
Najnowocześniejsza Biblioteka w Polsce 
właśnie w Prusicach

Od czerwca 2014 roku mieszkańcy Gminy 
Prusice będą mieli możliwość korzystania 
z nowej Biblioteki, która powstaje przy 
Zespole Szkół w Prusicach. Gmina Prusice 
na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Prusicach” otrzymała dofinansowanie 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a także dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego. Całkowity koszt inwestycji to 
ponad 2,2 mln zł.
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Wielkie otwarcie 
Prusickiego  
Centrum Fitness

Najnowocześniejszy obiekt, jedyny w okolicy, który śmiało może konkurować z podob-
nymi, mieszczącymi się we Wrocławiu. Wyposażony w najlepszy sprzęt do ćwiczeń, si-
łownię, salę fitness, salę do Indoor Cyclingu z konsolą My Ride, saunę i wiele innych… 
czyli Prusickie Centrum Fitness. Jego wielkie otwarcie miało miejsce w pierwszy weekend 
stycznia.

                    Więcej str. 3 – 4
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Od redakcji...
Z przyjemnością przekazujemy Mieszkańcom Naszej Gminy, pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24.pl” w roku 2014. 
Minione 12 miesięcy, to czas wielu inwestycji, wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także okres pozyskania wielu dotacji ze środków zewnętrznych oraz 
otrzymania nagród, tytułów i wyróżnień za ogrom pracy, o czym możemy przeczytać w artykule podsumowującym miniony rok. 

Długo oczekiwana inwestycja, jakim jest Prusickie Centrum Fitness, wreszcie zostało zakończone i uroczyście w styczniu otwarte, a dzięki ciekawej ofercie 
zajęć grupowych, oraz atrakcyjnych cenach karnetów i wejściówek, cieszy się ono sporym zainteresowaniem w całym powiecie. Rok 2014 to okres naj-
większej ilości inwestycji, jakie będą miały miejsce na terenie Gminy Prusice. Wśród nich znajdą się m.in.: drogi i chodniki, a także świetlice. To wszystko 
jednak sporo kosztuje, o tym czy Gminę Prusice na to stać, opowiada w rozmowie Skarbnik Miasta i Gminy Prusice - Konrad Buczek. 

W tym numerze przedstawiamy Państwu również, informacje o zrealizowanych i bieżących inwestycjach, relacje z wydarzeń kulturalnych oraz spor-
towych, które odbyły się na terenie Naszej Gminy, informacje o sukcesach oraz złożonych i dofinansowanych projektach unijnych, a także wiele innych 
interesujących tematów.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia kwartalnika Prusice24.pl. Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przestawiony  
na łamach prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.

Życzymy miłej lektury!!!
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Wielkie otwarcie Prusickiego Centrum Fitness
Najnowocześniejszy obiekt, jedyny w okolicy, który śmiało może konkurować z podobnymi, mieszczącymi się we Wrocławiu. 
Wyposażony w najlepszy sprzęt do ćwiczeń, siłownię, salę fitness, salę do Indoor Cyclingu z konsolą My Ride, saunę i wiele in-
nych… czyli Prusickie Centrum Fitness. Jego wielkie otwarcie miało miejsce w pierwszy weekend stycznia. 

Na przełomie roku doszło do 
oddania do użytku inwestycji, 
o której głośno było na długo 
przed jej zakończeniem. Mowa 
oczywiście o Prusickim Centrum 
Fitness. Jego otwarcie zaplano-
wano na 3 dni między 4 a 6 stycz-
nia 2014 roku. 

Wejście dla zwycięzców

Pierwszy dzień otwarcia przy-
padał na sobotę 4 stycznia. 
Uczestniczyli w nim zwycięzcy 
konkursu organizowanego przez 
Prusickie Centrum Fitness. Pole-
gał on na udostępnieniu plakatu 
informującego o otwarciu na 
swoim profilu na Facebook’u. 
Wśród zwycięzców znaleźli się: 
Bagińska Kamila, Chrobot Mar-
cin, Dawidowicz Anna, Drelich 
Piotr, Freus Anna, Gogół Mar-
cin, Kędra Marta, Kiepul Miłosz, 
Kikut Jarosław, Kowalczyk Ka-
tarzyna, Kubiszyn Krzysztof, 
Lisiewski Miłosz, Łukaszewska 
Anna, Mandziej Aleksandra, 
Mandziej Krzysztof, Moska-
lik Danuta, Olszańska Dorota, 
Pawełkowicz Izabela, Pietrzak 
Ewa, Poddębniak Marta, Portka 
Mariusz, Półrolniczak Arnold, 
Socha Jagoda, Tarnowska Ża-
neta, Tyrała Tatiana, Vervinsky 
Pavel, Wiewiór Monika, Wiewiór 

Paweł, Zmarzły Mariusz i Ży-
dziak Małgorzata. Wylosowane 
osoby miały niesamowitą szansę 
jako pierwsze skorzystać z sze-
rokiej oferty Prusickiego Cen-
trum Fitness. 

Wielkie otwarcie

Drugi dzień otwarcia przypa-
dający na niedzielę 5 stycznia 
był dniem dla zwiedzających. 
Ci którzy w godzinach od 15.00 
do 20.00 postanowili pojawić 
się w PCF mogli oglądnąć jak 
przebiegała inwestycja i jaki jest 
jej efekt końcowy. Instruktorzy 
opowiadali zainteresowanym 
o sprzęcie, możliwości jego za-
stosowania oraz zaletach korzy-
stania z prusickiego fitnessu. O 
godzinie 18.00 natomiast nastą-
piło poświęcenie obiektu przez 
księdza proboszcza Bernarda 
Śwista oraz uroczyste przecięcie 
wstęgi, którego dokonali: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz, Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Prusice 
Kazimiera Rusin, Przewodniczą-
cy Rady Miasta i Gminy Prusice 
Zbigniew Ziomek, ks. Proboszcz 
Bernard Świst, Projektant Mar-
cin Rześniowiecki, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego Jacek 
Jaskuła oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pru-

sicach Renata Cybulska – Kaczał-
ko. 
- Powstał w moim odczuciu naj-
nowocześniejszy i najładniejszy 
obiekt  tego  typu  na  północ  od 
Wrocławia. Może on śmiało ry-
walizować  z  tymi,  które  znaj-
dują  się  we Wrocławiu.  mamy 
tu  najwyższej  klasy    sprzęt  do 
ćwiczeń  kardio,  jak  i  do  ćwi-
czeń  siłowych,  mamy  świetnie 
przeszkolonych instruktorów do 
prowadzenia  zajęć  grupowych. 
Mam nadzieje, że obiekt będzie 
służył  nie  tylko  mieszkańcom 
Prusic,  ale  i  całego  powiatu 
trzebnickiego – mówił podczas 
uroczystego otwarcia Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz.

