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Mikołajki w Gminie Prusice to kolejna tradycja. Od samego rana na Prusickim Rynku ustawiały się
stoiska uczestniczące w Jarmarku Bożonarodzeniowym, biegacze rozgrzewali się do poszukiwań
Mikołaja, a dzieci odbierały prezenty w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach!
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9,8 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE PRUSICE
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Do maja 2022 roku Wykonawca firma Gregorien Sp. z o.o. z Trzebnicy ma czas na realizację budowy
drugiego etapu budynku Ośrodka Zdrowia w Prusicach. Prace na budowie idą pełną parą.

OSP PAWŁÓW TRZEBNICKI
Z NOWYM AUTEM STRAŻACKIM!
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youtube.com
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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

INFORMATOR GMINY PRUSICE
REFERAT BUDŻETU I OPŁAT LOKALNYCH
Barbara Piotrowska wew. 89; b.piotrowska@prusice.pl
Magdalena Książek wew.53; m.ksiazek@prusice.pl
Aleksandra Kiepul wew. 53; a.kiepul@prusice.pl
Agnieszka Marcisz wew. 53; a.kaim@prusice.pl
Patrycja Szustak wew. 44; p.szustak@prusice.pl
Iwona Miszczuk wew. 40; i.miszczuk@prusice.pl
Monika Butrak wew. 44; m.butrak@prusice.pl
Piotr Michałowski wew. 41; p.michalowski@prusice.pl

URZĄD MIEJSKI W PRUSICACH
Rynek 1, 55-110 Prusice

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

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-17:30
7:30-15:30
7:30-15:30

SEKRETARZ GMINY PRUSICE
Wiktor Lubieniecki tel. wew. 65; w.lubieniecki@prusice.pl
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
Robert Adach tel. wew. 60, 61, r.adach@prusice.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY
• SEKRETARIAT
Danuta Seredyńska wew. 60; prusice@prusice.pl
Klaudia Tarnowska wew. 61; prusice@prusice.pl
• BIURO RADY
Daniela Lisiewska wew. 55; d.bacanska@prusice.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
Alicja Woźniak wew.58; a.wozniak@prusice.pl
Dorota Karkosz wew.58; d.karkosz@prusice.pl
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Dorota Karkosz wew. 56; d.karkosz@prusice.pl
SKARBNIK GMINY PRUSICE
Jacek Ryński wew. 45; j.rynski@prusice.pl

STOPKA REDAKCYJNA

• PODATKI
Iwona Sowa wew. 71; i.sowa@prusice.pl
Katarzyna Ciesielska wew. 72; k.ciesielska@prusice.pl
Paulina Popowicz wew. 88; p.wojtyra@prusice.pl
Monika Malcharek wew.88; m.malcharek@prusice.pl
• OŚWIATA
Grażyna Susłowicz wew. 38; g.suslowicz@prusice.pl
Alicja Hady wew. 51, 32; a.hady@prusice.pl
Anna Radota wew. 51, 32; a.radota@prusice.pl
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Mirosław Janicki wew. 52; m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota wew. 52, m.slota@prusice.pl
GOSPODARKA KOMUNALNO-MIESZKANIOWA
Krystyna Lis wew. 50; k.lis@prusice.pl

WAŻNE TELEFONY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Kamil Leśniak wew. 47; k.lesniak@prusice.pl
Karolina Szachniewicz - Smaczyńska wew. 36;
		k.szachniewicz@prusice.pl
Dorota Muszczak wew. 82; d.muszczak@prusice.pl
KADRY
Bożena Hrycak wew.46; b.hrycak@prusice.pl
INFORMATYK
Bartosz Kurzepa wew. 77; b.kurzepa@prusice.pl
PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Maksymilian Szary wew. 38; m.szary@prusice.pl
PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ LEKOWYCH
Jolanta Guzik, 71 312 50 97, w. 54 profilaktyka@prusice.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRUSICACH ul. Jana Pawła II 7,
tel. 71 312 63 10; gokis@prusice.pl
• Dyrektor Joanna Sroga wew. 23; j.sroga@prusice.pl
PRUSICKIE CENTRUM FITNESS ul. Żmigrodzka 43, telefon: 71 740 00 58; fitness@prusice.pl

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

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

OCHRONA ŚRODOWISKA
Anna Cieśla wew. 54; a.ciesla@prusice.pl
Mateusz Wojda wew. 54; m.wojda@prusice.pl
Wiktoria Kurkowiak, wew. 54, w.kurkowiak@prusice.pl

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

BUDOWNICTWO I INWESTYCJE
Sebastian Trojan wew. 37; s.trojan@prusice.pl
Klaudia Przywecka wew. 87; k.dabek@prusice.pl
Tomasz Figura wew. 87; t.figura@prusice.pl
INWESTYCJE KUBATUROWE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Agnieszka Szot wew. 43; a.szot@prusice.pl
Kamila Borowiecka wew. 38; k.borowiecka@prusice.pl
Jacek Jaskuła wew. 87; j.jaskula@prusice.pl
POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Dorota Leń wew. 86; d.len@prusice.pl
Katarzyna Nowak wew. 43, k.nowak@prusice.pl
Justyna Marzec wew. 43, j.marzec@prusice.pl
PROMOCJA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA
Joanna Sroga wew. 38; j.sroga@prusice.pl
promocja@prusice.pl

WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
ul. Jana Pawła II7, 55-110 Prusice, tel. 71 312 63 10, prusice24@prusice.pl
REDAKTOR NACZELNA: Dorota Leń, tel. 71 3126224 wew. 86, prusice24@prusice.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ: Joanna Sroga, Dorota Leń, Renata Faroń – Bartels,
pracownicy poszczególnych Referatów UMPrusice oraz pracownicy GOKiS w Prusicach,
Gminnej Biblioteki Publicznej Multiteka w Prusicach i Prusickiego Centrum Fitness

SKŁAD i GRAFIKA: Marek Szabała
DRUK: Polska Press Sp. Z o.o.
Nakład wydawnictwa: 4000 egz.
nr 4/ grudzień 2021

ISSN: 2081-1136

PRUSICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PROEKO SP. Z O. O.
ul. Kolejowa 3, telefon: 71 312 62 28; proeko@prusice.pl
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY ZWIĄZKU GMIN BYCHOWO W PRUSICACH
ul. Kolejowa 30; telefon /fax biuro 71 312 54 50; wodociagi@wodociagiprusice.pl
PRUSICKIE CENTRUM MEDYCZNE ul. Żmigrodzka 22, tel. 71 306 70 30
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DIAMED”
ul. Prusicka 22A Skokowa; telefon: 71 312 65 99
POSTERUNEK POLICJI W PRUSICACH ul. Kolejowa 8
telefon: 71 388 82 90, 71 312 62 77, 997, 112

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSICACH
ul. Żmigrodzka 43; tel. 71 312 6211; sekretariat@spprusice.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOKOWEJ
ul. Wrocławska 9, tel. 71 312 65 13; skokowasp@gmail.com
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKOWICACH
Piotrkowice 19, tel. 71 312 65 42; sppiotrkowice19@wp.pl

SAMORZĄDOWY INFORMATOR MIASTA I GMINY PRUSICE

DROGIE MIESZKANKI I DRODZY MIESZKAŃCY GMINY PRUSICE
Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce w tym szczególnym okresie
kolejny i ostatni już w tym roku numer naszego kwartalnika - Gazety Społeczności Prusickiej „Prusice24”. Koniec roku to czas na dość bogate, obfite w informacje i wiadomości wydanie z 40 stronami do czytania.
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. Nowością w naszej gazecie jest
nowy cykl pod nazwą „Prusickie perły historii”, który zabierze Państwa na wycieczkę
do przeszłości.
Ostatnie miesiące od września do grudnia to czas wielu wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w naszej Gminie, dlatego też na łamach aktualnego numeru
znalazło się wiele relacji i fotorelacji, w tym m.in. z Dożynek Gminy Prusice, Przeglądu
Zespołów Ludowych, Prusickiej Gali Wolontariatu oraz Gminnych Mikołajek, Jarmarku Bożonarodzeniowego i 10. Biegu w Poszukiwaniu św. Mikołaja czy też wydarzeń
biegowych oraz tego co się dzieje w naszych klubach sportowych, a także prusickiej
bibliotece.
Cały czas działamy na wysokich obrotach. 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. Pozyskaliśmy
9,8 mln zł na dwie duże inwestycje w naszej Gminie jak Parki Dinozaura w Prusicach
oraz cztery świetlice wiejskie w Pększynie, Chodlewku, Pietrowicach Małych i Świerzowie, na które są dokumentacje projektowe konsultowane. OSP Pawłów Trzebnicki
ma nowy samochód i w grudniu zostało wpisane do KRSG.
Trwa budowa długo oczekiwanej przez Państwa inwestycji jaką jest kolejny etap budowy Ośrodka Zdrowia w Prusicach oraz Żłobek pod Trzema Wieżami w Prusicach,
a także w trakcie prac budowlanych są Lokalne Centra Kultury w Borowie i Krościnie
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Małej. Dzieci z Pększyna mają nowy plac zabaw z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki, zaś w Krościnie Wielkiej powstało nowa droga, także wybudowano drogę do strefy
ekonomicznej we Wszemirowie. Realizowane są inwestycje przez Powiat Trzebnicki na
drogach powiatowych w naszej gminie m.in. w Ligocie Strupińskiej i Skokowej. Końca dobiegły również intensywne prace nad budową światowej inwestycji, fabryki Firmy GTHR,
o czym można się przekonać na relacji zdjęciowej.
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
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3 LATA KADENCJI ZA NAMI

21 listopada 2021 roku minęły 3 lata od uroczystego zaprzysiężenia Igora Bandrowicza po raz trzeci - w dniu 21 listopada 2018 roku - na Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice na kadencję na lata 2018 – 2023 w trakcie I Sesji Rady Miasta
i Gminy Prusice.
To był niezwykle owocny, dobry, ale również
trudny czas dla naszej gminy. Obfitował on
w wiele działań i wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
Wspólnie razem wiele zrealizowaliśmy, tych
mniejszych i tych większych inwestycji dla
poprawy jakości życia mieszkańców Naszej
Gminy, a wiele jeszcze czeka przed nami do
zrobienia.
W 2019 roku Gmina Prusice zrealizowała historyczną inwestycje „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od
węzła S5) - Skokowa (DW342)”. Samorząd
prusicki na przebudowę drogi powiatowej o wartości ok 11 mln złotych pozyskał
7,7 mln zł z RPO WD 2014-2020, zaś że swojego budżetu dołożył jedyne 800 tys. zł, zaś
ponad 2 mln dzięki doskonałej współpracy
dołożył Powiat Trzebnicki.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad
300 tys. zł z Ministerstwa Sportu powstało
8 Otwartych Stref Aktywności (place zabaw
i siłownie zewnętrzne) w Prusicach, Skokowej, Kopaszynie, Wilkowej, Świerzowie,
Pietrowicach Małych, Ligotce i Borówku,
zaś w Dębnicy i Krościnie Wielkiej powstały nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne
dzięki otrzymanemu w wysokości ponad
170 tys. zł dofinansowaniu z PROW 20142020 przez Stowarzyszenie LGD Kraina
Wzgórz Trzebnickich.
4 świetlice wiejskie we Wszemirowie, Pawłowie Trzebnickim, Piotrkowicach i Wilkowej przeszły kompleksową termomodernizację dzięki dotacji ponad 1 mln zł z RPO WD
2014-2020, zaś Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Prusicach zyskał nowe oblicze
również dzięki środkom pozyskanym z RPO
WD 2014-2020 w wysokości ponad 2 mln
zł. Powstało Centrum Inicjatyw i Produktu
Lokalnego wraz z targowiskiem w Skokowej
dzięki dotacji w wysokości ponad 600 tys. zł
z PROW na lata 2014-2020.
Mieszkańcy 168 posesji z Gminy Prusice zyskali nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków dzięki otrzymanej dotacji w wysokości
1,1 mln zł z PROW. Na terenie całej Gminy
powstało 31 hot spotów, dzięki którym można korzystać z bezprzewodowego Internetu, a to wszystko dzięki grantowi w sumie
ponad 120 tys. zł z Komisji Europejskiej
i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Burmistrz Igor Bandrowicz w dniu 21 listopada
2018 roku został zaprzysiężony na trzecią kadencję

Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Powiatu
Trzebnickiego udało się przebudować drogę Dębnica
– Skokowa, w której to Wicestarosta Grzegorz Terebun
uczestniczył na każdym etapie, jeszcze od momentu
planowania gdy był Sekretarzem Gminy Prusice

Marzenia mieszkańców się spełniły i dzięki doskonałej
współpracy Gminy Prusice z Powiatem Trzebnickim
doczekano się nowej drogi ze Skokowej do Górowej

Dzieci z Dębnicy zyskały nowy plac zabaw, siłownię
zewnętrzną i boisko

Mieszkańcy Gminy Prusice zamontowali
sobie panele fotowoltaiczne dzięki otrzymanym grantom na które pozyskano środki
w wysokości ok 6 mln zł z RPO WD 2014–
2020, a także wymieniają piece przy wsparciu grantów dzięki środkom z RPO WD
w wysokości ponad 1,2 mln zł. Nowe drogi do gruntów rolnych, w tym w Pawłowie
Trzebnickim i Pietrowicach Małych powstały dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W szkołach Gminy Prusice w ramach projektu „Gmina Prusice stawia na rozwój
uczniów” dzięki milionowemu dofinansowaniu przeprowadzono szereg ciekawych
zajęć, działań i wyjazdów.
Obecnie powstaje Żłobek Pod Trzema Wieżami w Gminie Prusice w budynku przy ul.
Szkolnej w Prusicach, na który pozyskano
w sumie środki w wysokości prawie 2,5 mln
zł, z czego ponad 1 mln zł na zadanie inwestycyjne z Programu Rządowego Maluch
+ oraz ponad 1,4 mln zł na funkcjonowanie
z RPO WD 2014-2020. Trwa budowa dwóch
Lokalnych Centrów Kultury w Krościnie Ma-

nasze serwisy:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
zyskał nowy blask

łej i Borowie, gdzie inwestycja jest możliwa
dzięki zdobytej dotacji w wysokości 1 mln zł
z PROW 2014-2020.
Realizowana jest również jedna z czołowych inwestycji dla mieszkańców jaką jest
budowa Ośrodka Zdrowia w Prusicach.
W trakcie jest procedura przetargowa na
długo wyczekiwaną inwestycje, czyli budowę nowoczesnej Szkoły Podstawowej im.
Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej.
W samym 2021 roku pozyskano ponad
22 mln zł z funduszy zewnętrznych, rządowych i unijnych, w tym m.in. na takie zadania jak:
- 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Budowę nowoczesnej
Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej,
- 9,8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w tym
5,4 mln zł na budowę 4 Lokalnych Centrów Kultury - świetlice wiejskie w Pietrowicach Małych, Świerzowie, Chodlewku
i Pększynie oraz 4 410 000,00 złotych dofinansowania na Park Dinozaura w Prusicach - zagospodarowanie przestrzeni
przy ul. Młynarskiej w Prusicach
- ponad 3 mln zł na zadanie „Utworzenie
Centrum Usług Społecznych w Gminie
Prusice” w ramach środków z Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój
- ponad 3 mln zł na działania miękkie w ramach aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Prusice ze środków RPO WD
na lata 2014-2020
- ponad 900 tys. zł z RPO WD na 2014-2020
na modernizacja istniejącego oświetlenia
ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne.

Mieszkańcy Wszemirowa mają nową świetlicę wiejską

Wyremontowano i przebudowano świetlicę wiejską
w Wilkowej

Dzieci ze szkół gminnych uczestniczyły w szeregu
ciekawych zajęć szkolnych

W minionym roku pozyskano również środki na mniejsze inwestycje, m.in. na budowę
drogi do gruntów rolnych w Krościnie Wielkiej, przejścia dla pieszych w Skokowej,
plac zabaw w Pększynie czy w Raszowicach, melioracje itp.
Trzeba również zwrócić uwagę na fakt doskonałej współpracy Gminy Prusice z samorządem powiatowym co ma wymierne
korzyści w wielu aspektach, w tym inwestycyjnych, jak np. budowa drogi powiatowej
Skokowa - Górowa czy też inne inwestycje
drogowe i chodnikowe.
Kolejnym potwierdzeniem ciężkiej i efektywnej pracy jest skuteczna sprzedaż
działek, rozwinięcie strefy ekonomicznej,
ściągnięcie nowych inwestorów do Gminy
Prusice, a co za tym idzie stworzenie nowych miejsc pracy dla Mieszkańców.
Efekty wspólnej pracy przynoszą wymierne korzyści, a także są zauważalne na arenie nie tylko powiatowej i wojewódzkiej,
ale również krajowej o czym świadczą
zdobywane nagrody i wyróżnienia, a także odnoszone sukcesy jak m.in. bezpłatny
i rzetelny Ranking Perły Samorządu, gdzie
w 2019 roku samorząd prusicki zajął II miejsce w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich, zaś w 2020 roku Gmina Prusice
została najlepszym samorządem w Polsce.
Natomiast w 2021 roku Burmistrz Prusic
został najlepszym włodarzem w Polsce
gmin miejsko – wiejskich oraz Ranking Czasopisma Wspólnota „Ranking wydatków
inwestycyjnych samorządów 2018-2020”,
gdzie w kategorii Miasta Inne Gmina Prusice zajęła 88. Miejsce w Polsce, 12. Miejsce
na Dolnym Śląsku i 1. Miejsce w Powiecie
Trzebnickim.
- Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę
i wspólnie realizujemy założone cele, a także udowadniamy, że WSPÓLNIE DLA NAS
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH – podkreśla
Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: - W tym
miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować, tym wszystkim, którzy codziennie wspierają moje działania i współpracują
ze mną każdego dnia: zaczynając od Zarządu Powiatu Trzebnickiego na czele ze Starostą Małgorzatą Matusiak i Wicestarostą
Grzegorzem Terebunem oraz Radnymi Powiatu Trzebnickiego na czele z Przewodniczącym Rady Robertem Adachem, Radnym
Gminy Prusice na czele z Przewodniczącym
Zbigniewiem Ziomkiem, współpracownikom
z Urzędu Miejskiego w Prusicach, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami, Sołtysom Gminy
Prusice, a także wszystkim zaangażowanym
w rozwój naszej gminy – Stowarzyszeniom,
Przedsiębiorcom i Mieszkańcom. DZIĘKUJĘ! RAZEM MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ!
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9,8 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE PRUSICE
Doskonałe wiadomości dla naszych
Mieszkańców. Ponad 9,8 mln złotych
w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z Polskiego Ładu dla Gminy Prusice na nowe
świetlice i Park Dinozaura
W poniedziałek 25 października 2021 roku
Burmistrz Igor Bandrowicz z rąk Posła na
Sejm RP Pawła Hreniaka odebrałem czeki
na kwotę 9 810 000,00 zł na inwestycję dla
Gminy Prusice: 5,4 mln złotych dofinansowania na budowę 4 Lokalnych Centrów
Kultury - świetlice wiejskie w Pietrowicach
Małych, Świerzowie, Chodlewku i Pększynie
oraz 4 410 000,00 złotych dofinansowania
na Park Dinozaura w Prusicach - zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Młynarskiej
w Prusicach. Samorząd prusicki na każdą
z inwestycji dostał 90% dofinansowania.
W połowie listopada do Gminy Prusice wpłynęły promesy wstępne na realizacje zadania.

TO JEST MIEJSCE DLA WAS!

WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ RUBRYKĘ!
Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak
przekazał na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza
czeki na dofinansowane zadania z Polskiego Ładu

Dodatkowo nasz Zakład Wodociągowy
Związku Gmin Bychowo otrzymał również
dotację w wysokości 1 140 000,00 zł na instalacje fotowoltaiczne

Trwają roboty budowlane na placach budowy Lokalnych Centrów Kultury
w Krościnie Małej i w Borowie. Mieszkańcy Sołectw w pierwszej połowie
2022 roku Sołectw zyskają nowe miejsca spotkań, rekreacji i integracji lokalnej.

Na budowie w Krościnie Małej trwają roboty budowlane

OKIEM
RADNEGO...
DRODZY RADNI RADY MIEJSKIEJ W PRUSICACH

POWSTAJĄ ŚWIETLICE WIEJSKIE
W KROŚCINIE MAŁEJ I W BOROWIE

W maju 2021 roku Gmina Prusice rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z Wykonawcą budowy świetlic wiejskich w ramach
projektu „Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w miejscowościach Krościna
Mała i Borów”.
- Wykonawcą inwestycji została firma
Tech-Fen Grzegorz Osiewała, która Lokalne Centrum Kultury w Borowie wybuduje
za 1 250 664,00 zł, zaś w Krościnie Małej za
1 325 940,00 zł – zaznacza Burmistrz Igor
Bandrowicz, dodając: - Na obie inwestycje
pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie
1 000 000,00 zł (po 500 000,00 zł. dla każdej
ze świetlic) z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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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

POWSTAJĄ PROJEKTY NOWYCH
ŚWIETLIC W GMINIE PRUSICE

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 5,4 mln zł na zadanie
„Budowa 4 Lokalnych Centrów Kultury - świetlice wiejskie w Pietrowicach Małych, Świerzowie, Chodlewku i Pększynie” trwają konsultacje i poprawki do projektów inwestycji.
Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki wspólnie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Prusicach odpowiedzialnym za
zadanie Kamilem Leśniakiem spotkali się
z Radnymi Gminy Prusice oraz sołtysami
Pietrowic Małych, Świerzowa, Chodlewka
i Pększyna, aby omówić inwestycje w danych miejscowościach.

LCK w Borowie pnie się do góry

W ramach inwestycji zostaną wybudowane
nowe obiekty o powierzchni 259,31 m2 wraz
z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz zielenią.
Obecnie w obu miejscowościach trwają roboty budowlane, a nowe budynki nabierają
z dnia na dzień kształtów.
Nowe świetlice wiejskie posłużą mieszkańcom. Będą to przede wszystkim miejsca
otwarte na lokalną społeczność, miejsca
integracji i spotkań mieszkańców, dające
możliwość organizowania różnego typu wydarzeń, zebrań, zabaw okolicznościowych
czy kół zainteresowań.

