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Zmiana 
nieudolnego 
StaroSty 
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Wysockiego

foto: agencjagazeta.pl

Od roku niemal każdego dnia dobiegały mieszkańców 
powiatu trzebnickiego informacje o niefortunnych decy-
zjach lub braku działań starosty Waldemara Wysockiego. 
Były już Starosta swoją nieudolnością w podejmowaniu 
decyzji i zarządzaniu starostwem doprowadził do zatrzy-
mania rozwoju naszego powiatu trzebnickiego. Wysocki, 
który już dawno stracił poparcie w Radzie Powiatu i tym 
samym możliwość normalnego rządzenia, nie miał za-
miaru podać się do dymisji i ciągle pobierał pensje. Radni 
koalicji PO-PSL, którzy mają większość w Radzie Powiatu 
nie mogli dłużej przyglądać się poczynaniom Waldemara 
Wysockiego i podjęli konkretne działania w celu poprawy 
sytuacji powiatu trzebnickiego. Podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu, działając w trybie postępowania są-
dowo-administracyjnego, potwierdzili nieważność wy-
boru Waldemara Wysockiego. Tym sposobem Wysocki 
przestaje być starostą!

więcej str. 4-5

uCZnioWie uCZCili 
ŚWiĘto niePodlegŁoŚCi 

W przeddzień 97 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, uczniowie Zespołu Szkół 
w Prusicach uczestniczyli w uroczystym apelu. 
Podniosły charakter akademii podkreślała de-
koracja, na którą złożyły się godła i flagi Polski, 
wykonane przez uczniów, w ramach konkursu.

więcej str. 10-11

WiWat
niePodlegŁa!

11 listopada 2015 roku obchodziliśmy 97 rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Choć w ostatnim półwieczu, 
nierzadko nasze demokratyczne aspiracje były tłumione, to 
mimo wszystko dzień, który stał się symbolem naszej wol-
ności, skłania tak do refleksji, jak i do nieskrywanej radości.  
To właśnie 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie 
w pełni odzyskanie niepodległości, po 123 latach niewoli.

więcej str. 12-13

ŚluBoWania na uCZnia  
W SZKoŁaCH gminy PruSiCe

Na przełomie października i listopada odbyły się 
w Szkołach Podstawowych gminy Prusice oraz 
Gimnazjum, Ślubowania i Pasowania na Ucznia. 
Ten ważny, dla każdego ucznia moment miał  
w każdej ze szkół uroczysta formę i oprawę. Taki 
dzień zostaje w pamięci tak dziecka jak i rodzica 
do końca życia. W grudniowym numerze prezen-
tujemy obszerne fotorelacje z tych uroczystości.

dZieCiĘCa eSKorta 
Z dolPaSZu SKoKoWa!

W dniu 31.10.2015 r.  w godzinach wieczornych, najmłodsi 
piłkarze Dolpaszu Skokowa, wraz ze swoimi rodzicami oraz 
trenerami Arturem Bagińskim i Adrianem Moskalem, a tak-
że Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowi-
czem, udali się na mecz ekstraklasy pomiędzy WKS Śląsk 
Wrocław, a Lechem Poznań. Młodzi adepci Dolpaszu poje-
chali tam nie tylko po to, aby kibicować ulubionej drużynie, 
ale dostąpili także zaszczytu eskortowania zawodników 
Śląska na murawę Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.

więcej str. 28



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

Infrastruktura, Planowanie przestrzenne:
Michał Koziński w.87 m.kozinski@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
Róża Popielarz w.38 r.popielarz@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

Straż Miejska w. 57, 58, 67, 39
Tomasz Sokołowski – Komendant w.81
Hubert Olszewski – Z-ca Komendanta w.39
Paulina Wojtyra, Agata Chuchrak, 
Kamil Tomaszek, Ludwik Cybulski, 
Beata Czech

od redakcji …
Z nieukrywaną przyjemnością przekazujemy miesz-
kańcom Gminy Prusice, nowy numer miesięcznika 
informacyjnego Prusice24, w nieco odświeżonej 
odsłonie. 

Wydarzenia ostatniego miesiąca jakie zdomino-
wały nasz Biuletyn to przypadające w miesiącach 
październik i listopad Pasowania na ucznia odby-
wające się w szkołach podstawowych i gimnazjum 
oraz narodowe Święto niepodległości przypadające  
11 listopada. nie zabrakło także gminnych inwe-
stycji i wydarzeń, którymi warto się pochwalić jak 
zakończenie projektu pod nazwą „informatyzacja 
Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu” i rozdaniem miesz-
kańcom gminy ponad 150 komputerów, czy 
eskortowaniem piłkarzy Śląska, przez dzieci  
z Dolpaszu Skokowa, na meczu z lechem Poznań. 
także remont dachów w kościołach w Prusicach 
i Pawłowie trzebnickim, dzięki środkom włas-
nym gminy oraz dofinansowaniu pozyskane-
mu przez pracowników urzędu miasta i Gminy 
Prusice z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
narodowego jest wydarzeniem godnym uwagi. 
Poza tym, w tym numerze, możecie Państwo 
przeczytać o sprawie, która wywoływała wiele 
emocji w ostatnim czasie, a mianowicie o byłym 
już staroście powiatu trzebnickiego i powoła-
niu nowego, o nowej strategii rozwoju miasta 
i gminy Prusice oraz dowiedzieć się jak można 

zagłosować na swojego Burmistrza w plebiscycie 
Gazety Wrocławskiej na najlepszego Szefa samo-
rządu w woj. Dolnośląskim. a na deser informacje  
o wydarzeniach kulturalnych, imprezach, sean-
sach kinowych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 
to wszystko i jeszcze wiele innych ciekawych in-
formacji odkryjecie Państwo wewnątrz najnow-
szego, grudniowego wydania Prusice24.

Zapraszamy wszystkich czytelników do współ-
tworzenia naszego miesięcznika. jeżeli uważacie, 
że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na 
łamach prasy lokalnej, prosimy o kontakt z redak-
cją pod adresem r.skiba@prusice.pl

Życzymy miłej lektury!

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.
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Na Burmistrza Igora Bandrowicza można głosować pod poniższym linkiem:
http://www.gazetawroclawska.pl/plebiscyt/karta/igor-bandrowicz,31439,1488615,t,id,kid.html
Istnieją trzy możliwości głosowania:
1.  Głosowanie tradycyjne przez stronę internetową pod linkiem: http://www.gazetawroclawska.pl/plebis-

cyt/karta/igor-bandrowicz,31439,1488615,t,id,kid.html i naciśnięcie napisu GŁOSUJ, a następnie przepi-
sanie kodu z obrazka – dziennie można oddać 3 głosy na daną kandydaturę.

Zagłosuj na Burmistrza Prusic!
Gazeta Wrocławska ogłosiła Plebiscyt na najlepszych szefów samorządów na Dolnym Śląsku. Wśród 
czterech kategorii znalazła się kategoria „Najlepszy Burmistrz 2015”. W związku z tym zachęcamy 
Mieszkańców Gminy Prusice, a także powiatu trzebnickiego i innych miejscowości do głosowania na 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE IGORA BANDROWICZA. Głosowanie trwa do środy 30 grud-
nia 2015 roku do godz. 23:59:59.

PRUSICE MAją NOWą STRATEGIę 
ROZWOjU MIASTA I GMINY
We wtorek 10 listopada 2015 roku Rada Mia-
sta i Gminy Prusice uchwaliła nową Strategię 
Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025, 
której wizją jest, że „Marzenia stają się rze-
czywistością”. Natomiast misją Strategii jest 
zapewnienie wszechstronnego rozwoju wraz 
z poprawą jakości życia mieszkańców. Cele 
strategiczne dla Gminy Prusice to kapitał 
społeczny, infrastruktura, lokalna przedsię-
biorczość, sport, turystyka, kultura i rekrea-
cja oraz wizerunek. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice na 
lata 2014–2025 to strategiczny dokument wy-
znaczający misję i wizję Gminy Prusice oraz 
główne cele i kierunki dynamicznego i zrówno-
ważonego rozwoju dla niej.
Wizja Gminy Prusice to „Marzenia stają się rze-
czywistością”, zaś misja – zapewnienie wszech-
stronnego rozwoju wraz z poprawą jakości 
życia mieszkańców. Natomiast celem nadrzęd-
nym dla Gminy Prusice jest Bezpieczeństwo  
i satysfakcja Mieszkańców.

Kapitał społeczny ważny 
dla Gminy Prusice

Cele strategiczne dla Gminy Prusice na najbliż-
sze lata to przede wszystkim: kapitał społecz-
ny: pobudzanie aktywności i współdziałania 
organizacji pozarządowych (m.in. akcje infor-
macyjno-promocyjne dotyczące charakteru 
działalności organizacji pozarządowych, współ-
praca organizacji pozarządowych z władzami 
samorządowymi oraz fora wymiany doświad-
czeń członków organizacji); sprawny system 
komunikacji pomiędzy instytucjami samorzą-
dowymi, a mieszkańcami (m.in. skrzynka mai-
lowa dla mieszkańców, połączenie telefoniczne 
z punktem informacji obywatelskiej, nowe lub 
odrestaurowane tablice informacyjne, dyżury 
przyjmowania mieszkańców przez burmistrza, 
sekretarza oraz skarbnika, a także system in-
formowania mieszkańców (sms)); stworzenie 
gminnego programu budowy społeczeństwa 
obywatelskiego (m.in. zespół ekspercki w celu 
koordynowania budowy społeczeństwa oby-
watelskiego, edukacja społeczeństwa, informo-
wanie o prawach i obowiązkach obywatelskich, 
spotkania konsultacyjne w istotnych kwestiach 
dla mieszkańców, inicjatywy lokalne podejmo-
wane przez mieszkańców, budżet obywatelski, 

działalność młodzieżowej rady miasta i wybory 
„quasi – samorządowe” w szkołach podstawo-
wych i gimnazjum) oraz Gminny program prze-
ciwdziałania zjawiskom patologicznym (m.in. 
kooperacja wszystkich służb w celu podjęcia 
środków przeciwdziałających zjawiskom pa-
tologicznym, działalność edukacyjno – infor-
macyjna o zjawiskach patologicznych, pomoc 
prawna dla osób dotkniętych patologią oraz 
akcje profilaktyczne szczególnie wśród dzieci  
i młodzieży)

Infrastruktura 
poprawą jakości życia mieszkańców

Kolejny cel strategiczny to infrastruktura, do 
której należy: rozwój i modernizacja infrastruk-
tury technicznej (m.in. kanalizacja sanitarna  
w miejscowościach Gminy Prusice, moderni-
zacja wodociągów oraz utrzymanie wysokiej 
sprawności sieci, gospodarka wodno – ścieko-
wa oraz PSZOK); poprawa jakości infrastruktury 
drogowej (m.in. modernizacja dróg gminnych, 
budowa chodników wzdłuż dróg gminnych, 
montaż lamp oświetleniowych, budowa ście-
żek rowerowych i rozbudowa zaplecza rowero-
wego oraz współpraca z powiatem trzebnickim 
w celu modernizacji wybranych szlaków komu-
nikacyjnych); satysfakcjonujący system komu-
nikacyjny (m.in. współpraca gminy i powiatu 
w celu odpowiedniego połączenia z Wrocła-
wiem, rozkłady jazdy dostosowane do potrzeb 
mieszkańców, modernizacja przystanków oraz 
pełniejsza oferta komunikacyjna) oraz poprawa 
infrastruktury społecznej w mieście i gminie 
(m.in. dalsza modernizacja programowa szkół 
na terenie gminy, odpowiednie wyposażenie 
szkół, przedszkoli, bibliotek, poprawa jakości 
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej, Rewi-
talizacja Miasta, Nowej szkoła w Skokowej oraz 
rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury.