Bezpłatne zajęcia grupowe

Poniedziałek 6 stycznia 2014 
roku to z kolei dzień aktywnych, 

bezpłatnych zajęć grupowych,

które były licznie oblegane przez 
zainteresowanych. Do wyboru 
były: Indoor Cycling, step, ABT, 
pilates, joga, zumba oraz latino 
dance

Najlepszy i najnowocześniej-
szy sprzęt

Prusickie Centrum Fitness skła-
da się z dwóch części: części 
głównej, tj. siłowni oraz sali fit-
ness.
Sala fitness powstała z przebu-
dowy starych szatni. Dzięki niej, 
dzieci z Zespołu Szkół w godzi-
nach szkolnych, otrzymały no-
woczesną salę do zajęć nauki 
wychowania fizycznego wypo-
sażoną w sprzęt do ćwiczeń, 
rzutnik multimedialny oraz na-
głośnienie.
Natomiast popołudniu na sali 

odbywają się zajęcia grupowe 
Prusickiego Centrum Fitness, 
takie jak: zumba, step, TBC, pi-
lates czy też nowoczesny Indoor 
Cycling, czyli jazda na rowerku 
stacjonarnym przy rytmach mu-
zyki oraz wyświetlanych filmach, 
które sprawią, że uczestnicy po-
czują się jakby jechali ulicami 
Madrytu czy też malowniczymi 
trasami w Wielkim Kanionie 
w USA.
- Chcemy aby z Prusickiego Cen-
trum Fitness korzystali wszyscy 
mieszkańcy  Gminy  niezależnie 
od  wieku,  dlatego  w  ofercie 
mamy już zajęcia dla mieszkań-
ców w wieku 50 + oraz dla Uni-
wersytetu  III Wieku –podkreśla 
Burmistrz Igor Bandrowicz do-
dając: – Planujemy również za-
jęcia dla najmłodszych
Część główna składa się z siłow-
ni, gdzie oprócz maszyn siło-

wych – ciężarki, atlasy, ławeczki, 
znajdują się rowerki stacjonarne, 
maszyny eliptyczne, ergowiosła 
oraz nowoczesne bieżnie z mo-
nitorami, które w zależności od 
tego, co będziemy chcieli oglą-
dać, wyświetlą nam wizualizację 
trasy, ulubiony program tv, po-
zwolą sprawdzić pocztę e-mailo-
wą, a nawet pochwalić się swoim 
treningiem na Facebooku.
Z urządzeń można korzystać 
przy dźwiękach energicznej mu-
zyki oraz obrazach wyświetla-
nych na zamontowanych w sali 
telewizorach. Po wysiłku moż-
na odprężyć się w SPA, gdzie 
oprócz sauny można położyć się 
na leżaku i nabrać sił przy relak-
sacyjnej muzyce oraz ściance 
solnej.
Po wysiłku i ćwiczeniach można 
również napić się kawy lub napo-
jów serwowanych w recepcji.

Kamil Leśniak

Dzięki powstaniu PCF dzieci ze szkoły w Prusicach zyskały salę 
do ćwiczeń

Instruktorzy każdemu zainteresowanemu wyjaśniali  jak  funk-
cjonuje korzystanie z Prusickiego Centrum Fitness i znajdujące-
go się w nim sprzętu

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci z Zespołu Szkół w Prusicach cieszy się bieżniaUroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Igor Bandrowicz, dyrektor GOKiS Renata
Cybulska – Kaczałko, projektant Marcin Rześniowiecki, Zastępca Burmistrza Kazimiera Rusin, 
Inspektor Jacek Jaskuła oraz Przewodniczący Rady Zbigniew Ziomek
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Niezłą zabawę mieli również radni Przez dni otwarte Prusickie Centrum Fitness odwiedziły tłumyNajmłodsi od pierwszego dnia testowali maszyny PCF

Nowoczesna sala do indoor cyclingu

Pierwsze zajęcia z pilatesu

Strefa SPA pozwala zrelaksować się i odpocząć po ciężkich ćwiczeniach W uroczystym otwarciu Prusickiego Centrum Fitness wzięli udział również Radni Miasta i Gminy Prusice

Wychowanie fizyczne w PCF daje dużo radości najmłodszymUroczystego poświęcenia obiektu dokonał Ks. Proboszcz Bernard Świst

Nowoczesne bieżnie pozwalają pobiegać nawet w najgorszą pogodę
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Na czym polegają po-
szczególne 
zajęcia grupowe:

ZUMBA

 - jest połączeniem ele-
mentów tańców laty-
noamerykańskich oraz 
elementów fitness. Cho-
reografia Zumby łączy ze 
sobą elementy hip-hopu, 
soca, samby, salsy, me-
rengue, mambo, sztuk 
walki, Bollywood, tańca 
brzucha oraz treningu 
siłowego. Pozytywnie 
wpływa na kondycję, 
kształtowanie sylwetki 
oraz samopoczucie.

HIGH-LOW 

- jest kombinacją dwóch 
form aerobiku: Hi impact 
oraz Low impact. Jedna 
z najczęściej stosowa-
nych form aerobiku. Za-
jęcia składają się z roz-
grzewki, części głównej, 
podczas której wykony-
wane są różne układy 
ćwiczeń oraz rozciągania 

mięśni. Taka forma ćwi-
czeń pozytywnie wpływa 
na wytrzymałość orga-
nizmu, układ krążenia, 
układ oddechowy oraz 
kształtowanie kondycji.

