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Jak powiedział Burmistrz Igor Bandrowicz – celem po-
wstania tej inwestycji jest, możliwość rozwoju usług 
świadczonych przez Związek Gmin Bychowo dla miesz-
kańców gmin członkowskich czyli także dla mieszkań-
ców Gminy Prusice. Świadczenie szerokich usług wyma-
ga profesjonalnego i przestronnego zaplecza, w którym 
będzie można m.in. stworzyć doskonałe miejsce pracy, 
park maszynowy, składować materiał.”

NOWA SIEDZIBA
ZWIĄZKU gmIN BychOWO
I ZAKłADU WODOcIĄgOWEgO

210 miejsce na 2478 gmin w Pol-
sce to wynik Gminy Prusice w Ran-
kingu Projektów Unijnych za lata 
2007–2013 opublikowanym pod 
koniec grudnia 2015 roku przez 
Serwis Samorządowy PAP stwo-
rzony na podstawie danych zgro-
madzonych w Krajowym Syste-
mie Informatycznym SIMIK 07-13 
prowadzonym przez Ministerstwo 
Rozwoju. Na terenie 10 tysięcznej 
gminy miejsko–wiejskiej zrealizo-
wano projekty w sumie za kwotę 
316 833 683, 23 zł.
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PONAD 316 mlN Zł
na projekty unijne realizowane 
NA TErENiE GmiNy PrusicE 
w lATAch 2007–2013!
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DZIęKUjEmy 
WSZyStKIm  
ZA śWIEtNĄ 
ZABAWę  
I hOjNE SErcA! 

Miło nam przekazać, że kwota zebrana podczas 
WOŚP w Prusicach to 16 000 zł!
Pieniądze zebrane podczas finału zostaną przeznaczone 
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
Seniorów. Tym razem graliśmy pod hasłem „Mierzymy 
Wysoko”.

mIKOłAj 
NA PrUSIcKIm ryNKU

Mikołajki i Jarmark Bożonarodzeniowy w Gminie Pru-
sice już za nami. 5 grudnia 2015 r przez prusicki rynek 
przewinęło się tysiące osób. Mikołaj rozdał dzieciom 
ponad 1,2 tys. paczek! Na straganach można było, za 
niewielkie pieniądze, kupić przeróżne świąteczne ozdo-
by, wyroby rękodzielnicze, spróbować pysznego ciasta.
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POZyWA POWIAt!
GMINA PRUSICE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Prusice, do-
tyczących poprawy stanu lokalnych dróg, a co za tym idzie polepszeniu 
warunków komunikacji tak samochodowej jak i pieszej oraz poprawy bez-
pieczeństwa na terenie gminy, Burmistrz Igor Bandrowicz podjął w 2014 r. 
decyzję o przejęciu zadania własnego Powiatu Trzebnickiego jakim był re-
mont drogi 1330D. Po ukończeniu prac, w październiku 2015 r., gdy w Sta-
rostwie Powiatowym w Trzebnicy urzędował już Starosta Waldemar Wyso-
cki z PiS, okazało się, że nowo wybrany Starosta nie ma zamiaru zapłacić 
Prusicom za wykonane zadanie!
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DZiENNy 
Dom oPiEki
Senior – Wigor
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W dniu 30 grudnia 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Prusickiego 
Dziennego Domu Pobytu “Senior-Wigor” mieszczącego się przy ul. Żmi-
grodzkiej 39. Gmina Prusice otrzymała, w związku z tym, List Gratulacyj-
ny od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym Władysław Kosiniak 
– Kamysz podkreślił „Jestem przekonany, że Państwa inicjatywa przyczyni 
się do poprawy dostępu usług adresowanych do Seniorów i równocześnie 
wpłynie na zwiększenie ich aktywności.”
W trakcie uroczystości, Kierownik GOPS Joanna Wiraszka, opowiedziała 
nam o początkach i dalszych planach związanych z nowo otwartym Do-
mem Opieki.

POWItANO hUcZNIE 
NOWy rOK 
NA ryNKU W PrUSIcAch!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w dniu 
31 grudnia o godz. 20.00 powitał gości 
przybyłych na Sylwestrową zabawę połą-
czoną z powitaniem Nowego 2016 Roku na 
Prusickim Rynku. O doskonałą atmosferę 
na parkiecie zatroszczył się zespól Dance 
Menu z Obornik Śl. więcej str. 16

oTwArTy!

więcej str. 7



ZADAj PytANIE BUrmIStrZOWI

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania
od Mieszkańców całej Gminy.

Jak sam informuje, będzie odpowiadał na nie
w możliwie szybkim czasie.

Odpowiedzi udzielane będą na pytania dotyczące kompetencji
Burmistrza i jego obowiązków służbowych.
Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.

Kontakt do Burmistrza :
tel. 71 312 62 24, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl, GG: 3207895

urząd miasta i Gminy w Prusicach
Prusice 55-110, Rynek 1, tel. 71 312 62 24, fax: 71 312 62 29, e-mail:prusice@prusice.pl

Burmistrz Igor Bandrowicz  tel. w.66  i.bandrowicz@prusice.pl
Sekretarz Grzegorz Terebun  tel. w. 65  g.terebun@prusice.pl
Skarbnik Teresa Czaniecka  tel. w.45  t.czaniecka@prusice.pl

księgowość:
Magdalena Żyża w.51 m.zyza@prusice.pl
Barbara piotrowska w.51 b.piotrowska@prusice.pl
natalia wlazło w.51 n.wlazlo@prusice.pl

Podatki:
agnieszka książek w.53 a.ksiazek@prusice.pl
Barbara kowalczyk w.72 b.kowalczyk@prusice.pl
iwona Sowa w.72 i.sowa@prusice.pl
aleksandra kiepul w.53 a.kiepul@prusice.pl

Zamówienia publiczne:
Dorota Muszczak w.82 d.muszczak@prusice.pl
kamil leśniak w.47 k.lesniak@prusice.pl
karolina Szachniewicz w.36 k.szachniewicz@prusice.pl

Gospodarka przestrzenna:
Mirosław janicki w.52 m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota w.52 m.slota@prusice.pl

Gospodarka komunalno – mieszkaniowa:
krystyna lis w.50 k.lis@prusice.pl

kadry:
Bożena Hrycak w.46 b.hrycak@prusice.pl

referat organizacyjny:
Biuro rady: Maria zientarska w.55  
m.zientarska@prusice.pl

sekretariat: w.61, 60; prusice@prusice.pl
kamila Borowiecka
Danuta Seredyńska

referat Funduszy Zewnętrznych:
Dorota leń w.86 d.len@prusice.pl
aleksandra Bąk w. 69 a.bak@prusice.pl

Nieruchomości
adela Socha w.42 a.socha@prusice.pl

urząd stanu cywilnego
alicja woźniak w.58 a.wozniak@prusice.pl

referat spraw obywatelskich
Dorota karkosz w.56 d.karkosz@prusice.pl

Budownictwo
Sebastian trojan w.37 s.trojan@prusice.pl

ochrona Środowiska
Mateusz wojda w.54 m.wojda@prusice.pl
anna Cieśla w.54 a.ciesla@prusice.pl

informatyk
paweł Grzyb p.grzyb@prusice.pl
Bartosz kurzepa b.kurzepa@prusice.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii i uzależnień lekowych
jolanta Guzik, 71 312 50 97, w.54 
profilaktyka@prusice.pl

Pełnomocnik ds. osób starszych  
i niepełnosprawnych
Maksymilian Szary, w.38 m.szary@prusice.pl

Punkt informacji Turystycznej
klaudia tarnowska w.61, 
k.tarnowska@prusice.pl

od redakcji …
Z wielką przyjemnością przekazujemy mieszkańcom Gminy Prusice, pierwszy 
w nowym 2016 roku, numer miesięcznika informacyjnego Prusice24. jego 
nieco odświeżona odsłona tym razem zawiera niemal tyle tematów lekkich  
i przyjemnych, jak i tych ważnych, a wręcz strategicznych dla rozwoju miasta  
i gminy Prusice.

Wydarzenia ostatniego miesiąca jakie zdominowały nasz Biuletyn to przypada-
jące w grudniu i styczniu Święta i mikołajki, Sylwester i powitanie nowego roku 
oraz ważne styczniowe wydarzenie jakim jest WoŚP, która w tym roku zagrała 
po raz 24! nie zabraknie też wydarzeń z oświatowego podwórka, czy atrakcji 
sportowych, z których słyną Prusice, jak biegi i prusicka piłka halowa. 

na czele stoją jednak inwestycje dzięki, którym Gmina Prusice staje się, coraz 
bardziej atrakcyjnym miejscem Powiatu trzebnickiego. Do gminnych inwesty-
cji i wydarzeń, którymi warto się pochwalić, należy choćby nowo otwarty Dom 
opieki dla Seniorów, czy powstający w zawrotnym tempie obiekt Związku Gmin 
Bychowo. 

STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
rynek 1, 55-110 prusice
tel. 71 312 62 24 wew.86
e-mail: prusice24@prusice.pl

Redaktor Naczelna: Dorota leń
nakład wydawnictwa: 4000 egz.

Poza tym, w tym numerze, możecie Państwo przeczytać o sprawie, która 
wywoływała wiele emocji w ostatnim czasie, a mianowicie o poczynaniach 
Starostwa, które doprowadziło Gminę do szukania sprawiedliwości w sądzie. 
Ponieważ nasz Biuletyn jest otwarty na ludzkie problemy, zamieszczamy tak-
że list od zatroskanego mieszkańca Powiatu trzebnickiego, który jest swoistą 
ripostą na wypowiedź Burmistrza trzebnicy zamieszczoną na gminnej stronie 
tego miasta.

a na deser informacje o wydarzeniach kulturalnych, imprezach, seansach ki-
nowych, wśród których dominuje oczywiście nieśmiertelna saga „Star Wars”. 
to wszystko i jeszcze wiele innych ciekawych informacji odkryjecie Państwo 
wewnątrz najnowszego, styczniowego wydania Prusice24.

Zapraszamy wszystkich czytelników do współtworzenia naszego miesięcznika. 
jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach pra-
sy lokalnej, prosimy o kontakt z redakcją pod adresem r.skiba@prusice.pl

Życzymy miłej lektury!
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nowa SieDziBa 
ZwiąZku GmiN Bychowo i ZAkŁADu woDociąGowEGo
Przejeżdżając przez Prusice zwraca uwagę szereg trwających inwestycji. Remonty nawierzchni, kana-
lizacji, nowo powstające budowle, czy też remonty starych budynków. Dziś chcemy zwrócić uwagę na 
powstający od podstaw budynek przy ul. Kolejowej. Jak się dowiedzieliśmy będzie to nowa siedziba 
Związku Gmin Bychowo i Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo (budynek administra-
cyjny z szerokim zapleczem socjalnym). Prace przy jego budowie ruszyły na przełomie października 
i listopada tego roku. Jak widzimy, po zaledwie trzech miesiącach pracy, postępy są zdumiewające  
i wielkimi krokami zbliżamy się do finału przedsięwzięcia. Budową obiektu zajmuje się lokalna firma 
KBUD z siedzibą w Prusicach, wyłoniona w przetargu publicznym. Być może nie da się jeszcze wyob-
razić, jak miejsce to będzie wyglądało w przyszłości dlatego też poniżej przedstawiamy wizualizację 
tego nowoczesnego obiektu. Natomiast o szczegóły inwestycji zapytaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy 
Prusice, Igora Bandrowicza.

Prusice24: Witam. Spotykamy się dziś przed 
nowo powstającym budynkiem Związku Gmin 
Bychowo. Panie Burmistrzu jaki był główny cel 
powstania tej inwestycji?

igor Bandrowicz: Celem powstania tej inwe-
stycji jest, możliwość rozwoju usług świadczo-
nych przez związek Gmin Bychowo dla miesz-
kańców gmin członkowskich czyli także dla 
mieszkańców Gminy prusice. Świadczenie sze-
rokich usług wymaga profesjonalnego i prze-
stronnego zaplecza, w którym będzie można 
m.in. stworzyć doskonałe miejsce pracy, park 
maszynowy, składować materiał. Brak tego za-
plecza ograniczał znacznie rozwój zakładu oraz 
uniemożliwiał usamodzielnienie się związku. 
Dotychczas lokale związku Gmin Bychowo 
dzierżawiono od Gminy prusice, płacąc czynsz, 
dzierżawę, ale i zajmując potrzebne gminie za-
plecze. w związku z tym zarząd związku, które-
go obecnie jestem przewodniczącym, przystał 
na moją propozycję, aby dofinansowując bu-
dowę siedziby związku, z budżetu gmin człon-
kowskich, pozwolić mu na uniezależnienie się  
i zejście z kosztów utrzymania nie swoich lokali. 
roczne koszty utrzymania i wynajmu lokali to 
kwota rzędu 50 tys. zł. i tak to trwa od 1994 r., 
a więc od początku powstania związku Gmin 
Bychowo. Cały czas związek musiał ponosić 
koszty amortyzacji, remontów, ogrzewania itp. 
natomiast po wybudowaniu budynku i prze-
niesieniu tam całego zaplecza, związkowi po-
zostanie do spłaty jedynie zaciągnięty kredyt. 
rocznie to ok. 30 tys. zł., a po dziesięciu latach 
pozostaną jedynie koszty obsługi obiektu.

Prusice 24: Jaki jest przewidywany całkowity 
koszt inwestycji i jakie są źródła jej finanso-
wania?

igor Bandrowicz: koszt całej inwestycji to 
1.630.000 zł, a finansowana jest z kilku źró-
deł. na podstawie zawartych porozumień, po  
100 tys. zł przekazują solidarnie członkowie 
związku Gmin Bychowo czyli gminy prusice, 
Żmigród, oborniki Śl., wołów i trzebnica.  
w sumie daje to kwotę 500 tys. zł. jednak,  
w związku z zawirowaniami politycznymi, jakie 
trwają od roku, wokół Starostwa powiatowego 
w trzebnicy i roli jaką spełnia w tych konfliktach 
Burmistrz trzebnicy Marek Długozima, Gmina 
trzebnica do tej pory nie podpisała porozumie-
nia. Mimo wysłanego ponaglenia, nie docze-
kaliśmy się odpowiedzi. nie zmienia to faktu,  
że miejscowości gminy trzebnica są zaopatry-

wane w wodę więc liczymy, że Burmistrz Długo-
zima zreflektuje swoje postępowanie i dopełni 
formalności. na szczęście, na ten moment nie 
ma to wpływu na realizację inwestycji. 
kolejnym źródłem jest niewielki, w stosunku do 
całej inwestycji, kredyt w wysokości 370 tys. zł. 
pozostała część prac, tj. ok. 800 tys. zł, jest finan-
sowana ze środków własnych związku Gmin 

Bychowo czyli z wypracowanych przez związek 
oszczędności pozyskanych z wykonywanych 
przez zakład usług dodatkowych. trzeba jasno 
podkreślić, że głównym źródłem finansowania 
tej inwestycji, nie są pieniądze z opłat za wodę.

Prusice24: Jak wizualnie ma wyglądać obiekt 
po zakończeniu prac, co będzie jego najwięk-
szą zaletą? 

igor Bandrowicz: Sam budynek zGB, jest zapla-
nowany jako budynek parterowy o powierzch-
ni ponad 200 metrów kwadratowych. Będzie 
ogrzewany odnawialnymi źródłami energii. 
zostanie także dostosowany do nowoczesnych 
wymogów jakie stawia się budynkom użytecz-
ności publicznej. Bedzie oczywiście przygoto-
wany do obsługi osób niepełnosprawnych. na 
terenie obiektu powstanie także sala konfe-
rencyjna z całym zapleczem multimedialnym  
i socjalnym, którą związek będzie mógł uży-
czać, wynajmować na szkolenia, konferencje, 
a tym samym zarabiać na utrzymanie obiektu. 
Czyli cały obiekt oprócz swego przeznaczenia 
jakim jest stworzenie nowoczesnego miejsca 
pracy, będzie pełnił także wiele innych funkcji. 
na pewno w znacznym stopniu  poprawi się ja-
kość obsługi klienta, która w obecnych warun-
kach jest wręcz niemożliwa.

