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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Rozpoczęcie budowy nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej, trwające prace przy Żłobku pod Trzema 
Wieżami w Prusicach i trwająca budowa Prusickiego Centrum Medycznego oraz Lokalnych Centrów Kultury 
w Borowie, Krościnie Małej, planowane rozpoczęcie prac nad Parkiem Dinozaura w Prusicach oraz czterema 
świetlicami wiejskimi w Świerzowie, Pększynie, Pietrowicach Małych i Chodlewku, powstanie Centrum Usług 
Społecznych w Prusicach, ciągła rozbudowa infrastruktury drogowej i sportowo-rekreacyjnej w tym boiska 
sportowe i place zabaw, także budowa oświetlenia drogowego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego,  
to główne plany działań Gminy Prusice na 2022 rok o czym w rozmowie z Prusice24 opowiada Burmistrz  
Igor Bandrowicz, który również podsumowuje miniony 2021 rok

25 MLN ZŁ NA iNwEsTYcjE 
w GMiNiE PRusicE w 2022 Roku

Wyzwania związane z wybuchem wojny na Ukrainie i zapewnieniem pomocy Ukraińcom, z jakimi przychodzi 
się zmierzyć wszystkim samorządom są ogromne. Na terenie Powiatu Trzebnickiego bezpieczne schronienie 
znalazło ponad 3 tys. uchodźców. Otoczenie opieką takiej liczby osób to ogromne wyzwanie. Mimo tego,  
Powiat Trzebnicki nie zwalnia tempa inwestycji, również tych najistotniejszych dla Mieszkańców Gminy  
Prusice. Rozmowa z Grzegorzem Terebunem, Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego o pomocy potrzebującym, 
ogromnym zaangażowaniu Mieszkańców i powiatowych inwestycjach, które już są realizowane lub planowa-
ne, a były długo wyczekiwane przez Mieszkańców Gminy Prusice.

To BędZiE Rok iNwEsTYcji w BEZPiEcZEńsTwo

str. 4-5,6,7,8,9

str. 10-11

PRusickiE PERŁY hisToRii 2

soŁTYsi święTowALi 

str. 14-17

str. 18

str. 22-24

jEsTEśMY soLidARNi Z ukRAiNą  

Nowa jakość i pRofesjoNaLNa  
oBsŁuGA MiEsZkAńców

str. 12

wiELkiE sPRZąTANiE GMiNY PRusicE

str. 27



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

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
wew. 60, 61; prusice@prusice.pl

• BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA (BOM)
wew. 99; prusice@prusice.pl
Danuta Seredyńska, Marzena Szustak, Klaudia Tarnowska
 
• 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

INFORMATOR GMINY PRUSICE wAŻNE TELEFoNY

poniedziałek  7:30-15:30
Wtorek  7:30-15:30
środa  7:30-17:30
Czwartek  7:30-15:30
piątek  7:30-15:30

Godziny 
otwarcia: 

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

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

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

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

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

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

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

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
ul. Powstańców Śląskich 17, tel.  71 312 50 97; mgopsprusice@poczta.onet.pl
• Dyrektor Joanna Wiraszka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Jana Pawła II 7, tel. 312 63 10, wew. 25, cuw@prusice.pl 
• Dyrektor Anna Radota

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

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

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

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

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

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

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

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

SZKOŁY

REFERAT BUDŻETU I OPŁAT LOKALNYCH
Barbara Piotrowska wew. 89; b.piotrowska@prusice.pl
Magdalena Książek wew. 40; m.ksiazek@prusice.pl
Aleksandra Kiepul wew. 53; a.kiepul@prusice.pl
Agnieszka Marcisz wew. 51; a.kaim@prusice.pl
Patrycja Szustak wew. 44; p.szustak@prusice.pl
Monika Butrak wew. 44, m.butrak@prusice.pl
Piotr Michałowski wew. 41, p.michalowski@prusice.pl 

• PODATKI
Iwona Sowa wew. 71; i.sowa@prusice.pl  (BOM)
Iwona Miszczuk wew.94: i.miszczuk@prusice.pl (BOM)
Paulina Popowicz wew. 88; p.wojtyra@prusice.pl
Justyna Marzec wew.88; j.marzec@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

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Przemysław Burchacki wew. 55; p.burchacki@prusice.pl 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Anna Cieśla wew. 54; a.ciesla@prusice.pl
Mateusz Wojda wew. 54; m.wojda@prusice.pl
Wiktoria Kurkowiak, wew. 93, w.kurkowiak@prusice.pl (BOM)

ROLNICTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Adela Socha wew. 42; a.socha@prusice.pl

INWESTYCJE DROGOWE
Sebastian Trojan wew. 37; s.trojan@prusice.pl
Tomasz Figura wew. 37; t.figura@prusice.pl 

INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Dorota Muszczak wew. 82; d.muszczak@prusice.pl
Kamil Leśniak wew. 47; k.lesniak@prusice.pl
Karolina Szachniewicz - Smaczyńska wew. 36;  
  k.szachniewicz@prusice.pl
Agnieszka Szot wew. 43; a.szot@prusice.pl
Kamila Borowiecka wew. 38; k.borowiecka@prusice.pl
Jacek Jaskuła wew. 87; j.jaskula@prusice.pl
Klaudia Przywecka wew.87; k.dabek@prusice.pl
Grażyna Susłowicz wew. 38; g.suslowicz@prusice.pl

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNęTRZNYCH
Dorota Leń wew. 86; d.len@prusice.pl 
Katarzyna Nowak wew. 43, k.nowak@prusice.pl

PROMOCJA
Joanna Lewandowska wew. 54; j.lewandowska@prusice.pl 

 

Szanowni Państwo,
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie odpowie  
na wszystkie pytania od Mieszkańców całej Gminy. Odpowiedzi udzielane  
będą na pytania dotyczące kompetencji Burmistrza oraz jego obowiązków 
służbowych w możliwie najkrótszym terminie. 

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe. 

BURMISTRZ GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  
po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.
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P R U S I C E

dRoGiE MiEsZkANki i dRodZY MiEsZkAńcY GMiNY PRusicE 

Z pozdrowieniami
Burmistrz Gminy Prusice

Z wielką przyjemnością wracamy do Państwa z pierwszym numerem naszego kwartal-
nika - Gazety Społeczności Prusickiej „Prusice24” w 2022 roku z 48 stronami do czyta-
nia i oglądania w nowej odsłonie, z nową szatą graficzną, która nawiązuje do nowego 
systemu identyfikacji wizualnej Prusic. Skąd pomysł na taką wizualizację? Odpowiedź 
można znaleźć na łamach naszej gazety.

W tym numerze również nadal zapraszamy Państwa Naszych Mieszkańców poprzez 
koncepcje i wizualizacje zagospodarowania Rynku w Prusicach widzianego oczami 
studentów architektury do debaty nad Jego przyszłością. Kontynuujemy w naszej ga-
zecie cykl pod nazwą „Prusickie perły historii”, który zabierze Państwa na wycieczkę do 
przeszłości.

Nasi Mieszkańcy w związku z sytuacją panującą na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku 
aktywnie zaangażowali się w pomoc uchodźcom i przybyłym gościom do naszej Gminy. 
Pokazali swoje wielkie serca, za co BARDZO DZIĘKUJĘ! 

Ostatnie miesiące od połowy grudnia 2021 do kwietnia 2022 roku to czas wielu wyda-
rzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w naszej Gminie, dlatego też na łamach 
aktualnego numeru znalazło się wiele relacji i fotorelacji, w tym m.in. z ferii, spotkań  
z poezją, Dnia Kobiet, 30. Finału WOŚP w Prusicach, a także wydarzeń biegowych, pru-
sickiej halówki oraz tego co się dzieje w naszych klubach sportowych, a także prusickiej 
bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prusicach oraz Prusickiego Centrum Fitness, a także nowościami jakie czekają na 
stawiających na aktywny, sportowy tryb życia. 

Cały czas działamy na wysokich obrotach. Wiele się w naszej Gminie dzieje, rozpoczy-
namy nowe projekty, realizujemy nowe zadania i oczywiście inwestujemy. Realizujemy 
inwestycje rozpoczęte w 2021 roku, niektóre z nich dobiegają końca tak jak drugi etap 
budowy Prusickiego Centrum Medycznego czy też Żłobek pod Trzema Wieżami w Pru-
sicach. Mieszkańcy Skokowej zyskali nowe przejście dla pieszych. Kolejne inwestycje 

czekają na nas w 2022 roku. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na kolejne in-
westycje drogowe w naszej Gminie tj. na ul. Wrzosową w Skokowej czy też drogę w Goli. 
Obecnie trwają prace w budynku przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach, gdzie powstają po-
mieszczenia Centrum Usług Społecznych. O tym co jeszcze planujemy w tym roku moż-
na przeczytać na stronach aktualnego wydania. Realizowane są inwestycje przez Powiat 
Trzebnicki na drogach i przy chodnikach powiatowych w naszej gminie, a kolejne są w pla-
nach i przygotowaniu, co również można wyczytać z naszej gazety. 

Stawiamy na wysoką jakość i obsługę naszych Mieszkańców, o czym świadczy otwarte 
na koniec stycznia Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Prusicach. Pomaga-
my Mieszkańcom składać wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze i jesteśmy w tym 
najlepsi na Dolnym Śląsku. Dbamy o naszych Sołtysów dziękując im za ich ciężką pracę 
dla Małych Ojczyzn, a także dbamy o naszych strażaków ochotników. 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!
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

Na działce za Burmistrzem, Sekretarzem, Radnymi, Sołtysami i pracownikami UM w Prusicach już za kilka
miesięcy rozpoczną się prace nad budową nowoczesnej Szkoły im. Lecha i Marii Kaczyńskich Priorytetem władz Gminy Prusice jest rozpoczęcie w 2022 roku budowy Szkoły Podstawowej w Skokowej

Projekt na budowę LCK w Chodlewku Sekretarz Wiktor Lubieniecki oraz pracownik UM w Prusicach Kamil Leśniak 
omawiali z Radnym Czesławem Suchackim i Sołtysem Ryszardem Nowakiem

25 MLN ZŁ NA iNwEsTYcjE w GMiNiE PRusicE w 2022 Roku
Rozpoczęcie budowy nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej, trwające prace przy Żłobku pod Trzema Wieża-
mi w Prusicach, trwająca budowa Prusickiego Centrum Medycznego oraz Lokalnych Centrów Kultury w Borowie, Kro-
ścinie Małej,  planowane rozpoczęcie prac nad Parkiem Dinozaura w Prusicach oraz czterema świetlicami wiejskimi  
w Świerzowie, Pększynie, Pietrowicach Małych i Chodlewku, utworzenie Centrum Usług Społecznych w Prusicach, cią-
gła rozbudowa infrastruktury drogowej i sportowo-rekreacyjnej w tym boiska sportowe i place zabaw, także budowa 
oświetlenia drogowego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego, to główne plany działań Gminy Prusice na 2022 rok 
o czym w rozmowie z Prusice24 opowiada Burmistrz Igor Bandrowicz, podsumowując jednocześnie miniony 2021 rok. 

Prusice24: - Panie Burmistrzu 2021 rok już 
za nami, w Gminie Prusice w tym czasie 
wiele się działo. Proszę powiedzieć, jaki to 
był rok dla samorządu prusickiego i jego 
Mieszkańców? 
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Pru-
sice: - 2021 rok w Gminie Prusice, tak jak  
w wielu innych gminach był ciężki z po-
wodu trwającej epidemii COVID 19. Mimo 
wszystko był to rok bardzo pracowity dla 
nas. Tak w skrócie… Zrealizowaliśmy wiele 
tych większych i tych mniejszych inwestycji 
poprawiających jakość życia mieszkańców 
w naszej Gminie od najmłodszych do naj-
starszych. Nie zabrakło działań i wydarzeń 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. 
Pozyskaliśmy ponad 22 mln zł ze środ-
ków unijnych i krajowych na wiele działań 
i inwestycji w naszej gminie, w tym na bu-
dowę szkoły podstawowej w Skokowej. 
Zakończyliśmy budowę Centrum Inicjatyw 
i Produktów Lokalnych w Skokowej, za-
montowaliśmy 168 przydomowych oczysz-
czalni ścieków u naszych mieszkańców, 
nasi mieszkańcy zainstalowali na swoich 
domach panele fotowoltaiczne, a także 
wymienili źródła ciepła. Najmłodsi z Dęb-
nicy, Krościny Wielkiej i Pększyna zyskali 
nowe place zabaw.  Na terenie Gminy Pru-
sice powstało 31 hot spotów, dzięki, którym 
przebywając na Rynku w Prusicach, boisku 
w Krościnie Wielkiej, Orliku w Pawłowie 
Trzebnickim czy placu zabaw w Skokowej 
będzie można korzystać z bezprzewodowej 
sieci WIFI. W miejscowościach Gminy Pru-
sice powstało nowe oświetlenie drogowe, 
zaś mieszkańcy Krościny Wielkiej i korzy-
stający ze strefy inwestycyjnej we Wszemi-
rowie zyskali nowe drogi. Strażakom z OSP 
w Pawłowie Trzebnickim spełniły się aż  

2 największe marzenia dostali nowy upra-
gniony wóz strażacki przy wsparciu środ-
ków z MSWiA oraz NFOŚiGW oraz na koniec 
roku zostali wpisani do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego. 
W 2021 roku w Prusicach powstała również 
światowa inwestycja – fabryka firmy GTHR, 
produkująca wkłady do baterii litowych, 
dzięki której mieszkańcy mają miejsca pra-
cy.  2021 rok to rozpoczęcie również kluczo-
wych inwestycji dla naszych Mieszkańców: 
Żłobka pod Trzema Wieżami w Prusicach 
oraz Budowa Prusickiego Centrum Me-
dycznego w Prusicach, jak również budo-
wa Lokalnych Centrów Kultury w Borowie 
i Krościnie Małej. Przy dobrej współpracy 
z Powiatem Trzebnickim i Wicestarostą 
Grzegorzem Terebunem zrealizowano wiele 
inwestycji powiatowych: drogowych i chod-
nikowych w naszej Gminie. 
2021 rok to również rok sukcesów i dla mnie 
i dla Gminy Prusice. Jako Burmistrz zosta-
łem najlepszym włodarzem w Polsce w ka-
tegorii gmin miejsko – wiejskich w Rankingu 
Perły Samorządu 2021, zaś samorząd pru-
sicki znalazł się w najlepszej „10” w Polsce 
zajmując 9. miejsce. 

Prusice24: - Na sesji 29 grudnia 2021 roku 
został uchwalony budżet Gminy Prusice na 
2022 rok. Proszę powiedzieć, ile on wynosi, 
jaka kwota jest zaplanowana na inwestycję 
w 2022 roku?
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice: 
- Podczas Sesji Rady Miejskiej w Prusicach 
w środę 29 grudnia 2021 roku został uchwa-
lony budżet Gminy Prusice na 2022 rok  
w wysokości 63,3 mln zł, z czego ponad  
21,3 mln zł na inwestycje, w tym ponad  
16 mln zł to środki pochodzące z pozyska-

nych dotacji przez samorząd prusicki. Już 
na dzień dzisiejszy ta kwota uległa zmia-
nie, gdyż obecnie budżet Gminy Prusice 
na 2022 rok to kwota 73,8 mln zł, z czego 
prawie 25 mln zł planujemy przeznaczyć na 
inwestycje. Gminę Prusice czeka naprawdę 
kolejny pracowity rok. 

Prusice24: - Jakie inwestycje są obecnie 
realizowane w naszej gminie? 
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice: 
- W trakcie realizacji są trzy kluczowe zada-
nia dla samorządu prusickiego rozpoczęte 
w 2021 roku, takie jak Żłobek pod Trzema 
Wieżami w Prusicach, budowa Prusickiego 
Centrum Medycznego oraz budowa Lokal-
nych Centrów Kultury w Borowie i w Kro-
ścinie Małej. Kilka tygodni temu rozpoczę-
ły się również prace przy ul. Żmigrodzkiej  
w Prusicach, gdzie pomieszczenia są re-
montowane pod Centrum Usług Społecz-
nych (wcześniej Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej), które swoją działalność w no-
wym obiekcie rozpocznie w połowie lipca. 

Obecnie realizowany jest również szereg 
mniejszych zadań. Zakończyliśmy m.in. bu-
dowę przejścia dla pieszych w Skokowej przy 
skrzyżowaniu ul. Żmigrodzkiej i ul. Polnej. 

Prusice24: - Jakie są priorytety inwestycyj-
ne na 2022 rok? 
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Pru-
sice: - 2022 rok w Gminie Prusice to czas 
rozpoczęcia kolejnych zadań inwestycyj-
nych, tych największych, a także wielu 
mniejszych czy też przygotowanie doku-
mentacji na inwestycje w kolejnych la-
tach. Naszym głównym priorytetem na rok  
2022 jest rozpoczęcie budowy nowo-
czesnej Szkoły Podstawowej im. Lecha  
i Marii Kaczyńskich w Skokowej. Niestety  
w związku z trwającą wojną na Ukrainie 
wycofali się potencjalni Wykonawcy inwe-
stycji, którzy złożyli swoje oferty w prze-
targu. Podjęliśmy decyzję o podzieleniu 
inwestycji na cztery etapy i już w najbliż-
szych tygodniach ogłosimy przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy dla etapu I, stanu 
surowego zamkniętego. Na zadanie pozy-
skaliśmy 4 mln zł w 2021 roku z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatko-
wo nasz projekt złożony do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach programu PUSZ-
CZYK jest już na ostatniej prostej, gdyż na 
dniach zakończymy negocjacje na kwotę  
ok. 14 mln zł. 
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Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Wicestarostą Grzegorzem Terebunem  
rozmawiali z Pawłem Hreniakiem Posłem na Sejm RP o Parku Dinozaura w Prusicach,  

na który Gmina Prusice dostała ponad 4,4 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu

Prusice24: - Poza budową szkoły w Skoko-
wej, jakich jeszcze inwestycji mogą się spo-
dziewać Mieszkańcy? 
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Pru-
sice: - Kolejną inwestycją, która w 2022 
roku rozpocznie się jest zadanie pod nazwą 
Park Dinozaura w Prusicach. Teren przy  
ul. Młynarskiej zostanie zagospodarowany 
w miejsce spotkań i rekreacji dla każdego 
od Juniora do Seniora za kwotę ok. 5 mln 
zł, z czego 4,4 mln zł to 90 % dotacja z Pro-
gramu Rządowego Polski Ład. W ramach 
inwestycji powstanie m.in. plac zabaw dla 
dzieci, siłownia zewnętrzna, tor rowerowy 
pump track, skate park oraz park linowy. 
Teren będzie zagospodarowany zielenią, 
objęty monitoringiem i oświetlony. Obecnie 
dobiegają końca prace nad dokumentacją 
projektową i na dniach zostanie ogłoszony 
przetarg na inwestycję. 
W tym roku chcemy również rozpocząć bu-
dowę czterech kolejnych Lokalnych Cen-
trów Kultury – świetlic wiejskich w Gminie 
Prusice: w Świerzowie, Pększynie, Pie-
trowicach Małych i Chodlewku za ponad  
6 mln zł, z czego 5,4 mln zł to dofinansowa-
nia z Programu Rządowego Polski Ład. 
Kolejnym dużym zadaniem, które czeka na 
realizację w tym roku, jest modernizacja ist-
niejącego oświetlenia ulicznego. W ramach 
inwestycji planuje się wykonać energoosz-
czędne oświetlenie drogowe przy drogach 
publicznych zarówno w mieście i na terenie 
Gminy Prusice poprzez wymianę 459 szt. 
istniejących opraw wraz z osprzętem elek-
trycznym na energooszczędne i jaśniejsze 
oprawy LED z inteligentnym systemem za-

rządzania oświetleniem. Inwestycja prze-
widuje wymianę 162 lamp w miejscowo-
ści Prusice, a także 106 lamp w Skokowej,  
35 lamp w Budziczu, 40 lamp w Chodlewku, 
15 w Dębnicy, 29 w Pawłowie Trzebnickim, 
37 w Piotrkowicach, 23 we Wszemirowie 
oraz 12 w Zakrzewie. Wartość zadania to 
ponad 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie to 
909 390,27 zł z RPO WD 2014-2020
Zaplanowaliśmy również szereg mniejszych 
inwestycji. Przed nami inwestycje drogo-
we, m.in. ul. Wrzosowa w Skokowej, drogi 
w Goli, Jagoszycach, a także polepszenie 
parametrów innych dróg gminnych. Na te-
renie Gminy Prusice będzie kontynuowana 
budowa oświetlenia drogowego oraz mo-
dernizacja boisk sportowych - największe 
działania przeprowadzimy we Wszemiro-
wie gdzie po zeszłorocznej dostawie szatni 
wykonana zostanie nowa pełnowymiarowa 
płyta boiska z nawodnieniem oraz w Paw-
łowie Trzebnickim gdzie obiekt zostanie 
ogrodzony i wyposażony w trybuny kibi-
ców. Powstaną kolejne place zabaw i si-
łownie zewnętrzne m.in. w Raszowicach, 
na który otrzymaliśmy 100 tys. zł dotacji 
ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocław-
ska, planowane są nowe place zabaw m.in.  
w Prusicach przy Szkole Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza. Zostaną przygotowane 
dokumentacje projektowe na kolejne miej-
sca rekreacji. Zaplanowaliśmy również wy-
konanie mniejszych inwestycji drogowych, 
a także przygotowanie dokumentacji pro-
jektowych drogowych na które poszczegól-
ne Sołectwa przewidziały środki w swoich 
funduszach sołeckich.  

Złożyliśmy również w tym roku wiele wnio-
sków o dofinansowanie na kolejne inwe-
stycje i czekamy z niecierpliwości na roz-
strzygnięcia naborów, gdyż każde środki 
zewnętrzne to możliwość dodatkowych in-
westycji dla poprawy i jakości życia naszych 
Mieszkańców, na czym mi zależy. 

Prusice24: - Panie Burmistrzu realizacja 
tak wielu inwestycji, działań czy projektów 
to praca zespołu ludzi. Jednak, aby moż-
na to wszystko realizować jest potrzebna 
zgoda Rady Miejskiej w Prusicach. Proszę 
powiedzieć, jak układa się współpraca  
z Radnymi Rady Miejskiej?
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusi-
ce: - Tak, to prawda. Wszystkie inwestycje, 
działania czy projekty to efekt ciężkiej pra-
cy profesjonalnego zespołu ludzi, z którymi 
mam przyjemność na co dzień pracować, 
na który składają się pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Prusicach, kierownicy jedno-
stek, prezesi spółek, Radni i Sołtysi. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie inwestycje i działa-
nia są oczywiście możliwe dzięki doskona-
łej współpracy z Radą Miejską w Prusicach. 
W tym miejscu dziękuję wszystkim Radnym, 
którym zależy na dynamicznym rozwoju na-
szej małej Ojczyzny. Sam Burmistrz nie jest 

w stanie zrealizować inwestycji czy wielu 
działań, bez akceptacji zmian w budżecie 
Gminy, których dokonują Radni.  O dobrym 
współdziałaniu i poparciu dla Moich dzia-
łań świadczy również wynik jednogłośnego  
absolutorium i wotum zaufania za 2020 rok.

Jak widać rok 2022 w Gminie Prusice zapo-
wiada się bardzo pracowicie pod względem 
inwestycyjnym. Jednak to nie koniec, gdyż 
na pewno pojawią się nowe zadania zwią-
zane z tak zwanymi, projektami miękkimi. 
Na mieszkańców Gminy będzie czekać wie-
le działań w ramach funduszu sołeckiego  
w każdej miejscowości, na który przezna-
czono ponad 669 tys. zł, wydarzenia kultu-
ralne, sportowe i rekreacyjne, działania ak-
tywizacyjne w ramach projektów „Aktywnie 
razem w Gminie Prusice” oraz „Gmina Pru-
sice działa na rzecz integracji społeczno-
-zawodowej Aktywnych Prusiczan!”, na 
które pozyskano 2,8 mln zł ze środków unij-
nych. Dla uczniów naszych szkół gminnych 
od września 2022 roku przewidziano wiele 
ciekawych zajęć, warsztatów i wyjazdów 
w ramach projektu „Edukacyjnie, twórczo  
i kreatywnie w Szkołach Gminy Prusice”, na 
który pozyskano ponad 433 tys. zł ze środ-
ków unijnych.

Nowy Ośrodek Zdrowia w Prusicach przy ul. Młynarskiej nabiera kształtów

Dzieci z Dębnicy w 2021 roku zyskały nowy plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko

Bardzo dobra współpraca z Powiatem Trzebnickim i Wicestarostą Grzegorzem Terebunem  
skutkuje nowymi inwestycjami powiatowymi w Gminie Prusice
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PoNAd 669 TYs. ZŁ 
DLa sołeCtw GmiNy pRusiCe 
w 2022 Roku!

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. To środki finansowe wyodręb-
nione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przed-
sięwzięć, inwestycji oraz działań służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa do końca września wskazują 
najważniejsze dla nich cele do realizacji, aby ich „Mała Ojczyzna” się doskonale rozwi-
jała i podejmują wspólnie decyzje na co mają zostać wykorzystane przeznaczone dla 
nich środki finansowe. Tak jest w 27 Sołectwach Gminy Prusice, gdzie na 2022 rok  
w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 669 018,67 zł.

ZAdANiA iwEsTYcYjNE 
Z FuNdusZu soŁEckiEGo GMiNY PRusicE

BorówGórowo

Chodlewko

Pększyn

SkokowaStrupina

Piotrkowice

Raszowice-
Zakrzewo

Ligota
Strupińska 

Pawłów
Trzebnicki

Dębnica

Krościna
Mała

Krościna
Wielka

Kaszyce
Wielkie

Pietrowice
Małe

Prusice
Brzeźno

Budzicz

Jagoszyce

Gola

Wilkowa

Świerzów

Kopaszyn Kosinowo

Wszemirów

Budowa wiaty 
Utwardzenie drogi  

Budzicz-Krościna Mała

Budowa sceny 
przy placu „Micolo”, 

projekt placu zabaw, 
wiata przy siłowni

Doposażenie 
placu zabaw

Przebudowa drogi gminnej 
w m. Gola (dokumentacja 

projektowa)

Oświetlenie terenu przy 
świetlicy, Przebudowa drogi 

gminnej w m. Wilkowa  
(dokumentacja projektowa)

Przebudowa  
drogi gminnej  

Chodlewko–Skokowa 
(dokumentacja  

projektowa)

Remont  
ul. Rynek

Przebudowa drogi 
gminnej w m. Dębnica 

(dokumentacja  
projektowa)

Przebudowa drogi gminnej 
w m. Krościna Mała  

(dokumentacja
projektowa)

Budowa Lokalnego  
Centrum Kultury (projekt)

Montaż ogrodzenia  
na boisku sportowym

Doposażenie boiska  
sportowego

Ogrodzenie boiska

Przebudowa drogi gminnej  
w m. Jagoszyce (dokumentacja 
projektowa), Budowa zbiornika 

bezodpływowego przy świetlicy 
wiejskiej w m. Jagoszyce

Zakup kosiarki 
traktorowej

Przebudowa ul. Kwiatowej  
i ul. Polnej w m. Skokowa  

(dokumentacja projektowa)

Projekt placu 
zabaw,  

Remont drogi

śRodki dLA PosZcZEGóLNYch soŁEcTw  
NA ZAdANiA iNwEsTYcYjNE i ZAdANiA BiEŻącE

BORÓW 14 913,27
BORÓWEK 13 770,09
BRZEŹNO 21 044,86
BUDZICZ 18 031,03

CHODLEWKO 20 109,53
DĘBNICA 17 511,40

GOLA 13 925,98
GÓROWO 27 851,96

JAGOSZYCE 16 108,41
KASZYCE WIELKIE 33 256,07

KOPASZYN 18 238,88
KOSINOWO 13 042,62

KROŚCINA MAŁA 25 305,79
KROŚCINA WIELKA 27 696,07

LIGOTA STRUPIŃSKA 14 913,27
LIGOTKA 15 484,86

PAWŁÓW TRZEBNICKI 31 437,38
PĘKSZYN 19 018,32

PIETROWICE MAŁE 28 423,55
PIOTRKOWICE 30 398,13

PRUSICE 51 962,62
RASZOWICE-ZAKRZEWO 30 450,09

SKOKOWA 51 962,62
STRUPINA 33 723,74
ŚWIERZÓW 22 291,96
WILKOWA 25 357,76

WSZEMIRÓW 32 788,41
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

Nowy ośrodek zdrowia nabiera kształtów

Sprawdzano postęp prac na budowie ośrodka zdrowia

Wykonano już wiele prac instalacyjnych

Wewnątrz zamontowane są ścianki działowe

Prezes Prusickiego Centrum Medycznego  
Wiktor Lubieniecki opowiada, gdzie co w przychodni 
będzie się znajdować

NowA PRZYchodNiA NabieRa kształtów

ŻŁoBEk Pod TRZEMA wiEŻAMi CoRaz bLiżej 

Prace budowlane na budynku ośrodka zdrowia z apteką idą zgodnie z planem. 
Dobiega końca drugi etap prac, który zakłada doprowadzenie budynku do 
stanu surowego zamkniętego. Już teraz widać jak dużą inwestycją jest nowa 
przychodnia.

Prace budowlane i instalacyjne w budynku przy ul. Szkolnej, w którym będzie 
mieścił się gminny żłobek idą zgodnie z planem. Już w czasie wakacji nowa 
placówka zostanie wyposażona i zacznie funkcjonować. W Żłobku Pod Trze-
ma Wieżami będzie mogło spędzać czas 39 dzieci. Będzie to pierwsza w Gmi-
nie Prusice placówka dla maluszków.

Nowoczesny ośrodek zdrowia musi speł-
niać nie tylko wymagania techniczne,  
ale powinien także być bardzo funkcjonal-
ny, dostępny dla osób niepełnosprawnych, 
a także tych, które mają problemy z poru-
szaniem się. 
- Tworząc budynek ochrony zdrowia, który 
byłby przyjazny dla pacjentów, nie można 
było oprzeć się na obecnym ośrodku zdro-
wia, mieszczącym się przy ul. Żmigrodzkiej, 
ponieważ jest on zabytkiem. Pieczę nad każ-
dymi, nawet najdrobniejszymi zmianami ma 
konserwator zabytków. To właśnie z tego 
powodu, przebudowa obecnej przychodni 
w taki sposób, aby spełniała wymagania, 
nie była możliwa – podkreśla Burmistrz Igor 
Bandrowicz, dodając: - W związku z tym już 
w 2018 roku ruszyła procedura budowy no-
woczesnego, spełniającego wszystkie kry-
teria ośrodka zdrowia, w którym będzie się 
mieściła również apteka. Na zlecenie Gminy 
Prusice wykonano projekt uwzględniający 
wszystkie wymogi prawne, a także rozwią-
zania przyjazne dla pacjentów. 

Na 700mkw powierzchni ulokowano gabi-
nety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyj-
ne. Wszystkie na parterze, tak aby dotar-
cie do nich nie sprawiało problemów. Co 
bardzo ważne, projekt zakłada rozdziele-
nie poradni dla dzieci chorych i zdrowych 
(np. przyjmowanych na bilanse, do szcze-
pień), a także gabinety specjalistyczne: sto-
matologiczny, ginekologiczny, okulistyczny, 
kardiologiczny, diabetologiczny i inne, mię-
dzy innymi gabinety rehabilitacyjne. 
W budynku będzie się także mieścić apte-
ka, aby pacjent mógł kompleksowo zostać 
obsłużony - po wizycie u lekarza na miejscu 
wykupić leki. A wszystko w pełnym komfor-
cie, ponieważ przychodnia będzie klimaty-
zowana. Bryła budynku jest nowoczesna, 
będzie podświetlona. Wokół przychodni 
zaplanowano miejsca parkingowe, a cały 
teren zostanie zagospodarowany.
 Do tej pory (od czerwca 2018 r., kiedy to 
uzyskano pozwolenie na budowę) wybudo-
wano stan zero, a po wyłonieniu w przetar-
gu wykonawcy – Firmy Gregorien Sp. z o.o.  
z Trzebnicy – w sierpniu 2021 r. Wiktor Lu-
bieniecki, Prezes Prusickiego Centrum 
Medycznego podpisał umowę na realiza-
cję zadania z Wykonawcą. Warto dodać, że 
zadanie opiewa na 1 516 810,45 zł i zakłada 
wykonanie stanu surowego, zamkniętego. 
Zgodnie z umową, wykonawca do czerwca 
tego roku ma zakończyć zlecone prace. Jak 
mówi Wiktor Lubieniecki, zadanie jest re-
alizowane zgodnie z planem.
- Kończy się drugi etap budowy przychod-
ni zdrowia wraz z apteką, stan surowy za-

mknięty. Obecnie wykonywane jest poszy-
cie dachu wraz z obróbką. Wstawiane są 
także aluminiowe i szklane witryny na wej-
ściach, a stolarka okienna jest już zamon-
towana. Postawione zostały także ściany 
działowe – mówi Prezes Prusickiego Cen-
trum Medycznego i dodaje, że Gmina już 
przygotowuje się do kolejnych etapów. 