O świetlicy w Świerzowie Sekretarz Wiktor Lubieniecki
rozmawiał z Radnym Wiesławem Gryzem, Sołtysem
Andrzejem Syrnykiem oraz Michałem Syrnikiem

Projekt na budowę LCK w Chodlewku omawiano z Radnym
Czesławem Suchackim i Sołtysem Ryszardem Nowakiem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą „Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Krościnie Małej i w Borowie”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”,
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

nasze serwisy:

LCK w Pietrowicach Małych konsultowano
z Sołtysem Arturem Garlińskim

O świetlicy w Pększynie rozmawiano
z Radnym Henrykiem Migdałem
i Sołtys Joanną Krepicz
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TRWA BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA

Do maja 2022 roku Wykonawca firma Gregorien Sp. z o.o. z Trzebnicy ma czas
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”. Prace na budowie idą pełną parą.
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. 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 umowę
na realizację zadania z Wykonawcą firmą

Postęp prac na budowie ośrodka zdrowia wizytowali Burmistrz Igor Bandrowicz, Prezes PCM Wiktor Lubieniecki,
Adam Gubernat oraz przedstawiciel Wykonawcy

Nowy budynek „pnie się” w górę

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 alu-

POWSTAJE ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH

Trwają roboty budowlane w budynku przy ul. Szkolnej w Prusicach, a to
wszystko za sprawą powstającego tam Żłobka Pod Trzema Wieżami w Prusicach. Już w połowie 2022 roku najmłodsi mieszkańcy Gminy Prusice będą
mogli korzystać z nowopowstałej, od wielu lat upragnionej placówki. Całkowity koszt robót budowlanych to ponad 2,4 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to
dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Postęp prac nad żłobkiem gminnym oceniali Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, który przekazał dotację
w ramach programu „Maluch + 2020”, Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Wicestarosta
Grzegorz Terebun oraz Burmistrz Igor Bandrowicz

nasze serwisy:

Inwestycja w budynku przy ul. Szkolnej została podzielona na cztery zadania: Prace
budowalno-montażowe wewnątrz budynku, prace budowlano-montażowe instalacji
sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych,
prace budowlano- montażowe instalacji
elektrycznych oraz prace budowlano- montażowe na zewnątrz budynku. Zadanie realizuje czterech Wykonawców wyłonionych
w drodze przetargu za kwotę ponad 2,4 mln
zł, a to wszystko jest możliwe dzięki środkom zewnętrznym.
- To inwestycja dość długo oczekiwana
przez Mieszkańców Gminy, w tym rodziców
najmłodszych, gdyż na terenie Gminy Prusice nie ma placówki żłobkowej, co utrudnia
sytuacje zawodową wielu rodziców – opowiada Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Zależy nam, aby dzieci
mogły od najmłodszych lat kształcić się
w najlepszych warunkach, gdyż jest to nasza przyszłość. Żłobek na początku będzie
przeznaczony dla 39 dzieci, w miarę potrzeb
i zainteresowania, będziemy starali się
o zwiększenie ilości miejsc dla dzieci.

miniowe zewnętrzne; ścianki aluminiowe
zewnętrzne.
Wykonawca na realizację stanu surowego
zamkniętego ma 9 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.
Prace inwestycyjne przewidziane są do
końca maja 2022 roku, zaś następnym etapem będzie wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia i bezpieczne zabawki dla
najmłodszych.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że samorząd
prusicki ma podpisaną umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na
dofinansowanie w wysokości 1,4 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na funkcjonowanie placówki, zatrudnienie odpowiedniej kadry, dodatkowe wyposażenie
i zabawki, a także zajęcia dla dzieci.

Budynek wymaga wielu robót budowlanych,
aby go dostosować do żłobka
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WIATA ZMIENIŁA LOKALIZACJĘ
W związku z notorycznym niszczeniem wiaty rekreacyjnej postawionej na terenie po
byłym basenie przy ul. Młynarskiej w Prusicach przez Stowarzyszenie LGD Kraina
Wzgórz Trzebnickich w ramach projektu
współpracy z Gminą Prusice, Sołtys Prusic
Marzena Szustak w imieniu swoim i mieszkańców zwróciła się 19 listopada 2021 roku
z pismem do Burmistrza Gminy Prusice
o zmianę lokalizacji wiaty na inną.

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.

Sołtys Prusic Marzena Szustak złożyła wniosek
o zmianę lokalizacji wiaty na inną

Demontaż wiaty przy ul. Młynarskiej
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Podczas wspólnej rozmowy, po konsultacji
z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich podjęto decyzję o przeniesieniu wiaty na boisko
sportowe Orła Prusice.

NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!
Na łamach naszej gazety prowadzimy rubrykę
„NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!”,
w której będą zamieszczane zdjęcia zdewastowanych obiektów,
miejsc spotkań i zrealizowanych inwestycji, gdyż w Gminie Prusice
MÓWIMY STOP WANDALOM I STOP DEWASTACJI!
Zdjęcia ze zniszczonych obiektów oraz nagrania z monitoringu na bieżąco
przekazujemy na Komisariat Policji w Prusicach, zaś sprawcy ponoszą
odpowiedzialność prawną.
W aktualnym numerze publikujemy zdjęcia rozwalonej po raz kolejny wiaty
na ul. Młynarskiej w Prusicach, która w ostatnich tygodniach
zmieniła lokalizację na nową.
Nie pozwólmy na niszczenie naszego wspólnego mienia!
Dbajmy jak o swoje, dlatego zachęcamy do reagowania na takie sytuacje
oraz przesyłania zdjęć na adres e-mailowy redakcji: prusice24@prusice.pl
Wiata na terenie po byłym
basenie ulegała dalszemu
zniszczeniu

W aktualnym numerze prezentujemy
działania Radnego Czesława Suchackiego, reprezentującego takie
miejscowości naszej gminy, jak: Borów, Borówek, Chodlewko, Górowa
oraz Brzeźno
Radny aktywnie współpracuje z Sołtysami poszczególnych miejscowości
i z Mieszkańcami walcząc o kluczowe
inwestycje i te większe i te mniejsze
dla poprawy jakości ich życia.

Miło widzieć na własne oczy
– zaznacza Radny Czesław Suchacki - jak powstaje
świetlica wiejska w Borowie

Jedną z ważnych inwestycji, w szczególności dla Mieszkańców Górowej
jest zrealizowana długo wyczekiwana
przebudowa drogi Skokowa – Górowo. Najmłodsi mieszkańcy Borówka
zyskali Otwartą Strefę Aktywności,
czyli plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Obecnie trwa budowa Lokalnego Centrum Kultury w Borowie,
a w trakcie projektowania jest świetlica wiejska w Chodlewku. W Brzeźnie
zostało zamontowane nowe oświetlenie przy świetlicy wiejskiej, a w Borowie, Chodlewku i Górowej wymieniono wiaty przystankowe.
Radny wspólnie z Sołtysami i Mieszkańcami organizuje imprezy i pikniki
rodzinne dla dzieci oraz włącza się
w wiele innych inicjatyw dla integracji
społeczności lokalnej.

Plac przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie
został oświetlony

Dzieci w Borówku zyskały plac zabaw z siłownią zewnętrzną
na terenie Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych

nasze serwisy:
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BRAKUJĄCY ODCINEK CHODNIKA W DĘBNICY
Mieszkańcy Sołectwa Dębnica na czele z Sołtysem Krzysztofem Radotą
zwrócili się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we
Wrocławiu z prośbą o wykonanie brakującego odcinka chodnika w Dębnicy.
Inwestycja została zrealizowana, za co bardzo serdecznie dziękują.
Realizacja zadania, jednak nie udałaby
się bez zaangażowania samorządowców: Posła na Sejm RP Pawła Hreniaka,
Radnego Sejmiku Dolnoślaskiego Tytusa
Czartoryskiego, Wicestarosty Grzegorza
Terebuna oraz Burmistrza Igora Bandrowicza.
W odbiorze wykonanego chodnika
uczestniczyli Dyrektor oddziału GDDiKA

Wrocław Lidia Markowska, kierownik
rejonu Wołów Tomasz Strzelczak, kierownik węzła Krościna Wielka Czesław
Janson oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kazimierczak

MIESZKAŃCY KROŚCINY WIELKIEJ
ZYSKALI NOWĄ DROGĘ

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości
900 mb w Krościnie Wielkiej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 620 tys. zł.
z czego 189 000,00 zł to dotacja z budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego w ramach ochrony,
rekultywacji i poprawy jakości gruntów. Wykonawcą zadania była grupa
POS-BET Sp.z.o.o. z Wrocławia.
W ramach zadania wykonano remont istniejącej drogi gminnej, roboty pomiarowe, mechaniczne rozebranie nawierzchni
z tłucznia kamiennego, remont zjazdów
do nieruchomości przyległych, remont
elementów odwodnienia (rowy otwarte,
przepusty pod zjazdami), remont przepustów drogowych, wykonanie pobocza
z kruszywa łamanego, regulację istniejącej infrastruktury (zasuwy wodociągowe,
kanalizacja sanitarna itp.) oraz oznakowanie drogowe.

Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Prezes spółki
Prusickie Drogi Sebastian Trojan sprawdzali
wykonanie inwestycji w Krościnie Małej

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY PĘKSZYNA
MAJĄ NOWY PLAC ZABAW!
Sołtys Krzysztof Radota złożył podziękowania
Dyrektor oddziału GDDIKA Wrocław Lidii Markowskiej

Mieszkańcy Dębnicy zyskali brakujący odcinek chodnika

NOWA DROGA DO STREFY EKONOMICZNEJ
WE WSZEMIROWIE

W ostatnich tygodniach została zrealizowana kolejna inwestycja drogowa
w naszej gminie. Dalszy rozwój strefy ekonomicznej i ściągnięcie następnych
inwestorów do Gminy Prusice wiąże się też z dodatkowymi inwestycjami.
GRUPA POS - BET Sp. z o.o. z Wrocławia za 1 119 300,00 zł przebudowała
drogę gminną na terenie podstrefy SSE
w Prusicach na działkach nr 417/28, 751/2,
417/6, 417/8 obręb Wszemirów.
W ramach zadania zostały przebudowane istniejące drogi wewnętrzne mające
ponad 700 mb. Wykonane zostały również zjazdy do nieruchomości przyle-

Przebudowano drogę gminną na terenie podstrefy
SSE – Wszemirów

głych, wykonano elementy odwodnienia
- rowy otwarte, przepusty pod zjazdami,
przebudowano i wybudowano przepusty
drogowe oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego.

W listopadzie zakończyła się budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej
i boiska do siatkówki w Pększynie. Marzenie najmłodszych zostało spełnione, jednak na dobre z nowego obiektu będą mogli korzystać na wiosnę,
gdyż okres zimowy nie sprzyja zabawom na placu zabaw.
W Pększynie w ramach zadania został
urządzony plac zabaw, który został 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 powstała także siłownia zewnętrzna
wraz z urządzeniami do ćwiczeń oraz boisko do siatkówki plażowej.
Nowe miejsce rekreacji pozwoli stworzyć
ciekawe miejsce spotkań i rekreacji dla
każdego - od Juniora do Seniora.

Prace nad nową inwestycją trwały kilka tygodni

nasze serwisy:

Poza placem zabaw powstała również
siłownia zewnętrzna

Radny Henryk Migdał oraz Sołtys Pększyna
Joanna Krepicz nie kryją radości z nowego placu
zabaw, gdyż marzenia najmłodszych mieszkańców
o nowym placu zabaw zostały spełnione

Wartość całkowita zadania to ponad
192 tys. zł, z czego pozyskane dofinansowanie w ramach Odnowy Dolnośląskiej
Wsi w 2021 roku na zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Pększyn” wyniosło 30 000,00 zł. Projekt w wysokości
ponad 30 tys. zł został również dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także w wysokości ponad
11 tys. zł. ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Pększyn na 2021 rok.
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PRZEBUDOWA DROGI

Teraz komfort jazdy jest dużo lepszy.
Z radością czekamy wraz z mieszkańcami Ligoty Strupińskiej na dalszą część
tej inwestycji - dodaje sołtys Agata Gorazdowska.

W LIGOCIE STRUPIŃSKIEJ

O potrzebie przebudowy drogi powiatowej w Ligocie Strupińskiej mówiło się
dużo i to już od bardzo długiego czasu. Niestety w poprzedniej kadencji Rady
Powiatu Trzebnickiego nie było woli ze strony Zarządu Powiatu, żeby podjąć
się tego zadania.
- Obiecałem mieszkańcom Ligoty Strupińskiej, że w tej kadencji sprawa przebudowy drogi zostanie zamknięta. Uważam,
że to nie fair, że przez tyle lat nikt nie pokusił się, żeby chociaż rozpocząć prace
- mówi wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun - W tym roku
wykonaliśmy przebudowę blisko kilometra jezdni wraz poboczami. Dodatkowo
dokonano wycinki krzaków. To znacząco
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców
poruszających się tą drogą - dodaje wicestarosta.

miejscowość Ligota Strupińska. Będzie
to również kilometrowy odcinek, gdzie
dodatkowo zostaną wykonane prace dotyczące poboczy i zjazdów do posesji.

Do tej pory przebudowa drogi kosztowała powiat ponad 470 tys. zł, z czego
100 tys. zł to dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. W roku 2022 planowane jest
dokończenie przebudowy drogi przez

Zadowolenia z tej inwestycji nie kryje
sołtys Ligoty Strupińskiej Agata Gorazdowska.
- Na wstępie chciałabym bardzo podziękować wicestaroście Grzegorzowi
Terebunowi za dużą pomoc w dopro-

- Również na ten odcinek złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i liczymy, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Ze względu na większy zakres prac przewidujemy,
że koszty będą wyższe. Jako Powiat zabezpieczyliśmy na przebudowę tego odcinka ponad 700 tys. zł - mówi wicestarosta Grzegorz Terebun.
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Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców powiatu trzebnickiego jest
priorytetem obecnego Zarządu. Takich
inwestycji będzie zdecydowanie więcej,
zapewnia wicestarosta.

Blisko kilometr jezdni z poboczami w Ligocie Strupińskiej
został przebudowany, kolejna inwestycja 2022 roku
o czym zapewnia Wicestarosta Grzegorz Terebun

wadzeniu do realizacji tej inwestycji.
Mieszkańcy już od kilkunastu lat prosili
o remont naszej drogi. Jej stan był naprawdę tragiczny. Teraz się to w końcu
zmienia - mówi Pani sołtys - Z pewnością
jest zdecydowanie bezpieczniej. Piesi
i rowerzyści chwalą sobie uporządkowanie rowów i wycięcie krzaków. Wcześniej
często też zdarzały się choćby uszkodzenia samochodów wpadających w dziury.

Mieszkańcy Ligoty Strupińskiej mogą już
bezpiecznie się poruszać po drodze powiatowej

PRZEBUDOWA DROGI I CHODNIKÓW

W SKOKOWEJ

Przebudowa drogi i chodników w miejscowości Skokowa rozpoczęła się
w 2015 roku. Wtedy była to jeszcze droga wojewódzka nr 342. Po przejęciu
drogi przez Powiat Trzebnicki, Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji
trzeciego etapu przebudowy za kwotę ponad miliona złotych.
Gmina Prusice przejęła zadanie przebudowy od Marszałka Województwa Dolnośląskiego i rozpoczęła realizację zadania,
które zostało podzielone na 3 etapy. Odcinek od przejazdu kolejowego w kierunku Strupiny oraz od torów kolejowych do
szkoły podstawowej został zrealizowany przez Gminę Prusice we współpracy
z samorządem województwa. Do realizacji pozostał trzeci etap zadania, czyli
odcinek drogi od szkoły podstawowej do
końca miejscowości w kierunku wyjazdu
na Prusice.
1 stycznia 2020 r. droga wojewódzka
nr 342 na mocy ustawy o kaskadowym
przekazywaniu dróg weszła w zarządzanie Powiatu Trzebnickiego. W połowie
tego samego roku Gmina Prusice przekazała Powiatowi dokumentacje projektową. Zarząd Powiatu podjął decyzję
o zrealizowaniu tej ważnej i istotnej dla
mieszkańców Skokowej inwestycji. Prace
dotyczące przebudowy drogi i chodników
zakończą się w pierwszej połowie 2022 r.
Zgodnie z projektem wykonawca zreali-

zuje prace polegające na budowie chodników po obu stronach jezdni, wykonaniu
kanalizacji deszczowej oraz przebudowie
linii energetycznej. Co jest bardzo istotne,
wprowadzona zostanie nowa organizacja
ruchu na skrzyżowaniu ulic Wrocław-

Wicestarosta Grzegorz Terebun wspólnie z Burmistrzem
Prusice Igorem Bandrowiczem oraz Radnymi
Gminy Prusice ze Skokowej omawiają jak będzie
przebiegała realizacja inwestycji

nasze serwisy:

Skrzyżowanie ulic Prusickiej i Wrocławskiej w Skokowej zostanie przebudowane

skiej i Prusickiej. Zgodnie z założeniami
zbudowane zostanie rondo, na którym
wprowadzony zostanie ruch okrężny.
Tego typu rozwiązanie na skrzyżowaniach
w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo uczestników ruchu, a także znacząco zwiększa płynność jazdy.
- Inwestycja ta była bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców naszej
miejscowości - mówi Józef Gruchała,
radny gminy Prusice. - Jestem w kontakcie z mieszkańcami i mogę powiedzieć,
że naprawdę wszyscy cieszą się z tej inwestycji. Osobiście od wielu lat zabiegałem
o przebudowę drogi i budowę chodników.
Chciałbym podkreślić, że inwestycja ta
doszła do skutku dzięki dużej pomocy
i ogromnemu zaangażowaniu wicestarosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna. Dlatego chciałbym w tym miejscu,
w imieniu swoim i mieszkańców Skokowej,

podziękować wicestaroście za włożony
wysiłek - dodaje radny.
Ważność tej inwestycji podkreśla również
radny ze Skokowej Artur Bagiński.
- Z całą pewnością przebudowa tej
drogi oraz budowa chodników istotnie
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
Z chodników będą korzystały choćby
dzieci w drodze do szkoły. Dzięki determinacji burmistrza Prusic Igora Bandrowicza i wicestarosty Powiatu Trzebnickiego
Grzegorza Terebuna inwestycja ta doszła
do skutku. Cieszy bardzo, że do połowy
przyszłego roku mieszkańcy Skokowej
będą mogli już korzystać z nowej inwestycji - kończy radny.
Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Całkowity koszt zadania to blisko
1,1 mln zł.
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GMINA PRUSICE WŚRÓD NAJLEPSZYCH W WYDATKACH NA INWESTYCJE SAMORZĄDOWE

Miło nam poinformować, że samorząd prusicki odniósł kolejny ogromny sukces na skalę nie tylko powiatową czy wojewódzką, ale również na skalę krajową.
Prusice w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020 przeprowadzonym przez pismo samorządowe „Wspólnota” zajęły 88. miejsce w Polsce w kategorii Miasta Inne, 12. Miejsce w województwie dolnośląskim oraz 1. Miejsce w powiecie trzebnickim, a tym samym znalazły się wśród najlepszych
w wydatkach na inwestycje samorządowe. Jest to ogromny sukces, na który składa się ogrom pracy wielu osób, w tym władz samorządowych na czele
z Burmistrzem, Radnych Gminy Prusice, pracowników Urzędu Miejskiego w Prusicach, kierowników, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych,
a także Naszych mieszkańców.
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020 został przygotowany na podstawie całości wydatków
majątkowych poniesionych w ostatnich
trzech latach.
- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia.
To kolejny sukces Gminy Prusice w obiektywnym Rankingu, który pokazuje jaki
ogrom pracy wkładamy w rozwój naszej
małej ojczyzny i poprawę jakości życia
naszych mieszkańców. Realizujemy wiele
inwestycji i tych większych, i tych mniejszych, więc każdego roku wzrastają u nas
wydatki majątkowe – zaznacza Burmistrz
Igor Bandrowicz dodając: - Kolejne takie
wyróżnienie pokazuje, że praca samorządu, którym kieruję jest zauważalna
nie tylko na terenie województwa dol-

nośląskiego, ale również w całej Polsce.
Jest ono również świetną motywacją do
dalszej pracy dla dobra nas wszystkich.
Ranking wydatków na inwestycje samorządowe pokazuje jak się rozwija nasza
gmina.
Warto dodać, że Gmina Prusice w Rankingu najlepiej wypadła na tle pozostałych
gmin powiatu trzebnickiego w kategorii
Miasta Inne i Gminy Wiejskie:
- Gmina Oborniki Śląskie – w kategorii
Miasta Inne zajęła 253. Miejsce
- Gmina Żmigród - w kategorii Miasta
Inne 258. Miejsce
- Gmina Wisznia Mała w kategorii Gminy
Wiejskie zajęła 182. Miejsce
- Gmina Zawonia w kategorii Gminy
Wiejskie zajęła 174. Miejsce

280 560,00 ZŁ GRANTU DLA GMINY PRUSICE

W poniedziałek 18 października 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki
w Oleśnicy Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki odebrał czek dla Gminy Prusice w ramach konkursu Cyfrowa Gmina.
Gwarantowany grant dla Gminy Prusice
na który samorząd prusicki złożył wniosek w 1 rundzie konkursowej do 17 listopada 2021 roku wynosi 280 560,00 zł,
gdyż projekt znalazł się już na liście dofinansowanych zadań.
Projekt skierowany jest bezpośrednio dla
jednostek sektora finansów publicznych
i unowocześnienia ich działania w zakresie cyfrowym.
– W ramach projektu w naszej Gminie
zostało zakupione odpowiednie wypo-

sażenie komputerowe do Biura Obsługi Interesanta, które już nie długo zacznie funkcjonować w naszym Urzędzie
– opowiada Burmistrz Igor Bandrowicz,
dodając: – Dodatkowo zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt komputerowy
i elektroniczny dla pracowników, a także
serwery do serwerowni urzędu. Obligatoryjnym elementem projektu jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa
w naszym urzędzie.

Czek dla projektu „Cyfrowa Gmina” odebrał Sekretarz Wiktor Lubieniecki

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

nasze serwisy:

248 200,00 ZŁ NA LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
W GMINIE PRUSICE

Szkoły Podstawowe w Gminie Prusice przystąpiły do programu Laboratorium
Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród
uczniów. W ramach Programu szkoły
otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu
umiejętności manualnych i technicznych,
umiejętności samodzielnego i krytycznego
myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej,
dobrej organizacji i dbania o porządek na
stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Laboratoria Przyszłości to kolejny krok
w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia
dotychczasowego procesu zdobywania
wiedzy i praktycznych umiejętności w tych
obszarach przez uczniów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny
sprzęt, który uatrakcyjni
zajęcia szkolne i pozwoli
uczniom rozwijać swoje
zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także

w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020
poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach oraz
Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej otrzymały wsparcie
w wysokości 60.000zł (szkoły od 101 do
200 uczniów), Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach otrzymała
wsparcie w wysokości 128.400zł.

