na rzecz swoich Miejscowości!”, dotyczących Radnych Rady
Miejskiej w Prusicach, a dokładniej
ich działań i pracy w terenie na rzecz
swoich miejscowości.
W aktualnym numerze prezentujemy
działania Radnej Julitty Jędryki, reprezentującej dwie miejscowości naszej gminy: Zakrzewo i Raszowice.
Radna aktywnie współpracuje z Sołtysem Marcinem Puszko i z Mieszkańcami walcząc o kluczowe inwestycje
dla poprawy jakości ich życia, w tym
remonty i budowy dróg i chodników.
Jedną z ważnych inwestycji, w szczególności dla najmłodszych jest budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
wraz z infrastrukturą zewnętrzną
w miejscowości Raszowice, na którą
trwa przygotowanie dokumentacji
projektowej, pozyskano 100 tys. zł
z Aglomeracji Wrocławskiej. Zadanie
zostanie zrealizowane do końca maja
2022 roku.
Kolejną kluczową inwestycją, o którą
zabiega Radna jest budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakrzewo dla 8 budynków
wielorodzinnych.

Na placu po starym boisku już w przyszłym roku
powstanie plac zabaw z siłownią zewnętrzną
i infrastrukturą towarzyszącą w Raszowicach

Najmłodsi Mieszkańcy Krościny Wielkiej 		

			 mają nowy plac zabaw!

W sobotę 24 lipca 2021 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach Zbigniew Ziomek wspólnie z Radnym Gminy Prusice Henrykiem Migdałem, Sołtysem Wsi Krościna Wielka Sławomirem Regiecem, Pracownikami Urzędu
Miejskiego w Prusicach Barbarą Piotrowską, Dorotą Leń i Agnieszką Szot, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanną Srogą, Mieszkańcami Sołectwa i przede wszystkim dziećmi otworzyli wybudowany przez
samorząd prusicki plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w ramach projektu „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Krościna Wielka”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali najmłodsi mieszkańcy Krościny Wielkiej

Plac zabaw w Krościnie Wielkiej został wyposażony w urządzenia zabawowe takie jak:
huśtawkę łączoną, frutti, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy- Zebra, 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 ćwiczeń. Na placu został zamontowany stół do gry w tenisa stołowego oraz
stół do gry w piłkarzyki. Dodatkowo zostało
zamontowane oświetlenie fotowoltaiczne.
Nowe miejsce rekreacji w Krościnie Wielkiej pozwoli stworzyć ciekawe miejsce spotkań i rekreacji dla każdego -od Juniora do
Seniora.
- W czerwcu 2019 roku samorząd prusicki po
rozmowach z Radnym Henrykiem Migdałem,
Sołtysem Sławomirem Regiecem, Zastępcą
Skarbnika Gminy Prusice Barbarą Piotrowską i Mieszkańcami Sołectwa złożył wniosek o dofinansowanie do Stowarzyszenia
LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich – opowiada

Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Rada
Programowa LGD przyznała dotację w wysokości ponad 79 tys. zł, zaś w maju 2020
roku podpisano umowę o dofinansowanie
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego. Umowę z Wykonawcą podpisano w lutym 2021 roku i w ostatnich miesiącach zadanie zrealizowano.
Wartość całkowita zadania to 169 009,89 zł,
z czego pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 to 79 869,00 zł. Dokumentacja
projektowa placu zabaw została sfinansowana w 2019 roku ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Krościna Wielka.

Radna zabiega o budowę oczyszczalni ścieków
dla 8 budynków wielorodzinnych w Zakrzewie
Nowy plac zabaw to efekt pracy wielu osób

Radna wspólnie z Sołtysem i Mieszkańcami organizuje imprezy i pikniki rodzinne dla dzieci z Zakrzewa i Raszowic oraz
włącza się w wiele innych inicjatyw dla
integracji społeczności lokalnej.

nasze serwisy:

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

na działania dla Aktywnych Prusiczan!
Miło nam poinformować, że kolejny projekt Gminy Prusice w ramach Aktywnej
Integracji pod nazwą „Gmina Prusice działa na rzecz integracji społeczno zawodowej Aktywnych Prusiczan!” otrzymał ponad 1 mln zł dofinansowania.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opublikował w środę 14 lipca 2021 roku listę
rankingową projektów dofinansowanych
w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach
działań dotyczących Aktywnej integracji.
Wniosek Gminy Prusice otrzymał na etapie
oceny merytorycznej ponad 98 pkt.
- Celem głównym projektu jest wsparcie
100 osób poprzez poprawę dostępu do
usług reintegracji społecznej i zawodowej
oraz utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w Prusicach – opowiada
Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Całkowita wartość projektu to 1 316 324,40 zł,
zaś przyznane dofinansowanie po negocjacjach to 1 080 704,40 zł. Planowany czas
realizacji projektu to 2021-2023.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Prusice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prusicach w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Prusiczanin oraz Firmą CLEVER
MEDIA Marzena Ewa Zdolska (partnerzy
wyłonieni w drodze otwartego naboru) oraz

Starostwem Powiatowym w Trzebnicy i Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy.
W ramach projektu zaplanowano utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Prusicach
oraz szereg działań integracyjnych oraz
warsztatów, w tym warsztaty kulinarne, trening kompetencji społecznych, warsztaty
tematyczne dla KOBIET, warsztaty z cyklu
HOBBY, reintegrację z otoczeniem poprzez
wyjazdy do instytucji kultury (kino, teatr,
opera filharmonia), cykl spotkań SUPER
PRUSICZANKA – PRAWO KOBIET oraz PRUSICZANIN THE BEST – PRAWO MĘŻCZYN,
warsztaty Rynek Pracy i Ja, warsztaty Team
Building, a także zajęcia terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizacja
zawodowa w formie szkoleń i staży.
Projekt będzie komplementarny do projektu „Aktywnie razem w Gminie Prusice!”,
na który pozyskaliśmy w marcu 2021 ok.
1,8 mln zł dofinansowania. A w ramach niego również czeka dla 150 mieszkańców szereg ciekawych działań integracyjnych oraz
warsztatów z kompetencji społecznych,

cykl spotkań SUPER PRUSICZANKA oraz
PRUSICZANIN THE BEST, a także wyjazdy
integracyjne w ramach aktywizacji społecznej oraz aktywizacja zawodowa w formie szkoleń i staży.
Już wkrótce więcej szczegółów o obu projektach dla potencjalnych zainteresowanych i czas na aktywną integrację Mieszkańców.

- W tym roku pozyskaliśmy razem ponad
2,8 mln zł dofinansowania na działania
społeczno-aktywizacyjne dla naszych
Mieszkańców, a w sumie na działania społeczne ponad 5,8 mln złotych, gdyż pragnę
przypomnieć, że mamy również 100 % dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł na
„Utworzenie Centrum Usług Społecznych
w Gminie Prusice” wraz z szeregiem działań
miękkich – przypomina włodarz Gminy.

Promesy na budowę placu zabaw w Pększynie oraz na melioracje odebrane
W środę 18 sierpnia 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Oleśnicy z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego oraz
Poseł na Sejm Mirosławy Stachowiak – Rózeckiej w imieniu Burmistrza Gminy Prusice pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach Dorota Leń odebrała dwie promesy, na które samorząd prusicki pozyskał środki w wysokości
64 368,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Pierwszą dotację w wysokości 30 000,00 zł
otrzymaliśmy w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku na zadanie „Budowa
placu zabaw w miejscowości Pększyn”.

Promesy dla Gminy Prusice odebrała Dorota Leń,
pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach

W ramach zadania zostanie urządzony
plac zabaw, który zostanie wyposażony
w urządzenia zabawowe takie jak: huśtawkę wahadłową stalową, huśtawkę stalową
bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, frutti,
piramidę średnią, płotek, bujak sprężynowy - Zebra, pociąg Pędziwiatr – lokomotywa, karuzelę młynek oraz małą architekturę: ławki stalowe z oparciem, kosze na
śmieci, stojak na rowery i tablicę z regulaminem. Dodatkowo powstanie także si-

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Oleśnicy

nasze serwisy:

łownia zewnętrzna wraz
z urządzeniami do ćwiczeń. W Pększynie powstanie również boisko
do siatkówki plażowej.
Obecnie jesteśmy już po
przetargu na Wyłonienie Wykonawcy zadania,
trwa weryfikacja złożonych ofert. Inwestycja
zostanie zrealizowana
do końca października
2021 roku.
Drugą dotację w wysokości 34 368,00 zł
pozyskaliśmy na zadania w ramach melioracji, a dokładniej na konserwacje rowów
w miejscowościach Pawłów Trzebnicki,
Krościna Mała, Dębnica i Wilkowa Mała, która polegała na: usuwaniu krzewów i drzew,
utylizacji gałęzi, wykaszaniu skarp i dna
rowu z wygrabianiem, odmulaniu dna rowu
warstwą średnio 40 cm, przy szerokości
0,8 m, wywózką części urobku, rozplantowaniu części urobku, czyszczeniu i naprawie
przepustów. Zadanie zostało zrealizowane.
- W tym miejscu dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację obu zadań, w tym
pracownikom Urzędu Miejskiego w Prusicach przede wszystkim z inwestycji, fundu-

Na meliorację pozyskano 34 368,00 zł

szy zewnętrznych, zamówień publicznych
i ochrony środowiska, którzy przygotowali
wspólnie projekty i realizują zadania – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz.
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Mieszkańcu skorzystaj z pomocy Punktu Konsultacyjnego

Czyste Powietrze w Gminie PrusicE!

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem
Gmina Prusice uruchomiła kilka miesięcy temu punkt konsultacyjny
w Urzędzie Miejskim w Prusicach, gdzie istnieje możliwość uzyskania
pomocy w zakresie wypełnienia i złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze. Doradczyniami są pracownice Urzędu Miejskiego w Prusicach Klaudia Przywecka i Kamila Borowiecka.
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 uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne.
Program jest skierowany do właściceli/
współwłaścicieli budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

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

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”
będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie
kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
(konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można
składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

WAŻNA ZMIANA:
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż
dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym
standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie
więcej niż 60% kosztów).
Kto może skorzystać?
1. Osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania).
2. Osoby których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
• 1564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym (osoby uprawnione do
podwyższonego poziomu dofinansowania).
• 2189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym (osoby uprawnione do
podwyższonego poziomu dofinansowania).
Jeżeli ubiegasz się o podwyższony poziom dofinansowanie – zaświadczenie, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania, zaświadczenie
o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach – wydane na wniosek osoby będącej właścicielem/ współwłaścicielem
nieruchomości.

nasze serwisy:

CO MUSISZ ZROBIĆ?
1. Zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta.
2. Pobierz edytowalny formularz pdf wniosku. Nie drukuj go przed wypełnieniem.
3. Wypełnij wniosek.
4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5. Złóż wypełniony elektronicznie wniosek
na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.