Wizualizacja nowego obiektu ZGB

Burmistrz Igor Bandrowicz i Radna Powiatu Trzebnickiego Marzanna Jurzysta – Ziętek 
przy powstającym, nowoczesnym obiekcie Związku Gmin Bychowo i Zakładu Wodociągowego ZGB

Chcemy żeby zakład wodociągowy świadczą-
cy usługi dla mieszkańców na poziomie kilku-
dziesięciu tysięcy odbiorców, mógł się ciągle 
rozwijać i świadczyć tych usług o wiele więcej.  
aby wykonywać usługi do jakich zakład został 
powołany, musimy stworzyć odpowiednie za-
plecze, tak gospodarcze jak i magazynowe, 
montażowe, czy parkingowe z przeznaczeniem 
m.in. na garażowanie użytkowanych maszyn. 
Brak takiego zaplecza uniemożliwiał dalszy 
rozwój jednostki. w nowej siedzibie wszystko 
będzie w jednym miejscu.

Prusice24: Na kiedy przewidywany jest termin 
zakończenia prac budowlanych?

igor Bandrowicz: inwestycja rozpoczęła się na 
przełomie października i listopadzie tego roku. 
w umowie, koniec inwestycji i oddanie budyn-
ku do użytku, przewidywane jest na 31 sierpnia 
2016 r.  tak naprawdę, taka inwestycja, powin-
na powstać dużo wcześniej. nie wiem dlaczego 
o tym nie pomyślano, bowiem zapewniło by to 
systematyczny rozwój tej instytucji. Być może 
powodem było intensywna budowa sieci wo-
dociągowej w tamtych latach, co było wówczas 
najważniejszym zadaniem do zrealizowania.  
w każdym razie już najwyższy czas, aby istnie-
jący od lat związek uzbroić w narzędzie po-
trzebne do dalszego inwestowania w siebie, 
rozbudowy, dla rozwoju szerszych usług. Dzięki 
temu, po spłacie zaciągniętych zobowiązań, 
zGB zacznie zarabiać na siebie.

Prusice24: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ży-
czę dalszych sukcesów i wielu kolejnych, tra-
fionych inwestycji w Nowym 2016 Roku.

igor Bandrowicz: również dziękuję i życzę 
wszystkiego dobrego w nowym roku, całej re-
dakcji biuletynu prusice24 oraz mieszkańcom 
gminy prusice.

Tekst i foto: Renata Skiba

Listopad 2015 – po zaledwie miesiącu prac stanęła pierwsza kondygnacja budynku
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Serwis Samorządowy polskiej agencji praso-
wej na koniec grudnia 2015 roku opublikował 
na swojej stronie internetowej www.samorzad.
pap.pl ranking projektów unijnych dotyczący 
perspektywy finansowej w latach 2007–2013 na 
podstawie zgromadzonych danych w krajowym 
Systemie informatycznym SiMik 07-13 prowa- 
dzonym przez Ministerstwo rozwoju. zesta-
wienie zawiera dane dotyczące pozyskanych 
funduszy unijnych w ramach programów ope-
racyjnych: infrastruktura i Środowisko (poiiŚ), 
innowacyjna Gospodarka (poiG), kapitał ludz-
ki (pokl), pomoc techniczna (popt), a także  
w naszym przypadku regionalny program ope-
racyjny dla województwa Dolnośląskiego (rpo 
wD 2007-2013).
jak zastrzega Główny urząd Statystyczny to 
dane zawarte w krajowym Systemie informa-
cyjnym SiMik 07-13 odnoszą się do projektów 
realizowanych na terenie danej jednostki te-
rytorialnej, w naszym przypadku na terenie 
całej Gminy prusice, ale nie są to tylko projekty 
realizowane przez jednostkę samorządu tery-

210 miejsce na 2478 gmin w Polsce to wynik Gminy Prusice w rankingu Projektów unijnych za lata 2007 – 2013 opubliko-
wanym pod koniec grudnia 2015 roku przez serwis samorządowy PAP stworzony na podstawie danych zgromadzonych 
w krajowym systemie informatycznym simik 07-13 prowadzonym przez ministerstwo rozwoju. Na terenie 10 tysięcznej 
gminy miejsko – wiejskiej zrealizowano projekty w sumie za kwotę 316 833 683,23 zł. Tak wysoki wynik to efekt ciężkiej 
pracy wielu osób i wielu instytucji, gdyż nie są to tylko środki pozyskane przez samorząd prusicki. Jednak jak podkreśla 
Burmistrz miasta i Gminy Prusice igor Bandrowicz, że skuteczne pozyskiwanie środków unijnych cieszy, ale motywuje do 
dalszej pracy, gdyż przed nami rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 i są to ostatnie pieniądze 
unijne tak duże do zdobycia. warto dodać, że mała Gmina Prusice w tym rankingu znajdując się na tak wysokim miejscu 
pokonała miasto powiatowe, czyli Trzebnicę, która uplasowała się dopiero na 670 pozycji z kwotą 99 921 059,83 zł. 

NA PROJEKTY UNIJNE REAlIzOWANE NA TERENIE 
gmINy PrUSIcE W lAtAch 2007 – 2013

torialnego. w tą kwotę wchodzą również pro-
jekty na które środki unijne pozyskał samorząd 
województwa czy też samorząd powiatowy,  
o czym możemy przeczytać w informacji pap: 
„–GUS wyjaśnia, że województwa mają udzia-
ły proporcjonalnie w ramach projektu. Udział 
województwa równy jest kwocie projektu 
dzielonej przez liczbę województw. Powiaty 
mają udziały proporcjonalnie w ramach pro-
jektu, ale w ramach swojego województwa 
– udział powiatu równa się kwocie udziału 
województwa dzielonej przez liczbę powia-
tów w ramach danego województwa. Nato-
miast gminy mają udziały proporcjonalnie  
w ramach projektu, ale w ramach swojego po-
wiatu. Udział gminy równy jest kwocie udziału 
powiatu dzielonej przez liczbę gmin w ramach 
danego powiatu.”
– kwota 316 833 682, 23 zł i 210 miejsce na 
2478 gmin w Polsce w rankingu to wspólny 
efekt ciężkiej pracy i pozyskanych środków 
przez samorząd prusicki, samorząd powia-
towy, jednostki organizacyjne, szkoły, sto-

warzyszenia, przedsiębiorców i firmy pry-
watne, ale także Polskie koleje Państwowe  
(modernizacja linii kolejowej E-59 w skoko-
wej) czy też lasy Państwowe oraz inne insty-
tucje, który inwestycje przebiegały przez te-
ren Gminy Prusice – zaznacza Burmistrz Miasta 
i Gminy prusice igor Bandrowicz. 
w tym miejscu warto zaznaczyć, że Gmina 
prusice na tle innych Gmin powiatu trzebni-
ckiego jest na 3. Miejscu, a w kategorii gmin 
miejsko – wiejskich nawet na 2. Miejscu. Co 
ciekawe na terenie Gminy prusice pozyskano 
więcej środków unijnych niż na terenie Gminy 
trzebnica.

Z funduszy unijnych ponad 27 mln zł na kana-
lizacje, a także dofinansowania na inne inwe-
stycje i projekty miękkie

– W tym miejscu warto podkreślić, że najwięk-
szą inwestycją realizowaną ze środków unij-
nych na terenie Gminy Prusice była budowa 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków w ramach 
projektu „Program ochrony wód zlewni rzeki 
Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Ba-
ryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice” 
na którą pozyskano dofinansowanie w kwo-
cie ponad 27 mln zł z Regionalnego Programu  
Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007-2013 – podkreśla Bur-
mistrz Miasta i Gminy prusice igor Bandrowicz 
dodając: – Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła ponad 39 mln zł.

wśród innych projektów Gminy prusice i pod-
ległych jednostek zrealizowanych ze środków 
unijnych znajdują się m.in.:
–  „Turystyka kulturowa w Gminie Prusice po-

przez rewitalizację elewacji zabytkowego 
ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utwo-
rzenie Punktu Informacji Turystycznej” (ze 
środków rpo wD, kwota dofinansowania  
2 425 219,71 zł),

–  „Odnowa budynków mieszkalnych w ramach 
rewitalizacji miasta Prusice” (ze środków rpo 
wD, kwota dofinansowania 519 723,87 zł)

–  „Monitoring miejsc atrakcyjnych turystycz-
nie w gminie Prusice” (ze środków rpo wD, 
kwota dofinansowania 351 862,27 zł)

–  „Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Prusicach” (ze środków rpo 
wD, kwota dofinansowania 548 572,13 zł)

–  „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusicach” 
(ze środków rpo wD, kwota dofinansowania 
78 658,60 zł)

–  „Informatyzacja i wdrożenie e-usług pub-
licznych szansą rozwoju jednostek samorzą-
du terytorialnego z powiatu trzebnickiego 
i milickiego” (ze środków rpo wD, kwota 
dofinansowania 2 795 215,23 zł, kwota dofi-
nansowania dla Gminy prusice 240 973,50 zł, 
projekt partnerski)

–  „Edukacja przedszkolna szansą na sukces 
twojego dziecka” (ze środków pokl, kwota 
dofinansowania 423 162,65 zł),

– „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa 
dolnośląskiego” (ze środków pokl, kwota 
dofinansowania 1 570 980,14 zł, Gmina pru-
sice liderem projektu),

– „Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 
6 JST” (ze środków pokl, kwota dofinan-
sowania 1 901 479,50 zł, Gmina prusice  
231 tys. zł, projekt partnerski lider projektu 
– agencja rozwoju aglomeracji wrocław-
skiej)

–  „Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy 
krok” (ze środków pokl, kwota dofinanso-
wania 1 233 491,03 zł),

– „Lepszy start. Wdrożenie kompleksowego 
programu rozwojowego w szkole podsta-
wowej w Piotrkowicach obejmującego zaję-
cia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze 
oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną 
uczniów” (ze środków pokl, kwota dofinan-
sowania 233 759,35 zł)

–  „Indywidualizacja procesu nauczania i wy-
chowania uczniów klas I-III szkoły podsta-
wowej” (ze środków pokl, kwota dofinanso-
wania 131 427,03 zł)

–  „Aktywnie, zdrowo i sportowo w Skokowej” 
(ze środków pokl, kwota dofinansowania  
50 000,00 zł, Beneficjent Stowarzyszenie Sko-
kowiak, Gmina prusice partnerem)

–  „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób 
na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu” (ze środków poiG, kwota dofinansowa-
nia 1 373 715,60 zł),

–  „Informatyzacja gminy Prusice jako sposób 
na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu – etap II” (ze środków poiG, kwota dofi-
nansowania 800 200,30 zł),

–  „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Prusice” ( ze środków poiŚ, 
kwota dofinansowania 18 615,00 zł).

Na terenie 10 tysięcznej gminy miejsko – wiejskiej jaką są Prusice, 
zrealizowano projekty za kwotę 316 833 683, 23 zł.

PONAD 316 mlN Zł
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terenie Gminy prusice; w ramach 
projektów z poprawy Bezpieczeń-
stwa sprzęt i wyposażenie dla stra-
ży pożarne, a także w ramach pro-
jektów edukacyjnych Dolnośląskie 
Stokrotki – prusicka akademia tań-
ca), a także innych instytucji gran-
todawczych (np. Polski instytut 
sztuki Filmowej na prowadzenie 
działalności filmowej i kinowej  
w prusickim obiekcie Multifunk-
cyjnym, Fundacja wspomagania 
wsi – program youngster angielski 
twoją Szansą).

W nowej perspektywie unijnej 2014–2020 Gmina Prusice nie ma zamiaru spocząć na laurach, 
wręcz przeciwnie nadal skutecznie pozyskiwać środki unijne na dalszy rozwój i rozkwit na wielu 
płaszczyznach.

Tekst: Dorota Leń

Gmina Prusice pozyskuje środki z innych źró-
deł zewnętrznych

Dodatkowo warto zaznaczyć, że kSi SiMik gro-
madzi tylko dane z poiiŚ, poiG, pokl, popt  
czy rpo, ale Gmina prusice korzysta i skutecz-
nie pozyskiwała w latach 2007 – 2013 środki 
jeszcze z innych funduszy takich jak Program 
rozwoju obszarów wiejskich (m.in. budowa 
i przebudowa świetlic wiejskich, przebudowa 
chodników oraz budowa placów zabaw, a tak-
że wyposażenia świetlic, zakupy strojów dla 
zespołów ludowych oraz imprezy kulturalne, 
itp.) oraz z NFoŚiGw (m.in. budowa podłą-
czeń kanalizacyjnych oraz termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej – projekt 
partnerski), wFoŚiGw (m.in. usuwanie azbestu 
oraz projekty edukacyjne, powstanie ścieżek 

edukacyjnych, akcje promocyjne itp.), progra-
mów rządowych (m.in. budowa i przebudowa 
dróg w ramach narodowego programu prze-
budowy Dróg lokalnych oraz Senior – wiGor 
Dzienny Dom wsparcia), ministerialnych (m.in.  
z mkiDN budowa Gminnej Biblioteki publicznej 
w prusicach, przebudowa Gminnego ośrodka 
kultury i Sportu w prusicach, zakup wyposa-
żenia do GokiS i przekształcenie w działalność 
kinową, a także remonty kościołów oraz z msiT 
budowa orlików czy też boisk wielofunkcyjnych 
oraz wyjazdy dzieci na basen itp.) oraz urzędu 
marszałkowskiego województwa Dolnoślą-
skiego (projekty w ramach odnowy Dolnoślą-
skiej wsi – budowa i wyposażenie placów zabaw, 
powstanie miejsc spotkań; projekty z Dolnoślą-
skiego Funduszu pomocy rozwojowej na doku-
mentację dot. budowy ścieżek rowerowych na 

III miejsce w Powiecie Trzebnickim!

W tym tygodniu, do Redakcji miesięcznika Prusi-
ce24 nadszedł list od zatroskanego, ale i poiryto-
wanego mieszkańca Powiatu Trzebnickiego. Jest 
to odpowiedź na list otwarty Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy skierowanego do 
protestującej załogi Szpitala Powiatowego czyli 
także do nas mieszkańców Powiatu: 
„Będąc zdeterminowanym słowami zawartymi 
w liście Marka Długozimy, które wyjątkowo per-
fidnie przeinaczają rzeczywistość, postanowiłem 
napisać co następuje..” Tak rozpoczęła się kore-
spondencja, którą postanowiliśmy, będąc także 
mieszkańcami Powiatu, zamieścić na łamach na-
szego biuletynu:

Drodzy współmieszkańcy Powiatu Trzebnickiego!

„W odpowiedzi na list otwarty Burmistrza Marka 
Długozimy pragnę przedstawić Państwu realne  
i prawdziwe fakty, które kształtują sytuację naszego 
powiatu i mają wpływ na przyszłość szpitala.

Przyjrzyjmy się więc Burmistrzowi Długozimie… 
W swoim liście przedstawia się jako koalicja rzą-
dząca – pierwsze kłamstwo. Obecny stan Rady 
Powiatu przedstawia się następująco: Starosta 
Waldemar Wysocki (PIS) tworzy z J. Trela, D. Buczak  
i S. Błażewski (KMD) zarząd, którym zarządza Marek 
Długozima z racji „posiadania” w nim trzech swoich 
członków”, pozostała koalicja PIS I KMD łącznie z Za-
rządem to 10 osób, które nie mają władzy w radzie 
gdyż stanowią mniejszość. Owszem ową 10 rządzi 
M.Długozima, bo Waldemar Wysocki jest tylko ma-
rionetką w rękach Burmistrza podpisując wszystko 
co mu podsunięte zostanie.

Drodzy Państwo, poprzedni Zarząd Powiatu to nie 
tylko Robert Adach, ale także Waldemar Wysocki. 
W latach 2006 -2010, PO i PIS tworząc koalicję rzą-
dzili razem Powiatem i razem są odpowiedzialni za 
wszystkie powstałe decyzje w tym czasie. Nikt inny 
jak sam Burmistrz Długozima, będąc radnym po-
wiatowym głosował za połączeniem szpitali i prze-
jęciem 19 milionów długów. Sam jako finansista nic 
nie zaproponował ani nic nie zrobił by zmniejszyć, 
czy pokryć część długu.
W czerwcu 2001 r. Rada Powiatu Trzebnickiego po-
stanawia połączyć Szpital Powiatowy z ośrodkiem 
replantacji przejmując na siebie 14 milionowy dług, 
którego szpital nigdy nie spłacał. Rada Powiatu ob-
ciążyła długiem szpital.

Kolejnym kłamstwem jest, stwierdzenie, że po-
przedni zarząd nie przekazywał nic na szpital. 