Lokalna przedsiębiorczość 
i nowe miejsca pracy dla rozwoju Gminy

Ważnym celem strategicznym dla Gminy Prusi-
ce jest również lokalna przedsiębiorczość: wy-
korzystanie przetwórstwa rolno–spożywczego 
oraz rolnictwa jako determinanty rozwojowej 
(m.in. rozwój przetwórstwa rolno–spożywcze-
go, zachęcanie społeczności lokalnej do prowa-
dzenia rolno–spożywczej działalności gospo-

darczej, ulgi podatkowe dla osób zakładających 
rolno - spożywczą działalność gospodarczą, roz-
wój drobnych przedsiębiorstw, wszelka możli-
wa pomoc osobom zajmującym się rolnictwem 
oraz współpraca rolników w zakresie upraw  
i hodowli zwierząt); rozwój drobnej przedsię-
biorczości (m.in. rękodzielnictwo szansą dla 
bezrobotnych, pomoc przy zakładaniu małych 
firm oraz pozalekcyjne zajęcia z przedsiębior-
czości); pobudzanie strefy ekonomicznej (m.in. 
tereny pod inwestycje, infrastruktura technicz-
na oraz ulgi przyciągające inwestorów).

Gmina Prusice to… 
sport, turystyka, kultura i rekreacja

Czwartym celem strategicznym dla Gminy Pru-
sice są sport, turystyka, kultura i rekreacja: „Skok 
do Skokowej” (m.in. zaplecze rowerowe w Sko-
kowej, tworzenie warunków do zakładania go-
spodarstw agroturystycznych oraz oferta wy-
cieczek weekendowych lub jednodniowych); 
wykorzystanie potencjału turystycznego Gmi-
ny Prusice (m.in. promocja aktywnego spędza-
nia wolnego czasu w gminie Prusice, ścieżka 
rowerowa biegnąca przez całą gminę oraz połą-
czenie rowerowe z innymi sąsiednimi gminami 
i powiatami); poprawa jakości usług z zakresu 
kultury fizycznej i sportu (m.in. Orliki, Orzełki, 
inne obiekty sportowe np. basen odkryty, kort 
tenisowy, pobudzanie i wspieranie działalno-
ści lokalnych animatorów sportowych, zago-
spodarowanie stawów rybackich, poszerzanie 
oferty Prusickiego Centrum Fitness oraz obiekt 
sportowy wypełniający niszę sportową przy 
uwzględnieniu Wrocław World Games 2017 r.); 
prowadzenie działalności kulturalnej (m.in. 
działalność obiektu Multifunkcyjnego w Pru-
sicach, działalność Multiteki, akcje czytelnicze 
oraz profesjonalne widowiska kulturalno – roz-
rywkowe o znaczeniu ponadregionalnym) oraz 
współpraca z miastami partnerskimi w celach 
turystycznych (m.in. wspólne rajdy turystyczne, 
promocja potencjału turystycznego w miastach 
partnerskich oraz rozwój kontaktów partner-
skich w różnego rodzaju kołach zainteresowań 
np. szkół, sfery biznesowej).

Wizerunek ważny dla Miasta i Gminy Prusice

Ostatnim celem strategicznym Gminy Prusice 
jest wizerunek Miasta i Gminy Prusice: budowa 

wizerunku Miasta i Gminy Prusice (m.in. im-
prezy silnie związane z Gminą Prusice np. Dni 
Prusic, Hip–Hop Festiwal oraz patent „Miasto 
Trzech Wież”); tworzenie wizerunku przez pra-
cowników urzędu (m.in. szkolenia pracowników  
z zakresu sprawnej obsługi mieszkańców, szko-
lenia z zakresu zasad savoir-vivr’u, podnoszenie 
umiejętności pracowników oraz efektywne za-
rządzanie pracownikami); prowadzenie działań 
wizerunkowych poprzez poprawę estetyki te-
renów zielonych (m.in. akcje edukacyjno-infor-
macyjno dotyczące środowiska; przeciwdzia-
łanie dzikim wysypiskom, selektywna zbiórka 
odpadów oraz rewitalizacja skwerów, klom-
bów itp.) oraz promocja miasta i gminy Prusice  
(m.in. uatrakcyjnienie wszystkich portali spo-
łecznościowych, reklama wyjątkowości Gminy 
Prusice w mediach, nawiązanie współpracy  
z portalami turystycznymi w celu zaprezento-
wania swojej oferty, system identyfikacji wizual-
nej oraz poprawa strony internetowej urzędu.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice  
2014–2025 nie ma być dokumentem zamknię-
tym i stałym. Wręcz przeciwnie, ma to być opra-
cowanie, które będzie podlegało zmianom, 
modyfikacjom w zależności od sytuacji spo-
łeczno – ekonomicznej mieszkańców naszej 
Gminy. W ten sposób Nasza strategia będzie 
ciągle aktualna a realizowane zadania będą wy-
pływały z potrzeb społeczności Gminy Prusice 
– zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz dodając: - Realizacja Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014–2025 jest 
przedsięwzięciem, które stoi zarówno przed 
władzami samorządowymi, jak również przed 
mieszkańcami Naszej Gminy. Dzięki współpra-
cy wszystkich środowisk, Gmina Prusice ma 
szansę na dynamiczny i zrównoważony rozwój 
w perspektywie najbliższych lat. 
Strategia Rozwoju jest to również dokument, 
który będzie odgrywał bardzo ważną rolę  
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych ze 
środków unijnych i krajowych dla Gminy Pru-
sice, jej Mieszkańców i Przedsiębiorców w ra-
mach nowej perspektywy finansowej.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem 
strategicznym dla Gminy Prusice

Tekst: Dorota Leń

2.  Głosowanie przez facebooka – każdy głos jest li-
czony pojedynczo – Zaloguj się przez Facebook, 
potwierdź aplikację polskatimes.pl i powiąż kon-
to, aby móc oddać głosy w plebiscycie za pomo-
cą Facebooka – dziennie można oddać 1 głos na 
daną kandydaturę

3.  Głosowanie przez SMSa – każdy głos jest liczony 
x 10 – Aby zagłosować, wyślij SMS o treści: nb.53 
na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) – dziennie 
możesz oddać nieograniczoną liczbę głosów, ak-
tualizacja wyników następuje w ciągu 1 minuty

 
 Zachęcamy do głosowania!!!
 
 Tekst: DL
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Żeby zobrazować Państwu sytuację w Staro-
stwie Powiatowym w Trzebnicy musimy się 
cofnąć do 18 grudnia 2014 roku, kiedy to od-
była się pierwsza po wyborach samorządowych 
sesja rady Powiatu Trzebnickiego. W wyniku 
wyborów samorządowych mandat do sprawo-
wania władzy od wyborców otrzymała koali-
cja Platformy Obywatelskiej i Komitetu Razem  
w Powiecie (11 radnych). Na potwierdzenie 
tego koalicjanci podpisali umowę  w której to 
zawarli strategiczne decyzje w sprawie rozwoju 
Powiatu Trzebnickiego. Jednak nieoczekiwanie 

na Starostę wybrany został Waldemar Wysocki  
z PiS. Zaskoczeni radni z Platformy Obywatel-
skiej z Robertem Adachem na czele postanowi-
li zbadać za pośrednictwem sądu i prokuratury 
czy wybór Waldemara Wysockiego był zgodny 
z prawem. Biegły sądowy powołany przez Pro-
kuratora Rejonowego w Trzebnicy stwierdził, że 
na jednaj z kart do głosowanie znak „X” został 
postawiony przy dwóch nazwiskach, a więc 
Roberta Adacha i Waldemara Wysockiego, a na-
stępnie jeden znak „X” został zmazany. Zgodnie 
z literą prawa taki głos należy uznać za nieważ-

Od roku niemal każdego dnia dobiegały mieszkańców powiatu trzebnickiego informacje o poczynaniach starosty Waldemara Wysockiego. 
Było to pasmo nietrafionych decyzji, a wręcz działanie na szkodę powiatu. Przypomnijmy chociażby: przekazanie działki wartej ok. 4 mln 
zł za bezcen na rzecz Gminy Trzebnica, blokowanie inwestycji takich jak remont drogi Prusice – Kaszyce, kompletny brak porozumienia 
i współpracy Starosty Wysockiego z Burmistrzami z Gmin Powiatu Trzebnickiego, a także brak chęci porozumienia z radnymi opozycji, któ-
rzy stanowią większość w Radzie Powiatu, co skutkowało zatrzymaniem rozwoju powiatu trzebnickiego. Przykładem niech będzie tu choć-
by paraliż funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Trzebnicy. Niestety dalsza tego typu działalność byłego już starosty, stałaby się końcem 
rozkwitu wielu gmin w powiecie trzebnickim. 

Zmiana nieudolnego 
StaroSty 

Waldemara Wysockiego

ny. W wyniku zaistniałej sytuacji Rada Powiatu 
Trzebnickiego postanowiła uchylić uchwałę  
w sprawie wyboru Waldemara Wysockiego 
uznając jego wybór za sprzeczny z zasadami 
demokratycznego kraju. Radni dokonali tego 
na sesji, która odbyła się 30 listopada 2015 roku. 
Tak długi okres między wyborem, a odwoła-
niem Wysockiego ze stanowiska, spowodowa-
ny był oczekiwaniem na opinię biegłego. 

Na nowego starostę wybrany został były Mar-
szałek Województwa Dolnośląskiego oraz po-

Projekt przyjętej przez Radę Powiatu Trzebnickiego uchwały w sprawie uwzględnienia skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego,  
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego Waldemara Wysockiego.

seł na Sejm RP Marek Łapiński. Z obecną sytu-
acją nie może pogodzić się jednak opozycja 
PiSu i Komitetu Marka Długozimy „Skuteczni 
dla Rozwoju”. Postawa komitetu Długozimy 
nie może dziwić, gdyż przez rok rządów Wyso-
ckiego, Powiat Trzebnicki przekazał za bezcen 
Gminie Trzebnica działkę o wartości ok. 4 mln 
zł., a przecież pieniądze pozyskane za sprzedaż 
działki Powiat mógłby przeznaczyć na polep-
szenie jakości objazdów przy budowie drogi 
S5 czy poprawienia sytuacji finansowej Szpitala 
Powiatowego w Trzebnicy. 