6. Wydrukuj wniosek.
7. Dołącz wymagane załączniki.
8. Podpisz wniosek.
9. Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 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 i wew.38

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

Kolejna dotacja na usuwanie
azbestu w Gminie Prusice

Miło nam poinformować, że zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 21 lipca 2021 roku zakwalifikował do dofinansowania 113 zadań w ramach przeprowadzonego konkursu
związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na rok 2021.
Gmina Prusice po raz kolejny otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice - etap
X 2021”. Kwota dofinansowania wynosi
21 508,80 zł.

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu
przewidywane jest usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu 28 nieruchomości,
w następujących miejscowościach: Krościna
Mała, Pietrowice Małe, Skokowa, Wszemirów,
Zakrzewo, Strupina, Górowo, Budzicz, Prusice, Ligotka, Borów, Kaszyce Wielkie, Sucha,
Krościna Wielka, Wilkowa Wielka.
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Właścicielu/Zarządco złóż deklarację do CEEB
Od 1 lipca 2021 r. trwa obowiązkowy proces składania deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy
nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć w prosty sposób
przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie
wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada
się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.
Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie
właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem
poleconym.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają
12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła
lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku

źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. jest to 14 dni
od instalacji źródła ciepła lub spalania
paliw.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

w Gminie Prusice

45 umów na wymianę pieców podpisano

W ramach projektu grantowego „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród” z RPO WD 2014-2020 podpisano w Gminie Prusice już
45 umów o powierzenie grantu.
Lider Projektu złożył także wniosek
o zwiększenie dofinansowania, o które
również wnioskował Burmistrz Igor Bandrowicz dla całego Partnerstwa. W związku
z otrzymaniem informacji z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w dniu 12.08.2021 r.
o możliwym zwiększeniu dofinansowania
w projekcie o kwotę 1 537 243,70 zł (całość
dla pięciu Gmin), Lider projektu (Gmina
Żmigród) dokonał ponownego przeliczenia

wartości wydatków związanych z grantami
oraz z całym projektem.
Dzięki temu Gmina Prusice ma szansę na
podpisanie 14-stu dodatkowych umów na
dotacje na wymianę starego źródła ciepła.
Dodatkowo zaproponowano wydłużenie
czasu realizacji projektu, które zapewni
mieszkańcom dodatkowy czas na realizację
inwestycji.

nasze serwisy:

Władze gminy Prusice stawiają na jakość powietrza, niską emisję i wymianę
źródeł ciepła, o czym świadczą realizowane przez samorząd prusicki programy, jak wymiana źródeł ciepła dzięki dofinansowaniu z RPO WD 2014-2020,
czy też pomoc w pozyskaniu środków w ramach programu „Czyste Powietrze”
oraz działania jak zamontowane ekosłupki. Kolejnym działaniem w tym kierunku jest nowy Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji współfinansowany z budżetu Gminy Prusice.
Radni Rady Miejskiej w Prusicach podczas
Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2021
roku przyjęli regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prusice na
zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej
Emisji w Gminie Prusice”.
W ramach programu gminnego dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zakup
lub wymiana źródła ciepła związane z ograniczeniem niskiej emisji zanieczyszczeń
zlokalizowane na terenie Gminy Prusice,
w szczególności wymiana lokalnych źródeł
ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne źródło ciepła lub zakup i montaż
nowoczesnych źródeł ciepła, takich jak:
kocioł gazowy, kocioł zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne oraz
pompy ciepła. Program skierowany jest do
budynków mieszkalnych istniejących oraz
tych nowo budowanych, zarówno jednorodzinnych jak i wielorodzinnych.
Wysokość dofinansowania kosztów zadania
wynosi maksymalnie do 50% poniesionych
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż 5000,00 zł dla budynku lub lokalu.
Natomiast w przypadku, gdy źródło ciepła
ma służyć więcej niż jednemu samodzielnemu lokalowi wnioskodawca może uzyskać
dofinansowanie w wysokości do 50%, lecz
nie więcej niż 2 500 zł na każdy z lokali.
Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji do Urzędu
Miejskiego w Prusicach. We wniosku wpisujemy takie dane jak: imię, nazwisko, pesel, tytuł prawny do nieruchomości, numer
działki, miejscowość, ilość zlikwidowanych
źródeł ciepła i szacunkowy koszt nowego

źródła ciepła. W przypadku wymiany źródła
ciepła należy załączyć oświadczenie właściciela o posiadanym ogrzewaniu. W przypadku kilku współwłaścicieli należy przedłożyć
również zgodę wszystkich współwłaścicieli
na realizację zadania.
Okres realizacji przedsięwzięcia na które zostanie przyznane dofinansowanie nie może
przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia
umowy.
Wzory wniosków, informacji oraz oświadczeń
są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach u Pani Klaudii Przyweckiej,
pok. 13, a także na stronie www.prusice.pl
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Tak budowana inwestycja wyglądała jeszcze w marcu 2021 roku

Sekretariat to będzie miejsce, od którego potencjalny gość będzie rozpoczynał wizytę w firmie GTHR podczas
załatwiania różnorodnych spraw, zamówień czy płatności

inwestUJĄ
w Prusicach

Prace budowlane przy budowie światowej fabryki firmy
GTHR są na ostatniej prostej. Obecnie trwa rekrutacja
do pracy w firmie, niedługo rozpoczną się szkolenia
przygotowawcze dla pracowników, w najbliższych miesiącach zostanie otwarta fabryka, zaś rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie roku, jeśli uda się
uzyskać wszystkie stosowne pozwolenia. Cała produk-

W czerwcu 2021 roku już było widać więcej budynków i odpowiednich instalacji niezbędnych do produkcji wkładów

cja wkładów do baterii litowych będzie odbywała się
w zamkniętych szczelnych obiektach i pomieszczeniach, a towar bezpośrednio z hal będzie pakowany
do odpowiednio przygotowanych samochodów. Jako
Redakcja Prusice 24 mieliśmy okazję obejrzeć obiekt
i kończące się prace od tzw. „kuchni”. Zapraszamy do
zobaczenia fotorelacji.

W hali niskiej temperatury będzie od 0 do 5 stopni
Jak tłumaczy Pani Menadżer w oddzielnych pomieszczeniach będą
przechowywane duże beczki brudne, w innych mniejsze beczki
W salach laboratoryjnych są zamontowane specjalne rury wentylacyjne

W tym miejscu będzie się zaczynała „droga” produkcji wkładów
do baterii litowych

nasze serwisy:

Na pracowników pracujących w firmie na terenie firmy będzie czekała stołówka
z posiłkami, z której będą mogli korzystać w trakcie przerw. O trwającej
rekrutacji do pracy w firmie można przeczytać na stronie www.gthr.pl/kariera

Gotowe wkłady do baterii litowych będą wyjeżdżać w szczelnie
zapakowanych ciężarówkach
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Rynek w Prusicach widziany oczami studentów architektury
W czerwcowym wydaniu biuletynu informacyjnego Prusice24 na łamach gazety rozpoczęliśmy prezentacje opracowań i koncepcji zagospodarowania Rynku w Prusicach i pobliskiej okolicy opracowanych
i przygotowanych przez studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura. Celem studentów 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.
Wszystkie prace przygotowane przez studentów są bardzo interesujące. Dla
nas mieszkańców Miasta Prusice, ale także dla mieszkańców całej Gminy Prusice prace, które przygotowali studenci to doskonały temat do debaty o tym
jak ma wyglądać w przyszłości prusicki rynek oraz informacja czego jeszcze
brakuje nam w naszym mieście oraz w jakim kierunku i dokąd mamy zmierzać.
Chcielibyśmy od Państwa uzyskać informacje zwrotną co Państwo sądzicie
o zamieszczonych pracach. Swoje refleksje proszę przesyłać na e-maila:
i.bandrowicz@prusice.pl
W tym numerze kolejna cząstka prac, którymi chcemy się z Państwem podzielić, kolejne koncepcje opublikujemy w następnych wydaniach.

Zapraszam do dyskusji

nasze serwisy:

str. 14

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

Nr 3/2021 • sierpień 2021 r.

AKTUALNOŚCI

Burmistrz z jednogłośnym
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Radni Rady Miejskiej w Prusicach podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się w poniedziałek 28 czerwca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
– Multiteka w Prusicach jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gminy Prusice
Igorowi Bandrowiczowi wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. W obradach uczestniczyło 10 radnych.
Na początku poniedziałkowej sesji Burmistrz Gminy Prusice wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem
Ziomkiem oraz Radnymi i wszystkimi
zgromadzonymi podziękowali za wieloletnią współpracę Panu Janowi Mostkowi,
doradcy z Dolnośląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego z oddziału w Trzebnicy, który zakończył swoją pracę zawodową i przeszedł na zasłużona emeryturę.
Przywitano również nowego doradcę dla
Mieszkańców Gminy Prusice Pana Alberta
Sękalskiego.
Po uroczystym rozpoczęciu radni przeszli
do swoich obowiązków i obradowania. Po

Burmistrz Igor Bandrowicz z jednogłośnym wotum
zaufania i absolutorium

przedstawieniu raportu o stanie Gminy
Prusice za 2020 rok nastąpiła debata i zadawanie pytania, a tuż po niej radni udzielili Burmistrzowi jednogłośnie wotum
zaufania. Następnie Skarbnik Gminy Prusice Jacek Ryński odczytał sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Prusice za
2020 r. oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Komisja Rewizyjna
odczytała wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium i również pozytywną opinię
RIO o tym wniosku, po czym zatwierdzono
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za
2020 rok i udzielono jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi, który podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu za ich
ciężką codzienną prace dla poprawy jakości i życia Mieszkańców Gminy Prusice.
Następnie radni przegłosowali kilka
uchwał, w tym m.in.: zmienili budżet na
2021 rok, wprowadzili zmiany do WPF,
przegłosowali uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Trzebnickiego i Gminy
Rawicz oraz przyjęli regulamin udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Prusice na zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice”,
a także ustalili dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie
Gminy Prusice, określili wzór wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzór deklaracji o wysokości dochodów i przyjęli ocenę „Zasobów pomocy
społecznej” Gminy Prusice za rok 2020.
W sesji absolutoryjnej uczestniczyło
10 radnych: Artur Bagiński, Wacław Bienias, Józef Gruchała, Wiesław Gryz, Julitta Jędryka, Henryk Migdał, Zbigniew
Miszczuk, Robert Musielak, Czesław Suchacki i Zbigniew Ziomek.

