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Powstaje największy projekt
dotyczący turystyki aktywnej

w historii Powiatu Trzebnickiego
Na początku lipca rozpoczęły się prace nad budową Północnego Centrum Rowerowego
Dolnego Śląska, które połączy Wrocław z Doliną Baryczy przez trzy powiaty: trzebnicki, milicki
i wołowski. Jak zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Lider Projektu,
w ramach rozpoczętego pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie ich ponad
22 km na terenie Gminy Prusice, Żmigród, Wołów i Milicz. Partnerstwo pozyskało również
dofinansowanie na budowę kolejnych 28 km ścieżek rowerowych, więc do końca 2018 roku na
naszym terenie powstanie ponad 50 km tras do jeżdżenia na rowerze.
więcej str. 4-5

Ponad 200 przydomowych oczyszczalni
ścieków w Skokowej i Strupinie
Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał
umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa systemów
oczyszczania ścieków w Gminie
Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina” oraz otrzymał z rąk
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej
promesę na realizację tej inwestycji.
Gmina Prusice na to zadanie pozyskała dofinansowanie w kwocie
1 782 843,00 zł.

więcej str. 3

Prusice Gminą
Energetycznie Dodatnią

więcej str. 6

Nowe place zabaw
dla dzieci
w Gminie Prusice
więcej str. 8

Młodzież z Ukrainy
z wizytą
w Gminie Prusice
więcej str. 14

Owocna współpraca przynosi dobre efekty
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w swoich pomysłach i działaniach, zawsze
może liczyć na pomoc, wsparcie i poparcie Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Ryszarda Lecha.
więcej str. 20

SMAKI GminY PRUSICE

więcej str. 13

Piotrkowice
z Pucharem
Burmistrza
więcej str. 23

7. DNI PRUSIC W FOTOGRAFII
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Szanowni Państwo,

Ponad 200 przydomowych oczyszczalni

Burmistrz Miasta i 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.

ścieków w Skokowej i Strupinie

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz we wtorek 8 sierpnia 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa systemów oczyszczania
ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina” oraz otrzymał z rąk
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy
Mańkowskiej promesę na realizację tej inwestycji. Gmina Prusice na to zadanie pozyskała
dofinansowanie w kwocie 1 782 843,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, zaś ponad 200 gospodarstw domowych w Skokowej i Strupinie zyska przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

Kontakt z Burmistrzem:

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

Rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo
ważnym aspektem dla rozwoju naszej gminy.
Budowa sieci kanalizacyjnej na większości jej
obszaru jest nieopłacalna. Duże rozproszenie
budynków zwiększa długość sieci i koszty
eksploatacyjne. Są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie.

INFORMATOR

Od Redakcji...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!

URZĘDU MIASTA I GMINY W PRUSICACH

Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”.
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o pozyskaniu przez Gminę Prusice dofinansowania na budowę ponad
200 przydomowych oczyszczalni ścieków. Tematem, który nas
nie odstępuje na krok oczywiście jest Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska i budowa ścieżek rowerowych oraz dalsze
plany w tym kierunku, a także działania zmierzające w kierunku
tego, aby Gmina Prusice stała się Gminą Dodatnią Energetycznie.
Na stronach aktualnego numeru będą mogli Państwo przeczytać
o budowie parkingów przy stacji PKP w Skokowej, a także o przebudowanych drogach oraz inwestycjach dla najmłodszych, jak
place zabaw w Wilkowej, Pawłowie Trzebnickim czy też Akademia
Przedszkolaka w Prusicach.
Miesiące wakacyjne to również czas wielu wydarzeń kulturalnych,
sportowych, a także Pikników Rodzinnych. Zachęcamy do przeczytania materiału z wizyty młodzieży z Myrnogradu i Pokrowska
w naszej Gminie, a także do obejrzenia fotorelacji z Dni Prusic,
Qlturalne Prusice inspirują, Pikniki Rodzinne, 1. Megamaraton
Indoor Cycling, a także Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice Igora Bandrowicza oraz 1. Wyprawa na dwóch kółkach.
Ciekawostkami tego numeru będą materiały o rozstrzygnięciu
konkursu literackiego na legendę o prusickim zegarze miejskim,
a także o katalogu Smaki Gminy Prusice.
Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy
z Państwa znajdzie coś dla siebie.

Życzymy miłej lektury!
Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia Prusice24.
Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach
prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.
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REFERAT INWESTYCJI,
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Wiktor Lubieniecki wew. 43; w.lubieniecki@prusice.pl

URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE
Rynek 1, 55-110 Prusice
tel. 71 312 62 24 • fax: 71 312 62 29,
email: prusice@prusice.pl
SEKRETARZ MIASTA I GMINY PRUSICE
Grzegorz Terebun tel. wew. 65, g.terebun@prusice.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY
• SEKRETARIAT
Danuta Seredyńska wew. 60; prusice@prusice.pl
Klaudia Tarnowska wew. 61; prusice@prusice.pl
• BIURO RADY
Maria Zientarska wew. 55; m.zientarska@prusice.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
Dorota Karkosz wew.58; d.karkosz@prusice.pl
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Hubert Olszewski wew. 39; h.olszewski@prusice.pl
Dorota Karkosz wew. 56; d.karkosz@prusice.pl
Agata Chuchrak wew. 56; a.chuchrak@prusice.pl
SKARBNIK MIASTA I GMINY PRUSICE
Magdalena Żyża wew. 45; m.zyza@prusice.pl
REFERAT BUDŻETU I OPŁAT LOKALNYCH
Barbara Piotrowska wew. 44; b.piotrowska@prusice.pl
Agnieszka Książek wew. 53; a.ksiazek@prusice.pl
Aleksandra Kiepul wew. 53; a.kiepul@prusice.pl
Natalia Wlazło wew. 53; n.wlazlo@prusice.pl
Patrycja Szustak wew. 44; p.szustak@prusice.pl
• PODATKI
Barbara Kowalczyk wew. 72; b.kowalczyk@prusice.pl
Paulina Popowicz wew. 88; p.wojtyra@prusice.pl
Iwona Sowa wew. 71; i.sowa@prusice.pl
OŚWIATA
Barbara Krzyżak wew. 43; b.krzyzak@prusice.pl
Alicja Hady wew. 51; a.hady@prusice.pl
Anna Radota wew. 51; a.radota@prusice.pl

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Mirosław Janicki wew. 52; m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota wew. 52, m.slota@prusice.pl
• GOSPODARKA KOMUNALNO-MIESZKANIOWA
Krystyna Lis wew. 50; k.lis@prusice.pl
• BUDOWNICTWO I INWESTYCJE
Jacek Jaskuła wew. 87; j.jaskula@prusice.pl
Sebastian Trojan wew. 37; s.trojan@prusice.pl
• ROLNICTWO I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Adela Socha wew. 42; a.socha@prusice.pl
• OCHRONA ŚRODOWISKA
Bernadeta Biniek wew. 54; b.biniek@prusice.pl
Anna Cieśla wew. 54; a.ciesla@prusice.pl
Mateusz Wojda wew. 54; m.wojda@prusice.pl

– Właśnie dla takich terenów najlepszymi rozwiązaniami są przydomowe oczyszczalnie
ścieków. W miejscowościach poza aglomeracją
prusicką dotychczas najczęściej stosowanym
rozwiązaniem są kosztowne w eksploatacji
i najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba – opowiada Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: – Dlatego zachęcałem mieszkańców
miejscowości leżących poza terenem aglomeracji prusickiej do wzięcia udziału w projekcie
dotyczącym dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Chęć wzięcia
udziału zadeklarowało wiele gospodarstw domowych. Cieszy nas tak duże zainteresowanie.
Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej
mieszkańców naszej gminy.
Projekt Gminy Prusice wśród 29 dofinansowanych wniosków
Samorząd prusicki w odpowiedzi na konkurs
organizowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020 złożył pięć wniosków o dofinansowanie, w tym projekty na budowę
400 przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz na budowę oczyszczalni ścieków w Zakrzewie, w Brzeźnie i w Chodlewku.
Wśród 29 wniosków, który po weryfikacji został zakwalifikowany ostatecznie do dofinansowania i otrzymał największą ilość punktów
na postawie kryteriów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi znalazł
się tylko projekt dotyczący przydomowych
oczyszczalni w Skokowej i Strupinie.
Gmina Prusice znalazła się w gronie 22 gmin
i 7 spółek wodociągowych, które otrzymają
dofinansowanie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pozyskane dofinansowanie to 1 782 843,00 zł.
– Oczywiście, jak tylko pojawią się kolejne
środki na tego typu działania Gmina ponownie złoży wniosek, aby pozyskać środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w pozostałych miejscowościach Gminy Prusice
oraz oczyszczalni ścieków – podkreśla włodarz
Gminy.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowywana z budżetu

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej promesę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

alizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
dofinansowuje także ze środków budżetu
Gminy budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody.
Z zasadami dofinansowania można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem: www.bip.prusice.pl w zakładce
Moja sprawa – Ochrona Środowiska (http://
bip.prusice.pl/Article/get/id,21121.html).