Ponadto przez rok rządów Waldemara Wyso-
ckiego, Powiat Trzebnicki m.in. stracił 3 mln 
dofinansowania w ramach „schetynówek” na 
remont drogi Trzebnica – Ujeździec, dopro-
wadzono do kryzysu w szpitalu trzebnickim, 
nieudolnie realizowano znikome inwestycje,  
a każda próba interwencji radnych powiato-
wych w sprawach nawet tak błahych jak załata-
nie dziur w drodze spotykała się z odmową. 

Zmiana na stanowisku Starosty, daje ogromną 
szansę na wyjście z marazmu jaki zafundował  
mieszkańcom powiatu Wysocki. Łapiński już 
od pierwszych dni rządów zadeklarował współ-
pracę z wszystkimi Radnymi Powiatu, bez zna-
czenia na przynależność partyjną, z wszystkimi 
Burmistrzami i Wójtami Gmin Powiatu Trzeb-
nickiego oraz przeprowadzenie inwestycji na 
miarę naszego Powiatu, które pozwolą nadal 
się rozwijać. 

Rola Gminy Prusice i Burmistrza Bandrowicza 
w całej sytuacji

Od 2010 roku współpraca pomiędzy Gminą 
Prusice a Powiatem Trzebnickim układała się 
dobrze a zrównoważony i proinwestycyjny bu-
dżet Starostwa Powiatowego pozwalał, przy 
współudziale Gminy Prusice, na realizację wielu 
wspólnych zadań. Można by tu wymienić choć-
by: remont drogi Prusice – Skokowa, Skokowa – 
Pększyn, Pększyn – Piotrkowice, budowę chod-
ników w Prusicach, Świerzowie, Kopaszynie 
i Piotrkowicach, współpraca przy budowie 
ścieżek rowerowych, imprezach kulturalnych  
i sportowych oraz partnerskich projektach in-
formatycznych. 

Gdy Starostą został Wysocki, Burmistrz Prusic 
Igor Bandrowicz liczył w dalszym ciągu na do-
brą współpracę i wspólną pracę na rzecz Miesz-
kańców Powiatu Trzebnickiego i Gminy Prusice. 
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Spotkało go jednak niemiłe zaskoczenie już na 
samym początku podjęcia prób współpracy. 
Pierwszą kością niezgody okazała się reali-
zacja porozumienia w sprawie remontu dro-
gi powiatowej nr 1330D  Kaszyce – Prusice.  
W wyniku porozumienia podpisanego 29 wrześ-
nia 2014 roku Powiat Trzebnicki powierzył 
Gminie Prusice realizację zadania dzięki, której 
– w chwili obecnej na ukończeniu jest budowa 
chodników od boiska w Prusicach do końca 
miejscowości w stronę Kaszyc – zbudowane 
zostały chodniki w Kaszycach Wielkich oraz 
wyremontowana została nawierzchnia drogi.  
W porozumieniu Powiat zobowiązał się rów-
nież do współfinansowania zadania w kwocie  
3 311 628,00 zł. Dzięki tej współpracy Gmina 
Prusice pozyskała również 3 000 000,00 zł. ze 
środków Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. 

W efekcie dobrej współpracy z ówczes-
nym Zarządem Powiatu Trzebnickiego jest 
realizowana duża inwestycja, z której ko-
rzystać będą mieszkańcy całego powiatu 
trzebnickiego. Wysocki jednak, bronił się 
rękami i nogami przed realizacją inwestycji, 
co może grozić utratą dofinansowania od 

Marek Łapiński i Waldemar Wysocki (źródło: www.tvn24.pl)

Delegacja Solidarności cierpliwie czekała w sekretariacie na spotkanie ze Starostą Wysockim celem 
omówienia sprawy zwolnienia znanego chirurga Adama Domanasiewicza – nie doczekali się  
(źródło: wroclaw.tvp.pl)

Skandaliczny stan bajpasów na drodze powiatowej! Kto nam zapłaci za uszkodzone auta – pytają mieszkańcy?!

Wojewody. Podobna sytuacja była z reali-
zacją inwestycji drogowej Trzebnica-Kuźni-
czysko, tam niestety przez nieudolne dzia-
łania Starosty została utracona już dotacja  
w kwocie 3 000 000,00 zł. 

Burmistrz Bandrowicz widząc jaki jest styl dzia-
łań Waldemara Wysockiego, postanowił inter-
weniować i walczyć o pieniądze, które Gminie 
Prusice po prostu się należą.

Kolejnym przykładem braku chęci współpracy 
byłego już starosty Wysockiego jest sprawa ob-
jazdów na drogach powiatowych przy budowie 
drogi ekspresowej S5. Zarówno Burmistrz, jak  
i radni gminni oraz powiatowi na czele ze Sła-
womirem Zarentowiczem wielokrotnie inter-
weniowali w tej sprawie u Wysockiego. Każdy 
kto poruszał się między Prusicami, a Skokową 
lub Obornikami wie w jak fatalnym stanie są te 
łączniki. Błoto, nierówności i ogólny ich fatalny 
stan techniczny nie robił jednak wrażenia na 
Wysockim, gdyż ani razu nie podjął się jakich-
kolwiek rozmów w tej sprawie. Gmina Prusice 
w tej sprawie interweniowała nawet u posłów.  
Jednak były starosta z PiSu nie zrobił w tej spra-
wie kompletnie nic. 

Nowy Starosta już podczas pierwszego spot-
kania z włodarzem Prusic zobowiązał się do 
szybkiego i sprawnego rozwiązania problemu 
przed zbliżającą się zimą. 

Przykładów niezrozumiałych działań Walde-
mara Wysockiego jest bardzo dużo, jak choćby: 
brak chęci przygotowania projektów dróg, re-
montu dróg powiatowych do węzłów drogi S5  
(istnieje możliwość pozyskania ostatnich tak 
dużych środków unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego z nowej perspektywy 

finansowej na tego typu inwestycje), złe zarzą-
dzanie jednostkami podległymi (brak zabez-
pieczenia pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli 
w szkołach powiatowych, paraliż działania 
Szpitala Powiatowego w Trzebnicy) itd. 

Wielka chęć zmiany Starosty Powiatu Trzeb-
nickiego wynikała z braku chęci współpracy 
Starosty i Zarządu Powiatu dla dobra rozwoju 
i dla dobra Mieszkańców. Są to wspólne dzia-
łania koalicji Radnych Powiatu Trzebnickiego 
z Platformy Obywatelskiej i Komitetu Razem 
w Powiecie, a także współpracy z Markiem 
Łapińskim oraz włodarzami Gmin Powiatu 
Trzebnickiego: Burmistrzem Prusic Igorem 
Bandrowiczem, Burmistrzem Obornik Śląskich 
Arkadiuszem Poprawą oraz Burmistrzem Żmi-
grodu Robertem Lewandowskim. 

Zmiana Starosty przynosi nadzieję na dobrą  
i zgodną współpracę wszystkich samorządow-
ców na rzecz Mieszkańców Powiatu Trzeb-
nickiego, a także dalszego rozwoju naszego 
powiatu. 

Tekst: Red.

Wybitny chirurg Adam Domanasiewicz,  
który został zwolniony ze Szpitala Powiatowego 
w Trzebnicy (źródło: www.gazetawroclawska.pl) 
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FINAŁ I i II ETAPU 
REMONTU KOŚCIOŁóW!

W przypadku prusickiego kościoła, 17 listopa-
da 2015 r. został dokonany odbiór konserwa-
torsko-budowlany II etapu Remontu dachu.  
W ramach inwestycji wykonano wybrane ro-
boty budowlane w zakresie wymiany pokrycia 
i naprawy konstrukcji dachów mniejszych nad 

Natomiast w przypadku kościoła pw. Św. Pio-
tra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim będącego 
kościołem filialnym Parafii Rzymskokatolickiej  
p.w. św. Michała Archanioła we Wszemirowie, 
roboty budowlane zostały zakończone już 
4.11.2015 r. Był to I etap remontu dachów koś-
cioła realizowany pod nazwą „Remont i konser-
wacja pokrycia oraz więźby dachowej hełmu i la-
tarni w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Pawłowie Trzebnickim oraz fumigacja”. 

W ramach inwestycji wykonano roboty budow-
lane w zakresie remontu i konserwacji hełmu 
wieży kościoła wraz z latarnią, polegające na 
wymianie konstrukcji, pokrycia z blachy mie-
dzianej, miedziowaniu gzymsów oraz słupów 
latarni, wykonaniu nowej instalacji odgromo-
wej oraz iluminacji hełmu. Wykonawcą robót 
budowlanych była firma Robert Dudek P.P.H.U. 
Blachman z siedzibą w Pcimiu. W trakcie reali-
zacji zadania, została również przeprowadzona 
fumigacja kościoła. Obiekt został ofoliowany  
w całości, a następnie umieszczono wewnątrz 
fosforowodór, na okres 14 dni, w celu zniszczenia 
bytujących wewnątrz korników, spuszczeli oraz 
kołatków. Fumigację wykonała firma Radosław 
Wolnicki RADPOL z siedzibą we Wrocławiu. 
Łączny koszt dofinansowanych robót wyko-
nanych w roku 2015 wyniósł 108 993,44 zł,  
z czego 33 tys. zł stanowiła dotacja przyznana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, a 73 961,90 zł to dotacja przyzna-
na przez Gminę Prusice w ramach konkursu 
na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków. Realizacja etapu została 
zakończona pozytywnym wynikiem odbioru 
konserwatorskiego dokonanego przez służby 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W listopadzie tego roku na terenie gminy Prusice zakończyły się kolejne etapy prac konser-
watorskich i remontowych przy dwóch kościołach. jednym z nich jest kościół w Prusicach 
pw. Św. jakuba Apostoła, a drugim kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim.  
W obu przypadkach najważniejszą kwestią było nowe pokrycie dachów. 

kruchtami kościoła. Było to m.in. wykonanie 
nowych deskowań połaci dachowych z tarcicy, 
jednowarstwowe pokrycie dachów papą na 
podłożu drewnianym, łaceniu połaci, pokrycie 
dachu dachówką ceramiczną, wykonanie i za-
wieszenie rynien oraz rur spustowych oraz ob-
róbki blacharskie. Wykonawcą robót była firma 
„Mikoluk Budownictwo I Zabytki” z siedzibą 
w Górze. Łączny koszt robót wykonanych w roku 
2015 wyniósł 163 093,49 zł, z czego 100 tys. zł 
stanowiła dotacja przyznana przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu „DZIEDZICTWO KULTUROWE” 
oraz 30 tys. stanowiła dotacja przyznana przez 
Gminę Prusice w ramach konkursu na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków. W odbiorze uczestniczyli pracowni-
cy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach aktyw-
nie wspierający księdza Proboszcza Bernarda 
Śwista zarówno na etapie aplikowania o środ-
ki, jak również realizacji samej inwestycji i jej 
rozliczenia. Realizacja kolejnego etapu została 
zakończona pozytywnym wynikiem odbioru 
konserwatorskiego dokonanego przez służby 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W latach kolejnych planowane są dalsze pra-
ce remontowe kościoła w zakresie dachu nad 
prezbiterium, uzupełnienia spoinowania attyk 
oraz blachownia ogniomurów, a także fumiga-
cja czyli gazowanie będące bardzo skutecznym 
zabiegiem zwalczania szkodników drewna, 
która konieczna jest ze względu na dużą ak-
tywność tzw. drewnojadów wewnątrz kościoła.
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Prusicach,  
w celu zgromadzenia środków finansowych na 
realizację kolejnych etapów remontu, złożyła 
wniosek do Ministra Kultury. 