W poprzedniej kadencji Rada Powiatu przekazała na 
szpital ponad 20 milionów między innymi na budowę 
oddziału rehabilitacji i szpitalnego oddziału ratunko-
wego (SOR)!
Obecny plan naprawczy, który tak bardzo popiera ko-
alicja PiS i KMD zakłada zwolnienie 70 osób, pozostałe 
osoby muszą się zwolnić same i otworzyć własną dzia-
łalność, a za swoją pracę wystawiać faktury szpitalo-
wi. Wiąże się to oczywiście z utratą wszystkich przy-
wilejów pracowniczych. Czy takie rozwiązanie, które 
promuje Burmistrz Długozima twierdząc, że wszyscy 
pracownicy wyrazili na to zgodę, jest dobre dla Trzeb-
niczan?! Dlaczego ten punkt programu naprawczego 
nie jest jeszcze realizowany – to zakłada plan napraw-
czy? Kolejnym punktem programu naprawczego jest 
zamknięcie oddziału pediatrycznego kierowanego 
przez dr Szymańskiego ze względu na 20 procentowe 
obłożenie – kolejna propozycja M.Długozimy.

Nie jest też prawdą, że Radni PO i PSL chcą sprzedać 
szpital, owszem chcą go ratować dlatego jako więk-
szość w Radzie Powiatu, przegłosowali uchwały o po-
kryciu straty za rok 2014 oraz (czego nie chciała koali-
cja KMD i PIS) pokrycie strat za lata 2012 i 2013. Rada 
Powiatu pokryła także odsetki od zaciągniętych przez 
szpital kredytów na kwotę ponad 1 600 000 zł. Na ko-
lejnych sesjach Rada Powiatu przegłosowała pokrycie 
strat w wysokości 4 774 349,18 zł i przekazanie pienię-
dzy szpitalowi –  nie jest to zasługa Marka Długozimy  
i Starosty Wysockiego, którzy tak chętnie podpisują się 
pod sukcesem Radnych Rady Powiatu.

Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego, to nieprawda, że 
Gmina Trzebnica może przejąć szpital – co tak wy-
niośle proponuje Burmistrz Długozima. Przede wszyst-
kim nie jest to zgodne z prawem. Ustawa o działalno-
ści leczniczej na to nie zezwala!

Starosta Wysocki wielokrotnie na sesjach podkreślał, 
że nie ma zgody PIS na przekazanie szpitala Gminie 
Trzebnica, gdyż to wiązało by się z przekształceniem 
szpitala w spółkę, na to nie godzi się Partia Prawo  
i Sprawiedliwość oraz Radni PIS, ale jak czytamy na 
portalach społecznościowych „podsunięte do opub-
likowania swojej marionetce oświadczenie napisane 
przez Burmistrza Długozimę” – Zarząd Powiatu wyra-
ża aprobatę na przekazanie szpitala gminie Trzebnica” 
Przypomnijmy: Zarząd to: W. Wysocki – marionetka 
oraz 3 radnych od M.Długozimy. 

Ponadto w „warunkach przejęcia przez Gminę Trzeb-
nica Szpitala”, które nie były dostępne do wglądu dla 
Radnych czytamy, że Burmistrz będzie realizował 
plan naprawczy – czyli zwalniał ludzi, że chce za-
pewnić wsparcie kadrowe – czyli „zatrudniał pod 
siebie – wybranych”, a co najważniejsze – żąda od 
powiatu  pokrycia kwoty zobowiązań w wysokości  
10 484 572, 54 zł i przekazania Gminie Trzebnica 

wszystkich działek będących własnością szpitala. Jak 
mówi przysłowie: jak nie wiadomo o co chodzi – cho-
dzi o KASĘ i to jaką! Przypomnijmy – już raz za pleca-
mi Radnych – bez ich zgody „marionetka – Wysocki”  
z zarządem (składającym się z członków MD) przeka-
zał Burmistrzowi Długozimie za darmo działki na 
ul. Piwnicznej, o wartości 2 070 000 zł. Oraz działkę  
w Małuszynie. Dodam jeszcze, że wśród wszystkich 
sześciu gmin w powiecie największe zadłużenie ma 
gmina Trzebnica. 

Zauważmy jeszcze, że na początku grudnia 2015 roku, 
Burmistrz Długozima proszony przez Radnych (na piś-
mie), o przedstawienie realnych, prawnych warunków 
przejęcia szpitala przez Gminę Trzebnica uwzglednia-
jących sytuację utrzymania zatrudnienia pracowni-
ków, prawną formę połączenia oraz inne szczegółowe 
informacje z sfery finansowej, do dnia dzisiejszego nie 
odpowiedział Radnym, mało tego proszony kilkukrot-
nie na sesji, o przedstawienie tej propozycji – zawsze 
unika tematu, nie odpowiada. Do czego więc to się 
sprowadza – jak już wspominałem wcześniej chodzi 
o kasę – 10 milionów, o kolejne „darmowe dział-
ki” dla Gminy Trzebnica (w końcu czymś należy pod-
reperować najbardziej zadłużony budżet w powiecie)  
a także o reklamę „wspaniałego” Burmistrza Marka 
Długozimy, który sam uratuje szpital i nadal będzie 
sławił swoje imię. Nie łudźmy się, że Burmistrz chce 
dobra mieszkańców powiatu czy szpitala – to jego 
ludzie atakowali komitet protestacyjny, lekarzy oraz 
Panów: Stabiszewskiego, Szymańskiego i Chełmoń-
skiego a nawet Dytko! To jego ludzie: Łukasz Budas 
i Daniel Buczak z Starostą Wysockim odpowiadając 
Komitetowi na akcję protestacyjną Starostwa poinfor-
mowali, że wszelkie władze są zawiadomione i mogą 
– cytuję Starostę: „pałować” okupujących Starostwo.

Kolejnym kłamstwem Burmistrza Długozimy jest 
to, że Komitet Protestacyjny nie chce współpracować 
z Radą Powiatu. Radni PO-PSL kontaktują się z nimi  
i rozmawiają. Dlaczego załoga ma przyjmować Bur-
mistrza i z nim rozmawiać – kim on jest dla szpitala? 
Nie jest nawet żadną stroną – bo jak pisałem Radni nie 
przyjęli propozycji MD – ani Radni PO, ani Radni PSL, 
ani Radni PIS – więc dlaczego Burmistrz rości sobie 
prawo do spotkań z załogą czy Wojewodą (pod-
czas negocjacji ws szpitala) skoro nie jest organem 
założycielskim szpitala? Jak wiem od załogi szpitala 
– Burmistrz notorycznie odwiedza szpital i co robi: „kle-
pie po plecach pielęgniarki okłamując je, że on sam 
uratuje szpital, że wszyscy inni są źli tylko on jeden do-
bry wujek”. Taką manipulacją wprowadza zamęt wśród 
załogi szpitala oraz mieszkańców Powiatu Trzebnickie-
go, którzy są okłamywani na każdym kroku. 

Burmistrz kłamanie nawet w sprawie Dyrektora 
Dytko. Owszem przyprowadził dyrektora „w teczce” 
wraz z nowym zarządem, ale jak tylko Ten zdobył za-

ufanie i poparcie radnych, załogi oraz doprowadził 
do podpisania listu intencyjnego prowadzącego 
do fuzji między szpitalem Św. Jadwigi a Uniwersy-
teckim Szpitalem Klinicznym, stał się już niewygod-
ny. Dyrektor Dytko miał wizję i chciał połączyć dwa 
szpitale, gdzie zarówno skorzystałaby załoga (Uni-
wersytec. Szpital Kliniczny nie chce nikogo zwolnić, 
wprost przeciwnie, chce utrzymać wszystkie miejsca 
pracy i powołać dodatkowe wyrównując pensje pra-
cownicze do poziomu wrocławskiego) jak i miesz-
kańcy Powiatu Trzebnickiego, bo szpital pozostałby 
w Trzebnicy pod swoją renomą. Powodem złożenia 
dymisji przez Dyrektora Dytko była „zmiana 
frontu Burmistrza Długozimy”, który nagle z wor-
ka wyciągnął ofertę Gminy Trzebnica na przejęcie 
szpitala – to nie podobało się dyrektorowi Dytko, 
a także ograniczało Jego współpracę z USK i zmar-
nowało kilkumiesięczną pracę nad tą fuzją. Łatwo 
zauważyć, że przy konsolidacji ze szpitalem z ul. 
Borowskiej nie uda się zarobić Burmistrzowi Długo-
zimie kolejnej kasy! 

Jeszcze kilka uwag odnośnie majątku szpitala: wyce-
na nieruchomości (ziemia i budynki) to 39 milionów, 
wycena sprzętu to 18 milionów, wycena kontraktu to 
na koniec roku 33 miliony, a dług opiewa na kwotę 
około 33 milionów – pozostaje spora różnica do 
zagospodarowania – i kto ma na nią chęć? Kto tak 
pięknie i szlachetnie na łamach Panoramy Trzebni-
ckiej o nią walczy – nikt inny jak sam wódz – Marek 
Długozima – w końcu można zarobić 20 milionów! 

Podsumowując – nie dajmy się okłamywać i zwieść 
dobrym chęciom Burmistrza Długozimy. Jemu zależy 
tylko i wyłącznie na promocji własnej osoby, na 
przejęciu władzy w powiecie, dyktowaniu warun-
ków wszystkim dookoła, zwalnianiu i zatrudnia-
niu w całym powiecie – tak by każdy był od niego 
zależny i wykonywał jego polecenia. Chce przejąć 
wszelkie nieruchomości w powiecie na korzyść zadłu-
żonej gminy Trzebnica, chce zarobić duże miliony 
na szpitalu kosztem utraty pracy wszystkich pra-
cowników. Chce zarządzać powiatem jednooso-
bowo – tak jak to robi w swojej gminie, gdzie nikt nie 
ma prawa głosu bo jest zależny od swego pracodaw-
cy! Proszę zwrócić uwagę, kto miesza w powiecie, 
kto skłóca radę, zarząd i pracowników szpitala. 
Jak wyglądają decyzje Burmistrza w jego gminie 
– kto z korzystających z sal GCKIS mógł wrócić do wy-
remontowanego ośrodka? Nie przedłużono umów 
najemcom, nawet jeśli są to Trzebniczanie, a to tylko 
jeden przykład, a jest ich tysiące.  

Mieszkańcy naszego Powiatu i Gminy Trzebnica – 
otwórzcie oczy i przyjrzyjcie się kto za tym wszyst-
kim stoi! Nie dajmy się omamić po raz kolejny!”

Imię i nazwisko znane redakcji

lIST MIESzKAŃCA 
PoWiATU TrZeBniCKiego



Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 1/2016 | Styczeń 2016 r.aKtualnoŚci6

POZyWA POWIAt!
GMINA PRUSICE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Prusice, dotyczących poprawy stanu lokal-
nych dróg, a co za tym idzie polepszeniu warunków komunikacji tak samochodowej jak i pieszej oraz 
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, Burmistrz Igor Bandrowicz podjął w 2014 r. decyzję o prze-
jęciu zadania własnego Powiatu Trzebnickiego jakim był remont drogi 1330D, a dokładniej remont 
nawierzchni, przełożenie kostki, remont sieci kanalizacji burzowej oraz przebudowę chodników na dro-
dze Kaszyce – Prusice – aż po wyjazd w stronę Obornik Śl. Rada Powiatu Trzebnickiego, uchwałą z dnia  
24 września 2014 r. wyraziła zgodę, przekazując Gminie Prusice do wykonania zadanie własne, pod 
nazwą „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330D”, a Gmina Prusice, uchwałą  
z dnia 25 września 2014 r., zadanie przyjęła, wchodząc tym samym w kompetencje Powiatu. Gmina Pru-
sice podjęła się wykonania remontu ok. 8 km drogi Powiatu Trzebnickiego, który nie posiadał wówczas 
odpowiednich środków na ten cel, bowiem była to ważna wręcz strategiczna dla całego powiatu inwe-
stycja. Pozyskano na ten cel środki, rozpoczęto prace. Po ukończeniu prac, w październiku 2015 r., gdy  
w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy urzędował Starosta Waldemar Wysocki z PiS, okazało się,  
że nowo wybrany Starosta nie ma zamiaru zapłacić Prusicom za wykonane zadanie!

Gdy w dniu 29.09.2014r. Gmina prusice podpisała 
porozumienie z ówczesnymi władzami powiatu 
trzebnickiego, w sprawie przekazania zarządu dro-
gą powiatową nr 1330D. Całość remontu drogi po-
wiatowej oszacowano na ponad 7 mln zł. jeszcze 
wówczas nic nie zapowiadało późniejszych kłopo-
tów. w ślad za tym porozumieniem, czyli jeszcze 
w 2014 roku, Gmina prusice pozyskała na ten cel 
środki. złożyła do wojewody Dolnośląskiego, do 
narodowego programu przebudowy Dróg lokal-
nych, dokumenty w sprawie uzyskania dofinan-
sowania. Maksymalne możliwe dofinansowanie  
w kwocie 3 mln zł zostało przyznane. tym sposo-
bem 3 mln zł otrzymano od wojewody (Schety-
nówka), 3,311,628 zł stało po stronie Powiatu,  
a pozostałą część finansowała Gmina prusice. 
postarano się oczywiście zarówno o dokumentację 
projektową jak i o wszelkie wymagane prawem do- 
kumenty zezwalające na realizacje zadania. prze-
prowadzono procedurę przetargową w celu wyło-
nienia wykonawcy zadania, następnie z wykonaw-
cą zawarto umowę. tym sposobem Gmina prusice 
stała się inwestorem zadania, a powiat trzebnicki 
zobowiązał się do zapewnienia, w 2015r., środ-
ków finansowych na jego realizację. 
z treści porozumienia wynikało, że powiat zobo-
wiązał się, przekazać Gminie Prusice 3.311.628 zł 
z zastrzeżeniem, że kwota ta nie przekroczy 50% 
wartości brutto kosztów wykonania zadania. Po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej wy-
konawcą została firma Gembiak–Mikstacki z Kro-
toszyna. Wykonanie zadania zgodnie z ofertą 
wykonawcy miało kosztować ok 4,8 mln zł. Biorąc 
pod uwagę fakt, że cena za to zadanie znacząco 
spadła, również udział powiatu zmniejszył się do 
kwoty ok. 2,3 mln zł. Środki miały być przekaza-
ne po wykonaniu zadania, dokonaniu odbioru  
i przedłożeniu faktury.

Gdy nadszedł czas zapłaty...
Gmina prusice, po wyremontowaniu ponad 8 km 
drogi asfaltowej, wykonaniu chodników po obu 
stronach drogi w miejscowości kaszyce, chodni-
ka do ul. powstańców Śl. w prusicach, położeniu 
kostki granitowej na całej długości ul. kolejowej 

w prusicach oraz wymianie na tej samej ulicy ca-
łej kanalizacji deszczowej, wezwała powiat trzeb-
nicki do zapłaty za wykonane zadanie. a zadanie 
było ogromne. Gmina prusice podjęła się go tylko  
z tego względu gdyż powiat trzebnicki zapewnił, 
że ok. 50% kwoty dołoży z własnego budżetu. nie-
stety gdy nadszedł czas zapłaty, powiat z nowo wy-
branym wówczas starostą waldemarem wysockim, 
milczał. ponieważ kwota na inwestycję nie została 
wcześniej przez powiat zabezpieczona, Burmistrz 
prusic zaczął usilnie lobbować, aby to jak najszyb-
ciej nastąpiło. niestety przez cały rok rządów no-
wego starosty, nie było odzewu ze strony powiatu. 
notorycznie robiono uniki, aby zawartych w poro-
zumieniu środków z jakiegoś powodu nie przelać, 
a tym samym nie sfinalizować inwestycji. 
jak się szybko okazało z rozmów kuluarowych, 
powodem była niechęć starosty z piS, do urzędu-
jącego w Gminie prusice igora Bandrowicza po-
pierającego po. wynika z tego, że przestały mieć 
znaczenie zawarte umowy, porozumienia, ciągłość 
władzy, kontynuacja rozpoczętych zadań w po-
wiecie. Dla koalicji wysocki – Długozima najważ-
niejszym nie było już dobro mieszkańców jednej  
z gmin powiatu lecz ich własne cele polityczne. 
Moment przełomowy nastąpił, gdy 31 lipca 2015r. 
na sesji rady powiatu, piS na czele z wysockim wraz 
z ugrupowaniem Długozimy, straciło większość  
w radzie powiatu. wówczas radni koalicji po–pSl 
podejmują decyzję o zabezpieczeniu na poczet 
sfinalizowania inwestycji kwoty 2.200.000,00 zł  
z budżetu powiatu, jak wynikało z pierwotnego 
porozumienia. 
Starosta nadal jednak nie wywiązywał się z zawar-
tego porozumienia, nie podpisano aneksu do po-
rozumienia. waldemar wysocki nie poczuwał się 
do ugodowego zakończenia sprawy. we wrześniu 
Starosta znów „odbija piłeczkę” zmniejszając kwo-
tę należną Gminie prusice do 700.000 zł. Skoro 
wcześniej kwota ponad 2 mln. została już zabez-
pieczona, a Gmina prusice zaciągnęła w związku  
z tym zobowiązania, Starostwo postępuje nie-
zgodnie z prawem podejmując takie działania, 
mówiąc kolokwialnie wpuszcza tym samym, jedną 
z gmin powiatu w maliny. 