SAMORZĄDOWY INFORMATOR MIASTA I GMINY PRUSICE

Nr 4/2021 • grudzień 2021 r.

str. 11

AKTUALNOŚCI

W PRUSICACH POWSTAŁA

ŚWIATOWA INWESTYCJA

Zakończyły się prace budowlane przy
budowie światowej fabryki firmy GTHR
w Prusicach. Dogrywane są ostateczne
formalności i już po nowym roku firma
zacznie produkować wkłady do baterii litowych w zamkniętych szczelnych
obiektach i pomieszczeniach, a towar
bezpośrednio z hal będzie pakowany do
odpowiednio przygotowanych samochodów. Obecnie trwają intensywne szkole-

nia przygotowawcze dla zatrudnionych
i nowych pracowników, a także firma nawiązała współpracę nie tylko z naszym
samorządem, ale finalizuje współpracę
z klubem MKS Orzeł Prusice oraz będzie
dofinansowywać lekcje języka chińskiego w naszych gminnych szkołach. Jako
Redakcja Prusice 24 mieliśmy okazję
obejrzeć ukończony obiekt od tzw. „kuchni”. Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji.

W salach laboratoryjnych są zamontowane specjalne rury wentylacyjne

Budowa fabryki została zakończona

Centrum dowodzenia jest już gotowe

Pomieszczenia i laboratoria są przygotowane do prac

Obecnie trwają intensywne szkolenia przygotowawcze dla zatrudnionych i nowych pracowników.
O trwającej rekrutacji do pracy w firmie można przeczytać na stronie www.gthr.pl/kariera

nasze serwisy:

Hale produkcyjne są gotowe

Wszystko dograne jest na ostatni guzik

Sprzęt do produkcji jest gotowy

Fabryka GTHR i jej pomieszczenia są bezpieczne,
jak można zauważyć w budynku są zamontowane
specjalne oświadczenia i pierwsza pomoc medyczna
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Podziękowania trafiły do Zastępcy Dolnośląskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP Bogusława Bruda
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjątkowego wydarzenia dla OSP Pawłów Trzebnicki

Prezes OSP Zbigniew Ziomek podziękował
Wicestaroście Grzegorzowi Terebunowi

OSP PAWŁÓW TRZEBNICKI

Z NOWYM AUTEM STRAŻACKIM!

W sobotę 23 października 2021 roku nadszedł długo oczekiwany dzień przez
Strażaków, Druhny i Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie
Trzebnickim. Ich marzenia o nowym aucie stały się faktem, gdyż zakupiony
na początku października nowy wóz ratowniczo–gaśniczy został oficjalnie
przekazany i poświęcony. Rok 2021 to szczególny rok dla straży z Pawłowa
Trzebnickiego, gdyż na początku września podpisano umowę o włączeniu
jednostki OSP Pawłów Trzebnicki do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, co również udało się w dniu 6 grudnia 2021 roku osiągnąć.
Całkowity koszt zakupu nowego auta to
853 620,00 zł, gdzie na montaż finansowy
składają się środki z następujących źródeł:
266 000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 216 000,00 zł
to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 371 620,00 zł to
dotacja z budżetu Gminy Prusice (całkowita dotacja z budżetu gminy Prusice do auta
oraz na odpowiednie opłaty wyniosła w sumie 380 000,00 zł)
Tak dobrze przygotowany montaż finansowy i skuteczna realizacja zakupu nowego
wozu wymagała ogromu pracy i zaangażowania wielu osób oraz instytucji.
Podczas uroczystości Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Prezesem OSP Pawłów
Trzebnicki Zbigniewem Ziomkiem miał
okazję podziękować wszystkim zaangażowanym w ten proces obecnym w Pawłowie Trzebnickim: Zastępcy Dolnośląskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.
mgr inż. Bogusławowi Brudowi, Komendantowi PPSP w Trzebnicy st. bryg. Rafałowi

Przybylokowi, Zastępcy Komendanta PPSP
w Trzebnicy mł. bryg.mgr inż. Konradowi
Ciskowi, Powiatowemu Prezesowi OSP RP
w Trzebnicy dh. Zenonowi Łodygowskiemu, Wicestaroście Powiatu Trzebnickiego
Grzegorzowi Terebunowi, Członkowi Zarządu Powiatu Trzebnickiego Stanisławowi
Hurkasiewiczowi, Strażakom OSP Pawłów
Trzebnicki Jarosławowi Majewskiemu, Mateuszowi Matyji oraz Łukaszowi Żabińskiemu, Sekretarzowi Gminy Prusice Wiktorowi

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas swojego
przemówienia życzył strażakom tyle samo
bezpiecznych powrotów, co wyjazdów

Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Prezes OSP Zbigniew Ziomek podziękowali Strażakom OSP Pawłów
Trzebnicki Jarosławowi Majewskiemu, Mateuszowi Matyji oraz Łukaszowi Żabińskiemu

nasze serwisy:

Podziękowano Komendantowi PPSP w Trzebnicy
st. bryg. Rafałowi Przybylokowi
Burmistrz Igor Bandrowicz złożył podziękowania
na ręce Członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego
Stanisława Hurkasiewicza

Lubienieckiemu oraz osoby odpowiedzialnej
ze strony Urzędu Miejskiego w Prusicach za
pomoc w procedurze pozyskania i rozliczenia środków z WFOŚiGW Dorocie Leń.
Podziękowania należą się również Naczelnikowi Wydziału operacyjno-szkoleniowego st. kpt. Grzegorzowi Hurkasiewiczowi,
a także Dorocie Muszczak z Urzędu Miejskiego w Prusicach odpowiedzialnej za
całą procedurę przetargową i wyłonienie
Wykonawcy nowego auta strażackiego.
Za pomoc w organizacji imprezy podziękowano Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Prusicach Joannie Srodze.

Podziękowania trafiły do Zastępcy Komendanta
PPSP w Trzebnicy Konrada Ciska

Prezes OSP Pawłów Trzebnicki podziękował
Powiatowemu Prezesowi OSP RP w Trzebnicy
dh. Zenonowi Łodygowskiemu

Podziękowania należą się również niestety
nieobecnym podczas uroczystości za pomoc w otrzymaniu środków na auto: Posłowi na Sejm RP Panu Pawłowi Hreniakowi
oraz Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
Oczywiście nowe auto trzeba tradycyjnie
poświęcić, czego dokonał Ks. Proboszcz
ze Skokowej Kazimierz Czuczoła, kapelan
strażaków, zaś uroczystość uświetnił występ Kapeli Ludowej Trzy Dęby z Borówka.
Wydarzenie odbyło się w trakcie trwającego Święta Jabłka i Szarlotki w Pawłowie
Trzebnickim.
- Życzę Strażakom OSP Pawłów Trzebnicki
tyle samo bezpiecznych powrotów, co wyjazdów, ile strażaków wyjeżdża na akcje,
tylu niech wraca do bazy - powiedział Burmistrz Igor Bandrowicz.

Podziękowania trafiły do Doroty Leń z Urzędu
Miejskiego w Prusicach za pomoc w procedurze
pozyskania i rozliczenia środków z WFOŚiGW

Poświęcenia nowego auta strażackiego dokonał
Ks. Proboszcz ze Skokowej Kazimierz Czuczoła,
kapelan strażaków
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OSP PAWŁÓW TRZEBNICKI
WŁĄCZONE DO KSRG

Kolejne marzenia strażaków OSP z Pawłowa Trzebnickiego zostały spełnione. W poniedziałek 6 grudnia 2021 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego nowe
jednostki i przedłużył jednostkom dalsze funkcjonowanie w systemie, wśród
nowych jednostek znalazło się OSP Pawłów Trzebnicki.
Na początku września Burmistrz Gminy
Prusice Igor Bandrowicz podpisał wspólnie
z Prezesem OSP Pawłów Trzebnicki Zbigniewem Ziomkiem i Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy Rafałem
Przybylokiem umowę o włączeniu jednostki
OSP Pawłów Trzebnicki do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.
Członkowie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zobowiązują się do zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia
lub środowiska w ramach podejmowanych
działań jak np.: gaszenie pożarów, likwidacja miejscowych zagrożeń (działania ratownicze), ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne oraz
ratownictwo medyczne w zakresie udziela-

nia kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
Uczestnictwo w KSRG zobowiązuje, dlatego OSP w Pawłowie Trzebnickim dokupuje
nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla jednostki.
W 2020 roku dzięki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach
programu Mały Strażak dotacji w wysokości 13 957,00 zł, przy całkowitej wartości
19 939,67 zł przy współpracy Urzędu Miejskiego i OSP zakupiono dodatkowy sprzęt
w postaci: piły tarczowej do stali i betonu,
parawanu ochronnego oraz wyposażenia
ochronnego osobistego strażaka, w tym
ubranie specjalne, szelki bezpieczeństwa
z pasem biodrowym, rękawice specjalne,

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW DLA STRAŻAKÓW

Kolejne marzenia strażaków OSP z Pawłowa Trzebnickiego zostały spełnione. W poniedziałek 6 grudnia 2021 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego nowe
jednostki i przedłużył jednostkom dalsze funkcjonowanie w systemie, wśród
nowych jednostek znalazło się OSP Pawłów Trzebnicki.
Podczas Sesji Rady Miejskiej w Prusicach, która odbyła się w dniu 24 listopada
2021 roku Radny Józef Gruchała wystąpił
z wnioskiem o zwiększenie środków dla
strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Prusice, tak jak dla OSP Prusice, OSP Skokowa, OSP Pawłów Trzebnicki
oraz OSP Kaszyce Wielkie.

Radny zawnioskował o zmianę stawki za
godzinę tzw. ekwiwalentu za udział strażaków z OSP w akcjach ratowniczo–gaśniczych. Obecnie ta stawka w naszej Gminie
wynosi 15,00 zł, zaś nowa zaproponowana
stawka to 20,00 zł.

Trójstronna umowa na KSRG została podpisana 1 września 2021 roku, a od 6 grudnia 2021
OSP Pawłów Trzebnicki został wpisany do KSRG

kominiarki niepalne strażackie, buty specjalne strażackie gumowe i skórzane, hełmy
strażackie oraz ubranie koszarowe,a także
sprzęt łączności – radiotelefon przenośny.

OSP Pawłów Trzebnicki od października ma
nowy samochód ratowniczo–gaśniczy, którego koszt wyniósł 853 620,00 zł.

ZMIANA WŁADZY W ZARZĄDZIE GMINNEGO OSP

W środę 24 listopada 2021 roku w Pawłowie Trzebnickim odbyło się zebranie
walne sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym ustępujący zarząd podsumował swoją 5-letnią kadencję.
Po przedstawieniu sprawozdania z ostatnich lat działalności Zarządu Gminnego
OSP RP pod wodzą Prezesa Jarosława Majewskiego i Komendanta OSP Andrzeja Wolskiego podziękowano im za pracę na rzecz
Gminy Prusice. Następnie przeprowadzono
wybory nowego Zarządu Gminnego na kolejne 5 lat. Nowym Prezesem został Bur-

mistrz Igor Bandrowicz, zaś jego zastępcą
Andrzej Wolski. Komendantem Gminnym
został Tomasz Szczurek, rola Skarbnika
przypadła Przemysławowi Stróżyńśkiemu,
a Sekretarza Arturowi Pietruszce. Członkami Zarządu zostali: Jakub Hady, Marcin
Dziedzielski oraz Tomasz Bielecki.

Zarząd Gminny OSP ma nowe władze

OTWARTO PRZETARG NA BUDOWĘ SZKOŁY W SKOKOWEJ
23 listopada 2021 roku nastąpił długo oczekiwany moment przez Mieszkańców Gminy Prusice, w tym tych najmłodszych ze Skokowej i okolic. Otworzono oferty, które wpłynęły w przetargu na Budowę nowoczesnej Szkoły
Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej.
Do przetargu stanęło trzech oferentów. Najkorzystniejsza
propozycja wpłynęła od konsorcjum Mosty Łódz S.A z firmą

nasze serwisy:

HARAS BUDOWNICTO Sp. z o.o.- sp.k. z Wrocławia. Oferta
opiewa na kwotę 31 090 358,69 zł. Obecnie trwają formalności w weryfikowaniu oferty, a także opracowywaniu montażu
rzeczowo–finansowego dla inwestycji. Samorząd prusicki ma czas do połowy lutego 2022 roku na podjęcie decyzji
o wyniku przetargu.

W otwarciu ofert przetargowych uczestniczył Burmistrz Gminy Igor
Bandrowicz wspólnie z Radnymi Gminy ze Skokowej: Arturem Bagińskim
i Józefem Gruchałą oraz pracownikami zamówień publicznych: Kamilem
Leśniakiem, Dorotą Muszczak i Karoliną Szachniewicz-Smaczyńską
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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.
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
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
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
Informujemy, iż został uruchomiony Program Czyste Powietrze dla budynków wielorodzinnych.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych od
3 do 20 lokali mieszkalnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.
Program skierowany jest do:
• Osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych. W tym
przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od
30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.
Z programu mogą skorzystać Beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza
kwoty 100 000 zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na
terenie województwa dolnośląskiego.

• Wspólnot mieszkaniowych -w budynkach
wielorodzinnych mieszczących od 3 do
20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych
na terenie województwa dolnośląskiego.
Mogą one ubiegać się o dotacje w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych,
w kwotach dofinansowania wynoszących
od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów
termomodernizacyjnych do 40% kosztów
kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu
własnego.

Wsparcie finansowe można uzyskać na:
• wykonanie dokumentacji,
• wymianę starych pieców na paliwo stałe
na ekologiczne źródła ciepła spełniające
wymagania Programu (kocioł na pellet
drzewny, 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).

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie
ciągłym.

nasze serwisy:

Jesteśmy wśród najaktywniejszych gmin zajmując 4. Miejsce na Dolnym Śląsku,
a 66. w Polsce w programie Czyste Powietrze
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MIESZKAŃCU, WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE PRUSICE

Od 1 lipca w Gminie Prusice trwa obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła, znajdujących się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, budynkach usługowych etc.
Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na
celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

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 Gminny Program
Ograniczenia Niskiej Emisji współfinansowany z budżetu Gminy Prusice.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane
źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając
odpowiednią deklarację.
Urząd Miejski w Prusicach przypomina o konieczności wypełnienie deklaracji tj. inwentaryzacji źródła ciepła. Deklarację należy
wypełnić dla każdego źródła ciepła znajdującego się w mieszkaniu, budynku.
Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji
wynika z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
(uchwała nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.)
Jak złożyć deklarację o źródłach ciepła?
• deklarację można złożyć internetowo,
wypełniając ankietę na stronie
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc
z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.
• deklarację można także wypełnić na miejscu w Urzędzie Miejskim w Prusicach.
Każda z gmin w Polsce jest zobowiązana do
przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł cie-

pła na swoim terenie.Sejmik Województwa
Dolnośląskiego przyjął w formie uchwały program ochrony powietrza. Program ma pomóc
dolnoślązakom w stopniowym eliminowaniu
przestarzałych urządzeń grzewczych i ułatwienie im przechodzenie na ciepła ze źródeł
nisko lub bezemisyjnych.
Warto skorzystać z programu Czyste powietrze, w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców.
Jednocześnie przypominamy o możliwości
skorzystania z pomocy obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Prusicach przy wypełnieniu i złożeniu
wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz
rozliczeniu przedsięwzięcia.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 312 62 24 wew.87 lub 38.

KOLEJNE 16 UMÓW W PRZYGOTOWANIU NA WYMIANĘ PIECÓW
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” podpisano 45 umów o powierzenie
grantu.

wniosków rekomendowanych do dofinansowania dostępny jest na stronie: https://piecedolinabaryczy.pl/aktualnosci
Kwota przeznaczona na granty w Gminie Prusice w ogłoszonym naborze wynosi: dla indywidualnych źródeł ciepła: 1 123 843,27 zł oraz
dla zbiorczych źródeł ciepła: 21 000,00 zł.
W sumie w ramach projektu zostanie zawartych 61 umów.

Jak informuje Burmistrz Prusic, Igor Bandrowicz: - W związku ze zwiększeniem alokacji
środków na projekt kwota dofinansowania dla
Gminy Prusice uległa również zwiększeniu,
dzięki czemu wzrosła ilość inwestycji jakie
mamy możliwość wesprzeć w projekcie.
Aktualnie przygotowywane jest 16 kolejnych
umów do podpisania z Grantobiorcami. Wykaz

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
W GMINIE PRUSICE

Czym jest uchwała „antysmogowa”?
Uchwała jest aktem prawa miejscowego podjętym przez sejmik województwa dolnośląskiego. Ma na celu poprawę jakości powietrza
poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń
w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa
oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania.
Jakie zakazy wprowadziła uchwała „antysmogowa” na terenie Gminy Prusice?
Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania:
• Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• Węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
• Mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym

niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
• Biomasy o stałej wilgotności powyżej 20%.
Nowe wymogi dla kotłów – co i od kiedy?
• od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły,
piece i kominki muszą spełniać wymagania
emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3,
• od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, niespełniających
wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 3035:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”,
• od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji niespełniających wymagań emisyjności
pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4.
Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.

nasze serwisy:

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

Ważne informacje
• przepisy obowiązują przez cały rok, bez
względu na sezon,
• przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje
instalację – nie trzeba być jej właścicielem,
a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą także prowadzących
działalność gospodarczą i posiadających
kotły o mocy do 1 MW,
• uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych
do spalania paliw stałych – również: kotłów,
piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu
„koza”, kominków,

• uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.
Co grozi na niedostosowanie się do uchwały
„antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa
ochrony środowiska:
„kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów
lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku
województwa przyjętej na podstawie art. 69,
podlega karze grzywny”, a zgodnie z art. 24
Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł
do 5000 zł.
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USUNIĘTO AZBEST Z 28 NIERUCHOMOŚCI
Zrealizowano zadanie pn. „Usuwania azbestu z terenu Gminy Prusice-etap X 2021”, w ramach którego zdemontowano, odebrano i unieszkodliwiono materiały budowlane zawierające azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Prusice w ilości 34,55 ton.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę
zadania. Wykonawcą zadania była firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Bielsko-Białej. Zadanie zrealizowano w okresie od 26.08.2021 r. – 04.10.2021 r.
Koszt realizacji zadania wyniósł 33 548,92 zł, z czego ponad 21 tys. zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Zadanie było zrealizowane na terenie 28 nieruchomości w następujących miejscowościach: Skokowa, Wszemirów, Zakrzewo, Strupina, Budzicz, Prusice,
Ligotka, Krościna Mała, Kaszyce Wielkie, Ligota Strupińska, Krościna Wielka,
Sucha, Wilkowa Wielka.
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KOMITET STERUJĄCY IIT SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO
W SPRAWIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ
W Strzelinie, zarówno w październiku, jak i w listopadzie odbyły się kolejne bardzo istotne posiedzenia Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego
Subregionu Wrocławskiego (IIT SW), podczas których
rozmawiano o przyszłej perspektywie finansowej dla
Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (FEDŚ2021-2027),
a także podziale środków na poszczególne samorządy
wchodzące w Inny Instrument Terytorialny Subregionu
Wrocławskiego.
Z uwagi na małą alokację środków finansowych w stosunku do
rzeczywistych, zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych samorządów wchodzących w skład IIT SW, przy współpracy z firmą
EffiCon wypracowano wspólne stanowisko, które zostało skierowane do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Radnych
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Komisji Europejskiej
oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dotyczy ono
zwiększenia alokacji środków, które będą niewystarczające do
pokrycia potrzeb, jakie zostały zdiagnozowane wśród samorządów wchodzących w Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego.
Podczas spotkań został omówiony opracowywany Zarys Planu
Działań i jego aktualizacja oraz projekty planowane do realizacji
w przyszłej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich
dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

W październikowym posiedzeniu Komitetu Sterującego
uczestniczyli Sekretarz Gminy Prusice Wiktor
Lubieniecki oraz pracownik Urzędu Miejskiego
w Prusicach Dorota Leń (fot. Gmina Strzelin)

Podczas listopadowego posiedzenia Komitetu
Sterującego samorząd prusicki reprezentowały
Dorota Leń i Marzena Szustak (fot. Gmina Strzelin)

NOWE DOWODY OSOBISTE

Od 7 listopada 2021 roku są wydawane nowe dowody osobiste
z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej
dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 r. życia.
Okres ważności dowodów osobistych
Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:
- 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
- 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
- 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia m.in.:
- logowanie do portali administracji publicznej (np.GOV.pl) i korzystanie z e-usług,
- elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
- korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na
lotniska
WAŻNE!
Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie. Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło
12 lat wniosek o dowód możesz złożyć elektronicznie.
Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo
oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, możesz zdecydować, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie, umożliwiający
elektroniczne podpisywanie dokumentów. Jeśli tak, zaznacz
to we wniosku. Warto!
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, to
przy odbiorze e-dowodu lub później, w dowolnym urzędzie
gminy, ustal kody PIN:
- do logowania – PIN (4 cyfry);
- do składania podpisu osobistego – PIN (6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku,
że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Otrzymasz również kod PUK. Kod PUK służy do odblokowania
funkcji logowania i podpisu e-dowodem w przypadku 3 krotnego podania błędnego kodu PIN. Jeśli nie chcesz go odbierać-zostaw w urzędzie.

nasze serwisy:

Kradzież, zagubienie, uszkodzenia e-dowodu
Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie
dowodu osobistego przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby
nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenia
e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej
chwili przez internet na stronie GOV.p. – wtedy
e-dowód zostanie unieważniony od razu.
Jeśli ukradziono Ci e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego
w urzędzie gminy lub przez internet. E-dowód
zostanie unieważniony.
Pamiętaj również aby kradzież zagubienie
e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym
banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego.
Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo
i ochronisz się przed oszustami.
Jeśli nie wiesz gdzie jest Twój e-dowód, ale
masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli
w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, Twój
e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny.
To również możesz zrobić w urzędzie gminy
lub przez internet na stronie GOV.pl
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TRWAJĄ KONSULTACJE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
Gmina Prusice wspólnie z 38 gminami od września 2020 roku uczestniczy
w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP). Uczestniczymy w warsztatach, spotkaniach
Rady Porozumienia i Zespołu Operacyjnego, przyjęliśmy SUMP, a teraz trwają
do 26 grudnia 2021 roku konsultacje społeczne powstałego dokumentu.
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do
celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.
Podstawowe cele planu mobilności to: zapewnienie wszystkim obywatelom takich
opcji transportowych, które umożliwiają
dostęp do celów podroży i usług, poprawa
stanu bezpieczeństwa, przyczynianie się
do redukcji zanieczyszczenia powietrza

i hałasu, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawa wydajności i efektywności kosztowej
transportu osób i towarów oraz pozytywny
wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako
całości.
Projekt realizowany przez Gminę Wrocław
w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

CZYSTA ENERGIA W GMINIE PRUSICE

Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki wspólnie z pracownikiem Urzędu
Miejskiego w Prusicach Dorotą Leń uczestniczyli w warsztatach współtworzenia koncepcji Obywatelstwa Energetycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu międzynarodowego pn. „Obywatelstwo
energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię”
(„Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy Transition”)
w ramach Programu Horyzont 2020.
Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 roku
Gmina Prusice na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przystąpiła do międzynarodowego partnerstwa
– 14 Partnerów, które wspólnie złożyło do
Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie i otrzymało grant. Liderem Projektu
EC2 jest Centrum Innowacji i Uniwersytet
w Grazie z Austrii.
Gmina Prusice jest jedynym samorządem
z Polski uczestniczącym w projekcie. Dodatkowo z Wrocławia do projektu przystąpiła poza Uniwersytetem Ekonomicznym
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe. W skład Partnerstwa wchodzą
samorządy i instytucje z Austrii, Niemiec,
Hiszpanii, Włoch i Holandii.
- Dla nas jest to nowe ciekawe doświadczenie i wymiana myśli oraz dobrych praktyk z innymi Partnerami – podsumowuje
włodarz Gminy Prusice.
W ramach projektu zaplanowano badania naukowe, wizyty studyjne, spotkania
i konferencje, w celu pokazania dobrych
praktyk w ramach odnawialnych źródeł
energii. Jedna z wizyt studyjnych będzie

miała miejsce również w Prusicach. Mamy
nadzieję, że już nie długo spotkania on-line przeniosą się do spotkań w realu.
Partnerstwo na realizację zadania otrzymało grant w wysokości 2 999 935,00 euro
– 100 % wartości zadania. Realizacja projektu potrwa przez 36 miesięcy.
Podczas warsztatów próbowano zdefiniować pojęcie społeczeństwo energetyczne,
obywatel energetyczny, rozwój obywatelstwa energetycznego. Było to bardzo
ciekawe spotkanie z doskonałą wymianą
myśli i dobrych praktyk wśród samorządów, uczelni, spółdzielni mieszkaniowych
i biznesu.