INDOOR CYCLING

 -  zajęcia grupowe, 
które odbywają się na 
specjalnych rowerach-
stacjonarnych w rytm 
rozbrzmiewającej muzy-
ki. Dodatkowo, w trakcie 
zajęć, z projektora wy-
świetlane są filmy, dzięki 
którym uczestnicy mają 
wrażenie jazdy po praw-
dziwych trasach rowero-
wych w przepięknych za-
kątkach świata. Trening 
pozytywnie wpływa na 
redukcję tkanki tłusz-
czowej oraz poprawę 
wydolności organizmu. 
Zwiększa przepływ krwi, 
gęstość kości, siłę mię-
śni, elastyczność ścię-
gien i więzadeł. Poprawia 
odporność organizmu, 
powoduje wydzielanie 
endorfin, a także regulo-
wanie poziomu cukru we 
krwi.

JOGA 

- forma zajęć grupo-
wych, która wywodzi 
się z systemu filozofii 
indyjskiej, zajmującego 
się związkami pomię-
dzy ciałem i umysłem. 
Polega na wchodzeniu 
w pozycję (asanę) i po-
zostaniu w niej przez 
odpowiedni czas bądź 
na płynnym przechodze-
niu z pozycji do pozycji. 
Regularna praktyka po-
maga niwelować różne-
go rodzaju dolegliwości 
zdrowotne, sprawia, że 
ciało staję się silne i sprę-
żyste, pomaga również 
niwelować napięcia 
w organizmie. Joga ma 
pozytywny wpływ na le-
czenie schorzeń narzą-
dów ruchu oraz kręgo-
słupa, poprawia krążenie 
krwi, uczy prawidłowego 
oddychania, wyrabia na-
wyk utrzymywania pra-
widłowej postawy ciała, 
uczy pracy nad własnym 
umysłem oraz sposobów 
zwalczania stresu.

Prusickie Centrum Fitness zaprasza!
Zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty Prusickiego Centrum Fitness, wśród której znajduje się duży wybór zajęć grupo-
wych, najnowocześniejsze urządzenia siłowe oraz Cardio, sauna fińska. Zapewniamy miłą obsługę oraz doświadczonych tre-
nerów. Spędzając zdrowo i aktywnie czas, można się wybrać m.in. na Zumbę, High-Low, Indor Cycling. Proponujemy również 
Jogę, Zdrowe Plecy + Płaski Brzuch, Step, Latino Dance, TBC, ABT, Pilates, Fit Ball czy Pump. Ponadto PCF zapewnia dogodne 
godziny otwarcia oraz korzystne ceny karnetów.

GRAFIK ZAJĘĆ
Siłownia w Prusickim Centrum Fitness została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, któ-
rego może pozazdrościć nie jeden wrocławski klub

Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piatek Sobota
16oo-1655

KARATE
Dawid

16oo-1655

HIP-HOP
Damian

16oo-1655

KARATE
Dawid

16oo-1655

TBC
Sandra/Asia

16oo-1655

HIP_HOP
Damian

16oo-1655

INDOOR CYCLING
Adrian

17oo-1755

ZUMBA
Dorota

17oo-1755

JOGA
Jurek

17oo-1755

STEP
Agnieszka

17oo-1755

PUMP!
Adrian

18oo-1855

HIGH-LOW
Asia/Sandra

18oo-1855

ZDROWE PLECY
PŁASKI BRZUCH

Agnieszka

18oo-1855

ZUMBA
Dorota

18oo-1855

UNIWERSYTET III W.
Agnieszka

18oo-1855

PILATES
Agnieszka

18oo-1855

JOGA
JUREK

19oo-1955

HIGH-LOW
Asia/Sandra

19oo-1955

STEP
Agnieszka

19oo-1955

INDOOR CYCLING
Tomek

19oo-1955

ABT
Agnieszka

19oo-1955

TBC
Agnieszka

19oo-1955

ZUMBA
Dorota

20oo-2055

INDOOR CYCLING 
Tomek

20oo-2055

LATINO DANCE 
Marek

20oo-2055

INDOOR CYCLING 
Gosia

20oo-2055

LATINO DANCE 
Marek

20oo-2055

FITBALL
 Agnieszka

21oo-2155

INDOOR CYCLING 
Tomek

21oo-2155

INDOOR CYCLING 
Gosia

21oo-2155

LATINO DANCE
Marek

AB
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ZDROWE PLECY + PŁA-
SKI BRZUCH

- zajęcia fitness, które łączą 
ze sobą elementy pilatesu 
i ABT, przeznaczone dla 
osób w każdym wieku, któ-
re chcą wzmocnić mięśnie 
pleców oraz brzucha.

STEP

 - zajęcia choreograficzne 
z użyciem platformy (ste-
pu). Ćwiczenia te mają po-
zytywny wpływ na ogólną 
wydolność organizmu, ko-
ordynację oraz wzmacnia-
nie dolnych partii ciała.

LATINO DANCE 

-  połączenie elementów 
gimnastyki z tańcami 
latynoamerykańskimi.Są 
to przede wszystkim ta-
neczne układy choreogra-
ficzne z wykorzystaniem 
bioder oraz kształtujące 
sylwetkę ćwiczenia izola-
cyjne. Zajęcia gwarantują 
niepowtarzalny klimat 
dzięki połączeniu gorą-
cych, latynoskich rytmów, 
umożliwiając kształtowa-
nie zgrabnej sylwetki.

TBC (ang. Total Body 
Conditioning) 

- jedna z odmian aerobiku, 
która zapewnia trening 
mięśni całego ciała przy 
pomocy odpowiednio do-
branego zestawu ćwiczeń. 
Zajęcia zawierają elementy 
ćwiczeń siłowych z trenin-
giem Cardio. Trening wpły-
wa pozytywnie na spa-
lanie tkanki tłuszczowej, 
zwiększenie wydolności 
fizycznej organizmu oraz 
wzmocnienie siły mięśni.