- Trwa aktualizacja kosztorysów na wykoń-
czenie obiektu. W ciągu najbliższego ty-
godnia planujemy ogłosić przetarg na wy-
kończenie przychodni. Zakładamy, że ten 
etap zajmie około 12 miesięcy i w czerwcu 
przyszłego roku przychodnia będzie mogła 
zostać uruchomiona – wyjaśnia Wiktor Lu-
bieniecki. 

Żłobek to inwestycja, na którą od dawna 
czekali rodzice. Dzięki oferowanej opiece, 
młode mamy będą mogły bez obawy podjąć 
pracę, nie martwiąc się o swoje pociechy. 
Placówki dla najmłodszych dzieci muszą 
spełniać rygorystyczne wymagania, dlate-
go też stworzenie żłobka wiąże się ze spo-
rymi wydatkami. 
Całkowity koszt remontu budynku, w któ-
rym będzie mieścił się żłobek to ponad  
2,4 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to dofi-
nansowanie w ramach resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020. 
Gmina Prusice pozyskała także dofinanso-
wanie w wysokości 1,4 mln zł na funkcjono-
wanie placówki, zatrudnienie odpowiedniej 
kadry, dodatkowe wyposażenie i zabawki,  
a także zajęcia dla dzieci. Środki pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego.

drzwiowych, ściany działowe. Jeśli cho-
dzi o instalację, to również w tej dziedzi-
nie prace mocno posunęły się do przodu.  
Są już wszystkie podejścia wod-kan do po-
mieszczeń żłobka, zamontowano instala-
cję centralnego ogrzewania we wszystkich 
pomieszczeniach wraz z dostawą pompy 
ciepła, wykonano podłączenia instalacji dla 
pomieszczeń I piętra. 
Są już także między innymi: rozdzielnie elek-
tryczne, instalacje oświetlenia, instalacje 
zasilania urządzeń elektrycznych, a także 
instalacje teletechniczną (sieci LAN, telefo-
niczna, okablowanie strukturalne).

Prace inwestycyjne przewidziane są do 
końca maja 2022 roku. Potem żłobek bę-
dzie meblowany i wyposażany. Maluchy 
będą miały do dyspozycji nowe, bezpieczne 
zabawki.
- Cieszę się, że prace postępują zgodnie  
z harmonogramem. Planujemy, że już pod-
czas wakacji dzieci będą mogły korzystać 
ze Żłobka Pod Trzema Wieżami. Na razie 
przewidujemy 39 miejsc, ale jeśli potrzeby 
Mieszkańców będą większe, to wyjdziemy 
im naprzeciw – zapewnia Igor Bandrowicz, 
Burmistrz Gminy Prusice.

Z zewnątrz nie widać jak bardzo prace  
w środku są już zaawansowane. Wykona-
no już wszystkie niezbędne rozbiórki ścian  
i stropów, nowe, docieplone stropy, wy-
mianę warstw nad istniejącymi stropami 
piwnicy, wymianę warstw podłóg na grun-
cie, nowe podkłady betonowe, docieple-
nie warstw podłogowych. Zrobiono także 
nadproża w miejscach nowych otworów 
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PoNAd 259 TYs. doFiNANsowANiA 
Na RemoNt uL. wRzosowej w skokowej

pRzy Dużym skRzyżowaNiu 
jEsT BEZPiEcZNE PRZEjściE

PowsTANiE dRoGA dojAZdowA 
do GRuNTów RoLNYch

Mieszkańcy Skokowej wyczekiwali na informację, kiedy ul. Wrzosowa zyska 
nową nawierzchnię. Teraz już wiemy, że planowana od dawna inwestycja zo-
stanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu, które Gmina Prusice pozyskała  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakończono już prace związane z przebudową i remontem dróg gminnych  
w Skokowej. Przejście dla pieszych u zbiegu ulic Polnej i Żmigrodzkiej jest te-
raz bezpieczne. Na realizację zadania Gmina Prusice pozyskała z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 62 400 zł.

Do połowy grudnia 2022 roku 
w Goli powstanie droga do-
jazdowa do gruntów rolnych  
o długości 400 mb, na któ-
rą samorząd prusicki pozy-
skał dotację w wysokości  
92 000,00 zł z budżetu Samo-
rządu Województwa Dolno-
śląskiego w ramach ochrony, 
rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych. 

Samorząd prusicki cały czas 
pracuje nad poprawą stanu 
dróg, chodników i oświetle-
nia drogowego, bo są to jedne  
z najbardziej oczekiwanych 
przez Mieszkańców inwestycji. 
Władze gminy, na czele z Bur-
mistrzem Gminy Prusice Igo-
rem Bandrowiczem starają się 
pozyskiwać środki zewnętrzne, 
tak aby jak najmniej wydawać  
z budżetu Gminy.
Tym razem udało nam się pozy-
skać 259 tys. 346 zł dofinanso-
wania na remont ul. Wrzosowej 
w Skokowej, przy czym wartość całego 
zadania opiewa na kwotę 518 tys. 693 zł. 
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 
kwietnia 2023 roku. 
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do osiągnięcia celu, czyli pozyskania do-

Przebudowa i remont dróg gminnych  
w miejscowości Skokowa w ramach zada-
nia pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych 
droga nr 102471D ul. Żmigrodzka i droga  
nr 102481D ul. Polna w m. Skokowa” to na-
zwa zadania, którego realizacja znacznie 
poprawiła bezpieczeństwo w Skokowej.

Całkowita wartość zadania to 138 481,60 zł, 
 a Gmina Prusice zdobyła 62 400,00 zł do-
finansowania z Rządowego Fundusz Roz-
woju Dróg.

finansowania. Dzięki niemu przebudujemy 
drogę na długości 350 mb z dwustronnymi 
poboczami gruntowymi i zjazdami indywi-
dualnymi, a także wykonaniem skrzyżowań 
i odwodnienia jezdni – mówi Igor Bandro-
wicz.

- Zadanie w Skokowej polegało na przebu-
dowie skrzyżowania ulic Polnej i Żmigrodz-
kiej. W ramach prac zostało wyniesione 
przejście dla pieszych, wprowadzona zo-
stała nowa organizacja ruchu, wyremon-
towano zjazdy do przyległych nieruchomo-
ści, przeprowadzono remont chodników,  
a także wyregulowano istniejącą infra-
strukturę – wymienia Burmistrz Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz.
Wykonawcą prac jest firma Usługi Ogólno-
budowlane Anna Chleboś z miejscowości 
Granowiec.

U zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Polnej powstało bezpieczne przejście dla pieszych co potwierdzają  
Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Radni Gminy Prusice ze Skokowej Artur Bagiński i Józef Gruchała

Nowa inwestycja w Skokowej poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu

okiem 
RAdNEGo...

DRODZY RADNI RADY MIEJSKIEJ W PRUSICACH
TO JEST MIEJSCE DLA WAS!
WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ RUBRYKĘ! 

Zapraszamy WSZYSTKICH Radnych Rady Miejskiej w Prusicach 
do współpracy i przesyłania swoich materiałów, które byście  

chcieli, aby zostały opublikowane w Gazecie Prusice24  
w naszej nowej Rubryce.

Materiały można przesyłać do Redakcji na adres 
 prusice24@prusice.pl 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

to bęDzie Rok iNwestyCji 
w BEZPiEcZEńsTwo

Wyzwania związane z wybuchem wojny na Ukrainie i zapewnieniem pomo-
cy Ukraińcom, z jakimi przychodzi się zmierzyć wszystkim samorządom są 
ogromne. Na terenie Powiatu Trzebnickiego bezpieczne schronienie znalazło 
ponad 3 tys. uchodźców. Otoczenie opieką takiej liczby osób to ogromne wy-
zwanie. Mimo tego, Powiat Trzebnicki nie zwalnia tempa inwestycji, również 
tych najistotniejszych dla Mieszkańców Gminy Prusice. Rozmowa z Grzego-
rzem Terebunem, Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego o pomocy potrzebu-
jącym, ogromnym zaangażowaniu Mieszkańców i powiatowych inwestycjach, 
które już są realizowane lub planowane, a były długo wyczekiwane przez 
Mieszkańców Gminy Prusice. 

Prusice24: - Starostwo działa na poziomie 
powiatu, ale wydarzenia na świecie mają 
ogromny wpływ na naszą społeczność. 
Militarny atak Rosji na Ukrainę, który miał 
miejsce 24 lutego odbił się szerokim echem 
na życiu wszystkich Polaków. Jak Staro-
stwo Powiatowe w Trzebnicy włączyło się 
w pomoc Ukraińcom?
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego: Agresja Rosji na Ukrainę 
bardzo mocno zmieniła nasze wyobrażenie 
o współczesnym świecie i o naszym bez-
pieczeństwie. Wojna to pojęcie, które do-
tychczas kojarzyło nam się z wydarzeniami 
znanymi z historii albo daleko od Europy.  
W ciągu ostatnich kilku tygodni wszystko 
się zmieniło. Realne działania wojenne pro-
wadzone są tuż przy naszej granicy. Atak na 

naszego sąsiada spowodował, że przybyła 
do nas ogromna liczba uchodźców. Ta licz-
ba ciągle się zwiększa. Wywołała również 
wśród naszych rodaków spontaniczną, 
płynącą z głębi serca mobilizację i chęć  
pomocy. 

Prusice24: - W pomoc uchodźcom, którzy 
znaleźli bezpieczne schronienie na tere-
nie naszego powiatu zaangażowanych jest 
wielu mieszkańców, bo potrzeby są ogrom-
ne. Dodatkowo w Trzebnicy utworzono cen-
trum logistyczne, które redystrybuuje dary 
dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie 
aż w 4 powiatach. Jak ono działa?
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powia-
tu Trzebnickiego: W Powiecie Trzebnic-
kim zarejestrowanych jest już ponad 3 tys. 

uchodźców. Przebywają w wyznaczonych 
do tego świetlicach oraz w znacznej więk-
szości w prywatnych domach osób, które 
zechciały przyjąć uciekających przed woj-
ną. Wielu naszych mieszkańców zaanga-
żowało się w pomoc uchodźcom. Organi-
zowane są zbiórki wszystkich niezbędnych 
rzeczy, od podstawowych produktów żyw-
nościowych po ubrania, środki higieny oso-
bistej i inne niezbędne rzeczy. Uchodźcy  
z Ukrainy przybyli do nas bez żadnych rzeczy 
osobistych, więc potrzebne było praktycz-

nie wszystko. Należy też podkreślić bardzo 
duże zaangażowanie lokalnych włodarzy. 
Praktycznie we wszystkich gminach prowa-
dzone są zbiórki. Nie inaczej jest w Prusic-
kiej Multitece. W Starostwie Powiatowym  
w Trzebnicy zorganizowane zostało Po-
wiatowe Centrum Logistyczne, do którego 
przywożone są rzeczy z powiatu oleśnic-
kiego, milickiego, wołowskiego oraz oczy-
wiście trzebnickiego. W centrum rzeczy są 
sortowane na te, które trafiają bezpośred-
nio do Ukrainy oraz te które przekazywane 
są osobom przebywającym w naszym kraju. 
W szeroko zakrojone działania organizacyj-
ne jak i logistyczne zaangażowanych jest 
mnóstwo ludzi. To pracownicy Starostwa 
Powiatowego, wolontariusze z naszych 
szkół powiatowych, a także mieszkańcy. 
Wszystkim, którzy wspierają naszych za-
atakowanych sąsiadów bardzo serdecznie 
dziękuję. 

Prusice24: - Wojna na Ukrainie i związane 
z nią działania pomocowe dla uchodźców,  
to teraz główny temat rozmów. Mimo 
ogromnego zaangażowania w akcję, Sta-
rostwo Powiatowe nie zwalnia tempa, jeśli 
chodzi o realizację zaplanowanych inwesty-
cji. Jakie przedsięwzięcia już są lub będą  
w najbliższej przyszłości realizowane na te-
renie Gminy Prusice?
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego: Nowy rok to nowe plany 
i realizacje. W Gminie Prusice działania 
Powiatu Trzebnickiego to przede wszyst-
kim poprawa bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych. Oprócz wykonywanych re-
montów bieżących, jesteśmy w trakcie 
realizacji dużych inwestycji takich jak do-
kończenie budowy chodnika w Skokowej 
przy byłej drodze wojewódzkiej, obec-
nie powiatowej. Na tę inwestycję Powiat 
Trzebnicki przeznaczył kwotę ponad 1,1 
mln zł. Prace są już mocno zaawansowane 
i liczę, że wykonawca w ciągu najbliższego 
miesiąca je zakończy. Chodniki w Skoko-Mieszkanka Skokowej w rozmowie z Wicestarostą Grzegorzem Terebunem i Burmistrzem Igorem Bandrowiczem wyraża ogromne zadowolenie  

z trwającej właśnie inwestycji powiatowej w Skokowej

Na dokończenie budowy chodnika w Skokowej przy byłej drodze wojewódzkiej, obecnie powiatowej Powiat Trzebnicki 
przeznaczył kwotę ponad 1,1 mln zł
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wej bezpieczeństwo pieszych, którzy ulicą 
Wrocławską przemieszczają się do szkoły, 
ośrodka zdrowia, orlika czy sklepów. Je-
stem przekonany, że ta inwestycja zmieni 
też wizerunek miejscowości na wjeździe 
od strony Prusic. W tym roku również do-
kończymy przebudowę drogi powiatowej 
w Ligocie Strupińskiej. Przypomnę, że  
w zeszłym roku zrealizowaliśmy pierw-
szy, kilometrowy odcinek drogi powiato-
wej od skrzyżowania z drogą wojewódzką  
w kierunku Ligoty Strupińskiej. W tym roku 
zamierzamy dokończyć przebudowę drogi 
przez samą miejscowość. Warto podkre-
ślić, że Powiat Trzebnicki na tę inwestycję 
otrzymał blisko 100 tys. zł dofinansowania 
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. W ramach Polskiego Ładu złoży-
liśmy wniosek na przebudowę drogi Pru-
sice–Ligotka. To zadanie, które obejmuje 
zarówno przebudowę drogi za Ligotkę, 
a także budowę chodników w Prusicach 
do skrzyżowania na Pietrowice Małe, 
chodnik w samej Ligotce, a także ścież-
kę rowerową łącząca Prusice z istnieją-
ca ścieżką przebiegającą przed Ligotką. 
Obecnie jesteśmy na etapie projektowania 
tej inwestycji. Czekamy również na wy-
niki naboru w ramach Polskiego Ładu. 
Do Polskiego Ładu złożyliśmy również 
wniosek na budowę chodnika w miejsco-
wościach Raszowice-Zakrzewo. W przy-
padku tej inwestycji dokumentacje mamy 
gotową, więc jeśli otrzymamy dofinan-
sowanie to prace rozpoczniemy jeszcze  
w tym roku. 

Jesteśmy również w trakcie projekto-
wania chodnika w miejscowości Górowo 
oraz przebudowy drogi Górowo-Strupi-
na. W samej miejscowości chodnik jest 
niezbędny przede wszystkim ze względu 
na dzieci przemieszczające się do przy-
stanku autobusowego. Dokumentacja 
będzie gotowa jeszcze w tym roku i mam 
nadzieje na szybką realizację tej inwesty-
cji. Musimy pamiętać, że niespełna dwa 
lata temu zrealizowaliśmy bardzo ważny 
trakt komunikacyjny pomiędzy Górową  
a Skokową za kwotę ponad 4 mln zł. Teraz 
liczę, że znajdziemy środki na odcinek do 
Strupiny. Na ostatniej sesji Rady Powiatu  
z inicjatywy Radnej Powiatu Trzebnic-
kiego Joanny Wiraszki wprowadziliśmy 
do budżetu środki na budowę chodni-

Do Polskiego Ładu Powiat Trzebnicki złożył wniosek na budowę chodnika w miejscowościach Raszowice–Zakrzewo 
 o czym rozmawiali podczas spotkania w Prusicach: Wicestarosta Grzegorz Terebun, Burmistrz Igor Bandrowicz, 

Radna Gminy Prusice Julitta Jędryka, Dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak wraz z pracownikiem, Prezes Spółki  
Prusickie Drogi Sebastian Trojan oraz przedstawiciele Sołectwa

W zeszłym roku zrealizowano pierwszy, kilometrowy 
odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 339 w Strupinie w  kierunku Ligoty 
Strupińskiej

W tym roku zostanie dokończona przebudowa drogi 
powiatowej w Ligocie Strupińskiej 

ka w Pawłowie Trzebnickim. To również 
zadanie, które czeka na swą realizację 
od wielu lat. Mam nadzieje, że w tej ka-
dencji mieszkańcy zobaczą efekty w po-
staci prac w ich miejscowości. Oprócz 
inwestycji i przedsięwzięć, które omó-
wiłem powyżej wykonujemy wiele in-
nych, mniejszych, jednak równie waż-
nych dla mieszkańców inicjatyw takich 
jak bezpieczne, wyniesione przejścia 
dla pieszych czy radarowe wyświetlacze  
prędkości. 

Prusice24: - Trzeba przyznać, że na spo-
ro się dzieje na terenie Gminy Prusice.  
W poprzedniej kadencji nie mogliśmy li-
czyć na realizację wielu inwestycji i teraz 
potrzeby zgłaszane przez mieszkańców 
są ogromne…
Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego: Z rozmów, które prowa-
dzę oraz z wiadomości, które otrzymuję 
od naszych mieszkańców wynika jedno-
znacznie, że są to bardzo ważne działania. 
Potrzeb jest oczywiście dużo więcej, ale 
musimy pamiętać, że naszymi partnerami 
z pozostałych gmin powiatu trzebnickiego 
umówiliśmy się na sprawiedliwy podział 
środków m.in. na inwestycje. Mamy sześć 
gmin w powiecie i w każdej wiele potrzeb. 
Każdego roku sukcesywnie realizujemy ko-
lejne ważne inwestycje. Niekiedy zarówno 
my jak i mieszkańcy musimy uzbroić się  
w cierpliwość. Jednak zależy nam, aby nie 
działać jak nasi poprzednicy z Klubu „Sku-
teczni dla Rozwoju” Burmistrza Trzebnicy 
Marka Długozimy. W poprzedniej kadencji 
proporcje, jeśli chodzi wydatki na inwe-
stycje, były mocno przesunięte w stro-
nę tylko jednaj gminy – gminy Trzebnica. 
Mieszkańcy naszego Powiatu nie zaak-
ceptowali takiego stylu zarządzania w wy-
niku czego Waldemar Wysocki przestał 
pełnić funkcję starosty. My obiecaliśmy, 
że ten podział będzie sprawiedliwy i tak 
staramy się czynić. Nie pomijamy żadnej 
z gmin, a ilość środków inwestowanych 
w poszczególnych gminach jest znacz-
nie wyższa niż w poprzedniej kadencji. 
Dzieje się tak również dzięki efektyw-
nemu pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Oczywiście na koniec to mieszkań-
cy powiatu trzebnickiego ocenią naszą  
pracę.

Prusice24: -Dziękujemy za rozmowę
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Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

NowA jAkość i PRoFEsjoNALNA 
obsłuGa mieszkańCów

NowY sYsTEM 
idENTYFikAcji wiZuALNEj PRusic

Od poniedziałku 31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Prusicach funk-
cjonuje Biuro Obsługi Mieszkańca, do którego można wejść z płyty głównej 
Rynku. Władze Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem 
stawiają na wysoką jakość i profesjonalną obsługę Mieszkańców i Interesan-
tów, korzystających z prusickiego urzędu. 

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Rad-
nymi Rady Miejskiej w Prusicach i Wicesta-
rostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem 
Terebunem dokonali symbolicznego otwar-
cia Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie 
Miejskim w Prusicach.
- Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi kom-
pleksową obsługę Mieszkańców - przyjmuje 

Drodzy Mieszkańcy, jak pewnie zauważyliście zmianie uległ layout 
naszej gazety, a także szata graficzna jej wnętrza, a od niedawna  
na naszych grafikach i plakatach stosujemy nowe logo czy też nowe 
kolory to wszystko za sprawą…nowej, zmienionej Marki Prusice. 

podania, wnioski i pisma interesantów oraz 
udziela szczegółowych informacji doty-
czących sposobu załatwiania spraw przez 
merytoryczne właściwe komórki Urzędu 
Miejskiego w Prusicach – opowiada włodarz 
Gminy dodając: - Na stałe w Biurze Miesz-
kańca znajdują się stanowiska dotyczące 
wymiaru podatków, gospodarki odpadami 

oraz ewidencji ludności, działalności go-
spodarczej i USC, zaś w każdej innej spra-
wie zostaną poproszeni pracownicy mery-
toryczni z odpowiednich referatów.
W Biurze Obsługi Mieszkańca można zło-
żyć podanie, wniosek, pismo; pobrać karty 
i druki, otrzymać szczegółowe informacje, 
potwierdzić profil zaufany oraz opłacić po-
datek (kartą). 
Biuro Obsługi Mieszkańca pracuje ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki 7.30-15.30, 

Symbolicznego otwarcia Biura Obsługi Mieszkańca dokonali Burmistrz Igor Bandrowicz wraz z Radnymi Rady Miejskiej 
w Prusicach oraz Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem

Radny Czesław Suchacki nie kryje zadowolenia  
w rozmowie z Wicestarostą, że na Mieszkańców  
czeka nowa jakość usług i profesjonalna obsługa  
w Urzędzie Miejskim w Prusicach

Na stałe w Biurze Mieszkańca znajdują się stanowiska 
dotyczące wymiaru podatków, gospodarki odpadami 
oraz ewidencji ludności, działalności gospodarczej  
i USC. Foto: W. Małkowicz

Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Prusicach. Wykonanie zabudowy Euro-System Foto: W. Małkowicz

zaś w środy 7.30 -17.30. Kontakt telefonicz-
ny 71 312 62 24 wew. 99
Zachęcamy do korzystania, załatwiania 
swoich wszystkich spraw i mamy nadzieję, 
że nowe miejsce spełni oczekiwania Miesz-
kańców. 

Tworząc nowy system identyfikacji wizualnej Prusic, inspirowali-
śmy się uchwalonym w 2006 roku herbem miasta. Orzeł ze wspo-
mnianego herbu wskazuje na przynależność Prusic do Dolnego 
Śląska. Dłoń symbolizuje natomiast Prawo Miecza – czyli prawo 
karania przestępców należne tylko księciu, które Prusice posia-
dały historycznie jako jedno z nielicznych miast.

Projektując system, chcieliśmy pokazać, że Prusice to gmina dla 
każdego.
Przyjazna dla mieszkańców – jak każda nowoczesna gmina, która 
musi się skupiać na zaspokajaniu potrzeb ludzi i podnoszeniu ich 
jakości życia.

Otwarta na przedsiębiorców chcących tu inwestować i tworzyć 
miejsca pracy – to przecież jedno z kluczowych wyzwań każdego 
średniego miasta w Polsce chcącego się rozwijać i podejmować 
wyzwania współczesnego rynku pracy czy demografii.

Gościnna wobec turystów, którzy wypoczywają tu, jeżdżąc nowy-
mi ścieżkami rowerowymi i zwiedzając wyjątkowe zabytki. Przy 
okazji przyczyniają się do rozwoju Prusic.

Ręka z herbu, której użyliśmy w konstrukcji zna-
ku, to symbol podejścia do każdej z tych grup. 
Ręka symbolizuje przecież dialog, szacunek, 
gotowość do rozmowy, otwartość i jasne za-
sady. Odzwierciedla motywacje każdego, kto  
w Prusicach żyje, inwestuje i spędza wolny czas. 
Wykorzystanie motywu języka migowego to na-
wiązanie do inkluzywności. Prusice są przecież 
otwarte dla każdego.

Szanowni Państwo mam nadzieję, że nowy sys-
tem identyfikacji wizualnej Prusic spotka się  
z Państwa uznaniem. 

Igor Bandrowicz
Burmistrz Gminy Prusice
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P R U S I C E

Postęp prac wizytowali m.in. Dyrektor CUS  
Joanna Wiraszka, Zastępca Skarbnika Barbara 

Piotrowska oraz Radni Gminy Prusice

cus w PRusicAch

2,8 MLN ZŁ doTAcji NA AkTYwNą iNTEGRAcję

Centrum Usług Społecznych w Prusicach powstało z przekształcenia Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Stało się tak między innymi 
dlatego, by mieszkańcy nie krępowali się skorzystać z usług. Trwają również 
od kilku tygodni prace inwestycyjne nad nową siedzibą placówki przy ul. Żmi-
grodzkiej w Prusicach.  Zespół pracowników w CUS pozostaje ten sam, ale 
zakres działalności będzie szerszy. Co zmiana oznacza dla mieszkańców?

W styczniu 2022 roku Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie ze 
Skarbnikiem Gminy Prusice Jackiem Ryńskim i pracownikiem Urzędu Miej-
skiego w Prusicach odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych Dorotą Leń podpisali w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we 
Wrocławiu umowy o dofinansowanie dwóch projektów w ramach Aktywnej 
Integracji. 

Od 16 lutego 2022 roku funkcjonuje CUS. To 
jedna z pierwszych takich jednostek na te-
renie Dolnego Śląska. 
- Do tej pory nazywaliśmy się Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Prusicach, a teraz 
staliśmy się Centrum Usług Społecznych. 
To, co było robione w GOPS-ie, będzie tak-
że realizował CUS. Niektóre z wykonywa-
nych do tej pory zadań nie były nazwane. 
Pracowaliśmy dokładnie na tych samych 
Ustawach i innych aktach prawnych, głów-
nie na Ustawie o pomocy społecznej – mówi 
Joanna Wiraszka, dyrektor CUS i podkreśla,  

że cały czas pokutuje przekonanie, że do 
GOPS przychodzi się tylko po pomoc finan-
sową, od lat funkcjonuje też błędna nazwa 
„opieka społeczna”.
- Często się mówi, że ktoś „idzie do opieki 
społecznej”, co sugeruje, że jest ona dla osób 
w trudnej sytuacji, że to „opieka społecz-
na”, która kojarzy się z biedą. Razi nas to, bo 
może sugerować, że mieszkańcy mogą sko-
rzystać tylko z pomocy finansowej, a tak nie 
jest. Mamy nadzieję, że po zmianie nazwy na 
Centrum Usług Społecznych zmieni się po-

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Burmistrz Igor Bandrowicz w marcu 2022 roku podpisał 
z Wykonawcą umowę na remont i dostosowanie 

pomieszczeń na piętrze w budynku przy ul. Żmigrodzkiej 
w Prusicach do Centrum Usług Społecznych

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie ze Skarbnikiem 
Jackiem Ryńskim i pracownikiem UM w Prusicach 

Dorotą Leń podpisali umowy o dofinansowanie  
na Aktywną Integrację

Radni Gminy Prusice na czele z Przewodniczącym 
Rady Zbigniewem Ziomkiem, Dyrektor CUS Joanną 

Wiraszką, Sekretarzem Gminy Prusice Wiktorem 
Lubienieckim, Pracownikami Urzędu Miejskiego  

w Prusicach Barbarą Piotrowską i Dorotą Leń oraz 
Marzeną Szustak, jednocześnie Sołtys Prusic są 

bardzo zadowoleni, że już nie długo Centrum Usług 
Społecznych będzie miało nową siedzibę

strzeganie naszej jednostki, że od teraz na-
zwa będzie sugerowała, że z pomocy mogą 
skorzystać chorzy, zdrowi, osoby w złej 
sytuacji finansowej i te dobrze sytuowane.  
Dla wszystkich mieszkańców Gminy Prusi-
ce – podkreśla Joanna Wiraszka i dodaje, 
że być może niektórzy z naszych benefi-
cjentów nie będą się krępowali skorzystać 
z usług. Usługi społeczne oznaczają dzia-
łania z zakresu między innymi: polityki 
prorodzinnej, pieczy zastępczej, pomocy 
społecznej, promocji i ochrony zdrowia, 
szeroko pojęte wspieranie osób niepełno-
sprawnych i seniorów.

Teraz nowa nazwa, niebawem nowa siedziba
GOPS w Prusicach zmienił już nazwę,  
a w drugim półroczu zmieni także siedzi-
bę. Obecnie CUS mieści się w pomiesz-
czeniach przy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Prusicach. Nowa lokalizacja, czyli tak 
zwany budynek dawnej szkoły, w którym 
niedawno mieściło się prywatne przed-
szkole „Calineczka”, a obecnie Dzienny Dom 
Pobytu Senior-Wigor przy ul. Żmigrodzkiej 
39. właśnie jest remontowana. 
– W kwietniu 2020 roku złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie do Ministerstwa w ra-
mach konkursu „Wsparcie tworzenia cen-
trów usług społecznych i rozwój dostar-
czanych przez nie usług” - typ 1b na zadanie 
„Utworzenie Centrum Usług Społecznych 

w Gminie Prusice”.  W czerwcu 2021 roku 
okazało się, że nasz projekt otrzymał do-
finansowanie w wysokości ponad 3 mln zł 
z Programu Operacyjnego Wiedza, Eduka-
cja i Rozwój. Większość projektu to dzia-
łania miękkie dla naszych mieszkańców, 
w tym porady psychologiczne, prawnicze, 
ale także ramach projektu mamy również 
zaplanowane prace adaptacyjne, które od 
kilku tygodni są już prowadzone w celu do-
stosowania piętra w budynku przy ul. Żmi-
grodzkiej do nowej siedziby CUS – opowiada 
Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - In-
westycja ma zostać zrealizowana do poło-
wy roku, a jej koszt to ok. 700 tys. zł. 

W 2021 roku samorząd prusicki pozyskał 
środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020 
na dwa projekty miękkie w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. W najbliż-
szych tygodniach rozpocznie się ich reali-
zacja i potrwa do czerwca 2023 roku. 

Aktywnie razem w Gminie Prusice 
- Celem głównym projektu „Aktywnie razem 
w Gminie Prusice!”  jest wsparcie 150 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem z terenu Gminy Prusice  
w zakresie zwiększenia zdolności do prawi-
dłowego funkcjonowania w rodzinie, w spo-
łeczności oraz zdolności do poszukiwania 
i podjęcia pracy poprzez realizacje usług 
aktywnej integracji o charakterze zawodo-
wym i społecznym oraz zdrowotnym – opo-
wiada Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: 
- W ramach projektu zaplanowano szereg 
działań integracyjnych oraz warsztatów 
z kompetencji społecznych, cykl spotkań 
SUPER PRUSICZANKA oraz PRUSICZANIN 
THE BEST, a także wyjazdy integracyjne  

w ramach aktywizacji społecznej oraz akty-
wizacja zawodowa w formie szkoleń i staży.
 
Projekt będzie realizowany przez Gminę 
Prusice i Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Prusicach w Partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Prusiczanin oraz Firmą 
Unika Doradztwo Unijne i Public Relations 
Anna Jasinowska-Czarny oraz Starostwem 
Powiatowym w Trzebnicy i Powiatowym 
Urzędem Pracy w Trzebnicy.
Całkowita wartość projektu to 2 063 000,60 
zł, zaś przyznane dofinansowanie to 1 753 
550,51 zł (85 %)

Gmina Prusice działa na rzecz integracji 
społeczno-zawodowej Aktywnych Prusi-
czan!
- Drugi nasz projekt ma na celu wsparcie 
kolejnych 100 osób poprzez poprawę do-
stępu do usług reintegracji społecznej  
i zawodowej oraz utworzenie i funkcjono-
wanie Klubu Integracji Społecznej w Pru-
sicach – opowiada Dorota Leń z Urzędu 

Miejskiego w Prusicach, odpowiedzialna za 
przygotowanie wniosku o dofinansowanie -  
W ramach projektu zaplanowano utworze-
nie Klubu Integracji Społecznej w Prusicach 
oraz szereg działań integracyjnych oraz 
warsztatów, w tym warsztaty kulinarne, 
trening kompetencji społecznych, warszta-
ty tematyczne dla KOBIET, warsztaty z cyklu 
HOBBY, reintegrację z otoczeniem poprzez 
wyjazdy do instytucji kultury (kino, teatr, 
opera filharmonia), cykl spotkań SUPER 
PRUSICZANKA – PRAWO KOBIET oraz PRU-
SICZANIN THE BEST – PRAWO MĘŻCZYN, 
warsztaty Rynek Pracy i Ja, warsztaty Team 
Building, a także zajęcia terapeutyczne, po-
radnictwo psychologiczne oraz aktywizacja 
zawodowa w formie szkoleń i staży. 

Całkowita wartość projektu to 1 316 324,40 
zł, zaś przyznane dofinansowanie to 1 080 
704,40 zł. 

Ten Projekt będzie realizowany przez Gmi-
nę Prusice i Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Prusicach w Partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Prusiczanin oraz Firmą 
CLEVER MEDIA Marzena Ewa Zdolska oraz 
Starostwem Powiatowym w Trzebnicy i Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy. 