Wyremontowany dach w kościele 
pw. Św. Jakuba Apostoła w Prusicach

Kapsuły czasu z kuli zwieńczającej kościół  
Św. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim

Cenna dla potomnych i historii regionu, zawartość 
miedzianych kapsuł umieszczonych w kuli.

Stare monety odkryte po otwarciu kapsuły

Stronice starej prasy i odręczne dokumenty  
historyczne z 1908 i 1938 także znaleziono 
w kapsułach z kościoła w Pawłowie

Etap I swoim zakresem obejmował również wy-
konanie prac konserwatorskich dla kuli i cho-
rągiewki zwieńczających hełm wieży kościoła 
pw. św. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim, 
który to został sporządzony przez uprawnio-
nego konserwatora panią Monikę Winnicką-
Kopaczyńską oraz zatwierdzony przez Dolno-
śląskiego Konserwatora Zabytków. W sierpniu 
2015 r. Pawłów Trzebnicki przeżywał emocje, 
jakie towarzyszą otwieraniu kuli zwieńczającej 
dach kościoła, a 4 listopada, po wykonaniu kon-
serwacji kuli polegającą na jej złoceniu metodą 
galwaniczną, osadzono ją powtórnie. Złocenie 
wykonała Pracownia Brązownicza „SACRUM” 
Robert Honza z Krakowa. Koszt złocenia, w wy-
sokości 7 700,00 zł, poniosła Parafia ze środków 
zgromadzonych z darowizn. Datki na ten cel 
zbierano m.in. podczas wrześniowego Świę-
ta Jabłka i Szarlotki. Warto tu podkreślić hoj-
ność parafian i zaangażowanie ks. proboszcza  
w doprowadzenie remontu latarni kościoła do 
szczęśliwego końca. 

Wewnątrz owej złoconej kuli, zwanej „Kulą cza-
su” umieszczono trzy miedziane kapsuły z za-
wartością opowiadającą potomnym o historii 
regionu i ludziach żyjących na tej ziemi. Były 
gadżety w postaci dawnych i współczesnych 
monet (najstarsze z 18 wieku), banknotów,  
o różnych nominałach, aktualnej i ówczes-

nej prasy, odręczne dokumenty historyczne  
z 1908 i 1938 roku, których kopie trafiły do zbio-
rów Urzędu Miasta i Gminy. 

Zawinięte pieczołowicie w papier, często zala-
kowany pieczęcią, będą dla przyszłych pokoleń 
doskonałą lekcją historii. Kapsuły zamknięto na 

Zebrani z zaciekawieniem i satysfakcją przyglądali 
się montowaniu elementów zwieńczających 
wielomiesięczny remont dachu

Kula, kapsuły i chorągiewka 
zwieńczające hełm wieży kościoła 
pw. św. Piotra i Pawła 
w Pawłowie Trzebnickim

Kościół w Pawłowie Trzebnickim 
w trakcie remontu

Pięknie odnowiona latarnia  
z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła  
w Pawłowie Trzebnickim

kolejne dziesiątki lat, a odbyło się to w obec-
ności ks. Proboszcza Zdzisława Tokarskiego, 
a także konserwatora zabytków, inspektora 
nadzoru Jerzego Lorenca, doradcy Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Wiktora Lubienieckiego, 
Przewodniczącego Miasta i Gminy Prusice Zbi-
gniewa Ziomka, sołtys Pawłowa Eweliny Fajer, 
przedstawiciela Rady Parafialnej, pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Prusice, GOKiSu oraz 
Wykonawców.

Oba remonty kościołów czyli całość procesu 
aplikacji o środki jak i samej realizacji inwesty-
cji są wspierane od początku przez Burmistrza 
Igora Bandrowicza oraz pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy. W przyszłym roku Parafie tak-
że planują kontynuację remontów. W tym celu 
wniesiono wnioski aplikacyjne do Ministra Kul-
tury. Podobnie jak w Pawłowie Trzebnickim, 
tak i w Prusicach trwa zbiórka publiczna na ten 
cel.

Tekst: Dorota Muszczak, Renata Skiba
Foto: Renata Skiba
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W roku 2014 gmina Prusice rozpoczęła reali-
zacje projektu „Informatyzacja Gminy Prusice 
jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu” – I i II etap. jest to projekt, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju  Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
Wartość całkowita poszczególnych etapów 
projektu to 1 704 197,40 zł w etapie pierw-
szym i 966 990,12 zł w etapie drugim. Gmina 
Prusice na zapobieganie wykluczeniu cyfro-
wemu otrzymała 100% dofinansowania.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu mieszkańców z terenu 
Gminy Prusice. Dzięki projektowi, dostęp do 
szerokopasmowego internetu przez kolejnych 
5 lat, będzie miało I etap – 80, II etap – 78 go-
spodarstw domowych. Zakupiono w tym celu 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie, po-
stawiono maszty zapewniające stabilny dostęp 
do sieci wykorzystującej fale radiowe, zaadap-
towano pomieszczenia serwerowni, wraz z jej 
wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie,  
w celu umiejscowienia aplikacji do zarządzania 
projektem oraz szkolenia dla 78 Beneficjentów 
projektu, z zakresu podstaw obsługi komputera 
i opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania 
przez okres realizacji projektu.

Projekt objął zasięgiem osoby zagrożone wy-
kluczeniem cyfrowym, które ze względu na 
trudną sytuację materialną są uprawnione do 
pobierania dodatkowych świadczeń w ramach 
systemu pomocy społecznej oraz w ramach 
systemu świadczeń rodzinnych, a także osoby 
niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności lub z orze-
czeniem równoważnym.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty po-
krywane są ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.
W marcu 2015 r. gmina Prusice podpisała umo-
wę z firmą Viatelecome, która została wyłoniona 
w drodze przetargu publicznego jako wykonaw-

ca projektu rozbudowy sieci szerokopasmowej. 
Budowana sieć szerokopasmowa w gminie Pru-
sice złożona jest z 12 stacji dostępowych. 
W kwietniu 2015 r. w Multitece odbyła się,  
w ramach projektu, konferencja podczas której 
Burmistrz Igor Bandrowicz wraz z pracownika-
mi Urzędu Miasta i Gminy, wręczyli w ramach 
I etapu komputery dla 80 gospodarstw domo-
wych, a już w listopadzie mieszkańcy doczekali 
się następnej partii nowoczesnych kompute-
rów, które mogli odebrać w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu.
Należy podkreślić, że Gmina Prusice jako jedyna 
gmina z terenu powiatu trzebnickiego realizuje 
projekt o tak innowacyjnym charakterze.
Tekst: Renata Skiba

wykluczeniu cyfrowemu
PrzeciWdziałaNie

Na fiNiszu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Mieszkańcy gminy Prusice, w listopadzie, mogli odebrać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu następną partię nowoczesnych komputerów

Pracownicy GOKiS oraz Urzędu Miasta i Gminy nadzorowali 
sprawny przebieg wydawania sprzętu komputerowego mieszkańcom

Bardzo pomocni, tego dnia, okazali się Radni MiG Prusice.

Komputery dla ponad 150 rodzin – to wielkie wsparcie dla tych którzy nie 
mogą sobie pozwolić na zakup drogiego sprzętu
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uWaga!
urząd miasta i gminy w Prusicach w Wigilię 24.Xii.2015 r. będzie nieczynny.

natomiast w Sylwestra 31.Xii.2015 r. będzie czynny tylko do godz. 12:00
Za utrudnienia przepraszamy!
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uCZnioWie uCZCili
W przeddzień 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Zespołu Szkół  
w Prusicach uczestniczyli w uroczystym apelu. Wśród zaproszonych gości honorowe miejsce zajęli 
kombatanci – Stanisław Kosiński, Józef Sielowski oraz Józef Pudłowski. Urząd Miasta i Gminy Prusi-
ce reprezentował Sekretarz Grzegorz Terebun.

Młodzi aktorzy z koła teatralnego, przedstawili legendę o Lechu, Czechu i Rusie, zaśpiewali pieśni 
patriotyczne „Przybyli ułani pod okienko”, „Szara piechota” oraz „Wojenko, wojenko”, wprowadzając 
zebranych w nastrój melancholii i zadumy nad historią ojczyzny.
Pani Monika Janicka zmontowała film, w którym uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół wypowia-
dali się na temat patriotyzmu, symboli narodowych, znaczenia słowa „wolność”.

Podniosły charakter akademii podkreślała dekoracja, na którą złożyły się godła i flagi Polski, wyko-
nane przez uczniów, w ramach konkursu. Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wykonali flagi 
narodowe, natomiast uczniowie klas IV-VI Szk.Podst. i I-III Gimnazjum, wykonali godła. Najciekaw-
sze prace zostały nagrodzone, a od poniedziałku 16 listopada zdobiły hol główny szkoły. Nagrodą 
za udział w konkursie jest wyjazd na wycieczkę tematyczną do Wrocławia.
Akademię przygotowały panie Monika Janicka oraz Anna Karczowska, opiekunka szkolnego koła 
teatralnego, które zadbało o plastyczną oprawę uroczystości.

Tekst: Anna Karczowska
Foto: Renata Skiba
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ŚWiĘto niePoDleGŁoŚci
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W gminie Prusice obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęto od uroczystej mszy 
św. w intencji Ojczyzny. Tego dnia w kościele 
pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła zebrali się 
mieszkańcy gminy, przedstawiciele Samorządu 
z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem, Radni, 
Kombatanci, przedstawiciele szkół, stowarzy-
szeń, poczty sztandarowe. Symbolem Święta 
stały się biało-czerwone kotyliony, rozdawane 
przez młodzież, przed rozpoczęciem mszy. Po 
mszy św., chętni mogli wysłuchać koncertu 
patriotycznego zorganizowanego w ramach  

11 listopada 2015 roku obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Choć w ostatnim półwieczu, nierzadko nasze demokratyczne aspiracje były tłumione,  
to mimo wszystko dzień, który stał się symbolem naszej wolności, skłania tak do refleksji, 
jak i do nieskrywanej radości. To właśnie 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie 
w pełni odzyskanie niepodległości, po 123 latach niewoli.

XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej zakończonego wspól-
nym odśpiewaniem Barki.