Tak głosowali Radni Rady Miejskiej w Prusicach

Podczas sesji podziękowano Panu Janowi Mostkowi,
doradcy DODR, który przeszedł na zasłużoną emeryturę
i powitano nowego doradcę Pana Alberta Sękalskiego

nasze serwisy:

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
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Ścieżka rowerowa Gruszeczka-Książęca Wieś oficjalnie otwarta!
Burmistrz Igor Bandrowicz w sobotę 10 lipca 2021 roku uczestniczył w Pikniku Rowerowym w Gruszeczce, podczas którego miało miejsce oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej Gruszeczka – Książęca Wieś, łączące powiat trzebnicki i pozwalającej przejechać
z Wrocławia przez Prusice do Doliny Baryczy. Włodarz Gminy Prusice z rąk Starosty
Powiatu Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak i Wicestarosty Grzegorza Terebuna otrzymał podziękowania za współpracę podczas realizacji rowerowego projektu.
Długo wyczekiwany przez wielbicieli
dwóch kółek odcinek ścieżki rowerowej
na długości 6-kilometrów między Książęcą Wsią, a Gruszeczką, dzięki Powiatowi Trzebnickiemu został zrealizowany.
Stanowił on bardzo ważny fragment inwestycji w ramach budowy ścieżek rowerowych w projekcie Dolnośląska Kraina
Rowerowa, pozwalający połączyć Powiat
Trzebnicki z Powiatem Milickim. Także

Burmistrz Prusic sam osobiście mógł przetestować
na dwóch kółkach nowo otwartą trasę rowerową

Starosta Małgorzata Matusiak i Wicestarosta Grzegorz
Terebun składają ogromne podziękowania na ręce
Burmistrza Igora Bandrowicza za współpracę podczas
realizacji tego ważnego projektu

spełniło się marzenie samorządowców
udało się połączyć Wrocław z Doliną Baryczy.
- Ogromnie mnie cieszy, że Powiat Trzebnicki pod Zarządem Starosty Małgorzaty
Matusiak i Wicestarosty Grzegorza Terebuna, wziął na swoje barki realizację tej
inwestycji, odcinek 6 km łączący Gruszeczkę z Książęcą Wsią. Jest to jeden
z najpiękniejszych odcinków w powiecie
trzebnickim i milickim, położony na ma-

Realizacja budowy ścieżek rowerowych w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej
to współpraca na wielu szczeblach samorządowych

lowniczej trasie – mówił podczas otwarcia Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:
- Zachęcam Państwa jeśli tylko macie
okazję do przejechania się tym odcinkiem.
Na uczestników Pikniku Rowerowego
zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy czekało wiele atrakcji, min.: pokazy akrobacji rowerowych,
bezpłatny przegląd i znakowanie rowerów, gry i zabawy z animatorami.

Ostre Koło Radia Wrocław i Rajd Borówkowy
W niedzielę 8 sierpnia 2021 roku ponownie z Borówka z Dolnośląskiej Krainy Rowerowej nadawało Radio Wrocław
w ramach audycji radiowej „Ostre Koło”. Tym razem okazją do tego był III Borówkowy Rajd Rowerowy na różnych
trasach z wieloma atrakcjami, który ściągnął wielu wielbicieli dwóch kołek od Juniora do Seniora.
Podczas audycji o planach Powiatu Trzebnickiego związanych z rozbudową infrastruktury rowerowej, a także z organizacją kolejnych,
rowerowych wydarzeń na terenie naszego powiatu opowiadał Wicestarosta Grzegorz Terebun, mieszkaniec Gminy Prusice. O działaniach Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w tematyce
rowerowej mówił Grzegorz Derela, Prezes LGD, zaś o III Borówkowym
Rajdzie Rowerowym organizator Rajdu i przedstawiciel Stowarzyszenie Borówek ŁukaszDziarkowski.
Uczestnicy III Borówkowego Rajdu Rowerowego sprawdzali się na
jednej z trzech wybranych przez siebie tras: Mini – 20 km, MTB –
45 km i Szosa – 60 km. Niektórzy trasę pokonywali tandemem, za-

III Borówkowy Rajd Rowerowy ściągnął spore grono wielbicieli dwóch kółek

nasze serwisy:

kupionym przez Stowarzyszenie Borówek
w ramach projektu grantowego. Po rajdzie
na wszystkich czekała wspólna biesiada na
Skansenie, ognisko, ciacho i napoje.

Ścieżka Gruszeczka – Książęca Wieś połączyła
powiat trzebnicki z powiatem milickim, a tym samym
spełniło się wspólne marzenie samorządowców

Rowerostrada S5 od Rydzyny

do Prusic jest projektowana

Gmina Prusice od kilku miesięcy uczestniczy w projekcie ,,Trasa
„Rowerowa S5” szansą dla komunikacji bezemisyjnej w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku”, którego Liderem jest Gmina Rawicza,
zaś Partnerami poza samorządem prusickim są jeszcze Gmina
Bojanowo, Rydzyna i Żmigród.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i zaprojektowania ścieżek i dróg rowerowych wykorzystujących istniejące odcinki dróg technicznych
wzdłuż drogi szybkiego ruchu S5 na potrzeby komunikacji rowerowej od Gminy Rydzyna do Gminy Prusice.
Podczas spotkania roboczego, które odbyło się w czwartek
19 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Rawiczu omówiono
przebieg trasy poszczególnych Gmin.

Ostre Koło Radio Wrocław nadawało z Borówka,
a o działaniach i inwestycjach rowerowych
opowiedział Wicestarosta Grzegorz Terebun

Już wkrótce będziemy mogli Państwu przedstawić
szczegółowy
zakres trasy Rowerostrady S5 w Gminie
Prusice.
Na spotkaniu w Rawiczu omawiano proponowany
przebieg trasy w Gminie Prusice
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Rodzinnie z krościńskim ciastem

w Krościnie Wielkiej

W sobotę 24 lipca 2021 roku na terenie przy świetlicy wiejskiej w Krościnie Wielkiej odbył się Piknik Rodzinny z wieloma atrakcjami, a także konkurs na Najlepsze Krościńskie
Ciasto z ciekawymi nagrodami.
Na najmłodszych czekały dmuchance, animacje, zabawy i konkursy z animatorkami
z Animacje A2, popcorn i wata cukrowa
oraz zagadki i konkurs wiedzy o Gminie
Prusice. W trakcie pikniku odbył się turniej sportowy oraz Konkurs na Najlepsze
Krościńskie Ciasto.
Do konkursu zgłoszono 16 ciast. Jury w składzie Joanna Sroga, Dorota Leń, Marzena Szustak i Agnieszka Szot miało ciężki

Piknik Rodzinny w Zakrzewie

Na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie w sobotę 3 lipca 2021 roku odbył
się Piknik Rodzinny zorganizowany przez
Radną Gminy Prusice Julittę Jędrykę oraz
Sołtysa Marcina Puszko wspólnie z Mieszkańcami przy współpracy z Gminą Prusice
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Prusicach.

Na dzieci czekała wata cukrowa kręcona
przez Radną Julittę Jędrykę, popcorn czy też napoje

Na boisku odbył się turniej sportowy
Ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych
cieszył się dmuchaniec

Na najmłodszych czekał dmuchaniec, wata
cukrowa, popcorn, animacje z animatorkami Animacje A2 oraz wiele innych atrakcji.
Na zakończenie nie zabrakło ogniska.

VIII Piknik Borówkowy

odbył się w Skansenie

Na najmłodszych czekał szereg zabaw i atrakcji

orzech do zgryzienia, gdyż wszystkie ciasta
były przepyszne, ciekawie i z pomysłem
przygotowane. Najlepsze ciasto przygotowała Pani Jolanta Siekirka, drugie miejsce
zajęła Barbara Piotrowska, a trzecie Alicja
Dzik. Kolejne miejsca, upominki i wyróżnie-

Jury konkursu na najlepsze Krościńskie Ciasto miało
trudny wybór, gdyż zgłoszono 16 pysznych wypieków

II miejsce na najlepsze ciasto zdobyła
Barbara Piotrowska

nia trafiły do następujących osób: Wiktoria Brudnowska, Oliwia i Amelia Sobowiec,
Renata Jankowska, Anna Jackowiec, Józef
Gbur, Dorota Strzeszyna, Natalia Hawrysz,
Aneta Migdał, Dorota Brudnowska, Anna
Regiec, Karolina Wirecka i Amelia Plewna,
Dorota Wirecka i Anna Radota. Nagrody
wręczali Radny Gminy Prusice Henryk Migdał oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanna Sroga.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną
do białego rana.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w organizację
imprezy, Burmistrzowi Gminy Prusic Igorowi Bandrowiczowi, Grzegorzowi Terebunowi Wicestaroście Powiatu Trzebnickiego
oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
w Prusicach – podsumowują imprezę organizatorzy.

Nagrody najlepszym wręczali Radny Henryk Migdał
i Dyrektor GOKiS Joanna Sroga

nasze serwisy:

Pierwsza sobota sierpnia to już w kalendarzu imprez Gminy Prusice oczywiście Piknik Borówkowy odbywający się na terenie
Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych
w Borówku. W skrócie można go podsumować tak: doskonała organizacja, wspaniała muzyka, dmuchańce, przejażdżki
traktorem, jak również wiele smakołyków
i atrakcji dla dzieci oraz dorosłych.
Tradycyjnie odbył się na rozpoczęcie Pikniku korowód Retro Traktorów na trasie
Borówek-Skokowa-Borówek, rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą posesję oraz
wyłoniono miss retroTraktor i Rolnika Siłacza! Na scenie w ramach ludowego grania
wystąpili Radzowiczanie i oczywiście Trzy
Dęby. Do białego rana trwała zabawa taneczna wspólnie z DJ Grysik.

Wiele animacji, zabaw i konkursów czekało na dzieci
z Animacje A2

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Wicestarostą Grzegorzem Terebunem oraz
Dyrektor GOKiS Joanną Srogą pogratulowali Czesławowi Suchackiemu, Radnemu
Gminy Prusice i Sołtysowi Borówka oraz
wszystkim organizatorom przygotowania
i przeprowadzenia imprezy.