Przedstawiciele Gminy Prusice uczestniczyli
w warsztatach projektowych

ROWEROSTRADA S5 OD RYDZYNY DO PRUSIC
ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA
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. Projekt dobiegł końca,
a jego efektem jest powstała dokumentacja.
Przedmiotem przedsięwzięcia było 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.
9 października 2021 roku odbył się Rajd
Badaczy trasą Rowerowej S5. Jedna z tras,
którą uczestnicy pokonywali rozpoczynała
się na Rynku w Prusicach, przez Żmigród
do Rawicza. Gminę Prusice na rajdzie reprezentowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Prusicach: Robert Adach i Tomasz
Figura. Na starcie w Prusicach pojawił się
również Lider Projektu Burmistrz Rawicza
Grzegorz Kubik, Wicestarosta Rawicki,
Burmistrz Żmigrodu oraz projektanci.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU
CYKLOSTRADY DOLNOŚLĄSKIEJ PODPISANA!

Burmistrz Igor Bandrowicz w dniu 30 listopada 2021 roku podczas spotkania
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami powiatu trzebnickiego i powiatu oleśnickiego podpisał Deklarację Współpracy przy tworzeniu Cyklostrady
Dolnośląskiej. Gmina Prusice została
uwzględniona w przebiegu Trasy Kamiennej.

Jedna z tras Rajdu Badawczego miała swój start
na Rynku w Prusicach

nasze serwisy:

Podczas spotkania z Wicemarszałkiem
Województwa Dolnośląskiego Marcinem
Krzyżanowskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrdą omówiono szczegółowy
przebieg Trasy Kamiennej, która uwzględnia trasę Cyklostrady przez Gminę Prusice.
Zostały uwzględniono uwagi samorządu
prusickiego, które wniósł włodarz Gminy
na majowym spotkaniu w Miliczu, a także
złożone w drodze konsultacji.

Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał Deklarację
Współpracy przy tworzeniu Cyklostrady Dolnośląskiej
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RYNEK W PRUSICACH WIDZIANY OCZAMI STUDENTÓW ARCHITEKTURY

W kolejnym wydaniu biuletynu informacyjnego Prusice24 na łamach gazety kontynuujemy 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.
Mieli Państwo okazję obejrzeć prezentacje studentów na łamach zarówno
czerwcowego, jak i sierpniowego numeru, aktualny grudniowy numer jest już
trzecią publikacją.
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, a następne koncepcje opublikujemy w kolejnych wydaniach.

Zapraszam do dyskusji

nasze serwisy:
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PRUSICKIE PERŁY HISTORII

W ostatnich dziesięcioleciach, My Prusiczanie staliśmy się ludźmi bardzo podróżującymi. Coraz więcej przemieszczamy się nie tylko w obrębie naszego
kraju, ale wielu z nas często wyjeżdża za granicę, a nawet tam pracuje. Podczas naszych zawodowych lub przypadkowych wizyt, wyjazdów i wycieczek
odwiedzamy nowe dla nas miejscowości i miejsca, do których później chętnie wracamy pamięcią. Szczególnie dobrze wspominamy te, zachwycające
swoją specyfiką i indywidualnością, jak chociażby swoisty i przyjemny klimat,
malowniczy pejzaż, pięknie zachowane lub historycznie ważne zabytki, albo
po prostu miejsce nacechowane poszukiwanym przez nas spokojem i pięknem natury. O naszych miłych przeżyciach opowiadamy znajomym, a także,
nie zdając sobie z tego sprawy, powoli tworzymy własną, pamięciową listę
miejsc, które chcielibyśmy w przyszłości zobaczyć.
A jak jest z naszym poznaniem miejsca,
w którym mieszkamy – Prusic? Na ogół poruszamy się tu po znanych nam od lat ulicach, napotykamy niemal te same osoby,
przechodzimy obok nieobcych nam domów,
potykamy się na tej samej, nierównej części chodnika i żyjemy w przekonaniu, że nic
z naszego otoczenia nie jest w stanie nas
zaskoczyć.
A może jednak? Na przykład, zapytani przez
przyjezdnych (którzy coraz częściej odwiedzają Prusice, albo też tutaj się osiedlają)
o księżniczkę zamurowaną żywcem na prusickim (książęcym) zamku, o tajemnicze
przejścia podziemne pod rynkiem, łączące
rzekomo ratusz i obydwa kościoły, o spaloną na stosie czarownicę, o dzielnicę znanych, prusickich szewców, o gorzelnię lub
cegielnię, albo też o dawną część Prusic,
słynną z pięknych ogrodów… zastanawiamy się zdumieni czy tym osobom chodzi
naprawdę o Prusice?
Okazuje się, że tak, i że wszystko to jest
wpisane w historię naszej miejscowości.
A w jaki sposób chcielibyśmy pokazać Prusice gościom, odwiedzającym nas z różnych okazji? Gdzie chcielibyśmy wybrać się
z nimi na spacer?

numerach naszej, gminnej gazety Prusice
24, w planowanym przez nas cyklu „Prusickie perły historii”.
Sądzimy, że tego rodzaju eskapada, poświęcona tutejszej historii oraz różnym
wydarzeniom z dziejów miasta i jego mieszkańców, zainteresuje również osoby, które
do Prusic sprowadziły się niedawno i dla
których ta miejscowość stała się nowym
domem. Jesteśmy przekonani, że wspólna
wyprawa w historię pomoże nam wszystkim
odświeżyć i uzupełnić dotychczasową wiedzę, a uczestnicząc w zwiedzaniu odkryjemy łatwiej wszystkie, interesujące zakątki
naszych zabytkowych Prusic.
Już w najbliższym numerze Prusice 24
przeniesiemy się w bardziej odległe dzieje
Prusic. Wprawdzie z najstarszych śladów
przeszłości naszego miasta zachowały się
tylko fragmenty, ale, gdy wybierzemy się na
któryś niedzielny spacer po znanych nam
ulicach, będziemy mogli znaleźć się nagle
w XIII lub XIV stuleciu. Naszą wędrówkę rozpoczniemy w czasie, gdy jeden z wrocławskich Piastów rozpoczął w Prusicach budowę swojej rezydencji – zamku książęcego,
a miasto umocniono murem obronnym. Bę-

Koniecznie należy podkreślić, że najczęściej nasza niewiedza nie wynika z braku
zainteresowania historią regionu, w którym mieszkamy. Potrzeba skupienia naszej
uwagi na innych sprawach oraz troskach
i gonitwach życia codziennego powoduje,
że brakuje nam po prostu czasu lub siły na
rozejrzenie się, popatrzenie, obejrzenie,
pomyślenie, poznanie czy przedyskutowanie jakiegoś zagadnienia.
Po rozmowach z wieloma z Was zauważyliśmy, że chętnie udalibyście się na wyprawę
w przeszłość, aby lepiej poznać swoje otoczenie.
Dlatego też nasz zespół chciałby Wam zaproponować uczestnictwo we wspólnej
wycieczce w czasie i przestrzeni po… Prusicach. Na takie wycieczki będziemy chcieli
Was zabierać między innymi w kolejnych

nasze serwisy:

dziemy nawet mogli przespacerować się po
fragmentach dawnych, średniowiecznych
ulic, wyłożonych nieco później kamiennym
brukiem. W tym miejscu należy dodać,
że taki bruk, nazywany potocznie „kocie
łby”, na którego niewygodę dzisiaj narzekamy, bo się nam stopy po tym nierównym
podłożu osuwają, był wówczas znakiem postępu technicznego i nowoczesności.

Pragnieniem naszego zespołu jest także
zaprosić Was do udziału w przygotowaniu zawartości „Prusickich pereł historii”.
Waszym wkładem mogą być opowieści
lub wspomnienia związane także z nowszą historią Prusic i odnoszące się przykładowo do czasów powojennych, gdy
przyjechali tutaj Wasi rodzice i dziadkowie. Może z Waszą pomocą uda się nam
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stworzyć miejscowe archiwum pamięci,
zawierające zebrane zdjęcia (lub ich kopie), a może nawet i różne przedmioty,
które pokażą lub dostarczą informacji
o sytuacji, jaką zastali ludzie osiedleni
tutaj zaraz po wojnie. Zatem, gdybyście
chcieli nam użyczyć takich zdjęć lub

przedmiotów wskażemy miejsce i osobę
do kontaktu i rozmowy.
Zapraszamy do następnego numeru Prusice
24 oraz do towarzyszenia nam w kolejnych
wycieczkach i wyprawach po Prusicach.
RFB

nasze serwisy:
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DOŻYNKI GMINY PRUSICE
CZAS DUMY I RADOŚCI

Po dwuletniej przerwie w Krościnie Wielkiej odbyły się Dożynki Gminy Prusice, w tym roku wyjątkowo współorganizowane przez sąsiadujące dwa sołectwa – Dębnicę i Krościnę Wielką. W sobotę 28 sierpnia 2021 r. uroczystości
rozpoczęły się dziękczynną Mszą Św. za trud pracy rolników i zebrane plony.

Sołectwo Ligota Strupińska na czele z Sołtys
Agatą Gorazdowską chleb dożynkowy przekazało
Wicestaroście Grzegorzowi Terebunowi

Sołectwo Borówek jeden z chlebów przekazało
Dyrektor GOKiS Joannie Srodze

Sołectwo Wilkowa na czele z Radnym i Sołtysem
Wiesławem Gryzem podziękowało Sekretarzowi Gminy
Prusice Wiktorowi Lubienieckiem wręczając wieniec,
zaś chleb dożynkowy trafił do pracownika UM
w Prusicach Doroty Leń

Na stoisku Krościny Wielkiej można było spróbować
oscypka z Pienin, kwaśnicy, chleba ze smalcem,
a także czekało pogotowie dożynkowe

Wszystkich zebranych gości, mieszkańców i delegacje powitał ze sceny Burmistrz
Gminy Prusice Igor Bandrowicz odbierając
chleb z rąk Starostów Dożynkowych – Anny
Radota reprezentującej Sołectwo Dębnica
oraz Henryka Migdała Radnego Rady Miejskiej w Prusicach, reprezentującego Sołectwo Krościna Wielka.
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, Nie
przez to kim jest, Lecz przez to czym się
dzieli z innymi. „Obiecuję dzielić go równo
i sprawiedliwie. – cytując słowa Jana Pawła
II, Burmistrz Igor Bandrowicz podziękował
za ofiarowany chleb, dodając - Widzimy się
po długiej, dwuletniej przerwie. To trudny
czas mierzenia się z wieloma przeciwnościami losu, wieloma ograniczeniami. Przekonujemy się też, że nie wszystko zależy od
tego co człowiek zrobi czy wymyśli. Ale nasza siła i wytrwałość pokazują, że zawsze
na koniec wychodzi słońce.
Drodzy Rolnicy, choć ziemi Prusicach nie
ubywa to Was jest coraz mniej. Dziś wasze
święto - dożynki. Dziś także symbolicznie
kończymy żniwa. Ale z kim nam będzie kończyć te żniwa za kilka lat, kto zapewni bezpieczeństwo żywieniowe, kto zapewni nam
mieszkańcom naszej gminy ziarno, z którego upieczony jest chleb na naszym prusickim stole? To wyzwania, które stoją nie tylko przed prusickim samorządem, ale także
przed Państwem Polskim. Dziękuję rolnikom
za ten wspaniały dar pracy Waszych rąk, za
determinację oraz codzienny trud. Wielki
szacunek dla Was, Drodzy Rolnicy! Bawcie
się dziś dobrze i odpoczywajcie po ciężkiej
pracy!

Sprawiedliwego podziału chleba dożynkowego
z tegorocznych plonów dokonali Burmistrz Igor
Bandrowicz i Starostowie Dożynek – Radny Henryk
Migdał oraz Anna Radota

Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prusicach Zbigniew Ziomek.
W Gminie Prusice tradycją jest wręczanie
dożynkowych symboli w uroczystym korowodzie. Wieniec dożynkowy to symbol plonów, wyraz dumy i radości. Chleb natomiast
– owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest
symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Delegacje kolejno wręczały dożynkowe symbole prezentując dorobek swoich
miejscowości upleciony w pięknych wieńcach i wypieczonych chlebach.
Dożynki są szczególnym wydarzeniem dla
polskiej wsi. To najważniejsze święto rolników stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Przygotowane przez sołectwa
wieńce i chleby są tego najlepszym dowodem. W tych chlebach zawarty jest cały
trud rolnika.
Dożynki to również czas zabawy i integracji sołectw i Mieszkańców. Zaprosiliśmy
delegacje z sołectw Gminy Prusice do
sportowej rywalizacji z przymrużeniem oka
w Dożynkowym Turnieju Sołectw. Czteroosobowe drużyny stanęły do boju w czterech konkurencjach – slalom z pyrami,
przeciąganie ciągnika, Rolnik Siłacz oraz
Sołtys na rowerze.

Wszystkich zebranych w Krościnie Wielkiej przywitał
Burmistrz Igor Bandrowicz

Szczególne podziękowania Burmistrz skierował również do wszystkich, którzy włączyli się w organizację tego wyjątkowego
wydarzenia. Do podziękowań i gratulacji
dołączyli w krótkich przemówieniach zaproszeni goście - Tytus Czartoryski Radny
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

Na podium stanęły sołectwa Dębnica i Krościna Wielka zajmując ex aequo pierwsze
miejsce i otrzymując nagrody – lampy dekoracyjne ufundowane przez sponsora wydarzenia Firmę Weld Artist AS. Trzecie miejsce zajęło Sołectwo Borówek w nagrodę
otrzymując voucher na wykwintną kolację
ufundowaną przez sponsora Dożynek Gminy Prusice – Pałac Brzeźno. Gratulacje!
Podczas dożynek nie zabrało lokalnych akcentów – w Jarmarku Sołectw i Stowarzyszeń uczestniczyli gospodarze – Krościna
Wielka oraz Dębnica, jak również sołectwo
Kopaszyn ze wspaniałościami i smakołykami własnej produkcji. Nie zabrakło również
góralskich akcentów – pojawiła się prawdziwa kwaśnica i oscypek spod samiuśkich
Tater!
Na jednym ze stoisk odbywał się kiermasz
ciast oraz loteria fantowa pod hasłem „Wygrać życie” – zebrane środki posłużą do dalszej rehabilitacji i leczenia małego mieszkańca Gminy Prusice, Bartusia. Dziękujemy
za udział, w zbiórce udało się zebrać blisko
4500 zł. Wsparcie można okazać w każdym
momencie: https://zrzutka.pl/j5muuw

Kolejnym wykonawcą był zespół doskonale
wpisujący się w klimat dożynek – Country
Blues Band. Muzyka w stylistyce country
z elementami rock, blues, rock’n’roll i western, głównie covery amerykańskich oraz
polskich mistrzów gatunku, jak również
własne utwory.
Przed gwiazdami wieczoru odbyło się ogłoszenie wyników w konkursie na Najładniejszy wieniec dożynkowy. Udział w konkursie
wzięło 13 wieńców i nagrodzone zostały
wszystkie z nich za poniesioną pracę i zaangażowanie otrzymując wyróżnienia i nagrody w wysokości 200 zł.
Dodatkowo na trzymiejscowym podium
znalazły się:
1 miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł STRUPINA
2 miejsce i nagroda w wysokości 700 zł KOPASZYN
3 miejsce i nagroda w wysokości 500 zł –
KROŚCINA WIELKA
Nagrodą specjalną, którą stanowiło Wyróżnienie od Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego otrzymało Sołectwo BORÓWEK wraz
z nagrodą 200 zł.
Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz
podziękowania wręczali Burmistrz Gminy
Prusice Igor Bandrowicz wraz z Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Joan-

Sołectwo Krościna Wielka na czele z Sołtysem
Sławomirem Regiecem chleb dożynkowy wręczyło
Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi

Sołectwo Dębnica chleb dożynkowy przekazało na
ręce Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Tytusa Czartoryskiego

nasze serwisy:

Na scenie natomiast zagościł łączący pokolenia poprzez pasję i miłość muzyki – lokalny Zespół Ludowy „Trzy Dęby”, zachwycając
i porywając publiczność do wspólnego śpiewania i tańca!

Radość Sołtys Strupiny Janiny Słoty ze zwycięstwa
Sołectwa Strupina w konkursie na Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy Gminy Prusice
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Podziękowano także Panu Sławomirowi Zarentowiczowi
Dożynkowy Turniej Sołectw był bogaty w ciekawe
sportowo-dożynkowe konkurencje, tj. przeciąganie
ciągnika, co nie było trudem dla Sołtysa Borówka
Czesława Suchackiego

Radny Henryk Migdał i Sołtys Krzysztof Radota w imieniu
swoim, Burmistrza i Organizatorów złożyli podziękowania
firmie GTHR za wsparcie Dożynek Gminnych
Dożynki w Krościnie Wielkiej w stroju ludowym odwiedził
Starosta Małgorzata Matusiak na zdjęciu z Wicestarostą
Grzegorzem Terebunem, Burmistrzem Igorem
Bandrowiczem i Radną Gminy Prusice Julittą Jędryką

Nagrodą specjalną za wieniec dożynkowy, którą
stanowiło Wyróżnienie od Wicestarosty Powiatu
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna otrzymało
Sołectwo BORÓWEK wraz z nagrodą 200 zł.

ną Srogą oraz gośćmi – Posłem na Sejm RP
Pawłem Hreniakiem, Radnym Sejmiku Dolnośląskiego Tytusem Czartoryskim, Grzegorzem Terebunem Wicestarostą Powiatu
Trzebnickiego oraz Zbigniewem Ziomkiem.
Gratulacje! Jednocześnie wieniec, który
zajął 1 miejsce został zgłoszony do etapu
powiatowego konkursu na „Najładniejszy
wieniec dożynkowy 2021”.
W dożynkowy wieczór na scenie w Krościnie Wielkiej gościły dwie gwiazdy. W balladowo-rockowy klimat zaprosił publiczność

Tomek Kowal Kowalski wraz z zespołem.
Do tańca z kolei porwał niemal wszystkich
zespół Masters wykonując wiele rytmicznych utworów oraz hit pt. „Żono moja”!
Dożynki Gminy Prusice w Krościnie Wielkiej za nami! Był to wspaniały dzień pełen
spotkań i niezapomnianych wrażeń. Na
efekt końcowy złożyło się zaangażowanie,
współpraca, wiele pokonanych przeciwności i dobre serca wspaniałych ludzi! Serdecznie dziękujemy zarówno wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowania
i realizację Dożynek Gminy Prusice, jak również wszystkim uczestnikom za obecność
podczas Święta Plonów!

Podziękowania trafiły również do firmy AMBROŻY SP. z o.o.

Podziękowania wręczono dla Zakładu rolniczoprzemysłowego FARMUTIL HS S.A.

Gwiazda wieczoru Zespół Masters przyciągnął tłumy
do Krościny Wielkiej

Tegoroczne Dożynki Gminy Prusice wspierali lokalni przedsiębiorcy, którzy włączyli się poprzez
wsparcie finansowe bądź rzeczowe. Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość, wsparcie
i zaangażowanie. Na ich ręce trafiły podziękowania od Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanny Srogi, Radnego Henryka Migdała i Sołtysa Krzysztofa Radoty
• AMBROŻY SP. z o.o.
• Zakład rolniczo-przemysłowy
FARMUTIL HS S.A.
• Sławomir Zarentowicz
• Zakład Wodociągowy Związku
Gmin Bychowo
• Firma Usługowa Filunek z Chodlewka
• HUBBARD POLSKA sp z o.o. z Pawłowa
Trzebnickiego
• Przetwórnia Owoców i Warzyw
„JAKUB” Franciszek Płonka
• Tadeusz Pałys Zakład Przetwórstwa
Mięsnego

•
•
•
•
•
•
•
•

Firma GTHR
Krzysztof Bąk, Artur Bąk
Ferma Drobiu Henryk Rudnicki
Honorata Majda – Kozie Sery Honoraty
Magdalena Bojarun – Handmade by Oliminelli
Pałac Brzeźno
Piotr Adfeld
Adam Ladra – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Alek
• Piekarnia „Prusice”
• Weld Artist AS ze Żmigrodu
• Marcin Kurkowiak

nasze serwisy:

Podziękowania trafiły na ręce Pani Kierownik
Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo
Joanny Cybuch

W imieniu Pałacu Brzeźno podziękowania odebrał
Dyrektor Obiektu Przemysław Grzesiowski
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POD TRZEMA WIEŻAMI GRANIE
W PRUSICACH TO JUŻ TRADYCJA!