- W 2021 roku pozyskaliśmy razem ponad  
2,8 mln zł dofinansowania na działania spo-
łeczno-aktywizacyjne dla naszych Miesz-
kańców, a w sumie na działania społeczne 
ponad 5,8 mln złotych, gdyż pragnę przypo-
mnieć, że mamy również 100% dofinansowa-
nie w wysokości ponad 3 mln zł na „Utworze-
nie Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Prusice” wraz z szeregiem działań miękkich 
– przypomina włodarz Gminy. 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

jEsTEśMY soLidARNi Z ukRAiNą  
Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku konflikty pomiędzy państwami będą rozwiązywane na szczeblu dyploma-
tycznym, że nie będziemy już świadkami brutalnej wojny, w której będą ginąć zwykli ludzie, cywile. Jednak 24 lutego  
2022 roku Rosja wkroczyła do Ukrainy. Od początku wojny z kraju objętego agresją uciekło kilka milionów ludzi. 
Zdecydowana większość trafiła do Polski. Na terenie Gminy Prusice do dnia 4 kwietnia 2022 zarejestrowało się  
402 uchodźców. Mieszkańcy naszej gminy okazali ogromne wsparcie i udzielili pomocy potrzebującym. Aż trudno zli-
czyć wszystkie akcje i wymienić darczyńców.

Informacje o konflikcie Rosji z Ukrainą 
docierały do nas od dłuższego czasu. 
Mieliśmy jednak nadzieję, że uda się go 
zażegnać negocjacjami. Tymczasem 24 lu-
tego 2022 roku z jednej strony rosyjskie,  
a z drugiej białoruskie wojska wkroczyły na 
Ukrainę. Bezwzględne działania wojenne 
spowodowały, że wielu Ukraińców, w oba-
wie o własne życie opuściło swoje domy 
i teraz szuka schronienia w Polsce. Gmina 
Prusice, wspólnie z mieszkańcami nie po-
zostaje obojętna i od pierwszych godzin 
wojny organizuje pomoc i wsparcie dla ofiar 
agresji. Przygotowujemy noclegi, zbieramy 
dary, organizujemy szeroko pojętą pomoc, 
przede wszystkim na terenie naszej gminy. 

- My Prusiczanie, od lat znamy wielu Ukra-
ińców. Są naszymi sąsiadami, pracują 
wśród nas. Od 2016 roku współpracujemy 
z Myrnohrad (Myrnograd), naszym miastem 
partnerskim. To górnicze miasto położone 
w obwodzie donieckim na Ukrainie, liczące 
około 49 tysięcy mieszkańców. Choć dzieli 
nas prawie 2000 km, myślami i całym ser-
cem jesteśmy z burmistrzem Oleksandrem 
Brykalova, mieszkańcami Myrnogradu i ca-
łej Ukrainy – mówi Igor Bandrowicz, Bur-
mistrz Gminy Prusice i dodaje, że pozosta-
jemy w kontakcie z naszymi Ukraińskimi 
Przyjaciółmi. Już pierwszego dnia Bur-
mistrz Prusic zaproponował pomoc miastu 
partnerskiemu. 
- Burmistrz Myrnogradu, w imieniu miesz-
kańców miasta złożył podziękowanie za 
wsparcie w tym trudnym okresie – mówi 
Igor Bandrowicz. 
„To bardzo ważne, aby czuć, że w różnych 
krajach, w odległych miastach naszej wspa-
niałej planety mamy prawdziwych przyja-
ciół, prawdziwych braci! (...) Władze miasta 
wraz z odpowiedzialnymi jednostkami pu-
blicznymi i obrony terytorialnej przeprowa-
dza szybkie i kluczowe działania dla naszej 
społeczności. Obecnie przyjmujemy na swój 
teren ewakuowanych z innych części kraju. 
Wraz z wolontariuszami zbieramy niezbęd-
ne rzeczy. Sytuacja w mieście jest opano-
wana i zachowana spokój. Bardzo dziękuję 
za wsparcie, dziękuję za wiarę! Wygramy!” - 
napisał Олександр Брикалов w odpowie-
dzi do Burmistrza Igora Bandrowicza.
Gmina Prusice pozostaje w kontakcie  
z ukraińskimi partnerami. Z informacji ja-
kie przedstawiciele Myrnogradu przekazu-
ją za pomocą mediów społecznościowych 
wiemy, że linia frontu do nich nie dotarła. 
Miasto stało się bazą dla uchodźców z in-
nych części kraju. Nie oznacza to jednak, 
że nie pojawiają się problemy. Niedawno 
poinformowali, o tym, że wojska rosyjskie 

nie chciały przepuścić konwoju, jednak po 
wielu interwencjach pomoc humanitarna 
dotarła do potrzebujących. 

Prusiczanie okazują ogromną pomoc, 
natychmiast jak jest potrzeba

Od pierwszego dnia konfliktu zbrojnego 
prusiczanie okazali wsparcie. 
- Mieszkańcy bardzo szybko się zorganizo-
wali i już w pierwszy weekend po wybuchu 
wojny dokonaliśmy niemożliwego zbierając 
i przekazując ogromne ilości potrzebnych 
artykułów. Zbiórkę rozpoczęto w sobotę 
26 lutego 2022 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej Multiteka w Prusicach. Na słowa 
wielkiego uznania zasługują mieszkańcy 
Sołectwa Krościna Wielka na czele z Rad-
nym Henrykiem Migdałem i Sołtysem Sła-
womirem Regiecem, którzy zebrali spore 
ilości potrzebnych rzeczy w pierwsze dwa 
dni akcji. Dziękuję wszystkim Instytucjom, 
Organizacjom i przede wszystkim Miesz-
kańcom, którzy zaangażowali się w szeroko 
rozumianą pomoc i otworzyli swoje wielkie 
serca – mówi Burmistrz Gminy Prusice. 
W wielu miejscowościach zorganizowa-
no punkty zbiórki. Dary cały czas można 
przekazywać do Multiteki w Prusicach,  
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  
w godz. 9-17, a w środy w godz. 8-16.  Jed-
nak nie tylko pomoc rzeczowa została 
udzielona – wielu uchodźców trafiło pod 
prusickie dachy. 
Uchodźcom, można również pomagać do-
konując wpłat na specjalnie uruchomione 
konto: 

66 9583 0009 0200 1270 2000 0060
Bank Spółdzielczy w Obornikach  

Śląskich, Oddział w Prusicach
z dopiskiem: „Gmina Prusice dla Ukrainy”

Uchodźcy w prywatnych mieszkaniach 
i na świetlicach

Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu wojny na 
teren naszej gminy trafili pierwsi uchodźcy. 
Gmina Prusice wyznaczyła trzy świetlice 
(najlepiej wyposażone, z pełnym węzłem 
sanitarnym), które zostały przystosowane 
na tymczasowe lokum. Znajdują się one  
w Piotrkowicach, Brzeźnie i Pawłowie 
Trzebnickim. Gmina wynajęła także dwa 
mieszkania w Prusicach. Potrzebujący zo-
stali też przyjęci pod dach prywatnych osób.
- Dzięki pomocy mieszkańców i z naszych 
gminnych środków zakupiliśmy niezbędne 
wyposażenie: łóżka, pościel, pralki, suszar-
ki i wszystko to, co jest niezbędne. Uchodźcy 

otrzymali ubrania, środki czystości i jedze-
nie – mówi Marzena Szustak, Koordynator 
ds. pomocy Ukrainie w Gminie Prusice.

Jak to możliwe, że tak szybko wszystko jest 
organizowane? – W pomoc włączają się 
wszyscy, którzy mogą. Utworzyliśmy spe-
cjalną grupę z sołtysami na jednym z inter-
netowych komunikatorów, na której pisze-
my co i komu jest potrzebne, co i kto może 
zaoferować. Jeśli jest taka potrzeba, to od 
razu organizujemy transport. Jeśli mamy 
potrzeby, których sami nie możemy zaspo-
koić, informujemy o niej na naszym gmin-
nym profilu facebookowym. Odzew jest bar-
dzo szybki – zaznacza Marzena Szustak. 

Czego najbardziej potrzeba uchodźcom? 
– Do naszej gminy trafiają matki z dziećmi. 
Niektóre z Ukrainy zdążyły zabrać jedynie 
1-2 reklamówki z najpotrzebniejszymi rze-
czami: kilka ubrań, dokumenty… w takich 
sytuacjach potrzeba wszystkiego. Dlatego 
zbieramy ubrania, jedzenie, środki czysto-
ści. To wszystko, co jest potrzebne do co-
dziennego funkcjonowania. Dla młodszych 
dzieci potrzebne są pieluchy, kremy, chus-
teczki, mleko modyfikowane. Wielu uchodź-
ców nie miało czasu pakować się, wzięli ze 
sobą tylko to, co było im potrzebne na dro-
gę – mówi Marzena Szustak. 

Ukraińcy trafiają do przygotowanych świe-
tlic, ale i do prywatnych domów osób, które 
chcą pomóc i przyjąć pod swój dach potrze-
bujących. Na pewno nie zostaną sami.
 
- Mieszkańcom Gminy Prusice, którzy chcie-
liby przyjąć uchodźców z Ukrainy pomożemy 
w przygotowaniu mieszkania, zorganizowa-
niu niezbędnego, brakującego wyposaże-
nia, pomożemy w formalnościach, będzie-
my wspierać na każdym etapie – zapewnia 
Burmistrz Prusic. 

Najpierw rejestracja, potem PESEL

Aby uchodźcy mogli w pełni skorzystać  
z pomocy, jaką oferuje gmina i państwo pol-
skie, muszą dokonać formalności. Bardzo 
ważne, aby niezwłocznie po przyjeździe do-
konać rejestracji (Biuro Obsługi Mieszkań-
ca na parterze Urzędu Miejskiego), dzięki 
której będziemy wiedzieć, ile osób i z jakimi 
potrzebami znajduje się na terenie Gmi-
ny Prusice, będziemy też mogli udzielić im 
odpowiedniej pomocy, wskazać z jakiego 
wsparcia mogą skorzystać. Uwaga: Reje-
strować muszą się osoby, które przyjecha-
ły do Polski po 24 lutego!

Jak wygląda procedura rejestracji i nadania 
numeru PESEL wyjaśnia Dorota Karkosz,  
z Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie 
Miejskim w Prusicach.
- Pierwszym krokiem po przyjeździe do na-
szej gminy, jaki powinni wykonać uchodźcy, 
to jest rejestracja. Jeśli osoby przebywają 
w świetlicach, to kontaktujemy się z sołty-
sami, jeśli w mieszkaniach prywatnych, to  
z ich właścicielami. Podczas rejestracji na-
wiązuje kontakt z właścicielem mieszkania, 
tak abym mogła umówić na konkretny dzień 
i godzinę na nadanie numeru PESEL. Trze-
ba pamiętać, że procedura nadania numeru 
PESEL trwa, bo wypełnia się dokumenty, 
weryfikuje informacje. Co ważne, potrzeb-
ne są dokumenty stwierdzające tożsamość 
osoby. Dzieci powyżej 5 roku życia muszą 
być obecne w urzędzie podczas procedury, 
natomiast młodsze niekoniecznie – mówi 
Dorota Karkosz.

Rejestracja i nadanie numeru PESEL są 
niezbędne do otrzymania dalszej pomocy. 
Przypomnijmy, że uchodźcy będą mogli się 
starać o przyznanie świadczenia Rodzina 
500+, jednak muszą spełnić określone wa-
runki, między innymi posiadać numer PE-
SEL i konto w banku.
Podczas rejestracji uchodźcy otrzymują 
informacje o możliwości zapisania dziecka 
do szkoły lub do przedszkola. 

Ważne informacje dotyczące rejestracji:
• Rejestracja odbywa się w Urzędzie Miejskim – Prusice, Rynek 1, w poniedział-

ki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.30,  
tel. 71 312 62 24, wew. 56, w Biurze Obsługi Mieszkańca.

• Do rejestracji potrzebne są: paszport lub inny dokument potwierdzający tożsa-
mość i obywatelstwo.

• Podczas rejestracji muszą być obecne osoby dorosłe, w przypadku dzieci obec-
ność nie jest obowiązkowa, formalności załatwią rodzice lub opiekunowie prawni.

• Przy rejestracji uchodźcy otrzymają wszelkie niezbędne informacje dot. pomocy, 
w tym także opieki edukacyjnej – miejsca w najbliższej placówce oświatowej.

• Rejestracja dotyczy osób, które przyjechały do Polski po 24 lutego!

Do 4 kwietnia na terenie 
Gminy Prusice:

zarejestrowanych
uchodźców

nadanych 
numerów PESEL

402
330 
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Na zdjęcia do GOKiS-u

Do nadania numeru PESEL niezbędne jest 
profesjonalne zdjęcie twarzy. Aby ułatwić 
uchodźcom formalności, Gmina Prusice 
urządziła na parterze Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prusicach studio foto-
graficzne. To właśnie tu osoby ubiegające 
się o nadanie numeru PESEL powinny skie-
rować kroki w pierwszej kolejności, przed 
wizytą w Urzędzie Miejskim. Dopiero z goto-
wymi zdjęciami można dokonywać dalszych 
formalności.
Co ważne, zdjęcia dla uchodźców są wyko-
nywane BEZPŁATNIE.

Zbiórka, książki i zajęcia sportowe

- Wobec dramatycznych wydarzeń w Ukra-
inie, wiele osób i organizacji solidaryzuje 
z naszymi sąsiadami. Prusicka biblioteka, 
jako instytucja zaufania społecznego, z ini-
cjatywy Burmistrza i we współpracy z Urzę-
dem Miejskim włączyła się w pomoc dla 
uchodźców – mówi Monika Stankiewicz, Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej „Multi-
teka” i dodaje, że dzięki hojności ludzi dobrej 
woli, a także stowarzyszeń, zgromadzone 
zostały zapasy żywności, artykuły chemicz-
ne, a także odzież i inne najpotrzebniejsze 
przedmioty z których mogą skorzystać oso-
by uciekające przed wojną, przebywające 
na terenie naszej gminy. 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach 
uchodźcy mogą BEZPŁATNIE zrobić zdjęcie potrzebne  

do nadania numeru PESEL

Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice zwołał posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego,  
na którym w gronie kierowników gminnych jednostek, przedstawicieli służb, sołtysów, pracowników Urzędu  

Miejskiego w Prusicach decydowano o pomocy dla uchodźców szukających schronienia w naszej gminie

Osoby chętne mogą wspierać uchodźców przebywających na terenie Gminy Prusice 
dokonując wpłat na specjalnie utworzone konto

Orzeł Prusice wspiera Ukrainę - sparing juniorów, flaga UkrainyMieszkańcy Gminy Prusice błyskawicznie odpowiedzieli na apel i dostarczyli do Multiteki dary dla uchodźców

- Biblioteka ponadto udostępnia kompute-
ry z dostępem do Internetu, oraz poszerza 
księgozbiór o książki w języku ukraińskim – 
dodaje Monika Stankiewicz.
Joanna Sroga, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prusicach zaprasza dzie-
ci uchodźców na zajęcia sportowe. – Dla 
najmłodszych uruchomiliśmy zajęcia judo 
i zajęcia taneczne. Zaproszenie na gminne 
imprezy kierujemy także do Ukraińców – 
mówi Joanna Sroga. 
- W majowy weekend, 14 i 15 maja, zapla-
nowaliśmy koncert „Solidarni z Ukrainą”,  
a także maraton fitnessowo-taneczny. 
Podczas imprez będziemy zbierać środki 
na pomoc Ukraińcom – zapowiada dyrektor 
GOKiS-u.

MKS Orzeł Prusice solidarni z Ukrainą

Z powodu agresji Rosjan na państwo Ukra-
ińskie MKS Orzeł Prusice bierze udział 
w akcjach pomocniczych dla naszych 
wschodnich sąsiadów. 
- Wspólnie ze Stowarzyszeniem Sport Test  
z Wrocławia przeprowadziliśmy zbiórkę 
niezbędnych artykułów dla Ukraińców przy-
bywających na granicę Polski (Przemyśl) 
oraz dla ludzi walczących na froncie tj: 
pampersy, podpaski, tampony, jedzenie dla 
niemowląt, słodycze, nowa bielizna dam-
ska, męska i dziecięca, buty typu trapery, 
środki opatrunkowe opaski elastyczne, 
opaski uciskowe, plastry, bandaże, ręka-
wiczki jednorazowe, zestawy opatrunkowe, 
woda utleniona), koce, śpiwory, rękawice, 
wkładki ogrzewające do rękawic i butów, 
żywność długoterminowa typu instant (bez 
konieczności przygotowania, np. konserwy, 
pasty itp) – mówi Piotr Grela, MKS Orzeł 
Prusice i dodaje, że zebrane artykuły zosta-
ły przewiezione autokarem do Przemyśla, 
który w drodze powrotnej przewiózł bez-
piecznie potrzebujące osoby.
- Nasz klub okazuje wielkie wsparcie Ukra-
inie również na płaszczyźnie sportowej. 
Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania 
rundy wiosennej, na prusickim stadionie 
piłkarze obu drużyn, sędziowie oraz obecni 
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Ekipa AgroFaktów pojechała do Brzeźna, gdzie rozmawiała z sołtysem Tomaszem Podobińskim

Nad całą akcją pomocy Ukrainie w Gminie Prusice czuwa Koordynator ds. pomocy Ukrainie Marzena Szustak. 
Ukrainki, które znalazły schronienie w mieszkaniach przy ul. Kolejowej w Prusicach nie kryły wzruszenia, kiedy 
mówiły o serdecznym i życzliwym przyjęciu przez Prusiczan

W świetlicy w Brzeźnie jest kilkanaścioro dzieci

kibice, w geście solidarności, oddali hołd 
obywatelom i sportowcom Ukrainy, którzy 
tej wiosny nie będą mogli cieszyć się roz-
grywkami piłkarskimi, ponieważ zmuszeni 
są walczyć z rosyjskim najeźdźcą o su-
werenność swojego kraju i Europy. Wśród 
walczących i poległych w okrutnej wojnie 
toczonej za naszą wschodnią granicą, jest 
wielu piłkarzy i kibiców. Stadionową minu-
tę ciszy podzielono na dwa etapy. Pierwsza 
część była milczącą zadumą nad niewinny-
mi ofiarami ruskiego najeźdźcy, natomiast 
drugą część - wzorem kibiców Premier 
Leagu – wypełniła burza oklasków stano-
wiąca dowód uznania dla odwagi i deter-
minacji dzielnie broniących się Ukraińców. 
Wysłuchano także dumnego hymnu Ukra-
iny. W ten uroczysty sposób środowisko 
piłkarskie w Prusicach zamanifestowało 
swój sprzeciw wobec okrucieństwu wojny 
i oprócz dotychczasowej pomocy finan-
sowej i materialnej przekazanej Ukrainie 
przez klub, akademię piłkarską i kibiców 
udzieliliśmy duchowego wsparcia naszym 
sąsiadom – mówi Piotr Grela. 
Kolejny gest solidarności można było zoba-
czyć również w meczu towarzyskim zespo-

łu Junior Młodszy. Spotkanie rozpoczęto 
minutą ciszy, a następnie zawodnicy obu 
zespołów okazując duchowe wsparcie dla 
naszych sąsiadów, ustawili się do zdjęcia 
tworząc flagę Ukrainy (na niebiesko AP 
Brzeg Dolny, na żółto MKS Orzeł Prusice).
- Akademia Piłkarska Orzeł Prusice zapra-
sza również dzieci i młodzież z Ukrainy na 
nieodpłatne treningi piłkarskie z wykwali-
fikowaną kadrą trenerską. Obecnie w aka-
demii mamy 10 zawodników pochodzenia 
Ukraińskiego, którzy powoli adaptują się  
w naszym klubie. Nasz klub wraz z rodzica-
mi zawodników organizują również zbiórkę 
sprzętu treningowego tj. odzież sportowa, 
buty piłkarskie. Miejsca w klubie oraz ze-
branego sprzętu wystarczy dla wszystkich. 
Serdecznie zapraszamy – zachęca Piotr 
Grela. 

AgroFakty TVP3 w Prusicach i w Brzeźnie

Ekipa AgroFaktów odwiedziła Gminę Prusi-
ce. Jadwiga Jarzębowicz chciała pokazać, 
jak lokalne społeczności przyjęły uchodź-
ców i na jaką pomoc mogą liczyć Ukraińcy.  
Redaktor pojechała do świetlicy w Brzeź-

nie, odwiedziła także mieszkania w Prusi-
cach. 
- To są nasi dodatkowi mieszkańcy. Zaak-
ceptowaliśmy ich, przyjęliśmy i pomagamy 
jak możemy. Jeden przyniesie worek ziem-
niaków, inny worek cebuli, porcje rosołowe 
– mówi Tomasz Podobiński, sołtys Brzeź-
na, który oddał do świetlicy swój telewizor 
i komputer. Jak dodał, ukraińskie dzieci 
szybko się zaaklimatyzowały i znalazły 
wspólny język z miejscowymi. 
– Bawią się, spędzają razem czas, odwie-
dzają. Moje dzieci przychodzą do świetlicy, 
a Ukraińskie do naszego domu – dodaje  
sołtys. 
W świetlicy w Brzeźnie przebywają mamy 
z dziećmi w bardzo różnym wieku. Jedna  
z dziewczynek jest niepełnosprawna. 
- Przyjechała do nas kobieta, która zapro-
ponowała, że zabierze 4 osoby do Niemiec. 
Ale osoby, które są u nas odmówiły. Jak 
tłumaczyły, z Polski mają bliżej do ojczyny. 
Cieszę się, że tak powiedziały, bo to poka-
zuje, że dobrze się u nas czują – mówi To-
masz Podobiński. 
W mieszkaniach przy ul. Kolejowej w Prusi-
cach również ulokowano mamy z dziećmi. 

- Utrzymujemy kontakt z bliskimi, którzy zo-
stali. U nich wszystko w porządku, chociaż 
podczas rozmów słyszymy w tle syreny – 
mówi Maria Lisova z Tarnopola.
- Kiedy zobaczyliśmy, co się dzieje, obawia-
liśmy się o dzieci. One nie spały w nocy. Bar-
dzo się bały. Uciekliśmy z rodzicami – mówi 
Natalia Romanvych również z Tarnopola, 
która schronienie znalazła w Prusicach  
i dodaje, że tu są dobrzy ludzie, którzy do-
brze przyjęli ją i jej dzieci. 
– Dziękujemy za to. Wszystkim życzymy 
wszystkiego dobrego – mówiła wzruszona 
Ukrainka. 
Program można obejrzeć na stronie inter-
netowej www.agrofakty.tvp.pl, program  
z 27.03.2022 r.

Świetliczanki z Brzeźna pieką i robią na 
szydełku

Uchodźcy powoli adaptują się w naszej rze-
czywistości. Wiele osób już podjęło pra-
cę. Inni – zwłaszcza kobiety, które uciekły  
z dziećmi – nie mogą podjąć pracy, ale chcą 
zarabiać. Panie mieszkające w świetlicy  
w Brzeźnie chcą wykorzystać swoje umie-

Treningi dla dzieci i młodzieży z Ukrainy



AKTUALNOŚCI

str. 17 Nr 1/2022  •   kwiecień 2022 r.Samorządowy Informator GmiNy PRUSiCE

P R U S I C E

Uciekając uchodźcy zabrali ze sobą  
najpotrzebniejsze rzeczy. Niektóre rodziny  

spakowały się w 2-3 reklamówki

Mieszkańcy Krościny Wielkiej w ciągu kilku godzin 
zebrali dwa duże busy darów dla Ukraińców

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Marzeną Szustak, Koordynatorem ds. pomocy Ukrainie w Gminie Prusice 
odebrał 20 łóżek wraz z materacami, które w imieniu Duvenbeck Polska przekazał Gminie Prusice Dirk Bergmann 

jętności i chcą sprzedawać własnoręcznie 
wypieczone chleby, bułeczki czosnkowe, 
piermieni, a także rękodzieło wykonane 
na szydełku. Aby nawiązać z nimi kontakt, 
wystarczy wyszukać na facebooku „Świetli-
czanki z Brzeźna”. Tak o „Świetliczankach” 
pisze jedna z mieszkanek Brzeźna.

„Muszę przedstawić Wam wspaniałe Kobie-
ty, które trafiły do Brzeźna z Ukrainy! To sil-
ne dziewczyny, które wraz ze swoimi dzieć-
mi przebyły długą i wyczerpującą podróż. 
Dziewczyny, kobiety i dzieci, których mę-
żowie, ojcowie i bracia, walczą o Ojczyznę, 
aby One mogły jak najszybciej do niej wró-
cić. Wszystkie uśmiechnięte, sympatyczne 
i zdolne. Zakładając tą stronę, pomyślałam 
o tym, że nie mogę nie podzielić się ze świa-
tem tym, co wzbudziło mój podziw i czego 
sama dzięki Nim doświadczyłam! Cudowne, 
przepyszne chleby! Bułeczki czosnkowe.  
(Są przepyszne!) No i uwaga. szydełkowe 
kurki i koszyczki wykonane przez Ludę, wła-
snoręcznie! Pomyślałam - może, ktoś z Was 
ma ochotę na domowy chleb, bułeczki, pie-
rogi albo ozdoby szydełkowe? (Nie muszą 
być kurki i koszyczki, wystarczy przedstawić 
swój pomysł, Luda pewnie go zrealizuje). 
Pomóżmy stanąć im na nogi, usamodzielnić 
się. Przecież nie można przejść bokiem, wi-
dząc takie ARCYDZIEŁA. Pieką, gotują, ro-
bią makijaże, szydełkują, a jedna z nich do 
Złota medalistka w Dziedzinie wykonywa-
nia manicure French w Kijowie! Każda jest 
wyjątkowa. Jeśli skusicie się na jakąkol-
wiek z tych dzieł, odezwijcie się do mnie!” 
– kontakt przez Facebooka Świetliczanki  
z Brzeźna.
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soŁTYsi święTowALi 

wYŻsZE diETY dLA soŁTYsów

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Szefowie sołectw Gminy Prusice zostali 
uhonorowani upominkami podczas Sesji Rady Miejskiej w Prusicach. 

Od 16 lutego sołtysi Gminy Prusice otrzymują wyższe diety za swoją pracę na 
rzecz lokalnych społeczności.

Sołtys, to osoba która musi być obrotna, 
cierpliwa, zaradna, powinna być dobrym or-
ganizatorem, obserwatorem, odczytywać 
potrzeby mieszkańców i starać się pogo-
dzić różne oczekiwania. Sołtys, który po-
siada takie cechy to doskonały gospodarz. 
Jednak praca na rzecz sołectwa wymaga 
nie tylko konkretnych zalet, ale i ogromnej 
pracy. Właśnie dlatego, szefom wiejskich 
samorządów należą się ogromne podzięko-
wania za ich poświęcenie.

Sołtysi Gminy Prusice zostali uhonorowani 
upominkami, które Igor Bandrowicz, Bur-
mistrz Gminy Prusice, Zbigniew Ziomek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusi-
cach i Wiktor Lubieniecki, Sekretarz Gmi-
ny Prusice wręczyli obecnym na sesji Rady 
Miejskiej. 

- Z okazji Dnia Sołtysa, gospodarza i opie-
kuna wsi, Sołtyskom i Sołtysom Gminy Pru-
sice składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwało-
ści w dążeniu do wytyczonych celów, energii 
do działania, oraz satysfakcji z podejmowa-
nych działań. Dziękujemy za Wasze poświę-

Podczas sesji Rady Miejskiej Prusic, która 
odbyła się 16 lutego 2022 roku radni zdecy-
dowali o podniesieniu zryczałtowanej diety 
dla sołtysów, która stanowi rekompensatę 
za poniesione koszty związane z wykony-
waniem zadań wynikających z pełnionej 
funkcji, a w szczególności z zadań określo-
nych w statusie sołectwa. 
Do tej pory sołtysi otrzymywali 300 zł, na-
tomiast zgodnie z nową uchwałą ich diety 
będą wynosiły 500 zł miesięcznie. 
- To pierwsza od 2017 roku podwyżka diet dla 
szefów lokalnych społeczności. Dodatko-

cenie i trud, jaki wkładacie w codzienną, 
społeczną pracę. Jesteście ogromnym 
wsparciem we wszystkich naszych działa-
niach. Dobrze, że możemy na siebie liczyć – 
podkreślił burmistrz Igor Bandrowicz.

Przy okazji Dnia Sołtysa, samorządowcy 
podziękowali sołtysom za ogromne zaan-
gażowanie w akcję pomocy uchodźcom  
z Ukrainy. 

wo, aby zachęcić ich do aktywnego uczest-
nictwa w życiu gminy, postanowiliśmy,  
że będą otrzymywali dodatkową dietę –  
w wysokości 100 zł – za uczestnictwo w sta-
cjonarnych sesjach Rady Miejskiej, a także 
100 zł za zorganizowanie zebrania sołec-
kiego. – mówi Igor Bandrowicz, Burmistrz 
Gminy Prusice i podkreśla: - Wielu sołty-
sów bardzo angażuje się w działalność na  
rzecz lokalnych społeczności, poświęca 
swój czas i mnóstwo energii, a podwyż-
szenie diety to wyraz wdzięczności za ich  
pracę.

Wszyscy radni poparli uchwałę podnoszącą sołtysom diety

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie

Burmistrz podziękował Sołtys Prusic Marzenie Szustak

Burmistrz Igor Bandrowicz wręczył sołtysom upominki, 
z gminnymi gadżetami. Na zdjęciu z Sołtys Skokowej 
Anną Korzeniowską

Upominek trafił także do Sołtysa Wilkowej  
Wiesława Gryza

Sołtysi to łącznicy między Gminą, Burmistrzem, a Mieszkańcami

Czesław Suchacki Radny Gminy Prusice,  
a jednocześnie Sołtys Borówka również złożył 
wszystkim Sołtysom najlepsze życzenia
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ANdRZEj PodRYGAjŁo „ZAsŁuŻoNY dLA RoLNicTwA”
Niezwykłe odznaczenie otrzymał Andrzej Podrygajło, sołtys Jagoszyc. Pod-
czas uroczystej gali, która odbyła się 11 marca, z rąk Pani Poseł Agnieszki 
Soin odebrał odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”.

TAk RAdNi PRAcują 
NA RZEcZ swoich MiEjscowości!

TAk soŁTYsi PRAcują 
NA RZEcZ swoich MiEjscowości!

Na łamach gazety Prusice24 trwa cykl 
materiałów pod nazwą „TAK Radni pra-
cują na rzecz swoich Miejscowości!”, 
dotyczący Radnych Rady Miejskiej  
w Prusicach, a dokładniej ich działań  
i pracy w terenie na rzecz swoich miej-
scowości. 
W aktualnym numerze prezentujemy 
działania Radnego ze Skokowej Artu-
ra Bagińskiego, który dba o poprawę 
jakości mieszkańców w miejscowości 
Skokowa na każdym polu, w tym także 
o poprawę infrastruktury sportowej na 
Stadionie Dolpaszu. 
Artur Bagiński to wieloletni radny 
miejscowości Skokowa. Znany jest ze 
swojej fascynacji sportem i działal-
ności na rzecz LKS Dolpasz Skokowa, 
klubu, w którym jest członkiem za-
rządu. Jest zaangażowany w bieżącą 
działalność klubu, nie tylko tą związaną  
z działalnością sportową, ale i z po-
prawą infrastruktury. Jest ona bardzo 
ważna dla okolicznych mieszkańców, 
ponieważ korzystają z niej zarówno 
dzieci jak i dorośli. 
- Z boiska korzystają drużyny młodzie-
żowe naszego klubu, drużyny seniorów 
oraz oldboyów, które przeprowadzają 
treningi oraz rozgrywają mecze spa-
ringowe i ligowe, a dla najmłodszych 
drużyn organizowane są turnieje pił-
karskie. Krótko mówiąc, nasze boisko 
nie odpoczywa, ponieważ przez 7 dni 
w tygodniu coś się dzieje. Na stadionie 

Od tego numeru gazety Prusice 24 ru-
szamy z nowym cyklem materiałów, 
o pracy Sołtysów na rzecz swoich lo-
kalnych miejscowości. W dzisiejszym 
numerze pokazujemy, jak działa Soł-
tys Dębnicy Krzysztof Radota wspólnie  
z mieszkańcami. 

Mieszkańcy własnymi siłami remon-
tują świetlicę
Dębnica już niebawem będzie miała 
wyremontowaną świetlicę. Wszystko 
dzięki doskonałej organizacji i zaan-
gażowaniu mieszkańców, którzy włą-
czyli się w prace i poświęcili swój czas 
i pracę, aby świetlica wiejska wygląda-
ła doskonale. 
Świetlica wiejska w Dębnicy wymaga-
ła gruntownego odświeżenia. Sołtys 
Krzysztof Radota wspólnie z mieszkań-
cami podjął się niełatwego zadania – 
przeprowadzenia remontu. 