Dodatkowo mieszkańców Gminy Prusice informujemy, że Gmina Prusice w związku z re-

Dorota Leń
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Na zadanie pozyskano dofinansowanie
w kwocie 1 782 843,00 zł
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Agnieszka Pawlaczek wew. 38; a.pawlaczek@prusice.pl
Daniela Bacańska wew. 38; d.bacanska@prusice.pl
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Paweł Grzyb wew.77; p.grzyb@prusice.pl
Bartosz Kurzepa wew. 77; b.kurzepa@prusice.pl
PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Maksymilian Szary wew. 38; m.szary@prusice.pl
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Klaudia Tarnowska wew. 78; k.tarnowska@prusice.pl

Gmina Prusice z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Skokowej i w Strupinie znalazła się wśród 22 gmin i 7 spółek wodociągowych,
które otrzymają dofinansowanie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ponad 200 gospodarstw domowych w Skokowej i Strupinie
zyska przydomowe oczyszczalnie ścieków
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Powstaje największy projekt
dotyczący turystyki aktywnej

w historii Powiatu Trzebnickiego
Na początku lipca rozpoczęły się prace nad budową Północnego Centrum Rowerowego
Dolnego Śląska, które połączy Wrocław z Doliną Baryczy przez trzy powiaty: trzebnicki,
milicki i wołowski. Jak zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Lider
Projektu, w ramach rozpoczętego pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie ich ponad 22 km na terenie Gminy Prusice, Żmigród, Wołów i Milicz. Partnerstwo pozyskało również dofinansowanie na budowę kolejnych 28 km ścieżek rowerowych, więc
do końca 2018 roku na naszym terenie powstanie ponad 50 km tras do jeżdżenia na rowerze.
Gmina Prusice jako Lider Projektu najdłuższej ścieżki rowerowej na Dolnym Śląsku
w partnerstwie z Gminą Żmigród, Milicz, Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Trzebnica realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska”,
które jest ściśle związane z budową najdłuższej Autostrady Rowerowej liczącej ponad
150 km ścieżek rowerowych.
– Nowa ścieżka połączy się z już istniejącą
ścieżką rowerową przebiegającą wzdłuż drogi
nr 5 na wysokości miejscowości Machnice. W
okolicach miejscowości Będkowo zostanie skierowana do Trzebnicy, a następnie przez Nowy
Dwór skieruje się na teren gminy Prusice, gdzie
będzie przebiegać przez miejscowości Pawłów
Trzebnicki i Wszemirów do stolicy naszej gminy – samego Miasta Prusice – opowiada Lider
Projektu, Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:
– Tu nastąpi rozgałęzienie w kierunku Skokowej – obejmujące Krościnę Wielką, Piotrkowice,
Skokowa, Brzeźno, Wilkowa Strupina, a także
Górowo z odnogą w kierunku Gminy Wołów
oraz Kopaszyn i Świerzów idące do Obornik
Śląskich. Druga część przebiegnie przez Pietrowice Małe i Ligotkę, w kierunku Żmigrodu, a
następnie do Milicza, gdzie połączy się z istniejącą już ścieżką rowerową.

Na początku lipca rozpoczęły się prace
budowlane na trasie ścieżek rowerowych
w Gminie Prusice, Żmigród i Milicz, natomiast
w najbliższych dniach rozpoczną się również
na terenie Gminy Wołów.
– Nadszedł długo oczekiwany moment dla
wielbicieli dwóch kółek, a także lubiących aktywny tryb życia – zaznacza włodarz Gminy
Prusice – Udało nam się wyłonić Wykonawców, rozstrzygnąć przetarg na budowę I etapu
Północnego Centrum Rowerowego Dolnego
Śląska, podpisać umowy i rozpocząć prace budowlane. Jeszcze w tym roku powstaną ścieżki
rowerowe w Gminie Prusice, Żmigród i Milicz,
zaś na początku przyszłego roku po nowych
ścieżka rowerowych będą jeździć Mieszkańcy
Gminy Wołów.



ce – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej
Wołów – Lubiąż.
Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając
rowerzystom dostęp do dróg publicznych,
miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu
presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach Gminy Prusice, Żmigród i Wołów.

Docelowo ponad 150 km nowych tras rowerowych
Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska zostanie powiększone również o sieć
ścieżek rowerowych planowanych do wybudowania w Gminie Krośnice i Cieszków.
Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą na placu budowy
Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska rozmawiają o budowie dalszych ścieżek rowerowych

Wykonawcą inwestycji w Miliczu na odcinku Sułów-Gruszeczka zostało Konsorcjum
Ćwik z Wińska, za kwotę 692 883, 70 zł. Natomiast ścieżki rowerowe w Gminie Prusice za
4 719 510,00 zł i w Gminie Żmigród za
4 186 920,00 zł wybuduje firma Pro-Tra Building z Wrocławia. Trasy rowerowe w Gminie
Wołów zostaną wybudowane przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Piotronowice za kwotę 3 075 171,44 zł.
W ramach pierwszego etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego
Śląska powstanie 22,27 km wybudowanych
dróg dla rowerów, w tym w Gminie Wołów
na trasie Wołów – Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (do granicy
z Gminą Żmigród), a następnie przez Przedkowice – Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.
Na terenie Gminy Prusice w ramach pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych
powstanie ich 6,5 km. Na fragmencie ścieżki rowerowej od Wszemirowa powstaną
również miejsca postojowe, a także miejsca
odpoczynku. Docelowo na terenie Gminy
Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowerowych.
Umowa na I etap budowy ścieżek rowerowych podpisana

Marszałek Cezary Przybylski osobiście nadzoruje budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Prusice

AKTUALNOŚCI

Całkowita wartość budowy II etapu to
9,5 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie dla partnerstwa w wysokości 85% to
kwota 8 075 000,01 zł. Natomiast kwota
przypadająca na Gminę Prusice to 2,1 mln
zł, z czego otrzymane dofinansowanie to
1 785 000,00 zł.

Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki i trzebnicki,
a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej
nr 311 obsługującej ruch na relacji WołówMalczyce przez Lubiąż, przebiegających
przez powiat wołowski.
Ponad 22 km ścieżek rowerowych już się
buduje
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Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 31 lipca 2017 roku
podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinan-

sowanie na realizację projektu „Budowa dróg
rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”, na który Gmina Prusice
jako Lider Projektu Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska wspólnie z Gminą
Wołów, Żmigród i Milicz pozyskała ponad
6,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020. Docelowo kwota dofinansowania dla Partnerstwa wyniesie ponad
9 mln zł, a całkowita wartość zadania ponad
12 mln zł.
Ponad 28 km ścieżek rowerowych w II etapie budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska
W ramach drugiego etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska Gmina Prusice wspólnie z Gminą Wołów
i z Gminą Żmigród chce wybudować ok.
28,59 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
– W samej Gminie Prusice powstanie 6,7 km
ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej
nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej
nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez
S5 (nowy wiadukt) – do Jagoszyc – przez Jagoszyce – od Jagoszyc do Chodlewka i Borówka
– w Borówku przechodzi z drogi powiatowej
nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342
– do terenu zabudowanego Skokowa – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz dodając: – Na terenie Gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości
12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęci-

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 7 sierpnia 2017 roku
spotkał się z przedstawicielami samorządów
z terenu powiatu trzebnickiego, milickiego
i wołowskiego w sprawie kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych w ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska.
Podczas spotkania rozmawiano o budowie,
a w przypadku niektórych samorządów zaprojektowaniu dalszych tras rowerowych.
Jednak, to nie koniec, gdyż Partnerstwo jest
otwarte na poszerzenie grona samorządów
i kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych
z sąsiadujących powiatów: górowskiego,
średzkiego, oleśnickiego i wrocławskiego
oraz rawickiego.