W niedzielę 21 listopada 2021 roku podczas Przeglądu Zespołów Ludowych
„Pod Trzema Wieżami Granie” w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu rozbrzmiała ludowa muzyka, a scena mieniła się w kolorach i barwach tradycyjnych strojów ludowych.
Na scenie wystąpiło siedem zespołów ludowych z naszymi lokalnymi perełkami na czele! Zagrali Strupinianie, Zespół Ludowy Trzy Dęby, Włościanie, Sąsiadeczki, Tacy Sami,
Kostomłocianie oraz Zbytowianki. Serdecznie dziękujemy za przyjazd, udział w przeglądzie i wspaniałe koncerty! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Statuetki pamiątkowe z Prusic wręczyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanna Sroga

Na scenie widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach stanęli oczywiście gospodarze ze swoim
nowym repertuarem – Zespół Ludowy Trzy Dęby z Borówka

Przegląd Zespołów Ludowych zgromadził liczną
publiczność

Burmistrz Igor Bandrowicz wyraził swoją radość, że w końcu powrócił do przerwie Przegląd Zespołów Ludowych
do Prusic, co dało się widzieć i słyszeć

Swój repertuar zaprezentował drugi zespół z terenu Gminy Prusice – Strupinianie
Jednym z pomysłodawców Przeglądu Zespołów
Ludowych „Pod Trzema Wieżami Granie” jest szef
kapeli Trzy Dęby z Borówka, Sołtys Borówka i Radny
Gminy Prusice Czesław Suchacki

Podziękowania zespołom ludowym wręczał Burmistrz
Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Z Dobroszyc do Prusic przyjechał Zespół
Sąsiadeczki

nasze serwisy:

Tacy Sami swoją radością i muzyką zachęcili zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy
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ŁĄCZY NAS SZACUNEK I MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY
11 listopada 2021 r. w Gminie Prusice obchodziliśmy 103. Rocznicę Święta Niepodległości rozpoczynając od złożenia symbolicznych wiązanek biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem przy Skwerze Niepodległości oraz występów
uczniów szkół podstawowych. Towarzyszył nam wspólnie odśpiewany Hymn
Polski, pieśni patriotyczne grane na akordeonie oraz skrzypcach, jak również
recytacja wierszy.
Uroczystym przemarszem uczestnicy obchodów przeszli do Kościoła pw. Św. Jakuba
w Prusicach, gdzie wysłuchali wspaniałego
koncertu Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Solistki Operetki Wrocławskiej Moniki
Gruszczyńskiej wraz z zespołem Musica Sacra przy opowieściach i zapowiedziach narratora - Ewy Miedzwieckiej. Po koncercie
zgromadzeni uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny sprawowanej przez
Księdza Artura Lecha, za odprawienie której
serdecznie dziękujemy.
Uroczystości podsumował Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz słowami: „Listopadowe obchody wyraźnie pokazały, że
łączy nas szacunek i miłość do Ojczyzny.
Dziękuję Mieszkańcom, Gościom, którzy
dołączyli do naszych obchodów m.in. Poseł
Michał Jaros, Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Radni Rady
Miejskiej w Prusicach, jak również nauczy-

Obchody 11. Listopada w Gminie Prusice rozpoczęto
pod pomnikiem przy Skwerze Niepodległości

cielom, uczniom, Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
i wszystkim zaangażowanym osobom za
przygotowanie i udział w uroczystościach.
Mocno wierzę w to, że Polska zawsze będzie
krajem wolnym i niepodległym!”.

W Kościele Św. Jakuba odbył się koncert Pieśni
Patriotycznych w wykonaniu Solistki Operetki Wrocławskiej
Moniki Gruszczyńskiej wraz z zespołem Musica Sacra

Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych wybitnych
pedagogów, od których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę i wzorce na
dalsze życie. Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów Szkół i placówek oświatowych. To także dzień,
w którym Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić ich ogromną pracę
i wielkie zaangażowanie w kształcenie, wychowanie, motywowanie do rozwoju oraz inspirującą pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki
dla kolejnych roczników.

Jeszcze raz wszystkim Państwu życzymy
wielu powodów do zawodowej satysfakcji
oraz pomyślności we wszystkim. Niech Wasi

AKTUALNOŚCI

„SZUKAŁEM WAS, A TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE”

KONCERT PAPIESKI W PRUSICACH

24 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach odbył się
Koncert Papieski, czyli słowno-muzyczna opowieść o życiu i pontyfikacie Papieża Polaka. Wystąpiła dla nas solistka operetki Monika Gruszczyńska wraz
z tenorem, Aleksandrem Kruczkiem przy artystycznej oprawie muzycznej zespołu Musica Sacra. Wspaniałe głosy, niezwykłe dźwięki, opowieści narratora i stworzony wyjątkowy nastrój wywołały wśród zgromadzonej publiczności liczne uśmiechy i łzy wzruszenia.
Koncert poprzedzony był wystąpieniem
uczniów gminnych Szkół Podstawowych,
którzy przekazali symboliczne światełka
z sentencjami Jana Pawła II na ręce zaproszonych gości – Wicestarosty Powiatu
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna, Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Tytusa Czartoryskiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Prusicach Zbigniewa Ziomka oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Prusicach Joanny Srogi. Była to też
kontynuacja projektu rozpoczętego w maju
z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Tradycyjnie symbolicznie złożono przez zgromadzonych
wiązanki z biało-czerwonych kwiatów, m.in. złożyli
Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie
z Posłem na Sejm RP Michałem Jarosem

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach 13 października mieliśmy zaszczyt
gościć przedstawicieli oświaty z terenu
Gminy Prusice na spotkaniu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Życzenia w imieniu
Burmistrza Gminy Prusice na ręce zgormadzonych gości przekazał Sekretarz Gminy
Prusice Wiktor Lubieniecki oraz Dyrektorzy
Gminnych Szkół Podstawowych. Dla uczestników spotkania wystąpił teatr improwizacji
IMPROKRACJA ze wspaniałym spektaklem
„Krótkie Formy” rozbawiając całą salę.
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Uczniowie kształcąc się, realizują myśl Cycerona: „Nie wystarczy zdobywać mądrość,
trzeba jeszcze z niej korzystać”.

Przedstawiciele oświaty z terenu Gminy Prusice wzięli
udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej

nasze serwisy:
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Na prusickiej scenie wystąpiła solistka operetki
Monika Gruszczyńska wraz z tenorem, Aleksandrem
Kruczkiem przy artystycznej oprawie muzycznej
zespołu Musica Sacra

Podczas koncertu papieskiego wystąpili
uczniowie gminnych szkół

Cieszymy się, że tym razem mogliśmy razem z Mieszkańcami cieszyć się wzajemnie
swoją obecnością i wspólnym śpiewem ulubionych pieśni Papieża Polaka.

Symboliczne światełko z sentencjami Jana Pawła II
zostało przekazane m.in. na ręce Wicestarosty Powiatu
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna

„ZATRZYMAJ SIĘ. TO PRZEMIJANIE MA SENS.”
WIECZÓR POEZJI REFLEKSYJNEJ

Słowa św. Jana Pawła II stały się mottem Wieczoru Poezji Refleksyjnej, który
odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach 4 listopada 2021
roku. Uczniowie klasy 5c ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Prusicach oraz ich Rodzice recytowali wiersze o tematyce jesieni i przemijania. Było to piękne i serdeczne spotkanie trzech pokoleń.
Utalentowane muzycznie uczennice Nina,
Marysia i Oliwia zaśpiewały wzruszające
piosenki. Wśród jesiennych liści i płonących
świec wybrzmiały wiersze m. in. Jana Twardowskiego, K. K. Baczyńskiego, Leopolda
Staffa, M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej.
Do recytacji włączyli się także Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach Robert Kawalec, nauczycielki, Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu

Wielopokoleniowe spotkanie z poezją i muzyką
o jesieni i przemijaniu

w Prusicach Joanna Sroga oraz inni zaproszeni goście. Spotkanie poprowadziły Panie
Wioletta Drząszcz i Ewelina Skrzypiec.
Spotkanie podsumował Burmistrz Gminy
Prusice Igor Bandrowicz dziękując organizatorom i uczestnikom za występy wyrażając jednocześnie nadzieję na kolejne spotkania z poezją.

Burmistrz Igor Bandrowicz w podsumowaniu wyraził
słowa uznania za ciekawy pomysł licząc na kolejne
spotkania i wieczory refleksyjne dla pokoleń
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KULTURALNO-SPORTOWA OFERTA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRUSICE

Grudzień w kulturze w Gminie Prusice to zazwyczaj intensywny czas. Tak jest również
i w tym roku. Miesiąc rozpoczęliśmy od Gali Wolontariatu oraz wyróżnienia osób w Plebiscycie „Wolontariusz Roku 2020”, których zaangażowanie, bezinteresowne działania
i dobre serce zostało dostrzeżone.
Grudzień to również sezon świąteczny i Mikołajkowy, który rozpoczął się od Charytatywnego Mikołajkowego Maratonu Tańca,
czyli kontynuacji akcji „Wygrać życie” dla
Bartusia, małego Mieszkańca Gminy Prusice. Zebrane środki zostały przekazane
Bartusiowi na dalszą rehabilitację i leczenie. Trzy grudniowe piątki to czas tworzenia
dekoracji choinkowych podczas Warsztatów Świątecznych. Kumulacją imprez świątecznych była niedziela 12 grudnia, gdzie na
Prusickim Rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, Gminne Mikołajki oraz miał
miejsce X. Bieg w Poszukiwaniu Świętego
Mikołaja.
Oprócz świątecznych i mikołajkowych wydarzeń zachęcamy do udziału w pozostałych kulturalnych propozycjach. W każdy
pierwszy piątek miesiąca odbywają się
spotkania Kreatywnego Teatru dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Udział jest bezpłatny. Z myślą o reaktywacji chóru VOX DOMINI
wznowiliśmy spotkania – warsztaty muzyczne, podczas których pod okiem profesjonalnej solistki opery odświeżamy repertuar i przygotowujemy się do występów.
Ciekawą propozycją są również warsztaty
dla dzieci z Lego-Robotyki budujące kreatywność, w trakcie których uczestnicy
konstruują i programują roboty z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO poznając
zagadnienia z matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki dając im mnóstwo radości
i satysfakcji.

Rozpoczynamy również przygotowania do
grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sztab Prusice #6639, który ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu zachęca do współpracy wolontariuszy oraz darczyńców. W styczniu podczas 30. Finału WOŚP zagramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci. Dołączajcie do
nas! Siema!
4 grudnia odbyła się I kolejka X edycji Ligi
Halowej, która potrwa aż do końca stycznia. Do udziału zgłosiło się 9 drużyn, które
podczas 9 spotkań będą walczyć o Puchar
Burmistrza Gminy Prusice. Trzymamy mocno kciuki!
Zachęcamy do śledzenia kulturalno-sportowej oferty Gminy Prusice na stronie internetowej prusice.pl oraz w mediach społecznościowych.

Podczas listopadowych zajęć kreatywnego teatru
uczestnicy odwiedzili Muzeum Bombki w Miliczu

Warsztaty teatralne odbyły się również we Wrocławiu
na Ostrowie Tumskim

14 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie
z poezją – „Grudzień pachnie nadzieją na
cud. Dobry wieczór poezji.” Kontynuujemy
cykl spotkań z poezją i literaturą, aby w odpowiednim nastroju wysłuchać recytacji
i śpiewu. Zachęcamy serdecznie do wspólnego wysłuchania wyjątkowych utworów
i chwili odprężenia w kolejnych miesiącach.
Zachęcamy również do skorzystania z oferty Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego,
gdzie zawsze zarówno dzieci jak i dorośli,
znajdą coś dla siebie. W związku z płynną
sytuacją epidemiologiczną i wprowadzanymi obostrzeniami prosimy o ich przestrzeganie i odpowiedzialne zachowanie.

W ramach zajęć Kreatywnego Teatru uczestnicy warsztatów odwiedzili Rydzynę

nasze serwisy:

Sporym zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla dzieci z Lego-Robotyki

Uczestnicy w trakcie zajęć konstruują i programują roboty z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO
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POMAGANIE ZMIENIA ŚWIAT NA LEPSZE
Każdy gest, nawet najdrobniejszy może zmienić czyjś świat. Pomoc jednej osobie nie zmieni
całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.
5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się na rzecz innych
ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia.
Z tej okazji w Gminie Prusice został ogłoszony Plebiscyt „Wolontariusz Roku 2020”,
którego wyniki zostały ogłoszone na piątkowej Gali Wolontariatu w dniu 3 grudnia
2021 roku.
Głównym celem plebiscytu, który będziemy
powtarzać co roku jest wyróżnienie i docenienie osób podejmujących wolontariacką
aktywność na rzecz społeczności lokalnej,
na terenie Gminy Prusice. Jak również zaprezentowanie różnych form pracy wolontariackiej, promocja i wzmocnienie postaw
społecznych czy podziękowanie wolontariuszom za ich dotychczasowe zaangażowanie i pracę.
Patronat honorowy nad Plebiscytem objęli:
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz,
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun oraz Komendant 502 Szczepu
Harcerskiego “Brzask” Paweł Łukaszewski.
Gala Wolontariatu rozpoczęła się od części
artystycznej przygotowanej przez Zuchów
oraz powitania zaproszonych i zgromadzonych gości, którą prowadzili Pani Mirosława
Sobków i Pan Paweł Spigiel reprezentujący
502 Szczep Harcerski „Brzask”.
W trzech kategoriach organizacje pozarządowe, sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe, osoby fizyczne korzystające
z pomocy/wsparcia wolontariuszy mogli
zgłaszać i nominować kandydatów w Plebiscycie.
Oceny zgłoszeń dokonała Kapituła w składzie: Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanna Sroga,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach
Robert Kawalec, Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Piotrowicach Mariusz Kiepul, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej
Andrzej Grzegorzewicz oraz Komendant
502 Szczepu Harcerskiego „Brzask” Paweł
Łukaszewski.
Wolontariat Rodzinny i na rzecz Seniorów
Kategoria pierwsza ma na celu docenienie
osób, które pomagają w życiu codziennym
seniorom, sprawiają, żeby jak najmniej czuli się samotni. A także o tych, którzy dbają
o wsparcie dla rodziców, by pomóc im budować właściwe wzorce dla swoich dzieci lub
włączają się dla nich w pomoc materialną.
Nominowani kandydaci to: Pani Beata
Duda, Pani Katarzyna Nowak, Pani Angelika Oświęcimska, Pani Marta Ślusarczyńska
oraz Pani Mirosława Szymczyszyn. Wyniki
ogłosił Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wyczytując nazwisko laureatki,
którą została Pani BEATA DUDA.

rzecz społeczności lokalnej oraz globalnej.
Dzięki tym działaniom pielęgnują nasze
wartości oraz uczą współpracy.
Zgłoszeni kandydaci to: Pani Emilia Lempart, Pani Anna Puknel, Pani Ewelina Spigiel
oraz Pan Tomasz Szydełko. Wyniki ogłosił Komendant 502 Szczepu Harcerskiego
Brzask Pan Paweł Łukaszewski wręczając
nagrodę Pani EWELINIE SPIGIEL.
Wolontariat Społeczny
Trzecia kategoria ma na celu docenienie
osób, które na co dzień pracują w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach. Swym
działaniem nie tylko integrują swój rejon, ale również uczą właściwych postaw
i wzorców obywatelskich.
Nominowano Panią Aleksandrę Pietrasz
i Pana Daniela Półrolniczaka, Pana Kamila
Grzesiaka, Panią Natalię Wilk oraz Panią
Joannę Noga. Nagrodę w tej kategorii wręczyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Prusicach - Joanna Sroga. Laureatką kategorii Wolontariat Społeczny została Pani JOANNA NOGA.

Wolontariat Szkolny
Kategoria druga ma na celu docenienie nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy podejmują się wielu ciekawych inicjatywach na
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
Joanna Sroga wręczyłą nagrody i dyplomy w kategorii
Wolontariat Szkolny, gdzie zwyciężyła Joanna Noga

Warsztaty gry na bębnach afrykańskich

W kategorii Wolontariat Szkolny zwyciężyła
Pani Ewelina Spigiel, a nagrody wręczył wszystkim
nominowanym Komendant 502 Szczepu Harcerskiego
Brzask Pan Paweł Łukaszewski

Nagrody i dyplomy w kategorii Wolontariat Rodzinny i na rzecz Seniorów wręczył Burmistrz Igor Bandrowicz.
Zwyciężczynią okazała się Pani Beata Duda

nasze serwisy:

Organizatorzy Gali Wolontariatu przygotowali niespodziankę dla wszystkich uczestników. Zgromadzeni na sali goście i laureaci
plebiscytu wzięli udział w warsztatach gry
na bębnach afrykańskich. Muzycy z zespołu
Foliba Pan Darek Mikłasz i Pan Łukasz Dembiński przybliżyli sztukę gry na bębnach
afrykańskich jako narzędzie do wzajemnej
współpracy.
Warsztaty pokazały, że współpraca oznacza
dwie litery MY. Tylko we wspólnym działaniu
przekroczymy granice, tak samo jak przy
graniu razem na instrumentach uczestnicy
stali się orkiestrą, tak w codziennym życiu
współpracując ze sobą osiągniemy wiele.

Muzycy z zespołu Foliba Pan Darek Mikłasz
i Pan Łukasz Dembiński przybliżyli sztukę gry
na bębnach afrykańskich

Nagroda specjalna za pracę na rzecz zwierząt
To jednak nie był koniec wrażeń. Kapituła
Plebiscytu postanowiła przyznać nagrodę
specjalną za całokształt swojej pracy dla
Pani Aleksandry Pietrasz i Pana Daniela
Półrolniczaka za pracę na rzecz Stowarzyszenia „Prusickie Serce dla Zwierząt”. Nagrodę dla laureatów w imieniu Wicestarosty
Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna
wręczyli Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Trzebnicy - Przewodniczący Rady
Powiatu Trzebnickiego Pan Robert Adach
oraz Pani Dorota Olszańska.
Wszystkim nominowanym i laureatom
serdecznie gratulujemy, dziękując jednocześnie za ich działania, zaangażowanie
i pracę. Dziękujemy również osobom, które
przysłały zgłoszenia i zauważają bezinteresowne dobro. Wszyscy Państwo macie
wielkie serca! Do zobaczenia za rok!

Nagroda specjalna od Wicestarosty Powiatu
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna trafiła do Pani
Aleksandry Pietrasz i Pana Daniela Półrolniczaka,
a przekazali ją Przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy - Przewodniczący Rady
Powiatu Trzebnickiego Pan Robert Adach oraz Pani
Dorota Olszańska.

Uczestnicy gali chętnie uczyli się współpracy przy pomocy bębnów
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ZACZAROWANA KRAINA – GMINA PRUSICE

Mikołajki w Gminie Prusice to kolejna tradycja. Od samego rana na Prusickim Rynku ustawiały się stoiska uczestniczące w Jarmarku
Bożonarodzeniowym, biegacze rozgrzewali się do poszukiwań Mikołaja, a dzieci odbierały prezenty w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Prusicach!
W piękną, grudniową, mroźną niedzielę,
12 grudnia 2021 roku do Prusic przyjechał
nie jeden, a kilku Mikołajów! Przywieźli oni
najmłodszym Mieszkańcom prezenty i rozdawali je dzieciom w Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach. Na zakończenie z zebranych kuponów Mikołaj wylosował nagrody specjalne
przekazane przez Organizatorów i Partnerów wydarzenia: Burmistrza Gminy Prusice
Igora Bandrowicza, Wicestarostę Powiatu
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna, Sołtys Prusic Marzenę Szustak czy Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joannę Srogę. Nagrody ufundowali
również Radni Rady Miejskiej w Prusicach:
Zbigniew Ziomek, Artur Bagiński, Józef
Gruchała, Kamil Szydełko, Janusz Łesak,
Dorota Olszańska, Czesław Suchacki, Henryk Migdał, Julitta Jędryka, Wiesław Gryz
i Wacław Bienias.
Niezawodnym wsparciem byli również
Sponsorzy i Darczyńcy, którzy wsparli mikołajkowe wydarzenia: Green Road Polska

Sp. z o.o., Ambroży Spółka z o.o., Zakład
Rolniczo-Przemysłowy Farmutil, Zakład
Wodociągowy Związku Gmin Bychowo, Firma Tarczyński S.A., Andrzej Koryciak Piekarnia Prusice. Gorąco dziękujemy!
Oprócz prezentów w programie Gminnych
Mikołajek znalazły się ciekawe atrakcje:
zabawy i animacje, tańce ze Śnieżynkami,
Elfami i Mikołajami, dekorowanie pierniczków, malowanie twarzy, edukacyjno-profilaktyczne zabawy gokartem i alkogoglami
oraz przedstawienie teatralne „Zaczarowana Kraina Lodu”, podczas którego dzieci
wspólnie pomagały Mikołajowi rozwiązać
problemy Księżniczki Elzy. To był doskonale spędzony czas, dziękujemy za obecność
i setki uśmiechów!
Od południa Prusicki Rynek przyciągał spojrzenia przejezdnych i przechodniów. Pojawiły się stoiska z m.in. pachnącymi wędlinami,
świeżym i chrupiącym chlebem, grzańcem,
kozimi serami, słodkimi ciastami czy świątecznymi ozdobami i zabawkami. Na jednym

Przedstawienie teatralne „Zaczarowana Kraina Lodu”,
podczas którego dzieci wspólnie pomagały Mikołajowi
rozwiązać problemy Księżniczki Elzy

Na dzieci czekały paczki od Mikołaja

ze stoisk można było wesprzeć rehabilitację
i leczenie Bartusia w ramach akcji „Wygrać
życie” kupując ciasto lub los w loterii.
Najmłodsi byli również zaproszeni przez Miłośników Motoryzacji do przejażdżki Fiatem
126p oraz motorami w zamian za dobrowolne wsparcie Stowarzyszenia „Prusickie Serce dla Zwierząt”.
Nie zabrakło części sportowej. O 14:00 spod
Prusickiego Centrum Fitness wystartował
10. Bieg w Poszukiwaniu Św. Mikołaja. Pomimo mrozu, śnieżnej i zimowej atmosfery ponad 350 osób przebiegło trasę 5 km
z nadzieją znalezienia Mikołaja. Jednak jak
co roku spryciarz znów przechytrzył wszystkich nie dając się dogonić!
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział,
pozytywną energię, zaangażowanie i współpracę podczas organizacji oraz realizacji
mikołajkowych wydarzeń! Do zobaczenia za
rok, ho, ho, ho!

Dzieci chętnie odbierały prezenty od Mikołaja

Mikołaj nie tylko rozdawał prezenty,
ale doskonale bawił się z najmłodszymi

Mikołaja odwiedził Burmistrz Igor Bandrowicz i zamiast prezentu zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie
– od lewej Mikołaj – Radny Henryk Migdał, Radny Kamil Szydełko, Elfik – Radna Julitta Jędryka, Dyrektor GOKiS
Joanna Sroga, Sołtys Prusic Marzena Szustak, Radny Artur Bagiński oraz Mikołaj Radny Czesław Suchacki

Nie jeden prezent… tylko dwa, czyli wygrana w losowaniu

Zabawy z animatorkami

nasze serwisy:

Na Jarmarku na stoiskach czekały pyszności,
które przyciągały swym zapachem

Na jednym ze stoisk trwała zbiórka dla Bartusia

Tym razem Mikołaj do Prusic nie przyleciał na saniach,
tylko na motorze, aby móc uciekać przed biegaczami
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10. JUBILEUSZOWA EDYCJA

NARODOWEGO CZYTANIA

NAJLEPSZA „NOC W BIBLIOTECE”?
OCZYWIŚCIE TYLKO W PRUSICACH!