Przeciąganie ciągnika cieszyło się zainteresowaniem
publiczności

Burmistrz Igor Bandrowicz, wspólnie z Wicestarostą
Grzegorzem Terebunem oraz Dyrektor GOKiS Joanną
Srogą pogratulowali Czesławowi Suchackiemu udanej
imprezy

Na scenie zaprezentowały się jak przystało
na Borówek – Trzy Dęby z Borówka
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10 Jubileuszowe Dni Prusic

W tym roku obchodziliśmy święto naszego miasta i gminy po raz dziesiąty. Wydarzenia
przybrały trochę inny charakter, gdyż skupiliśmy się na tym co lokalne i o czym warto
sobie przypomnieć po czasie izolacji.
Wydarzenia podzielone zostały na dwa sektory. Część sportowa to indywidualne starty w ramach Jubileuszowego Biegu Trzech
Wież, Bieg Smerfa dla najmłodszych oraz
otwarty trening kickboxing.
W uroczystej dekoracji zawodników uczestniczyli Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich Grzegorz Derela oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Prusicach Joanna Sroga. Gratulujemy sukcesów, osiągniętych czasów
i wytrwałości! Cieszymy się, że bieganie
w Prusicach skupia coraz więcej pasjonatów.
Szczególnie wyróżnione zostały cztery
osoby, które jako jedyne ukończyły dziesięć
biegów! Ogromne brawa otrzymali: Anna
Hazubska, Andrzej Hazubski, Ireneusz Jarecki oraz Przemysław Burchacki!

Wyróżnienia również otrzymali uczestnicy konkursu plastycznego „Moje marzenie”
zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
Wybór był trudny, gdyż wyobraźnia i kreatywność uczestników nie miała granic,
a wszystkie zgłoszone prace były wspaniałe i oddawały charakter dziecięcych
marzeń i serc. Wyniki ze sceny ogłosili Burmistrz Gminy Prusice oraz Dyrektor GOKiS
wręczając nagrody.

Na najmłodszych czekały gry, zabawy i konkursy z Animatorkami Animacje A2

Kupując ciasto i losując wygrane losy wspierano
zbiórkę dla chorego Bartusia

Marcin Bojarun poprowadził otwarty trening kickboxingu

Laureaci konkursu w kategorii przedszkola i klasy 0:
Wyróżnienie Kornelia Borowiecka – Przedszkole w Prusicach
III miejsce Szymon Kopeć – SP Piotrkowice, filia Strupina, przedszkole
II miejsce Kuba Wołoniec - Przedszkole w Prusicach
I miejsce Michał Płatacz – SP Piotrkowice, filia Strupina, przedszkole

Laureaci konkursu w kategorii klasy 1-3:
Wyróżnienie Kuba Bagiński – SP Skokowa
III miejsce Maja Dawidowicz – SP Prusice
II miejsce Matylda Wojda - SP Prusice
I miejsce Szymon Olejnik - SP Prusice

Laureaci konkursu w kategorii klasy 5-8:
III miejsce Maria Sadłowska – SP Prusice
II miejsce Lena Woźniczka – SP Skokowa
I miejsce Nina Świlak – SP Prusice

Część artystyczna rozpoczęła się od występów uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice: Szkoły Podstawowej
w Prusicach, w Piotrkowicach oraz w Skokowej. Uczniowie zaprezentowali wspaniałe talenty i zdolności wokalno-muzyczne.
Nie zabrakło również uczestników kreatywnych zajęć teatralnych prowadzonych
w ośrodku kultury przez Panią Wioletę
Drząszcz. Zdolna młodzież zaprezentowała
scenę – przedstawienie przygotowane już
wcześniej z okazji Dnia Matki.
Na scenie na koniec pomimo niepogody
wystąpił nieoceniony lokalny Zespół Ludowy Trzy Dęby z Borówka, który jest z nami
od blisko 40 lat. Łączy pokolenia dzięki
muzyce i wspólnej pasji. Ludowa muzyka
towarzyszy nam od zawsze, nie mogło jej
zabraknąć również podczas 10. Dni Prusic.
Ogromne podziękowania i brawa za determinację i niegasnącą energię!
Na terenie wydarzenia czekał szereg atrakcji - foodtrucki ze smacznym jedzeniem, lo-

Autorzy prac plastycznych przedstawiające ich marzenia otrzymali nagrody i wyróżnienia
z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza i Dyrektor GOKiS Joanny Srogi

nasze serwisy:

Jak przystało na Jubileuszowe Dni Prusic nie zabrakło
ludowej muzyki w wykonaniu Kapeli Trzy Dęby z Borówka

kalne produkty oraz stoiska z rękodziełem.
Warto również było zajrzeć do parku zabaw
dla dzieci, gdzie odbywały się animacje
i warsztaty dla najmłodszych oraz ciekawe
i kreatywne zabawy. W kontynuacji akcji
charytatywnej „Wygrać Życie” zapoczątkowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach zorganizowano kiermasz
ciast oraz loterię fantową dla chorego, małego mieszkańca naszej gminy Bartusia.

Na scenie przed publicznością wystąpili
uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy
i uczestnicy warsztatów teatralnych

Bieg Smerfa cieszył się ogromnym
zainteresowanie wśród dzieci
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ANIMACJE

NA WAKACJE!

rynku spektakl animacyjny - poprzez zabawę przekazując wartości i kształtując
prawidłowe postawy.
W połowie lipca odbyły się tygodniowe
półkolonie, które były niezwykle kreatywnym czasem z zespołem Animacje A2!
Uczestnicy codziennie wykonywali cie-

Tegoroczne wakacje w Gminie Prusice to niezwykle intensywny i kreatywny czas, który przyniósł nam wiele radości i pozytywnie naładował energią. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach przy współpracy Gminy Prusice oraz wielu jednostek z terenu gminy przygotował
dla dzieci, młodzieży i dorosłych program „Animacje na wakacje”, czyli
spotkania, zajęcia i warsztaty odbywające się w różnej formie.
W programie znalazły się różnorodne propozycje zajęć zróżnicowanych pod kątem
zainteresowań dzieci i młodzieży. Odbyły
się zajęcia plastyczne, taneczne, techniczne (majsterkowanie, robotyka, krawiectwo), kulinarne, prelekcje poszerzające
horyzonty, seanse animowane i filmowe,
jak również sportowe treningi angażujące
jednocześnie dzieci i rodziców.
Podczas spotkań poruszane były również
tematy związane z problemami mające
na celu poprzez zabawę przekazać wartości i wykształcić prawidłowe postawy.
Na zakończenie wakacji zaprosiliśmy wszystkich na Prusicki Rynek 30.08.2021 - na najmłodszych czeka
namiot profilaktyczny, gdzie dla dzieci
i dorosłych zostaną przeprowadzone za-

Bajkowe poranki i dni filmowe w Prusickim Obiekcie
Multifunkcyjnym.

jęcia edukacyjno-profilaktyczne w formie zabaw i konkursów. Jest to nie tylko
okazja do świetnej zabawy, ale ich celem
jest zachęcenie do zdrowego stylu życia
i propagowanie postaw wolnych od przemocy i uzależnień. Podczas spotkania
proponujemy ćwiczenia z użyciem alkogogli lub narkogogli, zabawy z kulą bumperball, pogadanki profilaktyczne i burze
mózgów, elementy treningu twórczości,
konkursy z nagrodami. Możliwe będą
również konsultacje profilaktyczne dla
dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rodziców. Tego samego dnia teatr
muzyczny zakończy magiczną przygodę
w Gminie Prusice przeprowadzając na

Treningi i ćwiczenia gimnastyczne z elementami judo
odbywały się przez cały okres wakacji

kawe zadania, zdobywali kolejne umiejętności doskonale się bawiąc. Punktem
kulminacyjnym była noc filmowa w kinie
z nocowaniem do rana!
Z ofertą wakacyjną dotarliśmy do każdej
miejscowości na terenie Gminy Prusice. W sołectwach odbyły się spotkania
dla najmłodszych, w których chętnie
uczestniczyli również rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Ciekawe warsztatowe
spektakle animacyjne przygotował Magiczny Teatr Muzyczny z Wrocławia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym uczestnikom za wspólną zabawę,
energię i wiele radości! Cieszymy się, że
tak chętnie, aktywnie i licznie uczestniczyliście w proponowanych spotkaniach.
Wielkie brawa dla rodziców, dziadków
i opiekunów za zaangażowanie i współpracę, to dzięki nim dzieci skorzystały
z naszej oferty. Moc podziękowań przesyłamy również do wspaniałych animatorów, trenerów i wszystkich osób przeprowadzających spotkania, warsztaty
i zajęcia. Wasze pomysły się nie kończą,
a to dzięki nim tak świetnie się bawiliśmy!
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą
fotorelacją, gdzie wspominamy wszystkie miłe momenty wakacji.

Kreatywna nitka to zajęcia krawieckie, podczas których
rozwijaliśmy wyobraźnię i zdobywaliśmy praktyczne
umiejętności

Taniec rozwija, uczy rytmu i uwalnia emocje,
wywołując radość i uśmiech. Uczestnicy powtórzyli
charytatywny challenge dla Bartusia „Wygrać życie”

Energetyczny breakdance w Prusickim Centrum Fitness

nasze serwisy:

Uczestnicy zajęć z kreatywnej nitki wykonali własne
poduszki

Podczas warsztatów LEGO-ROBOTYKA uczestnicy
konstruowali i programowali roboty z wykorzystaniem
zestawów klocków LEGO

Na koniec zajęć byliśmy świadkami walk zbudowanych wcześniej robotów!

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

Majsterkowanie to doświadczanie, budowanie, trening samodzielności,
a także praca z młotkiem, woskiem i materiałami! Podczas zajęć
powstały obrazki stworzone haftem matematycznym.