Tak prezentuje się Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska

– Tak ogromne przedsięwzięcie jakim jest Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska to
odpowiedź na potrzeby mieszkańców – i to nie
tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim – turystów z całej Polski zwiedzających
Dolny Śląsk, którzy będą mogli uprawiać turystykę rowerową. Pierwsze trasy będą oddane
już we wrześniu tego roku. – podkreśla Burmistrz Bandrowicz.
Dorota Leń

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą
oraz Burmistrzem Żmigrodu Robertem Lewandowskim podpisał umowę partnerską na realizację projektu
„Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”.

Samorządowcy podczas spotkania w Multitece w Prusicach rozmawiali o budowie, a w przypadku
niektórych samorządów zaprojektowaniu dalszych tras rowerowych

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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Do końca 2018 roku przy stacji kolejowej w Skokowej powstanie nowoczesny, komfortowy i bezpieczny parking wraz z miejscami postojowymi dla rowerów i motocykli, a to
wszystko dzięki pozyskanemu przez samorząd prusicki dofinansowaniu w wysokości
928 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim we wtorek 18 lipca 2017 roku
podpisali w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach umowę o dofinansowanie na realizację
projektu „Park&Ride Skokowa”

powietrza oraz podniesienie niezależności
energetycznej w Gminie Prusice było złożenie wniosków o dofinansowanie na dwa
zadania: montaż instalacji fotowoltaicznej
na budynkach użyteczności publicznej oraz
budowę farmy fotowoltaicznej we Wszemirowie.
– Dzięki dobremu i odpowiednio szybkiemu
przygotowaniu się do projektów Gmina Prusice
wyprzedziła wszystkie samorządy i pozyskała
na budowę farmy oraz montaż paneli na czterech świetlicach wiejskich i trzech budynkach
użyteczności publicznej blisko 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
– zaznacza włodarz Gminy Prusice.
Panele fotowoltaiczne na dachach są już
instalowane

Fotowoltaika to dziedzina nauki, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego
na energię elektryczną, a paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną
nie należy mylić z kolektorami solarnymi służącymi do ogrzewania wody.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie
instalacji słonecznych do produkcji energii
elektrycznej Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz w dniu 3 lipca 2017 roku podpisał umowę z firmą EKOSOLAR z Namysłowa.

Pierwszym działaniem mającym już bardzo realnie wpłynąć na poprawę jakości

Pierwsze panele fotowoltaiczne zostały już
zamontowane na dachu Zespołu Szkół w Pru-



Park&Ride powstanie w Skokowej

Do połowy września 2017 roku na dachach siedmiu budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Prusice zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym z energii odnawialnej będzie można korzystać przez całą dobę. Jest to jedno z wielu intensywnie
prowadzonych działań przez samorząd prusicki od 2015 roku na rzecz poprawy jakości
powietrza oraz niezależności energetycznej.
– Gmina Prusice chce stać się niezależną energetycznie. Stawiamy sobie ambitny plan aby
do końca 2020 roku całkowita energia, którą zużywamy na potrzeby gminy pochodziła
z odnawialnych źródeł energii. Chcemy być
gminą energetycznie dodatnią i takie właśnie
hasło będziemy wdrażać w najbliższych latach
– opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz, kontynuując: – Prace rozpoczęto od stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice – dokumentu, który
zanalizuje możliwości pozyskiwania energii
w naszej gminie z odnawialnych źródeł energii
oraz umożliwi aplikowanie o środki zewnętrze
w tej właśnie dziedzinie. Analiza przeprowadzona podczas tworzenia planu wykazała
fotowoltaikę, jako najważniejszy czynnik mogący ograniczyć emisję CO2 na terenie naszej
Gminy.
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Panele fotowoltaiczne na siedmiu dachach budynków użyteczności publicznej montuje firma EKOSOLAR z Namysłowa,
za kwotę ponad 1,2 mln zł

sicach, a już nie długo będą znajdować się na
wszystkich siedmiu budynkach użyteczności
publicznej, w tym na świetlicach wiejskich
w Zakrzewie, Piotrkowicach, Brzeźnie i Górowej, a także na dachach Orlika w Pawłowie
Trzebnickim oraz na nowo wybudowanej siedzibie Związku Gmin Bychowo przy ul. Kolejowej w Prusicach.
Powstałe instalacje pozwolą na produkcję
135,98 kilowatów, co w znacznym stopniu
wpłynie na niezależność energetyczną tych
budynków oraz ograniczy koszty związane

Prusice stają się Gminą

Energetycznie Dodatnią

z wydatkami na energię elektryczną Gminy
Prusice.
Instalacje zostaną wyposażone w akumulatory energii, dzięki czemu z energii odnawialnej będzie można korzystać przez całą dobę
i zaczną pracować na początku września.

W ramach zadania zostanie również wykonana odpowiednia infrastruktura towarzysząca,
w postaci zieleni oraz tablic informacyjnych
z wiadomościami edukacyjnymi, co doda
temu terenowi dodatkowych walorów estetycznych.

Nowe miejsca parkingowe dla podróżujących

– Park&Ride w Skokowej to inwestycja, która
ucieszy każdego mieszkańca naszej gminy.
Stacja kolejowa w Skokowej jest jedyną stacją PKP na terenie Gminy Prusice, ważne, aby
była miejscem przyjaznym dla podróżujących
– podkreśla Igor Bandrowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

Inwestycja ta obejmie zbudowanie 94 miejsc
parkingowych, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych oraz 4 wiat – 2 dla 40 rowerów
oraz 2 dla 20 motocykli, co pozwoli utworzyć
kolejne 60 miejsc postojowych. Ma powstać
również nowy przystanek autobusowy oraz
zostaną zmodernizowane istniejące dojazdy.

Samorząd prusicki otrzymał na realizację projektu „Park&Ride” Skokowa dofinansowanie

Na realizację tej inwestycji Gmina Prusice
otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014-2020
w wysokości 85 % wydatków. Wartość projektu wynosi 1 266 706,53 zł, w tym dofinansowanie 1 076 700,55 zł.

Gmina Prusice ma podpisaną również umowę na zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej we Wszemirowie. Jeszcze w tym
roku powinno być pozwolenie na budowę
tej inwestycji.

Na tę inwestycję samorząd prusicki pozyskał
również dofinansowanie ze środków RPO
WD 2014-2020 w wysokości 800 tys. zł.
W Gminie Prusice dzięki realizacji projektów fotowoltaicznych powstaną instalacje
produkujące energię elektryczną, zarówno
na potrzeby mieszkańców jak i magistratu,
a co za tym idzie powstałe oszczędności
dzięki tym projektom będzie można przeznaczyć na nowe inwestycje.
Natomiast Prusice staną się symbolem niezależności energetycznej na skalę województwa.
DL

Burmistrz Igor Bandrowicz i Marszałek Cezary Przybylski podpisali umowę o dofinansowanie na Park&Ride Skokowa.
W uroczystym spotkaniu wziął udział zaprzyjaźniony Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura

w wysokości 85% w kwocie 928 351,22 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020. Planowane koszty całkowite
projektu to ponad 1,1 mln zł. PKP Polskie
Linie Kolejowe SA wyraziły zgodę na tę
inwestycję oraz deklarują przekazanie
Gminie terenu na własność. Budowa parkingów w Skokowej ma zostać ukończona
w 2018 roku.
Dorota Leń

We Wszemirowie powstanie farma fotowoltaiczna

– Dzięki realizacji budowy farmy fotowoltaicznej powstanie instalacja o mocy około
0,5 MW będąca w stanie wyprodukować
430 MWh rocznie – podkreśla Burmistrz Igor
Bandrowicz: – Wytworzona na farmie energia
w znacznym stopniu zmniejszy wydatki Gminy
Prusice na energię elektryczną np. oświetlenie
uliczne.

Na dachu Zespołu Szkół w Prusicach zostały zamontowane już panele fotowoltaiczne, o czym Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
opowiada Radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Ryszardowi Lechowi

Gmina Prusice planuje uporządkować teren
wokół stacji kolejowej w Skokowej. Po jej
obu stronach powstanie parking „Park&Ride”,
na którym utworzone zostaną również
miejsca postojowe dla rowerów i motocykli
– „Bike&Ride”.