4 września 2021 roku odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, jest to akcja spo- „Noc Bibliotek” to cykliczne święto biblioteki i czytelników, które w niekonwencjonalny
łeczna propagująca znajomość literatury polskiej.
sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotecznych. Tegorocznej akcji przyświeLekturą tegorocznej, jubileuszowej edy- bie biblioteki, uczestniczyli mieszkańcy cało hasło „Czytanie wzmacnia”, gdyż książki wzmacniają wyobraźnię, wiedzę, relacje
cji był dramat „Moralność pani Dulskiej” naszej gminy, członkowie Dyskusyjnego i wrażliwość na drugiego człowieka.
autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Ten wyrazisty w swoim przesłaniu utwór, pełen
komizmu i obserwacji obyczajowych, to
ponadczasowy obraz ludzkich wad, piętnujący obłudę i zakłamanie.

Klubu Książki a także młodzież ze szkoły podstawowej w Prusicach. Udało się
przytoczyć wiele zabawnych fragmentów
dzieła Zapolskiej, okazało się, że humor
w nim zawarty bawi mimo upływu lat.

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna „Multiteka” aktywnie włączyła się
w akcję. We wspólnym czytaniu, w siedzi-

Z dystansem i sporą dawką humoru- tak
można podsumować to literackie spotkanie.

W Narodowe Czytanie chętnie włączyła się młodzież
Szkoły Podstawowej w Prusicach

Mieszkańcy zaprezentowali swoje ulubione fragmenty
z dramatu „Moralność pani Dulskiej”

MARIA PASZYŃSKA

W ODWIEDZINACH W PRUSICACH

Spotkania autorskie potrzebne są zarówno czytelnikom, jak i pisarzom. Są jedną z form
popularyzacji literatury, dają możliwość bezpośredniej rozmowy twórcy z czytelnikiem.
7 września 2021 roku, przy współpracy
z Aglomeracją Wrocławską w Gminnej
Bibliotece Publicznej „Multitece” odbyło się spotkanie z Marią Paszyńską.
Pisarka, felietonistka, varsawianistka
i orientalistka specjalizuje się w powieści historycznej, w jej dorobku znajdziemy m.in. bestselerowe serie „Wiatr ze
wschodu” i „Owoc granatu”.

muje ogromną dawkę emocji na tle faktów historycznych.

Maria Paszyńska w swoich powieściach
skupia się nie tylko na realiach historycznych, lecz także na wnikaniu w psychikę
bohaterów, dzięki czemu czytelnik otrzy-

bowości i wiedzy Gościa, zachęcamy do
sięgnięcia po powieści Marii Paszyńskiej, duży ich wybór znaleźć można
w Multitece.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej,
kameralnej atmosferze. Internet nie zastąpi żywego kontaktu z pisarzem, rozmowy, możliwości wzięcia autografu, dlatego warto korzystać z takich wydarzeń.

8 października 2021 roku, w piątkowy
wieczór, wnętrza Gminnej Biblioteki Publicznej „Multiteki” wypełniły się dziecięcym gwarem. Tę wyjątkową noc w murach biblioteki spędziło 23 dzieci. Widać
było, że jest to dla nich wielka przygoda.
Noc poza domem, a do tego pośród takiego ogromu książek wzbudzała emocje. Tematem przewodnim wieczoru
były przygody Harrego Pottera, jednego
z najpopularniejszych bohaterów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Noc
pełna zabaw, quizów, gier i konkursów
upłynęła w magicznej atmosferze.
Wydarzenia tego typu są znakomitą okazją do integracji i zabawy literaturą. Ożywiają bibliotekę i nadają jej inne - mniej
poważne oblicze.

Tematem przewodnim nocy w bibliotece były przygody
Harrego Pottera

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyła
w przygotowanych dla nich atrakcjach

KIERMASZ

TANIEJ KSIĄŻKI

Gminna Biblioteka Publiczna „Multiteka”
zaprasza na Kiermasz Taniej Książki, będący wyjątkową okazją do nabycia książek,
w atrakcyjnej cenie. W ofercie poradniki,
wiele ciekawych tytułów dla dzieci, bajki,
łamigłówki, książki o tematyce świątecznej, które świetnie sprawdzą się jako prezent. Kiermasz trwa do połowy stycznia,
w godzinach pracy biblioteki.

NA CZYTELNIKÓW CZEKAJĄ NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Zbiory współczesnej biblioteki powinny mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych książek. Biblioteka oferuje czytelnikom dużo pozycji do „poczytania”
a wśród nich: powieści obyczajowe, historyczne, kryminalne czy biograficzne. Dalsze losy
Pozostając pod dużym wrażeniem oso- znanych już bohaterów, nowe propozycje cenionych pisarzy, a także debiuty autorskie.

Na spotkanie autorskie z Marią Paszyńską przybyli zainteresowani czytelnicy

nasze serwisy:

Znajdziemy m.in. książki Katarzyny Puzyńskiej, Remigiusza Mroza, Wojciecha
Chmielarza, Katarzyny Michalak, Iny Lorentz, Magdaleny Majcher.
Pojawiły się również nowości książkowe
dla młodzieży i dzieci starszych, a wśród
nich powieści przygodowe, fantastyczne,
bajki z ulubionymi bohaterami. Pięknie zilustrowane edukacyjne pozycje o tematyce podróżniczej, kulinarnej i przygodowej.
Multiteka nie zapomina również o najmłodszych czytelnikach i poleca im
książki interaktywne, przesuwanki, dotykanki, które można czytać a zarazem się
nimi bawić. Książeczki zachęcają by je
dotykać, pokazywać paluszkiem, dogłębnie poznawać i przygotowywać się do bycia samodzielnym czytelnikiem.

Zbiory zgromadzone przez bibliotekę powinny usatysfakcjonować najbardziej wymagającego czytelnika.
Nowości można przeglądać i wyszukiwać
w katalogu on-line. Link do katalogu znajduje się na stronie Facebooka Multiteki.

Każdy znajdzie coś dla siebie w prusickiej Bibliotece
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ŚWIĘTOWALI DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Praca, którą wykonuje pracownik socjalny, to coś więcej niż zawód. To trudna misja, poświęcenie, niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
Taką właśnie misje wykonują każdego dnia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”. Tak można określić pracowników socjalnych, którzy
swoje święto mieli 21 listopada 2021 roku. Z
tej okazji w poniedziałek 22 listopada 2021
roku Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prusicach Zbigniew Ziomek spotkali się
z Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach Joanną Wiraszką i pracownicami GOPSu, aby podziękować im za
codzienną pracę na rzecz osób najbardziej
potrzebujących.
- Wasz zawód wymaga nie tylko fachowej
wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak
ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, a często
wręcz kryzysowej – mówił włodarz gminy,
dodając: - To właśnie Państwo – pracownicy socjalni dajecie nadzieję na godne życie

i pomagacie dostrzec sens codziennych
zmagań z trudnościami i przeciwnościami
losu. Życzę Państwu dalszej wytrwałości
w codziennej pracy. Oby przynosiła Wam
ona nie tylko satysfakcję, ale także szacunek
i uznanie lokalnej społeczności, na które
w pełni zasługujecie.

Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prusicach świętowały Dzień Pracownika Socjalnego

OBCHODY DNIA SENIORA

We wtorek 16 listopada 2021 roku w Senior
Wigor w Prusicach Seniorzy świętowali Ogólnopolski Dzień Seniora, w którym
uczestniczyli Wicestarosta Grzegorz Terebun, Dyrektor GOPS Joanna Wiraszka wraz
z Pracownikami, Dyrektor GOKiS Joanna
Sroga, Dyrektor Multiteki Monika Stankiewicz, Sołtys Prusic Marzena Szustak.
Wszystkim Seniorom życzymy długich lat
życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji
oraz spełnienia wszystkich marzeń, a także
dalekich podróży w nieznane. Niech jesień
życia będzie dla Was najlepszym czasem do
spełnienia rzeczy niespełnionych.
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WEEKEND CUDÓW
W PRUSICACH

Przez cały weekend od 10 do 12 grudnia
2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
Multiteka w Prusicach miał miejsce Wielki
Finał Szlachetnej Paczki, gdzie darczyńcy
zostawiali dary dla najbardziej potrzebujących rodzin z całego Powiatu Trzebnickiego. To był naprawdę weekend cudów.

Darczyńcy zostawiali dary dla rodzin z całego
Powiatu Trzebnickiego w Bibliotece w Prusicach

WARSZTATY FLORYSTYCZNE W KOPASZYNIE

W ramach zadania pn. „Fol-Flor aktywizacja i integracja florystyczno-historyczna”
mającego na celu organizację warsztatów
florystycznych, ręcznego robienia ozdób,
szydełkowania oraz zakupu strojów historyczno-reprezentacyjnych w październiku
w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaszyn odbyły się warsztaty florystyczne.
W trakcie warsztatów przedstawiciele wsi
Kopaszyn zaprezentowali możliwości wykorzystywania darów natury. Uczestnicy
mieli okazję uruchomić swoją wyobraźnię
i za pomocą roślin, kwiatów i innych florystycznych materiałów stworzyć własną,
niepowtarzalną kompozycję – dopasowaną
do pory roku i okolicznościowych świąt.
Zdobyte podczas warsztatów umiejętności
uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas tworzenia kompozycji we własnych
domach.

Uczestnicy warsztatów uczyli się tworzenia
niepowtarzalnych kompozycji

Zadanie zostało sfinansowane w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego”, na
które dotację pozyskało Stowarzyszenie
RoweLove Prusice.

Zaproszeni goście złożyli Seniorom najlepsze życzenia
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Seniorzy w Senior Wigor w Prusicach świętowali

UCZ, POZNAWAJ I TWÓRZ WARSZTATY POKOLENIOWE

Kierownik GOPS Joanna Wiraszka wraz z liderem projektu Danutą Roman w dniu 21 października 2021 roku w biurze LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich podpisały Umowę w ramach programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Grant w wysokości 3000 zł jest
przeznaczony na realizację projektu „Ucz, poznawaj i twórz - warsztaty pokoleniowe”.
Głównym celem projektu jest chęć pobudzenia mieszkańców do współdziałania
do wyznaczenia sobie celów do dążenia
w określonym kierunku. Projekt zakłada
przekazanie umiejętności, doświadczenia, wiedzy oraz talentów. Ma za zadanie
pobudzić wyobraźnię seniorów, młodzieży
i dzieci zaproszonych do udziału w projekcie. Podczas działań realizujących projekt
uczestnicy będą tworzyć niepowtarzalne
rzeczy, przetwarzać i przekształcać materiały wtórne, aby tworzyć ozdoby i dekoracje. Warsztaty pokoleniowe mają uczyć,

tworzyć i poznawać techniki oraz możliwości wykorzystania surowców wtórnych,

nasze serwisy:

Pierwsze warsztaty były nauką wykorzystania
niepotrzebnych gazet i makulatury

Na drugich zajęciach uczestnicy szydełkowali

chroniąc tym samym środowisko naturalne.
Na przełomie listopada i grudnia w Senior
Wigor został przeprowadzony cykl czterech warsztatów. Podczas pierwszych
warsztatów uczestnicy uczyli się jak można spożytkować makulaturę, zwłaszcza
niepotrzebne gazety i stworzyć z wikliny
papierowej unikatowe, niepowtarzalne dekoracje np. koszyczki, osłonki doniczkowe,
szkatułki itp. Drugie zajęcia to warsztaty
z szydełkowania, zaś kolejne warsztaty
były poświęcone stroikom świątecznym.
Na ostatnich warsztatach uczestnicy tworzyli kartki bożonarodzeniowe.

Warsztat trzeci był poświęcony przygotowaniu
stroików świątecznych

Na czwartych zajęciach pokoleniowych wykonywano
przepiękne kartki świąteczne
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE W PRUSICACH

ZOSTALI PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI

Piątek 22 października 2021 roku to ważna data dla pierwszaków ze Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach. Najmłodsi długo czekali na ten dzień, aby zostać
„oficjalnie” uczniami szkoły, złożyć uroczyste ślubowanie, a także zostać pasowanym na
ucznia. W uroczystości wziął udział Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Anną Radotą
z Urzędu Miejskiego w Prusicach, odpowiedzialną za oświatę w naszej gminie.

W czwartek 28 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Strupinie odbyło się
długo oczekiwane Ślubowanie i Pasowanie na uczniów dzieci z klasy I. W uroczystości
uczestniczył Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki, Anna Radota z Urzędu Miejskiego w Prusicach zajmująca się oświatą w naszej gminie, a także rodzice najmłodszych
uczniów.

Najmłodsi uczniowie zanim zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności
szkolnej musiały zaprezentować przed
zgromadzonymi gośćmi, nauczycielami i rodzicami co od września zdążyły
się nauczyć. Gotowi, odświętnie ubrani
i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem
uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie
odpowiedzi na szereg bardzo ważnych
pytań.

wania kolorowym ołówkiem dokonali
osobiście Burmistrz Gminy Prusice Igor
Bandrowicz oraz Dyrektor Szkoły Robert
Kawalec. Za scenariusz i realizację uroczystości odpowiadały panie: Ewa Steliga,
Karolina Tomaszek i Kamila Lichtarska.

Zanim nastąpił długo oczekiwany moment uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany wspólnie
z wychowawczynią Panią Iwoną Kiepul,
w którym przedstawili swoje zdolności
recytatorskie oraz muzyczne.

Wisienką na torcie okazała się zatańczona Belgijka w wykonaniu pierwszoklasistów. Do wspólnej zabawy dzieci zaprosiły także panią wicedyrektor Małgorzatę
Syrnyk - Żuk. Taniec dostarczył wszystkim wiele radości i udowodnił, że uroczystość Ślubowania to moment również
bardzo radosny.

Doniosłym momentem uroczystości było
samo Ślubowanie, które wzbudziło wiele
emocji, w jego trakcie uczniowie z wielką powagą ślubowali, że będą przynosić
chlubę rodzicom, nauczycielom, szkole
i ojczyźnie, że będą dobrymi kolegami
i pilnymi uczniami.

Wreszcie nadeszła najważniejsza chwila – pierwszaki z wyciągniętymi w stronę
sztandaru prawymi rękami powtarzały
słowa uroczystej przysięgi. Aktu paso-

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystego ślubowania

Piękną niespodziankę swoim młodszym
kolegom sprawili uczniowie klas II i III,
których przedstawiciele wręczyli pierwszoklasistom własnoręcznie wykonane
zakładki.

W uroczystości pasowania na pierwszoklasistę
uczestniczył Sekretarz Wiktor Lubieniecki

Pierwszoklasiści zostali „oficjalnie” uczniami szkoły,
poprzez pasowanie kolorowym ołówkiem przez
Burmistrza Igora Bandrowicza

MŁODZIEŻOWE FORUM POWIATU TRZEBNICKIEGO
Radość najmłodszych ze złożonego ślubowania

NOWE ZABAWKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie
z Dyrektorem Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach
Robertem Kawalcem oraz Wicedyrektor
Małgorzatą Syrnyk-Żuk i pracownikiem
Urzędu Miejskiego ds. oświaty Anną Radotą przekazał wychowawcom oddziałów przedszkolnych i przedszkolakom
zabawki.

W GMINIE PRUSICE

Podczas odbywającego się I Młodzieżowego Forum Powiatu Trzebnickiego zorganizowanego z inicjatywy Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Prusicach Burmistrz Igor Bandrowicz miał przyjemność wziąć udział w panelu
dyskusyjnym „Głos młodzieży w lokalnym samorządzie” wspólnie z Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Trzebnickiego Robertem Adachem.
W dyskusji z młodymi ludźmi dowiedzieliśmy się jak są bardzo merytoryczni, aktywni, ambitni i chętni do działania, mają
wiele kreatywnych pomysłów i energii na
ich realizowanie.

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Dyrektorem
Robertem Kawalcem, Wicedyrektor Małgorzatą
Syrnyk–Żuk oraz Anną Radotą z UM w Prusicach
wręczyli najmłodszym nowe zestawy do zabawy

Przedszkolaki otrzymały nowe zabawki

Największym przeżyciem dla dzieci był
moment pasowania, którego dokonał
Dyrektor Szkoły Pan Mariusz Kiepul. Tym
samym pierwszaki zostały włączone do
społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Dodatkowym
potwierdzeniem było wręczenie pierwszoklasistom pamiątkowych dyplomów
oraz prezentów przygotowanych przez
rodziców oraz uczniów ze szkoły.

Radość i bezpieczeństwo najmłodszych jest najważniejsze. Do placówki
w Prusicach obecnie uczęszcza ponad
150 przedszkolaków. Nowe zestawy zabawek wzbogacą i uzupełnią kąciki tematyczne oraz umilą czas spędzony
w przedszkolu.

nasze serwisy:

- Chcą współpracować z nami samorządowcami i wspólnie realizować ciekawe
Młodzi ludzie mają wiele ciekawych i kreatywnych
pomysłów do działania

Burmistrz Igor Bandrowicz uczestniczył w panelu
dyskusyjnym „Głos młodzieży w lokalnym samorządzie”

działania. Bardzo cieszę się, że tak wielu ludzi młodych wzięło aktywny udział
w tym wyjątkowym wydarzeniu – podkreśla włodarz Gminy Prusice dodając:
- W tym miejscu zachęcam młodzież do
mówienia o swoich pomysłach, planach
i ciekawych projektach, ABYŚMY MOGLI
WSPÓLNIE JE REALIZOWAĆ
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PRUSICE TAŃCZYŁY DLA BARTUSIA!

Mikołaj do Prusic przyjechał już 4 grudnia! W sobotnich godzinach południowych odbył
się Charytatywny Mikołajkowy Maraton Tańca. Do udziału w tym sportowo-tanecznym
wydarzeniu zapraszaliśmy osoby lubiące ruch, taniec i muzykę, chcące aktywnie spędzić
wolny czas, a jednocześnie pomóc! Maraton miał charakter charytatywny, dzięki kontynuacji akcji „Wygrać życie dla Bartusia” małego Mieszkańca Gminy Prusice. Wnosząc
opłatę startową każdy uczestnik dołożył przysłowiową cegiełkę do dalszego leczenia
i rehabilitacji chłopca.

Prusice tańczyły dla Bartusia!

Jakiś czas temu Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Prusicach zorganizował akcję
charytatywną dla chłopca z terenu Gminy
Prusice z chorobą genetyczną MPS typ
3 Sanfilippo. Z racji tego, że prowadzimy
zajęcia taneczne w Prusickim Centrum
Fitness zaproponowaliśmy układ taneczny i zapraszaliśmy kolejne grupy do jego
powtórzenia. Maraton w pewnym stopniu był kontynuacją akcji, tutaj również
powtórzyliśmy kroki układu i je wspólnie
zatańczyliśmy!
Maraton składał się z dwóch bloków treningowych, podczas których przy dźwiękach energicznej muzyki powtarzaliśmy
podstawowe kroki tańców latynoamerykańskich - bachata, salsa, merengue czy
samba!
Pomysłodawca spotkania to współpracujący z nami na co dzień instruktor tańca
Pan Marek Hajduk, który prowadzi zajęcia
taneczne w Prusickim Centrum Fitness
dla dzieci i dorosłych – Dance Kids i Latino Dance. Ogromnie cieszy nas kolejna
wspólnie zrealizowana inicjatywa!

Przez cały ten czas był z nami Bartuś, pełen energii, wesoły chłopiec wraz z siostrą i rodzicami. Wniósł dużo uśmiechu
i pozytywnych emocji biegając pomiędzy
uczestnikami maratonu i rozdając cukierki. Życząc wytrwałości trzymamy za
Państwa mocno kciuki z nadzieją na coraz lepsze jutro!
Wszystkim uczestnikom, wśród których
znaleźli się zarówno dorośli, młodzież jak
i dzieci oraz partnerom wydarzenia m.in.
Panu Tomkowi Butrakowi z Butrak Group,

który zadbał o oświetlenie i nagłośnie,
Telewizji Wzgórz Trzebnickich za objęcie maratonu patronatem medialnym, jak
również przedsiębiorcom deklarującym
przekazanie 1% podatku, ogromnie dziękujemy w imieniu Bartusia za obecność,
zaangażowanie i wsparcie!
W trakcie spotkania powtarzano podstawowe kroki
tańców latynoamerykańskich - bachata,
salsa, merengue czy samba!

Pomysłodawcą Maratonu był instruktor tańca Pan Marek Hajduk,
który prowadzi zajęcia taneczne w Prusickim Centrum Fitness dla dzieci i dorosłych

nasze serwisy:

Nie rozstajemy się z tańcem, sobotnie
wydarzenie to również początek cyklu
spotkań „Prusice Tańczą”! Koniecznie
dołączcie do nas! Więcej informacji
i kolejne taneczne spotkania wkrótce!

W sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
było muzycznie, energicznie i oczywiście tanecznie

Już nie długo kolejne spotkania z cyklu „Prusice Tańczą”
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NOWA ENERGIA W PRUSICKIM CENTRUM FITNESS,

STAWIAMY NA ROZWÓJ!

Prusickie Centrum Fitness rozszerzyło swoją ofertę o TRENINGI EMS odbywające się za pomocą specjalnego urządzenia do elektrostymulacji, istotnie zastępującego sprzęt siłowy.
W niedzielę 14 listopada 2021 r. w ramach
Dnia Otwartego mieszkańcy, goście oraz
klienci klubu mieli możliwość przede
wszystkim poznania oferty związanej
z treningami EMS oraz skorzystania bezpłatnie z siłowni i sauny. Dla wszystkich
odwiedzających zorganizowany został
konkurs z losowaniem atrakcyjnych nagród i karnetów, w tym treningów EMS!
Co należy wiedzieć o treningach EMS?
Konsola EMS Miha Bodytec Poland to
urządzenie do elektrostymulacji, która
istotnie zastępuje sprzęt siłowy. Impuls
wysyłany poprzez specjalny kombinezon
z elektrodami bezpośrednio oddziałuje
na nasze mięśnie, powoduje ich skurcz
i zmusza do wykonania pracy dokładnie
tak jak w przypadku klasycznych ćwiczeń. Elektrostymulacja daje możliwość
jednoczesnego zaangażowania do pracy

wszystkich najważniejszych grup mięśni.
To właśnie ta unikalna cecha treningu
EMS sprawia, że jest on tak SKUTECZNY
I ZAPEWNIA EFEKTY już przy 1 treningu
w tygodniu.
Efekt EMS wynika z wysokiej intensywności pełnego treningu całego ciała, który
trwa MAKSYMALNIE 20 min. Dzięki temu
zyskujemy czas, ale co ważniejsze, jesteśmy w stanie utrzymać przez cały trening
WYSOKĄ KONCENTRACJĘ I EFEKTYWNOŚĆ wykonywanych ćwiczeń. Metoda
EMS, czyli electrical muscle stimulation
wywodzi się z FIZJOTERAPII, jest sukcesywnie rozwijana od lat 60. XX wieku.
Jej skuteczność w aktywacji mięśni i ich
wzmocnienia została wielokrotnie udowodniona naukowo. Dzięki rozwojowi
technologii metodę tę wykorzystujemy
dziś jako narzędzia treningowego również w sporcie.