W trakcie jednych z zajęć majsterkowania uczestnicy
wykonali własnoręcznie zdobione eko-świeczki

Lody dla ochłody czekały w gorące dni na dzieci
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Półkolonie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach
z dziewczynami z Animacje A2 rozpoczęły się
od poznania przy chuście klanza

Inwencja twórcza uczestników półkolonii nie znała
granic, efekt prac widoczny na słoiczkach Zosi i Stasia

Nie zabrakło na półkoloniach zajęć kreatywnych ze słoiczkami

Na zakończenie półkolonii na uczestników czekała nocka poza domem,
gdyż nocowali w kinie oglądając bajki

Dzieci na zakończenie półkolonii dostały w prezencie poduszki ze swoimi imionami
Warsztaty kulinarne „Smaki ameryki” dostarczyły wielu wrażeń
smakowych charakterystycznych dla krajów Ameryki Łacińskiej!
Ciekawe potrawy pomogła nam przygotować Pani Maria Garay
de Rogowicz pochodząca z Meksyku

Widok z wieży prusickiego Ratusza
urzekł najmłodszych

Zdobytą wiedzę na temat krajów Ameryki Łacińskiej
wykorzystamy podczas warsztatów plastycznych
tworząc kolorowe zabawki meksykańskie!

nasze serwisy:
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Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku.
W Prusicach poszerzaliśmy horyzonty poprzez udział
w prelekcjach dot. krajów i kultury Ameryki Łacińskiej!
Wspólnie z uczestnikami wybraliśmy się w ciekawą
podróż do Meksyku, Peru czy na Kubę! Bezpłatne
prelekcje prowadziła Pani Renata Faron-Bartels
z Fundacji Mundus

Meksykańskie zabawki wykonane przez uczestników zajęć

str. 20
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Dzięki warsztatom z Młynem Skokowa już wiemy skąd się bierze mąka
i jak pracuje prawdziwy młyn

Poznaliśmy również podczas odwiedzin w Młynie przepis na przepyszne
podpłomyki wykonane własnoręcznie podczas spotkania

Podczas wakacji w sołectwach nie zabrakło
atrakcji i robienia baniek mydlanych

Magiczny Teatr Muzyczny z Wrocławia z ciekawymi warsztatami,
spektaklami i animacjami dotarł do Sołectw Gminy Prusice

Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach
z Magicznym Teatrem Muzycznym

Każde spotkanie z dziećmi było wyjątkowe

Prowadzące „zarażały” uczestników spotkań uśmiechem od chwili przybycia

Kolorowe czapeczki, balony i lalki jak na przyjęciu urodzinowym

nasze serwisy:

Balony i kolorowe postacie interesowały przybyłych na spektakle

W Borówku dzieci również skorzystały z zajęć wakacyjnych

W Strupinie spektakl teatralny został wystawiony na świetlicy wiejskiej
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Pikniki Rodzinne

w Sołectwach Gminy Prusice
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Bezpieczne dzieci nad wodą

Na koniec lipca na Rynku w Prusicach odbyło się spotkanie „Bezpieczne
wakacje nad wodą i wakacjach”. Mimo wakacji dzieci, które spędzały
sobotę w Prusicach wzięły aktywny udział w wydarzeniu oraz dowiedziały się jak spędzać czas wolny nie tylko beztrosko, ale i bezpiecznie.
W programie profilaktyczno-edukacyjnym specjaliści przypomnieli dzieciom
i młodzieży, a także dorosłym o właściwym zachowaniu i reakcjach w momencie
zagrożenia podczas pobytu nad wodą. Celem spotkania było przekazanie poczucia

odpowiedzialności za swoje zachowanie
nad wodą i nauka podstawowych umiejętności, które pomogą w niesieniu pomocy
innym. Podczas wydarzenia nie zabrakło
zabaw, animacji i konkursów z ciekawymi
nagrodami.

W Pększynie na Pikniku Rodzinnym czekały gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci i dorosłych

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa udało się
w tym roku zorganizować kilka Pikników Rodzinnych w Sołectwach
Gminy Prusice przez Sołtysów i Rady Sołeckie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Gminą Prusice przede wszystkim
dla mieszkańców miejscowości, w szczególności z wieloma atrakcjami
dla najmłodszych.
Zakrzewo, Górowo, Krościna Wielka, Borówek, Pększyn, Wilkowa i Kaszyce Wielkie
to miejscowości, w których podczas tegorocznych wakacji odbyły się spotkania
piknikowe, będące doskonałą okazja do
integracji społeczności lokalnej, wspólnej
zabawy oraz aktywnego spędzenia czasu
na świeżym powietrzu.

Dzieci dowiedziały się o zasadach bezpieczeństwa nad wodą i na wakacjach, a także aktywnie brały udział w spotkaniu

Podczas pikników każdy z uczestników
znalazł coś dla siebie – gry i animacje dla
dzieci przeprowadzane przez Animatorki
z Animacje A2, dmuchańce, malowanie
twarzy, zabawy z chustą klanza, konkursy
dla dzieci i dorosłych, zawody sprawnościowe w przeciąganiu liny, mecze sportowe, pokazy fajerwerków jak w Wilkowej,
konkursy na ciasto jak w Krościnie Wielkiej, ogniska oraz takie atrakcje jak przejażdżka ciągnikiem na festynie w Górowej,
którą przygotował Radny Gminy Prusice
Czesław Suchacki.

W Kaszycach Wielkich nie zabrakło robienia tatuaży,
warkoczyków i malowania twarzy

Sobotnie imprezy dzięki doskonałej pogodzie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zabawą do późnych godzin nocnych.

Sporą atrakcją pikniku w Górowej była przejażdżka
ciągnikiem z Radnym Gminy Prusice
Czesławem Suchackim

Najmłodsi uczestnicy pikników rodzinnych chętnie
brali udział w zabawach rysunkowo–plastycznych

Panie robiły wszystko, aby Panowie
nie wygrali w przeciąganiu liny

Każde dziecko za udział w konkurencjach w Górowej
otrzymało drobny upominek i słodycze

Dziewczyny z Animacji A2 oczywiście czekały
na najmłodszych z ulubioną ich atrakcją,
czyli chustą Klanza

Dzieci w Pększynie sprawdzały swoje umiejętności
w chodzeniu w płetwach

nasze serwisy:

W Górowej watę dla dzieci przygotowywała osobiście
Sołtys Dorota Motyka

W Wilkowej podczas pikniku integracyjnego
czekał również grill i ognisko
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Brytyjski pisarz przybył do Prusic

Dzięki doskonałej współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska w ramach
akcji „Rozczytana Aglomeracja” w dniu 5 sierpnia 2021 roku w Multitece gościł wybitny
brytyjski pisarz Graham Masterton.
Pisarz urodził się w Edynburgu 16 stycznia
1946 roku. Pracował jako reporter i redaktor w czasopismach „Mayfair” oraz „Penthouse”. Początkowo pisał poradniki seksuologiczne jako autor horrorów zadebiutował

w 1976 roku książką o tytule „Manitou”.
Łącznie autor napisał ponad sto książek,
w tym thrillery, powieści historyczne, nowele
o klęskach żywiołowych, opowiadania. Pisarz jest silnie związany z naszym krajem.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z wybitnym brytyjskim pisarzem

Ameryka Łacińska dotarła do Prusic

Polakiem był jego pradziadek, z Polski pochodziła również jego zmarła żona.
Czwartkowego popołudnia multiteczna
sala konferencyjna wypełniła się prawdziwymi fanami Grahama Mastertona, nie tylko
z Prusic czy z terenu powiatu trzebnickiego, ale również sąsiednich miejscowości,
a także z Wrocławia.
Zgromadzeni goście mogli wysłuchać bogatych opowiadań, anegdot, kawałów. Każdy również mógł zadawać pytania mistrzowi grozy, zakupić książki, a także dostać
autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Brytyjski pisarz chętnie opowiadał o swoich dziełach,
a także dzielił się anegdotami i kawałami
oraz odpowiadał na pytania padające z sali

Biblioteka zachęca do wypożyczania pozycji książkowych tego autora z jej zasobnego
księgozbioru.

Do sali konferencyjnej prusickiej biblioteki przybyli prawdziwi fani Grahama Mastertona
nie tylko z Prusic, ale też z Wrocławia

Spotkanie z pisarzem urodzonym na Kresach

Na początku sierpnia prusicką Multitekę ze swoją prelekcją „Różne aspekty Ameryki Ła- W Gminnej Bibliotece Publicznej „Multiteka” w Prusicach w dniu 6 lipca odbyło się spocińskiej” odwiedziła dr Renata Faron – Bartels, Prusiczanka, archeolog – amerykanista. tkanie ze Stanisławem Srokowskim, urodzonym na Kresach uznanym prozaikiem, poetą,
W 1995 roku rozpoczęła swoją przygodę nością na poznanie kulturowego i material- dramaturgiem i publicystą.
z archeologią w Peru, gdzie prowadziła
własne projekty badawcze. Owocem jej fascynacji kulturą Ameryki Łacińskiej są liczne artykuły, książki oraz zdjęcia.
Spotkanie było dla zgromadzonych gości
ekscytującą podróżą w czasie oraz sposob-

nego bogactwa tych odległych krajów.
Galerię zdjęć z Meksyku, Peru i Brazylii autorstwa Pani Renaty Faron- Bartels oraz jej
przyjaciół zaprezentowaną podczas prelekcji można było oglądać w bibliotece do
16 sierpnia.

Prusiczanka dr Renata Faron – Bartels obecnych w prusickiej Multitece przeniosła wyobraźnią do Ameryki Łacińskiej

nasze serwisy:

Duży rozgłos przyniosły mu książki obrazujące straszliwe ukraińskie ludobójstwo,
dokonane na Polakach w latach 1939-1947.
Na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego powstał film „Wołyń” w reżyserii
Wojciecha Smarzowskiego.
Spotkanie było swoistą lekcją historii, autor zaprezentował również swoją najnowszą książkę „Ciszo, milcz! Bólu, mów!”, która
jest lirycznym opisem piękna i tragedii ziem
kresowych. Książka, podobnie jak pozostałe pozycje z bogatego dorobku pisarza, dostępne są w prusickiej bibliotece.

Spotkanie w Prusicach było swoistą lekcją historii

Wielbiciele literatury licznie przybyli na spotkanie z pisarzem Stanisławem Srokowskim
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Molikowy Dzień Dziecka

10 czerwca 2021 roku teren przed Gminną Biblioteką Publiczną „Multiteka”
w Prusicach zamienił się w strefę atrakcji dla najmłodszych. Na dzieci czekał
m.in. dmuchany zamek, malowanie buziek, balonowe animacje. Całość dopełniały zabawy ruchowe oraz poczęstunek.
Słoneczna pogoda oraz przygotowane
rozrywki, wywołały uśmiech i radość na
twarzach wszystkich dzieci.

Moliki Książkowe

czekają na najmłodszych
Cyklicznie, również poza okresem wakacyjnym, w każdy czwartek odbywają się
zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku
do 2 lat. „Moliki książkowe” to różnego
rodzaju animacje, zajęcia sensoryczne,
ruchowe. Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami chętnie w nich uczestniczą.