ABT (ang. Abdominal, 
Buttocks, Thighs)

- forma zajęć fitness po-
zwalająca wyrzeźbić dolne 
partie ciała (brzuch, poślad-
ki, biodra). Zajęcia polegają 
przede wszystkim na wie-
lokrotnym powtarzaniu 
ćwiczeń co pozwala osią-
gnąć dobre wyniki i zapew-
nić płaski brzuch, jędrne 
pośladki oraz smukłe uda. 
Mają one na celu poprawę 
siły mięśniowej, elastycz-
ności i kształtu mięśni.

PILATES
 - system ćwiczeń fizycz-
nych łączących elementy 
baletu, jogi oraz ćwiczeń 
izometrycznych. Ćwiczenia 
pozwalają wzmocnić mię-
śnie bez ich nadmiernego 
rozbudowywania ponadto 
odciążają kręgosłup, mają 
pozytywny wpływ na po-
prawę postawy, uelastycz-
nienie ciała, obniżenie po-
ziomu stresu oraz ogólną 
poprawę stanu zdrowia.

FIT BALL 

- forma zajęć rucho-
wych wykorzystująca 

dużą, gumową piłkę. 
Ćwiczenia wpływają na 
poprawę napięcia mię-
śniowego, poprawę koor-
dynacji ruchowej, równo-
wagi, zmniejszenie bólów 
pleców, zwiększenie ru-
chomości w stawach.

PUMP

 - zajęcia grupowe z wyko-
rzystaniem sztang, które 
skutecznie modelują ciało. 
Dzięki ćwiczeniom mięśnie 
stają się jędrne, twarde, 
bardziej widoczne, przy 
czym nie zmieniają one ob-
jętości na większą. 

Zajęcia z Indoor Cyclingu odbywają się na specjalnych rowerach stacjonarnych, prowadzone
są w rytmie muzyki

Do zajęć fitness w PCF jest świetnie przystosowana sala wraz ze sprzętemRomans Zumby z Latino Dance

Walentynkowy Indoor Cycling
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Gmina Prusice buduje drogi i chodniki
Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców naszej gminy. Podobnie jak 
w latach poprzednich w budżecie na 2014 rok ujętych jest wiele inwestycji drogowych.

W pierwszym kwartale 
bieżącego roku zakończy 
się budowa chodników 
w trzech miejscowo-
ściach w Gminie Prusice. 

Chodnik łączący Kopa-
szyn – Świerzów pod 
koniec kwietnia

Przy drodze powiatowej, 
chodnikiem połączo-
ny zostanie Kopaszyn 
ze Świerzowem. Inwe-
stycja prowadzona jest 
przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych i przebiega 
od początku Kopaszyna 
do końca Świerzowa. 
Odcinek ponad półtora-
kilometrowego chodnika 
zostanie wybudowany 
za kwotę ok. 300 tys. zł, 
w tym Gmina Prusice 
przeznaczyła na ten cel 
dotację w wysokości 150 
tys. Realizacja chodnika 
Kopaszyn – Świerzów ma 
się zakończyć w kwietniu 
2014 r.

Budzicz ma nowy chod-
nik

Kolejną miejscowością, 
w której został wybudo-
wany i odebrany nowy 
chodnik jest Budzicz. 
Projekt został sfinanso-
wany ze środków fundu-
szu inicjatyw obywatel-
skich a wnioskodawcą 
było Stowarzyszenie 
Młodzież z Budzicza. Na-
stępnie Gmina Prusice 
złożyła wniosek do Pro-
gramu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach 
działania „Odnowa i roz-
wój wsi” o dofinansowa-
nie do budowy chodnika. 
Koszt budowy po prze-
targu wyniósł 262 tys. 
zł, a gmina otrzymała 
ok. 154 tys. zł dofinan-
sowania. Przy okazji tej 
inwestycji trzeba zwró-

cić szczególną uwagę na 
zaangażowanie lokalnej 
społeczności. Tak na-
prawdę to mieszkańcy 
wsi nie tylko przekonali 
Burmistrza do tego, że 
warto wykonać tę in-
westycje w Budziczu, 
ale także wzięli czynny 
udział w jej realizacji. 
Stowarzyszenie „Mło-
dzież z Budzicza” pozy-
skało środki na projekt 
chodnika, a mieszkańcy 
w czynie społecznym wy-
konali demontaż starych 
płyt chodnikowych.

Nowe drogi będą 
w Gminie Prusice

Gmina Prusice ogłosiła 
już przetarg na realizacje 
6 odcinków dróg gmin-
nych, których realizacja 
rozpocznie się jeszcze w I 
połowie 2014 roku. Są to 
między innymi: Chodlew-
ko – 325 mb, Krościna 
Wielka – 2 odcinki o dłu-
gości 350mb i 255 mb, 
Raszowice – Aleksandro-
wice – 555 mb, Kopaszyn 
– 205 mb, Górowo – 553 
mb.

Projekty na drogi gmin-
ne

Pod koniec lutego zosta-
ło rozstrzygnięte zapyta-
nie ofertowe i podpisane 
umowy na sporządzenie 
projektów przebudowy 
8 dróg gminnych w miej-
scowościach: Skokowa, 
Pietrowice Małe, Ligo-
ta Strupińska, Krościna 
Wielka, Gąski, Dębnica, 
Brzeźno i Borów. Pro-
jektowane drogi po uzy-
skaniu odpowiednich po-
zwoleń będą realizowane 
w kolejnych miesiącach 
bieżącego roku.

W oczekiwaniu na dofi-
nansowanie
– Ulica Strażacka  i Krót-
ka  w  Skokowej  ciągle 

oczekuje  na  dofinanso-
wanie  z  Narodowego 
Programu  Przebudowy 
Dróg  Lokalnych.  Wnio-
sek  został  pozytywnie 
oceniony  pod  względem 
formalnym  i  nie ma  jed-
nak  jeszcze  informacji 
czy  zostanie  zakwalifi-
kowany  do  dofinanso-
wania – dodaje Igor Ban-
drowicz Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice.