Światełko w tunelu
w tym czasie następuje niespodziewana zmiana 
starosty! uchwałą rady powiatu trzebnickiego, po-
wołano na to stanowisko byłego posła i Marszałka 
województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego. 
wtedy to, aby sprawę długu wobec prusic dopro-
wadzić do szczęśliwego końca, 9 grudnia przy-
gotowano aneks mówiący o tym, że rozdziela się 
kwotę na dwie części. ustalono iż w ciągu 7 dni od 
zawarcia aneksu tj. do 16.12. 2015r., powiat przeka-
że gminie 1.600.000 zł, a do 31.01.2015 r. pozosta-
łe 600.000 zł czyli łącznie 2.200.000 zł. wysokość 
kwoty wynikała z faktur, umów, protokołów. nie-

stety skarbnik Starostwa, dziwnym zbiegiem oko-
liczności, nie kontrasygnuje aneksu. w tym czasie 
nowy wojewoda Dolnośląski paweł Hreniak z piS, 
podejmuje decyzję o wstrzymaniu wykonania 
uchwały rady powiatu trzebnickiego o wyborze 
na stanowisko starosty Marka Łapińskiego. Staro-
stą znów jest waldemar wysocki. Sprawa wraca do 
punktu wyjścia czyli Gmina prusice nadal nie otrzy-
muje pieniędzy, na które ciężko zapracowała. 
Mimo, że Burmistrz igor Bandrowicz przez cały 
czas był gotowy do negocjacji, do rozmów o po-
ziomie finansowania, do dialogu który w efekcie 
przyniósłby porozumienie i zamknięcie sprawy, 
jednak druga strona nie przejawiała kompletnie 
chęci pozytywnego jej załatwienia. ponownie 
zignorowano pismo wzywające powiat do zapła-
ty należności, a w konsekwencji Gmina, do końca 
2015 r. nie doczekała się zwrotu środków. 

Ponieważ Gmina Prusice czuje się oszukana 
takim postępowaniem urzędującego starosty 
waldemara wysockiego, postanawia o należne 
środki walczyć przed sądem!

wobec tak rażącego niedotrzymywania umów, 
niewywiązywania się z porozumienia jakie zawarł 
zarząd powiatu z Gminą prusice oraz nie widząc 
już możliwości porozumienia, Gmina wystąpiła 
do Sądu rejonowego w trzebnicy, na początek,  
z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. 
Mając nadzieję, że na dzień dzisiejszy niezawisłość 
sądów zagwarantuje jej sprawiedliwe rozstrzygnię-
cie sporu, nie sugerując się legitymacją partyjną.

Chciałoby się zapytać dlaczego Starosta Wysocki nie 
liczy się z zawartym porozumieniem? Urzędujący 
włodarze przejmując zadania swoich poprzedników 
mają wręcz obowiązek je kontynuować. To tzw. cią-
głość władzy, którą gwarantuje nam rodzimy system 
polityczny, a więc przejmując po poprzednikach 
schedę, a w tym zadania będące w trakcie realizacji, 
doprowadzamy je do końca. 
Niestety można odnieść wrażenie, że blokada wy-
płaty należności, jaką dokonał Starosta Wysocki  
w stosunku do Gminy Prusi-
ce, to po prostu sabotowanie 
sfinalizowania inwestycji. Na 
domiar złego, jak nasuwa się, 
obserwując sytuację tak w Po-
wiecie Trzebnickim jak i w całym 
kraju, jeśli starosta powiatu jest  
z PiS, a burmistrz jednej z gmin  
nie – dotacji nie będzie..? 
Czy mamy przez to rozumieć,  
że Prusice będące częścią Po-
wiatu Trzebnickiego, zarządza-
nego obecnie przez starostę  
z Prawa i Sprawiedliwości, nie 
mają szansy na ewolucję i po-
stęp..? Czy dlatego, że wybrany 
przed rokiem starosta repre-
zentuje inną niż włodarz gminy 
Prusice opcję polityczną, na-
rzędzie to będzie notorycznie 
wykorzystywane jako środek 
karcący w myśl powiedzenia 
„kto nie jest z nami ten jest 
przeciwko nam”?! 
Być może na poziomie krajo-
wym, taki model stosunków 
międzypartyjnych jest standar-
dem jednak na poziomie po-
wiatu czyli na naszym małym, 
rodzimym podwórku, takie 
postępowanie może skutecznie 
utrudnić życie mieszkańcom, 
zablokować rozwój powiatu 
jako całości i destabilizować 
sytuację gospodarczą w kon-

kretnych gminach, a w związku z tym jest niedo-
puszczalne!
Niedopuszczalne jest także wykorzystywanie kło-
potów finansowych Szpitala Powiatowego w Trzeb-
nicy, aby rozpowszechniać spekulacje, że właśnie 
środki należne Gminie Prusice powinny zostać prze-
kazane na spłatę jego długu. Jakim prawem?! Moż-
na by zapytać..
Owa powiatowa demagogia jest krzywdząca dla 
niewielkiej Gminy Prusice, która odczuwa to jako 
najzwyklejsze manipulowanie opinią publiczną, do-
prowadzające do negatywnego nastawienia miesz-
kańców Trzebnicy i gmin sąsiednich do ich własnej 
gminy. Jednak każdy kto przypatruje się rozgryw-
kom w Powiecie, zauważy że nie jest prawdą jakoby 
Gmina Prusice i jej Burmistrz dbali jedynie o własne 
interesy, na co możemy przytoczyć wspólne Oświad-
czenie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Trzebni-
ckiego, w tym Burmistrza Prusic Igora Bandro-
wicza, o wielokrotnych próbach przystąpienia do 
rozmów tak ze Starostą Wysockim jak i Burmistrzem 
Trzebnicy Markiem Długozimą, w sprawie ratowania 
trzebnickiego szpitala. Deklarowano udzielenie po-
mocy jednak żaden z Panów nie podjął rozmów ani 
też nie pojawiał się na spotkaniach.
Nieprawdą jest też sugerowanie jakoby Gmina Pru-
sice była otoczona szczególnymi względami przez 
poprzedniego starostę dzięki czemu lepiej jej się po-
wodziło. 
Widać bowiem gołym okiem, że nikt Gminy Prusice 
specjalnie wyróżniać nie musi, ona sama pracuje na 
swój sukces. Od 2010 roku, czyli od czasu gdy Burmi-
strzem został Igor Bandrowicz, Gmina Prusice lokuje 
się wśród gmin o bardzo wysokim poziomie roz-
woju. Może poniekąd dlatego, że Burmistrz Prusic, 
przejmując władzę w gminie nie zerwał, ani nie wy-
powiedział żadnej umowy zawartej przez poprzed-
nika, nie występował przeciwko swoim politycznym 
przeciwnikom, nie karał  nikogo brakiem inwestycji. 
Może jest w tym nieco sarkazmu, ale cała sytuacja  
w Powiecie, autorstwa  klubu PiS – Długozima zakra-
wa na kpinę, szczególnie kpinę z obowiązującego 
prawa i dobrosąsiedzkich stosunków.

red.

Oświadczenie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Trzebnickiego 
w sprawie pomocy dla trzebnickiego Szpitala

Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar 
Wysocki znów ignoruje Gminę Prusice?!
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DZiENNy Dom oPiEki
Senior – Wigor oTWArTY!
W dniu 30 grudnia 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Prusickiego Dziennego Domu 
Pobytu „Senior-Wigor” mieszczącego się przy ul. Żmigrodzkiej 39. Na zaproszenie Kierownik 
GOPS Joanny Wiraszki przybyli na uroczystość m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, Przewodniczący Rady MiG zbigniew ziomek wraz z Radnymi, Radni Powiatowi, 
Ksiądz Adam Błaszczyk, członek PSl Jarosław Bąk oraz przedstawiciele oświaty i Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Jak powiedział na otwarciu Burmistrz Igor Bandrowicz „W lipcu 2015 roku okazało się że nasza 
Gmina znalazła się wśród 119 samorządów w całej Polsce, a także wśród 9 samorządów na Dol-
nym Śląsku, gdzie powstaną Domy Senior – Wigor.” Gmina Prusice otrzymała, w związku z tym, 
list Gratulacyjny od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym Władysław Kosiniak – Ka-
mysz podkreślił „Jestem przekonany, że Państwa inicjatywa przyczyni się do poprawy dostępu 
usług adresowanych do Seniorów i równocześnie wpłynie na zwiększenie ich aktywności.”
Tego dnia Radny Miasta i Gminy Prusice Michał Syrnik wręczył także na ręce Kierownik GOPS 
Joanny Wiraszki, Akt Gratulacyjny wystosowany przez Radnego Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego Tomasza Pilawkę. W trakcie uroczystości Joanna Wiraszka opowiedziała nam o po-
czątkach i dalszych planach związanych z nowo otwartym Domem Opieki.

– Prusice24: Co i kiedy spowodowało, że zro-
dził się zamysł powstania Dziennego Domu 
Pobytu Senior–Wigor w Prusicach?
– Joanna wiraszka: pomysł kołatał mi w głowie 
od wielu lat. Gdy byłam radną Gminy i później 
powiatu trzebnickiego, interesowałam się prob-
lemami tego regionu. przejeżdżając często przez 
prusice, mijałam budynek przy ul. Żmigrodzkiej. 
wówczas zrodziło się wiele pomysłów na co 
można ten opuszczony budynek wykorzystać.
Bacznie obserwowałam wszystkie konkursy, 
które ukazywały się na stronach tak urzędu 
Marszałkowskiego jaki wojewódzkiego, z któ-
rych moglibyśmy pozyskać środki na zaadap-
towanie tego obiektu. już wtedy pomyślałam  
o dziennym domu pobytu dla osób starszych. 
nie od razu miał to być Senior – wigor. tak się 
stało gdyż taki właśnie został ogłoszony kon-
kurs. Mógł to być także Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla wszystkich potrzebujących, 
czy to z zaburzeniami psychicznymi, niepełno-
sprawne, czy też osoby starsze, schorowane.
wiosną tego roku napisaliśmy projekt do urzędu 
wojewódzkiego właśnie na Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. niestety nasz projekt nie uzyskał wówczas 
uznania. Dostaliśmy odpowiedź, że finansuje się 
raczej istniejące już Domy Środowiskowe, nie 
przyznając dofinansowania na nowopowstają-
ce. pozostało czekać. w czerwcu 2015 r. ukazał 
się rządowy program „Senior–wiGor” , przygo-
towany przez koalicje po–pSl, współfinansowa-
ny przez Ministerstwo pracy i polityki Społecznej 
na lata 2015-2020, który również wpisywał się 
w moje idee stworzenia tu Dziennego Domu 
pobytu. obecnie jest duża konieczność tworze-
nia takich miejsc ponieważ społeczeństwo się 
starzeje, starszych osób jest coraz więcej, także 
na terenie naszej Gminy. osoby te borykają się 
przede wszystkim z samotnością. to osoby, któ-
re jeszcze radzą sobie fizyczne w środowisku, 
ale potrzebują zainteresowania, aktywizacji  
w społeczeństwie. Często bywają całe dnie zam-
knięte w czterech ścianach, bo dzieci pracują, 
czy też wyjechały za granicę więc osoby te są 
przede wszystkim osamotnione. i tu okazało się, 
że nasz program doskonale wpisuje się w po-
trzeby środowiska. napisaliśmy więc projekt do 
Ministerstwa, projekt przeszedł, ogłoszono wy-
niki, jednak nie zadawalało nas to do końca bo-
wiem nie przyznano nam kwoty o jaką wniosko-
waliśmy. potrzebowaliśmy 250 tys. zł dostaliśmy 

140 tys. zł. jednak nie odpuściliśmy tak łatwo. 
z determinacją dzwoniliśmy, pisaliśmy i do Mi-
nisterstwa i do urzędu wojewódzkiego, pytając 
czy popełniliśmy jakieś uchybienia, czy były ja-
kieś błędy w projekcie? przygotowałam sobie 
nawet analizę wyników konkursu no i okazało 
się, że tylko województwo Dolnośląskie zostało 
tak potraktowane, a gminy nie dostały pełnej 
kwoty o która się ubiegały. pozostałe gminy do-
stały środki o które wnioskowały. Można było 
wówczas nie przyjąć oferowanych pieniędzy  
i pisać kolejny wniosek w następnym roku lecz 
tu pojawiał się dylemat, czy jeśli teraz zrezyg-
nujemy z tych pieniędzy, to w następnym roku 
zostaną nam przyznane. z uporem pisałam do 
Ministerstwa, aby uzyskać odpowiedź, gdzie 
popełniliśmy błąd, dlaczego tak rażąco obcięto 
wnioskowaną kwotę. w tamtym czasie bardzo 
mocno wspierała nas także pani wiceburmistrz 
kazimiera rusin. ona także dzwoniła do Mini-
sterstwa, aby uzyskać odpowiedź, dlaczego? 
Być może dzięki naszemu uporowi, na przeło-
mie września/października dostałyśmy ustne 
zapewnienie, że dostaniemy kwotę o jaką za-
biegamy. ponieważ w planach był remont sta-
rego budynku zaczęliśmy się zastanawiać, wraz  
z zakładem Gospodarki komunalnej, czy wy-
starczy nam środków. wiadomo, że inaczej bu-
duje się nowe, a inaczej remontuje stare. jednak 
summa summarum jakoś się udało, choć czasu 
było niewiele. to był duży remont, a w trakcie 
budowy pogoda (koniec października) nie była 
już tak przychylna, ale jak widzimy, mimo prze-
szkód udało się i dziś możemy pochwalić się 
efektami naszej pracy.
– Prusice24: Co było największym problemem 
już podczas trwania samej budowy?

– Joanna wiraszka: największym problemem 
było jak się okazało, osuszenie ścian. Budynek 
jednak stał nieużytkowany tyle lat, co dopro-
wadziło do zawilgocenia. Dopóki to nie zostało 
zrobione nie mogłam wcześniej nawet zaku-
pić mebli, bo nie miałam gdzie ich składować.  
w GopSie to było niemożliwe, a tu dopóki 
trwały remonty też nie mogliśmy zagracać po-
wierzchni. 
w związku z tym, że w budynku jest zamonto-
wane ogrzewanie elektryczne, dużym proble-
mem, związanym zresztą z niemałymi koszta-
mi, była wymiana kabli. Czy takie ogrzewanie 
sprawdzi się stwierdzimy podczas użytkowania. 
przy innym rodzaju ogrzewania, musiałaby po-
wstać kotłownia czyli potrzebny byłby ktoś do 
obsługi, a tak nie mamy tego problemu, sami 
możemy obsłużyć urządzenie. Myślę, że już po 
roku będziemy mogli ocenić, czy takie ogrze-
wanie jest dla nas ekonomiczne. Musimy jesz-
cze wymienić drzwi wejściowe, a wówczas nie 
będzie już żadnego problemu z ogrzaniem bu-
dynku. na razie cieszmy się z tego co jest. 
– Prusice24: Jak już wspomniano, na remont 
pozyskano 250 tys. zł z projektu. Ile w sumie 
wyniósł całkowity koszt tak gruntownego re-
montu budynku?
– Joanna wiraszka: Był to koszt w granicach 
320 tys. zł. przeprowadziliśmy zresztą wiele 
trudnych rozmów na temat finansów, bowiem 
kwota jaką pozyskaliśmy z ministerstwa, choć 
niemała, na pewno nie wystarczyłaby na do-
prowadzenie budynku do stanu używalności.
– Prusice24: Wiadomym jest, że opieka nad 
seniorami, którzy będą przebywać w placów-
ce, wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej. Czy wyłoniono już takie 
osoby? Jeśli tak, to w jaki sposób przeprowa-
dzono nabór? 
– Joanna wiraszka: Sam projekt przewiduje 
zatrudnienie tutaj jednego pracownika i na tą 
chwilą tak będzie. w miarę rozwoju placówki 
i pojawienia się kuracjuszy będziemy myśleć 

o zatrudnieniu potrzebnych w takim miejscu 
pracowników jak choćby pielęgniarki. na dziś 
dzień przewidujemy współpracę z miejscowym 
ośrodkiem zdrowia więc, gdy zajdzie potrzeba, 
opiekę medyczną,  będziemy mieć pod ręką.
– Prusice24: Jakie są kryteria kwalifikujące se-
niorów do dziennego pobytu w Domu Opieki? 
Na jakiej podstawie przeprowadzony będzie 
nabór oraz ile osób może przyjąć ośrodek?
– Joanna wiraszka: na obecną chwilę Senior-
wigor powinien przyjąć 15 osób. Do Dzienne-
go Domu pobytu będą zakwalifikowane osoby 
na podstawie decyzji kierownika GopS. pierw-
szeństwo będą miały osoby, które mieszczą 
się w kryteriach wyznaczonych przez ośrodek 
pomocy Społecznej. przede wszystkim osoby 
starsze, ubogie, samotnie gospodarujące. takie 
osoby będą mogły przebywać w Domu opieki 

Radny Michał Syrnik odczytał List Gratulacyjny 
wystosowany przez Radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Tomasza Pilawkę.