Najmłodsi chętnie korzystają z zajęć sensorycznych,
animacji i zajęć ruchowych

Najmłodsi chętnie korzystali z atrakcji i smakołyków
przygotowanych dla nich

Klanza z kulkami wszystkich przyciągnęła do zabawy

Zajęcia integrują nie tylko dzieci, ale i ich rodziców

Wakacje z Multiteką

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała atrakcje wakacyjne dla dzieci.
W tym roku zainteresowanie zajęciami było bardzo ogromne. Po ubiegłorocznej przerwie możliwości organizowania wszelakich tego typu zajęć i spotkań były bardzo oczekiwane i potrzebne. Na uczestników czekała ciekawa oferta plastyczna, komputerowa
a także ruchowa.
Na zajęciach, które już za nami, dzieci
poznając różne techniki tworzyły m.in.:
dekoracje z lawendy, morskie zwierzątka, kolorowe słoiczki czy wachlarze,
odbyły się także zajęcia z rękodzieła
„Akademia Wyobraźni”. Biblioteka to nie
tylko bajki czy książki i w bibliotece nie
zawsze musi być cicho, a wręcz prze-

Podczas zajęć kreatywność najmłodszych
wykraczała poza wszelkie granice

ciwnie może być kreatywnie, edukacyjnie, twórczo i z pomysłem. Nie zabrakło
również zajęć w plenerze „W zdrowym
ciele, zdrowy duch”, czyli gry, zabawy,
konkursy.

Podczas Akademii wyobraźni powstały ciekawe dzieła

nasze serwisy:

Dzieci chętnie korzystały z oferty wakacyjnej przygotowanej w prusickiej Multitece

Kolorowe słoiki cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych
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Na Rynku w Prusicach chętnie kibicowano naszym piłkarzom

Piłkarze lokalnych klubów sportowych
wspierali duchowo swoich idoli na boisku

Kibicowaliśmy NASZYM

na prusickim rynku

Na czas spotkań reprezentacji Polski w piłkę nożną rozgrywanych w ramach mistrzostw
Euro 2020 została zorganizowana strefa kibica, gdzie na dużym ekranie transmitowano mecze polskiej drużyny. Fani piłki nożnej mogli wspólnie dopingować naszą drużynę
w strefie kibica utworzonej na Prusickim Rynku.
W ramach strefy kibica Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Prusicach przygotował dla Mieszkańców transmisje meczów polskiej drużyny oraz półfinałów
i finału. Specjalne zaproszenie otrzymali
lokalni mieszkańcy narodowości ukraińskiej, dla których został wyświetlony
mecz Ukraina-Austria.

skiej „Orzeł Prusice” chętnie uczestniczyły w przygotowanych specjalnie dla
nich sportowych konkurencjach, konkursach i animacjach zdobywając punkty i upominki.

Wśród kibicujących w Strefie Kibica w Prusicach oczywiście nie zabrakło Starosty Powiatu Trzebnickiego
Małgorzaty Matusiak, Wicestarosty Grzegorza Terebuna, Burmistrza Prusic Igora Bandrowicza
oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Trzebnicy i Urzędu Miejskiego w Prusicach

Kibice niezniechęceni niepowodzeniem
Polaków chętnie uczestniczyli w spotkaniach, żywo reagowali na każdy zdobyty
gol i do ostatniej minuty meczowej trzymali kciuki i dopingowali Naszych!
Jak wiadomo w Gminie Prusice piłka
nożna jest sportem przewodnim. Dlatego też nie zapomnieliśmy o małych miłośnikach tego sportu. Dzieci i młodzież,
a nawet całe drużyny z Akademii Piłkar-

Na najmłodszych przed transmisjami meczów czekały
atrakcje przygotowane przez Animatorki z Animacji A2

nasze serwisy:

Konkursy z ciekawymi nagrodami przygotowały
instruktorki Prusickiego Centrum Fitness

Mecz na ekranie mimo gorąca
gromadził tłumy na Rynku

Konkursy rysunkowe przeprowadziła Gminna Biblioteka Publiczna Multiteka w Prusicach
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Zakończenie sezonu
prusickiego Orła

Ubiegły sezon 2020/2021 dobiegł końca i MKS Orzeł Prusice niewątpliwie może zaliczyć
go do bardzo udanych.
W pierwszej kolejności z okresem meczowo-treningowym pożegnały się najmłodsze grupy. Obchody zakończenia
sezonu połączone były ze Sportowym
Dniem Dziecka. Impreza, która odbyła
się 16 czerwca br. na Stadionie Sportowym w Prusicach obfitowała w liczne gry, animacje dla dzieci oraz „szaleństwa” na dmuchanym zamku. Tego
dnia, oprócz zajęć sportowych i zabawy
zawodnicy otrzymali drobne upominki,
a także czekała na nich pyszna kiełbaska z grilla.

Burmistrza Igora Bandrowicza, Dyrektor GOKiS Joanny Srogi, Dyrektora SP
w Prusicach Roberta Kawalca i Sołtys
Prusic Marzeny Szustak, którzy w podziękowaniu na pamiątkę otrzymali klubowe koszulki ze swoimi nazwiskami.
Zakończenie naszych „ligowców” miało
miejsce na Skansenie Maszyn i Urządzeń

Rolniczych w Borówku. Zespół Seniorów, a także drużyny Juniora Starszego
i Trampkarza spędzili wspaniały czas na
wspólnej zabawie i integracji. Klub MKS
Orzeł Prusice serdecznie dziękuje gospodarzowi Czesławowi Suchackiemu
za możliwość skorzystania z tego cudownego miejsca.

Jak zawsze przy tego typu eventach
mogliśmy liczyć na nieocenioną pomoc

Osoby, na których wsparcie klub zawsze może liczyć
przy organizacji różnorodnych wydarzeń: Burmistrz
Igor Bandrowicz, Dyrektor GOKiS Joanna Sroga,
Dyrektor SP w Prusicach Robert Kawalec i Sołtys
Prusic Marzena Szustak

Najmłodsi dostali piękne nowe stroje

Młodzi piłkarze Orła Prusice zakończyli uroczyście sezon piłkarski 2020/2021

– Z całego serca dziękujemy naszym
zawodnikom, rodzicom, wiernym kibicom, sponsorom i partnerom za pomoc
i wsparcie – zaznaczają władze Klubu –
To Wy dajecie nam możliwość i motywację do dalszego rozwoju!!!

Starsi piłkarze swój sezon zakończyli na Skansenie
w Borówku wspólną integracją

Trenowali w Starej Morawie

Obozy Piłkarskie zagościły na stałe w sportowym rozkładzie jazdy Akademii Piłkarskiej Orzeł Prusice.
W tym roku bardzo liczna grupa zawodników Akademii Orła Prusice (40 osób
z roczników 2014-2002) wyjechała na
letnie zgrupowanie do miejscowości
Stara Morawa. Specyfika tego miejsca
pozwoliła na przeprowadzenie najlepszego do tej pory obozu.
Ośrodek, który gościł Prusiczan był wyłącznie do ich dyspozycji i dysponował

dwoma boiskami piłkarskimi, co pozwoliło na przeprowadzanie dużej ilości jednostek treningowych (3 dziennie).
W wolnych chwilach zawodnicy również
spędzali czas na boisku trenując indywidualnie lub jak miało to miejsce w młodszych grupach „grali mecza:)”. Oprócz
wielu godzin spędzonych na „trawie” zawodnicy uczestniczyli w zajęciach rege-

Każdego dnia na zawodników czekały trzy treningi

nasze serwisy:

Piłkarze Orła Prusice doskonalili swoje umiejętności
piłkarskie podczas indywidualnych treningów

neracyjnych na pobliskim zalewie, a także sprawdzili swoje umiejętności biorąc
udział w testach motorycznych.
Ciężko przepracowane letnie zgrupowanie oprócz wielkiego zmęczenia dostarczyło również wiele radości, a także
wpłynęło na poprawę umiejętności indywidualnych i drużynowych zawodników.

Starsi piłkarze ćwiczyli podnosząc jako obciążenie
młodszych kolegów z klubu

Do Starej Morawy pojechała grupa 40 osób

Nie zabrakło czasu na zabawę w wodzie
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Juniorzy Starsi MKS Orzeł Prusice z sukcesami

Ubiegły sezon został zdominowany przez zespół Juniora Starszego MKS Orzeł Prusice,
zawodnicy zgarnęli wszystko co możliwe i mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami na
boisku w rywalizacji sportowej, gdzie wygrali mistrzowsko Ligę Juniorów i Międzynarodowy Turniej Wrocław Tropy.
W rozgrywkach ligowych nasi Juniorzy
nie mieli sobie równych i zakończyli na
początku czerwca sezon 2020/2021 na
pozycji lidera Ligii Okręgowej nie przegrywając żadnego spotkania (14 zwycięstw i 6 remisów), co przełożyło się
na 118 bramek strzelonych i zaledwie
24 stracone, co również dało najlepszy
bilans spośród wszystkich drużyn.

w tych rozgrywkach nie odnieśli nasi piłkarze żadnej porażki. Na 6 rozegranych
spotkań tylko jedno zakończyło się remisem, a pozostałe 5 zakończyły się wysokimi wygranymi. Oprócz pierwszego
miejsca w prestiżowym turnieju drużyna
zgarnęła również nagrody indywidualne:
Maciej Kawalec – najlepszy bramkarz,
a Jakub Wandel – najlepszy strzelec.

Zwieńczeniem dobrej gry Juniora Starszego MKS Orzeł Prusice był lipcowy
występ w największym w Europie środkowo-wschodniej
międzynarodowym
turnieju piłkarskim WROCŁAW TROPY.
Kategoria wiekowa U-19 w jakiej wystąpili była obsadzona mocnymi zespołami
zarówno z Polski jak i Europy. Również

Burmistrz Igor Bandrowicz w piątek
6 sierpnia 2021 roku spotkał się z Prezesem Klubu Mirosławem Grelą, Trenerem
Piotrem Grelą i piłkarzami, gdzie miał
okazję podziękować drużynie Juniorów
Starszych za wspaniałą postawę na boisku, doskonałą rywalizację sportową
i promocję Gminy Prusice nie tylko na

Juniorzy Starsi MKS Orzeł Prusice mistrzowsko wygrali Ligę Okręgową

arenie gminnej czy powiatowej, ale również wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. - Życzę dalszych sukcesów, wiele strzelonych goli i obronionych
bramek – podkreślił włodarz Prusic.

Klub MKS Orzeł Prusice przygotował wyjątkowy medal
i podziękowanie dla szefa prusickiego samorządu

Na ręce trenera Piotra Greli i prezesa Mirosława Greli szef prusickiego samorządu złożył ogromne słowa podziękowania
i przekazał sprzęt dla drużyny: komplet
piłek, koszulki i spodenki treningowe,
getry i bidony, zaś w zamian otrzymał
piękne podziękowania od klubu z pamiątkowym medalem, za wkład włożony
w rozwój drużyny.