Inwestycje powiatowe 
i drogi wojewódzkie 
w Gminie Prusice

Oprócz zaplanowa-
nych już remontów dróg 
gminnych w 2014 roku 
czeka nas kilka dużych 
inwestycji realizowanych 
przez Powiat Trzebnicki. 
Przygotowywana do re-
alizacji jest droga między 
Pększynem i Skokową. 
Kolejną inwestycją Po-
wiatu Trzebnickiego jest 
droga z Pększyna przez 
Krościnę Wielką do Dęb-
nicy oraz droga z Prusic 
do Kaszyc Wielkich. 
Dobrą wiadomość mamy 
także dla wszystkich 
użytkowników drogi wo-
jewódzkiej przebiegają-
cej w naszej gminie od 
Brzeźna przez Skokową 
do Strupiny. Oprócz re-
montu drogi na odcin-
ku Skokowa – Strupina 
zostanie wybudowany 
chodnik.

Bezpieczeństwo Miesz-
kańców Gminy Prusice 
to jeden z głównych 
priorytetów obecnej 
władzy, stąd też jest 
kładziony duży nacisk 
na inwestycje w in-
frastrukturę drogową 
i chodniki. 

Miejscowości Kopaszyn i Świerzów zostają połączone nowym chodnikiem

Społeczność wsi Budzicz wreszcie ma swój długo oczekiwany nowy chodnik

Droga wojewódzka przebiegająca od Brzeźna przez Skokową do Strupiny wreszcie doczeka się 
remontu

W tym roku wyremontowana zostanie również powiatowa droga z Pększyna przez Krościnę 
Wielką do Dębnicy

MS, GRAN
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Budżet Gminy Prusice obfituje w inwestycje
Gmina Prusice na 2014 rok w swoim budżecie ma zaplanowanych wiele inwestycji drogowych wraz z chodnikami, budowę i re-
monty świetlic wiejskich, budowę i wyposażenia placów zabaw, a także kontynuację - realizowanych w latach ubiegłych - in-
westycji. O pieniądzach, płynności finansowej gminy ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Konradem Buczkiem rozmawiała 
Dorota Leń. 

Prusice  24:  –  Gmina 
Prusice  to  niewielka 
gmina,  lecz  jej  budżet 
pokazuje,  jak ma wiele 
potrzeb i zadań do zre-
alizowania.  W  związ-
ku  z  tym  jak  się  mają 
gminne finanse?

Konrad  Buczek, Skarb-
nik  Miasta  i  Gminy 
Prusice: – Sytuacja fi-
nansowa Gminy Prusi-
ce wygląda bardzo do-
brze. Samorząd w tym 
roku realizuje najwięcej 
inwestycji w całej swo-
jej historii, w wysokości 
ponad 26 mln zł. Są to 
w głównej mierze in-
westycje współfinanso-
wane ze środków Unii 
Europejskiej, wśród 
których znajduje się 
m.in. budowa oczysz-
czalni ścieków w Pietro-
wicach Małych o warto-
ści 8,6 mln zł (z czego 
dofinansowanie z Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla 
Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007 
– 2013 stanowi 84,99 
%), budowa czterech 
świetlic wiejskich: Za-
krzewo – Raszowice (1 
281 660,00 zł, z czego 
kwota dofinansowania 
z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich to 
500 000,00 zł), Piotr-
kowice (735 490,34 zł, 
z czego kwota otrzyma-
nego dofinansowania 
z PROWu to 441 138,00 
zł), Kaszyce Wielkie 
(całkowita wartość za-
dania po przetargu 
699 750,00 zł) oraz Kro-
ścina Wielka (wartość 
kosztorysowa to ponad 
565 tys. zł, a Gmina cze-
ka na podpisanie umo-
wy z UMWD na dofinan-
sowanie w kwocie 150 
tys. zł), II etap Budowy 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej (1,4 mln zł), 
Informatyzacja Gminy 
Prusice jako sposób na 

przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – 
etap I i etap II – 100 % 
dofinansowania – 2,6 
mln zł, drugi etap budo-
wy Orlika w Pawłowie 
Trzebnickim – 1,6 mln 
zł. W tym roku będą 
również realizowane 
przyłącza kanalizacyj-
ne, których planujemy 
wykonać ponad 300. 
Mamy już zatwierdzo-
ne 1,5 mln zł na ten cel 
i teraz czeka nas jesz-
cze tylko podpisanie 
umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Finansowa-
nie podłączeń będzie 
wyglądało tak, że 45 
proc. wartości inwesty-
cji to dotacja, kolejne 
45 proc. to niskoopro-
centowana pożyczka 
z NFOŚ-u, natomiast 
10 proc. kosztów wy-
konania podłączenia 
pokryją mieszkańcy 
– jeżeli np. przyłącze 
kosztuje 2000,00 zł, to 
mieszkaniec zapłaci je-
dynie 200 zł. W naszym 
budżecie mamy przewi-
dziany również szereg 
inwestycji drogowych 
i chodników na kwotę 
3,5 mln zł na terenie ca-
łej Gminy. Oprócz pro-
jektów inwestycyjnych, 
Gmina będzie realizo-
wała wiele projektów 
miękkich, wśród nich 
znajduje się duży pro-
jekt pod nazwą „Roz-
wój e-urzędów w 8 JST 
województwa dolno-
śląskiego” obejmujący 
8 jednostek samorządu 
terytorialnego z woje-
wództwa dolnośląskie-
go, w którym My jeste-
śmy Liderem. Całkowita 
wartość projektu to 2,3 
mln zł, zaś kwota dofi-
nansowania wynosi ok. 
2 mln zł. Wkład własny 
wszystkich samorzą-
dów to ponad 300 tys. 
zł., gdzie na Gminę Pru-

sice przypada ok. 45 
tys. zł. 

Prusice24: – Jak ma się 
sytuacja  z  płynnością 
finansową  Gminy  Pru-
sice?
Konrad  Buczek, Skarb-
nik Miasta i Gminy Pru-
sice: – Przy tak wielu in-
westycjach, wydatkach 
oraz przy tak dużym 
budżecie najważniejsze 
jest, że Gmina nie ma 
absolutnie problemów 
z płynnością finansową. 
Na bieżąco uzyskiwane 
są wpływy z  podatków, 
z dotacji i refundacji 
z różnych urzędów, 
które pozwalają nam 
realizować strategicz-
ne inwestycje w Gminie 
Prusice. 