Do końca 2018 roku przy stacji PKP w Skokowej powstanie parking dla 94 samochodów
oraz wiaty dla 40 rowerów i 20 motocykli

Mieszkańcy zyskają nowoczesny, komfortowy i bezpieczny
parking wraz z miejscami postojowymi dla rowerów i motocykli

Projekt pt. „Park&Ride Skokowa” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Mieszkańcy Świerzowa mają przebudowaną drogę
Na początku lipca 2017 roku miał miejsce końcowy obiór przebudowanej drogi
w miejscowości Świerzów, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz. Inwestycję zrealizowała
Firma Dragados w ramach porozumienia
pomiędzy Gminą Prusice, Powiatem Trzebnickim, a Wykonawcą.
W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami oraz
zjazdami na drodze o długości 385 mb.
DL

Mieszkańcy Sołectwa Świerzów mają nową drogę

Burmistrz Igor Bandrowicz w imieniu swoim
i Mieszkańców Sołectwa Świerzów podziękował
Staroście Powiatu Trzebnickiego Waldemarowi Wysockiemu
za przebudowaną drogę w Świerzowie

Przebudowana droga w Świerzowie to efekt porozumienia między Gminą Prusice, Powiatem Trzebnickim,
a Firmą Dragados, o który poza władzami Gminy zabiegali również Radny Powiatu Trzebnickiego Sławomir Zarentowicz
oraz Radny Gminy Prusice Michał Syrnik i Sołtys Wsi Andrzej Syrnyk
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Dzieci z Wilkowej

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

W PRUSICACH

mają nowy plac zabaw

W budynku obecnego Zespołu Szkół w Prusicach zostanie utworzonych 40 nowych
miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku
3-6 lat, a to wszystko dzięki pozyskanemu
przez Gminę Prusice dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 wspólnie z Partnerami – Gminą
Wołów i Firmą Syntea S.A. na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sołtysem Sołectwa Wilkowa Wiesławem Gryzem, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
Pawłem Grzybem oraz Radnym Powiatu Trzebnickiego Sławomirem Zarentowiczem,
a także dziećmi z Wilkowej w sobotę 29 lipca 2017 roku podczas Pikniku Rodzinnego
otworzył nowy plac zabaw dla najmłodszych. Dzieci zyskały miejsce zabaw, młodzież
i dorośli boisko do piłki siatkowej plażowej, a wszyscy mieszkańcy miejsce rekreacji.
Władze Gminy Prusice na czele z Burmistrzem
Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem stawiają na rozwój terenów wiejskich
nie tylko poprzez budowy i remonty dróg,
chodników czy remonty świetlic wiejskich,
ale także poprzez budowy i doposażenia placów zabaw dla najmłodszych.

Nowy, długo oczekiwany przez dzieci plac
zabaw powstał w Wilkowej przy świetlicy
wiejskiej. Został on wyposażony w bezpieczne urządzenia zabawowe, m.in.: huśtawkę
wahadłową podwójną, huśtawkę bocianie
gniazdo, huśtawkę wagową, zestaw frutti,
piramidę średnią, płotek elipso, bujak sprę-

– Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat do Akademii Przedszkolaka w Prusicach – zaznacza Bur-

W tym szczególnym dniu nie zabrakło oczywiście dzieci, dla których powstał plac zabaw

żynowy ryba oraz pociąg pędziwiatr – lokomotywa.
Dodatkowo na placu zabaw została zamontowana infrastruktura typu: ławki parkowe,
kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem oraz stojak na rowery. Natomiast na
terenie przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej
powstało boisko do piłki siatkowej plażowej,
które licznie jest wykorzystywane w godzinach popołudniowych i w weekendy przez
młodzież i dorosłych.

Uroczystego otwarcia placu zabaw w Wilkowej dokonali Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie
z Sołtysem Sołectwa Wilkowa Wiesławem Gryzem, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawłem Grzybem
oraz Radnym Powiatu Trzebnickiego Sławomirem Zarentowiczem

Dzieci w Wilkowej mają długo oczekiwany plac zabaw
wyposażony w bezpieczne urządzenia zabawowe

Nowy plac zabaw w Wilkowej wraz z boiskiem, infrastrukturą towarzyszącą i terenem
przy świetlicy wiejskiej stało się centrum
rekreacyjno-wypoczynkowym dla społeczności lokalnej, co pozwoli zwiększyć poziom
integracji społecznej.
DL

mistrz Igor Bandrowicz, dodając: – Wiemy, że
największym dobrem jest dobro dziecka. Pragniemy przygotować je do odnoszenia sukcesów
i radzenia sobie z trudnościami. Stworzymy
każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego
możliwości. Zrobimy wszystko, aby w każdym
dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi,
spostrzegawczość i wrażliwość. Pragniemy zapewnić swoim wychowankom wszechstronny
rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze
dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie
umiejętności dobrego funkcjonowania wśród
rówieśników.

– Celem projektu jest budowa placu zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych i utworzenie miejsca rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Pawłów Trzebnicki
– zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz.

Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał umowę o dofinansowanie
na budowę placu zabaw w Pawłowie Trzebnickim

Dzieci przyjęte w ramach projektu do Akademii Przedszkolaka, w pierwszym roku funk-

cjonowania nowopowstałych miejsc będą
uczestniczyły w zajęciach rozwijających,
takich jak: Świat cyfrowych zabaw, Dziecięcy aerobic z rytmiką i tańcem, Teatr małego
przedszkolaka z zabawami społeczno-emocjonalnymi, Dziecięce laboratorium: gry
– zabawy – łamigłówki – eksperymenty oraz
Zajęcia plastyczno-manualne.
Anna Radota

Projekt „Akademia Przedszkolaka” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej10 Edukacji, Działanie 10.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne

Grupa dzieci z terenu Gminy Prusice od 31 lipca do 4 sierpnia 2017 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej spędziła
wspaniały tydzień wakacji na warsztatach artystycznych,
które odbyły się w Krośnicach. Podczas zajęć młodzież doskonaliła swoje malarskie talenty, wykonywała wspaniałe
prace artystyczne i uczestniczyła w szeregu zajęć, spotkań
i przygotowanych wycieczek.

Przy placu zabaw powstało boisko do piłki siatkowej plażowej,
z którego chętnie korzystają mieszkańcy wsi

Grupa dzieci z Gminy Prusice pod opieką Pani Wandy Bandrowicz spędziła interesujące pięć dni na warsztatach artystycznych w Krośnicach

Dzieci z Pawłowa Trzebnickiego już za kilka tygodni będą mogły korzystać z nowego,
bezpiecznego placu zabaw przy Orliku, wyposażonego w urządzenia zabawowe, a to
wszystko dzięki owocnym staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza i pozyskanemu przez samorząd prusicki dofinansowaniu w wysokości 29 tys. zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku.
Przy kompleksie boisk sportowych „Orlik”
w Pawłowie Trzebnickim w najbliższych tygodniach powstanie plac zabaw dla dzieci
wyposażony w urządzenia zabawowe, m.in.:
huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę
bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, zestaw
frutti, piramidę średnią, płotek elipso, bujak
sprężynowy ryba, pociąg pędziwiatr – lokomotywa oraz karuzela młynek, a także w zabawki sezonowe typu domek chata z belek
do ogrodu, samochód dla księżniczek oraz
domek miejski. Dodatkowo teren zostanie
wyposażony w infrastrukturę towarzyszącą,
czyli ławki, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem.
DL

Pomieszczenia budynku Zespołu Szkół w Prusicach zostaną dostosowane dla dzieci, a także zostaną zakupione m.in. nowe komplety
zabawek, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne. Sale
zostaną wyposażone w nowe komplety mebli
(stoły, krzesła, szafki, pufy, leżaki).



Artystyczne wakacje
w Krośnicach

W Pawłowie Trzebnickim powstanie plac zabaw dla dzieci

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz we wtorek 8 sierpnia 2017 roku
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego podpisał umowę o dofinansowanie na realizacją projektu pn. „Budowa
placu zabaw w Pawłowie Trzebnickim”. Gmina Prusice otrzymała dotację w wysokości
29 000, 00 zł, zaś całkowita wartość zadania
planowanego do realizacji wynosi ponad
58 tys. zł.
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W Pawłowie Trzebnickim trwają już prace
związanez budową placu zabaw

Projekt pt. „Budowa placu zabaw w Pawłowie Trzebnickim” współfinansowany ze środków
Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

Podczas zajęć malarskich młodzież mogła się wykazać swoimi umiejętnościami

Młodzież podczas zajęć wykonała pracę artystyczną obrazującą ich Małą Ojczyznę, czyli Gminę Prusice
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Wilkowa i Kopaszyn walczą

o nagrody w konkursie

Piękna Wieś Dolnośląska

Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 2/2017 | Sierpień 2017 r.