ŁUKASZ KUCZER

TRENEREM PIERWSZEGO ZESPOŁU

Nasi wygrali Międzynarodowy Turniej i zgarnęli Tytuł Najlepszego Strzelca
i Najlepszego Bramkarza na Wrocław Tropy

Burmistrz Igor Bandrowicz podziękował piłkarzom
i władzom klubu za wspaniałą promocję Gminy Prusice
na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej

Prusiczanie nie przegrali w Turnieju żadnego meczu

nasze serwisy:

Wraz z końcem ubiegłego sezonu 2020/2021 zarząd MKS Orzeł Prusice zakończył
współpracę z trenerem Hubertem Gałczyńskim. Stery po nim objął wieloletni pracownik
Klubu, trener grup młodzieżowych – ŁUKASZ KUCZER.
Zarząd prusickiego klubu postawił na
tego młodego trenera biorąc pod uwagę
jego zaangażowanie w pracę oraz wielkie zżycie z Orłem Prusice. Pozytywna
energia oraz zapał do pracy to cechy,
którymi najlepiej można opisać Łukasza. Dodatkowo trener ten ma wielkie
doświadczenie zawodnicze (występy
w II Lidze – Chrobry Głogów) i znakomity
kontakt z drużyną (szatnia huczy pozytywną energia).
Wszystkie te składowe wpłynęły na
decyzję zarządu i upewniły, że słynny
„Kuczi” jest idealną osobą na stanowisko
trenera I zespołu.

Łukasz Kuczer nowym trenerem pierwszego zespołu
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Wygrana na otwarcie sezonu

W sobotę 14 sierpnia 2021 roku żółto-zieloni świetnie rozpoczęli nowy sezon
2021/2022 we wrocławskiej A-klasie.
W spotkaniu zdeklasowali w Miłczu
miejscową Spartę, pokonując ją 9:0. Dolpaszowcy rozegrali bardzo dobry mecz

i zasłużenie wywieźli 3 punkty. Gole na
Skokowian zdobyli: po 2 Mariusz Maciocha, Błażej Kalinowski i Patryk Lewandowski, zaś po 1 golu strzelili Piotr
Konopacki, Przemysław Kaczmarczyk
i Dominik Figura.

Orlicy i żacy Dolpaszu
zakończyli sezon!

KS Krościna Wielka ZAGRAŁA

W II RUNDZIE OKRĘGOWEGO PUCHARU POLSKI

Pierwszy raz w historii klubu KS Krościna Wielka drużyna po bardzo dobrej grze
pokonała A-klasowy klub KP Brzeg Dolny
5:1 i przeszła do drugiej rundy okręgowego Pucharu Polski.
Wszyscy zawodnicy wspaniale grali do
samego końca. Gole dla drużyny strzelili:

Młodzicy i trampkarze Dolpaszu
zakończyli sezon

Na koniec czerwca treningiem przy
prusickiej drużyny młodzików i trampkarzy LKS Dolpasz Skokowa zakończyły sezon 2020/2021. Była wewnętrzna
gierka, wspólny grill, plany na bez-

Młodzi adepci piłki nożnej zremisowali
z doświadczonymi zawodnikami

Podopieczni Trenera Kamila Szydełko
pod koniec czerwca zakończyli trudny sezon piłkarski 2020/2021. Na koniec sezonu w ramach rozrywki młodzi
adepci skokowskiej piłki udali się do
Go Jumpu, by móc spalić trochę kalorii
w innym wymiarze. Czwartek to bratobójczy pojedynek tatusiów z własnymi
synami. Jak widać godziny spędzone na
treningach nie poszły na marne, gdyż
„narybek” Dolpaszu zdołał zremisować
z doświadczonymi zawodnikami.
Na zakończenie sezonu młodzi piłkarze pojechali do
Go Jumpu

nasze serwisy:

Michał Zajączkowski, Kacper Pałka, Tomasz Fil, Piotr Bąk oraz Sebastian Oczeretko, zaś rzut karny doskonale obronił
bramkarz Robert Kokoszka. Niestety
przygoda w Pucharze Polski zakończyła
się na II rundzie.

pieczne wakacje oraz podziękowania
dla największych i najlepszych kibiców
jakimi są RODZICE. Piłkarze do ponownych treningów wrócili na początku
sierpnia.
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Historyczny AWANS Sparty Wszemirów
do „A” klasy STAŁ SIĘ FAKTEM
Czwartek 12 sierpnia 2021 roku, to dzień, który zapisze się na kartach historii 59-letniego
klubu Sparta Wszemirów, dzień ważny dla piłkarzy i całego klubu, ale także dla kibiców,
gdyż spełniły się marzenia wielu pokoleń.
- Wczoraj, jak grom z jasnego nieba, w środowisku piłkarskim Dolnego Śląska gruchnęła wiadomość, że Sokół Wielka Lipa
wycofał się z rozgrywek IV ligi wschodniej.
Co to oznacza? Mianowicie to, że w miejsce Sokoła wskakuje 3 drużyna poprzedniego sezonu okręgówki, czyli Pogoń Oleśnica. Miejsce, które zwolnili oleśniczanie
we wrocławskiej okręgówce, zajmie Odra
Lubiąż (najlepsza drużyna z drugich miejsc
w „Serie A”) – poinformowano na profilu Klubu na FB dodając: - Tym samym pozostało
jedno wolne miejsce premiujące do gry
szczebel wyżej. Propozycje awansu „za pięć
dwunasta” dostały dwie drużyny wrocławskiej ‚Serie B’ z najlepszym (identycznym)
współczynnikiem drugich miejsc. Mowa
tutaj o Naszej Sparcie Wszemirów i ekipie
Orkana Borzęcin. O wszystkim miał decydować baraż rozegrany 13.08.2021 r., czyli dziś
- na jeden dzień przed startem rozgrywek
„A klasy”. Drużyna Orkana zrezygnowała
z możliwości gry na wyższym szczeblu co

jest jednoznaczne z tym, że po 59 LATACH
(na niecały rok przed 60-leciem klubu) zapisujeMY się na kartach historii, SPEŁNIAJĄC
przede wszystkim swoje marzenia, marzenia byłych zawodników, kibiców, działaczy,
wszystkich ludzi związanych emocjonalnie
ze Spartą i wielu pokoleń, które wciąż jako
jedna siła tworzą wspaniałą tradycje...
I tym sposobem w sobotę 14 sierpnia
2021 roku na Stadionie w Prusicach Spar-

Trwa postępowanie przetargowe na kontenery
szatniowe na boisko we Wszemirowie, o których
rozmawiano we wrześniu 2020 roku podczas zebrania
sołeckiego z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem
i Radną Gminy Prusice oraz Sołtys Wszemirowa
Dorotą Olszańską i władzami Klubu

tianie rozegrali swój pierwszy mecz ligowy
nowej kolejki już w A-klasie, gdzie zmierzyli
się z Ambrozją Bogdaszowice. I swoim zwycięstwem pokonując rywali wynikiem 6:2
i zdobywając 3 punkty potwierdzili, że należy im się ten awans.
Bramki w historycznym meczu dla Sparty
Wszemirów strzelili w 12’, 25’, 43’, 66’ Kuba
Figura, 20’ Mateusz Bednarz i 37’ Hubert
Miara. Podczas meczu na murawie zagrali:
Grzegorz Popielas, Bartek Małczak, Grzegorz Tarnowski, Bartek Ośmiałowski, Kamil
Rękas, Kuba Figura, Adrian Rabijak, Dawid
Panyszak, Adrian Pyrz, Hubert Miara, Mateusz Bednarz, Wojciech Bednarz, Artur Bąk,
Filip Szczawiński, Marcin Bojarun, Robert
Fornal i Wojciech Głowacki.
W związku z tym, że obiekt sportowy we
Wszemirowie na dzień dzisiejszy nie jest
dostosowany do wszystkich wymogów meczowych dla A-klasy Spartianie korzystają
z uprzejmości Prusiczan.
Samorząd prusicki ma również dobre wiadomości dla Klubu Sparta Wszemirów,
w wakacje ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę obiektu szatniowo
– sanitarnego kontenerowego 3-modułowego na boisko sportowe. W budżecie gminy Prusice na zadanie są zabezpieczone
środki w wysokości 100 000,00 zł, również

Sołectwo Wszemirów w swoim funduszu
sołeckim wyodrębniło 10 000,00 zł. Kontenery będą wyposażone w szatnie dla drużyn i sędziów wraz z węzłami sanitarnymi
z toaletami i prysznicami. W ramach zadania wykonane zostanie również zbiornik na
nieczystości, przyłącze energetyczne oraz
dokończone i poprawione ogrodzenie płyty
boiska aby Spartanie nowa rundę mogli rozpocząć na swojej arenie. Warto dodać również zaangażowanie w cały proces zarządu
i kibiców Sparty, którzy cześć prac wykonują
społecznie oraz zrobili zbiórkę na ten cel.
- Całej braci piłkarskiej ze Wszemirowa
gratuluję spełnienia upragnionych od dawna marzeń i awansu do A-klasy – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:
- Życzę wielu wygranych meczów, remisów
i obronionych bramek.

138 osób na starcie II etapu
9. Edycji Prusice Biegają

Niedziela 20 czerwca 2021 roku, mocne słońce, gorąco, wysoko temperatura, woda
dla ochłody, a mimo to miłośnicy biegania doczekali się kolejnej rywalizacji biegowej
dzięki II etapowi 9. Edycji Prusice Biegają, gdzie na starcie pojawiło się 31 biegaczek
i 107 biegaczy.
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 wyjątkowe 3 wieże, charakterystyczne dla
Prusic. W niedzielę 20 czerwca uczestnicy
prusickiego biegu powiększyli swoją układankę o 1 prusicką wieżę.