Uroczysty moment przecięcia wstęgi przez 
gospodarzy i zaproszonych gości

bezpłatnie. Mamy dotacje celową na dożywia-
nie osób ubogich więc wspomożemy te oso-
by. przewidujemy być może częściowo płatne 
posiłki na zasadzie „wsadu do kotła” więc będą 
to groszowe sprawy. z posiłków chcemy, aby  
w placówce pensjonariusze mogli zjeść śniada-
nie i obiad złożony z jednego dania. zobaczy-
my jeszcze jak wszystko to będzie funkcjono-
wało. ponieważ na terenie Gminy prusice nie 
ma jakiejś taniej jadłodajni, być może pensjo-
nariusze wraz z kadrą, w ramach warsztatów 
kulinarnych, będą mogli także przygotowywać 
ulubione posiłki. natomiast osoby, które prze-
kroczą kryterium dochodowe również będą 
mogły korzystać z Domu opieki Dziennej, na 
warunkach jakie określa uchwała podjęta przez 
radę Miasta i Gminy prusice.
– Prusice24: Na zakończenie rozmowy pod-
sumujmy, jakie konkretne cele i zadania ma 
spełniać Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor?
– Joanna wiraszka: placówka będzie funkcjo-
nowała 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 
została stworzona przede wszystkim w celu 
aktywizowania osób starszych. umożliwi im 
korzystanie z oferty prozdrowotnej, edukacyj-
nej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ma 
spełniać oczekiwania osób w podeszłym wieku, 
dając możliwość rozwoju osobistego, zapewnić 

wszelkie terapie zajęciowe m.in. ruchowe, do 
czego mamy przystosowaną niedużą, odpo-
wiednio wyposażoną salę rehabilitacyjną. Chce-
my także intensywnie współpracować z pru-
sickim uniwersytetem iii wieku. osoby z utw 
to osoby aktywne, które będą mogły organi-
zować na terenie placówki wykłady, prelekcje, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, a wszystko po 
to, aby zaktywizować naszych podopiecznych  
i pomóc im wrócić do czynnego życia w lokal-
nej społeczności. wiemy, że nawet przedszkole 
przygotowuje już Dzień Babci i Dziadka z myślą 
o osobach przebywających w naszym Domu. 
Chcemy przebywającym tu Seniorom jak naj-
szybciej stworzyć domowy klimat, aby chętnie 
do nas przychodzili, aby mieli opiekę i szansę 
spotkania z drugim człowiekiem. Chcemy aby 
pobyt tutaj był pełen życzliwości i ciepła. to 
właśnie jest naszym podstawowym celem – po-
święcenie czasu starszemu człowiekowi. tak jak 
powiedział Burmistrz igor Bandrowicz „niech to 
będzie nasz wkład w pomoc ludziom ze starsze-
go pokolenia”.
– Prusice24: Bardzo dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszych sukcesów.

wniosek uczestnictwa można pobrać na stro-
nie intern. www.opsprusice.pl lub w siedzibie 
Gminnego ośrodka pomocy Społecznej przy 
ul. powstańców Śl. 17. Szczegółowych informa-
cji można zasięgnąć pod nr tel. 71 312 50 97

Tekst i foto: Renata Skiba

Jedna z sal Domu Opieki przystosowana do zajęć 
ruchowych i rehabilitacji
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GmiNA PrusicE

w 2015r!

Nowoczesny plac zabaw w Skokowej na miarę XXI wieku, otwarcie Prusickiego Dziennego Domu 
Pobytu „Senior – Wigor”, budowa boisk wielofunkcyjnych w Strupinie i Piotrkowicach, remonty  
i modernizacja dróg, chodników, zabytków i świetlic, powstanie monitoringu miejsc atrakcyjnych 
turystycznie, to niektóre z wielu zadań inwestycyjnych zrealizowanych w mijającym roku. Do tego 
sukcesy w Plebiscytach, realizacja innowacyjnych projektów informatycznych, w tym przeciwdzia-
łających wykluczeniu cyfrowemu, powstanie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Prusicach, sukcesy uczniów ze szkół, sukces Sołectwa Strupina – II miejsce  
w Konkursie na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską 2015 roku, zamknięcie wielu kluczowych zadań  
i projektów, przygotowywanie się do nowej perspektywy finansowej, a także szereg wydarzeń 
sportowo – kulturalnych w sercu Gminy Prusice – na Rynku, w Prusickim Centrum Fitness, w Prusi-
ckim Obiekcie Multifunkcyjnym, w Multitece i na terenach wiejskich.

tak można podsumować rok 2015 w Gminie 
prusice i działania Burmistrza Miasta i Gminy 
prusice igora Bandrowicza wraz z zespołem 
pracowników urzędu Miasta i Gminy prusice 
oraz podległych jednostek, radą Miasta i Gmi-
ny prusice oraz Sołtysami i Stowarzyszeniami 
działającymi na terenie Gminy prusice.
Mijający rok w Gminie prusice, to czas ciężkiej 
pracy wielu osób na każdej płaszczyźnie. 
w marcu Burmistrz Miasta i Gminy prusice igor 
Bandrowicz wspólnie z radnymi Miasta i Gminy 
prusice oraz dziećmi otworzył nowy plac za-
baw w Skokowej będący najnowocześniejszym 
obiektem dla dzieci nie tylko na terenie Gminy 
prusice, lecz na terenie całego powiatu trzebni-
ckiego. Mieszkańcy Strupiny i piotrkowic mogą 
korzystać z nowych boisk wielofunkcyjnych. na 
prusicki orzełek w Strupinie udało się pozyskać 
środki zewnętrzne ze środków Ministerstwa 
Sportu i turystyki. władze Gminy prusice dbają 
również o nasze dziedzictwo kulturalne, inwe-
stując w zabytki i obiekty sakralne.

w przedostatni dzień roku tj. w środę 30 grud-
nia 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia 

rozpoczynającego swoją działalność prusickie-
go Dziennego Domu pobytu ,,Senior – wiGor”, 
który łączy w sobie klub seniora, bibliotekę, 
gabinet rehabilitacyjny oraz uniwersytet trze-
ciego wieku. na powstanie Dziennego Domu 
opieki Gmina prusice pozyskała 250 tys. zł ze 
środków Ministerstwa pracy i polityki Spo-
łecznej w ramach projektu „Senior – wiGor” 
– Dzienne Domy opieki. warto zaznaczyć, że  
w ramach programu na terenie powiatu trzeb-
nickiego Senior – wiGor powstał tylko w prusi-
cach, ale z niego będą mogli korzystać nie tylko 
Mieszkańcy Gminy prusice, ale także powiatu 
trzebnickiego.

rok 2015 w Gminie prusice to szereg wyda-
rzeń kulturalnych: Finał woŚp, prusicka Scena 
kabaretowa z kabaretem Skeczów Męczących,  
Majówka w Skokowej, Majówka integracyjna 
w zS w prusicach, Dzień Dziecka, Magiczne 
piotrkowice, Dzień przyjaciela Szkoły w Skoko-
wej, Dni prusic, szereg festynów i pikników na 
terenie miejscowości Gminy prusice, Dożynki 
Gminne w Borówku, obchody 11. listopada, 
Gminne Mikołajki i jarmark Bożonarodzeniowy 

oraz Sylwester w prusicach, a także szereg se-
ansów filmowych w prusickim obiekcie Multi-
funkcyjnym.

jeśli chodzi o wydarzenia sportowe w Gminie 
prusice to również wiele się działo: m.in. Ha-
lowy turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza,  
i urodziny prusickiego Centrum Fitness, akcja 
prusice Biegają, Skokowski Bieg przełajowy,  
V Bieg trzech wież, puchar Burmistrza w piłce 
nożnej, Strefa kibica na rynku w prusicach oraz 
iV Bieg w poszukiwaniu św. Mikołaja.

ogromnym sukcesem Gminy prusice w 2015 ro- 
ku było odebranie przez Burmistrza Miasta  
i Gminy prusice igora Bandrowicza wyróżnienia 
za 4. Miejsce wśród najlepszych miast i gmin 
rozwijających się równomiernie w kategorii 

gmin miejsko – wiejskich w rankingu Dziennika 
Gazety prawnej „perły Samorządu 2015” – naj-
lepszy włodarz i samorząd 25 – lecia. kolejnym 
wielkim sukcesem Gminy prusice w skali krajo-
wej – tym razem w rankingu rzeczpospolitej 
polskiej – innowacyjny Samorząd. w kategorii 
innowacyjnych gmin miejskich i miejsko – wiej-
skich jest zajęcie 5. Miejsca w polsce, a 1.Miejsca 
na Dolnym Śląsku.

Burmistrz Miasta i Gminy prusice igor Bandro-
wicz w plebiscycie Gazety wrocławskiej na naj-
lepszych szefów samorządów na Dolnym Ślą-
sku w kategorii najlepszy Burmistrz 2015 zajął  
4. Miejsce zdobywając 5146 głosów. w plebiscy-
cie na najlepszego Burmistrza Dolnego Śląska 
brało udział 82 burmistrzów.

Tekst: Dorota Leń

Sport wizytówką Gminy Prusice

V Bieg Trzech Wież

Budowa obustronnych chodników we wsi Kaszyce Wielkie

Mieszkańcy Strupiny i Piotrkowic mogą korzystać z nowych boisk wielofunkcyjnych
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Wyróżnienie w plebiscycie 
„Perły Samorządu 2015”

Miejsce wśród najlepszych miast i gmin rozwijających się równomiernie, w kategorii gmin 
miejsko – wiejskich

Na powstanie Dziennego Domu Opieki Senior – 
Wigor, Gmina Prusice pozyskała 250 tys. zł ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, 
w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej na najlepszych szefów 
samorządów na Dolnym Śląsku zajął 4 miejsce

Otwarcie nowoczesnego placu zabaw w Skokowej Dni Prusic

Przekazanie komputerów z dostępem do internetu dla niemal 
160 gospodarstw domowych

Gmina Prusice liderem projektu związanego z rozwojem e-urzędów
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DWIE grUDNIOWE SESjE 
rADy mIAStA I gmINy
21 grudnia 2015 r., w sali prusickiego obiektu 
Multifunkcyjnego odbyła się kolejna Sesja Mia-
sta i Gminy prusice. na sesję, tego dnia, oprócz 
Burmistrza igora Bandrowicza, Sekretarza Grze-
gorza terebuna, Skarbnik teresy Czanieckiej 
oraz radnych, przybyli także przedstawiciele 
oświaty z Gminy prusice oraz sołtysi okolicz-
nych wsi. po załatwieniu najpilniejszych spraw, 
m.in. omówieniu realizacji inwestycji w Gmi-
nie prusice na drogach powiatowych w roku  
2015, o której, w imieniu Starosty, opowiedział 

Po głosowaniach przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem

Na ostatniej Sesji w roku 2015, Radni obradowali 
w sali Urzędu Miasta i Gminy

zebranym Dyrektor zDp paweł kazimierczak, 
podjęciu uchwał m.in. dot. regulaminu utrzy-
mania porządku i czystości na terenie gminy, 
omówieniu lokalnych problemów i sukcesów, 
przyszedł czas na tradycyjne podzielenie się 
opłatkiem. Były świąteczne życzenia, dużo 
uśmiechu i wzajemnej życzliwości.

nie była to jednak ostatnia Sesja w roku  
2015 bowiem już 30 grudnia odbyła się kolej-
na, końcowa Sesja rady Miasta i Gminy podsu-

Podczas Sesji zabrał głos Dyrektor ZDP  
Paweł Kazimierczak

Głosowanie nad zatwierdzeniem 
przyszłorocznego planu pracy

takim wnioskiem był, złożony w listopadzie, do 
narodowego Centrum kultury, wniosek o przy-
znanie środków na zadanie pod nazwą „z mu-
zyką na co dzień”. wnioskowano o 30.000,00 zł. 
w ramach zadania miałyby zostać zorganizo-
wane, w salach GokiSu, twórcze warsztaty dla 

dzieci i młodzieży m.in. wokalno – aktorskie  
i nauki gry na gitarze, przeprowadzane przez 
profesjonalnych instruktorów, raz w tygodniu 
po 3 godziny. projekt zakładał także występy 
artystyczne uczestników podczas planowych 
imprez gminy prusice, wspólny obóz muzyczny, 
a także udział w organizowanym co roku w dniu 
1 maja, na wrocławskim rynku, biciu Gitarowe-
go rekordu Guinnessa. 
Do narodowego Centrum kultury zwrócono 
się także o dotację na zakup wyposażenia po-
trzebnego do prowadzenia edukacji kulturalnej  
w plenerze czyli służącej do profesjonalnej ob-
sługi imprez plenerowych m.in. sceny mobilnej, 
sprzętu oświetleniowego, namiotów plenero-
wych itp. (wnioskowana kwota to 187.00,00 zł). 
Dzięki takim profesjonalnym narzędziom, znacz-
nie podniósłby się poziom imprez, wzrosła ich 
atrakcyjność, zmniejszyły koszty organizacji. 
warto tu zaznaczyć, że działalność GokiS nie 
ogranicza się do samego miasta, ale obejmuje 
także wspieranie inicjatyw wiejskich więc własne 
wyposażenie znacznie ułatwiłoby pracę i uatrak-
cyjniło przedsięwzięcia.