Następnym punktem obchodów był przemarsz, 
zebranych przy kościele mieszkańców pod po-
mnik przy ul. Żmigrodzkiej. Tu delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty ku czci walczących o wolność 
ojczyzny oraz złożono specjalne podziękowa-
nia na ręce kombatantów. Wraz z chórem Vox 
Domini odśpiewano pełną wersję hymnu naro-
dowego po czym głos zabrali Burmistrz Miasta 

i Gminy Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Zbigniew Ziomek oraz zapro-
szony na uroczystość Poseł na Sejm RP Michał 
Jaros. 
Na placu pod pomnikiem, po zakończeniu czę-
ści oficjalnej, można było zjeść pyszną, darmo-
wą grochówkę patriotyczną oraz otrzymać na 
pamiątkę patriotyczną koszulkę, która okazała 
się hitem wśród mieszkańców. Dalsza część uro-
czystości przeniosła się do Multiteki. Tu przyby-
li goście mogli posilić się przy wspólnym stole  
i napić gorącej herbaty lub kawy. Jednocześnie, 
w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym można 
było, za darmo, obejrzeć film polski pt. „Pilecki”, 

a o godz. 17.30 i 20.00 przyszedł czas na ko-
lejny seans filmowy. Tym razem był to film pt. 
„Karbala”. Jest to opowieść o 4 dniowej bitwie, 
którą w kwietniu 2004, stoczyli w Iraku polscy 
i bułgarscy żołnierze. „Mając zapasy amunicji 
i jedzenia na dobę Polacy musieli odepchnąć 
szturm rozwścieczonych terrorystów na miej-
scowy ratusz.”

W Multitece trwał film, a pasjonaci sportu 
szykowali się do Przebieżki Niepodległoś-
ciowej z Athletics Team Prusice, na dystansie  
11 km. Dla chętnych innych sportowych do-
znań, o godz. 19.00, dostępne były także za-
jęcia z Indoor Cycling w barwach biało-czer-
wonych. 

Tego dnia wiele się działo. Najważniejsze jed-
nak, że ludzie chcą i potrafią świętować wspól-
nie, że tak wyjątkowa organizacja obchodów, 
potrafi łączyć społeczeństwo. Tak uczczone 
Święto Narodowe zapada w pamięć na długo. 
Jest powodem do dumy dla następnych poko-
leń i świadectwem poszanowania polskości dla 
żyjących. W ten sposób uczymy najmłodszych 
jak ważna dla nas, jak cenna jest WOLNA Polska, 
jak cieszymy się z jej nastania. 

Tekst i foto: Renata Skiba 

WIWAT NIEPODLEGŁA!
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Antyfacet, Ateistka, Były więzień, Drag Queen, Gej, Lesbijska Matka, Matka Dziecka Niepeł-
nosprawnego, Muzułmanin, Osoba niewidoma, Osoba Niepełnosprawna Ruchowo, Osoba 
z Dysfunkcją Intelektualną, Osoba Transpłciowa, Rodzice Lesbijki, Trzeźwy Alkoholik oraz 
Wegetarianka to tytuły książek z którymi było można porozmawiać i posłuchać opowieści  
w ramach Żywej Biblioteki w Prusicach, która odbyła się w sobotę 24 października 2015 roku 
w Multitece. jak to podkreślają Organizatorzy, zawsze nie można oceniać książki po okład-
ce, trzeba ją poznać. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz.

SPOTKALI SIę

w multitece
Z „ ŻYWYMI” KSIąŻKAMI

Żywa biblioteka to projekt polegający na moż-
liwości wypożyczenia żywych ludzi („książek”) 
z grup postrzeganych stereotypowo, aby po-
rozmawiać z nimi o ich życiu i zadać pytania 
na dowolny temat – podkreślają Organizatorki 
wydarzenia dodając: – Pomysł został stworzony 
w Danii w Roskilde na międzynarodowym festi-
walu muzycznym w 2000 roku. 
Projekt ma konwencję biblioteki, w której 
„książkami” są ludzie z różnych grup, obarczo-

nych stereotypami. „Czytelnicy” mogą je „wy-
pożyczyć” i porozmawiać z nimi. Nad całością 
wydarzenia czuwają „bibliotekarze”.

Założeniem projektu jest edukacja, że prawa 
człowieka powinny być uznawane i szanowa-
ne przez innych ludzi. Celem jest wzrost świa-
domości na temat stereotypów i uprzedzeń,  
a także ich konsekwencji, promowanie toleran-
cji i różnorodności, czy wzrost zaangażowania 

na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji – opo-
wiadają Organizatorzy – Od 2003 roku żywa 
biblioteka wykorzystywana jest przez program 
Rady Europy w ramach edukacji na temat praw 
człowieka.

Spotkania z hitami 
na „półkach bibliotecznych”!

Podczas Żywej Biblioteki w Prusicach, na liście 
książek do „wypożyczenia” znalazły się nastę-
pujące tytuły: Antyfacet, Ateistka, Były więzień, 
Drag Queen, Gej, Lesbijska Matka, Matka Dzie-
cka Niepełnosprawnego, Muzułmanin, Osoba 
niewidoma, Osoba Niepełnosprawna Rucho-
wo, Osoba z Dysfunkcją Intelektualną, Osoba 
Transpłciowa, Rodzice Lesbijki, Trzeźwy Alko-
holik oraz Wegetarianka.

Na spotkaniu z książką ANTYFACET można było 
usłyszeć następującą treść: –Wbrew pewnym 
oporom otoczenia już od kilku lat prowadzę 
radykalną kampanię obyczajowego niepo-
słuszeństwa wobec stereotypu męskiej roli 
płciowej i demonstruję osobistym przykładem,  
że życie poza rolami płciowymi jest możliwe,  
a ponadto przynosi wiele dodatkowych warto-
ści niedostępnych dla osób ściśle podporząd-
kowanych stereotypowym normom. W swoich 
wypowiedziach medialnych krytykuję męską 
rolę płciową (płeć kulturową wyznaczoną przez 
obyczaj), akceptując wszakże biologiczną 
przynależność płciową, stąd NIE jestem trans-
seksualistą. Korzystając ostentacyjnie z rzeczy 
postrzeganych jako „damskie” przy równie os-
tentacyjnym utrzymaniu cech biologicznych 
płci męskiej, stale demonstruję, iż NIE wcho-

Muzułmanin – stereotypy mogą krzywdzić
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dzę w ten sposób w żeńską rolę płciową ani 
NIE wierzę w esencjonalną żeńską lub męską 
tożsamość, czyli NIE jestem transwestytą „prze-
branym za kobietę”. Żyjąc w ten sposób jestem 
natomiast SOBĄ, po prostu CZŁOWIEKIEM, po-
mimo iż społeczeństwo obsesyjnie dzielące lu-
dzi na „mężczyzn” i „kobiety” jeszcze nie utwo-
rzyło przestrzeni dla osób takich jak ja.

Natomiast u RODZICÓW LESBIJKI zaintereso-
wani wysłuchali następującą opowieść: – Jeste-
śmy bardzo normalną rodziną. Dwoje rodziców  
i jedna córka. Przeżyliśmy zakochania i rozsta-
nia z chłopcami naszej córki. Pewnego razu 
oświadczyła nam, że chyba znalazła wreszcie 
miłość życia – zakochała się w… dziewczynie! 
Nasza córka jest lesbijką??!! Nie mogliśmy w to 
uwierzyć. Co teraz? Co to znaczy dla Niej? Dla 
nas? Obawa o Jej życie w naszym nietolerancyj-
nym społeczeństwie. Na początku trudno było 
pogodzić się z tym, że nie będziemy mieli zię-
cia, wnuków. Tak było kilka lat temu. Od tamtej 
pory wiele się zmieniło. Wzięliśmy udział w Aka-
demii Zaangażowanego Rodzica. Mamy tam 
przyjaciół i bratnie dusze. Więcej wiemy o pra-
wach i funkcjonowaniu osób homoseksualnych 
w krajach bardziej tolerancyjnych. Dwukrotnie 
wzięliśmy udział w Paradzie Równości. Stara-
my się otwarcie mówić o istnieniu „kolorowych 
rodzin”, jaką tworzymy. Może ktoś dowie się,  
że Jego dziecko „kocha inaczej”, niech uwierzy, 
że nie jest sam. Może ktoś zobaczy że jesteśmy 
i żyjemy obok. Jeżeli możemy komuś pomóc 
uwierzyć, że to nie jest nic złego być „innym”,  
to my jesteśmy gotowi.

W książce TRZEŹWIEJĄCY ALKOHOLIK prze-
czytano: – Alkoholikiem stałem się, kiedy prze-
stałem pić. Alkoholizm sprawił, że stałem się 
szczęśliwym człowiekiem. Odnalazłem siebie, 
rodzinę, przyjaciół, sens życia. Droga do miej-
sca w którym jestem dziś, wiodła przez pie-
kło...

Ciekawą książką jest również tytuł  GEJ, w której 
„czytaliśmy”: – Gejem jestem od zawsze, a od 
kilku lat potrafię powiedzieć to głośno, nie tyl-
ko sobie. Nie dlatego by wszyscy wokoło wie-
dzieli, ale przede wszystkim po to by samemu 
żyć normalnie. I żyję – ze wspaniałym facetem 
od 9 lat, nie ukrywając niczego, nie wymyślając 
niestworzonych historii tylko dlatego by wpisać 
się w ogólnie pojętą heteronormę i nie wzbu-
dzać żadnych podejrzeń innych. Zupełnie nam 
to niepotrzebne. Tak jest teraz, choć nie zawsze 
tak było. Czy łatwiej było żyć w ukryciu udając 
heteryka, czy teraz, kiedy np. ktoś może mnie 
wyzwać od pedała? Przez te kilka lat wiele się 
zmieniło, na niektóre sprawy patrzę nieco ina-
czej niż kiedyś, społeczeństwo również nieco 
przychylniej przygląda się osobom LGBT.

Czytając „DRAG QUEEN” – Nikitę Bogini Miłości  
– było można dowiedzieć się kim są motyle 
nocy stworzone przez Szekspira, jak wygląda 
ich życie na deskach estradowych i po co męż-
czyźnie szpilki.

Bardzo interesujące spotkanie było z WEGETA-
RIANKĄ, gdzie każdy słysząc to słowo zadaje 
pytanie „to co Ty jesz, jak nie jesz mięsa?” do-
wiedzieliśmy się: – Czasem wydaje mi się (po-
wodują to najczęściej reakcje otoczenia), że inni 
odbierają mój wegetarianizm, jako pewną zło-
śliwość, bądź fanaberię. Psuję imprezy, rodzin-
ne spotkania, jestem powodem nagłej ciszy 
przy stole. Prawdziwy szok przeżyłam jednak 
podczas jednej z wizyt u lekarza pierwszego 
kontaktu. Tak się jakoś złożyło, że pielęgniarka 
nie dostarczyła mojej karty, co się zdarza. Po-
szłam więc grzecznie do rejestracji i korzystając 
z okazji przejrzałam w kącie co tam się ze mną 
dzieje. Na jednej ze stron drukowanymi litera-
mi zostało napisane: WEGETARIANKA. I głośna 
ulga służby zdrowia, którą prawie usłyszałam, 
jest wytłumaczenie na moją alergię, astmę  
i cokolwiek przydarzy mi się w przyszłości. Da-

łam im usprawiedliwienie na lata, wiadomo, jak 
nie chce się „NORMALNIE” odżywiać, to będzie 
chorować i niepotrzebne jej dodatkowe bada-
nia. Ufff…Nie rozumiem jednego: jestem osobą 
dorosłą, w pełni władz umysłowych i świadomą 
konsekwencji swoich poczynań, dlaczego więc 
na słowa: nie, dziękuję, nie jem mięsa, w więk-
szości osób wzbudzam politowanie i trwogę. 
Do jasnej …, nikt nikomu nie powinien zaglą-
dać do talerza. 