Nowością dla klientów PCF jest EMS

ROLL SHAPE to masaż za pomocą specjalnego
urządzenia opartego na masażu limfatycznym,
do czego zaprasza Burmistrz Igor Bandrowicz

nasze serwisy:

Prusickie Centrum Fitness – nowa energia i czas na dalszy rozwój

Nowością w PCF jest również ROLL SHAPE, czyli masaż za pomocą specjalnego
urządzenia opartego na masażu limfatycznym, który pobudza krążenie, zapewnia intensywny i relaksujący masaż (działający ujędrniająco), pomaga w usunięciu
toksyn z organizmu oraz doskonale redukuje cellulit.

Na co dzień w Prusickim Centrum Fitness
można skorzystać z szerokiej i profesjonalnej oferty. PCF jest nowoczesnym
obiektem sportowym, który stale się
rozwija i oprócz urządzeń (SIŁOWNIA)
ma do zaoferowania przede wszystkim
wykfalifikowaną i profesjonalną obsługę.
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez
wykwalifikowanych trenerów, gdyż pod-
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Zajęcia taneczne dance kids swoim zainteresowaniem przerosły plany pomysłodawców, z czego bardzo się cieszymy

stawą jest zachowanie bezpieczeństwa
podczas ćwiczeń. Po wysiłku można odprężyć się w SPA, gdzie oprócz SAUNY
można położyć się na leżaku i nabrać siły
przy relaksacyjnej muzyce.
Ze starannością jest dobierany grafik zajęć grupowych dla klientów, dbając o właściwy rozwój sprawności uczestników
zajęć. Ciągle poszerzana jest dotychcza-

sowa oferta zajęć o nowe rodzaje treningów czy kursów.
W ofercie ZAJĘĆ FITNESS dla dorosłych
znajdują się: turbo spalanie, kickboxing,
zdrowe plecy, step, latino dance (poziom
podstawowy i zaawansowany), joga lecznicza, hatha joga, brazylijskie pośladki,
indor cycling, pilates, tabata oraz ABT/
TBC.
Nie pozostajemy obojętni na sportowe
potrzeby najmłodszych mieszkańców.
Budowanie świadomości sportowej od
najmłodszych lat, odkrywanie pasji i zainteresowań jest dla nas bardzo motywującym i inspirującym zadaniem. Dlatego
też w Prusickim Centrum Fitness prowadzimy ZAJĘCIA I TRENINGI DLA DZIECI:
judo, kickboxing, joga oraz zajęcia taneczne dance kids.
Więcej informacji i zapisy: 71 740 00 58
TRENUJ DOBRZE, TRENUJ Z NAMI!

W szerokiej ofercie zajęć dla najmłodszych jest
cieszące się zainteresowaniem głównie chłopców judo

Na Panie czeka wiele ciekawych zajęć grupowych

Po wysiłku można odprężyć się w SPA, gdzie oprócz
SAUNY można położyć się na leżaku i nabrać siły przy
relaksacyjnej muzyce.

nasze serwisy:
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RUNDA JESIENNA
W MKS ORZEŁ PRUSICE

ZESPÓŁ JUNIORÓW MŁODSZYCH
Zespół, który złożony jest z kilku roczników (2005-2008r.) bardzo dobrze poradził
sobie w swojej lidze okręgowej ustępując
tylko drużynie MKP Wołów.

Jesteśmy po zakończeniu zmagań piłkarskich, rundy jesiennej w sezonie 2021/2022.
Na ligowych boiskach oglądaliśmy występy czterech zespołów MKS Orzeł Prusice,
w tym 2 drużyny seniorskie i 2 drużyny młodzieżowe), które kończą ten okres z różnymi
wynikami.

Patrząc z perspektywy samego wyniku to powinniśmy być zadowoleni z młodych
kandydatów na piłkarzy, jednak poprosiliśmy o komentarz podsumowujący całą
rundę trenera

Wysokie miejsce w tabeli cieszy cały klub
i wszystkich kibiców. Pomimo ciężkiej rundy Młodziki Orła nie zwalniają tempa i rywalizują w lidze zimowej.

Łukasz Kuczer (trener Juniorów Młodszych): - Za nami kolejne ciekawe doświadczenie, kończymy rundę jesienną wysoko,
ale z dużym niedosytem jeśli chodzi o skuteczność pod bramką rywali. Jeśli chodzi
o styl tej drużyny to myślę, że wypracowaliśmy sobie sporo automatyzmów mając
na myśli organizację w grze obronnej, jak
i w atakowaniu. Na pewno mamy do siebie małe pretensję jeśli chodzi o finalizację akcji, bardzo łatwo przychodziło nam
kreowanie sytuacji poprzez grę 1x1 czy też
grę kombinacyjną, lecz brakowało jakości
wykończenia. Patrząc na działania indywidualne i grupowe w obronie - tu zdarzały nam się pojedyncze błędy w meczach,
jednak nasz ofensywny styl i „otwarta” gra
powoduje takie sytuacje boiskowe i cieszę
się, że teraz zawodnicy popełniają te błędy, to super grupa młodych ludzi, którzy
wyciągają wnioski. Pragnę podziękować
całej drużynie za solidną rundę podkreślając, że treningi trwają do końca roku i są
równie ważne, jak te przed czy w trakcie
sezonu. Na koniec wielkie podziękowania
dla rodziców, którzy byli ZAWSZE obecni na

ZESPÓŁ MŁODZIKÓW
Ubiegłą rundę niewątpliwie możemy zaliczyć do bardzo udanych. Pomimo zaniżonego wieku naszych zawodników jesienią
mogliśmy zobaczyć kawał dobrego futbolu
w wykonaniu Orzełków.
W każdym ze spotkań mieliśmy przyjemność oglądania w pełni zaangażowanych,
prusickich piłkarzy, którzy dostarczali
nam wielu wrażeń. Podczas minionej rundy
rozegraliśmy 11 meczów, z których 7 zakończyło się wygraną młodzików MKS Orzeł
Prusice, 1 mecz zremisowaliśmy, a 3-krotnie musieliśmy uznać wyższość rywali.

Kategoria młodzik to zawodnicy urodzeni w latach 2009-2010, natomiast zespół
Młodzik MKS Orzeł Prusice to zawodnicy
z lat 2009-2012.
Skład: Klaudia Jasińska, Wojciech Morsztyn, Kacper Łaszkowicz, Wojciech Niemczura, Paweł Długosz, Franciszek Hołys,
Franciszek Wiącek, Igor Matecki, Szymon
Jasiński, Nikodem Niechciał, Fabian Cybulski, Bartosz Lipiec, Adam Hutnik, Filip Hutnik, Wiktor Witkowski oraz Aleks Dowmont.

Podsumowanie rundy przez nasz zespół!!!
Wojciech Morsztyn – bramkarz (2009): - To była wymagająca runda. Pomimo tego,
że jesteśmy młodym zespołem (2009-2012) daliśmy radę. Jestem z nas bardzo dumny,
że uzyskaliśmy tak dobry rezultat. Dziękujemy kibicom i trenerowi za wsparcie.
Igor Matecki - kapitan (2010): - Uważam, że minioną rundę możemy zaliczyć do udanych. Przez te kilka miesięcy nasza drużyna bardzo się rozwinęła. Z meczu na mecz nasze umiejętności się zwiększały i graliśmy lepiej zespołowo.

meczach i służyli pomocą w kilku losowych
sytuacjach.
Oto kadra naszego zespołu JM oraz statystyki indywidualne :
1. Ksawery Ziętek – bramkarz (2005) 13 meczów, 1170 minut, 4 czyste konta
2. Marcel Rogala (2005) - 13 meczów,
1170 minut
3. Paweł Michałkiewicz (2006) - 13 meczów, 1141 minut, 3 bramki, 1 asysta
4. Kacper Dziurny (2005) - 13 meczów,
1040 minut, 8 bramek, 3 asysty
5. Piotr Michałkiewicz (2006) - 12 meczów, 1035 minut, 3 asysty
6. Damian Kramarz (2005) - 12 meczów,
1035 minut, 8 bramek, 8 asyst
7. Mikołaj Kawalec (2006) - 11 meczów,
990 minut, 2 bramki, 4 asysty
8. Piotr Kogut (2006) - 11 meczów, 940 minut, 7 bramek, 5 asyst
9. Brajan Gral (2006) - 13 meczów, 908 minut, 1 bramka, 1 asysta
10. Damian Jasiński (2006) - 13 meczów,
775 minut, 1 bramka
11. Jan Dzierżek (2006) - 11 meczów,
650 minut, 2 bramki, 2 asysty
12. Adrian Furdykoń (2007) - 12 meczów,
586 minut, 2 bramki
13. Gracjan Cybuch (2007) - 11 meczów,
445 minut, 1 asysta
14. Emil Woźniak (2005) - 6 meczów,
405 minut, 1 bramka
15. Kacper Fertyk (2008) - 8 meczów,
267 minut, 2 asysty
16. Damian Działakiewicz (2005) - 2 mecze,
102 minuty

Wojciech Niemczura – napastnik (2012): - Dla mnie runda jesienna była średnia. Było
dużo zwycięstw, ale były i porażki. Musimy trochę popracować nad podaniami. Było dużo
niewykorzystanych sytuacji, ale udało nam się zająć 3 miejsce w tabeli. Jak w przerwie
zimowej trochę popracujemy nad błędami to na wiosnę na pewno będzie lepiej.
Piotr Grela – trener: - Jestem dumny z zespołu i nie mam na myśli miejsca, które zajęliśmy po pierwszej rundzie, ale zaangażowanie i pracę jaką wykonują moi zawodnicy.
Przed startem sezonu często spotykałem się z opinią, że będzie nam ciężko bo chłopcy
są młodsi i odstają fizycznie od przeciwników. Faktycznie, biorąc pod uwagę warunki
fizyczne to często przegrywaliśmy na boisku, ale wygrywaliśmy w aspekcie piłkarskim.
Budujemy równy zespół, który się wzajemnie wspiera. Naszej gry nie opieramy na kilku „utalentowanych” zawodnikach, ale na całym kolektywie. Pracując z tym zespołem
zauważam rozwój całej drużyny, a nie poszczególnych jednostek, co stawiałem sobie
za cel. Nie będę się odwoływał do miejsca, które zajęliśmy bo w tym wieku to sprawa
drugorzędna. Zostawiam to zawodnikom. To oni walczą w każdym meczu o korzystny
wynik, ja natomiast skupiam się na rozwijaniu młodych piłkarzy. Mam nadzieję, że nasza wspólna przygoda będzie trwała jak najdłużej i dużo razem osiągniemy. Dziękuję
zawodnikom i dziękuję wiernym kibicom, którzy zawsze są z nami i są ważną częścią
tego zespołu. Teraz trwa liga zimowa, a następnie wyjazdowy obóz, co będzie świetnym
przygotowaniem przed wiosną. Pracujemy dalej!!!”
Najmłodsza Drużyna Orła Prusice pokazała w rundzie
jesiennej na boisku kawał dobrego futbolu

Juniorzy Młodsi rundę jesienną zakończyli na wysokim
2. Miejscu w tabeli

nasze serwisy:

Szlak w seniorskiej piłce dla zespołu B-klasowego
został przetarty

Przed drużyną seniorów czeka pracowity okres
przygotowawczy do rundy wiosennej
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MKS Orzeł II Prusice – SKŁAD:

MKS Orzeł II Prusice – B Klasa
Po rundzie jesiennej nasz drugi zespół plasuje się na piątym miejscu w ligowej tabeli. MKS Orzeł II Prusice to zespół złożony
głównie z naszych wychowanków, którzy
są jeszcze w wieku juniorskim. Pierwsza
runda pokazała, że nawet grając dobrze
w piłkę ciężko jest się mierzyć z bardziej
doświadczonymi drużynami.
Szlak w seniorskiej piłce został przetarty,
teraz czekamy na rundę wiosenną, w której
chcemy być jeszcze mocniejsi. Na jesień
nasz zespół rozegrał 10 spotkań, z których wygrał 5, zremisował 1 mecz i odniósł
4 porażki. Zaliczyliśmy udany start w seniorskiej piłce.

MKS Orzeł Prusice – Klasa Okręgowa
Wielki niedosyt po rundzie jesiennej – to
wszystko co możemy napisać. Nasz bardzo młody zespół nie poradził sobie tak
jak wszyscy oczekiwali. Gra Prusiczan
zdecydowanie może cieszyć oko kibiców.
W każdym ze spotkań kreujemy ciekawe
akcje i w wielu momentach dominujemy
na boisku. Niestety brak doświadczenia

1. Julian Płachta – bramkarz (2004)
2. Damian Politowicz - kapitan (1997)
3. Bartosz Dziadykiewicz (2004)
4. Adrian Samborski (2003)
5. Michał Samborski (2004)
6. Daniel Kramarz (1998)
7. Dominik Kołtko (1997)
8. Grzegorz Papiór (2002)
9. Marcin Maciocha (1999)
10. Patryk Mularski (2002)
11. Kornel Mularski (2003)
12. Kamil Prus (2003)
13. Konrad Wanca (2003)
14. Krystian Wilk (1999)
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co jest krzywdzące dla wychowanków danego klubu. U nas dbamy o rozwój naszych
zawodników. Mamy wielu chłopców, którzy przeszli przez wszystkie szczeble szkolenia
akademii i teraz są mocnym punktem pierwszego zespołu. W przeciągu 2-3 sezonów
„dojrzeją” kolejni zawodnicy czego przykładem może być Mikołaj Kawalec – 15-latek,
który zaliczył już 2 występy w pierwszym zespole seniorskim. W naszych szeregach
mamy wielu zdolnych, młodych piłkarzy, którzy niebawem będą reprezentować barwy
klubu w drużynie seniorskiej.
MKS Orzeł Prusice w liczbach – Klasa Okręgowa:
1. Maciej Kawalec – bramkarz (2004) 15 meczów, 1285 minut, 2 czyste konta
2. Jakub Wójcik – bramkarz (2001) - 2 mecze, 65 minut, 1 czyste konto
3. Igor Porański (2001) - 14 meczów,
965 minut, 2 asysty
4. Mateusz Chojak (2004) - 15 meczów,
940 minut
5. Michał Piątkowski (1990) - 12 meczów,
321 minut, 2 bramki, 1 asysta
6. Adrian Samborski (2003) - 10 meczów,
534 minut
7. Grzegorz Papiór (2002) - 14 meczów,
592 minut
8. Daniel Katrycz (2000) - 12 meczów,
829 minut, 1 bramka, 3 asysty
9. Adam Lasota (1999) - 7 meczów, 619 minut, 2 asysty
10. Maciej Stasiak (2000) - 14 meczów,
1100 minut, 2 asysty

11. Wiktor Kaczanowski (2001) - 15 meczów,
1107 minut
12. Damian Politowicz (1997) - 10 meczów,
109 minut
13. Oleh Vlasik (2000) - 13 meczów, 1088 minut, 4 bramki, 2 asysty
14. Szymon Hupa (2004) - 15 meczów,
1190 minut, 1 bramka, 2 asysty
15. Kamil Prus (2003) - 3 mecz3, 15 minut
16. Paweł Gryz (1995) - 15 meczów, 1338 minut, 8 bramek, 1 asysta
17. Mateusz Brzęczek (1997) – 14 meczów,
1161 minut, 3 bramki, 5 asyst
18. Daniel Kramarz (1998) – 2 mecze, 25 minut
19. Patryk Mularski (2002) – 3 mecze, 30 minut
20. Paweł Pisarski (1988) – 13 meczów,
1138 minut
21. Bartosz Dziadykiewicz (2004) – 6 meczów, 46 minut
22. Piotr Godzwon (1996) – 9 meczów, 1 bramka
23. Mikołaj Kawalec (2006) – 2 mecze,
28 minut

LIGA ZIMOWA Z UDZIAŁEM NASZYCH
MŁODZIEŻOWCÓW

ZIMOWE ZGRUPOWANIE AKADEMII
PIŁKARSKIEJ ORZEŁ PRUSICE

Zakończenie rozgrywek w rundzie jesienniej nie oznacza zakończenia treningów
i meczów w zespołach młodzieżowych. Od
27 listopada do 18 grudnia drużyna Młodzików oraz Żaków występuje w Lidze Zimowej organizowanej w Kątach Wrocławskich. Nasi młodzieżowcy rozegrali wiele
spotkań z zespołami, z którymi nie dane
nam było zmierzyć się do tej pory.

Akademia Piłkarska Orła Prusice już planuje przygotowania do kolejnej rundy. Nieodłącznym elementem okresu przygotowawczego w naszym klubie są obozy sportowe.
Tej zimy zawodnicy i zawodniczki naszej
akademii wyjadą na zgrupowanie do Słubic, gdzie będą podnosić swoje piłkarskie
umiejętności. W trakcie obozu zawodnicy
odbywać będą 2-3 jednostki treningowe
oraz wezmą udział w warsztatach dydaktycznych. Treningi odbywać będziemy na
pełnowymiarowym boisku ze sztuczną
nawierzchnią, a także na halach sportowych. Do dyspozycji starszych zawodników jest siłownia, a wszyscy będą regenerować siły na basenie. Cieszy nas wielkie
zainteresowanie obozem, bardzo wielu
zawodników prusickiej akademii weźmie
w nim udział, co wskazuje na chęć dalszego rozwoju.

w grze seniorskiej u wielu zawodników
powoduje liczne błędy, które często skutkowały utratą bramki. W minionej rundzie
spośród wszystkich spotkań udało nam
się wygrać 4 i jedno zremisować, w pozostałych górą byli rywale. Zgromadziliśmy
13 punktów, co daje miejsce w dolnej części
tabeli, jednak przed nami runda wiosenna,
podczas której zaprezentujemy się dużo
lepiej.

Podsumowanie rundy przez nasz zespół!!!
Adam Lasota – Kapitan: - Niestety rundy jesiennej nie możemy zaliczyć do udanych.
Wciąż brakuje nam doświadczenia i opanowania w kluczowych momentach. Mam nadzieję, że solidnie przepracowany okres przygotowawczy zaowocuje dobrą postawą
w rundzie wiosennej bo z pewnością stać nas na wyższe miejsce w tabeli.
Maciej Kawalec – Bramkarz: - Widać, że dalej brakuje nam doświadczenia. Jesteśmy
młodym zespołem i musimy się jeszcze wiele nauczyć. Ambicje mamy duże i zrobimy
wszystko żeby w następnej rundzie odbić się od dna. Musimy skupić się na naszej obronie. Nie dość, że tracimy dużo bramek to tracimy je w głupi sposób, za co w dużej mierze
biorę odpowiedzialność. Ciężko przepracujemy przerwę pomiędzy rundami i wrócimy
wiosną mocno zmotywowani do walki.
Łukasz Kuczer – Trener I zespołu: - Ciężka runda za nami. W naszym zespole mamy
wielu młodych, utalentowanych i ambitnych wychowanków Orła Prusice, którzy w krótkim czasie wskoczą na odpowiedni poziom piłkarski. W wielu spotkaniach byliśmy stroną dominującą, ale brakowało nam zimnej krwi i szczęścia pod bramką przeciwnika.
Jak głosi piłkarskie powiedzenie „niewykorzystane sytuacje się mszczą”… W tej rundzie
byliśmy tego doskonałym przykładem i wielokrotnie to odczuliśmy w meczach, gdzie
byliśmy lepsi, a pomimo dobrej gry straciliśmy ligowe punkty. Na pewno jest to zespół
z wielkim potencjałem, który wykorzystam jako trener. Mamy teraz kilka miesięcy na
przygotowania. Do treningów wracamy w połowie stycznia z nowymi siłami i świeżą
głową. Zapominamy o słabej rundzie i pracujemy nad tym aby na wiosnę zaprezentować prawdziwe oblicze Orła Prusice, czyli bardzo solidnego zespołu. Niewykluczone,
że pojawią się pewne roszady w składzie. Na rundę wiosenną chcemy wzmocnić linię
defensywną, co wprowadzi więcej spokoju do naszej gry. Jestem przekonany, że mocno
przepracowany okres przygotowawczy zapewni nam wysokie miejsce w tabeli na koniec
sezonu. Jest to mój pierwszy sezon w roli trenera drużyny seniorskie, ale jak dla mnie
niezwykle cenny. Doceniam szansę jaką dostałem od zarządu MKS Orzeł Prusice i na
pewno ją wykorzystam. Jestem z tym klubem bardzo związany emocjonalnie. Świetnie
mi się tutaj pracuje, atmosfera jest przyjazna i mogę liczyć na pomoc z każdej strony.
Dodatkowo trafia do mnie pomysł prowadzenia klubu. Niestety, obecnie nawet w piłce
amatorskiej modne jest ściąganie zawodników z zewnątrz często za duże pieniądze,

nasze serwisy:

Drużyna Młodzików prowadzonych przez
trenera Piotra Grelę zmierzyła się z takimi
drużynami: MKS Pogoń Oleśnica, AS Kiełczów, AP Jedenastka Wrocław, KS Skarby
Środa Śląska, SP Dziesiątka Opole, GKS
Mirków oraz MKS Parasol Wrocław
Rywale Żaków prowadzonych przez trenera Adama Lasotę: AS Kiełczów, AP Jedenastka Wrocław, STS Sokół Smolec, UKS
Miękinia, KS Skarby Środa Śląska oraz Prestige Football Wrocław
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BRESNA BRZEŹNO PODSUMOWAŁA RUNDĘ JESIENNĄ
14 meczy, 10 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, 32 zdobyte punkty, 61 strzelonych bramek,
19 straconych bramek i 2. Miejsce na zakończenie rundy jesiennej 2021/2022, tak w skrócie można podsumować miniony sezon piłkarski dla Bresny Brzeźno, grającej w A-klasie.
Prezes klubu, Zarząd, zawodnicy i piłkarze spotkali się w sobotę 20 listopada 2021 roku
wspólnie z Burmistrzem Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem oraz Wicestarostą Powiatu
Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem, aby świętować osiągnięte wyniki.
W najlepszej „10” strzelających gole w tym
sezonie znaleźli się: Jakub Pelwecki – 13,
Tomasz Wasiak – 12, Dominik Suliga – 10,
Patryk Krajewski – 9, Paweł Ramiączek – 4,
Dawid Molski – 3, Igor Gajewski – 3, Ernest
Uść-2, Sebastian Saweczko-2 oraz Sylwe-

ster Bednarski – 1. Największa liczba zdobytych asyst to 11 – Tomasz Wasiak, 10-Patryk
Krajewski, 8-Jakub Pelwecki, zaś najwięcej
rozegranych minut na boisku zaliczył Hubert Gawłowski – 1238.