Z kulTurą NA DŁoNi
Z muZyką NA co DZiEń
Czyli Co SŁyCHać w GokiSie

Prusicki GOKiS jest miejscem, w którym odby-
wa się mnóstwo imprez, uroczystości i zajęć 
edukacyjno – kulturalnych. Jest tu, cieszące się 
dużą popularnością kino cyfrowe, w którym 
wyświetlane są najnowsze hity kinowe, także 
w 3D. W najbliższym czasie będą to „Star Wars” 
czyli popularne „Gwiezdne Wojny”. Istnieje Pru-
sickie Centrum Fitness oblegane przez fanów 
sportu, dbania o zdrowie i sylwetkę, czy Mul-
titeka, w której chętni mogą spędzić czas przy 
książce, czy choćby wziąć udział w Warsztatach 
Twórczości Manualnej. Jednak, aby oferta GO-
KiSu stawała się coraz szersza i ciekawsza, aby 
Ośrodek rozwijał się nieustannie w dziedzinach 
kultury, sportu i rekreacji, musi ciągle poszerzać 
swoją ofertę, a co za tym idzie pozyskiwać na 
nią środki. Dlatego wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom dzieci, młodzieży, ich rodziców, osób 
starszych, organizuje przeróżne warsztaty, za-
jęcia artystyczne, imprezy. W roku 2015 złożył 
aż pięć wniosków o dofinansowanie, dzięki 
któremu zwiększy się zakres atrakcyjnych zajęć 
kulturalnych, czy edukacyjno-animacyjnych 
dla mieszkańców. W przeważającej większości 
środki, które wspomagają rozwój działalności 
Ośrodka Kultury pochodzą z zasobów Minister-
stwa do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego.

kolejny wnioskiem z jakim wystąpił GokiS jest 
zadanie pod nazwa „z kultura na dłoni”, na któ-
ry ośrodek chce pozyskać 77.800,00 zł. to za-
mysł przeniesienia oferty kulturalnej na tereny 
wiejskie oraz włączenie społeczności lokalnej  
w życie kulturalne regionu i kraju. według projek-
tu, w okresie od maja do września, w weekendy 
organizowano by wyjazdy do opery, teatru, za-
planowano integracyjne warsztaty artystyczne, 
plenerowe wystawy malarskie, koncerty itp. Ce-
lem jest ułatwienie dostępu do szeroko pojętej 
kultury oraz integracja pokoleń w tym zakresie. 
przy tworzeniu oferty będą współpracować sto-
warzyszenia, sołectwa i szkoły z gminy prusice.
„Żyję z pasją” to tytuł następnego projektu, któ-
ry w zamyśle przeprowadzono by w 2016 roku. 
w ramach projektu ośrodek kultury zaprosi 
całą społeczność lokalną m.in. organizacje non-
profit, lokalnych artystów, fundacje, koła zain-
teresowań, stowarzyszenia, uczniów, seniorów  
i in. wspólnie będą poszukiwane oddolne ini-
cjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, któ-
re nie były do tej pory w działalności prusickiej 
instytucji kultury. zostanie zdiagnozowany po-

tencjał gminy, czyli dowiemy się, co w dziedzi-
nie kultury możemy osiągnąć, integrując przy 
okazji lokalne społeczeństwo.
ważnym dla Gminy prusice jest także wniosek 
o wsparcie, w kwocie 50.425,00 zł,  jaki złożył 
Gminny ośrodek kultury i Sportu, do Departa-
mentu Mecenatu państwa. Dzięki niemu poja-
wia się możliwość zorganizowania przeglądu 
zespołów i chórów z terenu całego kraju, w ra-
mach X ogólnopolskiego przeglądu pieśni Sa-
kralnej „Vox Domini”. jest to wydarzenie cyklicz-
ne odbywające się na terenie gminy od 2007 r.  
i cieszy się w regionie coraz większą popular-
nością wśród miłośników muzyki poważnej.
jak widać miejscowy GokiS, nieustannie kła-
dzie nacisk na wszechstronny rozwój tak dzieci 
i młodzieży jak i dorosłych w dziedzinie kultu-
ry, umożliwiając im korzystanie z lokalnych za-
sobów w ramach organizowanych projektów. 
planowane jest w latach następnych, zwiększe-
nie oferty turystycznej , organizacja wyjazdów, 
poznawanie dziedzictwa kulturalnego kraju.  
w realizacji tych celów wielką pomoc stanowią 
sponsorzy i partnerzy do współpracy oraz dota-
cje, które ośrodek kultury pozyskuje ze źródeł 
zewnętrznych. Dzięki temu telewizja nie jest 
jedyną rozrywką, a wspólne spędzanie czasu 
mieszkańców gminy daje niczym nie zastąpio-
ną radość i satysfakcję. 

Tekst: Renata Skiba

mowująca rok 2015. tym razem radni zebrali 
się w Sali urzędu Miasta i Gminy. w trakcie 
omówiono m.in. zmianę uchwały budżetowej 
na 2015 r., przewodniczący komisji przedsta-
wili plany pracy poszczególnych komisji, na 
2016 rok, które wnikliwie przedyskutowano. 
na koniec, podczas pytań i interpelacji, oma-
wiano m.in. zapis dotyczący hodowli gołębi  
w strefie miejskiej. 

Tekst i foto: Renata Skiba
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„AKcjA SEgrEgAcjA”
DOfINANSOWANA PRzEz 
WfOŚIGW WE WROCłAWIU
W sobotę 5 grudnia na Rynku w Prusicach rozstrzygnięto konkursy dla dzieci i dorosłych, re-
alizowane w ramach projektu pn.: „Akcja Segregacja”. Projekt był dofinansowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości  
1600 zł, w ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Całkowity koszt projektu wyniósł 
3300 zł. Dotacja przeznaczona została na zakup nagród dla zwycięzców.

uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy prusice, złożyli blisko 130 prac (tematem były eko 
ozdoby świąteczne), wykonanych z surowców wtórnych. kreatywność i zaangażowanie uczniów 
przerosła oczekiwania jury. Do akcji przyłączyli się również dorośli mieszkańcy gminy, którzy mieli 
okazję wykazać się w Quizie z wiedzy z zakresu segregacji odpadami.

lisTA lAurEATów:
konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Eko ozdoby”

kategoria klasy i-iii:
i miejsce – oliwia kotyla, klasa ii B Szkoła podstawowa w Skokowej,
ii miejsce – wiktoria Brudnowska, klasa iii B Szkoła podstawowa w prusicach,
iii miejsce – rafał poddębniak, klasa iii B Szkoła podstawowa w prusicach.

wyróżnienia:
Hanna Szkudlarek, klasa i Szkoła podstawowa w Skokowej,
adam krawczyszyn, klasa i D Szkoła podstawowa w prusicach,
Szymon walasek, klasa ii Szkoła podstawowa w piotrkowicach,
paulina Dzik, klasa i Szkoła podstawowa w piotrkowicach,
oliwia Stachurska, klasa i Szkoła podstawowa w Skokowej,
kinga Horodyska, klasa ii Szkoła podstawowa w piotrkowicach.

kategoria klasy iV-Vi
i miejsce – aleksandra pater, klasa V Szkoła podstawowa w Skokowej,
ii miejsce – Filip turczyn, klasa Vi Szkoła podstawowa w Skokowej,
iii miejsce – kalina rzepka, klasa V Szkoła podstawowa w Skokowej.

wyróżnienia:
kinga kuboń, klasa V Szkoła podstawowa w piotrkowicach,
lena Fortuna, klasa iV Szkoła podstawowa w Skokowej,
antoni Skrzypiec, klasa V B Szkoła podstawowa w prusicach.

konkurs dla dorosłych  „Eko Quiz”:
i miejsce – katarzyna potemska z prusic,
ii miejsce – krzysztof Chrąchol ze Skokowej,
iii miejsce – agnieszka zagórna z piotrkowic.

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy 
Prusice, złożyli blisko 130 prac

Barwne eko choinki mogą być niezwykłą 
dekoracją

Kreatywność i zaangażowanie uczniów przerosły 
oczekiwania JuryZwycięzcom serdecznie gratulujemy i wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach!

1. Wilgotna makulatura – czy można ją 
wrzucać do pojemnika na papier? 

a) tak
b) nie

2. Czy porcelanę i fajans można wyrzucać 
do pojemnika na szkło? 

a) tak
b) nie

3. Według jakiego kryterium gmina nie 
mo-że naliczać opłaty za śmieci? 

a)  powierzchnia domu/mieszkania
b)  zużycie energii elektrycznej
c)  zużycie wody 

4. Ilość śmieci maleje wprost proporcjonal-
nie:

a) do zamożności społeczeństwa;
b) do poziomu cywilizacyjnego;
c) wraz z oszczędnym stosowaniem artyku-

łów jednorazowego użytku oraz opako-
wań;

d)  odpowiedzi a), b), c) są fałszywe.

5. Do wyrobu materiałów budowlanych 
można wykorzystywać jedynie popioły, 
które:

a) mają odpowiednie rozdrobnienie;
b) nie mają podwyższonej aktywności pro-

mieniotwórczej;
c) są jednorodne;
d) zawierają związki wapnia.

6. W wyniku recyclingu wyrobów szkla-
nych można zaoszczędzić surowce natu-
ralne. Wskaż właściwe:

a) węgiel, wapień, dolomit
b)  piasek, dolomit, wapień
c) piasek, wapień, gaz ziemny

7. Spośród podanych wymień te odpady, 
które można wykorzystać do komposto-
wania:

 baterie, rośliny, papier, szkło, skorupki jaj, 
filtry do kawy, metale, farby, lekarstwa, wę-
giel

8. Który z wymienionych poniżej odpadów 
jest najniebezpieczniejszy:

a) papier
b) plastik
c) Szkło
d) baterie

9. Który z pierwiastków występujących  
w bateriach jest najniebezpieczniejszy:

a) Mangan
b) kadm
c) nikiel
d) rtęć

10. Akcja Sprzątanie Świata „przywędrowa-
ła” do Polski z :

a) ameryki północnej
b) australii
c) afryki

11. Do podstawowych warunków zapewnia-
jących prawidłowy przebieg komposto-
wania należy:

a) odpowiedni skład chemiczny odpadów
b) udział mikroorganizmów w procesie kom-

postowania
c) wysuszona masa kompostowa

12. Co zrobić, aby nie przyczyniać się do 
wzrostu liczby składowanych odpadów: 

a) zakopać zawartość kosza w ziemi
b) spalić wszystko oprócz przedmiotów me-

talowych
c) wydzielić odpady, które podlegają biode-

gradacji

13. Ile makulatury zawiera papier recyklin-
gowy ?

a) 80 %
b) 50 %
c) 100 %

14. Kompostowaniu nie powinniśmy pod-
dawać:

a) obierków owoców i warzyw
b) papieru wybielanego chlorem
c) świeżych liści

15. Aby zmniejszyć ilość wytwarzanych od-
padów należy:

a) ograniczyć ilość produkowanych odpa-
dów poprzez unikanie produktów nad-
miernie opakowanych

b) segregowanie odpadów
c)  przetwarzania odpadów
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

koNkurs „Eko QuiZ”
zeStaw 5
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Mikołajki i jarmark Bożonarodzeniowy w Gmi-
nie prusice już za nami. 5 grudnia 2015 r przez 
prusicki rynek przewinęło się tysiące osób. Mi-
kołaj rozdał dzieciom ponad 1,2 tys. paczek! na 
straganach można było, za niewielkie pienią-
dze, kupić przeróżne świąteczne ozdoby, wyro-
by rękodzielnicze, spróbować pysznego ciasta. 
wszystko to przygotowały szkoły, przedszkole, 
biblioteka, stowarzyszenia i osoby prywatne. 
na przybyłych, na rynek gości, czekało też, nie-
mal 7 tys. pierogów zrobionych własnoręcznie 
przez panie ze Stowarzyszeń, kół Gospodyń, 
pracowników urzędu Miasta i Gminy, GokiSu, 
GopSu, czy zGk. także sportowcy znaleźli tu 

mikoŁAJ
nA PrUSiCKim rYnKU

coś dla siebie. Bieg w poszukiwaniu Św. Miko-
łaja jak zwykle zgromadził tłum chętnych. ze 
sceny, tego dnia rozbrzmiewała muzyka, śpiew 
i radosny śmiech dzieci, którym Mikołaj wręczał 
prezenty. nastrój jaki panował wokół był wyjąt-
kowy, ludzie życzliwi i uśmiechnięci. w powie-
trzu czuło się już Święta Bożego narodzenia. 
takim szczególnym momentem było rozbłyś-
nięcie wielkiej choinki, okraszone fajerwerkami. 
tysiące osób zebranych wokół niej, poczuło się 
wówczas jak w jednej wielkiej rodzinie.

Tekst: Renata Skiba
Foto: Marcin Mazurkiewicz, Renata Skiba

Stoisko Szkoły podstawowej z Piotrkowic podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

Stoisko stowarzyszenia „17 Stawów Świerzów”

Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Prusic, z sercem podeszły do sprawy

Gdy zapadł zmierzch, scenę wypełnił dziecięcy śpiew

Ada Maksymowicz z zespołem 

Barwne stoisko Biblioteki w Prusicach
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Konkurs na najlepsze stoisko wygrało Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Pietrowic”

Mikołaj wspomagany przez Śnieżynki,  
obdzielił tego dnia paczkami ponad 1200 dzieci

Życzenia świąteczne złożyli mieszkańcom Przewodniczący Rady MiG Prusice Zbigniew Ziomek 
wraz z ówczesnym Starostą Powiatu Trzebnickiego Markiem Łapińskim

Dla najmłodszych, spotkanie z Mikołajem, było niesamowitym przeżyciem

Podczas losowania prezentów, przed sceną zebrał się spory tłum 

Najcenniejszą wygraną stanowił Tablet Samsung Galaxy

O godzinie 18.00 na prusickim rynku rozbłysła choinka Dzieci chętnie ucinały sobie pogawędki z Mikołajem
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SzlaCHetna
PAcZkA

„Gest, miłe słowo, błysk w oku. Czasem jedno słowo wystarczy, by ktoś poczuł się ważny. Jedna 
chwila spędzona razem może sprawić, że ktoś uwierzy w siebie. Właśnie dzięki takim drobiaz-
gom ludzie odzyskują siłę i nadzieję. I Ty możesz pomóc rodzinom w potrzebie!” 

2015

Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” wraz  
z pracownikami GOKiSu podczas przekazywania 
darów dla potrzebującej rodziny

Cytat pochodzi ze strony internetowej „Szlachet-
nej paczki” www.szlachetnapaczka.pl, której idea 
zrodziła się 15 lat temu! w akcję w tym roku za-
angażowali się m.in.: reprezentacja polski w piłce 
nożnej, wojsko polskie, para prezydencka, Mi-
nisterstwo edukacji narodowej, sportowcy tacy 
jak: kamil Stoch, anita włodarczyk, agnieszka  
i urszula radwańskie. Do tego szczytnego przed-
sięwzięcia dołączyli, w tym roku, także pracow-
nicy Gminnego ośrodka kultury i Sportu oraz 
Multiteki i prusickiego Centrum Fitness, a inicja-
torem był dyrektor GokiSu, paweł Grzyb.
w ciągu kilku dni zebrano artykuły spożywcze, 
chemię gospodarczą, odzież, zabawki oraz za-
kupiono meblościankę dla rodziny, wybranej 
spośród ponad 20 tys. potrzebujących.
w sobotę 12 grudnia, pracownicy GokiSu po-
jechali z wolontariuszami Szlachetnej paczki do 
wybranej wsi, gdzie przywitała ich trójka wspa-
niałych dzieciaków wraz ze swym tatą. jest to 
skromna rodzina, która znalazła się w trudnej 
sytuacji materialnej z niezależnych od siebie 
przyczyn, a oferowana pomoc jest dla nich im-
pulsem do zmiany na lepsze.
jak możemy przeczytać na stronach Szlachet-
nej paczki „do projektu włączane są głównie 
osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne 
i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnoś-
cią, samotni rodzice oraz ci, których spotkało 
nieszczęście. oprócz kryterium finansowego, 
kluczowe znaczenie ma postawa rodziny. pacz-
ka pomaga tym, którzy sami chcą sobie pomóc 
i charakteryzują się postawą proaktywną. to 
ludzie, którzy nie dopominają się pomocy, nie 
krzyczą, że coś im się należy, tylko sami próbują 
poprawić swój los.”

Do naszej rodziny dotarło dziewięć, sporej wiel-
kości paczek. w najbliższych dniach dotrą także 
meble. Cała trójka wraz z tatą została również 
zaproszona do prusickiego obiektu Multifunk-
cyjnego na hit kinowy „Gwiezdne wojny – prze-
budzenie mocy”, który będzie można obejrzeć 
w dniach 15,16 i 17 stycznia 2016 r.
przed odjazdem do prusic, dzieci obdarowały 
swoich „Mikołajów” uściskami i uroczymi, włas-
noręcznie zrobionymi serduszkami z napisem 
„wesołych Świąt”. Chwilę później wyruszono  
w drogę powrotną, ale wzruszenie długo jesz-
cze ściskało za gardło.
wczoraj na maila GokiSu nadeszła, od wolon-
tariusza „Szlachetnej paczki”, taka oto wiado-
mość:

Drogi Darczyńco,
razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji  

nadzieję na lepsze jutro!
Dziękujemy za czas, zaangażowanie  

w przygotowanie paczki.  
Miłość wyraża się w trafionym prezencie,  

który nie jest banalnym podarkiem,  

ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się 
czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia,  

zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

wolontariusz, który opiekował się rodziną 
(oznaczoną numerem Dol-1233-522041) opi-
sał całe wydarzenie i przekazał także kilka słów 
od siebie:  

„Pięknego, słonecznego dnia udaliśmy się pełni 
entuzjazmu i energii do wyczekującej nas rodziny. 
Bliźniaki wraz ze starszym bratem z niecierpliwoś-
cią wyglądali przez okno, starego, murowanego 
domu. Po schodach wnieśliśmy dziewięć, cudow-
nie opakowanych w ozdobny papier i kokardy 
Paczek. Paczki ledwie zmieściły się w niewielkiej 
kuchni, a te przeznaczone dla dzieciaków od razu 
przenieśliśmy do ich pokoju. Najstarszy Krzysztof 
nieco zawstydzony, bliźniaki też potrzebowały 
zachęty, aby wspólnie przystąpić do rozpakowa-
nia pięknie przygotowanych Prezentów. W trakcie 
odpakowywania nastąpił wśród dzieci istny szał 
radości, emocje są nie do opisania. Cecylia dosta-
ła wymarzoną deskorolkę, cicho zapewniła, że już 
wkrótce skorzysta z wymarzonego podarunku. Jej 
brat bliźniak, Mariusz był w tym samym czasie za-
jęty pakunkiem przeznaczonym tylko dla niego, 
grą na komputer. Mariusz tak jak tata chce zostać 
rolnikiem, cieszy się, że będzie mógł przenieść się 
w świat gry „Symulator Farmy”. Krzysztof z kolei 
otrzymał piłkę, uśmiech na jego twarzy wyrażał 
wszystko. Najstarszy z rodzeństwa siadł na fotelu, 

przytulając do piersi prezent, był lekko zawsty-
dzony. Muszę przyznać, że moja uwaga głównie 
skupiła się na dzieciach. Pan Marian rozpakowy-
wał prezenty w kuchni wraz z Darczyńcami. Oj-
ciec rodziny był zachwycony każdym elementem 
Paczki, a w szczególności pompką do pieca, która 
niedawno uległa zniszczeniu. Jako Wolontariusz 
byłem w szoku, byłem szczęśliwy, a spontanicz-
ne emocje i reakcje członków rodziny na zawsze 
pozostaną w mojej pamięci. Bardzo cieszę się, że 
mogli Państwo, jako Darczyńcy osobiście uczest-
niczyć w Paczkowym weekendzie cudów. 

Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować 
paczkę dla tej, wspaniałej, cudownej i kochają-
cej się rodziny. TA PACZKA BYŁA WSPANIAŁA!! 
Szczególne wrażenie na mnie i rodzinie wywarło 
opakowanie Paczek, było widoczne, że jest to pre-
zent. Mało tego, dodam, że były to najpiękniejsze 
paczki tegorocznej edycji w moim rejonie. Bardzo 
dziękuję za udzielenie pomocy, tej konkretnej ro-
dzinie i cieszę się niezmiernie, że chcą Państwo 
nadal Moją Paczkową Rodzinę wspierać. Mam 
nadzieję, że udział w projekcie jest dla Państwa 
równie niezwykłym uczuciem jak dla mnie. Do 
zobaczenia w przyszłej edycji! Czekamy na Takich 
wyjątkowych Darczyńców, jakimi są Państwo. 
Paczki były cudowne!

W XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI impuls do 
zmiany otrzymało ponad 20 700 rodzin, których 
odwiedziło ponad 10 000 wolontariuszy. Paczki 
przygotowało ponad 700 000 darczyńców. Dzię-
kujemy, że byłeś wśród nich. „

Tekst i foto: Renata Skiba

Serce za serce czyli własnoręcznie wykonane oz-
doby choinkowe ofiarowane darczyńcom przez 
obdarowaną rodzinę

Gratulacje dla wszystkich pracowników GoKiSu, 
Multiteki i PCF w Prusicach biorących udział w 
przygotowaniu „Szlachetnej Paczki” 

WIElKI KIErmASZ
  śWIĄtEcZNEj POmOcy
w dniach 12-17 grudnia w zespole Szkół w pru-
sicach odbył się wielki kiermasz Świątecznej po-
mocy zorganizowany przez panią Martę listwan 
i uczniów klasy 2b Gimnazjum. uczniowie, ro-
dzice i pracownicy szkoły przynieśli książki, fil-

my, zabawki, gry, sprzęt sportowy i płyty, które 
sprzedawane były za niewielkie pieniądze na 
rzecz naszych podopiecznych. kiermasz cieszył 
się ogromnym powodzeniem – wielu uczniów 
mogło kupić sobie wymarzone fanty, a cały do-
chód z imprezy – 711 zł przekazaliśmy rodzinom 
naszych podopiecznych na bieżące potrzeby. 
oprócz pieniędzy dzieci dostały paczki z zabaw-
kami i słodyczami. 
widząc radość w oczach dzieci i wdzięczność ich 
rodziców wiemy, że warto pomagać. Dlatego też 
zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w ko-
lejnej akcji. 

Tekst i foto: Marta Listwan
Widząc radość w oczach dzieci wiemy, 
że warto pomagać Organizatorzy – Marta Listwan i uczniowie klasy 2b Gimnazjum
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Nowy rok
PoWiTAno hUCZnie

Gminny ośrodek kultury i Sportu w dniu 31 gru-
dnia o godz. 20.00 powitał gości przybyłych na 
Sylwestrową zabawę połączoną z powitaniem 
nowego 2016 roku na prusickim rynku. 
o doskonałą atmosferę na parkiecie zatrosz-
czył się zespól Dance Menu z obornik Śląskich. 
wystrojem sali zajęli się pracownicy GokiSu,  
a cateringiem obornicka restauracja Gospoda. 
na Sali bawiło się ponad 70 osób. jak przystało 
na sylwestrowa noc, impreza trwała do białego 
rana.
o 23.45 Burmistrz igor Bandrowicz wraz z miesz-
kańcami i przybyłymi gośćmi, spotkali się na 
prusickim rynku, aby przy pokazie fajerwerków 
zorganizowanych przez Gminę prusice, wspól-
nie przywitać nowy 2016 rok. Był szampan, 
życzenia noworoczne i mnóstwo radości. tak  
w skrócie można podsumować bardzo udane-
go Sylwestra w prusicach zorganizowanego 
przez Gminny ośrodek kultury i Sportu oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy prusice.

 Tekst: Renata Skiba, Dorota Leń
Foto: Marcin Mazurkiewicz

NA RYNKU W PRUSICACh!

Panie tego wieczoru wyglądały wyjątkowo atrakcyjnie i tryskały humorem

Życzeniom i radości nie było końca

Zespół Dance Menu wprowadził gości w dobry nastrój

Doskonała zabawa sylwestrowa trwała do białego ranaTradycyjna lampka szampana i noworoczne życzenia 

Iluminacje świetlne na rynku dodały uroku 
sylwestrowemu wydarzeniu

Efektowny pokaz fajerwerków
 zachwycił zebranych

O północy prusicki rynek rozświetliły fajerwerki
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gmINA PrUSIcE PrZyStĄPI DO AKtUAlIZAcjI
lOKAlNEGO PROGRAMU REWITAlIzACJI

radni Miasta i Gminy prusice podczas Sesji 
rady Miasta i Gminy prusice, która odbyła się  
21 grudnia 2015 roku w prusickim obiekcie Mul-
tifunkcyjnym podjęli uchwałę w sprawie przy-
stąpienia przez Gminę prusice do opracowania 
aktualizacji „lokalnego programu rewitalizacji 
Miasta prusice na lata 2010–2015” dla dalszego 
okresu 2016–2023. opracowanie dokumentu 
będzie realizowane metodą partycypacyjną, 
we współpracy ze wszystkimi grupami interesa-
riuszy, w tym w szczególności ze społecznością 
obszarów rewitalizowanych, innymi ich użyt-
kownikami, przedsiębiorcami i organizacjami 
pozarządowymi. Gmina prusice na aktualizację 
tego strategicznego dokumentu złożyła wniosek  
o dofinansowanie do urzędu Marszałkowskie-
go województwa Dolnośląskiego z programu 
operacyjnego pomoc techniczna. 
Gmina prusice posiada lokalny program rewita-
lizacji Miasta prusice na lata 2010–2015, jednak 
ten dokument wymaga aktualizacji dla dalsze-
go okresu 2016–2023 przygotowanej metodą 
partycypacyjną, we współpracy ze wszystkimi 
grupami interesariuszy, w tym w szczególności 
ze społecznością obszarów rewitalizowanych, 
innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami  
i organizacjami pozarządowymi.

Gmina stara się o pozyskanie środków na 
wykonanie aktualizacji dokumentu
Gmina prusice 30 listopada 2015 roku złożyła 
do urzędu Marszałkowskiego województwa 

Dolnośląskiego wniosek o przyznanie dotacji 
w ramach konkursu z programu operacyjne-
go pomoc techniczna 2014–2020 na „przygo-
towania programów rewitalizacji” na zadanie  
pn. „aktualizacja lokalnego programu rewitali-
zacji Miasta prusice 2016–2023”.

Całkowita wartość projektu to 63 600,00 zł,  
z czego wnioskowane dofinansowanie wyno-
si 57 240,00 zł. wniosek przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną, a teraz oczekuje na wyniki oce-
ny merytorycznej.

lPr strategicznym dokumentem do pozy-
skiwania dofinansowania na działania rewi-
talizacyjne
opracowanie aktualizacji lokalnego programu 
rewitalizacji Miasta prusice na lata 2010–2015, 
dla dalszego okresu 2016–2023 jest niezbęd-
ne, gdyż będzie to jeden ze strategicznych 
dokumentów wymagany przy ubieganiu się  
o dofinansowanie projektów dotyczących re-
witalizacji miast oraz rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, a także wyprowadzenie ich 
ze stanu kryzysowego z europejskich Funduszy 
Strukturalnych i inwestycyjnych (eFSi), w tym 
m.in. z regionalnego programu operacyjne-
go dla województwa Dolnośląskiego na lata  
2014–2020 oraz innych środków publicznych  
w perspektywie finansowej 2014–2020, a tak-
że ze środków krajowych – zaznacza Burmistrz 
Miasta i Gminy prusice igor Bandrowicz. 

w celu aktualizacji dokumentu zostanie powo-
łany przez Burmistrza Miasta i Gminy prusice ze-
spół ds. aktualizacji lpr składający się z przedsta-
wicieli różnych interesariuszy: jSt, rada Miasta  
i Gminy prusice, przedstawiciele jednostek orga-
nizacyjnych, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, zarządcy 
nieruchomościami itp. w trakcie przygotowywa-
nia dokumentu będą miały miejsce konsultacje 
społeczne w różnych środowiskach.

lPr będzie powiązany ze strategią rozwoju 
miasta i Gminy Prusice
podstawą przystąpienia do aktualizacji lpr jest 
Strategia rozwoju Miasta i Gminy prusice na lata 
2014–2025, w której jest mowa o rewitalizacji  
w ramach: Celu strategicznego 2 – infrastruktu-
ra, celu operacyjnego 2.4 – poprawa infrastruk-
tury społecznej w mieście i gminie – pkt.4 – re-
witalizacja Miasta oraz pkt. 6 – rewitalizacja 
Gminnego ośrodka kultury oraz w ramach Celu 
strategicznego 5 – wizerunek Miasta i Gminy 
prusice, celu operacyjnego 5.3. – prowadzenie 
działań wizerunkowych poprzez poprawę este-
tyki terenów zielonych – pkt. 4 – rewitalizacja 
skwerów, klombów itp.
zaktualizowany lokalny program rewitalizacji 
doprecyzuje najważniejsze założenia Strategii 
rozwoju Miasta i Gminy prusice w zakresie ob-
szarów objętych stanem kryzysowym, wskaże 
główne problemy w poszczególnych sferach, 
pozwoli na wytyczenie obszaru zdegradowa-
nego, a w dalszej kolejności obszaru podlega-
jącego rewitalizacji – podkreśla włodarz gminy 
dodając: - w programie zostaną również zapla-
nowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące 
wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego opisa-
nych obszarów rewitalizacji oraz stworzeniu 
warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

rewitalizacja według nowej ustawy…
zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. obszar objęty rewitalizacją 
cechuje w szczególności: wysokie bezrobocie, 
ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyj-
ne, niski kapitał społeczny, niewystarczający 
poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 
publicznym i kulturalnym oraz występowanie 
co najmniej jednego z niżej wymienionych ne-
gatywnych zjawisk:
– gospodarczych (w szczególności w zakresie 

niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

– środowiskowych (w szczególności w zakre-
sie przekroczenia standardów jakości środo-
wiska, obecności odpadów stwarzających 
zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź śro-
dowiska),

– przestrzenno-funkcjonalnych (w szczegól-
ności w zakresie niewystarczającego wypo-
sażenia w infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną, braku dostępu do podstawowych 
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsłu-
gi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jako-
ści terenów publicznych),

– technicznych (w szczególności w zakresie 
degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu miesz-
kaniowym oraz braku funkcjonowania roz-
wiązań technicznych, umożliwiających efek-
tywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczęd-
ności i ochrony środowiska).

Działania podjęte na podstawie lokalnego 
programu rewitalizacji Miasta prusice na lata 
2016-2023 z wykorzystaniem funduszy pocho-
dzących z budżetu unii europejskiej pozytyw-
nie wpłyną na poprawę sytuacji społeczno-go-
spodarczej w gminie.

Tekst: Dorota Leń
Foto: Renata Skiba

Radni Miasta i Gminy Prusice podczas sesji, w dniu 21 grudnia 2015

BuDZicZ
DzIAłA PROEKOlOGICzNIE
Stowarzyszenie „Młodzież z Budzicza” w 2015 r. 
realizowało projekt pn. „aktywność proekolo-
giczna mieszkańców wsi”, który był współfinan-
sowany ze środków z budżetu Miasta i Gminy 
prusice. na realizację zadania otrzymano do-
tację w wysokości 1000 zł, którą wykorzystano 
na organizację pikniku rodzinnego, wycieczkę 
do arboretum w wojsławicach koło niemczy,  
a także na zagospodarowanie zieleni.
piknik rodzinny zorganizowano w dniu 30 maja 
2015 r. Dyskutowano wówczas m.in. o segrega-
cji odpadów. na spotkanie przybyli mieszkańcy 
wsi, dla dzieci zorganizowano zabawę z chustą 
klanza. natomiast 12 lipca, 23 osoby wyjechały 

do arboretum w wojsławicach, gdzie uczestni-
cy mogli zapoznać się z różnymi roślinami, ich 
pielęgnacją, ekologiczną ochroną przed szkod-
nikami, komponowaniem i urządzaniem ogro-
dów kwiatowych, a także mieli okazję uczestni-
czyć w koncercie smyczkowym.

ostatnią akcją, w ramach projektu, było od-
tworzenie, w pasie przydrożnym, istniejącego 
tam kiedyś, szpaleru kwitnących krzewów i po-
sadzono 25 lilaków. teren został odpowiednio 
przygotowany odchwaszczony i wyrównany.

Maria Zientarska

Mieszkańcy Budzicza, chętnie przystąpili do projektu Na piknik przybyły całe rodziny

Nasadzony szpaler lilaków, gdy zakwitnie 
stanie się wyjątkową ozdobą wsi 

Uczestnicy wycieczki do 
Arboretum w Wojsławicach 
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DzIęKUJEMY WSzYSTKIM
ZA ŚwiETNą ZABAwę i hoJNE sErcA!

miło nam przekazać, że kwota zebrana podczas woŚP w Prusicach to 16 000 zł!
w akcji krwiodawstwa razem z wCkik wrocław, udało się zebrać 29 litrów krwi! Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim artystom, występującym charytatywnie na prusickiej scenie! 
Dziękujemy oczywiście wszystkim wolontariuszom, firmom i osobom wspierającym 

24 Finał woŚP w prusicach oraz Burmistrzowi igorowi Bandrowiczowi 
za objęcie całej naszej akcji swoim patronatem! 

Szefem Sztabu 24. Finału woŚp był Dyrektor GokiS paweł Grzyb.
Dziękujemy!

Główne atrakcje i wydarzenia podczas finału 
odbywały się w Sali widowiskowej Gminnego 
ośrodka kultury i Sportu w prusicach. Były to 
m.in. akcja krwiodawstwa „nie bądź żyła oddaj 
krew”, koncert zespołu im Fanki tim, koncert 
zespołu Blues Menu, koncert ady Maksymowicz 
z zespołem, koncert zespołu disco–polo neXt, 
występ kabaretu Czwarta Fala.

Koncert zespołu disco – polo NEXT zgromadził 
pod sceną wielu fanów

Ilość chętnych do oddania krwi przerosła 
najśmielsze oczekiwania

Wolontariusze jak zwykle stanęli 
na wysokości zadania

Także budynek Urzędu Miasta i Gminy rozbłysnął 
podczas 24 WOŚP 

to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie odbyły się 
podczas 24. Finał wielkiej orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Prusicach, w niedzielę 10 stycznia 
2016 r. nie obyło się także bez licytacji fantów 
sponsorowanych przez firmy i osoby prywatne,  
z której zebrano 4.810 zł! 
oficjalnie woŚpowe „szaleństwo” zakończono 
tradycyjnym Światełkiem do nieba, które od-

palono na prusickim rynku. jednak w Sztabie 
praca i przeliczanie zebranych datków, trwała 
do późnych godzin nocnych. pieniądze zebrane 
podczas finału zostaną przeznaczone na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej Seniorów. tym razem graliśmy pod 
hasłem „Mierzymy Wysoko”.