Argumenty oburzonych in-
nożerców kompletnie do 
mnie nie trafiają. Nie padłam 
do tej pory, mam dobre wy-
niki i jestem w miarę spraw-
na. Do tego trzymam wagę  
i jest naprawdę OK. Znam  
też mnóstwo osób, dla któ-
rych wegetarianizm był dro-
gą do całkowitego odstawie-
nia produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Ja się nad tym 
zaczynam zastanawiać.

Zaś ATEISTKA na kartach swojej powieści opo-
wiada „Dlaczego nią jest”? – Może dlatego,  
że uważam świat za zbyt piękny i ciekawy, aby 
stanowił tylko tło dla religijnych opowieści. 
Może też dlatego, że kocham ludzi, kocham ich 
różnorodność i indywidualizm, a religie dzielą, 
zakazują, dyskryminują. Dla mnie ateizm ozna-
cza wolność, radość, przyjaźń i odkrywanie za-
gadek wszechświata.

Bardzo ciekawe i interesujące spotkanie było 
z książką pod tytułem „MUZUŁMANIN”, w której 
czytaliśmy: – Arab = Muzułmanin = Terrorysta?... 
i tysiąc innych słów, do których się przyzwycza-
iłem. Wygląda jak matematyka? Nie, ale nie jest 
to jednak tylko wymysł, większość osób, które 
spotkałem jest przekonanych, że tak jest. Ale 
czasami osoby zaskakują mnie w inną, miłą 
stronę. Dzisiaj jestem dla Was... zdecydowałem 
się podzielić tym, kim jestem, bo może mi po-
możecie i pokażecie, że nie każda osoba jest 
„zła” tylko dlatego że jest stąd, gdzie „źli” ludzie 
mieszkają... lub mają taką wiarę. Bycie Arabem, 
czy Muzułmaninem, daje mi duży plus i są mi-
liony innych, tak jak ja. Życie dla nich jest spo-
kojne, nie krzywdzą innych. Stereotypy są, ale 
nie powinny dotyczyć całej tej masy ludzi.

Żywa Biblioteka w Prusicach 
sukcesem Organizatorów

Niecodzienne wydarzenie w Prusicach budziło 
wiele emocji wśród mieszkańców Gminy Pru-
sice i nie tylko. Każdy zastanawiał się jak tak 
naprawdę będzie wyglądało spotkanie z „żywą” 
książką i z takimi tytułami książek. Jak się okaza-
ło Żywa Biblioteka została bardzo pozytywnie 
odebrana przez jej uczestników, odwiedzają-
cych i Organizatorów. Spotkała się ze sporym 

zainteresowaniem, co okazało się sukcesem 
Organizatorów.

Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej „Mul-
titeki” w Prusicach, Małgorzata Wojtyra jako go-
spodyni miejsca, w którym miała miejsce Żywa 
Biblioteka w Prusicach następującymi słowami 
podsumowała to wyjątkowe wydarzenie: – Wa-
tro było skorzystać z „Żywej Biblioteki”. Niech 
żałują Ci, którzy nie odwiedzili „Multiteki”. Dzię-
kujemy organizatorom!!!

Nie oceniaj książki po okładce czyli opowieść Drag Queen

Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Rzecznik 
Praw Obywatelski Irena Lipowicz, Pełnomocnik 
Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorza-
ta Fuszara oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz, który wsparł projekt również 
finansowo.
Organizatorkami Żywej Biblioteki w Prusicach 
są: Żaneta Szatkowska – Wolska, Anna Boruta, 
Marta Listwan, Monika Bartosik oraz Blanka 
Gruberska. Natomiast koszulki projektowe zo-
stały zakupione dzięki wsparciu Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tekst: Dorota Leń
Foto: Organizatorzy

Organizatorzy Żywej Biblioteki w Prusicach

Podziękowanie
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UROCZYSTE
ŚLUBOWANIE
w Skokowej!
Koniec października i początek listopada, to 
czas kiedy w gminie Prusice, najmłodsi ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjum, przy-
stępują do Ślubowania i pasowania na ucznia.  
W tym roku, jako pierwsi ślubowali uczniowie  
z podstawówki w Skokowej. 

Uroczystość miała miejsce w czwartek 22 paź-
dziernika 2015 r., w domu Strażaka w Skokowej 
Zaproszono na nią Burmistrza Miasta i Gminy 

Prusice Igora Bandrowicza. Był polonez, kwia-
ty, podziękowania, poczęstunek i oczywiście 
najważniejszy punkt, mianowanie na ucznia, 
którego dokonał dyrektor Szkoły Andrzej Grze-
gorzewicz. Uroczystość przygotowali rodzice 
wraz z wychowawczynią klasy pierwszej Jolan-
tą Poprawską. 

Tekst i foto: Renata Skiba
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ŚLUBOWANIE
NaJmłodszych uczNióW

27.10.2015 r. to pamiętna data dla miejscowych 
pierwszoklasistów. W tym dniu uczniowie klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Prusicach dołączyli do grona 
pełnoprawnych uczniów. Punktualnie o 8.30 
odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie 
na ucznia. Do grona uczniów naszej szkoły 
dołączyły dzieci sześcioletnie i siedmioletnie 
z czterech klas pierwszych. Pierwszoklasiści  

W Prusicach!
z uśmiechem na twarzy, w pięknych galowych 
strojach oraz kolorowych biretach zaprezento-
wali swój program artystyczny, w którym udo-
wodnili, że posiadają umiejętności wokalne, 
taneczne i recytatorskie. Uczniowie wykazali 
się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, 
znajomością literek oraz wiedzą matematyczną 
i artystyczną. 

Występ przed zaproszonymi gośćmi i rodzica-
mi, choć był dla nich ogromnym przeżyciem 
połączonym z tremą, to jednak okazał się nie-
zapomnianą przygodą. Pierwszoklasiści złożyli 
ślubowanie, a pani dyrektor Dorota Borowiecka 
dokonała pasowania na uczniów. W tym mo-
mencie dzieci stały się pełnoprawnymi człon-
kami braci szkolnej.

Po oficjalnej części uroczystości nastąpił naj-
przyjemniejszy moment dla naszych pierw-
szaków. Uczniowie tradycyjnie otrzymali od 
zaproszonych gości, nauczycieli i rodziców 
drobne prezenty oraz dyplomy, które wywołały 
ogromny uśmiech na ich twarzach. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się Burmistrz Prusic 
Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady MiG 
Zbigniew Ziomek, Dyrektor Multiteki Małgo-
rzata Wojtyra, Kierownik Posterunku Policji  
w Prusicach Krzysztof Bałuk.

Tekst: Joanna Wojciechowska
Foto: Renata Skiba

Uczniowie klasy „I a” z wychowawczynią Joanną Wojciechowską Uczniowie klasy „I c” z wychowawczynią Jadwigą Kulik - Blechowską

Ślubujemy!

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz, 
Przewodniczący Rady MiG Zbigniew Ziomek, Dyrektor Multiteki Małgorzata Wojtyra, 

Kierownik Posterunku Policji w Prusicach Krzysztof Bałuk.

Pasowanie wielkim ołówkiem przynosi dzieciom prawdziwą radość
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Było całkiem jak podczas pasowanie na rycerza

Największą frajdę sprawiły dzieciom prezenty
przygotowane przez rodziców i szkołę

Także upominki przygotowane przez władze samorządowe przypadły maluchom do gustu

Dziewczynki tego dnia były niczym najpiękniejsze królewny

W pięknych, błyszczących biretach dzieci czuły się jak prawdziwi studenci
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ŚLUBOWANIE
PierwSzoklaSiStÓw

28 października 2015r. miało miejsce niezwy-
kłe, dla uczniów i ich rodziców, wydarzenie 
– ślubowanie klasy pierwszej. Do tego ważnego 
dnia pierwszoklasiści przygotowywali się kilka 
tygodni pod czujnym okiem swej wychowaw-
czyni Pani Iwony Kiepul. To była dla nich ważna  
i wyczekiwana uroczystość, podczas której udo-

z PioTrkoWic
wodnili wszystkim, że nie są już przedszkolaka-
mi, lecz prawdziwymi uczniami. 
Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona 
uczniów, musiały wykazać się umiejętnościa-
mi śpiewu i wiedzy. Występ dzieci spotkał się 
z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Po wy-
stępach, pierwszoklasistów czekało tradycyjne 

Dzieci, rodzice i zaproszeni goście wspólnie odśpiewali hymn

Program artystyczny przygotowany przez dzieci, wprawił publiczność w zachwyt

Każde dziecko miało szansę ujawnić swój talent

W tak wyjątkowym dniu, nie zabrakło także widowni

pasowanie na ucznia symbolicznym ołówkiem, 
którego dokonał dyrektor Mariusz Kiepul. Na 
zakończenie, każdy z nich otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz mnóstwo niespodzianek 
od swoich rodziców, kolegów i koleżanek ze 
szkoły. Upominkami, nowych uczniów obdaro-
wali również Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 

Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek oraz Dyrektor 
ZEASZiP Barbara Krzyżak. Po zakończeniu ofi-
cjalnej części rodzice pierwszoklasistów zapro-
sili wszystkich na słodki poczęstunek.

Tekst: Iwona Kiepul                  Foto: Renata Skiba
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Wspaniałe dyplomy jakie dzieci otrzymały są dziś dla nich cenną pamiątką.

Na ręce wychowawczyni, zaproszeni goście przekazali upominki dla pierwszoklasistów

Burmistrz Igor Bandrowicz podziękował za zaproszenie i życzył niegasnącego zapału do nauki

W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć pamiątkowej fotografi

Gdy wielki ołówek spoczął na ramieniu, radości nie było końca Ten moment wielu napawał dumą Każdy pierwszoklasista, tego dnia, obdarowany został prezentem
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GIMNAZjALIŚCI
Także śluBoWali  

Tradycją Publicznego Gimnazjum w Prusicach  
jest uroczyste Ślubowanie Gimnazjalistów z klas 
pierwszych. Tegoroczne odbyło się 29 paździer-
nika. Pierwszoklasiści odziani w galowe stroje  
z niepokojem oczekiwali na rozpoczęcie uro-
czystości. Przy dźwiękach werbli na salę wkro-
czyła para królewska przyjmująca młodych 
Beanów w poczet członków społeczności ucz-
niowskiej gimnazjum. Imprezę brawurowo po-
prowadził kronikarz dworu Marcin Jełłaczyc, na 
bieżąco zapisując wydarzenia tego uroczyste-
go dnia. Na sali obok przejętych uczniów klas 
pierwszych nie zabrakło rodziców oraz grona 
pedagogicznego na czele z dyrektor Dorotą Bo-
rowiecką. Tego dnia także rodzice złożyli ślubo-

wanie. Uroczyście obiecali wspierać swoje po-
ciechy we wszelkich szkolnych i pozaszkolnych 
poczynaniach. 