Prusice24:  –  Duże  na-
kłady na inwestycje po-
wodują,  że  samorządy 
muszą  brać  pożyczki, 
a  co  za  tym  idzie mają 
zadłużenia? Jak  to wy-
gląda w Prusicach  i  ile 
wynosi zadłużenie?

Konrad  Buczek, Skarb-
nik  Miasta  i  Gminy 
Prusice: – Zadłużenie 
Gminy Prusice na ko-
niec 2013 roku wyno-
si jedyne 21,57 % przy 
wyłączeniu realizacji 
projektów, programów  
współf inansowanych 
z Unii Europejskiej. 
Warto w tym miejscu 
podkreślić, że dopusz-
czalny wskaźnik zadłu-
żenia jednostek samo-
rządu terytorialnego 
wynosi 60 %. Budżet na 
2014 rok  zaopiniowany 
został pozytywnie przez 
instytucję nadzorują-
cą Gminę – Regionalną 
Izbę Obrachunkową we 
Wrocławiu. Wskaźnik 
planowanej kwoty spła-
ty zobowiązań (kre-
dytów, pożyczek i ob-
ligacji) wynosi 2,79%, 
wobec maksymalnego 

wskaźnika na 2014 rok 
– 10,24%. Potwierdza 
to, że sytuacja finanso-
wa Gminy Prusice, przy 
tak proinwestycyjnym 
charakterze, prezentu-
je się na tle wymagań 
ustawodawcy bardzo 
dobrze. Chciałbym pod-
kreślić, że budżet na 
2014 rok zawiera wiele 
kluczowych inwestycji 
dla Gminy Prusice, acz-
kolwiek nie ma zagro-
żenia dla płynności fi-
nansowej naszej Gminy. 

Prusice24:  –Dużo  się 
mówi  w  ostatnich  la-
tach o ograniczeniu sa-
modzielności  finanso-
wej gmin. Jak w świetle 
nowych  regulacji  usta-
wy o finansach publicz-
nych wygląda sytuacja 

Gminy Prusice?

Konrad  Buczek, Skarb-
nik Miasta i Gminy Pru-
sice:  – Należy zwrócić 
uwagę, że w 2010 roku 
zmienione zostały prze-
pisy regulujące zasady 
obliczania poziomu za-
dłużenia samorządów. 
Obecnie wysokość dłu-
gu uzależnia się od wy-
sokości zrealizowanych 
przez jednostkę do-
chodów. To znaczy, że 
wyższe dochody prze-
kładają się na większą 
możliwość inwestowa-
nia, a ich spadek pro-
wadzi do ograniczenia 
możliwości pozyski-
wania środków przez 
samorządy. Innymi sło-
wy, na jednostki samo-
rządowe nałożone zo-

stały limity zadłużenia. 
Konieczna jest bardzo 
racjonalna i ostrożna 
polityka gospodaro-
wania pieniędzmi, po-
nieważ przekroczenie 
limitu spowoduje brak 
możliwości uchwalenia 
budżetu. To rozwiąza-
nie ma teoretycznie 
zapobiegać niewypła-
calności samorządów, 
utracie długookresowej 
płynności i przeciw-
działać finansowaniu 
działalności bieżącej 
obcymi środkami, czyli 
kredytami. Stanowczo 
zaznaczam, że taka 
sytuacja w obecnej ka-
dencji nie miała miejsca 
w Gminie Prusice. 

Prusice24:  –  Dziękuję 
za rozmowę.

Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Konrad Buczek podkreśla, że sytuacja finansowa Gminy Pru-
sice jest bardzo dobra
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O sołectwie Skokowa, przeprowadzonych inwestycjach na wsi i w całej  Gminie Prusice oraz o marzeniach 
na przyszłość w rozmowie z Dorotą Leń opowiada Józef Gruchała, Radny Miasta i Gminy Prusice, mieszka-
niec Skokowej. 

Prusice  24:  – Ostatnie  niecałe 
4 lata w Gminie Prusice to sze-
reg  wielu  zadań  i  inwestycji, 
także w Skokowej. Proszę nam 
opowiedzieć,  jakie  zmiany  na 
terenie Sołectwa zaszły, co no-
wego zostało wykonane i zbu-
dowane?

Józef Gruchała, Radny Miasta 
i Gminy Prusice: – Gdybym miał 
podsumować ostatnie trzy lata, 
bo to jeszcze nie koniec kaden-
cji, to w samej miejscowości 
Skokowa zostało bardzo dużo 
zrobione w porównaniu do lat 
poprzednich, kiedy się tutaj 
właściwie nic nie działo. Wśród 
nowych inwestycji można wy-
mienić m.in.: ul. Żmigrodzką 
i drogę Skokowa – Piotrkowice, 
drogę do stawu. Uruchomiony 
został punkt przedszkolny na 
Orliku, a także została zrobiona 
droga do Orlika oraz fragment 
drogi do Ośrodka Zdrowia. 
Do drobniejszych inwestycji 
zalicza się elewacja szkoły i jej 
ocieplenie. Inwestycji i działań 
zostało zrobionych dużo, może 
nie wszystkie są widoczne, bo 
niektóre z nich to: dokumenta-
cja projektowa na kanalizację, 
która jest na ukończeniu, pro-
jekt na drogę wojewódzką i na 
chodniki przed Skokową, które 
również są na ukończeniu. Są 
wykonane także projekty na 
ulicę Strażacką, łącznie z ul. 
Krótką. Nie są to działania, 