Komisja konkursowa w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017” odwiedziła
w piątek 28 lipca teren Gminy Prusice,
a dokładniej Wilkową i Kopaszyn.
Samorząd prusicki w ramach konkursu
„Piękna Wieś Dolnośląska 2017” zgłosiło
Sołectwo Wilkowa w ramach kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”, gdzie podczas
wizyty komisji konkursowej pochwaliło się
swoimi działaniami, które jako Grupa Odnowy Wsi sumiennie realizuje. Jury miało
okazję zwiedzić wieś i podziwiać jej uroki
podczas przejazdu traktorem po miejscowości. Wśród ciekawych atrakcji, z którymi
członkowie komisji zmierzyli się było piło-

wanie drzewa oraz zasadzenie drzewka Odnowy Wsi.
Natomiast Sołectwo Kopaszyn zostało zgłoszone w ramach kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” projektem „Promocja
idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Kopaszyn”. Komisja mogła się w Kopaszynie zapoznać z działaniami grupy Odnowy Wsi, dziełami lokalnych rękodzielników
i lokalnymi produktami, a także uczestniczyć
w warsztatach kulinarnych i upiec własną
małą pizzę.
W wizytacji komisji konkursowej Urząd Miasta i Gminy w Prusicach reprezentował Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun.

W Sołectwie Wilkowa komisja konkursowa miała okazję piłować drzewo

Burmistrz przekazał

komputer dla policji

Na ręce Komendanta Powiatowej Policji w Trzebnicy Sławomira Gajewskiego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalistyki Romana Sadło Burmistrz Igor Bandrowicz przekazał w ramach dobrej współpracy komputer dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
Wartym podkreślenia jest fakt, że współpraca pomiędzy Gminą Prusice a Komendą Powiatową Policji w Trzebnicy od wielu lat układa się nienagannie.
– Wielokrotnie otrzymaliśmy wsparcie zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i przy okazji licznych imprez organizowanych na terenie Gminy Prusice – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz:
– Mam nadzieję na dalsze wspólne działania gminy oraz policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku, a także prowadzenie działań promocyjnych.
AP

Przekazanie komputera przez Burmistrza Igora Bandrowicza dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy

Wspólne robienie pizzy w Sołectwie Kopaszyn

Gmina Prusice

Liderem Bezpiecznej Pracy

Miło nam poinformować, że zarządzana przez Burmistrza Igora Bandrowicza Gmina Prusice jest Liderem Bezpiecznej Pracy, co potwierdza otrzymany Certyfikat przyznany przez IBM
– Instytut Badań Marki za: posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych,
szczególny nacisk na bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzenie działalności
bezwypadkowej w okresie ostatnich 3 lat.
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Konkurs na legendę o zegarze miejskim

rozstrzygniętY!

AKTUALNOŚCI
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Na terenie Gminy Prusice w okresie wakacyjnym można było zgłosić
się do tworzonej bazy Smaków Gminy Prusice, z której stworzono
folder promocyjny „Smaki Gminy Prusice” z najciekawszymi produktami pochodzącymi z terenu naszej Gminy.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszego regionu jest wielką
wartością, która tylko zauważona i wyeksponowana w planach rozwoju gminy na najbliższe lata zaprocentuje w przyszłość.

W okresie wakacyjnym z inicjatywy Burmistrza Igora Bandrowicza Mieszkańcy Gminy Prusice zostali zaproszeni do udziału w konkursie literackim „Napisz własną legendę prusicką o zegarze miejskim” . Do Urzędu Miasta i Gminy Prusice wpłynęły interesujące prace,
a jury konkursowe miało ciężkie zadanie.
Celem konkursu literackiego było zachęcenie
Mieszkańców naszej gminy do przypomnienia
sobie najciekawszych historii zapamiętanych,
zasłyszanych i stworzenie własnej nowej legendy, opartej na faktach z życia miasta i gminy.

kub Żupiński z Pietrowic Małych, Wyróżnienie – Klaudia Oświęcimska ze Świerzowa.

Produkty, które sami wytwarzają mieszkańcy, z którymi się utożsamiają, produkowane w sposób przyjazny dla środowiska to potencjalne smaki gminy. To właśnie je zebrano i sfotografowano
w terenie. Tworząc smaki gminy chcieliśmy stworzyć jednocześnie wizytówkę gminy.

Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za nadesłanie pracy.

Samo zaangażowanie mieszkańców w tworzenie czegoś niepowtarzalnego, ponadregionalnego daje szansę na rozwój małych przedsiębiorstw w naszym regionie.

Inspiracją miała być znajomość lokalnej tradycji,
rozwinięcie zainteresowań literackich oraz rozbudzenie indywidualnych zdolności twórczych
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

Konkurs na stworzenie legendy o zegarze miejskim jednocześnie dał początek nowej atrakcji
miasta, która rozbrzmiewa od kilku tygodni na
prusickim rynku. Zegar miejski pokazuje godziny, a co kwadrans słychać dźwięki.

Każdy kto chciał i dysponował czasem mógł napisać ciekawą opowieść o naszym mieście lub
gminie. W pracach można było oddać klimat
miasta oraz zagłębić się w świat wyobraźni, który miał przeplatać się z wątkami historii, teraźniejszości lub przyszłości Gminy Prusice.
Do konkursu zgłoszono cztery prace po dwie
w obu kategoriach wiekowych. Prace cechowały niebanalne opisy stworzonych historii, zwroty akcji i ciekawe zakończenia. Jury
konkursowe z ciekawością otwierało koperty
i czytało nadesłane prace. Jednogłośnie nagrodzono wszystkie nadesłane prace młodzieży
z terenu gminy.
Nagrody w kategorii do 15 lat zdobyli: I miejsce – Antoni Skrzypiec z Prusic, Wyróżnienie
– Natalia Wilk oraz Lena Kiepul ze Skokowej.
Zaś w kategorii powyżej 15 lat: I miejsce – Ja-

Jest to nowoczesny zabieg promocji prężnie
rozwijającej się gminy. Centralne miejsce miasta jakim jest rynek otrzymało tym samym
nowa wizytówkę.
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Smaczne bo polskie,

a jeszcze lepsze bo prusickie

Zebrano kilkanaście produktów spożywczych, które można w różnych
porach roku posmakować mieszkając i żyjąc, ale i odwiedzając czy
przejeżdżając przez gminne sołectwa.
Gwarantujemy, że te smaki na długo zostaną zapamiętane, a smakosze po nie wrócą jak tylko zapasy się skończą, czego im i wszystkim,
którzy się włączyli w projekt życzymy.
Zgłoszone prace konkursowe tuż przed rozstrzygnięciem konkursu

W niebanalny sposób Gmina Prusice tuż przed Dożynkami Gminnymi
podjęła się pokazać – jak zasmakować w gminie.
AP

Kolejnym etapem będzie skomponowanie
hejnału prusickiego i nagranie muzyki. Hejnał
uświetni najważniejsze święta państwowe, uroczystości rocznicowe oraz inne imprezy gminne. Mamy nadzieję, że z czasem hejnał będzie
atrakcją dla turystów i gości odwiedzających
naszą gminę.
Wszystkie legendy zostaną wyeksponowane
na wieży widokowej w Ratuszu. Zwycięskie legendy będą opowiadane turystom, gościom
odwiedzającym gminę. Zapraszamy do zapoznania się z legendami na stronie prusice.pl
AP

Jury konkursowe czytało z ciekawością wszystkie zgłoszone prace i długo obradowało nad werdyktem

Ostateczne ustalenia w sprawie pracy zegara pomiędzy Pracownikami UMiG
a firmą odpowiedzialną za montaż mechanizmu zegarowego

Zasmakuj się w Gminie Prusice!
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Prusice qlturalnie

zainspirowały

Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej „Multiteka” w Prusicach zamieniła się
w miejsce spotkań kulturalnych w ramach wydarzenia „Qlturalne Prusice inspirują”. Na przybyłych czekał wernisaż i wystawa prac Igora Marka, spotkanie autorskie z Krystyną Mirek
oraz koncert zespołu KAGYUMA.