Niepowtarzalną atmosferę zapewniła odpo-
wiednia oprawa muzyczna oraz wspaniałe stro-
je aktorów – kronikarza, pary królewskiej oraz 
całego dworu przygotowane przez uczestni-
ków wydarzenia. 

Całość imprezy przygotowały wychowawczy-
nie klas I Magdalena Bajewska oraz Barbara So-
łowczuk-Fiszer, przy dużym współudziale ucz-
niów starszych klas Publicznego Gimnazjum  
w Prusicach. 

Spory tłum zebrał się w hali ZS, aby obejrzeć jak ślubują najmłodsi spośród nich

Para królewska przyjmująca młodych Beanów w poczet członków społeczności gimnazjum

Nadworny kronikarz Marcin sprawnie poprowadził uroczystośćTradycyjnie wprowadzono sztandar szkoły
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Aby zostać pełnoprawnym Gimnazjalistą trzeba było m.in. zjeść pączka bez użycia rąk Ślubujemy!

Ślubować można też na wesoło Rodzicom, nauczycielom,dyrekcji i pozostałym uczniom 
wyraźnie spodobało się przygotowane show

Dumna Pani Dyrektor dodawała otuchy Adeptom Tego dnia ślubowali także rodzice
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W poniedziałkowe przedpołudnie 9 październi-
ka 2015r., na zaproszenie miejscowego Kapła-
na Adama Błaszczyka, do Prusickiego GOKiSu 
zawitał Ksiądz wikariusz Jakub Bartczak, wroc-
ławski „raper w sutannie”. Na spotkanie z nim 
tłumnie przybyli gimnazjaliści z pobliskiego 
Zespołu Szkół.
W jednym z wywiadów Ksiądz Jakub powie-
dział: „Zawsze wierzyłem w Boga i w pewnym 

RAPER, KTóRY ZOSTAŁ
kS. jakub bartczak

KSIęDZEMmomencie mojego życia zdecydowałem się 
zostać księdzem. Poszedłem do seminarium  
i na kilka lat porzuciłem hip-hop. Szczerze, to 
nie wiedziałem, jak połączyć te dwa różne świa-
ty, jakimi są kapłaństwo i hip–hop.” 
Dziś już wiemy, że jedno drugiego nie wyklu-
cza. Wręcz przeciwnie – „dzieci na hip–hop 
reagują pozytywnie, są wręcz dumne, że mają 
Księdza który rapuje”, bo przecież rapować 
można o wszystkim. Ksiądz Jakub, rapuje o tym 
co dla niego najważniejsze – o Bogu, modlitwie, 
miłości. Jego pasja, udziela się tym, którzy go 
słuchają. W ten być może nietypowy sposób, 
Ksiądz porusza serca młodych ludzi, którzy 
chętnie przychodzą do kościoła pod wezwa-
niem Św. Wawrzyńca, na wrocławskich Żer-
nikach, w którym to Ks. Jakub odprawia msze  
i modli się z wiernymi. 

Na przełomie września i października, Ks. Jakub 
Bartczak wydał nową płytę pt. „Po prostu wie-
rzę”.  To 14 kawałków, o życiu, Bogu, Kościele. 
Jednak, jak twierdzi, nie zamierza robić mu-
zycznej kariery, chce być „zwykłym księdzem 
na parafii”, a swoją muzyką przekonać młodych 
ludzi do kościoła.

Tekst: Renata Skiba
Foto: Źródła własne

Młodzież z prusickiego Zespołu Szkół tłumnie przybyła na koncert.

Okładka nowej płyty Ks. Jakuba Bartczaka pt. „Po prostu wierzę”

Ksiądz Jakub na scenie GOKiSu w Prusicach

Wrocławski „Raper w sutannie” 
w repertuarze ze swojej najnowszej płyty
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teren miasta Prusice – bioodpady oraz 
zmieszane odpady z domów jednorodzinnych: 
§ od IV do X odbiór co 2 tygodnie
§ od XI do III co najmniej raz w miesiącu

teren miasta Prusice, budynki wielolokalowe:
§ od IV do X odbiór raz w tygodniu
§ od XI do III odbiór co najmniej raz na 2 tygodnie

tereny wiejskie – odpady z domów jednorodzinnych:
§ odbiór odpadów co najmniej raz w miesiącu

tereny wiejskie – odpady z budynków wielolokalowych: 
§ co najmniej raz na 2 tygodnie

odpady segregowane na terenie całej gminy 
odbierane będą tak samo:
§ metal, plastik i opakowania wielomateriałowe – dwa razy w miesiącu
§ szkło – raz na 2 miesiące
§ papier – raz w miesiącu

W GMINIE PRUSICE W 2016 ROKU
nabÓr Do PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu 
z dachów budynków lub odbioru wcześniej 
zdemontowanego azbestu, zalegającego 
na posesji, prosimy o składanie wniosków 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  
w Prusicach (we wniosku należy podać 
m.in. dane dot. właściciela nieruchomości, 
nr działki, na której znajduje się nierucho-
mość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane 
kontaktowe). 

właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmu-
je: demontaż, transport i odbiór wyrobów azbe-
stowych na specjalne składowisko. Z dotacji nie 
jest pokrywany koszt nowego pokrycia dacho-
wego. Jednocześnie informujemy, że złożenie 
deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem 
dofinansowania, gdyż realizacja programu uza-
leżniona jest od otrzymania wnioskowanej do-
tacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we 
Wrocławiu.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu  
Funduszy Zewnętrznych lub pod nr tel.  
71 312 62 24 wew. 38.

Tekst: Aleksandra Bąk, Róża Popielarz

Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje o rozpoczęciu naboru 
wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji na usuwanie wyro-
bów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie 
gminy Prusice w 2016 roku.

W UMiG w Prusicach oraz na stronie www.pru-
sice.pl dostępny jest również gotowy wzór de-
klaracji przystąpienia do programu. 
Wnioski będą przyjmowane do 31.12.2015 r.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli 
nieruchomości Gmina Prusice wystąpi z wnio-
skiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska o udzielenie dotacji na ten cel. 
Wysokość dofinansowania może wynieść do  
85% kosztów, pozostałe 15% to koszt własny 

Nowe zasady wywozu śmieci 
W GMINIe PRUSICe

Na sesji Rady Miasta i Gminy Prusice zapadła decyzja o zmianie  
warunków i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
meble, odpady budowlane i rozbiórkowe:
§ odbiór w systemie akcyjnym czyli „tzw. „wystawki” raz na 2 lata

Zbiórka przeterminowanych leków:
§ nie rzadziej, niż raz na pół roku

ilość odpadów zebranych z nieruchomości lub przyjmowanych 
przez PSZoK:
§ do 2 metrów sześciennych w ciągu roku
§ do 8 sztuk opon od jednej nieruchomości

zmIeSzaNe PLaSTIK SzKŁO PaPIeR BIO
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balowaŁy 
ANIOŁY,
balowali 
ŚWIęCI
W czwartek 29 października 2015 r. rodzice ze 
swoimi dziećmi tłumnie przybyli na Bal Wszyst-
kich Świętych do Sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Prusicach. Pięknie przystrojona 
sala, nietuzinkowe przebrania dzieci, ksiądz – 
wodzirej, odpowiednia muzyka i poczęstunek, 
wszystko to niewątpliwie skłaniało do zabawy. 
Dzieci przebrane za Anioły i Świętych, tańczyły, 
śpiewały, tworzyły korowody. Widać było zado-
wolenie na ich twarzach. Kto miał ochotę na 
frykasy ustawiał się w kolejce po watę cukrową 
i cieplutki popcorn. Po długiej zabawie, gdy na-
stał czas powrotu do domu, dzieci wraz z opie-
kunami wracały zmęczone, ale szczęśliwe.

Bal Wszystkich Świętych, na terenie gminy 
Prusice, zapoczątkował Ksiądz wikariusz Adam 
Błaszczyk z parafii pod wezwaniem Św. Jakuba 
Apostoła w Prusicach. Pomysł księdza na zorga-
nizowanie takiego balu wsparł Burmistrz Igor 
Bandrowicz, a pomogli przygotować pracow-
nicy GOKiS, Wspólnota Ludzi Trzeźwych z Wil-
kowej oraz Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło 
– Życie. Środki na ten cel pozyskano m. in. od 
Stowarzyszenia „Prusiczanin” oraz z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

Dzieci i rodzice serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego 
wyjątkowego balu, mając nadzieję na jego 
kontynuację także w przyszłym roku. Jak wi-
dzimy to dobry pomysł, aby wigilię Wszystkich 
Świętych przeżywać w radosnym nastroju „ze 
świadomością, że każdy z nas powołany jest do 
świętości”.

Tekst i foto: Renata Skiba

Wyjątkowe dekoracje zachwycały i budziły ciekawość najmłodszych

Każde dziecko mogło uwiecznić 
swój wizerunek w złotej foto-ramie

Sala GOKiSu pękała w szwach, 
a dziecięcej radości nie było końca

Nietuzinkowe przebrania i gadżety przyniesione 
przez dzieci tworzyły anielską atmosferę balu

BaNk żyWNości 
Po raz koleJNy 
rozdaWał żyWNość 
PoTrzeBuJącym!
W listopadzie, Stowarzyszenie Skokowiak 
odebrało kolejny transport żywności, który 
trafił do prusickiego Banku Żywności przy  
ul. Szkolnej 8. To cykliczna pomoc realizowana 
w ramach umowy z Bankiem Żywności, pocho-
dząca z programu unijnego PEAD – Europejski 
Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
skierowana do mieszkańców gminy Prusice. 
Jest on finansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Mogą brać w nim udział tylko osoby, któ-
re spełniają określone kryteria dochodowe, co 
jest bardzo dokładnie sprawdzane przez Wroc-
ławski Bank Żywności.

Stowarzyszenie Skokowiak składa ogromne 
podziękowania za wszelką pomoc:
– Panu Sławkowi i Dawidowi Zarentowicz 
– Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Pru- 
 sicach
– wszystkim zaangażowanym Wolontariuszom
 
Tekst i foto: Renata Skiba

Wydawanie żywności odbywa się cyklicznie  
w dawnym budynku szkoły w Prusicach.

Artykuły żywnościowe pozyskane przez Stowarzyszenie Skokowiak  
z europejskiego Programu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących.  
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rozPoczęŁa Się 
Vi edycJa ligi haloWeJ 
     W Piłce NożNeJ
6 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Prusicach rozpoczęła się  
II kolejka Ligi Halowej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowi-
cza, w której rywalizowało 10 drużyn. Od tej pory, co niedzielę, będą rozgrywane kolejne mecze. 