Artur Bagiński podkreśla, że infrastruktura 
sportowa jest stale poprawiana dzięki 

zaangażowaniu wielu osób i przychylności,  
a także wsparciu finansowemu Burmistrza  

Igora Bandrowicza

Mieszkańcy remontują świetlice  
w czynie społecznym

Postęp prac na świetlicy w Dębnicy sprawdzali: 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego  

Grzegorz Terebun, Burmistrz Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz, Radny Henryk Migdał oraz 

Sołtys Dębnicy Krzysztof Radota

Efekt końcowy prac jest 
zachwycający. Jak działa system 

nawodnienia sprawdzali: Artur 
Bagiński Radny Rady Miejskiej

i wiceprezes LKS Dolpaszu 
Skokowa, Michał Jaros Poseł 
na Sejm RP, Kinga Grabarczyk 

Zastępca Dyrektora Biura Posła
Michała Jarosa, Grzegorz 

Terebun Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego, Igor Bandrowicz 

Burmistrz Gminy Prusice
i Małgorzata Matusiak Starosta 

Powiatu Trzebnickiego

LKS Dolpasz Skokowa przy ul. Prusic-
kiej w okresie jesienno-zimowym trwa-
ły prace nad poprawą bazy sportowej 
– podkreśla Artur Bagiński.  
Jak dodaje radny, wzorem lat ubie-
głych z murawy skokowskiego stadio-
nu korzystać będą również uczniowie 
pobliskiej Szkoły Podstawowej pod-
czas lekcji wf-u, będzie ono także wy-
korzystywane do różnych akcji szkol-
nych. 
Zakończenie inwestycji przy ul. Prusic-
kiej to zasługa Burmistrza Igora Ban-
drowicza oraz wiceprezesa, a jedno-
cześnie skokowskiego radnego Artura 
Bagińskiego. Bez tych osób funkcjo-
nowanie klubu nie byłoby możliwe na 
takim poziomie, na którym jest obecnie. 
- Ostatnia inwestycja podniosła stan-
dard obiektu. Teraz to stadion z praw-
dziwego zdarzenia, wyposażony w wie-
le systemów. Po powstaniu 2 lata temu 
studni głębinowej przyszedł czas na 
budowę profesjonalnego nawodnienia 
boiska. Jest to system 12 zraszaczy, 
które sterowane będą automatycznie 
w zależności od opadów oraz wilgot-
ności murawy. Ta inwestycja w bardzo 
dużym stopniu poprawi jakość i wygląd 
wzorowo utrzymywanej dotychczas 
murawy na naszym stadionie. Wyre-
montowane zostały również szatnie 
oraz łazienki na naszym obiekcie, po-
malowano ściany, wymieniono oświe-
tlenie oraz częściowo wymieniono 
armaturę łazienkową. Wymieniono 
również stare niebezpieczne metalowe 
bramki, które przez wiele dziesiątek 
ostatnich lat służyły do rozgrywania 
meczy na nowoczesne, aluminiowe  
i bezpieczne - wylicza radny Artur Ba-
giński i dodaje, że dzięki tym inwe-
stycją klub robi wielki krok do przodu  
w poprawie infrastruktury sportowej.
 -  Gdyby nie przychylność, wsparcie fi-
nansowe i zaangażowanie wielu osób, 
a w szczególności Burmistrza Igora 
Bandrowicza nie mielibyśmy moż-
liwości rozwoju i krzewienia sportu  
w naszej małej piłkarskiej społeczno-
ści – podkreśla Artur Bagiński.

- Od 15 stycznia w Dębnicy trwa remont 
świetlicy wiejskiej, który wykonujemy 
jako Mieszkańcy w ramach czynu spo-
łecznego. Podczas remontu została 
powiększona kuchnia, wymieniona in-
stalacja elektryczna, instalacja wodna, 
odświeżyliśmy i pomalowaliśmy ściany. 
Dzięki pomocy radnego Henryka Mig-
dała został podwieszony nowy sufit 
– wylicza sołtys Dębnicy i dodaje, że  
w związku z tym, że prace wykonywane 
były przez mieszkańców społecznie, 
za zgodą Pana Burmistrza, została wy-
mieniona podłoga. Stare panele zosta-
ły wymienione na nowe płytki.  
- Prace remontowe nadal trwają. Bar-
dzo dziękuje wszystkim, którzy zaan-
gażowali się we wspólne działania – 
podkreśla sołtys. 

Andrzej Podrygajło jest sołtysem Jago-
szyc od 40 lat. Niewielu sołtysów może 
pochwalić się takim stażem piastowania 
tej społecznej funkcji. To powód do dumy, 
ponieważ oznacza, że mieszkańcy wsi, ob-
darzyli swojego sołtysa zaufaniem, którego 
nie zawiódł przez cztery dekady. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi docenił wielolet-
nią pracę Andrzeja Podrygajły i nadał mu 
odznaczenie. 

- Cieszę się, że moja praca została za-
uważona, ale trzeba pamiętać, że to dzięki 
wsparciu wielu osób, a także współpracy  
z władzami gminy, udało się tak dużo zrobić 
dla naszej miejscowości – podkreśla sołtys 
Jagoszyc.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystej gali:  
Od lewej Tytus Czartoryski – Radny Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, Agnieszka Soin – Poseł 
na Sejm RP, Andrzej Podrygajło

Odznaczenie przyznane przez  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

RAdNY AdAM NowAk oDszeDł oD Nas…
Radny Adam Nowak przez 3 lata pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej w Pru-
sicach i reprezentował mieszkańców 13. okręgu wyborczego, czyli Kaszyc Wiel-
kich i Gąsek. Adam Nowak zmarł 4 stycznia 2022 r. po długiej chorobie. 

Pożegnaliśmy przyjaciela, kolegę, odda-
nego społecznika, który tak wiele wnosił  
w życie całej naszej lokalnej społeczności. 
To dla nas wszystkich ogromna strata. 

Lista działań i licznych sukcesów ś.p. Ada-
ma jest długa. Jednak to, co w niej najważ-
niejsze to niewątpliwa pasja, serce i wielkie 
zaangażowanie we wszystkie podejmowane 
działania. Mieszkańcy to doceniali, obda-
rzając go zarówno szacunkiem, jak i zwykłą, 
ludzką sympatią. O zaufaniu społecznym 
jakim się cieszył świadczy chociażby fakt, 
że został wybrany na stanowisko Radnego.
Dla nas kadencja Adama nadal trwa, bo tu-
taj nikt go „nie zwolnił” z funkcji Radnego. 
Mamy nadzieję, że będzie nas cały czas 
wspierał z wszystkich sił tam z góry, z lep-
szego świata.

wYBoRY uZuPEŁNiAjącE do RAdY MiEjskiEj
Jarosław Jakubiak jedynym kandydatem na radnego w wyborach uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Prusicach.

Już ponad 50 budek dla ptaków zamontowano w parku przy świetlicy wiej-
skiej w Jagoszycach. Sołtys Andrzej Podrygajło i jego brat Roman Podrygaj-
ło – wspólnie postanowili zadbać o zwierzęta, która odwiedzają park przy-
chodząc lub przylatując z pobliskich pól i lasów. 

Informację o śmierci radnego Adama No-
waka zgłoszono do Krajowego Biura Wy-
borczego, które zarządziło termin nowych 
wyborów uzupełniających, w okręgu nr 13, 
na 10 kwietnia 2022 r. Jak się okazało,  
w wyznaczonym terminie zarejestrował się 
jeden komitet wyborczy – KWW Jarosława 
Jakubiaka. Tym samym zgłoszono tylko jed-
nego kandydata – Jarosława Jakubiaka.
 
Sołtys, dla którego liczy się działanie
Jarosław Jakubiak jest sołtysem Kaszyc 
Wielkich. W skład jego sołectwa wchodzą 
także Gąski. Jest to całkiem spore sołec-
two, ponieważ liczy około 400 mieszkańców.
Prywatnie Jarosław Jakubiak jest mężem 
Izabeli, ma dorosłe dzieci: syna i córkę,  
z których jest bardzo dumny. Jak podkreśla, 
to dzieci są jego motorem napędowym do 
działania, a żona jest także ogromną pod-
porą i motorem napędowym. Na co dzień 
prowadzi działalność gospodarczą i pracu-
je w zakładach Tarczyński S.A, gdzie jest 
brygadzistą.  
– Mój tato, Jan, był wieloletnim sołty-
sem. Kiedy zmarł, zdecydowałem, że będę 
chciał kontynuować jego pracę. I tak sołty-
sem jestem już 4 lata. Wspólnie z mieszkań-
cami działamy na rzecz naszego sołectwa 
– mówi Jarosław Jakubiak.
W ostatnim czasie we wsi wiele się zmieniło.
– Założyliśmy monitoring przy świetlicy 
wiejskiej, zamontowaliśmy w sali klimaty-
zację. Obecnie robimy drogę gminną w kie-
runku Pawłowa Trzebnickiego. W kierunku 
Gąsek powstało nowe oświetlenie uliczne, 
a w Kaszycach W., w miejscach, gdzie było 
ciemno ustawiliśmy lampy, w sumie jest ich 
6. Pracujemy także nad oświetleniem przy 
nowo wybudowanych domach, bo trzeba 
pamiętać, że nasza miejscowość cały czas 
się rozrasta – wylicza sołtys i dodaje, że  
w jego sołectwie zawsze coś się dzieje.
- Staramy się integrować i spotykać przy 
różnych okazjach. Dla dzieci organizujemy 
Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, pik-
niki rodzinne, wspólne sprzątanie miejsco-
wości, razem przygotowujemy się do doży-
nek. Dzieje się tak, ponieważ mamy wokół 
ludzi, którzy chcą działać i poświęcają na 
to swój czas – przyznaje sołtys. 

Kandyduje, bo chce rozwoju wsi
Na pytanie, dlaczego zdecydował się kan-
dydować na radnego, bez wahania odpo-
wiada, że ma sporo planów, które chce zre-
alizować. 
- Chciałbym dokończyć to, co rozpoczęli-
śmy ze śp. Adamem Nowakiem. Do tej pory 
realizowaliśmy zamierzenia, które wspól-
nie sobie wytyczaliśmy z Adamem i Panem 
Burmistrzem. We wszystkim mogłem liczyć 
na wsparcie wspaniałych członków Rady 
Sołeckiej i mieszkańców. O wszystkim roz-
mawialiśmy, ustalaliśmy priorytety i dzięki 
temu tak dużo osiągnęliśmy – podkreśla Ja-
rosław Jakubiak. 
A plany są ambitne, między innymi dopo-
sażenie placu zabaw, bo w Kaszycach jest 
ponad 100 dzieci, które nie skończyły jesz-
cze 16 lat. Marzeniem Pana Jarosława jest 
także stworzenie drużyny piłkarskiej. 
– Mamy piękne boisko i szatnię. Aż nam 
żal, że nie mamy własnego zespołu, a nasi 
chłopcy grają w drużynach w innych miej-
scowościach. Będziemy budować zespół 
na miejscu i mam nadzieję, że chłopcy będą 
chcieli wspólnie trenować na kaszyckiej 
murawie – dodaje sołtys. 
- Zapewniam, że będę współpracował  
z burmistrzem, radnymi i każdą osobą, któ-
rej zależy na rozwoju naszej miejscowości  
i całej Gminy Prusice – podkreśla Jarosław 
Jakubiak. 

Jarosław Jakubiak jest sołtysem  
sołectwa Kaszyce Wielkie

Przygotowania do gminnych dożynekAndrzej Podrygajło pokazuje nowo posadzone drzewka owocowe, które zostały zabezpieczone przed obgryzaniem przez sarny

Roman Podrygajło montuje budki dla sikorek

doMki dLA PTAków i wiEwióREk

Park w Jagoszycach to niezwykle urokliwe 
miejsce. Tuż obok starych, ogromnych dę-
bów, platana, lip, jesionów i wielu innych 
okazów, nasadzono młode drzewka, przede 
wszystkim miododajne i owocowe. Wszyst-
ko po to, aby mogły z nich korzystać zwie-
rzęta. Pszczoły podczas kwitnienia, a ptaki, 
kiedy już owoce będą dojrzałe – jabłonie, 
czereśnie, orzechy.
- Od dwóch lat, wspólnie z bratem wiesza-
my budki lęgowe dla ptaków. To Roman wy-
konuje budki. Niektóre są z desek, inne to 
wyglądające naturalnie małe, wydrążone 
pniaki. Brat czerpie wiedzę z literatury i wie, 
jak powinny wyglądać budki dla poszcze-
gólnych gatunków ptaków. Na przykład dla 
sikorek powinny mieć około 2,5 cm wejście, 
tak aby do wnętrza nie dostały się większe 
ptaki. Wykonuje także dla kosów, gilów,  
a nawet dla sówek – mówi Andrzej Podry-
gajło, który przyznaje, że pomysł wykona-
nia budek, materiał i praca włożona w mon-
taż jest brata.
- Kiedy czyścimy budki to widzimy, że wiele 
z nich ma swoich lokatorów. Zdarza się tak-
że, że w niektórych zamieszkują wiewiórki. 

Bywa też tak, że swoje gniazda mają w nich 
szerszenie. Do parku przychodzą też bażan-
ty – dodaje Roman Podrygajło. 
Sołtys chciałby w najbliższym czasie wy-
budować w centrum parku altankę. Dzięki 
temu mieszkańcy mieliby miejsce, z które 
obserwowaliby zwierzęta. 
– Do altanki mogłyby prowadzić ścieżki. 
Mamy z wózkami na pewno miałyby łatwiej-
szy dostęp. Planów mamy sporo, ale trzeba 
podziękować za to co mamy. Dzięki Panu 
Burmistrzowi mamy piękną świetlicę, wy-
remontowaną, wyposażoną w klimatyzację 
– podkreśla sołtys.
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P R U S I C E

cuw – CzyLi CeNtRum usłuG wspóLNyCh

FuNdusZE uNijNE dLA GMiNY PRusicE 
w Nowej peRspektywie fiNaNsowej

GMiNA PRusicE wsPóŁPRAcujE 
z wyższą szkołą teChNiCzNą w katowiCaCh

Od 1 marca w Gminie Prusice działa CUW. Jest to Centrum Usług Wspólnych, 
którego głównym zadaniem jest prowadzenie rachunkowości jednostek ob-
sługiwanych, obsługa płacowa jednostek oświatowych, kadrowo-płacowa 
pozostałych jednostek w tym kierowników jednostek obsługiwanych. Dzięki 
CUW obsługa wielu podmiotów będzie sprawna, szybka i tańsza.

Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach związanych z nową perspektywą fi-
nansową na lata 2021-2027, bierzemy udział w spotkaniach w sprawie Fundu-
szy Europejskich dla Dolnego Śląska, a także w posiedzeniach Komitetu Steru-
jącego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW). 

24 lutego 2022 roku w murach Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach miało 
miejsce podsumowanie projektów semestralnych realizowanych w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2021/2022, we współpracy z Gminą Prusice. 
Warto podkreślić, że jest to już drugi rok owocnej współpracy między naszym 
samorządem, a uczelnią, która będzie dalej kontynuowana. 

Radni Rady Miejskiej w Prusicach podjęli  
w lutym uchwałę o utworzeniu Centrum 
Usług Wspólnych, aby skonsolidować dzia-
łalność jednostek budżetowych Gminy Pru-
sice w zakresie finansów, sprawozdawczo-
ści, kadr i płac.
- Z dniem utworzenia, Centrum Usług 
Wspólnych w Prusicach rozpoczęło obsłu-
gę 3 szkół gminnych oraz na podstawie za-
wartego porozumienia obsługę Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach. Od  
1 kwietnia br. CUW zapewnia wspólną ob-
sługę administracyjną, finansową i organi-
zacyjną również Gminnej Bibliotece Publicz-

Na początku lutego braliśmy udział w spo-
tkaniu w Starostwie Powiatowym w Trzeb-
nicy dotyczącym Funduszy Europejskich 
dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, dla 
gmin z powiatów trzebnickiego, milickiego 
i wołowskiego. 
Cyklicznie bierzemy udział w posiedzeniach 
Komitetu Sterującego Innego Instrumentu 
Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 
(IIT SW), zarówno tych stacjonarnych, jak  
i on-line. Kolejne bardzo istotne posiedze-
nie Komitetu miało miejsce 17 lutego 2022 
roku w Strzelinie, w którym wzięli udział 
Członek ZWD Tymoteusz Myrda oraz Dyrek-
tor Departamentu Funduszy Europejskich 
UMWD Magdalena Bednarska-Wajerowska. 
Podczas spotkania omówiono dostępność 

nej w Prusicach „Multiteka”, a w najbliższej 
przyszłości – w momencie utworzenia po-
prowadzi obsługę gminnego żłobka – wyja-
śnia Anna Radota, dyrektor CUW i dodaje, że 
powstanie Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Prusice usprawni jakość obsługi i zarządza-
nia jednostkami obsługiwanymi, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Prusice.
Zakres zadań, jakie powierzono CUW obej-
muje między innymi: prowadzenie ra-
chunkowości jednostek obsługiwanych, 
obsługa płacowa jednostek oświatowych, 
kadrowo-płacowa pozostałych jednostek 
w tym kierowników jednostek obsługiwa-

nych oraz finansowo-księgowa jednostek 
obsługiwanych; wykonywanie zadań z za-
kresu statystyki oraz obowiązku sporządza-
nia wymaganych sprawozdań rozliczenie 
inwentaryzacji, archiwizowanie dokumen-
tacji; dostarczanie informacji finansowych 
niezbędnych do opracowania przez kierow-
ników jednostek obsługiwanych planu fi-
nansowego tych jednostek oraz przeniesień 
wydatków w tym planie; prowadzenie do-
kumentacji emerytalno–rentowej; prowa-
dzenie rozliczeń bankowych i kasowych, re-
alizacja zadań wynikających z obowiązków 
nałożonych na jednostkę samorządu teryto-
rialnego przez ustawę o systemie informacji 
oświatowej, rozliczanie delegacji.
Anna Radota, oprócz nadzoru na pracą CUW 
i dbaniem o to, aby zadania były wykonywa-
ne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, zajmuje się współpracą z kierowni-
kami jednostek gminnych. Dyrektor CUW 
nadal zajmuje się sprawami związanych  
z udzielaniem i kontrolą udzielonej dotacji 
przedszkolom, prowadzeniem spraw zwią-

zanych z pokryciem kosztów wychowania 
przedszkolnego przez gminę i innymi zada-
niami z zakresu oświaty. 
Obecnie w CUW zatrudnionych jest 5 osób 
na następujących stanowiskach pracy: Dy-
rektor – 1 etat, Główny Księgowy – 1 etat, Pra-
cownik ds. Kadr i Płac – 1 etat oraz Pracow-
nik ds. Księgowości Budżetowej – 2 etaty.
3 osoby przeszły do CUW na mocy prze-
niesienia służbowego z Urzędu Miejskiego,  
1 na mocy przeniesienia z Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Prusicach.

Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Prusicach

W posiedzeniu Komitetu Sterującego w Strzelinie 
samorząd prusicki reprezentowały Dorota Leń  

i Marzena Szustak (fot. Gmina Strzelin)

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy rozmawiano o Funduszach dla Dolnego Śląska 
w obecności władz z powiatu trzebnickiego, milickiego i wołowskiego, w tym m.in. Wicestarosty Powiatu 

Trzebnickiego Grzegorza Terebuna, Burmistrza Gminy Prusice reprezentowała Dorota Leń

Dr inż. arch. Bartłomiej Buława omawiał wspólnie ze Studentami w obecności  
Dziekana dr. inż. arch. Jakuba Świerzawskiego, Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza  

i Sekretarza Gminy Prusice Wiktora Lubienieckiego przygotowane prace przez studentów

Wybór najlepszych był bardzo ciężki, gdyż wszystkie 
przygotowane koncepcje były bardzo interesujące

alokacji na IIT SW na lata 2021-2027, po-
dział województwa oraz preferowane pro-
jekty do dofinansowania.

Studenci pierwszego roku studiów magi-
sterskich na kierunku Architektura, w ra-
mach przedmiotu „Zintegrowany projekt 
konserwatorski architektoniczno-urbani-
styczny”. przedstawili koncepcje zagospo-
darowania strefy aktywności gospodarczej 
miasta Prusice. 
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz  
i Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubie-
niecki wraz z Dziekanem dr. inż. arch. Ja-
kubem Świerzawskim oraz prowadzącym 
projekt dr. inż. arch. Bartłomiejem Buławą 
wzięli udział w prezentacji projektów oraz 
dyskusji, w wyniku której wybrano najlep-
sze prace. 
I miejsce przyznano pracy autorstwa: inż. 
arch. Anny Grochala, inż. arch. Krzysztofa 
Musiała (Nagroda w wysokości 1700 zł); II 

miejsce przyznano pracy autorstwa: inż. 
arch. Zbigniewa Kaczmarek (Nagroda w wy-
sokości 1100 zł) oraz III miejsce przyznano 
pracy autorstwa: inż. arch. Agaty Raczyń-
skiej i inż. arch. Anety Soszki (Nagroda  
w wysokości 500 zł). Nagrody zostały ufun-
dowane przez Gminę Prusice. 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

pRusiCkie 
PERŁY hisToRii 2

Początki Prusic
W tej części „Prusickich pereł historii” 
chcielibyśmy zabrać was do odległych 
czasów między X a XIII wiekiem, gdy za-
czynało powstawać nasze miasto – Pru-
sice. O początkach Prusic istnieje tylko 
niewiele pewnych informacji pisanych. Te 
natomiast nieodłącznie wiążą się z różny-
mi wydarzeniami i postaciami historycz-
nymi wielkiego terytorium Dolnego Śląska, 
bez których miasto Prusice nigdy by nie 
powstało. Także o ludziach, którzy stali 
się z czasem mieszkańcami miejscowości  
o nazwie Prusice, ich kulturze i zwyczajach 
niewiele wiadomo. W tej dziedzinie jedynie 
znaleziska archeologiczne, w postaci pozo-
stałości dawnych osad, rękodzieła, albo też 
narzędzi i przedmiotów codziennego użyt-
ku, wyjaśniają niektóre z zagadnień życia  
w minionych epokach. 

Mieszko I a dzieje Prusic
Wiadomo, że od około V wieku na terenie 
Śląska zamieszkiwały różne, liczne plemio-
na Słowiańskie. Natomiast na przełomie 
IX i X wieku nasz region prawdopodobnie 
znajdował się pod wpływami potężnego 
Państwa Wielkomorawskiego, a następnie 
Czech. Przyjmuje się, że w ostatnich latach 
panowania księcia Polan - Mieszka I, tj. od 
około 990 roku, Śląsk został przez tegoż 
władcę siłą włączony w granice państwa 
polskiego. Od tej chwili tutejsza ludność 
znalazła się pod władzą Piastów i pozosta-
ła w niej aż do 1492 roku. Wtedy to zmarł 
bezpotomnie ostatni z Piastów oleśnickich, 
Konrad Biały, a całość władanego przez 
niego Śląska (w tym już istniejące Prusice) 
przeszła w ręce królestwa czeskiego. 
Epoka między zjednoczeniem ziem pol-
skich przez Mieszka I (połowa X wieku) po 
śmierć Konrada Białego (schyłek XV wie-
ku), była bardzo burzliwa w dziejach Śląska 
i naszej miejscowości. Po śmierci Mieszka 
I w 992 roku, całym Śląskiem rządzili we-
dług zasady senioratu jego synowie i wnu-
kowie. Według niej książęta mieli uznawać 
zwierzchnictwo najstarszego z nich nad 
pozostałymi. Ale niemal zawsze po śmier-
ci kolejnych książąt-seniorów powstawały 
zatargi między jego następcami, dopro-
wadzając w rezultacie do kryzysu władzy  
i rozbicia terytorium na coraz to mniej-
sze, dziedziczne księstwa. Sporom o wła-
dzę towarzyszyły długoletnie wystąpienia 
zbrojne książąt, pragnących dominacji nad 
pozostałymi terytoriami. Ta sytuacja de-
stabilizująca Śląsk zmieniła się dopiero 
pod panowaniem czeskim od 1492 roku.  
W tym długim okresie czasu Prusice za-
częły się formować, a następnie rozwinęły 
się w miasto. Zarówno konflikty, jak i pozy-
tywna polityka gospodarcza śląskich Pia-
stów, epidemie, najazdy Tatarów czy wojny 

religijne (najazdy Husytów), miały ogromny 
wpływ na nasze dzieje, przynosząc Prusi-
com bądź rozkwit i dobrobyt, albo też wy-
ludnienie i stagnację.

Od Prusoty do Prusic
Choć zostało przyjęte, że Prusice stały się 
miastem od około 1287 roku, to wiele in-
nych dokumentów zdaje się wskazywać na 
jego nieco wcześniejsze powstanie. Tak-
że początki Prusic zdają się nie być takie 
skromne, jak można by było mniemać. Choć 
najstarsze wzmianki pisane o Prusicach są 
bardzo nieliczne, to informują one, że już 
między 1136 – 1140 rokiem istniała tutaj 
osada (wieś) o nazwie Prusota. Już wtedy 
musiało zamieszkiwać ją sporo mieszkań-
ców, gdyż utworzono dla nich probostwo, 
wzniesiono kaplicę, a wkrótce potem tak-
że wybudowano przykościelny szpitalik dla 
leczenia chorych. Od początków XIII wie-
ku, wraz z dość energiczną polityką osad-
niczą Piastów śląskich, pojawia się coraz 
więcej dokumentów pisanych, związanych  
z nadaniami ziem lub praw dla zasłużonych 
rycerzy i urzędników. Od tego momentu po-
znajemy także z imienia pierwszych prusic-
kich zarządców, sędziów i posiadaczy ziem-
skich, a także różne sposoby zapisywania 
nazwy naszego miasta, np. Pruśnica, Pru-
sicz czy Prausnitz. Nie znaczy to, że wcze-
śniej dokumenty urzędowe sporządzano 
sporadycznie. Po prostu, w zawirowaniach 
historycznych i panujących ówcześnie 
sposobach archiwizowania, dokumenty te  
w większości się nie zachowały. 

Dlaczego tak ważne są źródła pisane? 
Otóż dlatego, że są one najbardziej wiary-
godnym i pełnym świadectwem o danym 
społeczeństwie. Podczas, gdy archeologia 
daje nam niemal „nieme” znaleziska (na-
czynia, tkaniny, pozostałości budynków), 
to pismo podaje nazwy, imiona ludzi lub 
też opowiada o przebiegu jakichś wyda-
rzeń. Po zamieszkujących ówczesną Polskę 
Słowianach, aż po X wiek nie przetrwały 
niestety żadne zapisy, choć w wielu regio-
nach Europy ludy słowiańskie stosowały 
pismo nazywane głagolicą. Pisano przede 
wszystkim na materiałach nietrwałych, 
takich jak skóra (pergamin), zatem tylko  
w wyjątkowych sytuacjach miały one szan-
sę na przetrwanie do współczesnych cza-
sów. Potrzeba częstszego posługiwania 
się pismem, używanego przede wszystkim 
w celu sporządzania dokumentów urzędo-
wych, zaistniała u wielu ludów europejskich 
(w tym także u Słowian) od momentu two-
rzenia się państw europejskich, tj. po upad-
ku starożytnego cesarstwa rzymskiego  
w połowie V wieku. Powstawały one w pro-
cesie podporządkowywania i ujednolicania 
dotychczasowych, mniejszych i większych 

obszarów plemiennych i skupiania ich pod 
rządami jednego władcy. Było to zazwyczaj 
połączone z chrystianizacją podległych 
ziem i poddaniu ludności oddziaływaniom 
nowej kultury, nazywanej łacińską. Ta kul-
tura, ukształtowała się w Europie między 
VI a X wiekiem na mocnym podłożu kultury 
starożytnego cesarstwa rzymskiego.

Kultura łacińska w Polsce
W krótkich słowach, w Polsce proces prze-
nikania kultury łacińskiej rozpoczął się ofi-
cjalnie w 966 roku, wraz z chrztem Mieszka I 
z rodu Piastów. Tym aktem Mieszko formal-
nie stał się także pierwszym władcą chrze-
ścijańskim zjednoczonego lub podległego 
jego władzy terytorium – państwa Polan. 
W tamtym okresie pokrywało się ono  
w dużym przybliżeniu z obszarem dzisiej-
szej, zachodniej części Polski, włącznie ze 
Śląskiem. Warte jest podkreślenia, że przy-
jęcie chrztu przez księcia nie było jedynie 
wydarzeniem religijnym. Nie oznaczało ono 
także natychmiastowego przyjęcia chrze-
ścijaństwa przez podległą mu ludność. 
Mogą o tym świadczyć liczne bunty pod-
danych, przymuszanych do przyjęcia no-
wej religii, nawroty do dawnych wierzeń ze 
strony ludności wcześniej już ochrzczonej, 
czy też przemieszanie się dawnych wie-
rzeń z nowymi, chrześcijańskimi. Niemniej 
jednak przyjęcie chrztu otworzyło podle-
gły Mieszkowi obszar na proces chrystia-
nizacji. Chrzest Mieszka rozpoczął także 
formowanie się organizacji kościelnej. Już  
w 969 roku powstało w Poznaniu biskup-
stwo misyjne, a wkrótce potem powstało 
bliskie nam biskupstwo we Wrocławiu (od 
1000 roku). Zakłada się, że w mniejszych, 
ale ważniejszych grodach już wtedy budo-
wano pierwsze, małe i na ogół drewniane 
kościoły i kaplice, pomocne w procesie 
chrystianizacji. W ten sposób powstające 
państwo polskie znalazło się w kręgu po-
lityczno-kulturowym Europy łacińskiej, do 
której należeli już inni nasi sąsiedzi, jak np. 
Czesi i Niemcy. Językiem urzędowym i mię-
dzynarodowym stała się łacina, a na mo-
delach europejskich starano się wzmocnić 
organizację polityczną i usprawnić kwestie 
administracyjne państwa. Słowiański sys-
tem wspólnot plemiennych stał się prze-
szłością, a ufortyfikowane słowiańskie 
grody straciły swoją wartość i przydatność. 
Zadecydowała o tym przede wszystkim 
nowa taktyka wojenna i lepsze uzbrojenie. 
Natomiast chrześcijaństwo, będące u nas 
nową religią, stało się teraz elementem łą-
czącym całe, niegdyś regionalnie zróżnico-
wane, plemiennie społeczeństwo.

A gdzie jest miejsce Prusic w tej historii? 
Skąd się wzięli pierwsi Prusiczanie? Otóż, 
zanim powstał zalążek osady Prusice, cała 
ta okolica była zamieszkała przez słowiań-
skie plemię Trzebowian. Dla bezpieczeń-
stwa ludność zamieszkiwała w większych 
osadach, z których najważniejsze były ufor-
tyfikowanymi grodami. W okolicach Prusic 
istnieją dwie dobrze zachowane pozosta-
łości grodów z tamtych czasów, tj. z okre-
su między X a XIII wiekiem. Nie wiadomo 
jednak, jak się one wcześniejszej nazywały. 

Większy z nich jest położony około 500 m 
na wschód od Pietrowic Małych, a drugi, 
mniejszy, znajduje się w pobliskim lesie. 
Choć obydwa różnią się wielkością, to wy-
kazują doskonale rozpoznawalną, pagór-
kowatą sylwetkę oraz otaczające je fosy. 
Takie grody, będące budowlami z drewna  
i ziemi, poza pełnieniem funkcji obronnych 
były także siedzibami władzy plemiennej. 
Dzisiaj, ich opuszczone ruiny przyjęło się 
nazywać grodziskami. 

Grodzisko w Pietrowicach Małych
Grodzisko w Pietrowicach Małych, mimo 
intensywnego użytkowania pod uprawy rol-
nicze jest jeszcze bardzo dobrze zachowa-
ne (ma wysokość około 2 metrów). Zdjęcia 
lotnicze pozwalają nawet doskonale roz-
poznać koliste zarysy grodziska i jego po-
szczególnych części składowych. Przy tym, 
całość założenia robi ogromne wrażenie 
swymi rozmiarami i wyraźnym podziałem 
na centralną część mieszkalną, o średnicy 
blisko 50 metrów, oraz otaczającą wszyst-
ko, rozległą fortyfikację. Choć na grodzi-
sku w Pietrowicach nigdy nie prowadzono 
regularnych wykopalisk archeologicznych, 
to na podstawie zdjęć lotniczych oraz do-
tychczasowych informacji, pozyskanych  
w trakcie dokumentacji podobnych gro-

Google: Grodzisko Pietrowice Małe

dzisk w Polsce, można dokonać częścio-
wego opisu jego konstrukcji. Współcześnie 
rozpoznawalne pozostałości fortyfikacji 
to przede wszystkim szeroki wał ziemny, 
ostrokół i fosa. Wał drewniano-ziemny 
ma szerokości blisko 5 metrów. Powstał 
prawdopodobnie na drewnianym szkie-
lecie, utworzonym z pni i konarów drzew 
ułożonych w formę skrzyń i wypełnianych 
sukcesywnie ziemią. Niewykluczone, że 
jednocześnie kopano fosę użytkując do bu-
dowy wału wydobytą stamtąd ziemię. Na 
zewnątrz, w odległości 2 metrów od ścian 
wału, zamontowano dookolną, drewnianą 
palisadę lub ostrokół. Poza palisadą teren 
obniża się przechodząc łagodnie w fosę  
o szerokości 25 metrów, którą niegdyś wy-
pełniała woda. Głębokość fosy dzisiaj nie 
przekracza jednego metra, ale swego cza-
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su była z pewnością przeszkodą trudną do 
pokonania. W sumie, grodzisko w Pietrowi-
cach Małych jest nieprzeciętnym obiektem 
o blisko 100 metrach średnicy i w czasach 
swego użytkowania dawało z pewnością 
schronienie sporej grupie mieszkających  
w jego pobliżu ludzi. Warto jeszcze zazna-
czyć, że na wybudowanie tak wielkiego gro-
du wykarczowano niewątpliwie ogromną 
powierzchnię pobliskiego lasu. 