Młodzież z Myrnogradu i Pokrowska na prusickim rynku

Kibicowanie podczas Biegu Trzech Wież

Wspaniałe wspomnienia po udanym pobycie
młodzieży z Myrnogradu i Pokrowska
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice Igora Bandrowicza z początkiem wakacji na terenie gminy gościła 30 osobowa
grupa młodzieży z Myrnogradu i Pokrowska
wraz ze swoimi opiekunami.
W ramach wymiany młodzież spędziła aktywny wypoczynek w najciekawszych miejscach
gminy i regionu. Uczestnicy byli oczarowani
naszą kulturą i społecznością, a mając okazję
uczestniczyć w wydarzeniach sportowo-kulturalnych zawiązali liczne kontakty z rówieśnikami.
Podczas obchodów Dni Prusic Burmistrz Igor
Bandrowicz wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
Pawłem Grzybem i Przewodniczącym Rady
Miasta i Gminy Prusice Zbigniewem Ziomkiem spotkał się z młodzieżą oraz ich opiekunami w sali kinowej Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego. Dla wszystkich przygotowano
miłe niespodzianki od Burmistrza. Młodzież
wraz z opiekunami przekazała upominki dla
Burmistrza, które zostały wyeksponowane
na terenie Urzędu.
Podczas spotkania zostały również przekazane okolicznościowe prezenty dla Oleksandra
Brykalova – Burmistrza Miasta Myrnogradu
oraz władz samorządowych z pozdrowieniami z Gminy Prusice.
Informacja o tej wizycie pojawiła się w Myrnohradska Gazeta Miejska „Rodzinne Miasto”. Artykuł został przesłany do Burmistrza.
Zachęcamy gorąco do zapoznania się z treścią artykułu.
AP

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas Dni Prusic spotkał się
z przybyłą młodzieżą i opiekunami

W Myrnohradska Gazeta Miejska „Rodzinne Miasto” czytamy:
Lato – czas odpoczynku, przyjacielskich
spotkań i oczywiście ciekawych podróży.
Zwłaszcza miło, gdy o całość zadbają odpowiedzialni dorośli a mądrej, wysportowanej
i kreatywnej młodzieży nie pozostaje nic
innego jak spakować gadżety, dobry humor
i wyruszyć w drogę do Prusic, partnerskiego
miasta Myrnogradu.
W dniach od 26 czerwca do 8 lipca 30-osobowa grupa młodzieży (24 z Myrnohradu
i 6 z Pokrowska) spędziła niezapomnianą
dekadę w jednym z europejskich krajów.
Pełne wrażeń i pozytywnych emocji dzieci
11 lipca spotkały się z przedstawicielami mediów i Władzami miasta Myrnohradu, które
zatroszczyły się o to, by lato dla tych dzieci
było niezapomniane.
Po raz kolejny można było przeżyć wszystkie niesamowite momenty wizyty oraz podzielić się emocjami i wrażeniami z wyjazdu
z przedstawicielami mediów podczas spotkania w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Myrnohrad. W spotkaniu wzięli udział dzieci, ich
rodzice oraz opiekunowie, którzy towarzy-

szyli grupie podczas wyjazdu. Wyjazd był możliwy dzięki podpisaniu partnerskich relacji między miastami Prusice i Myrnohrad we wrześniu
ubiegłego roku.
Jak podkreślił burmistrz Myrnohradu – Oleksandr Brykalov, wyjazd dzieci na wakacje to
pierwszy krok do umacniania wzajemnych
partnerskich relacji i współpracy między państwami, regionami, gminami, miastami w takim
formacie. Cieszy mnie, że formują się nie wyłącznie na oficjalnych, służbowych kontaktach
lecz w dużej mierze na osobistych, przyjacielskich relacjach.
– Dalece nie każde miasto w Ukrainie może się pochwalić współpracą partnerską z miastami z Unii
Europejskiej zwłaszcza takimi relacjami, które
wypracowane są na prawdziwej przyjaźni i głębokiej życzliwości – powiedział Aleksandr Brykalov.
– Bardzo jestem wdzięczny naszym przyjaciołom
z Polski za ten wspaniały prezent, który otrzymały
nasze dzieci, biorąc na siebie organizację i realizację całej wizyty bogatej w bardzo ciekawy program kulturalno-poznawczy.
Jak zaznaczył Oleksandr Ponomarenko – Sekretarz Rady Miejskiej Myrnohradu, współpraca
między Prusicami i Myrnohradem zaczęła się
jeszcze w 2014 roku, kiedy to podczas realizacji w Ukrainie jednego z projektów Agencji
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej miasto Myrnohrad uplasowało się w pierwszej dziesiątce,
co pozwoliło zaprezentować swoje atuty naszym polskim kolegom podczas wizyty studyjnej. Urzędnicy z Myrnohradu odwiedzili m in.
Gminę Prusice.
– Latem, podczas wizyty naszej delegacji na
Dniach Prusic zaprosiliśmy delegację z Prusic
do Myrnohradu i już wtedy osiągnęliśmy konsensus, doszliśmy do wniosku, że nasze relacje
mogą bardzo dobrze rokować na przyszłość
– dodaje Oleksander Ponomarenko.
Spośród wielu atrakcji, które zapewnili organizatorzy najbardziej dzieciom spodobał się
pobyt w Prusicach i dwudniowa wycieczka do
Wrocławia. Masa pozytywnych wrażeń i emocji dostarczyły dzieciom spływ kajakowy po
Dolinie Baryczy zorganizowany przy wsparciu

Burmistrza Milicza oraz konkurs zorganizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej, którego laureaci będą mogli
podczas tygodniowego pobytu ponownie
odwiedzić Wrocław wraz z rodzicami. Wśród
trójki szczęśliwców znalazły się rodzina
Angeliny Alekseenko – wielokrotna laureatka konkursów piosenkarskich, wychowanka
studium wokalnego „Talizman”. Angelina jest
przeszczęśliwa, że udało jej się zająć pierwsze miejsce i że „będzie mogła zobaczyć to
wspaniałe miasto jeszcze raz, tym razem
z rodzicami”.

Zgromadzeni w Multitece z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali opowieści Krystyny Mirek i historii o jej książce

Młodzież z Myrnogradu uczestniczyła w Qlturalnych Prusicach

Ukrainą w Polsce reprezentowali najlepsi
uczniowie, którzy zapracowali sobie prawo
na ten wyjazd ponadprzeciętnymi wynikami
w nauce, sztuce i sporcie w roku szkolnym
2016/17. Jak relacjonuje Natalia Pavlova
– metodystka Miejskiego Wydziału Oświaty,
dzieci były pod dużym wrażeniem gościnności, wysokiego poziomu organizacji ich
pobytu i nowoczesnego wyposażenia szkoły
w której mieszkali.

Pani Krystyna Mirek składała autografy w książkach swojego autorstwa

– Dzieci od razu się zaaklimatyzowały, początkowe bariery w komunikacji posiłkował język
gestów, który po kilku dniach komunikacji
z kolegami z Polski przestał już być potrzebny
– dodaje Natalia Pavlova.
Wszystkie wydatki związane z dziesięciodniowym pobytem dzieci pokryła polska
strona łącznie z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wszystkimi atrakcjami). Urząd Miasta Myrnograd sfinansował
dojazd grupy do Kijowa i z powrotem. Bardzo liczymy na przyjazd delegacji z Prusic
we wrześniu na Myrnohradzki Jarmark „Jesień – 2017”
Dzieci bardzo liczą na to, że w składzie delegacji znajdą się również ich nowi koledzy
z Polski – uczniowie szkoły w Prusicach.
Co ciekawe, wiele młodych ludzi po wizycie
w Polsce postawiło sobie za cel osiągnąć
taki poziom wiedzy, by móc w przyszłości
poważnie rozważyć możliwość podjęcia studiów wyższych we Wrocławiu. Uczestnice
wyjazdu podczas spotkania zaprezentowali multimedialną prezentację „dzienniczek
z podróży” w której zawarli w szczegółowe
relacje z wyjazdu.