których efekty mieszkańcy 
mogą zobaczyć, ale jest dużo 
projektów przygotowanych do 
realizacji, które mam nadzie-
je, że w przyszłości zostaną 
ukończone. Do porządku zo-
stała doprowadzona również 
świetlica wiejska, w której już 
od lat nie było nic robione. W 
tym miejscu chciałbym zazna-
czyć, że jest słyszalna krytyka 
odnośnie świetlicy wiejskiej 
w Skokowej, że buduje się świe-
tlice w innych miejscowościach: 
Zakrzewo czy Raszowice, a nie 
u nas. Jednak warto podkre-
ślić, że Skokowa ma coś – ma 
świetlicę wiejską, co prawda nie 
nowo wybudowaną, a teraz jak 
mieszkańcy zobaczą nową salę 
po remoncie, to myślę, że zmie-
nią zdanie. Musimy pamiętać, 
że należy patrzeć na całą Gminę 
Prusice. Są przecież miejsco-
wości, które nic nie mają, a ich 
mieszkańcom potrzebne jest 
miejsce do spotkań, zebrań. W 
tym roku chcemy także wyre-
montować remizę we własnym 
zakresie. Na dzień dzisiejszy 
mamy już wybraną koncepcję 
budowy Zespołu Szkół w Sko-
kowej, co jest dla nas prioryte-
towym zadaniem. Uważam, że 
na wysokim poziomie posiada-
my obiekty sportowe. Nasuwa 
się pytanie: „Czy było można 
zrobić więcej inwestycji?” Na 
pewno chciałoby się, ale trze-
ba pamiętać, że Gmina Prusice 

liczy 27 miejscowości. 

Prusice  24:  -  Co  jest  prioryte-
towe dla Mieszkańców Skoko-
wej?

Józef  Gruchała,  Radny  Mia-
sta  i Gminy Prusice: – Dla nas 
Mieszkańców, ważne są dwa 
priorytety: wykonanie kanali-
zacji i budowa Zespołu Szkół 
w Skokowej, do której powoli 
się przymierzamy. Przy szko-
le powstanie również obiekt 
kulturalno – oświatowy z salą 
konferencyjną oraz sala gim-
nastyczna. Budowa szkoły jest 
bardzo potrzebna, co poprawi 
warunki nauki dla dzieci i mło-
dzieży, ponieważ obecnie panu-
jące są złe. Wśród naszych prio-
rytetów znajdują się również 
drogi, także drogi osiedlowe, 
bo z nimi mamy sporo proble-
mów. To są najważniejsze rze-
czy. W planach jest również bu-
dowa placu zabaw w Skokowej, 
a także boisko sportowe, które 
chcemy przenieść koło Orlika, 
aby wszystko było w jednym 
kompleksie. 

Prusice  24: – Jak się według 
Pana zmieniła przez ostatnie 
lata cała Gmina Prusice? 

– Józef Gruchała,  Radny Mia-
sta  i  Gminy  Prusice: – W tej 
kadencji zostało zrobione dużo 
więcej niż było zaplanowane 

i zapisane w programie wybor-
czym. Powstało wiele nowych 
obiektów, nowe świetlice, 
nowe chodniki i drogi, nowe 
place zabaw itp. Była mowa 
ogólnie o sporcie, o Prusickim 
Centrum Fitness, ale nikt nie 
przewidywał, że takie inwe-
stycje jak Mediateka czy sala 
kinowa w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Prusicach, 
uda się zrealizować. Ja jestem 
bardzo zdumiony, że to się 
udało zrobić. To są ogromne 
środki, ale powiedzmy, że to 
wszystko zawdzięczamy Bur-
mistrzowi i jego pracownikom, 
którzy umieją znaleźć i pozy-
skać dodatkowe pieniądze, bo 
to nie jest wszystko z budżetu 
Gminy. Tych inwestycji jest na-
prawdę dużo. Gdyby teraz uda-
ło się jeszcze otrzymać środki 
na remont elewacji Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pru-
sicach i zrealizować to zadanie 
w tym roku, byłoby napraw-
dę super, gdyż w środku jest 
piękna sala widowiskowa, a na 
zewnątrz budynek po prostu 
straszy. Mam nadzieję, że spo-
łeczność lokalna te cztery lata 
kadencji odbierze bardzo pozy-
tywnie, bo jednak zostało dużo 
zrobione w każdej miejscowo-
ści, co łatwo da się zauważyć.
W tym miejscu zaznaczam, że 
rozmawiam z ludźmi z obcych 
gmin - mam znajomych w Wo-
łowie, w Brzegu Dolnym oraz 

w Obornikach Śląskich, którzy 
zadają mi pytanie: „Jak wy to 
robicie, że tyle się u was zmie-
nia?”. Ta pozytywna obserwa-
cja ludzi z zewnątrz też buduje 
i motywuje do dalszego działa-
nia. 

Prusice 24: – Sztandarowe  in-
westycje Gminy Prusice, które 
powinny  zostać  zrealizowane 
w najbliższych latach?

– Józef Gruchała,  Radny Mia-
sta  i Gminy Prusice: – Patrząc 
na całą Gminę, na pewno 
trzeba wziąć pod uwagę, co 
mieszkańcy danej miejscowo-
ści tak naprawdę chcą i czego 
potrzebują. Ja uważam zawsze, 
że składane wnioski przez 
mieszkańców najlepiej wyra-
żają ich potrzeby. Powinna być 
zrobiona również kanalizacja 
innych miejscowości, nie tyl-
ko Skokowej, tym bardziej, że 
mamy nową oczyszczalnię ście-
ków. Ważne są drogi, chodniki, 
oświetlenie, a także świetlice, 
bo ludzie muszą mieć miejsce, 
aby się gdzieś spotykać. Inwe-
stycje na wsiach są najważniej-
sze, bo ludzie ich najbardziej 
oczekują. Jeśli chodzi o dwa 
centra, czyli Skokowę i Prusice, 
tych potrzeb jest o wiele wię-
cej. Uważam, że to o czym od 
dawna się mówi, czyli Ośrodek 
Zdrowia w Prusicach, jest naj-
większym problemem. Wydaję 

mi się, że musi zostać wybudo-
wany nowy ośrodek. Jeśli nie 
będzie możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych, to 
musi być to inwestycja gminna 
i koniecznie trzeba to zrobić, 
ponieważ na dzień dzisiejszy 
jest to ciągłe „dokładanie”. To 
trwa już 20 lat, pamiętam do-
kładnie, bo jestem długo rad-
nym. Ciągle w ośrodek zdrowia 
wkładamy pieniądze, ale on 
nigdy nie będzie spełniał takich 
wymogów, jakie powinien. Na-
leży więc odejść od wchodzenia 
w większe remonty w budynku 
i nie tylko dla samych Prusic, ale 
również podległych terenów, 
powinna być zrealizowana ta 
ważna inwestycja, tj. budowa 
Ośrodka Zdrowia. Czy to się 
uda w przyszłej kadencji? Na 
pewno w tym kierunku trzeba 
iść i rozmowy w tym temacie są 
prowadzone. 