Do grodu można się było dostać  
przez groblę i most na fosie
Ze zdjęć lotniczych wynika, że do grodu 
można się było dostać jedynie od strony 
południowej, poprzez groblę i most na fo-
sie. Dzisiaj, okoliczne tereny zmeliorowano 
i osuszono, więc fosa nie gromadzi wody, 
a na powierzchni terenu jest widoczna je-
dynie jako rozległe, łagodne wgłębienie. 
Część wjazdowa była najprawdopodob-
niej zaopatrzona w zamykaną, drewnianą 
bramę. Wnętrze grodziska zdaje się wyka-
zywać ślady budowli drewnianych i z całą 
pewnością było wyposażone w studnię. 

Na zewnątrz grodziska, w jego części po-
łudniowej, rozpoznawalne są pozostałości 
osady podgrodzia. Taki układ urbanistycz-
ny był typowy dla dawnych grodów, gdyż ich 
wnętrze nie mogło pomieścić zbyt wielu 
domostw. Podgrodzia były na ogół otwarte 
albo otoczone dodatkową palisadą, podob-
nie jak wydaje się to mieć miejsce w Pie-
trowicach. Na podgrodziach zamieszkiwali 
zazwyczaj rzemieślnicy i tam też zaczął 
skupiać się handel, w którym obok ludności 
miejscowej uczestniczyli kupcy z innych re-
gionów. 

Prusice w ponadregionalnej  
wymianie dóbr
Wymiana handlowa lub szczególnie stra-
tegicznie (obronne) położenie podobnych 
osad były najczęściej fundamentem do 
szybkiego rozrostu i późniejszego prze-
kształcenie się ich w miasto. Tak było na 
przykład z położonym na bagnach Żmi-
grodem czy Trzebnicą, oferującą leczni-
cze źródła mineralne, a następnie miejsce 
pielgrzymek. Nie jest wykluczone, że tak 

właśnie powstała najpierw osada wiejska 
Prusice, oferująca regularne targi, a póź-
niej także miasto Prusice. Należy założyć, 
że gdy znaczenie obronne tutejszego gro-
du traciło na swojej wartości, to został on 
opuszczony przez ludność, która w nowym, 
korzystniejszym pod jakimś względem 
miejscu, utworzyła nową osadę – przyszłe 
Prusice. Ponieważ nie mamy dokumentów 
pisanych, które by to potwierdziły, musimy 
w tej kwestii opierać się jedynie na przy-
puszczeniach i już gdzie indziej sprawdzo-
nych wzorach. Niemniej jednak, grodzisko 
w Pietrowicach jest jednym z wielu innych 
grodzisk obszaru pradoliny Baryczy, jak np. 
Kruszyniec, Sądowle-Czeladź czy Kędzie,  
a także stanowi jeden z 72 podobnych 
obiektów na całym Dolnym Śląsku. Zatem 
nie można wykluczyć, że w czasach swej 
świetności pełniło ono ważną rolę w po-
nadregionalnej wymianie dóbr i ideologii, 
bo ważną osadą targową nie mogły się Pru-
sice stać z dnia na dzień. W tym zakresie, 
przyszłe badania archeologiczne w obrębie 
Prusic rzucą być może więcej światła.
Poza dużymi osadami, chronionymi ufor-
tyfikowanym grodziskiem, istniały mniej-
sze osady tak bez umocnień, jak i uforty-
fikowane, skupiając jedną lub kilka rodzin. 
Takim przykładem jest nasze drugie gro-
dzisko położone w pobliskim lesie na pół-
nocny wschód od Pietrowic. Rozważając 
jego nieporównywalnie mniejsze rozmiary  
(ok. 30 m średnicy całkowitej), należałoby 
przyjąć, że mogło pełnić ono funkcje słu-
żebne, będąc przykładowo siedzibą waż-
nego kmiecia książęcego lub też nadzorcy 
lokalnego możnowładcy.

Dlaczego gród w Pietrowicach  
nie stał się kasztelanią?
Wraz z włączeniem śląskich terytoriów 
plemiennych w drugiej połowie X wieku 
w obręb państwa wczesnopiastowskiego 
zachodziły powoli istotne zmiany w struk-

turze społecznej i ustrojowej tych ziem. 
Dawne grody plemienne, które w ciągu  
XII i XIII wieku nie straciły dotychczasowe-
go znaczenia, wykorzystano i rozbudowano 
do kasztelanii, jak np. ta w Miliczu, prze-
kształcając je w nowe centra administra-
cji państwowej. Jednakże rozmieszczenie 
kasztelanii było rzadsze, aniżeli dawnych 
grodów. Kasztelanie były również związa-
ne z nowymi wymogami interesów gospo-
darczych całej prowincji śląskiej, a nie tyl-
ko mniejszych enklaw plemiennych. Gród 
w Pietrowicach był widocznie zbyt mało 
atrakcyjny lub tutejsze zaludnienie było 
niewystarczające, aby mógł on stać się 
taką kasztelanią.

Gdzie należy szukać najstarszych  
śladów Prusic? 
Z dokumentów pisanych, powstałych mię-
dzy 1136 do 1140 dowiadujemy się o miejscu 
Prusota lub Prusnicz, w którym istniało już 
wtedy probostwo i kościółek-kaplica pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Ma-
rii Panny. Jak już wspomnieliśmy w innym 
miejscu, pierwsze kaplice i kościoły wzno-
szono najczęściej w większych lub waż-
niejszych miejscowościach, skupiających 
dużą liczbę mieszkańców. Nasz prusicki, 
pierwszy i najstarszy kościółek znajdował 
się w tym samym miejscu aż do 1803 roku, 
tj. przy dzisiejszej ulicy Żmigrodzkiej, choć 
na przestrzeni wieków ulegał wielokrotnie 
zniszczeniu, odbudowom, przebudowom 
i zmianom patrona. Przed swoją ostatnią 
przebudową w 1803 roku, pełnił on funkcję 
kaplicy cmentarnej, którą przebudowano 
na przytułek i szpital dla ubogich. Ta sama 
budowla służy nam także dzisiaj jako Ośro-
dek Zdrowia. Niemniej jednak, wspomniany 
kościółek i przyległy cmentarz stanowiły 
swego czasu pierwsze założenia sakralne 
Prusic, zaznaczając jednocześnie najstar-
szą część naszego miasta.

Kobiecy ubiór słowiański;  
ilustracja zapożyczona z:  

Stroje wczoraj i dziś;  
http://strojewczorajidzis. 

blogspot.com/2016/02/ 
polskapowstaa-w-966- 

roku-co-znaczy-ze-w.html

Tunika, tradycyjny ubiór epoki piastowskiej. Ilustracja zapożyczona z:  
Jak mogli ubierać się Piastowie, czyli o modzie średniowiecznej. 

 (muzhp.pl/files/upload/edukacja/prezentacja_piastowska_moda)
Werner F.B. Topographia Silesiae (geographisch-historische

Beschreibung der Provinz Schlesien), 1758, t.4, s. 576 

Tak mogło wyglądać grodzisko i podgrodzie w Pietrowicach Małych. 
Ilustracja zapożyczona z: Henning J. Germanen-Slawen-Deutsche. Neue Untersuchungen zum 

frühgeschichtlichen Siedlungswesen östlich der Elbe. Prähistorische Zeitschrift 66, 1991, str. 127, il. 7
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Na skrzyżowaniu dróg
Ponieważ kościoły i kaplice stawiano na 
ogół w centrum miejscowości, trzeba też 
na tą część Prusic spojrzeć, jako na daw-
ne centrum. Choć na ten temat opowiemy 
szerzej w następnej części cyklu „Prusickie 
perły historii”, teraz dodamy jeszcze, że 
utworzenie tutaj probostwa i kaplicy wska-
zuje na znaczenie i wielkość ówczesnej 
miejscowości. Probostwo miało głównie na 
celu gromadzenie miejscowych chrześcijan 
i utrwalanie nowej wiary wśród ludności,  
a przykościelny szpitalik, obsługiwany za-
pewne przez zakonników, dawał gwaran-
cję pomocy dla chorych. Dodatkowo, nowa  
i duża osada, jaką powoli stawały się Prusi-
ce, zapewniała poszukiwane bezpieczeń-
stwo, przyczyniając się do wzrostu osad-
nictwa, a tym samym wzrostu populacji. 
Ogromną korzyścią dla dalszego rozwoju 
osady i powstania miasta Prusice było 
niewątpliwie położenie na ważnym trakcie  
z Wrocławia do Poznania, ówczesnych, naj-
ważniejszych centrów kultury i administra-
cji Śląska oraz Wielkopolski. Na tym skrzy-
żowanie dróg znajdował się także trakt  
z Urazu (ważnego ośrodka nad Odrą), do 
Milicza – bardzo istotnej kasztelanii biskup-
stwa wrocławskiego nad Baryczą. 

Ukryte wśród borów i bagien
Należy sobie również wyobrazić pejzaż, 
w jakim były wówczas osadzone tutejsze 
osady i grodziska. Bowiem, aż do schyłku 
XIII wieku znajdowały się one w obrębie 
pierwotnych borów, porastających tutejsze 
terytorium. Ponadto, obręb Prusic bogaty 
w liczne małe strumienie i potoki, z któ-
rych największymi były i są rzeczki Struga 
i Poręba, był stosunkowo podmokły i pełen 
mniejszych lub większych jeziorek, utrud-
niających przemieszczanie się. Jakość zie-
mi, z przewagą gleb piaszczystych, też nie 
była najlepsza. Niemniej jednak, pozwalały 
one na dobre zagospodarowanie rolnicze,  
a zatem i na dość stabilne osadnictwo. 
Należy sobie także wyobrazić tutejszy kra-
jobraz bez dobrze nam znanych, współcze-
snych i wygodnych dróg i mostów. Droga  
z Wrocławia i Trzebnicy w kierunku na 
Żmigród i Poznań wiodła traktami, przypo-
minającymi dzisiejsze drogi polne. Dawną 
drogę, wychodzącą z Trzebnicy należy za-
tem poprowadzić dzisiejszymi drogami po-
lnymi przez Nowy Dwór, Małuszyn, Pawłów, 
Wszemirów, Górkowice, Prusice, Pietrowi-
ce Małe, Ligotkę, Dobrosławice, Powidzko  
i Kanclerzowice. Droga z Prusic do Żmi-
grodu przez Dębnicę i Sanie była bardziej 
uciążliwa ze względu na tamtejszy podmo-
kły i grząski teren. Rzekami przeprawiano 
się w bród, bo mosty na rzekach należały do 
rzadkości.

Zapraszamy do następnego numeru Pru-
sice 24 oraz do towarzyszenia nam w ko-
lejnych wycieczkach i wyprawach po Pru-
sicach. 

Renata Faron - Bartels
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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 mie-
ście, stworzenia idei, która po materializacji ma nadać nowy kierunek dla rozwoju miasta.  

Wszystkie prace przygotowane przez studentów są naprawdę bardzo cie-
kawe i interesujące.  Dla nas mieszkańców Miasta Prusice i całej Gminy 
Prusice prace, które przygotowali studenci to doskonały temat do debaty 
o tym jak ma wyglądać w przyszłości prusicki rynek oraz informacja cze-
go jeszcze brakuje nam w naszym mieście oraz w jakim kierunku i dokąd 
mamy zmierzać. 
Mieli Państwo okazję obejrzeć już kilka prezentacji studentów na łamach 
zarówno czerwcowego, sierpniowego, jak i grudniowego numeru, aktual-
ny kwietniowy numer jest już czwartą publikacją. 
Chcielibyśmy od Państwa uzyskać informacje zwrotną co Państwo sądzi-
cie o zamieszczonych pracach w tym i wcześniejszych wydaniach gazety. 
Swoje refleksje proszę przesyłać na e-maila: i.bandrowicz@prusice.pl 

W tym numerze czeka kolejna cząstka prac, którymi chcemy się z Pań-
stwem podzielić, a następne ciekawe koncepcje opublikujemy w kolej-
nych wydaniach. 

Zapraszam do dyskusji

RyNek w pRusiCaCh widZiANY ocZAMi sTudENTów ARchiTEkTuRY
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koMuNikAT! iNDywiDuaLNe koNta baNkowe 

1 000 000,00 ZŁ dLA GMiNY PRusicE 
w koNkuRsie „RosNąCa oDpoRNość”

488 000,00 ZŁ dLA oRGANiZAcji 
PoZARZądowYch W GmiNie pRusiCe!

1 085 000 ZŁ NA LAPToPY dLA 434 dZiEci  
z GmiNy pRusiCe

Urząd Miejski w Prusicach informuje, że 
wprowadzono indywidualne konta bankowe. 
Osoby fizyczne będące płatnikami podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego, podat-
ku leśnego oraz odpadów komunalnych po-
siadają INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE,  
na które zobowiązani są dokonywać płatno-
ści z tytułu wyżej wymienionych podatków.

1) Podatek od nieruchomości, rolny oraz 
leśny od osób fizycznych należy wpłacać 
na INDYWIDUALNY numer rachunku ban-
kowego podany w decyzji wymiarowej, 
który służy wyłącznie do zapłaty podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2) Opłatę za odpady komunalne należy 
wpłacać na INDYWIDUALNY numer ra-
chunku bankowego podany w zawiado-
mieniu o zmianie wysokości stawki za 

Burmistrz Igor Bandrowicz odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Jarosła-
wa Obremskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim nagrodę w wysoko-
ści 1 mln zł dla Gminy Prusice w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” za 
zajęcie 1. Miejsca w powiecie trzebnickim.

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz w styczniu 2022 roku rozstrzygnął 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2022 r. 
w zakresie sportu i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Złożone 
wnioski zostały wcześniej poddane szczegółowej ocenie formalnej i meryto-
rycznej przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję konkursową skła-
dającą się zarówno z pracowników Gminy Prusice, jak i przedstawiciela Rady 
Miejskiej w Prusicach.

Ponad 1 mln zł na laptopy dla Gminy Prusice w ramach projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

gospodarowanie odpadami, który służy 
wyłącznie do zapłaty opłaty za odpady 
komunalne.

Informacje o indywidualnym numerze ra-
chunku można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pod 
numerem telefonu 71 312 62 24.

Na sport przyznano 471 000,00 zł dla 11 wnio-
skodawców, zaś na zadania na rzecz osób  
w wieku emerytalnym 17 000,00 zł dla 2 Or-
ganizacji.

- Wszystkim Organizacjom gratuluje i liczę 
na efektywną realizację złożonych projek-
tów, zaś Radnym Gminy Prusice bardzo ser-
decznie dziękuję, za zwiększenie środków 
dla organizacji pozarządowych w budżecie 
Gminy Prusice na 2022 rok, dzięki czemu 
mogliśmy przyznać dotacje na wszystkie 
złożone działania - podsumował Burmistrz 
Gminy Prusice Igor Bandrowicz

- Drodzy Mieszkańcy, wniosek Granty PPGR 
- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pra-
cowników PGR w rozwoju cyfrowym zo-
stał ZAAKCEPTOWANY i DOFINANSOWANY  
- 434 dzieci z Gminy Prusice otrzyma 
komputery (laptopy) na łączną kwotę  
1 085 000 zł - informuje Burmistrz Igor Ban-
drowicz, dodając: - Mamy już obustronnie 
podpisaną umowę o dofinansowanie na 
realizację projektu. W najbliższych dniach 
ogłosimy procedurę przetargową na wyło-
nienie wykonawcy, która ze względu na tryb 
unijny potrwa 30 dni. 
W związku z przekroczeniem kosztów re-
alizacji projektu – Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa zmniejszyło kwotę dofinan-
sowania na zakup komputerów na kwotę  
2 500 zł. Osoby, które nie zakwalifikowały 
się do programu zostały poinformowane  
o tym telefonicznie w grudniu 2021 r.

Projekt grantowy jest sfinansowany w ra-
mach reakcji Unii na pandemię COVID-19. 
Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie 
przekazany rodzicom lub uczniom pełno-
letnim na własność na podstawie zawar-
tych porozumień.

Nagroda zostanie przeznaczona na działa-
nia związane z przeciwdziałaniem COVID–19. 
Nagroda została przyznana za przyrost 
mieszkańców w pełni zaszczepionych od 
dnia 01.08.2021 r., gdzie wskaźnik w naszej 
gminie wyniósł 7,05 - Dziękuję wszystkim za-
angażowanym w proces szczepienia Miesz-
kańców w Naszej Gminie, a także WSZYST-
KIM MIESZKAŃCOM, którzy się zaszczepili 
– zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz. Symboliczny czek z rąk Wojewody Jarosława  

Obremskiego odebrał Burmistrz Igor Bandrowicz



AKTUALNOŚCI

str. 27 Nr 1/2022  •   kwiecień 2022 r.Samorządowy Informator GmiNy PRUSiCE

P R U S I C E

Każdy uczestnik sprzątania w sołectwach otrzymał 
ekologiczną, materiałową torbę z logo Prusic. W akcję 

we Wszemirowie bardzo chętnie włączyły się dzieci

Ekipa z Krościny Wielkiej sprzątała z uśmiechem na twarzy

wiELkiE sPRZąTANiE w GMiNiE PRusicE
okaż kuLtuRę, ChRoń Naszą NatuRę

ZMiANA sTAwki ZA GosPodARowANiE odPAdAMi koMuNALNYMi

Pierwszy dzień wiosny, który przypada na 21 marca, to doskonała okazja do 
zadbania o swoją okolicę i posprzątania jej. Mieszkańcy Gminy Prusice bardzo 
licznie włączyli się w akcję „Okaż kulturę, chroń naszą naturę” i wspólnymi siła-
mi zebrali łącznie aż 7 kontenerów śmieci.
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne Pro-
eko Spółka z o.o., Gmina Prusice, szkoły pod-
stawowe i sołectwa włączyły się w akcję,  
którą zainicjował Hubert Olszewski, prezes 
zarządu PROEKO. 
- Akcja miała kilka celów, które udało się 
nam zrealizować. Mieszkańcy zwracają 
uwagę, że w lasach, przy placach zabaw,  
w przydrożnych rowach są śmieci. Same się 
tam nie pojawiają, ktoś musi je tam zosta-
wić – mówi Hubert Olszewski i dodaje, że 
wspólne sprzątanie dorosłych mieszkań-
ców i dzieci nie tylko pozwala uprzątnąć 

teren i integruje społeczność, ale też po-
kazuje jak wiele wysiłku trzeba włożyć, aby 
zebrać pozostawione odpady.
- Proeko i Gmina Prusice zaprosiły do akcji 
wszystkie szkoły i sołectwa, akcja została 
ogłoszona na stronach internetowych, por-
talach społecznościowych, wydrukowano 
plakaty. Odzew był ogromny, za co bardzo 
dziękuję – podkreśla prezes Proeko.Pierwszego dnia wiosny do sprzątania ruszyli uczniowie. 

Klasy z SP Prusice oczyściły teren wokół szkoły i stawu 

odpadami komunalnymi zbieranymi w spo-
sób selektywny od jednego mieszkańca.

• Warunkiem częściowego zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jest zawarcie w złożonej deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, oświadczenia  
o składowaniu bioodpadów na przydomo-
wym kompostowniku.

Przyczyną wzrostu opłat jest wzrost 
kosztów, jakie Gmina Prusice ponosi na 

zagospodarowanie odpadami. Na taki 
stan rzeczy ma wpływ kilka głównych 
czynników:
• wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za 

składowanie odpadów,
• wzrost wynagrodzenia minimalnego,
• wzrost cen energii (dla przemysłu)
• zaostrzone przepisy dot. monitoringu  

i bezpieczeństwa pożarowego dla przed-
siębiorców prowadzących komunalne in-
stalacje czy składowiska odpadów

Większość kosztów poniesionych na dosto-
sowanie się do istniejących przepisów oraz 
koszty utrzymania instalacji zostaną skal-
kulowane w cenę odbioru odpadów przez 
podmiot świadczący usługi co z kolei prze-
niesie się na mieszkańców.
Również niestety wciąż nie malejąca ilość 
odpadów zmieszanych oddawana przez 
mieszkańców, jak również nieprawidło-
wa segregacja także w znacznym stopniu 
przedkłada się na wzrost stawek.

WAŻNE:
CO JEST KOSZTEM FUNKCJONOWANIA 
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z pobranych 
opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi gmina pokrywa koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunal-
nych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu
4) edukację ekologiczną w zakresie prawi-

dłowego postępowania z odpadami ko-
munalnymi

Z pobranych opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi gmina może pokryć 
koszty wyposażenia nieruchomości w po-
jemniki lub worki do zbierania odpadów 
komunalnych oraz koszty utrzymywania 
pojemników w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym.

Uczniowie sprzątali tereny w okolicach 
swoich szkół już 21 marca, czyli pierwszego 
dnia wiosny. Jak sami mówili, nie spodzie-
wali się, że tak ogromne ilości śmieci zale-
gają w lasach i na terenach zielonych.
– Najwięcej zebraliśmy plastików, bardzo 
różnych: reklamówek, plastikowych bu-
telek, opakowań po słodyczach. Było też 
trochę puszek i butelek szklanych. Koledzy 
znaleźli nawet część samochodu – mówi je-
den z uczniów SP w Prusicach, który sprzą-
tał teren wokół stawu przy cmentarzu.
Po akcji każdy uczeń otrzymał ekologicz-
ną, szklaną butelkę na napoje z logo Gminy 
Prusice. Przygotowano także ogniska, na 
których uczniowie w ramach „posiłku rege-
neracyjnego”, piekli kiełbaski.
W sobotę 26 marca w sołectwach była 
wielka mobilizacja. Do akcji wspólnego 
sprzątania włączyły się setki mieszkańców, 

tych młodszych i starszych. Była to także 
doskonała okazja do pierwszego, wiosen-
nego spotkania mieszkańców, którzy nie 
tylko wspólnie sprzątali, ale i biesiadowali 
przy ogniskach i grillach, na których piekli 
kiełbaski zakupione przez Gminę Prusice. 
Każdy uczestnik sprzątani otrzymał ekolo-
giczną, pojemną torbę na zakupy, na której 
widnieje logo Prusic.
Efekty pracy widać było gołym okiem, bo 
zapełnionych odpadami worków było bar-
dzo dużo. 
- Bardzo chciałbym podziękować za to, że 
mieszkańcy z takim entuzjazmem przy-
stąpili do akcji. Ze wszystkich sołectw ze-
braliśmy łącznie 7 kontenerów śmieci. To 
ogromna ilość. Teraz pozostaje mieć na-
dzieję, że czysta okolica zostanie z nami na 
długo – podsumowuje Hubert Olszewski.
 
W akcję włączyły się szkoły: Szkoła Pod-
stawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach, 
Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Ka-
czyńskich w Skokowej oraz Szkoła Podsta-
wowa w Piotrkowicach.
Do wielkiego sprzątania dołączyły także 
sołectwa: Ligotka, Pietrowice Małe, Ligota 
Strupińska, Wilkowa, Kaszyce Wlk., Pęk-
szyn, Krościna Mała, Górowo, Chodlewko, 
Budzicz, Wszemirów, Pawłów Trzebnicki, 
Gola, Brzeźno, Jagoszyce, Kopaszyn, Ra-
szowice, Dębnica, Krościna Wlk., Borówek, 
Świerzów oraz Borów

Od 1 maja będzie obowiązywała nowa 
stawka za odbiór odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Prusice. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pru-
sicach z dnia 16 lutego 2022 roku w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na nieruchomościach zamieszkałych na 
terenie Gminy Prusice, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości jed-
norodzinnych kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym.
Zgodnie z uchwałą, opłata będzie pobie-
rana według liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Nowe stawki opłat:
• Za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi, jeżeli odpady komunalne są w sposób 
selektywny zbierane i odbierane, w wyso-
kości 28 zł miesięcznie (od mieszkańca).

• Podwyższona stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
odpady komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane w wysokości 
56 zł miesięcznie (od mieszkańca).

• Częściowe zwolnienie z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli nieruchomości jednorodzinnych, 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym w wysokości 3 zł od stawki 
obowiązującej opłaty za gospodarowanie 
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Do GRoNa pRzyjaCiół 
akaDemii piłkaRskiej oRła pRusiCe 
doŁącZYŁA FiRMA GThR!

W dniu 11 marca 2022 roku nadeszła historyczna chwila dla zespołu MKS 
Orzeł Prusice Akademia Piłkarska, gdzie została podpisana umowa mię-
dzy Klubem, a firmą GTHR - GUOTAI-HUARONG (POLAND), która zdecydowa-
ła współfinansować działalność sportową stowarzyszenia. Zespół zyskał 
życzliwego Partnera. W podpisaniu porozumienia uczestniczył Burmistrz  
Igor Bandrowicz oraz Wicestarosta Grzegorz Terebun.

Za przekazane pieniądze zostanie zaku-
piona odzież dla zawodników prusickiej 
akademii tj. stroje meczowe, koszulki tre-
ningowe, dresy sportowe, itd. Wszystkie te 
elementy będą uzupełnione o emblematy 
firmy GTHR.
Fundusze pozyskiwane od sponsora prze-
znaczone będą także na pokrycie kosztu 
zakupu niezbędnych rzeczy, organizacji im-
prez sportowych, a także na pokrycie kosz-
tów niezbędnych do funkcjonowania drużyn 
młodzieżowych jak np. opłata transportu 
na mecze i turnieje, finansowanie boiska 
(zakup nawozu, paliwa do kosiarki, farby do 
malowania linii itd.)

- Wypowiadając się w imieniu naszych mło-
dych piłkarek i piłkarzy oświadczamy, że 
nie możemy Wam zagwarantować, iż każdy 
nasz mecz będzie meczem wygranym, ale 
obiecujemy dzielnie, honorowo i w duchu 
fair play walczyć z przeciwnikami o każdą 
piłkę i o każdy metr boiska - z dumą nosząc 
logo GTHR na koszulkach klubowych. Wita-
my was serdecznie w naszym sportowym 
gronie i dziękujemy za wsparcie! – podkre-

śla Mirosław Grela, prezes zarządu Orła 
Prusice. 

GTHR to zaawansowana technologicznie 
firma produkująca elektrolit do wkładów 
baterii litowo-jonowych wykorzystywanych 
m.in. do zasilania samochodów elektrycz-
nych. Elektromobilność to aktualnie naj-
ważniejszy kierunek rozwoju motoryzacji 
i wszystkich liczących się koncernów sa-
mochodowych o kluczowym znaczeniu dla 
ochrony klimatu na naszej planecie. Należy 
zaznaczyć, że GTHR jest jednym z trzech 
największych dostawców elektrolitu na 
świecie i właścicielem najnowocześniej-
szej fabryki elektrolitu wybudowanej nie-
dawno w naszej gminie.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Igor 
Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice, Grzegorz Terebun 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Mirosław Grela 
Prezes Zarządu Orła Prusice, a także Piotr Grela

Na koszulkach zespołu widnieje logo GTHR

Podpisanie umowy to początek współpracy  
Orła Prusice z jednym z największych dostawców 
elektrolitu na świecie



AKTUALNOŚCI

str. 29 Nr 1/2022  •   kwiecień 2022 r.Samorządowy Informator GmiNy PRUSiCE

P R U S I C E

Strażacy–ochotnicy z Gminy Prusice szkolili się z pierwszej pomocy

Niektórzy z uczestników „doznali” ciężkich obrażeń, 
a inni musieli im udzielić pomocy

Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym? Zdjęcie mówi samo za siebie

Skutki wypadków było widać na różnych  
częściach ciała strażaków

Prezes OSP Pawłów Trzebnicki Zbigniew Ziomek odbiera 
z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Trzebnicy  

st. bryg. Rafała Przybyloka decyzję o wpisaniu do KSRG

Strażaczki uczyły się jak zachować się po wypadku  
i udzielić pomocy poszkodowanym

Radny Józef Gruchała wnioskował o podniesienie stawki ekwiwalentu strażakom  
należącym do jednostek OSP na terenie naszej gminy

Wszyscy radni zagłosowali za zwiększeniem stawki  
do 20zł za godzinę 

sTRAŻAcY–ochoTNicY uCzyLi się 
kwaLifikowaNej pieRwszej pomoCy

wyższy ekwiwaLeNt 
dLA sTRAŻAków–ochoTNików

osP PAwŁów TRZEBNicki włąCzoNe Do ksRG

14 strażaków z OSP Pawłów Trzebnicki, Skokowa i Prusice uczestniczyło  
w szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na terenie Gminy Prusice.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - na naszych strażaków ochotników za-
wsze możemy liczyć, a oni mogą na nas. Dlatego Rada Miejska w Prusicach, 
na wniosek radnego Józefa Gruchały, zdecydowała o podwyższeniu ekwiwa-
lentu dla strażaków należących do Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej 
działających na terenie naszej gminy.

W środę 29 grudnia 2021 roku Burmistrz 
Igor Bandrowicz uczestniczył wspólnie  
z Prezesem OSP Pawłów Trzebnicki Zbi-
gniewem Ziomkiem oraz Komendantem 
Gminnym OSP Tomaszem Szczurkiem na 
placu Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Trzebnicy w uroczystym 
przekazaniu przez Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Trzeb-
nicy st. bryg. Rafała Przybyloka i Zastępcę 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Trzebnicy mł. bryg. Kon-
rada Ciska decyzji nr I/173 KSRG w sprawie 
włączenia OSP Pawłów Trzebnicki w struk-
tury KSRG.

Decyzję w dniu 06.12.2021 roku podpisał 
Komendant Główny Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Program szkolenia jest bardzo obszerny  
i każdy musi mieć tyle czasu, by opano-
wać wszystkie wymagane działania. Dla-
tego całe szkolenie zostało podzielone na  
3 części. Były to bardzo intensywne zajęcia 
zupełnie jak podczas prawdziwego zdarze-
nia, w którym życie ludzkie jest zagrożone 
i trzeba działać szybko i skutecznie. Oto 
kilka zdjęć, które nie pozostawiają złudzeń. 
Ci ludzie zapracowali sobie w 300% na tytuł 
RATOWNIKA. BRAWA dla wszystkich i każ-
dego z osobna.
Szkolenie zostało zrealizowane przez firmę 
Sample Szkolenia Medyczne.

Ostatnie lata i miesiące to bardzo dobry czas 
dla jednostek naszych Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Pozyskując środki zewnętrzne 
doposażamy w sprzęt i specjalistyczne stra-
żackie ubrania naszych ochotników. OSP 
Pawłów Trzebnicki od października zeszłe-
go roku ma nowy samochód ratowniczo–ga-
śniczy, którego koszt wyniósł 853 620 zł,  
a od 6 grudnia jednostka należy do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. 
Już pod koniec zeszłego roku, na sesji 
Rady Miejskiej, radny Józef Gruchała złożył 
wniosek o podwyższenie stawki ekwiwa-
lentu za udział strażaków z OSP w akcjach 
ratowniczo–gaśniczych. Do tej pory stawka 
w naszej Gminie wynosi 15 zł za godzinę. Na 
lutowej sesji Rady Miejskiej, wszyscy radni 
zgodnie zagłosowali „za” podniesieniem 
stawki i obecnie wynosi ona to 20 zł za go-
dzinę.

- Dziękuję radnym za poparcie pomysłu 
podwyższenia stawki, a wszystkim straża-
kom ochotnikom dziękuję za ich poświęce-
nie, czas i zaangażowanie, dzięki którym 
możemy czuć się bezpiecznie – podkreśla 
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice. 
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zyskaj DofiNaNsowaNie 
z pRoGRamu Czyste powietRze! 
jEsTEśMY NAjAkTYwNiEjsZą GMiNą w NAsZYM REGioNiE!

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem, już kilka 
miesięcy temu Gmina Prusice uruchomiła punkt konsultacyjny, który mieści 
się w Urzędzie Miejskim. Doradczynie Klaudia Przywecka i Kamila Borowiec-
ka udzielają wszelkich informacji, a także pomagają w wypełnieniu i złożeniu 
wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz rozliczenia przedsięwzięcia w ra-
mach programu Czyste Powietrze.

Nasz punkt działa tak dobrze, że znaleź-
liśmy się na 1. miejscu w rankingu 10 naj-
aktywniejszych gmin w naszym regionie  
w programie w IV kwartale 2021 roku! 

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dla nas zdro-
wie. Bardzo duży wpływ na to jak się czu-
jemy i czy chorujemy ma jakość powietrza, 
którym oddychamy. Stare „kopciuchy“ to 
jeden z największych trucicieli powietrza. 
Wielu mieszkańców chciałoby zmienić swój 
stary piec na ekologiczne źródło ciepła, 
ale to spory wydatek. Z pomocą przychodzi 
Program Czyste Powietrze. Jest to kom-
pleksowy program, skierowany do osób 
fizycznych, którego celem jest poprawa 
efektywności energetycznej oraz zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmos-
fery przez domy jednorodzinne.