Artysta Igor Marek przedstawiał swoje prace podczas indywidualnych rozmów z zainteresowanymi

Qlturalne rozmowy i podziwianie prac

Podczas spotkania przybyli mogli posłuchać o pracach
i dziełach wykonanych przez Igora Marka

Na scenie wystąpił zespół KAGYUMA

Podziękowania dla zespołu KAGYUMA
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Na stoisku „Stowarzyszenia 17 stawów” ze Świerzowa królowały potrawy,
gdzie główną postacią były ryby
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Stowarzyszenie „Trzech Alei” z Kopaszyna na swoim stoisku serwowało
pyszne rogaliki z konfiturami na ciepło

Dni Prusic 2017

Na stoisku Zespołu Ludowego Strupinianie oraz Stowarzyszenia „Strupinianie”
można było spróbować pysznych wypieków i specjałów z elementami różanymi

w fotografii

Na scenie gwiazdy rodzime, takie jak: zespoły ludowe „Trzy Dęby” z Borówka i „Strupinianie” oraz „Modlyszka”
i Ada Maksymowicz, a także gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Sarsa oraz Red Lips z Rudą, poza sceną wspaniała, gorąca atmosfera, zaś na stoiskach prezentacja produktów lokalnych, przygotowanych przez Stowarzyszenia Gminy Prusice i wystawców, tak w skrócie można podsumować 7. Dni Prusic.
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Występ Zespołu Ludowego „Trzy Dęby” z Borówka zachęcił obecnych
pod sceną do tańczenia

Na scenie wśród rodzimych gwiazd znalazł się Zespół Ludowy „Strupinianie”
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Przejażdżki na konikach były jedną z atrakcji dla milusińskich

Zmagania z siłą ciążenia dla najmłodszych

Pyszne kozie sery można było spróbować na stoisku u Honoraty

Koncert Modlyszki na prusickiej scenie

Ada Maksymowicz pokazała klasę i zachęciła publiczność do wspólnego śpiewania

Publiczność zgromadzona podczas koncertu pod sceną doskonale się bawiła

Burmistrz Igor Bandrowicz swoje wyróżnienie przyznał Serom Honoraty

Jury oceniając stoiska z pysznymi produktami miało ciężki orzech do zgryzienia

Nagrodę w kategorii reklama i promocja własnego Stowarzyszenia za zajęcie I miejsca Stowarzyszeniu „Strupinianie”
wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb

Wszystkie Stowarzyszenia i wystawcy podczas 7. Dni Prusic
zostali nagrodzeni nagrodami finansowymi

Burmistrz Igor Bandrowicz podczas Święta Miasta podziękował, tym, którzy wspierają Jego i Gminę Prusice w tak dynamicznym rozwoju – Tomaszowi Studennemu
z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Sławomirowi Zarentowiczowi,
Radnemu Powiatu Trzebnickiego

Gwiazda wieczoru Red Lips na czele z Rudą dała czadu na scenie

Kolorowy występ Sarsy

Sarsa chętnie rozdawała autografy i pozowała do pamiątkowych zdjęć

Fani gwiazdy wieczoru wytrwali mimo deszczowej aury
do późnych godzin nocnych
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Letnie popołudniowe spotkania integracyjne

mieszkańców w sołectwach

Przygotowania do wspólnej konkurencji w Goli

Atrakcją festynu w Borówku było przeciąganie starego ciągnika

Wspólne biesiadowanie w Budziczu na Biesiadzie Sernikowej

Burmistrz Igor Bandrowicz wraz z sołtysem Wiesławem Gryzem na pikniku w Wilkowej otworzyli plac zabaw,
długo oczekiwany przez najmłodszych Mieszkańców wsi

W wakacyjne weekendy na terenie sołectw odbyły się spotkania z zabawą, kulturą, sportem oraz licznymi degustacjami i konkursami. Te niezapomniane wydarzenia na stałe wpisały się w harmonogram imprez organizowanych w okresie letnim w sołectwach naszej
gminy. Spotkania mają na celu integrację mieszkańców, ale i pobudzenie lokalnej społeczności do działania na rzecz tych małych ojczyzn. To tutaj się żyje, mieszka, pracuje i bawi.
Sołtysi, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Prusice oraz wszyscy mieszkańcy przygotowywali poczęstunki w postaci domowych wypieków, grilla
i specjałów mięsnych, chleba ze smalcem,
kiszonych ogórków, ale i innych specjałów,
które można było posmakować uczestnicząc
w wydarzeniach.

wstęgę przecięli Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz, Sołtys Wsi Wiesław
Gryz, Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb oraz Radny
Powiatu Trzebnickiego Sławomir Zarentowicz.
W Goli odbyły się konkursy sprawnościowe
dla mieszkańców m.in. bieg farmera oraz rzut
beczką piwa, przy których wszyscy świetnie
się bawili.

Kolory, zapachy i smaki towarzyszyły każdej
godzinie przygotowywań i samej imprezie,
a każdy mógł znaleźć cóż dla siebie. Zarówno
najmłodsi, jak i nieco starsi mieli wyznaczone
swoje własne przestrzenie do zabawy.

W Borowie podczas Pikniku Sportowo-Rodzinnego próbowano najlepszych specjałów
z Borowika lub Borówki, które zachwyciły, zarówno pod względem estetycznym, jak i smakowym nawet jury konkursowe. Natomiast
w Budziczu uczestnicy kosztowali pysznych
serników, których kolorowe dekoracje prosiły o skosztowanie kawałka, a po ich ocenie,
spisanie przepisu. W Świerzowie miał miejsce smakowity konkurs kulinarny „Sposób na
Rybę” – „Ryba z niespodzianką”, który pokazał
jak można zasmakować w naszej gminie. Ciekawe konkursy i zaangażowanie mieszkańców pełne wspaniałej zabawy odbyły się na
pikniku rodzinnym w Chodlewku. Na Pikniku
Rodzinnym na skwerze leśnym w Skokowej
można było spróbować wyśmienite Skokowskie Ciasta z owocami leśnymi.

We wszystkich miejscowościach nie zabrakło
pomysłów na specjalne konkursy sołeckie,
wystawy, zwariowane sportowe rozgrywki,
korowody czy przejazdy zabytkowych maszyn rolniczych.
Stare sprzęty rolnicze bez skazy zaprezentowano m.in. na pikniku w Borówku, i okraszono koncertem jubileuszowym Zespołu „Trzy
Dęby” z okazji 35-lecia.
W Wilkowej w konkurencji cięcia drzewa lub
przeciągania liny nie zabrakło śmiałków w rywalizacji, a oficjalną cześć wypełniło otwarcie
placu zabaw dla najmłodszych. Uroczyście

Każde Sołectwo podczas swojej imprezy,
prześcigało się w jej organizacji, dokładając

Zwycięzcy po wręczeniu nagród w konkursie „Sposób na rybę” w Świerzowie

Skok w worku młodych mieszkanek Kopaszyna

do programu ciekawe atrakcje dla mieszkańców i zaproszonych na wydarzenie gości.
We wrześniu już dzisiaj zapraszają nas do
Krościny Wielkiej, Zakrzewa, Raszowic, Strupiny i Pawłowa Trzebnickiego.
Każda z imprez zakończyła się zwyczajowo
zabawą do białego rana, w której licznie
uczestniczyli mieszkańcy. Czasami tylko
pogoda płatała figle, ale mamy nadzieję,

że wspomnienia na długo zapadną w pamięci uczestnikom.
Już dzisiaj tworzone są nowe pomysły na
przyszłoroczne piknikowanie. Serdecznie
dziękujemy uczestnikom za przesympatyczną zabawę oraz dobrą atmosferę i z niecierpliwością czekamy na odsłonę wakacyjnej zabawy w przyszłym roku.
AP

Na pikniku w Borowie królowały potrawy z Borowika i Borówki

Jury w składzie: Paweł Grzyb – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, Katarzyna Jarczewska – Prezes Stowarzyszenia LGD
Kraina Wzgórz Trzebnickich, Agnieszka Pawlaczek i Marzanna Jurzysta – Ziętek oceniało ciasta według czterech kryteriów: oryginalność i kreatywność, walory smakowe, estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta, a także subiektywne odczucia członków komisji po degustacji
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Przejechali na dwóch kółkach

po Gminie Prusice

W sobotę 29 lipca 2017 roku członkowie Stowarzyszenia RoweLove Prusice, Mieszkańcy Gminy Prusice i nie tylko, a także wielbiciele aktywnego trybu życia wzięli udział
w „1. Wyprawie na dwóch kółkach po Gminie Prusice” zorganizowanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz nowo założone Stowarzyszenie RoweLove
Prusice.
Wyprawa rozpoczęła się o godzinie 9:00,
miejscem startu był Orlik w Prusicach. Docelowym punktem była świetlica w Zakrzewie, a tam na wszystkich czekał poczęstunek
w formie pieczonej kiełbaski oraz zimnych
napojów.
Uczestnicy rajdu pokonali trasę od Prusic
przez Krościnę Małą, Jagoszyce, Chodlewko,
z przystankiem na Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku, a następnie
przez Skokową, Piotrkowice dojechali pod
świetlice wiejską w Zakrzewie.

Burmistrz Igor Bandrowicz, Lider Projektu budowy ścieżek rowerowych i Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Ryszard Lech wspólnie uważają, że budowa ścieżek rowerowych będzie niewątpliwym sukcesem

Owocna współpraca przynosi dobre efekty
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w swoich pomysłach i działaniach,
zawsze może liczyć na pomoc, wsparcie
i poparcie Radnego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Ryszarda Lecha.