PODZIĘKOWANIA

OD APN TALENT

Burmistrz Igor Bandrowicz i Gmina Prusice
otrzymali podziękowania od Akademii Piłki
Nożnej Talent Trzebnica podziękowania za
wsparcie działań stowarzyszenia oraz udostępnianie APN Talent obiektów sportowych
na terenie Gmina Prusice.

PODSUMOWANIE SEZONU

HODOWCÓW GOŁĘBI
POCZTOWYCH

Burmistrz Igor Bandrowicz pod koniec października miał przyjemność uczestniczyć
w podsumowaniu sezonu lotowego 2021 roku
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Żmigród II i wręczyć puchary
oraz dyplomy najlepszym i najaktywniejszym
członkom Sekcji.

Podsumowano sezon Hodowców Gołębi Pocztowych

Zawodnicy Klubu mieli co świętować

Bresna Brzeźno podsumowała rundę jesienną

U PROGU 70-LECIA LKS DOLPASZ SKOKOWA

Piłkarska jesień klubu z Prusickiej była bardzo owocna pod względem sportowym i organizacyjnym. Na początku należy wspomnieć również o filarach finansowych naszego klubu, bez których szkolenie oraz istnienie Dolpaszu na mapie piłkarskiej Dolnego Śląska nie
byłaby możliwa. Mowa tu o Gmine Prusice z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem na czele,
Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i wicestaroście Grzegorzu Terebunie oraz o rodzicach,
których pociechy trenują w klubie.
Cieszy nas fakt, iż pomimo ciężkiej sytuacji
epidemiologicznej na świecie co skutkowało wieloma obostrzeniami i rygorem sanitarnym do naszych drużyn zarówno dziecięcych i młodzieżowych garnie się coraz
więcej młodych adeptów piłki nożnej.
Najmłodszą grupą wiekową, która działa
prężnie i przynosi uśmiech na twarzach
dzieciaków jest grupa Żak. Chłopcy z rocznika 2014-2016 mają za sobą już występy
w turniejach w ramach Dolnośląskiej Ligi
Turniejowej. Tak samo jak żacy swoje turnieje oraz mecze sparingowe tej jesieni
rozgrywali Orlicy, których trenerem jest
Kamil Szydełko. 18 chłopców sumiennie
trenuje i rozwija swoje piłkarskie umiejętności, rywalizując w meczach towarzyskich
z ościennymi drużynami. Warto również
wspomnieć, że dwóch chłopców zaliczyło
debiut w starszej drużynie jaką są Młodzicy.
Drużyna Młodzików występuje w VII OLM
gr. 4, w której to lidze rozgrywa swoje mecze ligowe. Chłopcy z roczników 2011-2009
bardzo dobrze poradzili sobie w jesiennych
rozgrywkach, zajmują w klasyfikacji końcowej 4 miejsce z dorobkiem 6 zwycięstw,
5 porażek, strzelili przeciwnikom w 11 meczach aż 42 bramki. Bardzo dobrze spisuje
się cała drużyna, która ciężko pracuje na
treningach pod okiem Pawła Gołasia.

Najstarszą drużyną młodzieżową, która reprezentuje żółto-zielone barwy jest drużyna Trampkarzy, której trenerem jest Artur
Bagiński. W 21-osobowej kadrze trener Artur ma do dyspozycji chłopców i dziewczęta
z roczników 2007-2009. Jesień w wykonaniu trampkarzy była bardzo udana. Cieszy
bardzo wysoka frekwencja oraz ciężka
praca wykonywana na treningach. Oprócz
meczy ligowych w VII OLT gr. 3, trampkarze
rozgrywają bardzo wiele pojedynków towarzyskich. Na słowa uznania i zaangażowania
zasługuje cała drużyna oraz najwierniejsi
kibice jakimi są rodzice.
Drużyna seniorów, która występuje we
wrocławskiej „A” klasie gr. II piłkarską je-

LKS Dolpasz Skokowa to jedna wielka rodzina

nasze serwisy:

sień może zaliczyć do udanych, chociaż do
pełnej satysfakcji zabrakło kilku punktów
w meczach na tzw. styku. W 14 pojedynkach
drużyna prowadzona przez trenera Pawła
Troninę zgromadziła 23 punkty, wygrywając 7 pojedynków, 2 remisując, a pięciokrotnie Dolpaszowcy schodzili pokonani.
W 20-osobowej kadrze Skokowian występują zarówno starsi doświadczeni zawodnicy jak i „młody narybek” Dolpaszu, który
w seniorskiej piłce nabiera kolejnych doświadczeń.
Po chudych latach i słabych wynikach, nadszedł mocny sezon w rozgrywkach Oldboys.
Nasi najstarsi panowie 35+ bardzo dobrze
radzę sobie w tegorocznych rozgrywkach II
ligi gr. 3, w których zajmują bardzo wysokie
2 miejsce ustępując tylko drużynie Orli Wąsosz.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich sympatyków i kibiców na obchody 70-lecia LKS
Dolpasz Skokowa, które będziemy obchodzić w 2022 roku. Zapraszamy do śledzenie
klubowego fanpage.

Drużynę PZHGP tworzą Przemysław Gawłowski – Prezes, Adam Miarka – Skarbnik,
Andrzej Bielak – Sekretarz, a także członkowie w osobach Andrzej Rogala, Kamil Rogala, Władysław Bańkosz, Jacek Różański,
Michał Głozowski, Mateusz Fifon, Marian
Zmarzły, Janusz Dragosz, Adam Królik,
Adam Rękas, Danuta Bogonos, Paweł Jankowski, Maciej Moskalik, Łukasz Grzelewski,
Jan Kazek, Krzysztof Kasperowicz, Radosław Piasecki oraz Marta Satchowiak.
- Hodowcom Gołębi Pocztowych życzę powodzenia i wytrwałości w osiąganiu najlepszych wyników i zamierzonych celów w kolejnym sezonie lotowym – zaznacza włodarz
Gminy.

Najlepsi i najaktywniejsi członkowie sekcji
otrzymali puchary i dyplomy
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HISTORYCZNY WYNIK SPARTY WSZEMIRÓW

Przypomnijmy, że jak grom z jasnego nieba spadła wiadomość o awansie Spartan do „A”
klasy. W dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzją Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej to właśnie
zespół z Wszemirowa uzyskał promocje do gry w wyższej lidze. Drużyna nie miała zbyt
wiele czasu, aby przygotować się na inauguracje z racji tego, że pierwszy mecz odbył się
już 14 sierpnia i co ważne było to pierwsze zwycięstwo oraz pierwsze historyczne punkty
w klasie wyżej!
Trenerem Sparty Wszemirów jest Kamil Szydełko, który związał się z klubem
w styczniu 2017 roku. Połowa sezonu
2016/2017 pozwoliła na poznanie zawodników trenerowi oraz wypracowanie pewnego modelu treningów po którym wyniki
przychodziły powoli, lecz z zamierzonym
efektem, co dało następujące rezultaty:
sezon 2017/2018 2 miejsce „B” klasa grupa II; sezon 2018/2019 3 miejsce (taki sam
dorobek punktowy co 2 drużyna) „B” klasa
grupa II; sezon 2019/2020 3 miejsce (przegrany bezpośredni baraż o wejście do „A”
klasy) „B” klasa grupa II, sezon 2020/2021 2
miejsce (awans do „A” klasy) „B” klasa grupa
II i I runda sezonu 2021/2022 3 miejsce „A”
klasa grupa I.
Kilka słów na temat historii współpracy
ze Spartą Wszemirów wypowiedział trener Kamil Szydełko: - Wiążąc się ze Spartą
Wszemirów w 2017 roku wiedziałem, że dla
młodego trenera (mając 27 lat) czeka mnie
nie lada wyzwanie. Sprawienie, że zawodnicy starsi, bardziej doświadczeni i ci którzy
przede wszystkim byli lepsi piłkarsko ode
mnie, nagle muszą mieć wprowadzoną dyscyplinę, hierarchię osobowości i wzajemny
szacunek na linii zawodnik-trener, trener-zawodnik. Sam fakt, że zwracali się do mnie
„trenerze” już podbudowywał (śmiech).
Z treningu na trening, z tygodnia na tydzień wprowadzałem coś nowego, zarówno
w sferze piłkarskiej jak i mentalnej. Udało
mi się zniwelować ilość kar indywidualnych
w postaci żółtych i czerwonych kartek, to
według mnie było podstawą do pracy - dyscyplina. Później wystarczyło wykorzystać
ten drzemiący potencjał w każdej osobie
oraz ambicje jaką tworzyła już jedność.
Są świetnymi piłkarzami, ale przede wszystkim cudownymi ludźmi w każdym aspekcie.
Potrafią zmobilizować się do wszelakich
działań, pełnych wyzwań i nie tylko. Cieszę

Zespół świętował historyczny wynik w A-klasie

się, że miałem, mam i będę ich miał zawsze
blisko siebie, nie tylko w złych chwilach. Dowodzę armią Spartan. To zaszczyt! ANS!”
Podsumowując I rundę, należy wspomnieć,
że Sparta znajduje się w I grupie, gdzie
drużyny w większości są z terenu powiatu
średzkiego, co za tym idzie wyjazdy na mecze są odległe. Grupa I „A” klasy liczy 16 zespołów, z czego wynika, że zespół z Wszemirowa rozegrał 15 spotkań występując
w nich 7 krotnie jako gość oraz 8 krotnie
jako gospodarz. Biorąc pod uwagę brak
możliwości rozgrywania meczy u siebie
z powodu braku licencji uprawniającej do
gry na boisku we Wszemirowie gościliśmy
drużyny przyjezdnych na boiskach lokalnych drużyn Dolpaszu Skokowa, Orła Prusice, Bresny Brzeźno oraz Zorzy Pęgów.
Z tego miejsca ogromne podziękowania dla
drużyn za umożliwienie rozegrania meczy.
Podopieczni trenera Kamila Szydełko
w 15 pojedynkach zgromadzili 30 punktów,
gromadząc na swoim koncie 10 zwycięstw
i schodząc 5 krotnie z boiska jako przegrani,
zdobywając przy tym 35 bramek, jednocześnie tracąc 32. Ta dyspozycja pozwoliła na
najniższe miejsce na podium na półmetku
rozgrywek.
Strzelcy bramek Sparty Wszemirów:
8 Jakub Figura, 7 Mateusz Bednarz, Hubert
Miara, 4 Jakub Adfeldt; 2 Adrian Rabijak,
Jakub Adamczyk oraz po 1 Grzegorz Tarnowski, Adrian Pyrz, Krzysztof Grys, Tomasz
Bąk oraz bramka samobójcza.
O słowa podsumowania poprosiliśmy kapitana drużyny Sparty Wszemirów - Grzegorza
Tarnowskiego: - Przez ostatnie kilka lat pod
wodzą Naszego trenera Kamila ocieraliśmy
się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Byliśmy topową ekipą w „B” klasie, z którą
inne drużyny musiały się mocno natrudzić,
by wyszarpać Nam punkty. Dzięki sumiennym treningom i ogromnemu zaangażowaniu stworzyliśmy kolektyw, który świetnie
radzi sobie nie tylko na boisku. Osiągnęliśmy swój wymarzony cel, czyli awans do „A”
klasy. Choć wiadomość o awansie była niespodziewana, w głębi duszy byliśmy na to
gotowi, zarówno piłkarsko jak i mentalnie.
Udowodniliśmy to wysoką wygraną w historycznej pierwszej kolejce, a także wynikiem
na półmetku sezonu, gdzie jako beniaminek
ligi ustępujemy miejsca tylko drużynie Miękini i Smolca. Barwy Sparty reprezentuję od
16-stego roku życia.
Teraz jako kapitan tej drużyny mogę szczerze powiedzieć, że takie słowa jak jedność,

nasze serwisy:

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas uroczystego zakończenia sezonu pogratulował Sparcie
awansu i wyników, a także życzył kolejnych sukcesów

równość, rodzina, to nie tylko puste slogany.
Te słowa mają pokrycie w rzeczywistości
i może właśnie przez to jak funkcjonujemy,
jak jesteśmy zżyci z sobą, jak oddajemy całe
swoje serce i wkładamy w wszelkie działania mnóstwo energii - jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. W przyszłym roku
obchodzimy 60-lecie klubu, to ogromne wydarzenie dla każdego Spartanina, o którym
za sprawą Nas, czyli Sparty Wszemirów na
pewno będzie głośno. Bo dla mnie, czy dla
moich przyjaciół z drużyny Sparta to coś
więcej niż klub. Dla Nas to sens życia. ANS!

Cieślik, Trenerowi Kamilowi Szydełce za
dyscyplinę, nieustępliwość, dążenie po trupach do celu i CIERPLIWOŚĆ do całej załogi, Dominikowi Miarze za zakup kompletu
strojów i wsparcie finansowe.
Zespół dziękuje również WSZYSTKIM KIBICOM za pomoc, wsparcie i wojaże za ekipą
niezależnie od kilometrów i dni, w których
rozgrywane są mecze, grupie ‚GRINGO’ za
działania na rzecz ukochanego klubu na
różnych płaszczyznach oraz WSZYSTKIM
zawodnikom, którzy godnie reprezentują
Nasze barwy i piszą historię klubu!

W sobotę 27 listopada 2021 roku miało
miejsce podsumowanie I rundy rozgrywek,
podczas którego podziękowano: Gminie
Prusice za przybycie delegacji pod przewodnictwem Burmistrza Igora Bandrowicza oraz Kamila Leśniak i za ciepłe słowa
w kierunku drużyny oraz za ufundowane nagrody i upominki za awans do wyższej klasy
rozgrywkowej, Pani Sołtys Dorocie Olszańskiej za obecność, serdeczność i gotowość
do działań na rzecz Naszego klubu, Prezesowi Marcinowi Chrobotowi oraz wszystkim członkom zarządu klubu za prawidłowe funkcjonowanie Spartańskiej maszyny,
najlepszej służbie medycznej, dzięki której
kontuzje omijają szerokim łukiem Klaudii

SKŁAD ZESPOŁU:
Trener: Kamil Szydełko
Bramkarze: Grzegorz Popielas, Wojciech
Bednarz, Dominik Skotniczny;
Obrońcy: Bartłomiej Małczak, Grzegorz
Tarnowski (kapitan), Dawid Panyszak, Artur
Bąk, Wojciech Głowacki, Adrian Pyrz, Bartłomiej Ośmiałowski, Mateusz Łukaszewski, Kamil Rękas
Pomocnicy: Adrian Rabijak, Jakub Adamczyk, Krzysztof Grys, Jakub Adfeldt, Dawid
Muś, Jakub Figura, Mateusz Styrcz, Michał
Gajdulewicz
Napastnicy: Mateusz Bednarz, Hubert Miara, Robert Fornal, Filip Szczawiński, Marcin
Bojarun, Norbert Putzan, Tomasz Bąk
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9. EDYCJA PRUSICE BIEGAJĄ ZAKOŃCZONA

Mija 9 lat od kiedy nieprzerwanie uczestnicy z całego kraju przyjeżdżają do Prusic i rywalizują w ramach Prusice Biegają – czyli całorocznego cyklu biegów na 5 km. Pandemia Covid–19 spowodowała, że cykl biegów, które odbywały się zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca, gdzie etapów było co najmniej 10, zmniejszyły się do 4 wydarzeń. Jak się okazało
wcale to nie były zmiany na gorsze, wręcz odwrotnie. Pominięty okres wakacyjny i mniejsza
ilość etapów spowodowała większą ilość sklasyfikowanych uczestników i wyższy poziom
sportowy całego wydarzenia! Aby zostać ujętym w klasyfikacji generalnej konieczne było
zaliczenie 3 z 4 etapów.
W tej edycji uczestnicy również kompletowali medal, który składał się z podstawy
w kształcie mapy Prusic, w którą wchodziły trzy charakterystyczne wieże znajdujące
się w mieście. Skompletowany medal zrobił
spore wrażenie wśród uczestników, którzy aż nie mogli się doczekać aż zdobędą
wszystkie części.
Trasa podczas „Prusice Biegają” należy
do tych najszybszych w regionie. Posiada

Skompletowany medal zrobił spore wrażenie wśród
uczestników, którzy aż nie mogli się doczekać aż
zdobędą wszystkie części

atest PZLA i jest płaska jak stół. Bardzo
często zdarza się, że treningowo na trasie
można spotkać wielu biegaczy. W 2021 najszybszy mężczyzna osiągnął czas na 5 km
16:02, zaś wśród Pań było to 17:58 – czyli
bardzo szybko!
Prusice Biegają to również mocna rywalizacja na trasie. Jest wiele kategorii, w których uczestnicy ze sobą rywalizują. W tym
roku bezkonkurencyjni okazali się Tomasz
Kozłowicz i Anna Czerw, deklasując wręcz
rywali. Dodatkowo warto wspomnieć, że
Ania była najlepszą kobietą w każdy odbytym etapie!
WYNIKI:
Kobiety:
1. CZERW ANNA - DTR BIEGA / MARIO TEAM
2. WIECZOREK EWELINA - DTR BIEGA /
MARIO TEAM
3. FRANKIEWICZ HANNA - MILICZ FIRE
TEAM
4. ADAMSKA JOANNA - ATHLETICS TEAM
PRUSICE
5. KACZMAREK ANNA - RAWICZ FIRE TEAM

Każdy etap Prusice Biegają cieszył się ogromnym zainteresowaniem biegaczy

Mężczyźni:
1. KOZŁOWICZ TOMASZ - OBORYGENI
2. ŚLĘZAK PIOTR - ŚLĘZAK TEAM
3. WIELGUS ARKADIUSZ – ATHLETICS TEAM PRUSICE
4. FRANCZAK MARIUSZ - DTR BIEGA / MARIO TEAM
5. OWCZAREK ANDRZEJ - DTR BIEGA / MARIO TEAM
Wśród kategorii najlepszych biegaczy nie zabrakło zawodników zamieszkałych w Gminie
Prusice, najlepsi w 2021 okazali się:
Kobiety:
1. SZYSZKA SANDRA - ATHLETICS TEAM PRUSICE
2. HUZARSKA KATARZYNA
3. IGNACIUK MARTA
Mężczyźni:
1. BURCHACKI PRZEMYSŁAW - ATHLETICS TEAM PRUSICE
2. MOSKAL ADRIAN - ATHLETICS TEAM PRUSICE
3. MIERZWA MICHAŁ
Dekoracja najlepszych zawodników w całej edycji dopiero przed nami, odbędzie się ona
23 stycznia 2022 roku, gdzie zaplanowaliśmy przygotowanie do nowego sezonu biegowego, a w tle będzie cel charytatywny. O tym więcej już na portalach społecznościowych
Prusice Biegają. Start nowej, jubileuszowej 10. edycji zaplanowany jest na marzec 2022.
Do zobaczenia na trasie!

10. BIEG W POSZUKIWANIU ŚW. MIKOŁAJA

12 Grudnia 2021 roku odbył się 10. Bieg w Poszukiwaniu Św. Mikołaja. Już tradycyjnie, biegacze z całej Polski zjawili się w Prusicach, aby na biegowo szukać Mikołaja. Na 5-cio kilometrowej trasie, posiadającej atest PZLA zapowiadało się na świetne zawody.
Już od rana w Prusicach zawitało słońce,
co zapowiadało świetne warunki do rozgrywania zawodów. Mimo temperatury
w okolicach zera było bardzo rześko, wręcz
idealnie jak na start w grudniu. Mimo zalegającego wkoło śniegu, trasa była przygotowana perfekcyjnie, bez żadnego oblodzenia i śniegu. Każdy, kto tego dnia licząc na
życiówkę, nie zawiódł się.
Na liście startowej przed startem zgłoszonych było prawie 400 biegaczy. Każdy
sprawnie odprawiony w biurze odbierając
numer startowy i opaskę szykował się do
startu. W tle udzielała się świąteczna atmosfera, pełno życzliwości, które wśród
grupy jaką są biegacze jest bardzo często
spotykane.
Na mecie dla wszystkich kończących bieg
czekały Mikołaje, którzy rozdawali piękne i zasłużone medale. Warto dodać, że ze
względu na sytuację, która panuje w kraju
w związku z Covid – 19 bieg w poszukiwaniu
Św. Mikołaja można było ukończyć wirtualnie, w dowolnym miejscu na świecie i otrzymać wszystkie świadczenia. Wystarczy, że
każdy wyśle do organizatora potwierdzenie
przebiegnięcia dystansu 5 km.

Najlepsi w 10. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja okazali się:
KOBIETY
1. CZERW ANNA czas: 00:18:28
2. WIECZOREK EWELINA czas: 00:19:12
3. OLEJNIK MARTA czas: 00:19:33
MĘŻCZYŹNI
1. KOZŁOWICZ TOMASZ czas:00:16:03
2. GARLIŃSKI ŁUKASZ czas: 00:16:18
3. PAC PAWEŁ czas: 00:16:46
Po biegu biegacze mogli liczyć na posiłek
regeneracyjny w formie zupy oraz słodkości. Dla tych zmarzniętych przygotowana
była herbata i grzaniec. W miłej atmosferze
wszyscy czekali na dekorację, gdzie nagradzani byli najlepsi zawodnicy w kategoriach
Open, wiekowych, Gmina Prusice, Powiat
Trzebnicki i Drużyny. W tym roku wyjątkowe były nagrody zamiast klasycznych pucharów czy statuetek. Najlepsi otrzymali
personalizowane, w zależności od zajętego
miejsca poduszki z logo biegu. Teraz gdy
przyjdzie czas na odpoczynek, poducha
się przyda, a wspomnienia z nią związane
z pewnością powrócą.

nasze serwisy:

Do Prusic zjechali się biegacze z całej Polski

Ogromne podziękowania za całą organizację należą się KB Athletics Team Prusice za
sprawne przeprowadzenie zawodów oraz
za udzielone wsparcie Burmistrzowi Gminy
Prusice, Igorowi Bandrowiczowi, Wicestaroście Powiatu Trzebnickiego Grzegorzowi
Terebunowi, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joannie
Srodze, pracownikom Urzędu Miejskiego
w Prusicach i GOKiS oraz wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie zawodów.

Na wszystkich czekały śliczne pamiątkowe medale

Najlepsze biegaczki zostały nagrodzone przez Wicestarostę
Grzegorza Terebuna, Sekretarza Gminy Prusice Wiktora
Lubienieckiego oraz Dyrektor GOKiS Joannę Srogę

Najlepsi biegacze również stanęli na podium
i nagrody odebrali z rąk Burmistrza Gminy Prusice
Igora Bandrowicza, Sekretarza Gminy Prusice Wiktora
Lubienieckiego oraz Dyrektor GOKiS Joannę Srogę

Najlepsze drużyny biegaczy z pucharami