Program jest skierowany do właścicieli/
współwłaścicieli budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzielonego w bu-
dynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą .

Część 1) 
Dla Beneficjentów uprawnionych do pod-
stawowego poziomu dofinansowania  
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł

Część 2) 
Dla Beneficjentów uprawnionych do pod-
wyższonego poziomu dofinansowania 
przeciętny miesięczny dochód na jedne-
go członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym 
przez CUS (dawniej GOPS Prusice), nie 
przekracza kwoty: 
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobo-

wym, 
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobo-

wym. 

Część 3) 
Dla Beneficjentów uprawnionych do 
najwyższego poziomu dofinansowania  
Przeciętny miesięczny dochód na jedne-
go członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym 
przez CUS (dawniej GOPS Prusice), nie 
przekracza kwoty: 
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobo-

wym. 

PROGRAM CZySTE POWIETRZE  
DLA BUDyNKóW JEDNORODZINNyCh

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

• wykonanie dokumentacji,
•  wymianę starych piecy na paliwo stałe 

na ekologiczne źródła ciepła spełniające 
wymagania Programu (kocioł na pellet 
drzewny, kocioł olejowy, kocioł gazowy, 
pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne),

• instalację centralnego ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej,

•  wentylację mechaniczną,
•  mikroinstalację fotowoltaiczną (tylko  

w przypadku wymiany źródła ciepła)
•  ocieplenie budynku oraz wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej (koszty materiałów  
i robocizny). 

Więcej informacji można uzyskać 
na stronie

 https://czystepowietrze.gov.pl/ 
czyste-powietrze/ 

lub w punkcie konsultacyjnym 
w Urzędzie Miejskim.

CO MUSISZ ZROBIĆ?

1.  Zaloguj się na swoje konto w Portalu Be-
neficjenta.

2.  Pobierz edytowalny formularz pdf wnio-
sku. Nie drukuj go przed wypełnieniem.

3.  Wypełnij wniosek.

4.  Zweryfikuj wypełniony wniosek.

5.  Złóż wypełniony elektronicznie wniosek 
na skrzynkę podawczą Portalu Benefi-
cjenta.

6.  Wydrukuj wniosek.

7.  Dołącz wymagane załączniki.

8.  Podpisz wniosek.

9.  Złóż wniosek osobiście lub drogą pocz-
tową bądź kurierem do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu lub Urzędu 
Miejskiego w Prusicach.

Więcej informacji można uzyskać  
w Urzędzie Miejskim w Prusicach pod  

numerem tel. 71 312 62 24 wew. 38 
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Od niedawna działa pilotażowy (na terenie 
Dolnego Śląska) program Poprawa jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł cie-
pła w budynkach wielorodzinnych. Jego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do  
20 lokali mieszkalnych.
Program skierowany jest do:

Część 1) 
Dla osób fizycznych uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania  
(o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł) 45% faktycznie ponie-

PROGRAM CZySTE POWIETRZE  
DLA BUDyNKóW WIELORODZINNyCh

sionych kosztów zakupu i montażu pompy 
ciepła typu powietrze-woda o podwyż-
szonej klasie efektywności energetycznej 
albo kotła na pellet drzewny o podwyż-
szonym standardzie, do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
(dalej: cwu), lecz nie więcej niż wskazano  
w Załączniku nr 1 do Programu;
do 30% faktycznie poniesionych kosztów 
na pozostałe pozycje Załącznika nr 1 do 
Programu, lecz nie więcej niż wskazano  
w tym załączniku. o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Część 2) 
Dla osób fizycznych uprawnionych do pod-
wyższonego poziomu dofinansowania, 

gdzie przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa domo-
wego wskazany w zaświadczeniu wydawa-
nym przez CUS (dawniej GOPS Prusice), nie 
przekracza kwoty: 
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobo-

wym, 
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobo-

wym. 
Do 60% faktycznie poniesionych kosztów 
na wszystkie pozycje Załącznika nr 2 do 
Programu, lecz nie więcej niż wskazano  
w tym załączniku;

Część 3) 
Dla Wspólnot mieszkaniowych
Do 60% faktycznie poniesionych kosztów 
na przedsięwzięcie o którym mowa w po-
zycji 1, 2 i 3 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 3) 
Programu, lecz nie więcej niż wskazano  
w tej tabeli.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia pole-
gające na wymianie nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe i poprawie efektyw-
ności energetycznej w wielorodzinnych bu-
dynkach mieszkalnych zlokalizowanych na 
terenie województwa dolnośląskiego.
 
Wsparcie finansowe można uzyskać na:

•  wykonanie dokumentacji,
• wymianę starych piecy 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 (w przy-

padku wspólnot),
• ocieplenie budynku (w przypadku wspól-

not) oraz wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej 

Zachęcamy do skorzystania z naszego 
punktu konsultacyjnego, który jest czynny 
codziennie: 
• poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30,  
• środa do 7.30 - 17.30, 
• piątek w godz. 7.30-13.30

Jesteśmy najaktywniejszą gminą w naszym regionie!

Nasze specjalistki w programie Czyste Powietrze Kamila Borowiecka i Klaudia Przywecka

- Cieszę się, że już tak wielu mieszkań-
ców skorzystało z dofinansowania, a nasz 
punkt konsultacyjny, w którym pracują: 
Klaudia Przywecka i Kamila Borowiecka 
jest najlepszy w naszym regionie. Bardzo 
dziękuję za ich pracę. To dla nas wyróż-
nienie i docenienie naszych wysiłków. Oby 
dalej tak sprawnie szło nam pozyskiwanie 
dofinansowań, bo do wymiany mamy jesz-
cze około 2000 pieców. Przed nami jesz-
cze ciężka praca, ale małymi kroczkami, 
wspólnie zadbamy o zdrowsze powietrze 
– podkreśla Igor Bandrowicz, Burmistrz 
Gminy Prusice. 
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kAŻdY MiEsZkANiEc, wŁAściciEL LuB ZARZądcA MA TEN oBowiąZEk! 
CoRaz mNiej Czasu Na złożeNie DekLaRaCji Do Ceeb

PRoGRAM oGRANicZENiA NiskiEj EMisji w GmiNie pRusiCe

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku wybudowanego przed 1 lipca 2021 roku, 
musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek przeprowadzenia 
inwentaryzacji został nałożony na gminy, a dotyczy źródeł ciepła znajdujących się w domach jednoro-
dzinnych, mieszkaniach, budynkach usługowych itp.

Mieszkańcy Gminy Prusice mogą korzystać z wielu możliwości dofinansowa-
nia działań, które poprawią jakość powietrza, takich jak wymiana kopciuchów 
na ekologiczne ogrzewanie, ocieplenie domów, wymiana stolarki okiennej. Od 
niedawna mieszkańcy mają możliwość skorzystania z Gminnego Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji, który jest współfinansowany z budżetu gminy.

Przypominamy o konieczności wypełnienia 
deklaracji, która trafi do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jej 
zadaniem jest zbieranie i ewidencjonowa-
nie informacji dotyczących źródeł ogrze-
wania budynków. 
Do końca czerwca tego roku zgłoszenie, 
czyli deklarację muszą złożyć właścicie-
le domów jednorodzinnych, zarządcy bu-
dynków wielolokalowych (np. spółdzielnie  
i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właści-
ciele czy zarządcy lokali usługowych, han-
dlowych. Co ważne, w przypadku bloków, 
budynków wielolokalowych deklaracji nie 
muszą indywidualnie składać poszczególni 
właściciele mieszkań. Bez znaczenia, czy 
jest to budynek/lokal zamieszkały czy nie. 
Obowiązek złożenia deklaracji ma każdy 
właściciel budynku/lokalu, w którym zain-
stalowano źródło ciepła lub spalania paliw 
o mocy nominalnej do 1MW (nawet w altanie 
działkowej, gdzie zainstalowano piec grzew-
czy). Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
przyjął w formie uchwały program ochro-
ny powietrza. Ma on pomóc dolnoślązakom  
w stopniowym eliminowaniu przestarza-
łych urządzeń grzewczych i ułatwienie im 
przechodzenie na ciepła ze źródeł nisko lub 
bezemisyjnych. 
Zbadanie potrzeb w zakresie wymiany źró-
deł ciepła będzie także przydatne w two-
rzeniu zasad programu „Czyste Powietrze” 
na kolejne lata. Warto skorzystać z „czyste-
go Powietrza”, ponieważ daje on możliwość 
uzyskania dotacji, a także pożyczki, między 
innymi właśnie na wymianę kotłów i pieców.

Prusicki samorząd realizuje wiele progra-
mów, które ułatwiają mieszkańcom współ-
uczestniczenie w poprawie jakości powie-
trza, którym wszyscy oddychamy. Jednym 
z nich jest Gminny Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji.
• W ramach programu gminnego dofinan-

sowaniem mogą być objęte wyłącznie za-
kup lub wymiana źródła ciepła związane  
z ograniczeniem niskiej emisji zanie-
czyszczeń zlokalizowane na terenie Gmi-
ny Prusice, w szczególności wymiana lo-
kalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi na nowoczesne źródło ciepła lub 
zakup i montaż nowoczesnych źródeł cie-
pła, takich jak: kocioł gazowy, kocioł za-
silany prądem elektrycznym lub ogrzewa-
nie elektryczne oraz pompy ciepła.

Jak złożyć deklarację o źródłach ciepła?
•  Deklarację można złożyć nie wychodząc z domu - przez internet - wy-

pełniając ankietę na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
- www.zone.gunb.gov.pl. Aby to zrobić należy posiadać Profil zaufany/
bankowość elektroniczną/e-dowód.

•  Deklarację można także wypełnić w Biurze Obsługi Mieszkańca (na par-
terze) w Urzędzie Miejskim w Prusicach. 

CEEB a podwyższony dodatek osłonowy
Składając deklarację do CEEB nie tylko wypełnia się swój obowiązek,  
ale zyskuje się możliwość uzyskania wyższego dodatku osłonowego. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1)  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 

6 osób.
Podwyższony dodatek osłonowy jest o około 25% wyższy niż dodatek 
standardowy.

Z dodatku osłonowego od 500 zł do 1437, 50 zł można skorzystać, kiedy 
do CEEB zgłosi się piec na węgiel lub paliwo węglopochodne. Wystarczy 
samo zgłoszenie. Nie trzeba czekać na uzyskanie wpisu do CEEB. 
Podwyższony dodatek osłonowy przyznawany jest w przypadku gdy głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi.

Nie czekajmy na ostatnią chwilę
Termin na złożenie deklaracji kończy się za nieco ponad 2 miesiące. Nie 
warto czekać na ostatnią chwilę, ponieważ, jak mówią przepisy, za niezło-
żenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do 
ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł,  
a w sądzie do 5000 zł. 

- Wypełnienie deklaracji jest proste i zajmuje do 5 minut. 
Gdyby jednak ktoś miał problem z nim problem, zapraszamy 
do Biura Obsługi Mieszkańca, gdzie można uzyskać pomoc – 
zachęca Kamila Borowiecka i podaje dane dotyczące liczby 
złożonych deklaracji.
Gmina Prusice znajduje się aktualnie na 20 miejscu wśród 
najlepszych gmin woj. dolnośląskiego. Liczba punktów 
adresowych - 2853, Liczba punktów adresowych z co naj-
mniej 1 złożoną deklaracją – 1196. Poziom wypełnienia bazy  
CEEB- 41%

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  
71 312 62 24 wew. 38 w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 
7.30 – 15.30, w środy w godz. 7.30-17.30, a w piątki w godz. 
7.30-13.30. 

• Program skierowany jest do właścicieli 
budynków mieszkalnych istniejących oraz 
tych nowo budowanych, zarówno jedno-
rodzinnych jak i wielorodzinnych.

• Wysokość dofinansowania kosztów zada-
nia wynosi maksymalnie do 50% ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 5000,00 zł dla budynku lub 
lokalu. Natomiast w przypadku, gdy źró-
dło ciepła ma służyć więcej niż jednemu 
samodzielnemu lokalowi wnioskodawca 
może uzyskać dofinansowanie w wysoko-
ści do 50%, lecz nie więcej niż 2 500 zł na 
każdy z lokali.

• Aby skorzystać z dofinansowania nale-
ży złożyć wniosek o udzielenie dotacji 
do Urzędu Miejskiego w Prusicach. We 
wniosku wpisujemy takie dane jak: imię, 

nazwisko, pesel, tytuł prawny do nieru-
chomości, numer działki, miejscowość, 
ilość zlikwidowanych źródeł ciepła i sza-
cunkowy koszt nowego źródła.

• Okres realizacji przedsięwzięcia, na które 
zostanie przyznane dofinansowanie nie 
może przekroczyć 6 miesięcy od daty za-
warcia umowy.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpo-
czyna się od dnia podpisania umowy z be-
neficjentem (nie można ponieść żadnych 
wydatków przed podpisaniem umowy)!!!

Wzory wniosków, informacji oraz oświad-
czeń są dostępne w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Prusicach, a także na 
stronie www.prusice.pl lub http://bip.
prusice.pl/a,23848,dofinansowanie-ze-
srodkow-budzetu-gminy-prusice-na-
realizacje-zadania-w-ramach-programu-
ograniczenia.html

Co to jest niska emisja?
Termin „niska emisja” nie oznacza, że jej 
poziom jest niski a to, że szkodliwe pyły 
utrzymują się na wysokości do 40m (czyli 
nisko, co ma ogromny wpływ na zdrowie 
ludzi i zwierząt).
Niska emisja – emisja pyłów i szkodli-
wych gazów na wysokości do 40 m. Za-
nieczyszczenia te pochodzą z domowych 
pieców grzewczych i lokalnych kotłowni 
węglowych, w których spalanie węgla 
odbywa się w nieefektywny sposób oraz  
z transportu spalinowego. Cechą charak-
terystyczną niskiej emisji jest to, że po-
wodowana jest przez liczne źródła wpro-
wadzające do powietrza niewielkie ilości 
zanieczyszczeń.
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Karta Aglomeracyjna dla Mieszkańców Gminy Prusice

kARTA AGLoMERAcYjNA DLa mieszkańCów GmiNy pRusiCe

MAMY doTAcję NA ZAjęciA EdukAcYjNE dLA NAsZYch ucZNiów

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, do którego należy Gmina Prusice 
stworzyła Program „Karta Aglomeracyjna”. Daje ona możliwość korzystania 
z największych atrakcji Wrocławia, takich jak: ZOO Wrocław, Aquapark Wro-
cław, Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia, Tarczyński Arena, Mecz WKS 
Śląsk Wrocław.

Mamy pozyskane środki unijne z RPO WD na projekt pod nazwą „Edukacyjnie, 
twórczo i kreatywnie w Szkołach Gminy Prusice”.  

Prusice są członkiem Stowarzyszenia Aglo-
meracja Wrocławska. Obecnie do Stowa-
rzyszenia należy 25 gmin. Każdy z członków 
otrzymał pulę (zależną od liczy mieszkań-
ców) tak zwanych „Kart Aglomeracyjnych”. 
Gmina Prusice otrzymała 500 sztuk. 
- Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec 
miał taką samą możliwość otrzymania kar-
ty, dlatego zdecydowaliśmy, że będzie moż-
na je wygrać w konkursach ogłaszanych 
przez Gminę Prusice, będą także nagrodami 
dla uczniów naszych szkół – mówi Igor Ban-
drowicz, burmistrz Gminy Prusice.
Kartę Aglomeracyjną będzie mogła otrzy-
mać osoba zameldowana na pobyt stały lub 

Całkowita wartość projektu to: 511 196,28 zł, 
przyznane dofinansowanie to 433 534,28 zł, 
zaś wkład własny będą stanowić sale, w któ-
rych będą prowadzone zajęcia.
Głównym celem projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych oraz umiejętno-
ści uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy, oraz rozwijanie indywidualnego po-
dejścia do ucznia, szczególnie ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w terminie 
01.08.2022 do: 31.07.2023 poprzez realiza-
cje dodatkowych zajęć edukacyjnych, roz-
wijających, dydaktyczno-wyrównawczych 
i pozalekcyjnych, a także wyjazdów eduka-
cyjnych wśród 420 uczniów z klas I-VIII ze 
Szkoły Podstawowej w Prusicach, w Sko-
kowej i w Piotrkowicach, a także wsparcie  
w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Projekt ma również zniwelować skutki pan-
demii COVID-19, która uniemożliwiła bez-
pośrednie kształcenie i podnoszenie umie-
jętności.

Wśród wyjazdów edukacyjnych dla uczniów 
zaplanowano wycieczki do ZOO, Hydropolis, 
Skalnego Miasta, Złotego Stoku, Krasiejo-

czasowy na terenie gminy Prusice, zarówno 
osoba dorosła jak i dziecko. 
Osoba korzystająca z karty ma możliwość 
jednorazowego skorzystania z oferty każ-
dego z Partnerów Programu:
Aquapark Wrocław - jednorazowa ulga  
w wysokości 50% na zakup przez Użytkow-
nika jednego biletu 2 godzinnego wstępu 
(baseny rekreacyjne + saunarium + fitness 
i siłownia + basen sportowy) normalnego 
albo ulgowego dla jednej osoby.
Zoo Wrocław - jednorazowa ulga w wyso-
kości 50% na zakup przez Użytkownika jed-
nego biletu wstępu normalnego albo ulgo-
wego dla jednej osoby.

Hydropolis - jednorazowa ulga w wysokości 
50% na zakup przez Użytkownika pojedyn-
czego biletu na zwiedzanie Centrum wiedzy 
o wodzie Hydropolis dla jednej osoby.
Centrum Historii Zajezdnia - jednorazo-
wa ulga w wysokości 50% na zakup przez 
Użytkownika jednego biletu (normalne-
go lub ulgowego) na zwiedzanie wystawy 
głównej Centrum Historii Zajezdnia bez 
przewodnika.

Tarczyński Arena - jednorazowa ulga w wy-
sokości 50% na zakup przez Użytkownika 
pojedynczego biletu (normalnego lub ulgo-
wego) na zwiedzanie Stadionu Wrocław  
z przewodnikiem dla jednej osoby.
Mecz WKS Śląsk Wrocław - jednorazo-
wa ulga w wysokości 50% na zakup przez 
Użytkownika pojedynczego biletu na mecz 
Śląska Wrocław na Stadionie Wrocław  
w sektorze rodzinnym dla jednej osoby.

Zakup biletu normalnego lub ulgowego ze 
zniżką możliwy jest wyłącznie w kasie Par-
tnera. Zakup nie jest możliwy on-line lub  
w automatach sprzedażowych. Przez bilet 
normalny oraz bilet ulgowy rozumie się ro-
dzaje biletów określone w cenniku danego 
Partnera pod dokładnie tymi samymi na-
zwami.

Zapraszamy do śledzenia Gminy Prusice 
na facebook-u. Więcej informacji na 

www.prusice.pl i aglomeracja.wroclaw.pl

wa, Parku Rozrywki w Kościanie, do Parku 
Wrocławskiego w Lubinie, do Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej, Jaskini Niedźwie-
dzia, Wrocław pod ziemią, do zagrody edu-
kacyjnej w Golędzinowie: Mini Zoo Gaja oraz 
do Poznania, Dusznik Zdroju, Wojsławic czy 
Barda Śląskiego. Ciekawymi zajęciami cze-
kającymi na uczniów SP w Skokowej są Gra 
miejska we Wrocławiu oraz Wrocław wczo-
raj i dziś - interdyscyplinarne warsztaty  
w języku angielskim. 
- Brawo za skutecznie napisany wniosek  
o dofinansowanie dla Anny Radoty i Doroty 
Leń z Urzędu Miejskiego w Prusicach – pod-
kreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: 
- W tym miejscu również ogromne podzię-
kowania kieruje do wszystkich Dyrektorów 
Szkół Gminnych: Roberta Kawalca, Elżbiety 
Pietrzak, Małgorzaty Syrnyk-Żuk, Andrze-
ja Grzegorzewicza i Mariusza Kiepula oraz 
wszystkich zaangażowanych nauczycieli za 
przygotowanie niezbędnych danych i infor-
macji do zwycięskiego projektu, a zakres 
merytoryczny planowanych dla naszych 
uczniów zajęć, warsztatów, kółek zainte-
resowań i wyjazdów edukacyjnych jest na-
prawdę bardzo interesujący.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Półkolnie zorganizowane w trakcie ferii przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach prowadzone przez 
animatorki z Animacje A2 – Asię Nogę i Anię Stachowicz cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

W ramach jednych z kreatywnych warsztatów organizowanych w GOKiS uczestnicy wykonywali własnoręcznie  
kartki walentynkowe 

W kalendarz wydarzeń kulturalnych wpisały się 
cykliczne spotkania wielopokoleniowe z poezją

Sporym zainteresowaniem cieszą się warsztaty  
z Lego-Robotyki

twóRCzo i kReatywNie 
w GMiNNYM ośRodku kuLTuRY 
i sPoRTu w PRusicAch 

Ostatni kwartał w kulturze i sporcie przebiegał bardzo intensywnie. Rok roz-
poczęliśmy od kontynuacji cyklu spotkań z poezją, tym razem z okazji Dnia 
Babci i Dziadka oraz organizacji kreatywnych warsztatów, podczas których 
uczestnicy przygotowali upominki dla babć i dziadków oraz warsztatów wa-
lentynkowych. 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  
w Prusicach zagraliśmy z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy. Podczas finału 
Sztab Prusice #6639 zebrał łącznie blisko  
29 000 złotych, które wesprą tegoroczny 
cel - dla zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

W kolejnych tygodniach GOKIS i Prusickie 
Centrum Fitness stały się miejscami pełny-
mi uśmiechów najmłodszych, którzy pod-
czas ferii zimowych swój wolnych czas spę-
dzali u nas! Warsztaty, seanse, spotkania  
i zabawy ruchowe nie miały końca, cieszy-
my się, że tak chętnie nas odwiedzacie! 

Marzec w Prusicach jest miesiącem Kobiet. 
Pod takim hasłem odbyło się kolejne spo-
tkanie z poezją, które mieliśmy przyjem-
ność współorganizować oraz Dzień Kobiet 
„Kobiety rządzą w Prusicach”. 

Obecnie zapraszamy do udziału dzieci, 
młodzież, dorosłych i seniorów do udziału 
m.in. w warsztatach kreatywnego teatru, 
podczas których w niestandardowych for-
mach uczymy się sztuki, tworzymy, zwie-
dzamy i poznajemy siebie i świat. 

Ciekawą propozycją są również warsztaty 
dla dzieci z Lego-Robotyki budujące kre-

atywność, w trakcie których uczestnicy 
konstruują i programują roboty z wykorzy-
staniem zestawów klocków LEGO poznając 
zagadnienia z matematyki, fizyki, mechani-
ki i informatyki dając im mnóstwo radości  
i satysfakcji.

20 marca rozpoczęliśmy 10. Jubileuszową edycję „Prusice Biegają” – odbył się 1 etap, 
pozostałe to 29 maja, 4 września, 23 października i 20 listopada

10 kwietnia  - Jarmark Wielkanocny i Produktów Lokalnych w Skokowej
29 kwietnia  – Obchody 3. Maja
6-7 maja  – Majówka w Skokowej
7 maja  – 11. Skokowski Bieg Przełajowy i Nordic Walking
30 maja  – Dzień Matki – spotkanie z poezją
5 czerwca  – Gminny Dzień Dziecka
24 czerwca  – Zakończenie Roku Szkolnego – Teatr dla dzieci
26 czerwca  – Dzień Ojca – zawody i warsztaty wędkarskie
26 czerwca  – XI Bieg III Wież
20 sierpnia  – Gminne Dożynki
11 listopada  – Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Prusicki Bieg  

 Niepodległości
11 grudnia  – Gminne Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Bieg  

 w Poszukiwaniu św. Mikołaja

hARMONOGRAM NAJBLIżSZyCh CyKLICZNyCh  
STAłyCh WyDARZEń W 2022 ROKU:

Zapraszamy również dorosłych do udziału 
w warsztatach muzycznych – wznowiliśmy 
próby chóru Vox Domini oraz cyklu warszta-
tów kreatywnych Warsztatownia. Wszyst-
kie te zajęcia odbywają się w GOKIS. 

Zachęcamy do śledzenia kulturalno-sportowej oferty Gminy Prusice na stronie  
internetowej prusice.pl oraz w mediach społecznościowych.
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Sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka, gdzie ze swoimi wnukami sadzili rośliny

Na warsztatach walentynkowych wykonywano 
kartki walentynkowe

Zajęcia kreatywne WARSZTATOWNIA prowadzi 
Agnieszka Pawlaczek

kReatywNa 
wARsZTATowNiA

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach w środy odbywają się 
kreatywne zajęcia WARSZTATOWNIA. W tym roku mieliśmy okazję spotkać 
się podczas warsztatów z okazji Dnia Babci i Dziadka, walentynkowych oraz  
w cyklu warsztatowym tworząc ozdoby z zimnej porcelany, breloki czy ba-
wełnianą biżuterię. 

WARSZTATOWNIA to miejsce dla Ciebie, po 
sąsiedzku, bo w GOKIS w Prusicach. Są to 
twórcze spotkania, na których wyczaruje-
my niezwykłe ozdoby. Rozwijamy pasje i za-
interesowania oraz doskonale się bawimy 
– rozmawiając, wymieniając doświadcze-
niami i pomysłami. 

Zajęcia warsztatowe odbywają się zawsze 
w środy po południu. Zamiennie dla dzie-
ci i dorosłych, a prowadzi je animatorka 
Agnieszka Pawlaczek. 

WARSZTATOWNIA dla dzieci, na którą za-
praszamy najmłodszych - od 6 roku życia. 
Ale jeśli chcecie przyjść również z młodszy-
mi to zapraszamy wspólnie. 

WARSZTATOWNIA dla dorosłych to niespo-
dzianka z kreatywnymi spotkaniami i dys-
kusjami o zainteresowaniach. Jeśli ktoś już 
skorzystał z warsztatów to wie, że zrobimy 
piękne użytkowe rzeczy do domu, mieszka-
nia lub dla kogoś bliskiego.
Chętnych ciekawie spędzić środowe popo-
łudnie zachęcamy do zapisów. 
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LuBisZ cZYTAć? poDzieL się wRażeNiami z iNNymi MoLiki ksiąŻkowE

AkcjA „MAŁA ksiąŻkA – wiELki cZŁowiEk”

NudY NiE BYŁo! poDsumowaNie feRii w bibLioteCe

Nowości ksiąŻkowE

Dyskusyjny Klub Książki „Zaleszczotek książkowy” to grupa osób, która spo-
tyka się, aby rozmawiać o książkach. To spotkania dla każdego kto nie tylko 
lubi czytać, ale także chce porozmawiać o literaturze z innymi pasjonatami,  
w miłej atmosferze. 

W gąszczu zajęć i atrakcji dla nie-
mowląt i małych dzieci łatwo się po-
gubić. Multiteka, aby ułatwić wybór 
młodym mamom, i ich pociechom 
proponuje cykl najbardziej popular-
nych zajęć sensoplastycznych, pod 
okiem Pani pedagog, terapeuty wcze-
snego wspomagania dziecka, anima-
torki Anny Stachowicz.

„Czytelnictwo” zaczyna się od najmłodszych lat, na długo przed dniem, w któ-
rym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki roz-
wijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, rozbudzają wy-
obraźnię. „Multitek@” gorąco zachęca wszystkich rodziców do przyłączenia się 
do akcji „Mała książka - Wielki człowiek”, która dostarcza obopólnej zabawy. 

Tematów do dyskusji nie brakuje, przeczy-
tana pozycja, która wywarła duże wraże-
nie, opinie na temat ulubionych pisarzy, ale 
i zwykłe, luźne rozmowy. Uzupełnieniem 
programu DKK są spotkania autorskie da-
jące możliwość osobistego spotkania klu-
bowiczów z autorami czytanych książek, 
 a także wykłady tematyczne i wystawy.

Kto może dołączyć do klubu?
Klub ma charakter otwarty i chętnie wita 
nowe osoby. Nie ma tu zapisów i zobowią-
zań. Spotkania odbywają się raz na 2 mie-
siące, we wtorki o godz.15.00, więcej infor-

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Prusicach zorganizowała szereg różno-
rodnych zajęć dla dzieci, popularyzujących 
w atrakcyjny sposób książkę, a przede 
wszystkim ukazujących bibliotekę, jako 
miejsce świetnej zabawy oraz alternatywę 
dla biernego siedzenia przed smartfonem 
lub komputerem. Na dzieci czekały wyjąt-
kowe wydarzenia- warsztaty, gry i zabawy. 
W zajęciach uczestniczyło wiele dzieci  
w wieku 5-12 lat, gdzie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie i miło spędzić wolny czas. 

Biblioteka zaprasza po nowości książko-
we, świeżutkie jak wiosenna trawa. Wśród 
nich kontynuacje serii oraz nowe propozy-
cje cenionych pisarzy, kryminały, sensacje, 
thrillery oraz literatura obyczajowa. Książki 

macji na temat konkretnej daty i tematyki 
spotkań można uzyskać w Multitece oraz na 
stronie facebookowej Biblioteka-Prusice. 

W pierwszych dniach odbyły się zajęcia 
plastyczne, na których uczestnicy wyko-
nali m.in.: zakładki do książek, recyklingo-
we ozdobny zimowe, dekoracje roślinne,  
a zbliżające walentynki stały się okazją do 
wykonania przepięknych upominków. Ko-
lejne dni to czytanie zimowych opowieści, 
gry planszowe oraz klocki lego.
Wszystko, co dobre szybko się kończy, jed-
nak najważniejsze są miłe wspomnienia,  
a tych z pewnością uczestnikom ferii w bi-
bliotece nie będzie brakowało.

Pasjonaci literatury podczas spotkań Klubu Książki 
mogą dyskutować z innymi pasjonatami

Uczestnicy ferii w bibliotece sprawdzali swoje 
umiejętności na zajęciach plastycznych

Nowości czytelnicze czekają w prusickiej Multitece

Podczas jednych z zajęć wykonano wspaniałe 
upominki walentynkowe 

Zajęcia z cyklu „Moliki książkowe” cieszą się 
ogromnym zaineresowaniem najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy i ich rodziców

Pierwsi najmłodsi czytelnicy otrzymali już swoją 
wyprawkę czytelniczą

Amelka Zdobylak również ma swoją Kartę Małego 
Czytelnika

już czekają na półkach, jak informują pra-
cownicy biblioteki jest w czym wybierać. 
Oferta wydawnicza przygotowana została 
z myślą zarówno o młodych, jak i starszych 
czytelnikach.

Co warto przeczytać?
Święto ognia - Małecki Jakub: To kameral-
na opowieść o przekraczaniu granic i ce-
nie, jaką trzeba za to zapłacić. O zachłan-
ności życia i konfrontacji z niemożliwym.
Studentka - Gerritsen Tess: To dynamicz-
na, świetnie napisana powieść z gale-
rią wyrazistych bohaterów. Fascynująca 
książka, która trzyma w napięciu.
Strażnik Klejnotu - Rygiel Katarzyna: To 
powieść, która doskonale kreśli postawy 
współczesnych nastolatków, ich wybo-
ry i uprzedzenia. Jest wspaniałą książką  
o Warszawie, pełną zaskakujących cieka-
wostek o tym mieście.

Czym jest Sensoplastyka?
Sensoplastyka to zajęcia plastyczne, mają-
ce na celu pobudzić wszelkie możliwe zmy-
sły. Założeniem takich zajęć jest przede 
wszystkim pełna dowolność. Do zajęć uży-
wane są produkty spożywcze m.in.: ryże, 
mąki, makarony, kasze czy galaretki.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, 
tekstur, smaków oraz cała paleta barw. 
Wszystkiego można dotknąć, wszystkiego 
skosztować i spróbować łączyć. Z jednej 
strony to zajęcia bardzo atrakcyjne i kre-
atywne z drugiej intensywnie stymulujące 
rozwój dziecka.
Jeśli nie masz pomysłu na zabawy z dziec-
kiem, chcesz miło spędzić czas, dołącz do 
Molików. Zajęcia odbywają się w Multitece 
w każdy czwartek o godz.15.45

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach 
bierze udział w ogólnopolskiej kampanii 
społecznej „Mała książka – Wielki czło-
wiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego czy-
tania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które przyjdzie do Multite-
ki, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelni-
czą na dobry czytelniczy start. W wypraw-
ce dzieci znajdą wyjątkową książkę pt.” 

Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka, a także kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki  
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, 
zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania.
Przy okazji kampanii biblioteka pragnie po-
chwalić się młodymi, zaangażowanymi Czy-
telnikami, którzy przystąpili już do tej akcji.