Lech, kontynuując: – Jako Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wspomagam go
w tym, jak mogę, bo wsparcie województwa
w tych unikatowych projektach jest niezbędne,
żeby osiągnąć wspólny sukces.

Bardzo kibicuję proekologicznemu, bardzo
ambitnemu planowi, aby do 2020 całkowita
energia, którą gmina Prusice zużywa na swoje potrzeby, pochodziła z odnawialnych źródeł
energii.

– Burmistrz Igor Bandrowicz ma wyjątkową
energię i dobre pomysły, które na trwałe odmienią oblicze Gminy Prusice i uczynią ją wyjątkową w skali kraju – podkreśla Ryszard

Takim sukcesem będzie niewątpliwie ścieżka
rowerowa z Milicza, gdzie mieszkam, poprzez
Żmigród i Prusice, które są Liderem tego projektu, aż do Wrocławia.

Remontowane były i będą remontowane,
w tym i przyszłym roku drogi wojewódzkie,
przebiegające przez teren Prusic.

A tak w ogóle łączy mnie z nim też piłkarska
pasja: Igor gra w Dolpaszu Skokowa, a ja jestem prezesem Baryczy Milicz. Te dwie drużyny zmierzą się w tym sezonie w A-klasie.
To na pewno będzie mecz przyjaźni, bo relacje pomiędzy Miliczem i Prusicami były i będą
bardzo dobre. Skokowej życzymy powrotu
do okręgówki, oczywiście zaraz po tym, jak
awans uzyska Barycz Milicz.

Dzięki optymalnej pogodzie, wszyscy uczestnicy pokonali trasę bez najmniejszego problemu. Osoby biorące udział w Wyprawie
otrzymały prezenty w postaci: odblask oraz
naklejki, a na nich logo stowarzyszenia.
Dodatkowo, każda osoba posiadająca coś
czerwonego, dostała od Stowarzyszenia
czerwone róże. Dla najmłodszych uczestników Wyprawy przewidziano atrakcje w formie malowanie twarzy, podarowano kolorowanki oraz piłki do gry w piłkę nożną.

Dorośli uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w quizie na spostrzegawczość. Pytania dotyczyły trasy jaką pokonali. Dla najbardziej spostrzegawczych czekały atrakcyjne
nagrody.
Członkowie Stowarzyszenia serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom Wyprawy za
wspaniałą zabawę oraz zapraszają na kolejne
wyjazdy organizowane przez Stowarzyszenie
RoweLove Prusice.
Uczestnicy 1 Wyprawy na dwóch kółkach

Serdecznie zapraszamy wszystkie
osoby prowadzące aktywny tryb życia
do spędzania go wspólnie ze
Stowarzyszeniem RoweLove Prusice.
Na wszystkich czeka szereg atrakcji,
oraz świetne wyprawy rowerowe
w doborowym towarzystwie.
Nie zabraknie również konkursów
wraz z nagrodami zorganizowanych
przez członków zarządu.
Czekamy na nowych członków.
Zapisz się już dzisiaj!!!

Podczas drogi do Zakrzewa

Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia tuż przed startem
1. Wyprawy na dwóch kółkach, oficjalnie w nowych
koszulkach stowarzyszenia

Wielki sukces Szymona
W naszej gminie przybywa coraz więcej
młodych talentów, jednym z nich jest
11-letni Szymon Stachurski ze Skokowej,
który w czerwcu zajął 3 miejsce w ogólnopolskich zawodach w golfie.

Członkowie stowarzyszenia wraz z sołtysem wsi Zakrzewo

Szymon swoją przygodę z golfem rozpoczął
5 lat temu, a obecnie realizuje projekt we
współpracy z Piotrem Świąckiewiczem, który jest absolwentem Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, będącym wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w golfie amatorskim.
Projekt „Gradi Junior Team” finansują rodzice, a całe przedsięwzięcie wsparł również
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

Wspólna wizytacja na placu budowy ścieżek rowerowych w Gminie Prusice potwierdza, że prace idą pełną parą

Na terenie Gminy Prusice są remontowane i przebudowywane drogi wojewódzkie oraz chodniki
dzięki dobrej współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, o czym świadczy jedna z inwestycji:
remont drogi wojewódzkiej nr 342 Strupina - Skokowa

Gry i zabawy podczas wyprawy

RoweLove cudeńka, na których uczestnicy rajdu dojechali do celu

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów,
mając nadzieję, że już wkrótce o Szymku
usłyszymy.
AP

Szymon Stachurski
laureat 3 miejsca w ogólnopolskich zawodach w golfie
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KS Piotrkowice
z Pucharem Burmistrza

9 drużyn sportowych, 12 meczy, 4 boiska sportowe, wiele strzelonych bramek i 1 Puchar Burmistrza dla drużyny z Piotrkowic… tak w skrócie można podsumować tegoroczną edycję Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora
Bandrowicza.

Rozgrzewka biegaczy przed 7. Biegiem Trzech Wież

Uczestnicy przygotowani do startu… START!

Na starcie stanęła rekordowa liczba biegaczy, bo aż 517

Sportowe, biegowe i smerfne

Dni Prusic

Po emocjonującej walce piłkarskiej w meczach eliminacyjnych i trzech meczach finałowych zwycięzcą Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora
Bandrowicza okazała się drużyna KS Piotrkowice, która w pierwszym meczu pokonała
Dolpasz Skokowę 1:0, zaś rywalizację ze Spartą Wszemirów zakończyła wynikiem 2:1.
Drugie miejsce przypadło drużynie LKS Dolpasz Skokowa, zaś trzecie miejsce dla drużyny
Sparta Wszemirów.

W meczu finałowym LKS Dolpasz Skokowa pokonał drużynę Spartę Wszemirów i tym samym zajął 2. Miejsce w całym Turnieju

Na Starcie 7. Biegu Trzech Wież w tym roku stanęła rekordowa liczba biegaczy, bo aż 517.
Wśród wydarzeń sportowych ochotnicy wzięli udział w VI Biegu na Wieżę Ratusza, gdzie do
pokonania mieli 142 schody, zaś najmłodsi brali udział w 2. Biegu Smerfa.

Nagrodę za zajęcie 2 miejsca Burmistrz Igor Bandrowicz wręczył drużynie LKS Dolpasz Skokowa

Wspólne zdjęcie Burmistrza Igora Bandrowicza tuż po biegu wraz z Przewodniczącym Rady Zbigniewem Ziomkiem
oraz najmłodszymi biegaczami

Podczas tegorocznych zmagań najniższe podium przypadło drużynie ze Wszemirowa

Wręczenie statuetek i nagród w Biegu Trzech Wież

Burmistrz Igor Bandrowicz wręcza Puchar Burmistrza najlepszym w tegorocznym Turnieju

Odważni pokonali 142 schody wbiegając na wieżę Ratusza w Prusicach

Za linią startu najmłodsi mieszkańcy i uczestnicy II Biegu Smerfa

Najlepsze Smerfy zostały nagrodzone

Nagroda dla najlepszego Klubu biegaczy,
którego zawodnicy startowali w prusickim biegu

Czek za zajęcie 1. Miejsca w Turnieju drużynie KS Piotrkowice
wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb

Zwycięska drużyna z Piotrkowic z Pucharem Burmistrza
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W 1. Prusice Indoor Cycling Megamaraton wzięło udział 60 odważnych uczestników

Kręcili na rowerze 4 godziny
Sala kinowa Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w niedzielę 2 lipca 2017 roku zamieniła się w wielką
salę ćwiczeniową z 60 rowerami, z 60 uczestnikami z różnych stron Polski, a także 4 godzinami dobrej zabawy z 4 wyjątkowymi instruktorami z wieloma łzami radości, litrami wylanego potu i litrami wypitej wody,
a to wszystko za sprawą 1. Prusice Indoor Cycling Megamaraton.

W gronie 4 wyjątkowych instruktorów znaleźli się instruktorzy Prusickiego Centrum Fitness: Małgorzata Słota, Tomasz Saladra i Adrian Kobusiński
Ponad 4 godziny uczestnicy maratonu kręcili intensywnie na rowerze,
co potwierdzają litry wylanego potu

Do Prusic zapaleńcy Indoor Cycling zjechali się
z różnych stron Polski

W zmaganiach podczas megamaratonu
uczestniczyli młodzi wiekiem i młodzi duchem

Na zakończenie maratonu wszyscy uczestnicy otrzymali od Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba pamiątkowe medale

Wśród uczestników Maratonu znalazła się spora grupa Mieszkańców Gminy Prusice
i aktywnych uczestników zajęć z IC w Prusickim Centrum Fitness