Gadżety przywieziona przez firmy 
i osoby prywatne na licytację

wŚróD NAGroDZoNych
KAmilA FiKier i SZKolne Koło WolonTAriATU Z PrUSiC

5 grudnia 2015 roku wolontariusze z prusic 
wzięli udział w kolejnej, uroczystej gali, która 
była zwieńczeniem corocznego Dolnośląskie-
go Festiwalu wolontariatu. 
zgodnie z tradycją, aktywni działacze wzię-
li udział w kilku konkursach wolontariackich. 
pierwszym z nich był konkurs fotograficzny 
„wolontariat w obiektywie” a kolejnym Dolno-
śląska Grupa wolontariacka 2015 roku.

z dumą i radością pragniemy ogłosić, iż wolon-
tariuszka kamila Fikier zajęła i miejsce w kon-
kursie fotograficznym wywołując furorę swoim 
niezwykle pozytywnym zdjęciem z akcji znicz. 
ponadto, grupa wolontariuszy została niezwy-
kle doceniona za długoletnią działalność oraz 
ogrom podejmowanych akcji – w efekcie stanę-
liśmy na szczycie podium jako najlepsza Dolno-
śląska Grupa wolontariacka roku 2015.

Nagrodzone Szkolne Koło Wolontariatu

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy 
wspólnie pracowali na ten sukces!

Tekst i foto: Żaneta Szatkowska – Wolska
Szkolne Koło Wolontariatu

Dyplom za osiągnięcia dla prusickiego 
Szkolnego Koła Wolontariatu

Kamila Fikier laureatką konkursu 
„Wolontariat w obiektywie”
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ZAśPieWAli
W goKiSie 

UCzESTNICY POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJęzYCzNEJ

w dniu 15 grudnia 2015 r. w Gminnym ośrodku 
kultury i Sportu w prusicach, miał miejsce kolej-
ny powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej 
odbywający się pod patronatem Stowarzysze-
nia oświatowego „Sowa”. organizatorem kon-
kursu było Gimnazjum w prusicach, a opie-
kunami panie Marta listwan, edyta Hoffman  
i Żaneta Szatkowska-wolska.

w konkursie wzięło udział 29 wokalistek, w tym 
duety i trio. wysłuchaliśmy najnowszych hitów 
z list przebojów. przyznano 5 nagród i wyróż-
nienie, które ofiarowała redakcja miesięczni-
ka „prusice24”. pierwsze miejsce zajęła Marta 
lenart z Gimnazjum sportowo-językowego  
w trzebnicy. Drugie Miejsce Basia krol z Gim-
nazjum im. polskich laureatów nagrody nobla  
w ob. Śl. iii miejsce – Sara walczak z dwuję-
zycznego gimnazjum w obornikach Śl., czwar-
te – duet Daria jabłońska i kamila paraszczyn  
z pzS im. jana pawła ii w Żmigrodzie i 5-te leo-
nie kunkel z powiatowego Gimnazjum Sporto-
wo-językowego w trzebnicy.

Tekst: Renata Skiba, Marta Listwan
Foto: Renata Skiba

Marta Lenart z Gimnazjum sportowo-językowego 
w Trzebnicy odbiera nagrodę za I miejsce 
w konkursie

Puchary II Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu, to dla nich wyjątkowa pamiątka  

w Vi kolejce Vi edycji ligi Halowej w piłce nożnej 2015/2016 o pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy prusice igora Bandrowicza w środę  
6 stycznia 2016 roku na hali sportowej zespołu Szkół w prusicach pad-
ło w sumie do bramki 98 celnych strzałów. najwięcej bramek bo aż  
36 strzelono w pierwszym meczu Bailando trzebnica kontra orzeł 

prusice juniorzy, który zakończył się wynikiem 30:6. w kolejnych rywa-
lizacjach swoje spotkania wygrali w Vi kolejce: oldboys Skokowa (8 bra-
mek), Sparta wszemirów (7 bramek), orzeł prusice Seniorzy (24 bramki) 
oraz orły Górskiego (12 bramek).
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i hAlowy TurNiEJ ŻAków
W PiłCe nożnej zA NAMI!

w sobotę 12 grudnia 2015 roku do hali sporto-
wej w prusicach przybyło 6 drużyn Żaków aby 
powalczyć o puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
prusice igora Bandrowicza w turnieju piłki noż-
nej Halowej. równo o godzinie 13.00 rozpoczę-
ły się pierwsze mecze, grano systemem każdy  
z każdym po 12 minut, w sumie rozegrane tego 
dnia 15 meczów. Mecze stały na wysokim po-
ziomie i obfitowały w wiele ciekawych akcji  
i pięknych goli. najwięcej bramek bo aż 6 strze-
lił Miłosz Cichoń zawodnik drużyny Dolpaszu  
ii Skokowa, a bramkarzem który wpuścił naj-
mniej goli został Fryderyk zeń z olympic 
wrocław. na pochwałę zasługują wszyscy za-

Na I Halowy Turniej Żaków przyjechało 6 drużyn

wyNiki wsZysTkich mEcZów:
Free kiDS akaDeMia piŁkarSka – olyMpiC wroCŁaw  2:2
DolpaSz Skokowa ii – akaDeMia wiŃSko  1:1
DolpaSz Skokowa i – Free kiDS akaDeMia piŁkarSka  2:0
akaDeMia piŁkarSka BrzeG Dolny – DolpaSz Skokowa ii  2:3
DolpaSz Skokowa i – olyMpiC wroCŁaw  0:1
akaDeMia piŁkarSka BrzeG Dolny – akaDeMia wiŃSko  0:3
DolpaSz Skokowa ii – olyMpiC wroCŁaw  0:3
DolpaSz Skokowa i – akaDeMia piŁkarSka BrzeG Dolny  3:0
akaDeMia wiŃSko – Free kiDS akaDeMia piŁkarSka  2:2
DolpaSz Skokowa ii – DolpaSz Skokowa i  2:0
olyMpiC wroCŁaw – akaDeMia piŁkarSka BrzeG Dolny  4:1
Free kiDS akaDeMia piŁkarSka – DolpaSz Skokowa ii  2:4
olyMpiC wroCŁaw – akaDeMia wiŃSko  1:0
Free kiDS akaDeMia piŁkarSka – akaDeMia piŁkarSka BrzeG Dolny  4:0
akaDeMia wiŃSko – DolpaSz Skokowa i  3:0

TABElA końcowA TurNiEJu:
1.  olyMpiC wroCŁaw   13 pkt.
2.  DolpaSz ii Skokowa   10 pkt.
3.  akaDeMia wiŃSko   8 pkt.
4.  DolpaSz i Skokowa   6 pkt.
5.  Free kiDS akaDeMia piŁkarSka   5 pkt.
6.  akaDeMia piŁkarSka BrzeG Dolny   0 pkt.

Nagrody zwycięskim drużynom wręczali 
Przewodniczący Rady MiG Zbigniew Ziomek oraz Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb

Free Kids Akademia Piłkarska

Olympic Wrocław – zwycięzcy turnieju

wodnicy, którzy brali udział w zmaganiach  
w prusickiej hali sportowej i dla których było to 
kolejne cenne doświadczenie. podziękowania 
należą się również trenerom, rodzicom oraz 
organizatorom tego wspaniałego przedsię-
wzięcia panu Burmistrzowi igorowi Bandrowi-
czowi oraz Dyrektorowi GokiS panu pawłowi 
Grzybowi.

Foto: Marcin Mazurkiewicz

Dolpasz I Skokowa zajął IV miejsce
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10 km na bardzo szybkiej trasie co roku spro-
wadza do małego miasteczka niedaleko wroc-
ławia coraz więcej osób. Biegacze w prusicach 
zawsze mogą liczyć na dobrą organizację oraz 
świetną atmosferę. jak co roku imprezie to-
warzyszą Dni prusic. nie inaczej będzie w tym 
roku. jednym zdaniem – mnóstwo atrakcji i do-
brej zabawy.

tradycją się stało, że w ramach pakietu starto-
wego zawodnicy otrzymują bardzo atrakcyj-
ne gadżety. nie zabraknie koszulki sportowej.  
w tym roku również szykujemy niespodzianki. 
poprzednio każdy zawodnik otrzymał w pakie-
cie min. wieszak na medale.

na trasie nie zabraknie wody, fotoreporterów, 
a na mecie otrzymacie wyjątkowy pamiątkowy 
medal. Gdy już ochłoniecie czekać będzie na 
was posiłek regeneracyjny.

równolegle z 6. Biegiem iii wież wystartuje  
X Bieg samorządowców. każdy uczestnik 
chcący wziąć udział w tej klasyfikacji będzie 
musiał przedstawić dokument stwierdzający, 
że dana osoba jest samorządowcem.

BiEG iii wiEŻ
rUSZYłY 
ZAPiSY!

Opłaty 6. Biegu III Wież oraz X Biegu Samorządowców:

do 29 Lutego 2016 r. opłata: 25 zł
od 1 Marca do 31 Marca 2016 r. opłata: 30 zł

od 1 Kwietnia do 30 Kwietnia 2016 r. opłata: 40 zł
od 1 Maja do 31 Maja 2016 r. opłata: 50 zł

od 1 Czerwca do 19 Czerwca 2016 r. opłata 70 zł

Mieszkańców GMINY PRUSICE przez cały okres obowiązuje opłata 20 zł

Po 19 Czerwca 2016 r. będzie można już tylko się zapisać w dzień  
zawodów 25 Czerwca 2016 r. opłata startowa będzie wtedy wynosiła  

100 zł (płatne w biurze zawodów tylko gotówką)

Z opłaty zwolnione zostaną osoby które minimum 3 razy będą  
uczestniczyć w 4. Edycji „Prusice Biegają” oraz Kobiety w kategoriach  
wiekowych (K60) i Mężczyźni w kategoriach wiekowych (M60 i M70).

 25 Czerwca 2016 roku zapraszamy do Prusic na 6. Bieg III Wież. 
Start, Rynek w Prusicach, punktualnie o godzinie 16.00.

31 UliCZnY Bieg
SYlWeSTroWY w trzeBniCy
z AThlETICS TEAM PRUSICE
Przemysław Burchacki, Andrzej Hazubski, Arkadiusz Komorowski, Mateusz Jarzębowicz, Kamil Leś-
niak, Łukasz Hazubski, Piotr Żyża, Krzysztof Kempa, Karina Minorczyk, Magdalena Kumór, Tomasz 
Opałka, Anna Hazubska, Sandra Szyszka, Dorota Niemczura, Tomasz Saladra i Arkadiusz Kawa 
to przedstawiciele Stowarzyszenia Athletics Team Prusice w 31. Ulicznym Biegu Sylwestrowym  
w Trzebnicy. Na biegu nie zabrakło innych przedstawicieli naszej Gminy tj. Kamila Słowińska i Mateusz 
Żarczyński z Prusic oraz Adrian Hliwa i Ryszard Hliwa ze Skokowej. Wszyscy nasi biegacze pokonali 
trasę 10 km i aktywnie zakończyli 2015 Rok.

Gratulujemy im świetnych wyników!
Tekst: DL

Foto: Athletics Team Prusice

w tym roku warto się zapisać już na samym 
początku. niska opłata startowa: 25 zł do  
29 lutego 2016 r. z każdym miesiącem opła-
ta będzie wzrastać, dlatego prosimy o wcześ-
niejsze zdeklarowanie swojego przyjazdu do 
prusic.
Dla najlepszych zawodników przewidziane są 
bardzo atrakcyjne nagrody finansowe. warto 
wspomnieć, że nagradzane będą także kate-
gorie wiekowe od M16 do M70 i k16 do k60. 
przy okazji po raz kolejny zostaną przeprowa-
dzone mistrzostwa na 10 km w kategoriach 
Gminy prusice oraz powiatu trzebnickiego.  
w tym roku nie zabraknie również klasyfikacji 
Małżeństw Biegaczy. ta kategoria cieszyła się 
w zeszłym roku dużą popularnością. Szczegóły 
nagradzania znajdują się w regulaminie.

w poprzednim roku przekroczyliśmy licz-
bę 400 biegaczy. Mamy nadzieję, że w tym 
roku pomożecie nam zwiększyć frekwencję. 
to dzięki wam tworzy się wspaniała atmo-
sfera, która później jest wspominana latami.  
czekamy na was już 25 czerwca 2016 roku. 
Do zobaczenia!

 Przemysław Burchacki

Regulamin: 
http://bieg.prusice.pl/images/reGulaMin_6._Bieg_iii_wie.pdf

Zapisy:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2067

Strona biegu:  
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=36786

Polub Nas na facebooku: 
www.facebook.com/bieg.trzech.wiez

więcej: www.bieg.prusice.pl
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Św. mikoŁAJA w PrusicAch!
239 BiegACZY PoSZUKiWAło
na starcie iV Biegu w poszukiwaniu Św. Miko-
łaja w prusicach w sobotę 5 grudnia 2015 roku 
o godz. 14 stanęło 239 biegaczy nie tylko z te-
renu Gminy prusice, powiatu trzebnickiego, ale 
także z terenu całego województwa, a także 
kraju i zagranicy. po przebiegnięciu 5 km jako 
pierwszy, św. Mikołaja znalazł, po 15 minutach 
Mykola iukHyMCHuk, drugi był VoloDyMyr 
tiMaSHoV, zaś trzeci SierGiej krowlajDiS. 
wśród pań najlepsza okazała się Marta Łu-
kijaniuk, druga była elŻBieta BotuSzyn,  
a trzecia karina MinorCzyk.

Tekst: DL
Foto: Marcin Mazurkiewicz

Pamiątkowe medale od Św. Mikołaja Bez rozgrzewki się nie obejdzie

Na starcie IV Biegu w Poszukiwaniu Św. Mikołaja stanęło 239 biegaczy W biegu wziął udział także Burmistrz 
Igor Bandrowicz

Doborowe towarzystwo i uśmiech dodawały wigoru przed biegiem Mikołaj dał sygnał do startu
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sTArTuJEmy Z 4. EDycJą 
„pruSiCe BieGają”!
31 stycznia 2016r. czyli w tą ostatnią niedzielę miesiąca, rozpocznie się już 4 Edycja 
Akcji „Prusice Biegają”. start o godz. 10.00, szatnia od 9:15. wszystkich biegaczy zapra-
szamy tego dnia do Prusic.

poprzednia edycja była rekordowa pod 
względem frekwencji. Mamy nadzieję, że 
w tym roku będzie was jeszcze więcej.
trasa się nie zmieniła. Startujemy punktual-
nie o 10.00 z prusickiego Centrum Fitness. 
Biegniemy uliczkami prusic do pietrowic 
Małych. Meta znajduje się na ul. lipowej. 
pierwsze 5 km biegniemy na czas, drugie 
na zaliczenie. w ramach drugiego, dodat-
kowego okrążenia każdy zawodnik otrzy-
muje punkty bonusowe, które liczą się do 
klasyfikacji generalnej.

na mecie zawsze będą czekać napoje.  
w zimne dni herbata, zaś w ciepłe napój 

izotoniczny i woda. w tej edycji przewidziane 
są także niespodzianki ale o tym dowiecie się 
w trakcie trwania akcji.

prusice Biegają są całkowicie bezpłatne. każdy 
zawodnik przed pierwszym startem w danej 
edycji musi wypełnić krótki formularz, aby to 
zrobić wymagane jest zjawienie się parę minut 
wcześniej przed startem. nie trzeba się wcześ-
niej zapisywać. wystarczy przyjść parę minut 
przed godziną 10.00, odebrać numer startowy 
i biec! numer startowy na mecie trzeba zwró-
cić, po zakończeniu edycji każdy otrzyma je na 
pamiątkę.

Tekst: Przemysław Burchacki

wszystkie przydatne informacje dotyczące 4. edycji prusice Biegają znajdują się w regulaminie: 

http://prusice.pl/startujemy-z-4.-edycja-prusice-biegaja,2374,art.html
http://www.bieg.prusice.pl/startujemy-z-4-edycja-prusice-biegaja,182,a.html

na „prusice Biegają” zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy prusice igor Bandrowicz,  
główny pomysłodawca całej akcji.

warto dodać, że prusice Biegają zalicza się do klasyfikacji na ligaBiegowa.pl
i Etap już 31 stycznia 2016 r. Nie może was zabraknąć. 

Radość z ukończonego biegu 
dodaje skrzydeł

Elfy, Śnieżynki, Mikołaje – biegać każdy może

Zwycięzcy Panowie w towarzystwie Burmistrza Igora Bandrowicza, Dyrektora GOKiSu Pawła Grzyba, 
Radnego Artura Bagińskiego i oczywiście samego Św.Mikołaja

Finalistki na podium - Karina Minorczyk, Anna Hazubska, Sandra Szyszka 

Medale biegu