AKTUALNOŚCI

str. 37 Nr 1/2022  •   kwiecień 2022 r.Samorządowy Informator GmiNy PRUSiCE

P R U S I C E

ATRAkcYjNE FERiE ZiMowE w GmiNie pRusiCe
Ciekawie i aktywnie spędziliśmy zimowy odpoczynek bawiąc się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach, Prusickim Centrum Fitness oraz Gmin-
nej Bibliotece Publicznej Multiteka – z nami nie ma miejsca na nudę!

W ramach ferii zimowych Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prusicach zaprosił naj-
młodszych do wspólnej zabawy zachęca-
jąc do udziału w kreatywnych warsztatach  
i zajęciach ruchowo-sportowych. Odbyły 
się warsztaty majsterkowania, lego-robo-
tyki, judo, badmintona, zajęcia taneczne 
dance kids i breakdance, jak również pora-
nek filmowy, czyli bezpłatne seanse w Pru-
sickim Obiekcie Multifunkcyjnym. 

Przez tydzień dzieci uczestniczyły również 
w półkoloniach zimowych „Średniowieczna 
podróż dookoła świata” pod okiem anima-
torek Pani Asi i Pani Ani z grupy Animacja 
A2! To był niezwykle kreatywny, aktywny, 
edukacyjny i dobrze spędzony tydzień! 
Stworzyliśmy wiele ciekawych konstrukcji 
i ozdób, jak również odbyliśmy wycieczkę 
na trzebnicką kręgielnię. Uczestnicy poże-
gnali nas ostatniego dnia z własnoręcznie 
zdobionymi kubkami oraz certyfikatami 
ukończenia zajęć. 

Kreatywne warsztaty odbywały się również 
w Gminnej Bibliotece Publicznej „Multiteka”. 
Uczestnicy stworzyli m.in. ozdobne zakład-
ki do książek i kartki, zabawki z recyklingu, 
las w słoiku, brali również udział w ekspery-
mentach malarskich.

Dbając o bezpieczeństwo i konieczność 
edukacji w tym temacie zorganizowano 
dla dzieci wraz z rodzicami spotkanie dot. 
bezpieczeństwa podczas poruszania się 
w ruchu drogowym. Animatorzy w specjal-
nie przygotowanym programie zapoznali 
uczestników z obowiązującymi zasadami, 
a dzieci mogły w praktyce, w rozstawio-
nym miasteczku przetestować zdoby-
tą wiedzę, a później stosować ją w życiu  
codziennym. 

Kreatywne warsztaty podczas ferii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach zamieniła się w miasteczko ruchu drogowego

Półkolonie zimowe odbyły się w tematyce „Średniowieczna podróż dookoła świata”W Prusickim Centrum Fitness na najmłodszych 
czekały zajęcia taneczne dance kids i breakdance

Każde kreatywne warsztaty to inna tematyka

Dzieci tworzyły maskotkiDzieci sprawdzały swoje umiejętności plastyczno-sprawnościowe
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BABciu, dZiAdku – sTo LAT!

GdYBY PoEZjA BYŁA koBiETą kRóLEsTwo koBiET…, CzyLi kobiety 
RząDziły w pRusiCaCh

Co roku w styczniu obchodzimy dwa piękne święta: Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka, które przypadają kolejno na 21 i 22 stycznia. Babcia i dziadek to jedne  
z najważniejszych osób w naszym i naszych dzieci życiu. To, dlatego mamy  
z nimi piękne wspomnienia z dzieciństwa i zawsze kojarzą nam się z beztroską 
i fajnie spędzonym czasem. 

Wisława Szymborska pisała „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…” Wiele 
pięknych recytacji wierszy autorstwa wspaniałych kobiet tworzących świat 
poezji usłyszeliśmy podczas spotkania 11 marca 2022 roku - Dobry Wieczór 
Poezji „Gdyby poezja była kobietą”.

Za nami święto, podczas którego Panie mogły pozwolić sobie na chwilę relak-
su i przyjemnej rozrywki, w wyjątkowej atmosferze. Jak co roku sala kinowa 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach już po raz kolejny zamieniła 
się w salę widowiskową z liczną publicznością składającą się z szerokiego 
grona Pań świętujących wspólnie Dzień Kobiet. Całość wzbogaciła doskona-
ła atmosfera, wiele atrakcji, wspaniała muzyka i ciekawe pokazy.

W piątek 21 stycznia 2022 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach ob-
chodziliśmy Święto Babci i Dziadka podczas 
spotkania z poezją oraz koncertu kolęd. 

Zaproszeni goście, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach 
i uczestnicy Teatru Kreatywności zapre-
zentowali wiersze polskich poetek: m. in. 
Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej- 
Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej,  
a najmłodsi uczestnicy recytowali utwory  
o nadchodzącej już wielkimi krokami wio-
śnie i śpiewali piosenki znanych polskich 
artystek.
Tego wieczoru towarzyszyli nam m.in. Wice-
starosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Te-
rebun, Przewodniczący Rady Powiatu Trzeb-
nickiego Robert Adach, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Prusicach Zbigniew Ziomek 
oraz Radne Dorota Olszańska i Julitta Jędry-
ka, Dyrektor GOKiS Joanna Sroga, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Stan-
kiewicz, dyrektorzy szkół gminnych: Robert 
Kawalec, Andrzej Grzegorzewicz i Mariusz 
Kiepul, jak również uczniowie z rodzicami, 
dziadkami, rodzinami i przyjaciółmi.
Każda Pani otrzymała kwiaty oraz słod-
kie i artystyczne upominki przygotowane 
przez uczestników warsztatów Kreatyw-
nego Teatru prowadzonego przez Panią 
Wiolę Drzaszcz działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prusicach 
pod czujnym okiem Pań prowadzących – 
Wioletty Drząszcz oraz Eweliny Skrzypiec 
przygotowali wyjątkowy występ – usłysze-
liśmy wiele pięknych wierszy, cytatów oraz 
utworów muzycznych, które wywołały wiele 
uśmiechów oraz wzruszeń. 
W recytacji udział wzięli również przedsta-
wiciele rodziców, seniorów oraz zaprosze-
ni goście – Burmistrz Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prusicach Joanna Sroga, 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Mul-
titeka Monika Stankiewicz, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Prusicach Robert Kawalec 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skoko-
wej Andrzej Grzegorzewicz. 

W drugiej części spotkania wspólnie wysłu-
chaliśmy koncertu kolęd lokalnej artystki 
Ady Maksymowicz w akustycznym trio –  
z Piotrem Skrzypulcem i Bartłomiejem Li-
berą. Wyjątkowa atmosfera przypomniała 
nam o świątecznym klimacie i stworzyła 
możliwość włączenia się wszystkich zgro-
madzonych na sali do wspólnego śpiewu. 
Na koniec spotkania zabrzmiało gromkie 
„Sto lat” dla wszystkich babć i dziadków,  

a uczestnicy Kreatywnego Teatru działają-
cego przy GOKIS w Prusicach rozdali wcze-
śniej własnoręcznie przygotowane laurki  
z życzeniami i słodkie upominki. 
Serdecznie dziękujemy za spotkanie, za-
angażowanie w jego przegotowanie oraz 
wspólnie spędzony czas. Babciom i Dziad-
kom jeszcze raz składamy życzenia zdrowia 
i wielu powodów do radości. Dziękujemy 
za Waszą mądrość życiową, doświadcze-
nie, pouczające i zabawne historie, a także 
wsparcie oraz każdą dobrą radę.

Najmłodsi recytowali wiersze i cytaty dla swoich  
Babć i Dziadków

Spotkanie z poezją z okazji Dnia Babci i Dziadka 
uświetnił występ Ady Maksymowicz w akustycznym trio

12 marca w Prusicach Rządziły Kobiety… na zdjęciu 
przedstawicielki Wilkowej

Panie mogły sprawdzić swoje żonglerskie umiejętności

Do wspólnego recytowania przyłączyli się Burmistrz 
Igor Bandrowicz, Dyrektor GOKiS Joanna Sroga, 
Dyrektor Multiteki Monika Stankiewicz, Dyrektor SP  
w Prusicach Robert Kawalec oraz Dyrektor SP  
w Skokowej Andrzej Grzegorzewicz

Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali 
wzruszającego koncertu w wykonaniu Ta-
deusza Boguckiego wraz z przyjaciółmi, 
podczas którego artyści zaśpiewali również 
wiersze własnego autorstwa. 
Gratulujemy pięknych występów! Serdecz-
nie dziękujemy za obecność, radość, mo-
tywację i inspirację, jak również za przygo-
towanie i współpracę podczas organizacji 
wydarzenia w szczególności Paniom Wioli 
Drząszcz i Ewelinie Skrzypiec.
Wszystkim Paniom jeszcze raz życzymy, 
aby każdy dzień był dla Was jedyny w swo-
im rodzaju, a każde nowe wyzwanie tylko 
utwierdzało w przekonaniu, że jesteście 
wyjątkowe!

Wśród recytujących znalazł się Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego Grzegorz Terebun oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Trzebnickiego Robert Adach

Gdyby poezja była kobietą… na spotkaniu wśród Pań 
nie zabrakło Radnych Gminy Prusice: Julitty Jędryki  
i Doroty Olszańskiej, Dyrektor GOKiS Joanny Srogi oraz 
Dyrektor Multiteki Moniki Stankiewicz

Na scenie zaprezentowali się również uczniowie szkół 
gminnych oraz uczestnicy Kreatywnego Teatru

Z okazji święta Pań Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prusicach zadbał o szereg atrak-
cji, aby w ten wyjątkowy dzień zapewnić 
Paniom odrobinę relaksu i dobrej zabawy. 
Program artystyczny był zróżnicowany na 
tyle, aby każda z Pań mogła odnaleźć w nim 
coś dla siebie. 
Dzień Kobiet rozpoczął się od stand-up’u 
Pauliny Potockiej, która rozbawiła salę do 
łez specjalnym programem dla Pań. Ciekawe 
sztuczki i przyrządzanie kolorowych trunków 
prezentowali profesjonaliści z OryginalnyBar.
pl podczas widowiskowego pokazu barmań-
skiego. Co ciekawe odważne ochotniczki 
miały możliwość sprawdzić swoje żongler-
skie umiejętności w specjalnym konkursie!
Następnie wylosowano upominki dla uczest-
niczek przekazanych przez sponsorów  
i partnerów wydarzenia: Panią Patrycję No-
wak–Bednarz fotografia, firmę Organique, 
kwiaciarnię Rosa w Prusicach, Firmę Bu-
dowlaną „WOJDAK” Usługi Ogólnobudow-
lane Krzysztof Wojda, Pałac Brzeźno, Bur-
mistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza, 
Wicestarostę Powiatu Trzebnickiego Grze-
gorza Terebuna, Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Prusicach oraz Prusickie Cen-
trum Fitness.
Na zakończenie wieczoru na scenie wy-
stąpił wyjątkowy wokalista - Alberto Amati 
prezentujący znane włoskie przeboje jak 
np. Azzurro, Susanna, Felicità czy Quando, 
Quando, Quando. Włoska muzyka w wyko-

naniu rodowitego Włocha zdecydowanie 
przypadła Paniom do gustu, a ten występ 
na pewno na długo zapadnie im w pamięć.
W trakcie całej imprezy na Panie czekał 
przygotowany specjalny poczęstunek oraz 
były serwowane orzeźwiające drinki. Za-
praszamy już za rok na kolejne wspaniałe 
świętowanie Dnia Kobiet!
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GRAMY, Bo LuBiMY! 
za Nami fiNał wośp 2022 

30 stycznia 2022 roku Gmina Prusice po raz kolejny zagrała wspólnie z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas 30. Finału! W siedzibie Sztabu – 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach odbyły się główne wydarze-
nia – atrakcje dla najmłodszych, występy uczniów, koncerty zespołów oraz 
tradycyjna już licytacja „Kto da więcej”. Na miejscu czekał również kiermasz 
ciast oraz punkt rejestracji potencjalnych komórek macierzystych – DKMS! 
Zebraliśmy prawie 29 tys. zł.  

Orkiestrowe granie rozpoczęliśmy już  
o godz. 12:00 w Skokowej wyścigami Wrak 
Race. Inicjatorami akcji jest grupa Snikers 
Serwis - Team biorący udział w wyścigach 
wrak race, który wspiera WOŚP Prusice już 
od kilku lat. 
Na najmłodszych w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Prusicach czekał szereg 
atrakcji – gry, zabawy ruchowe przy muzy-
ce czy warsztaty handmade przygotowane 
przez animatorki z grupy Animacje A2. Go-
ścinnie na scenie wystąpili uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Skokowej z muzycznym 
programem artystycznym rozpoczynając 
serię koncertów. Muzyką łączącą rytmy 
country, bluesa i rocka Paweł Sroga i Co-
untry Blues Band roztańczyli publiczność, 
natomiast występujący chwilę później  
Gentelmen’s Jazz zaczarowali salę dosko-
nałym repertuarem, magicznym wokalem  
i każdym dźwiękiem z osobna.
Swój debiut na prusickiej scenie miała sek-
cja kickboxing z Prusickiego Centrum Fit-

ness, a od niedawna klub sportowy Fighter 
Prusice, prezentując swoje umiejętności 
zdobywane na treningach prowadzonych 
przez profesjonalnego instruktora i czynne-
go zawodnika Marcina Bojaruna. 
Przez dłuższą chwilę pozostaliśmy przy 
sporcie, gdyż podczas finału WOŚP Prusice 
miała miejsce dekoracja drużyn biorących 
udział w X edycji Ligi Halowej o Puchar Bur-
mistrza Piłki Halowej. 
Ostatnim i najbardziej wyczekiwanym punk-
tem finału była licytacja „Kto da więcej”.  
Po raz kolejny okazuje się, że życzliwość 
Prusiczan i zaprzyjaźnionych Partnerów 
Gminy Prusice nie zna granic!

W imieniu Organizatorów wszystkim Dar-
czyńcom dziękujemy za każdą, nawet naj-
mniejszą życzliwość, współpracę i wielkie 
serca, a tym samym fanty przekazane na 
dzisiejszą licytację! Osobom licytującym 
dziękujemy za aktywność, hojność i okaza-
ne wsparcie!

DARCZyńCy – OSOBy, KTóRE PRZEKAZAły FANTy NA LICyTACJę:

•  Pan Sławomir Zarentowicz
•  Pani Barbara Piotrowska oraz Sołectwo 

Krościna Wielka 
•  Salon Fryzjerski „O włos” Paulina Siciń-

ska
•  Pan Tomasz Butrak  „Butrak Group”
• Pan Wojciech Nowak - MEDIC-SPA. Cen-

trum masażu, odnowy, urody i zdrowia
•  Firma Ice Art Prusice
•  Firma Claudie design
•  Pan Łukasz Gościniak Fotografia
•  Eldorado PARK - Relaks Sport Zabawa
•  Pani Magdalena Bojarun „Handmade by 

Oliminelli”
•  Pani Barbara Dziekańska „makeup artist”
•  Pani Nikola Telenga „Make up”
•  Pani Beata Duda 
•  Pani Gabriela Pasławska
•  Honorata Majda „Kozie Sery Honoraty”
•  Bar Bistro Kryształ
•  Pani Julitta Jędryka Radna Rady Miej-

skiej w Prusicach
•  Pan Kamil Szydełko Radny Rady Miejskiej 

w Prusicach
•  Uczniowie klasy 7B ze Szkoły Podstawo-

wej im. H. Sienkiewicza w Prusicach
•  Uczniowie klasy 5c ze Szkoły Podstawo-

wej im. H. Sienkiewicza w Prusicach
•  Pani Angelika Oświęcimska
•  Pan Kamil Grela KAMI-POL
•  Państwo Anna i Jarosław Puknel
•  Sołectwo Krościna Mała
• Zakład Wodociągowy Związku Gmin By-

chowo
•  Pan Krystian Welt Artis

•  Animacje A2
•  Kwiaciarnia Rosa Prusice
•  Aneta i Henryk Migdał 
•  Władysław Dragosz Skład Kruszywa
• Uniwersytet Trzeciego Wieku Pani Irena 

Mielniczek
•  Zespół Ludowy Trzy Dęby
•  Państwo Klarysa Ladra i Adam Ladra
•  Pani Alicja Górczak
•  Pałac Brzeźno
•  Gabinet Revitaskin
•  Pani Dorota Kempka 
•  Salon Urody Dotyk SPA
•  Salonik Fryzjerski „U Małgosi”
•  Klub Sportowy Krościna Wielka
•  Pan Dominik Miara, Eko myjnia parowa 

Perła
•  BSC Trzebnica
•  Salon urody Lejdis
•  Pan Artur Bąk
•  Pani Mirosława Szymczyszyn
•  Gminna Biblioteka Publiczna Multiteka
• Pan Grzegorz Terebun Wicestarosta Po-

wiatu Trzebnickiego
• Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy 

Prusice
•  Prusickie Centrum Fitness
•  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pru-

sicach

Wsparcie finansowe na organizację dzi-
siejszego finału okazała niezawodna fir-
ma lokalna GREEN ROAD POLSKA z Prusic 
oraz Apteka w Rynku Agnieszka Fafuła, jak 
również sołectwa Dębica i Wszemirów.

Nie zabrakło również słodkiego stoiska  
z kiermaszem ciast! Dziękujemy wszystkim, 
którzy przekazując wypieki wsparli nasz fi-
nał, a w szczególności gminnym szkołom 
– Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza  
w Prusicach i Szkole Podstawowej w Piotr-
kowicach oraz Sołtysom i Sołectwom Gmi-
ny Prusice! Na Was zawsze można liczyć!
Dziękujemy również wolontariuszom kwe-
stującym od rana na terenie naszej Gminy 
oraz instytucjom i sklepom, które przyjęły 
Puszki stacjonarne i w ten sposób wspiera-
ły WOŚP. 

W Prusicach pomaganie mamy we krwi! 
30 stycznia 2022 r. to również Dzień Daw-
cy Szpiku. W ramach Finału WOŚP Prusice 
udostępniony został punkt DKMS oraz moż-
liwość rejestracji w bazie potencjalnych 
dawców komórek macierzystych. 
Nocne Bieganie w ramach WOŚP w Pru-
sicach to już tradycja. O 20.00 spod Pru-
sickiego Centrum Fitness wystartował  
5. Nocny Bieg Policz się z Cukrzycą, w któ-
rym uczestniczyło ponad 150 biegaczy!
Gratulujemy serdecznie i dziękujemy, że za-
wsze gracie z nami!

Licytacja „Kto da więcej” cieszyła się sporym 
zainteresowaniem wśród obecnych  

na 30. Finale WOŚP w Prusicach

Na dzieci czekał szereg zabaw, konkursów i atrakcji 
przygotowanych przez animatorki z Animacje 2

Swój debiut na prusickiej scenie miała sekcja 
kickboxing z Prusickiego Centrum Fitness, a od 

niedawna klub sportowy Fighter Prusice

Muzyka łącząca rytmy country, bluesa i rocka 
w wykonaniu Paweł Sroga i Country Blues Band 

roztańczyła publiczność

Wśród licytujących znaleźli się m.in. Burmistrz Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz, Wicestarosta Powiatu 

Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Radni,  
Sołtysi i Mieszkańcy Gminy Gentelmen’s Jazz zaczarowali salę doskonałym repertuarem, magicznym wokalem i każdym dźwiękiem z osobna
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Nowością w Prusickim Centrum Fitness jest 
TERAPIA W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

Prusickie Centrum Fitness w lutym świętowało 8. Urodziny 

TRENiNG i RELAks 
w pRusiCkim CeNtRum fitNess!

Prusickie Centrum Fitness to doskonale 
rozwinięte i zorganizowane miejsce z pro-
fesjonalnym sprzętem od ośmiu już lat dzia-
łające w Gminie Prusice. W weekend 12-13 
lutego 2022 r. obchodziliśmy 8. Urodziny 
PCF! Z tej okazji na odwiedzających czekał 
szereg atrakcji, promocji i zniżek, jak rów-
nież darmowe wejścia, zajęcia grupowe, 
konkursy i upominki! 

Codzienna frekwencja, zadowolenie klien-
tów jest dla nas inspiracją i motywuje do 
kolejnych działań! 

Dziś chcemy przedstawić Państwu naszą 
kolejną usługę. TERAPIA W KOMORZE HI-
PERBARYCZNEJ to bardzo bezpieczna  
i bezinwazyjna metoda polegająca na od-
dychaniu skoncentrowanym tlenem w wa-
runkach podwyższonego ciśnienia atmos-
ferycznego. To 16x więcej tlenu, nawet 8x 
więcej komórek macierzystych już po kilku 
sesjach. To innowacyjna metoda na popra-
wienie jakości Twojego życia. Seanse w ko-
morze zwiększają poziom energii i popra-
wiają wytrzymałość, oczyszczają organizm 
z zalegających toksyn, przyspieszają meta-

bolizm, spowalniają procesy starzenia, ja-
kość krwi ulega znacznej poprawie, mięśnie 
wzmacniają się znacząco, skóra odżywiana 
na wielu poziomach odzyskuje blask, kolor  
i piękno, poprawiają nastrój i samopoczu-
cie, jak również oddychanie wzbogaconym 
tlenem korzystnie wpływa na nasze zdro-
wie, a terapia tlenowa wspomaga leczenie 
wielu chorób i schorzeń. Zapraszamy zatem 
do zapoznania się z cennikiem i poprawy ja-
kości swojego zdrowia i życia poprzez sko-
rzystanie z nowości w ofercie PCF.

Warto przypomnieć, że niedawno Prusickie 
Centrum Fitness rozszerzyło swoją ofer-
tę o TRENINGI EMS odbywające się za po-
mocą specjalnego urządzenia do elektro-
stymulacji, istotnie zastępującego sprzęt 
siłowy. 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 ZA-
PEWNIA EFEKTY już przy 1 treningu w ty-
godniu. Efekt EMS wynika z wysokiej inten-
sywności pełnego treningu całego ciała, 
który trwa MAKSYMALNIE 20 min. 

Doskonale przyjęła się również niedawno 
wprowadzona usługa - ROLL SHAPE, czyli 
masaż za pomocą specjalnego urządzenia 
opartego na masażu limfatycznym, który 
pobudza krążenie, zapewnia intensywny  
i relaksujący masaż (działający ujędrniają-
co), pomaga w usunięciu toksyn z organi-
zmu oraz doskonale redukuje cellulit.

Na co dzień w Prusickim Centrum Fitness 
można skorzystać z szerokiej i profesjonal-
nej oferty. PCF jest nowoczesnym obiek-
tem sportowym, który stale się rozwija  
i oprócz urządzeń (SIŁOWNIA) ma do zaofe-
rowania przede wszystkim wykfalifikowaną  
i profesjonalną obsługę. Wszystkie zajęcia 
są prowadzone przez wykwalifikowanych 
trenerów, gdyż podstawą jest zachowa-
nie 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. Cią-

gle poszerzana jest dotychczasowa 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 leczni-
cza, hatha joga, brazylijskie pośladki, indor 
cycling, pilates, tabata oraz ABT/TBC.

Nie pozostajemy obojętni na sportowe po-
trzeby najmłodszych mieszkańców. Budo-
wanie świadomości sportowej od najmłod-
szych lat, odkrywanie pasji i zainteresowań 
jest dla nas bardzo motywującym i inspiru-
jącym zadaniem. Dlatego też w Prusickim 
Centrum Fitness prowadzimy ZAJĘCIA  
I TRENINGI DLA DZIECI: judo, kickboxing, 
joga oraz zajęcia taneczne dance kids. 
Obecnie na te zajęcia zapraszamy również 
dzieci z Ukrainy, które przebywają na tere-
nie naszej gminy lub podjęły naukę w szko-
łach.

Więcej informacji i zapisy: 71 740 00 58 
TRENUJ DOBRZE, TRENUJ Z NAMI!
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Mks oRZEŁ PRusicE RozpoCzął RuNDę wioseNNą
MKS Orzeł Prusice zakończył okres przygotowawczy przed wiosennymi roz-
grywkami w sezonie 2021/2022. Podobnie jak to miało miejsce jesienią,  
na ligowych boiskach zobaczymy 4 zespoły prusickiego klubu (2 seniorskie 
i 2 młodzieżowe).

ZESPół MłODZIKóW
Jesień niewątpliwie możemy zaliczyć do 
bardzo udanych. Pomimo zaniżonego wieku 
naszych zawodników mogliśmy zobaczyć 
kawał dobrego futbolu w wykonaniu Orzeł-
ków. Przypominając, podczas minionej run-
dy rozegraliśmy 11 meczów, z których 7 za-
kończyło się wygraną młodzików MKS Orzeł 
Prusice, 1 mecz zremisowaliśmy, a 3-krot-
nie musieliśmy uznać wyższość rywali,  
co ostatecznie uplasowało nasz zespół na 
najniższym stopniu podium.
Podczas dwumiesięcznego okresu przy-
gotowawczego nasi młodzieżowcy ciężko 
trenowali (3 razy w tygodniu), rozegrali kilka 
wartościowych meczów sparingowych oraz 
wzięli udział w obozie sportowym. Taka 
praca napawa optymizmem przed nadcho-
dzącymi rozgrywkami.
Kategoria młodzik to zawodnicy urodzeni 
w latach 2009-2010, natomiast zespół Mło-
dzik MKS Orzeł Prusice to zawodnicy z lat 
2009-2013.
Skład: Klaudia Jasińska, Wojciech Morsz-
tyn, Kacper Łaszkowicz, Wojciech Niem-
czura, Franciszek Hołys, Franciszek Wiącek, 
Igor Matecki, Szymon Jasiński, Nikodem 
Niechciał, Piotr Długosz, Bartosz Lipiec, 
Adam Hutnik, Filip Hutnik, Wiktor Witkowski, 
Illa Rudyk, Oleg Lisovyy oraz Aleks Dowmont

Oczekiwania przed rundą wiosenną!
Igor Matecki - kapitan (2010) - Długo wy-
czekiwane rozgrywki już się rozpoczynają. 
Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani 
przed ligą i godnie będziemy reprezento-
wać barwy MKS Orzeł Prusice.
Wojciech Niemczura – napastnik (2012) 
- Chciałbym, aby ta runda była dla nas 
jeszcze lepsza. Uważam, że jesteśmy do-
brym zespołem, jednak zdarzało nam się 
popełniać sporo prostych błędów. Jeżeli 
to poprawimy to nasza gra będzie jeszcze 
lepsza, co będzie cieszyło zarówno nas 
jak i naszych kibiców.
Piotr Grela – trener - Cieszy mnie praca 
z tak ambitnym zespołem. Moi zawodnicy 
niewątpliwie zrobili duży postęp. Widzę  
z tygodnia na tydzień jak zwiększają swo-
je umiejętności zarówno indywidualne jak 
i drużynowe. Przed nami kolejna runda, 
czyli kolejny sprawdzian tego nad czym 
ciężko pracujemy.

ZESPół JUNIORóW MłODSZyCh
Zespół złożony jest z kilku roczników (2005-
2008). Wicemistrzowie jesieni, którzy prze-
grali jedynie z drużyną MKP Wołów, a co za 
tym idzie nasi młodzieżowcy wywalczyli 
awans do wyższej ligi rozgrywkowej.
Drużyna Juniorów Młodszych MKS Orzeł 
Prusice ma już za sobą pierwszy mecz ligo-
wy, w którym to zmierzyli się na wyjeździe 
z Foto-Higieną Gać (młodzieżówka III ligo-
wego klubu). Pomimo rywalizacji w wyższej 

lidze nasi zawodnicy pokazali wielką jakość 
i pewnie pokonali gospodarzy aż 6:1. Świet-
na gra Orłów napawa wielkim optymizmem 
przed kolejnymi meczami.
Oto kadra naszego zespołu JM: Kacper Fer-
tyk, Marcel Rogala, Paweł Michałkiewicz, 
Kacper Dziurny, Piotr Michałkiewicz, Da-
mian Kramarz, Mikołaj Kawalec, Piotr Kogut, 
Brajan Gral, Damian Jasiński, Jan Dzierżek, 
Adrian Furdykoń, Gracjan Cybuch, Emil Woź-
niak, Vitalii Konchevych, Maksym Ugrunyk, 
Dawid Wróblewski oraz Karol Olszański.

Łukasz Kuczer - trener - Za nami zna-
komita runda jesienna, w której zajęliśmy 
zasłużone drugie miejsce i wywalczyliśmy 
awans. Jakość szkolenia w prusickiej Aka-
demii Orła stoi na wysokim poziomie, co 
widać po wynikach naszych młodzieżow-
ców oraz po gotowość części zawodników 
do grania w zespołach seniorskich. Pomi-
mo młodego wieku naszych podopiecz-
nych mieliśmy już kilka udanych debiu-
tów w rozgrywkach seniorskich zarówno  
w pierwszym, jak i drugim zespole. Chłop-
cy, którzy powoli wkraczają w „dorosłą” 
piłkę są znakomicie przygotowani fizycz-
nie i mentalnie, na co wskazuje ich pew-
ność siebie w trakcie trwania meczów.

MKS ORZEł II PRUSICE – B KLASA
Po rundzie jesiennej nasz drugi zespół pla-
suje się na piątym miejscu w ligowej tabe-
li. 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 doświad-
czonymi drużynami. 
Szlak w seniorskiej piłce został przetarty, 
niebawem rozpoczynamy rundę wiosenną, 
w której będziemy jeszcze mocniejsi. Na je-
sień nasz zespół rozegrał 10 spotkań, z któ-
rych wygrał 5, zremisował 1 mecz i odniósł  
4 porażki. Zaliczyliśmy udany start w senior-
skiej piłce.
MKS Orzeł II Prusice – SKŁAD: Julian Płach-
ta – bramkarz, Dominik Spławski – bram-
karz, Damian Politowicz, Bartosz Dziadykie-
wicz, Adrian Samborski, Michał Samborski, 
Mateusz Beśka, Dominik Kołtko, Bartłomiej 
Michałek, Marcin Maciocha, Patryk Mular-
ski, Kornel Mularski, Kamil Prus oraz Konrad 
Wanca.

MKS ORZEł PRUSICE – KLASA OKRęGOWA
MKS Orzeł Prusice jest młodym perspek-
tywicznym zespołem. W ubiegłej rundzie 
(jesienna) rozegraliśmy wiele spotkań,  
w których byliśmy stroną dominującą, jed-
nak popełnialiśmy zbyt dużo prostych błę-
dów, co przełożyło się na niskie miejsce 
w tabeli (13.pozycja). W przerwie zimowej 
dołączyło do nas kilku zawodników, którzy 
z pewnością wprowadzą wiele jakości i do-
świadczenia, co udało się zaprezentować  

w dwóch rozegranych meczach bieżącej 
rundy (wiosenna), w których zdobyliśmy 
komplet punktów.
Wzmocnienia:
PIOTR NIEWIEŚCIUK - Hit transferowy!!!  
Na zasadzie transferu definitywnego do-
łącza do nas Piotr Niewieściuk, zawodnik 
z bardzo bogatą historią. Piotr jest wycho-
wankiem Szkółki Piłkarskiej Głogów, na-
tomiast w seniorskiej piłce występował  
w takich klubach jak Chrobry Głogów  
(II Liga), Piast Żmigród (III Liga), 1KS Ślęza 
Wrocław (III Liga), Stal Brzeg (III Liga). Wiel-
kie wzmocnienie w szeregach obronnych.
KACPER BELICA - Wychowanek BKS Bo-
lesławiec, który ma na swoim koncie wy-
stępy w takich klubach jak m.in. Chrobry 
Głogów (II Liga), Polonia Trzebnica (III Liga), 
Pogoń Oleśnica (IV Liga). Kacper to raso-
wa „dziesiątka”. Bramkostrzelny zawodnik, 
który wniesie dużo doświadczenia i jakości 
do ofensywy! Dołączył do naszego klubu  
w bieżącym oknie na zasadzie transferu de-
finitywnego.
MATEUSZ SŁOMSKI - Wzmocnienie w środ-
ku pola! W bieżącym oknie transferowym 
(transfer definitywny) dołączył do naszego 
grona Mateusz Słomski. Zawodnik bardzo 
dobrze znany w powiecie trzebnickim. Mati 
jest doświadczonym zawodnikiem, przy 
którym rozwijać się będą nasi młodzieżow-
cy, dodatkowo jego umiejętności piłkarskie 
podniosą jakość zespołu.
YURII KAPUSTYNSKYI - Długo wyczeki-
wany przez kibiców, Yurii Kapustynskyi 
oficjalnie zawodnikiem MKS Orzeł Prusice. 
Niezwykle dynamiczny i kreatywny piłkarz 
o doskonałej technice. „Lis” pola karnego, 
który wykorzystuje nadarzające się okazje. 
Yurii trafił do Orła na zasadzie transferu de-
finitywnego.
MIŁOSZ MUZYKA - Młody, szybki o znako-
mitej technice. Te cechy charakteryzują 
Miłosza. Zawodnik wnoszący wiele pozy-
tywnej energii do zespołu. W barwach Orła 
będziemy oglądać tego zawodnika do koń-
ca bieżącego zespołu z możliwością prze-
dłużenia transferu.