Tabela wyników, po I kolecje VI Edycji przedstawia się następująco:

Tabela wyników, po I kolejce VI edycji

W I kolejce bramki strzelało aż 21 zawodników, na czele klasyfikacji Paweł Gryz z Orła Prusice

A tak prezentują się wyniki
Tekst i foto; źródła własne

Nad stadionem panowała lekka mgła i tem-
peratura około 6 st. C. Piętnastu chłopcom 
– piłkarzom z Gminy Prusice, oczekującym na 
wyjściew towarzystwie zawodowych piłkarzy, 
było jednak tego wieczoru, wyjątkowo gorąco. 
Przejęci rolą jaką przyszło im spełniać, czekali 
wyraźnie podekscytowani na ów szczególny 
moment. Podobnie zresztą jak ich rodzice, któ-
rzy w rozmowie z trenerami i burmistrzem nie 
kryli zadowolenia i wzruszenia tym faktem.Tak 
dla dzieci jaki dla ich bliskich, czy trenerów, 
było to wyjątkowe wydarzenie i niewątpliwy 
powód do dumy.Także dla klubu Dolpasz Sko-
kowa, październikowy  mecz zapisał się wielki-
mi zgłoskami, jako niesamowitewyróżnienie.
W eskorcie wzięło udział 15 chłopców z dru-
żyny „Skrzatów” 5-6 lat, „Żaków” 7-8 lat i „Orli-
ków” 9-10 lat, a byli to:

Jeszcze przed meczem, każdy z chłopców otrzy-
mał od Burmistrza Igora Bandrowicza, klubowe 
gadżety WKS Śląsk Wrocław, po czym przebra-
ni w klubowe stroje, wprowadzili na boisko 
Stadionu Miejskiego, swoich idoli. Była to dla 
nich prawdziwa piłkarska przygoda i spełnione 
pierwsze piłkarskie marzenie.

Mecz zakończył się wynikiem 1:1. Nasi młodzi 
bohaterowie, zafascynowani grą obejrzeli go 
do samego końca, dopingując WKS z trybun 
Stadionu, a wraz z nimi rodzice i trenerzy. Do 
domu dotarli tuż przed północą, a radosny na-
strój długo jeszcze ich nie opuszczał.

Sam wyjazd możliwy był dzięki inicjatywie 
Burmistrza Prusic Igora Bandrowicza, któremu 
rodzice młodych piłkarzy, składają serdeczne 
podziękowania (m.in. za zorganizowanie bez-
płatnego transportu i ogólną pomoc w organi-
zacji przedsięwzięcia) oraz radnemu i trenerowi  
Arturowi Bagińskiemu, którego zaangażowanie 
pozwoliło dopiąć całość na ostatni guzik.

Tekst: Renata Skiba
Foto: Źródła własne

W dniu 31.10.2015 r. w godzinach wieczornych, najmłodsi piłkarze Dolpaszu Skokowa, wraz 
ze swoimi rodzicami oraz trenerami Arturem Bagińskim i Adrianem Moskalem, a także Burmi-
strzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem, udali się na mecz ekstraklasy pomiędzy 
WKS Śląsk Wrocław, a Lechem Poznań. Młodzi adepci Dolpaszu pojechali tam nie tylko po to, 
aby kibicować ulubionej drużynie, ale dostąpili także zaszczytu eskortowania zawodników 
Śląska na murawę Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.

dziecięca eskorTa 
z dolPaszu skokoWa!

- Dawid Bagiński
- Filip Tracichleb
- Marcel Podleśny
- Jakub Steliga
- Miłosz Cichoń
- Tomasz Dziurkowski
- Szymon Walasek
- Adam Tomaszek

- Kamil Zarentowicz
- Erwin Roguszczak
- OliwierMinorczyk
- Piotr Rzepka
- Szymon Stachurski
- Mateusz Sielicki
- Kacper Dziurny

Młodzi piłkarze Dolpaszu Skokowa wraz z trenerami, rodzicami oraz Burmistrzem 
Igorem Bandrowiczem tuż przed wejściem na Stadion Miejski we Wrocławiu

15 chłopców z drużyn Skrzatów, Żaków i Orlików jako eskorta WKS Śląsk Wrocław, 
tuż przed wejściem na murawę wrocławskiego Stadionu
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Gazeta Wrocławska ogłosiła 63. Plebiscyt na 
Najlepszego Sportowca i Trenera 2015 na Dol-
nym Śląsku. Jedną z kategorii Plebiscytu jest 
Impreza Sportowa 2015 na Dolnym Śląsku,  
a w ramach niej został zgłoszony V Bieg Trzech 
Wież, który odbył się 27 czerwca 2015 roku. Na 
to wydarzenie można głosować do 30 grudnia 
2015 roku do godz. 23.59. 
Celem Plebiscytu w kategorii Impreza Spor-
towa 2015 na Dolnym Śląsku jest wyłonienie 
najlepiej zorganizowanej, najbardziej lubianej 
przez uczestników i obserwatorów imprezy 
sportowej na Dolnym Śląsku w 2015 roku.
Z Regulaminem Plebiscytu można zapoznać się 
tutaj: http://www.gazetawroclawska.pl/ple-
biscyt/regulamin/impreza-sportowa-2015-
na-dolnym-slasku,30418,t,id.html

ZAGŁOSUj NA V BIEG TRZECH WIEŻ 
jako imPrezę SPortową 2015 na Dolnym ŚląSku!

Gazeta Wrocławska ogłosiła 63. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera 2015 na Dolnym Śląsku. Jedną z kategorii  
Plebiscytu jest Impreza Sportowa 2015 na Dolnym Śląsku, a w ramach niej został zgłoszony V Bieg Trzech Wież, który odbył się 
27 czerwca 2015 roku. Na to wydarzenie można głosować do 30 grudnia 2015 roku do godz. 23.59.

Informacje o Plebiscycie: http://www.gazeta-
wroclawska.pl/plebiscyt/impreza-sportowa-
2015-na-dolnym-slasku,30418,t,id.html

głosowanie odbywa się na trzy sposoby:
- klikając na GazetaWroclawska.pl przy wybra-

nej imprezie (każde kliknięcie to jeden głos, 
na jednego kandydata można w ten sposób 
oddać trzy głosy dziennie)

- za pośrednictwem aplikacji na Facebooku – 
w ten sposób na jednego kandydata można 
głosować raz dziennie, ale każdy głos mnoży-
my razy dwa

- wysyłając pod numer 72355 sms o treści po-
danej przy nazwisku wybranego kandyda-
ta. Każdy sms to aż 10 głosów, w ten sposób 
można głosować dowolną liczbę razy.

jAK GŁOSOWAĆ NA V BIEG TRZECH WIEŻ?
głosuj przez sms:
- każdy głos mnożymy 10 razy
- dziennie możesz oddać nieograniczoną liczbę 

głosów
- aktualizacja wyników następuje w ciągu 1 mi-

nuty.
Aby zagłosować, wyślij SMS o treści: impreza.35 

na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)
głosuj przez facebook:
-  każdy głos mnożymy 2 razy
- dziennie możesz oddać 1 głos na każdą kan-

dydaturę
Zaloguj się przez Facebook, potwierdź aplika-
cję Gazeta Wrocławska i powiąż konto, aby 
móc oddać głosy w plebiscycie za pomocą 
Facebooka.

głosowanie tradycyjne pod adresem:
http://www.gazetawroclawska.pl/plebiscyt/
karta/v-bieg-iii-wiez,30418,1479942,t,id,kid.
html#glosuj
- nie mnożymy głosu
- dziennie możesz oddać 3 głosy na każdą kan-

dydaturę
Zachęcamy do głosowania do 30 grudnia 2015 
roku do godz. 23:59

Tekst: Dorota Leń

A oto SzCzEGółowY hARMoNoGRAM SEANSów
w MIESIąCACh XII 2015 i I 2016:

LISTY DO M 2
06.12.15 – 18:00 i 20:00
07.12.15 – 10.00 i 18.00

SPECTRE
11.12.15 – 19:00
12.12.15 – 19:00
13.12.15 – 19:00

GWIEZDNE WOJNY
15.01.16 – 17:00 3d napisy, 20:00 2d dubbing
16.01.16 – 17:00 2d dubbing, 20:00 3d napisy
17.01.16 – 17:00 3d napisy, 20:00 2d dubbing
22.01.16 – 17:00 3d dubbing, 20:00 2d napisy
23.01.16 – 17:00 2d napisy, 20:00 3d dubbing
24.01.16 – 17:00 3d dubbing, 20:00 2d napisy

Jeżeli pojawią się jeszcze inne propozycje filmowe, będą na bieżąco aktualizowane na stronie Prusicki obiekt multifunkcyjny na portalu facebook 
www.facebook.com/prusicki.obiekt.multifunkcyjny
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Miesiąc szybko minął i w niedzielę 25 paździer-
nika 2015 r. odbył się kolejny etap „Prusice Bie-
gają”. Przed biegiem i po biegu każdy uczestnik 
zgodnie z regulaminem otrzymał pamiątkową 
koszulkę. Wystartowali o 10.00. 

W związku z remontem ul. Kolejowej organiza-
torzy zmuszeni byli zmienić trasę (zdj. poniżej) 
Start i meta znajdowały się przy Zespole Szkół 
w Prusicach. Pobiegli ul. Żmigrodzką, następ-

W OSTATNIĄ NIEDZIELę PAŹDZIERNIKA

nie w lewo ul. Szpitalną, później znów w lewo  
ul. Kolejową i cały czas prosto w kierunku Pie-
trowic Małych, aż do pętli przed miejscowością 
Ligotka. Po 2,5 km następował nawrót i tą samą 
trasą wracano do mety. Trasa była tak oznaczo-
na, aby nikt się nie zgubił. Pomoc przy biegu 
zapewniła Straż Miejska w Prusicach.

Tekst: Renata Skiba
Foto: Źródła własne

Uczestnicy X etapu akcji Prusice Biegają

Podczas X etapu wyznaczono nową trasę

Nowe koszulki III edycji Prusice Biegają

Prusice PoBiegły
PoNoWNie!

Klasyfikacja generalna – panie

Klasyfikacja generalna – panowie

Klasyfikacja generalna – panowie cd.Wyniki X etapu biegu
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lisToPadoWy
Biegi WręczeNie medali
11 etap iii edycji Prusice Biegają także się już odbył. Jak zwykle na starcie pojawiło się wielu chęt-
nych. Nie od dziś taka forma rekreacji cieszy się w gminie Prusice dużym zainteresowaniem. 

11 etap III edycji Prusice Biegają – listopad 2015 – wyniki mężczyzn

11 etap III edycji Prusice Biegają – wyniki kobiet

Uczestnicy listopadowego biegu po wręczeniu medali

Wręczenie medali w Prusickim Centrum Fitness Wśród nagrodzonych nie zabrakło Pań

Biegi w Prusicach przyciągają jak zawsze wielu chętnych 

Wspaniały medal 
III edycji 11 etapu „Prusice Biegają”

Trasa biegu listopadowego

Po zakończonym biegu, w Prusickim Centrum Fitness, odbyło się 
wręczenie medali, którego dokonał Burmistrz Prusic Igor Bandro-
wicz wraz z Prezesem Stowarzyszenia Athletics Team Prusice Prze-
mysławem Burchackim. 

Tekst: Renata Skiba; Foto: źródła własne

A tak wyglądały wyniki po 11 Etapie III Edycji Prusice Biegają:

Świetna kondycja, uroda i dobry humor! 



MENU