Na starcie w Prusicach pojawiło się 138 spragnionych startów biegaczy

Podczas czerwcowego biegu na starcie
w Prusicach mimo gorąca pojawiło się

Mimo gorąca i upału na trasie była zacięta rywalizacja

Biegacze po II etapie 9. Edycji Prusice Biegają zdobyli
kolejny element wyjątkowej układanki

wielu spragnionych biegania. Najlepsi
tego dnia okazali się w ogólnej klasyfikacji Tomasz Kozłowicz z czasem 16:30, tuż
za nim Arkadiusz Wielgus, a następny Paweł Cholewiński. Najlepsza kobieta Anna
Czerw była 14.

nasze serwisy:

Najlepszą biegaczką wśród Prusiczanek
okazała się Sandra Szyszka

Jeśli chodzi o klasyfikację mężczyzn to
zwyciężyła w niej najlepsza trójka II etapu, zaś wśród kobiet poza Anną Czerw
w najlepszej trójce znalazły się Joanna
Adamska i Ewa Boćko. W klasyfikacji powiatu trzebnickiego wśród mężczyzn do

pierwszej dwójki edycji dołączył Andrzej
Owczarek, zaś wśród kobiet w Powiecie
Trzebnickim do Anny Czerw i Ewy Boćko
dołączyła Dorota Trzaskacz.
W przypadku klasyfikacji Gminy Prusice
najlepsze biegaczki to Sandra Szyszka, Katarzyna Huzarska i Marta Ignaciuk. Wśród
prusiczan najlepszy okazał się Adrian
Moskal, następnie Michał Mierzwa i Piotr
Żyża.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny III etap
9. Edycji Prusice Biegają, który odbędzie się w pierwszą niedzielę września
tj. 5 września 2021 roku. Mamy nadzieję,
że będzie tak samo liczny jak poprzednio.
Do zobaczenia na starcie!
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Indywidualne starty trasą 10. Biegu III Wież

Opadł już kurz po 10. Biegu III Wież, który chwilę przed startem mógł faktycznie nie dojść do skutku, jednak po lekkim zamieszaniu w ramach 10. Jubileuszowego Biegu III Wież udostępniliśmy Wam trasę biegu wraz z elektronicznym pomiarem czasu, co pozwoliło sklasyfikować wszystkich uczestników,
co za tym idzie odpowiednio nagrodzić. Bieg odbył się na zasadzie indywidualnych startów na trasie 10. Biegu III Wież z elektronicznym pomiarem czasu.
Już chwilę po godzinie 7:00 pierwsi uczestnicy zjawili się w biurze zawodów odbierając pakiety startowe i szykując się do
startu. W tym roku w pakiecie dla każdego
uczestnika została przygotowana wielofunkcyjna saszetka z charakterystyczną
grafiką dla miasta Prusice. Przed startem
spodziewaliśmy się, że tego dnia na trasie
warunki do biegania będą trudne, ze względu na wysoką temperaturę. Okazało się,
że aż tak źle nie było, a 4 punkty z wodą na
trasie pozwoliły uczestnikom odpowiednio
się schłodzić i biec dalej.
Na 10 edycję Biegu III Wież zostało przygotowane wiele zmian. Warto dodać, że bieg
pierwotnie miał się odbyć w roku 2020,
jednak ze względu na pandemię nie można
było ich wtedy rozegrać. Skutek był taki,
że ostatecznie zmieniona została trasa
biegu, a całość wydarzenia przeniesiona
w jedno miejsce na teren Szkoły Podstawowej w Prusicach i Prusickiego Centrum
Fitness. Jak już możemy stwierdzić, zmiana trasy okazała się strzałem w 10-tkę!
Uczestnicy chwalili sobie nową lokalizację,
jednocześnie poznając całkowicie nowe
zakątki Gminy Prusice. Dzięki Harcerzom
i Zuchom na trasie było wesoło i głośno.
Przy końcówce biegu uczestnicy mogli natrafić na dwie strefy: strefę disco oraz strefę relaxu, bo jak wiadomo, nie samym bieganiem człowiek żyje. W strefach, kto chciał
mógł chwilę odpocząć, zaś Ci drudzy mogli
doskonale się bawić w rytm muzyki. Nie byłoby to możliwe dzięki uprzejmości Budki
Rowerek oraz dziewczynom z Animacji A2.

10. Bieg III Wież i nowa trasa dla znacznej
większości zawodników to jednak możliwość szybkiego biegania i uzyskania życiówki na dystansie 10 km. Trasa jest praktycznie płaska jak stół i posiada atest PZLA.
Oznacza to tyle, że nie musicie się martwić
jak i ile zegarek gps pokaże. Mimo ciężkich
warunków atmosferycznych najlepszym zawodnikom nie przeszkodziło to w uzyskaniu
bardzo dobrych wyników.
Najszybciej na metę wpadł Michał Wójcik,
z czasem 32:04, który tego dnia wygrał rywalizację z Przemysławem Chatysem. Dalej
kolejno wbiegali Jacek Stadnik, Damian
Dyduch oraz Roberto Dimiccoli. Wśród Pań
najlepsza okazała się Katsiaryna Ptashuk,
która z czasem 36:37 wbiegła na metę
przed Anną Ficner, Magdaleną Patas, Dominiką Napieraj i Anną Czerw.
Tego dnia odbyły się również Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego na dystansie
10 km, w których wśród Pań zwyciężyła

Na trasie czekała strefa relaxu i strefa disco oraz dopingująca publiczność

Najlepszy w Gminie Prusice okazał się Przemysław Burchacki

Podsumowując wydarzenie chcielibyśmy
Wam Drogie Biegaczki i Drodzy Biegacze
bardzo gorąco podziękować. Bardzo widoczne było szczęście na Waszych twarzach spowodowane możliwością startu
w biegu na większą ilość uczestników.

Na trasie na biegaczy czekała woda podawana
przez zuchy i harcerzy

Pamiątkowe podziękowanie dla Burmistrza Igora Bandrowicza za 10 lat organizacji Biegu Trzech Wież
i wszystkich działań oraz imprez biegowych

nasze serwisy:

Najlepsi biegacze nagrodzeni przez Burmistrza
Igora Bandrowicza oraz Wicestarostę Powiatu
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna

Anna Czerw, przed Moniką Pietrzak i Dorotą
Trzaskacz, zaś wśród Panów Mistrzem Powiatu został Tomasz Kozłowicz, który przypieczętował zwycięstwo z dużą przewagą
nie dając się wyprzedzić Arkadiuszowi
Wielgusowi oraz Andrzejowi Owczarkowi.
W ramach rywalizacji 10. Biegu III Wież swoje Mistrzostwa miała też Gmina Prusice,
gdzie wśród Pań zwyciężyła Sandra Szyszka, przed Anną Kostecką i Anetą Łukowiak. Wśród Panów zwyciężył Przemysław
Burchacki, przed Adrianem Moskalem i Michałem Mierzwą.
Na każdego uczestnika na mecie czekał
medal, który jak już dobrze wiecie w Prusicach zawsze będzie ładny i wyjątkowy. Ten
na 10 edycję posiada szerszą podstawę,
dzięki czemu nie musicie go wieszać, tylko
postawić w widocznym miejscu, co pozwoli
Wam nas mile wspominać. Każdy po biegu
mógł liczyć wodę oraz bardzo pyszny makaron w wersji mięsnej lub bezmięsnej.

Ogromne podziękowania należą się Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi, dzięki któremu wydarzenie z roku
na rok podnosi swoją renomę. Dziękujemy
również Wicestaroście Powiatu Trzebnickiego Grzegorzowi Terebunowi oraz Prezesowi LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
Grzegorzowi Dereli za udzielone wsparcie.
Ogromne brawa i podziękowania dla wolontariuszy, harcerzy 579 WDH ŁATWOPALNI,
zuchów 23 GZ OGNISTE CHOCHLIKI, pracownikom Urzędu Miejskiego w Prusicach,
p. dyrektor Joannie Sroga z Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach wraz
z Prusickim Centrum Fitness.

Piękne Jubileuszowe Medale czekały na biegaczy

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE
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AKTUALNOŚCI

Harcerski Letni Obóz nad morzem

Po rocznej przerwie bez Harcerskiej Akcji Letniej wywołanej przez panującą
na świecie pandemię COVID-19, 502 Szczep Harcerski Brzask zorganizował
wyjazd na obóz. Dzięki uprzejmości i pomocy Gminy Prusice i Pana Burmistrza
Igora Bandrowicza udało się Nam wyjechać na 11-dniowy obóz do miejscowości Szklana Huta leżącej w województwie Pomorskim. W obozie udział wzięło
ponad 70 zuchów i harcerzy z Naszego Szczepu, którzy byli pod opieką siedmiu instruktorów.
Baza na której byliśmy rozbici leżała w głębi pięknego lasu, z dala od szumu miasta,
a tylko kilometr od bałtyckiej plaży. Pozwoliło nam to spędzić ten czas w kontakcie
z przyrodą i z dużą dawką świeżego powietrza.
Obóz jest dla zuchów i harcerzy podsumowaniem całego roku harcerskiego, dlatego
też staramy się umożliwiać harcerzom jak
najwięcej możliwości przebywania i działania w swoich drużynach i zastępach. Praca
i zabawa w grupach jest podstawą Naszego
systemu wychowania.
W tym roku motywem przewodnim było
tajemnicze połączenie „ASTROMITO”. Wystrój i zajęcia były umieszczone w klimacie
astrologii oraz nieograniczającej się do jednej wybranej - mitologii. W kolejnych dniach
dzieci poznawały gwiezdne konstelacje,
wypatrywały gwiazdozbiorów na nocnym
niebie. Braliśmy wspólnie udział w „uczcie
na Olimpie” czy greckiej Olimpiadzie. Nie
zabrakło również zajęć rozwijających Na-
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sze umiejętności, takich jak chociażby wykonywanie wianków z wikliny. Pamiętając
oczywiście, że to obóz harcerski, mieliśmy
harcerskie ognisko i świeczowiska.
Gdy tylko zaświeciło słońce, korzystaliśmy
z bliskości Morza Bałtyckiego. Były zabawy
na plaży i kąpiele w morzu. Z grupą starszych harcerzy udało nam się nawet spę-

Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego ogniska
harcerskiego z przyśpiewkami

dzić noc na plaży, pod gołym niebem i zobaczyć wschód słońca!
W trakcie obozu wybraliśmy się na autokarową wycieczkę na Hel, gdzie zobaczyliśmy
port i odbyliśmy niezapomnianą lekcję historii w Muzeum Obrony Wybrzeża.
Cieszymy się bardzo, że udało nam się
w tym roku zorganizować wyjazd na Harcerską Akcję Letnią. Mamy nadzieję, że to
już powrót do normalności. Z tegorocznego
wyjazdu przywieźliśmy bagaż wspomnień,
doświadczeń, ale co najważniejsze nowych
przyjaźni.
Do zobaczenia za rok!
502 Szczep Harcerski Brzask

Każdą wolną chwilę zuchy i harcerze spędzali nad
Morzem Bałtyckim

Podczas obozu odbyła się wycieczka na Hel

70 zuchów i harcerzy wyjechało do Szklanej Huty

W ramach zajęć rozwijających zuchy i harcerze wykonali wianki z wikliny

Uczta na Olimpie, Grecka Olimpiada a także inne mitologie czekały na uczestników wakacyjnego obozu letniego

nasze serwisy:

Oczywiście, że rządzą tu Harcerki!