Oczekiwania w rundzie wiosennej!
Adam Lasota – Kapitan - Nowa runda to 
nowy start dla prusickiego Orła. Zostawi-
liśmy w tyle niepowodzenia z jesieni i sku-
piamy się na rozgrywkach bieżących, w któ-
rych będziemy mocnym zespołem. Do klubu 
przyszli nowi zawodnicy, czyli nowa jakość 
i nowa energia. Rozegraliśmy już mecze  
w rundzie wiosennej, w których pokaza-
liśmy naszą siłę i wolę walki. Rozegrane 
mecze nie układały się dla nas pomyśl-
nie, ponieważ dwukrotnie przegrywaliśmy  
i dwukrotnie udało nam się odwrócić losy 
spotkania zgarniając komplet punktów. 
Jest to element, którego brakowało nam je-
sienią. Często zdarzało się tak, że pomimo 
dobrej gry jeden prosty błąd i strata bramki 
wpływało negatywnie na morale drużyny  
i nie potrafiliśmy wskoczyć na odpowiednie 
tory. Teraz kiedy mamy więcej doświadczo-
nych zawodników utrzymujemy poziom gry 
przez cały okres trwania meczu.

Skład: Maciej Kawalec – bramkarz, Jakub 
Wójcik – bramkarz, Miłosz Muzyka, Mateusz 
Chojak, Michał Piątkowski, Kacper Belica, 
Mateusz Słomski, Daniel Katrycz, Adam La-
sota, Piotr Niewieściuk, Wiktor Kaczanow-
ski, Yurii Kapustynskyi, Oleh Vlasik, Szymon 
Hupa, Paweł Gryz, Mateusz Brzęczek, Pa-
weł Pisarski oraz Piotr Godzwon
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P R U S I C E

zimowe zGRupowaNie 
AkAdEMii PiŁkARskiEj oRZEŁ PRusicE

W dniach 29.01-05.02.2022 r. nasi młodzieżowcy (50 zawodników) przebywali 
na zimowym zgrupowaniu w Słubicach. Podczas obozu zawodnicy odbyli po-
nad 20 jednostek treningowych z aspektu motoryki, techniki użytkowej, tak-
tyki, a także wzmacniali się podczas treningów na siłowni. 

Udało się rozegrać również kilka meczów 
sparingowych, co niewątpliwie wpłynęło na 
rozwój naszych młodych Orłów.
Sparingpartnerzy zespołu Młodzików to 
Polonia Słubice I, Polonia Słubice II oraz 
Ilanka Rzepin, zaś Sparingpartner zespołu 
Juniorów Młodszych to Ilanka Rzepin.

Czas wolny spędzaliśmy na różnego rodzaju 
grach i zabawach integracyjnych, a atrakcją 
wyjazdu były szaleństwa na miejscowym lo-
dowisku, podczas których uczestnicy mieli 
wiele radości. Wróciliśmy zmęczeni, ale 
wzbogaceni o cenne doświadczenia. Teraz 
przed nami rozgrywki ligowe, a następnie 
kolejne zgrupowanie, na które czekamy  
z niecierpliwością.

Łącznie 50 zawodników przebywało na zimowym zgrupowaniu w Słubicach

Piłkarze trenowali też na siłowniSparing młodzików z Polonią Słubice
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sPARTAński okREs PRZYGoTowAwcZY 
i wiosENNY FALsTART

MARciN BojARuN Na GaLi CoNtRa mmaNowY TRENER dRuŻYNY sENioRów 
doLPAsZu skokowA

W drugim tygodniu stycznia 2022 roku Sparta Wszemirów rozpoczęła swoje 
przygotowania do rundy wiosennej w grupie I wrocławskiej „A” klasy. Przy-
pomnijmy, że zespół z Wszemirowa, wszedł do wyższej klasy rozgrywkowej 
w sierpniu zeszłego roku, kończąc rozgrywki na bardzo wysokim 3 miejscu. 

Prusiczanin, doskonały wojownik, trener kickboxingu w Prusickim Centrum Fitness  
w sobotę 19 lutego 2022 roku stanął do walki na Gali Contra MMA w Trzebnicy w octagonie 
z Kubą Krawcem. Mimo wyrównanej walki, decyzją sędziów zwycięzcą okazał się przeciw-
nik Bojaruna. Jednak ogromnych emocji sportowych nie zabrakło, a Marcin mógł liczyć na 
ogromne wsparcie prusickiej publiczności zgromadzonej w trzebnickiej hali. 

A-klasowy zespół LKS Dolpasz Skokowa roz-
począł rundę wiosenną z nowym trenerem. 
- Mariusz Perzyna został trenerem drużyny 
seniorów naszego klubu. Trener jest bardzo 
dobrze znany w środowisku trenerskim jak 
i piłkarskim. Ma bardzo bogaty warsztat 
szkoleniowy – mówi Artur Bagiński, członek 
zarządu. Jak podkreśla, Mariusz Perzyna 
posiada licencję UEFA „A”. Karierę zawodni-
czą rozpoczynał w Polonii Wrocław, której 
jest wychowankiem. 
- W swojej karierze prowadził m.in. zespoły: 
GKS Żórawina, FC Wrocław Academy CLJ 
U-17, U-19 Polonii Wrocław, Świteź Wiązów, 
GKS Mirków, Błysk Kuźniczysko, a ostatnio 
Sokoła Marcinkowice grającego w IV lidze. 
Witamy trenerze w żółto-zielonych bar-
wach Dolpaszu – dodaje Artur Bagiński.

Nowemu trenerowi życzmy samych sukce-
sów, wygranych meczów i satysfakcji z pra-
cy z zespołem Dolpasz Skokowa. 

- Drużyna miała przygotowane w każdym 
mikrocyklu 3 jednostki treningowe, które 
były zwieńczone spotkaniem sparingowym. 
Biorąc pod uwagę fakt, że większość dru-
żyny musiała godzić treningi z pracą, fre-
kwencja pozwoliła praktycznie w 100% na 
zrealizowanie założeń - opowiada trener 
Sparty Kamil Szydełko.
Drużyna Wszemirowa w okresie przygo-
towań rozegrała aż 6 meczy kontrolnych,  
w których widoczna była rotacja składem, 
jak również pozycjami na boisku co było 
efektem zamierzonym. Zespół był prze-
grupowywany na różne możliwe sposoby, 
co w wielu momentach przynosiło korzyść 
w postaci założeń taktycznych podczas 
meczy. Wielokrotnie udawało się również 
zmieniać ustawienia zawodników na boisku 
oraz szybkie reagowanie na zmiany forma-
cji drużyn przeciwnych dały oczekiwane 
rezultaty, podczas których Sparta Wszemi-
rów nie doznała porażki.
Wyniki sparingów: Zorza Pęgów - Spar-
ta Wszemirów 1:3; Sokół Wielka Lipa II - 
Sparta Wszemirów 3:3; Sparta Wszemirów 
- Sparta Skarszyn 10:2; Tomtex Widawa 
Wrocław - Sparta Wszemirów 2:2; Sparta 
Wszemirów - Dolpasz Skokowa 4:1 oraz Vic-
toria Zawonia - Sparta Wszemirów 3:3

WIOSENNY FALSTART SPARTAN!
Po ciężkim okresie przygotowawczym  
w pierwszym meczu w roku 2022 roku na 
drodze Sparty Wszemirów stanęła drużyna 
Ambrozji Bogdaszowice. Mecz od początku 

zgodnie z założeniami trenera Kamila Szy-
dełko mocno rozpoczęła drużyna z Wsze-
mirowa, która w przeciągu 15 minut mogła 
3 krotnie znajdując się w dogodnych sytu-
acjach trafić do bramki gospodarzy. Zwrot 
akcji rozpoczął się od 25 minuty, gdzie je-
den z zawodników Sparty doznał kontuzji 
mięśniowej. Chwile później czarny scena-
riusz zaczął się sam realizować na oczach 
licznie zgromadzonych kibiców przyjezdnej 
Sparty Wszemirów, bowiem kontuzji doznał 
kolejny zawodnik. Niestety to nie był ko-
niec problemów, kilka minut po zmianach 
dokonanych w szeregach zespołu gości, 
zawodnicy z Bogdaszowic bezlitośnie wy-
korzystali sytuację pod bramką wynikającą 
z zamieszania w polu karnym. W ostatniej 
minucie pierwszej połowy bramkę wyrów-
nującą zdobywa Hubert Miara. Tuż po zmia-
nie stron, niestety nic już nie wychodziło 
tak jak powinno. Na domiar złego gospo-
darze na kilka minut przed końcem trafiają 

do siatki po raz drugi, ustalając wynik spo-
tkania i zachowując 3 punkty. Warto dodać,  
że drużyna z Bogdaszowic udanie zrehabi-
litowała się przed własną publicznością po 
inauguracyjnej porażce w Prusicach. Am-
brozja Bogdaszowice - Sparta Wszemirów 
2:1 (45’ Hubert Miara)
Do drugiego meczu podopieczni trene-
ra Szydełko podchodzili w bardzo mocno 
okrojonym składzie. Absencja 6 zawodni-
ków pozwoliła na bardzo wysoką porażkę 
z drużyną lidera naszej grupy. Zespół ze 
Smolca przyjechał do Prusic pewny siebie 
w drodze po zapewnienie sobie pierwsze-
go miejsca i awansowania do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Na brak emocji nie mogli li-
czyć kibice zebrani na prusickim stadionie. 
Mimo mocno okrojonego składu, zawodni-
cy Wszemirowa jak na Spartan przystało, 
wysoko zawiesili poprzeczkę przyjezdnym. 
Mnóstwo walki, ambicji, a przede wszyst-
kim serca i zdrowia zostawionego na boisku 
pozwoliło na wyrównane spotkanie szcze-
gólnie w pierwszej odsłonie meczu. Druga 
połowa to efekt braku sił, a także licznie 
zrobionych zmian przez drużynę Smolca, co 
przeniosło się na wynik hokejowy. Sparta 
Wszemirów - Sokół Smolec 0:5
- Ciężko mówi się po przegranym tak wyso-
ko meczu o dobrych stronach, ale ja widzę  
w tej drużynie ogromny drzemiący poten-
cjał, który będzie się uwalniał z meczu na 
mecz! - dodaje Szydełko.
W myśl przysłowia: „po każdej burzy wycho-
dzi słońce” odbył się 3 ligowy mecz Sparty. 
Tym razem mecz w Ciechowie przyniósł 
zamierzony efekt w postaci strzelonych 
bramek i zdobyczy punktowej. Wszystko 
tym razem szło po myśli trenera Kami-
la Szydełko wraz z jego podopiecznymi. 
Wynik wywieziony z trudnego terenu nie 
odzwierciedla genialnej dyspozycji ekipy 
Wszemirowa. Pierwsza połowa pod cał-
kowitą kontrolą pozwoliła na zdobycie 
dwubramkowej przewagi oraz uspokojenie  
w utrzymywaniu się przy piłce szczególnie Sparta Wszemirów na boisku daje z siebie wszystko

Mariusz Perzyna został trenerem drużyny  
seniorów LKS Dolpaszu Skokowa

Piłkarze Sparty Wszemirów mają już obiecane 
kontenery szatniowe dzięki wsparciu Burmistrza 
Igora Bandrowicza

na połowie rywala. Niestety początek dru-
giej połowy pozwolił na ożywienie meczu 
przez gospodarzy za sprawą gola kontak-
towego. Radość z bramki nie trwała długo, 
gdyż za sprawą Mateusza Bednarza, który 
minutę później podwyższył wynik spotkania 
na 1:3 pozwoliła odetchnąć z ulgą wszyst-
kim sympatykom Spartan przybyłych na 
mecz. Do końca sprawiedliwie jedna i dru-
ga drużyna dołożyła po jednej bramce. LKS 
Ciechów - Sparta Wszemirów 2:4 (10’ Grze-
gorz Tarnowski, 28’ Hubert Miara, 53’ Mate-
usz Bednarz, 87’ Hubert Miara)
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu Joanny Srogi oraz 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza Roberta Kawalca mogliśmy 
korzystać z obiektów sportowych w postaci 
Hali sportowej, kompleksu boisk orlik, oraz 
sal i sprzętu Prusickiego Centrum Fitness. 
Dziękujemy również Prezesowi MKS Orzeł 
Prusice Mirosławowi Greli za możliwość 
rozgrywania na stadionie meczy w roli go-
spodarza w rundzie wiosennej „A” klasy.

Największe podziękowania należą się 
przede wszystkim Burmistrzowi Gminy 
Prusice Igorowi Bandrowiczowi za wspar-
cie naszej drużyny przede wszystkim  
w postaci dotacji na bieżącą działalność 
oraz infrastruktury, która zmienia oblicze 
boiska we Wszemirowie.
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P R U S I C E

ks kRościNA wiELkA MA AMBiTNE PLANY

BREsNA To wicELidER swojEj GRuPY 

ks PioTRkowicE PLANujE PRAcE NA Boisku
Najmłodszy klub piłkarski w Gminie Prusice rozpoczął rundę wiosenną z no-
wymi zawodnikami. 

Drużyna z Brzeźna doskonale rozpoczęła rundę wiosenną, mimo że wskutek 
warunków atmosferycznych – wichur – ucierpiała infrastruktura boiska.

Przypomnijmy, że prezesem Klubu Sporto-
wego Krościna Wieka jest Henryk Migdał, 
skarbnikiem Michał Kędra, a trenerami: To-
masz Kostecki i Bartosz Zygmunt. 
- Obecnie kadra naszego klubu liczy 22 oso-
by, a na rundę wiosenną pozyskaliśmy no-
wych 8 zawodników - wylicza Henryk Migdał.
W zespole zaszły spore zmiany. Jak mówi 
prezes, to solidne wzmocnienie drużyny na 
rundę wiosenną.
1. Chmura Hubert - Sparta Miłcz - transfer 

definitywny;
2. Mateusz Migdał - Dolpasz Skokowa - 

skrócenie wypożyczenia;
3. Ksawery Ziętek - Orzeł Prusice - skróce-

nie wypożyczenia;
4. Dawid Urban - Orzeł Prusice - transfer 

definitywny;
5. Mateusz Kozakiewicz - zawodnik wolny;

Piłkarze z Piotrkowic przygotowywali się 
do rudny rewanżowej, jednak wyniki dwóch 
pierwszych spotkań nie były satysfakcjonu-
jące dla Piotrkowiczan. 
- Na początek rudny wiosennej odnieśliśmy 
porażki: 4:1 z KS Brzeg Dolny (mecz wyjaz-
dowy) i 1:4 z Lech Barkowo (mecz domowy) 
– mówi Wojciech Płatek, kapitan drużyny. 

Zawodnicy z Piotrkowic mają przed sobą 
jeszcze kilka kolejek spotkań, a rundę koń-
czą 19 czerwca. Drużyna planuje prace na 
obiekcie, na którym na co dzień trenuje. 
- W planach jest wymiana bramek pełno-
wymiarowych na nowoczesne aluminiowe 
i atestowane, renowacja wiat dla zawodni-

6. Adrian Kwiecień - Pogoń Barycz Żmigró-
dek - zawodnik wolny;

7. Fabian Przystuplak - Piast Żmigród - 
transfer definitywny;

8. Jankowiak Bartek - zawodnik wolny;
9. Robert Wrzesiński - zawodnik wolny;
10. Tomasz Bąk - Spartra Wszemirów - 

transfer definitywny;
11. Guglicz Adrian - Malinka Malin - transfer 

definitywny;
12. Łukasz Puszko - Dolpasz Skokowa - 

transfer definitywny;
13. Patryk Śrom – zawodnik, wolny transfer; 

B-klasowa Krościna Wielka jako klub ma 
ambitne plany. W tym roku planuje do-
kończenie ogrodzenia stadionu i montaż 
oświetlenia. - Naszym marzeniem są szat-
nie dla zawodników – dodaje prezes. 

Zespół Krościny Wielkiej dostał solidne wzmocnienie przed wiosenną rundą

Drużyna KS Piotrkowice planuje „odświeżenie” boiska 

Takie zniszczenia wywołała wichura

Zespół Bresny Brzeźno

ków rezerwowych i wyłożenie kostką placu 
pod nogi, rekultywacja murawy, odświeże-
nie szatni – malowanie – zapowiada Woj-
ciech Płatek.

Skład KS Piotrkowice: Wiktor Pelikan, Mar-
cel Tomaszek, Kacper Politowicz, Szymon 
Lewandowski, Klaudiusz Politowicz, Marek 
Abrahamowicz, Paweł Sobowiec, Karol Ko-
walski, Damian Piszczek, Paweł Świderski, 
Patryk Włodarczyk, Dawid Socha, Łukasz 
Kamiński, Mateusz Butrak, Damian Makare-
wicz, Robert Tracichleb, Wojciech Płatek, 
Jakub Jastrzębski, Konrad Płatek, Bartosz 
Owsiany, Mariusz Jędrzejczyk, Dawid Ma-
jewski.

Bresna Brzeźno sezon przygotowawczy roz-
poczęła już w styczniu. W przewie zimowej, 
przed sezonem, który rozpoczął się 13 mar-
ca drużyna rozegrała łącznie 6 meczów spa-
ringowych, z czego 4 były wygrane. 
- Treningi rozpoczęliśmy 13 stycznia. Spo-
tykaliśmy się 2 razy w tygodniu. Na począt-
ku na Orliku w Skokowej, a przy lepszych 
warunkach pogodowych trenowaliśmy  
w Brzeźnie – mówi Tomasz Podobiński, 
prezes Bresny Brzeźno. 
Niestety, podczas przerwy trochę ucierpia-
ło boisko w Brzeźnie, gdzie w skutek wichur 
uszkodzona została nasza spikerka, ogro-
dzenie i trybuny. Ale jak zapewnia prezes, 
dzięki wspólnej pracy zarządu, zawodników 
i kibiców oraz wsparciu Gminy Prusice uda-
ło się naprawić obiekt. 
Bresna doskonale rozpoczęła rundę wio-
senną – na wyjeździe w Brzegu Dolnym ze-
spół prowadzony przez Tomasza Wasiaka 
wygrał wysoko, bo aż 6:0 z KP Brzeg Dol-

ny. Kolejne spotkanie, na własnym boisku 
z Płomieniem Krośnice również wygrane 
i to w doskonałym stylu, bo 2:0. O takim 
początku rundy można marzyć całą zimę.  
Jednak wyniki nie robią się same. 
- Naszym celem jako zarządu jest stworze-
nie jak najlepszych warunków do rozwo-
ju naszych zawodników, a efekty przyjdą 
same. Wielkie podziękowania dla chłopa-

ków, którzy nie dość że grają za darmo to 
jeszcze wspierają klub. Należą się podzię-
kowania dla gospodarza naszego boiska  
Roberta Zakrawacza to dzięki jego ciężkiej 
pracy mamy tak ładny obiekt – podkre-
śla Tomasz Podobiński i dodaje, że klub 

utrzymuje się z dotacji Gminy Prusice oraz 
wsparcia Powiatu Trzebnickiego.
- Warto przypomnieć, że od 11 marca udo-
stępniliśmy uchodźcom z Ukrainy pomiesz-
czenia socjalne i nie mamy dostępu do 
prysznicy, ale nie tworzy to żadnych pro-
blemów ze strony chłopaków, gdyż chętnie 
pomagamy – zaznacza prezes. 
Prezes: Tomasz Podobiński, kierownik: Mo-
nika Saja, trener: Tomasz Wasiak.
Skład: Grzegorz Gawłowski, Emil Piskulak, 
Hubert Gawłowski, Mateusz Chatys, Karol 
Bąk, Bednarski Sylwester, Igor Gajewski, 
Patryk Krajewski, Tomasz Lizak, Dawid 
Molski, Jakub Pelwecki, Tomasz Podobiń-
ski, Robert Podobiński, Paweł Ramiączek, 
Sebastian Saweczko, Marek Sobczyk, Piotr 
Stadnik, Dominik Suliga, Ernest Uść, To-
masz Wasiak. 
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Fc BiduL ZwYcięZcą PRusickiEj hALówki

Na wysokiCh obCasaCh - wARsZTATY hiGh hEELs NowY ZEsPóŁ MuZYcZNY w GmiNie pRusiCe

Na przełomie listopada, grudnia ubiegłego roku oraz stycznia bieżącego 
roku odbyły się zmagania piłkarskie w Jubileuszowej X edycji Ligi Halowej 
o Puchar Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza. Spotkania meczowe 
miały miejsce w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Prusicach.
Do ligi przystąpiło dziewięć zespołów chcą-
cych zmierzyć się z sobą w pojedynkach 
bezpośrednich, co dało łącznie 9 kolejek 
rywalizacji sportowej z jedną pauzą każdej 
z drużyn. Mecze przynosiły ogromne zain-
teresowanie, co widać było szczególnie po 
licznie zgromadzonej publiczności. Emocji 
w rozgrywkach nie brakowało, co spowo-
dowało, że liga stała na bardzo wysokim 
poziomie sportowym. Świadczy o tym fakt, 
że aby wyłonić zwycięzców ligi, a także wy-
granych indywidualnych nagród musieliśmy 
czekać do ostatniej kolejki. 

Z okazji Dnia Kobiet Prusickie Centrum Fit-
ness zorganizowało warsztaty taneczne dla 
kobiet High Heels. Podczas zajęć uczest-
niczki m.in. poznały tajniki poruszania się 
na szpilkach, nauczyły się zmysłowych ru-
chów i kobiecych choreografii, pracowa-
ły nad pewnością siebie i świadomością 

Na muzycznej mapie Gminy Prusice od kilku tygodni działa nowy zespół mu-
zyczny - Zespół Mirkowianie z Borowa, ale nie tylko, gdyż członkowie zespołu 
są z terenu Gminy Prusice i innych zaprzyjaźnionych miejscowości. 

W dniu 2 marca 2022 roku Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza odwiedziły przed-
stawicielki zespołu: Kierownik Pani Mirosława Szymczyszyn oraz Pani Elżbieta Grzegor-
czyk. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy, planach zespołu i rozwoju muzycz-
nym. Wszystkim Członkom zespołu życzymy energii, kreatywności i doskonałego rozwoju 
muzycznego, a także realizacji marzeń i swoich pasji.

Zespół, który zgromadził najwięcej oczek 
na swoim koncie to FC Bidul, które swoje 
zmagania zakończył na I miejscu, doznając 
tylko 1 porażki, a 7 krotnie wychodząc zwy-
cięsko ze swoich potyczek piłkarskich. Pra-
ca całego zespołu przyniosła zamierzone 
efekty w postaci wygranej X Ligi Halowej, 
jak również w postaci indywidualnych na-
gród dla Najlepszego Bramkarza - Nikode-
ma Janickiego oraz Króla Strzelców - Hu-
berta Miary. 
FC Bidul występował w następującym skła-
dzie: Michał Gajdulewicz, Jakub Adamczyk, 

Hubert Miara, Krzysztof Grys, Norbert Put-
zan, Jakub Adfeldt, Nikodem Janicki, To-
masz Bąk, Oskar Pudłowski, Artur Bąk.
Drugą lokatę wywalczył zespół Meble Alek, 
który wprawdzie pokonał FC Bidul i co cie-
kawe nie zaznając gorzkiego smaku porażki 
stracił punkty 2 krotnie remisując i 6 krot-
nie zdobywając pełną pulę. Na słowa uzna-
nia zasługuje Krzysztof Wiktorowicz, który 
do ostatniego meczu z 28 bramkami pro-
wadził w indywidualnej klasyfikacji Króla 
Strzelców, lecz na ostatniej prostej musiał 
uznać wyższość zawodnika FC Bidul - Hu-
berta Miary, który w ostatnim ligowym spo-
tkaniu zdobył 13 bramek i to on z dorobkiem 
32 bramek zdobył tytuł Króla Strzelców.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników X Jubileuszowej Edycji Ligi Halowej o Puchar Burmistrza

Dzień Kobiet na wysokich obcasach, czyli warsztaty taneczne w Prusickim Centrum Fitness
Burmistrz Igor Bandrowicz spotkał się z przedstawicielami Zespołu Mirkowianie:  
Mirosławą Szymczyszyn i Elżbietą Grzegorczyk 

Burmistrz Igor Bandrowicz gratuluje Czesławowi 
Suchackiemu zajęcia najniższego podium przez 
drużynę Bresna Brzeźno

Najlepszym strzelcem został Hubert Miara

Prusicką halówkę wygrał FC Bidul

Meble Alek wystąpiły w następującym 
składzie: Wiktor Wiktorowicz, Krzysztof 
Wiktorowicz, Damian Walczak, Bartłomiej 
Walczak, Mateusz Olikiewicz, Szymon Soł-
tyński, Miłosz Muzyka, Kacper Sosonowski, 
Jan Lewek, Jan Przybylski, Sebastian Za-
górski, Dawid Konopka, Dawid Panyszak, 
Mateusz Małys.
Na najniższym stopniu podium uplasowa-
ła się Bresna Brzeźno, która jako jedyna 
drużyna przekroczyła barierę 100 bramek 
strzelonych w tej Edycji Ligi Halowej, wy-
grywając 6 krotnie oraz 2 krotnie schodząc 
z boiska w roli przegranych. 
Bresna Brzeźno wystąpiła w następującym 
składzie: Mateusz Chatys, Szymon Delczyk, 
Igor Gajewski, Jakub Pelwecki, Sebastian 
Saweczko, Hubert Gawłowski, Grzegorz 
Gawłowski, Józef Stangret, Tomasz Wa-
siak, Piotr Stadnik, Piotr Suchacki, Dawid 
Molski, Jakub Figura.
W X edycji poza zwycięskimi drużynami wy-
stąpili jeszcze: Błękitni Pawłów Trzebnicki, 
Ligowcy, Jumbo Jet, Dolpasz Skokowa Old-
boys, Big Ben oraz Majorka.

swojego ciała! Było zmysłowo, energicznie 
i kobieco! Warsztaty poprowadziły Klaudia 
i Ola Staszak, instruktorki z Wrocławia. 
Mamy nadzieję, że warsztaty na stałe wpi-
szą się w kalendarz Prusickiego Centrum 
Fitness, kolejne spotkanie na obcasach już 
10.04.2022 r.!
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P R U S I C E

Najszybsze były Anna Czerw,  
Ewelina Wieczorek oraz Ewelina Pęczkowska

5. NocNY BiEG PoLicZ się Z cukRZYcą

ChaRytatywNy spRawDziaN foRmy oRaz DekoRaCja 
NAjLEPsZYch ZAwodNików 9. EdYcji PRusicE BiEGAją 2021

30 stycznia 2022 roku w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbyło się nocne ściganie na prusickich trasach czyli 5. Nocny Bieg 
Policz się z cukrzycą.

W tym roku dla wszystkich uczestników 
zostały przygotowane pamiątkowe koszul-
ki, bardzo wysokiej jakości, a na mecie jak 
zwykle czekały piękne medale. Warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w wydarze-
niu było posiadanie latarki. Bieg udało się 
ukończyć 180 osobom. W rywalizacji naj-
lepszych uczestników najszybsi okazali się 
wśród Pań: Anna Czerw, Ewelina Wieczorek 
oraz Ewelina Pęczkowska, zaś wśród Pa-
nów: Andrzej Owczarek, Ireneusz Jarecki 
oraz Damian Skrzypek.

Charytatywny sprawdzian formy odbył się 22 stycznia 2022 roku i miał cha-
rakter biegu treningowego. Uczestnicy startowali razem na sygnał startera 
i biegli na wybrany wcześniej dystans 5 km lub 10 km. Trasa była oznaczona 
znakami poziomymi, gdzie nikt nie miał prawa zgubić się na trasie. Opłatą za 
udział była wpłata na cel charytatywny, gdzie prowadzona była zbiórka dla 
Bartusia. W tym dniu odbyła się również dekoracja najlepszych zawodników 
9. Edycji Prusice Biegają.

Charytatywny sprawdzian formy miał wymiar nie tylko 
biegowy, ale też charytatywny…zbierano na Bartusia

Najlepsze biegaczki w Gminie Prusice odebrały 
nagrody i statuetki z rąk Burmistrza Igora 

Bandrowicza i Dyrektor GOKiS Joanny Srogi

Wśród najlepszych biegaczy znalazł się Prezes 
Athletics Team Przemysław Burchacki

Najlepsze biegaczki Powiatu Trzebnickiego

Bezkonkurencyjny w 9. Edycji Prusice Biegają okazał 
się Tomasz Kozłowicz, który odbiera statuetkę z rąk 

Burmistrza Igora Bandrowicza

Najlepszą drużyną okazała się drużyna  
DTR BIEGA / MARIO TEAM

Biegaczom na styczniowym biegu nie przeszkadzał nawet śnieg, gdyż wielu stanęło na starcie

Minęło 9 lat od kiedy nieprzerwanie uczest-
nicy z całego kraju przyjeżdżają do Prusic  
i rywalizują w ramach Prusice Biegają – czy-
li całorocznego cyklu biegów na 5 km. Pan-
demia Covid – 19 spowodowała, że cykl bie-
gów, 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 sklasyfikowa-
nych uczestników i wyższy poziom sporto-
wy całego wydarzenia! Aby zostać ujętym  
w klasyfikacji generalnej konieczne było za-
liczenie 3 z 4 etapów. 
W 2021 roku uczestnicy kompletowali me-
dal, który składał się z podstawy w kształ-
cie mapy Prusic, w którą wchodziły trzy 
charakterystyczne wieże znajdujące się  
w mieście. Skompletowany medal zrobił 
spore wrażenie wśród uczestników, któ-
rzy aż nie mogli się doczekać aż zdobędą 
wszystkie części.
Prusice Biegają to również mocna ry-
walizacja na trasie. Jest wiele kategorii,  
w których uczestnicy ze sobą rywalizu-
ją. W 2021 roku bezkonkurencyjni okazali 
się Tomasz Kozłowicz i Anna Czerw, de-

klasując 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

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 Gmi-
nie 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

Natomiast w kategorii najlepszych biega-
czy w Powiecie Trzebnickim okazali się:

Kobiety:
1. CZERW ANNA
2. WIECZOREK EWELINA
3. ZAJĄC-SOBCZAK MARTA
 
Mężczyźni:
1. KOZŁOWICZ TOMASZ
2. ŚLĘZAK PIOTR
3. WIELGUS ARKADIUSZ 

W kategorii drużynowej w całej edycji naj-
lepszą drużyną okazała się drużyna DTR 
BIEGA / MARIO TEAM, 2. Miejsce zajął  
ATHLETICS TEAM PRUSICE, a najniższe po-
dium należy do FIRE TEAM

- W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w organizacje 
wydarzeń biegowych na terenie Gminy Pru-
sice, w tym Prusice Biegają. Za organizację 
całego cyklu odpowiedzialny był Prezes 
Athletics Team Prusice Przemysław Bur-
chacki – zaznacza Burmistrz Igor Bandro-
wicz, dodając: - Głównym organizatorem 
wydarzenia był KB Athletics Team Prusice 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Prusicach, Prusickim 
Centrum Fitness oraz Gminą Prusice. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem objąłem 
wspólnie z Grzegorzem Terebunem, Wice-
starostą Powiatu Trzebnickiego. Ogromne 
podziękowanie dla EuforiaBiegacza.pl. 
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Na starcie 1. Etapu 10 Jubileuszowej Edycji Prusice Biegają stanęło w sumie 141 osób

Wśród Pań najszybsza była Anna Czerw 

Najlepszy wśród Panów okazał się Jacek Lesiecki

Na trasie było można spotkać Burmistrza Gminy Prusice 
Igora Bandrowicza

10. juBiLEusZowE PRusicE BiEGAją 2022 – 1. ETAP

20 marca 2022 roku wystartował 1. Etap 10. Jubile-
uszowej edycji Prusice Biegają 2022, czyli cykl biegów 
na 5 km z klasyfikacją generalną. 
W tym roku dla wszystkich uczestników, którzy zali-
czą minimum 4 z 5 etapów czekają wspaniałe kurtki, 
renomowanej marki ATTIQ, dzięki której nie straszna 
będzie żadna pogoda. Medale w tym roku też będą 
wyjątkowo . duże! Na każdym biegu każdy zawodnik 
może liczyć na elektroniczny pomiar czasu oraz posi-
łek regeneracyjny, który zawsze jest dostosowany do 
warunków atmosferycznych na zewnątrz.
1 Etap już za nami, bieg ukończyło łącznie 141 osób,  
w tym 35 kobiet, gdzie najlepszą okazała się Anna 
Czerw i 106 mężczyzn, z których najlepszy był Jacek 
Lesiecki. Bieg odbył się w bardzo dobrych warunkach 
pogodowych, co przełożyło się na bardzo dobre wyni-
ki sportowe, gdzie poniżej 18 min na mecie zjawiło się 
aż 11 zawodników. 

NAJLEPSZA TRÓJKA – KOBIETY:
1. CZERW ANNA
2. WIECZOREK EWELINA
3. ZAJĄC-SOBCZAK MARTA

NAJLEPSZA TRÓJKA – PANOWIE:
1. LESIECKI JACEK
2. KOZŁOWICZ TOMASZ
3. WIELGUS ARKADIUSZ

Kolejne etapy już niebawem. Już dzisiaj zapraszamy  
w ostatnią niedzielę tj. 29 maja 2022 roku na 2. Etap 
10. Jubileuszowej Edycji Prusice Biegają.