Prusice  24:  – Dziękuję  za  roz-
mowę.

Radny Józef Gruchała prezentuje świetlicę wiejską w Skokowej po remoncie
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Rejon Lp. Miejscowość
Zmieszane odpady komunalne selektywna zbiórka odpadów

 (szkło, papier, tworzywa sztuczne, 
biodegradowalne)marzec kwiecień maj czerwiec

I

1 Górowo

4 1 6 3 pierwszy piątek miesiąca 
7 III, 4 IV, 2 V, 6 VI

2 Ligota Strupińska

3 Pększyn

4 Piotrkowice

5 Raki

6 Raszowice

7 Skokowa

8 Strupina

9 Sucha

10 Zakrzewo

II

11 Borów

11 8 13 10 drugi piątek miesiąca 
14 III, 11 IV, 9 V, 13 VI

12 Borówek

13 Brzeźno

14 Budzicz

15 Chodlewko

16 Jagoszyce - Łęgów

17 Gola

18 Kopaszyn

19 Kosinowo

20 Krościna Mała

21 Świerzów

22 Wilkowa

III

23 Dębnica

18 22 20 17 trzeci piątek miesiąca 
21 III, 18 IV, 16 V, 20 VI

24 Krościna Wielka

25 Gąski

26 Kaszyce Wielkie

27 Ligotka

28 Pawłów Trzebnicki

29 Wszemirów

IV
30 Pietrowice Małe

25 29 27 24 czwarty piątek miesiąca 
28 III, 25 IV, 23 V, 27 VI

31 Prusice

V 32 Budynki wielorodzinne 7, 14, 21, 
28

4, 11, 18, 
25

2,9,16, 
23, 30

6,13,20, 
27

czwarty piątek miesiąca 
28 III, 25 IV, 23 V, 27 VI

Odbiór odpadów problemowych
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach informuje, że 
w dniach od 19 - 31 marca 2014 roku przepro-
wadzona zostanie zbiórka niżej wymienionych 
odpadów, pochodzących z gospodarstw domo-
wych:
1. odpady wielkogabarytowe (stare meble),
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. zużyte opony,
4. przeterminowane leki i chemikalia,
5. zużyte baterie i akumulatory,
6. odpady rozbiórkowe i budowlane. 

 
Zbiórka odbywać się będzie od wcze-
snych godzin rannych, w związku z powyż-
szym mieszkańców prosimy o wcześniej 
 
sze przygotowanie w/w odpadów. Odpady 
należy wystawić przed posesję (każdą frakcję 
oddzielnie) w miejscu nie utrudniającym ruchu 
drogowego i ułatwiającym załadunek odpadów 
na pojazdy w poszczególnych dniach wywozu.

Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych
Informujemy, że Gmina Prusice będzie orga-
nizować zbiórkę odpadów poprodukcyjnych 
z tworzyw sztucznych powstających w gospo-
darstwach rolnych z terenu gminy Prusice. 
Odpady będą zbierane w wyznaczonych wcze-
śniej dniach w miesiącu kwietniu. Przyjmowa-
ne będą następujące odpady: worki po nawo-
zach, po pryzmach, po balotach, bezbarwne, 
po pieczarkach, po pomidorach, budowlane, 
worki big-bag, worki raszplowe, worki paszo-
we, skrzynki i inne. 
Należy dokonać wstępnego oczyszczenia folii  
z pozostałości np. po sianokiszonce, kiszonce  

 
czy innych zanieczyszczeń (ziemi i błota), od-
pady te powinny być spakowane, związane 
lub zwinięte. Rolnik otrzyma kartę przekaza-
nia odpadu, niezbędną w przypadku przepro-
wadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrz-
nych.
Osoby, które będą zainteresowane odbiorem 
odpadów z gospodarstw rolnych proszone 
są o zgłoszenie swojej nieruchomości do 28 
marca 2014 roku do Urzędu Miasta i Gminy 
Prusice pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 54 lub 
mailowo a.ciesla@prusice.pl.

Lp. Miejscowość Data odbioru
1 Górowo

19.03.2014 (środa)

2 Ligota Strupińska
3 Pększyn
4 Piotrkowice
5 Pietrowice Małe
6 Raki
7 Raszowice
8 Borów

24.03.2014 (poniedziałek)

9 Borówek
10 Brzeźno 
11 Budzicz
12 Chodlewko
13 Jagoszyce - Łęgów
14 Gola
15 Kopaszyn
16 Kosinowo
17 Krościna Mała
18 Świerzów
19 Wilkowa
20 Dębnica

25.03.2014 (wtorek)

21 Krościna Wielka
22 Gąski
23 Kaszyce Wielkie
24 Ligotka
25 Pawłów Trzebnicki
26 Wszemirów
27 Strupina

27.03.2014 (czwartek)28 Sucha
29 Zakrzewo
30 Skokowa

31.03.2014 (poniedziałek)
31 Prusice

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
z gminy Prusice
A.C.



11Aktualności

Gmina Prusice
przyjazna mieszkańcom

DOFINANSOWANIE NA BUDO-
WĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJ-
NYCH

Gmina Prusice, mając na celu 
uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej i podłączenie 
do kanalizacji jak największej 
ilości posesji (co wynika z obo-
wiązków mieszkańców, którym 
umożliwiono podłączenie się do 
kanalizacji) przystąpiła do Pro-
gramu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, pozwalającego na 
budowę podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanali-
zacyjnego, którego nadrzędnym 
celem jest poprawa stanu wód 
powierzchniowych i podziem-
nych poprzez wypełnienie wy-
mogów Dyrektywy 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych w terminie do 31 
grudnia 2015 roku.
Wniosek Gminy Prusice pn.: 
„Budowa podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanali-
zacyjnego dla 5 miejscowości 
w Gminie Prusice” o dofinan-
sowanie budowy przyłączeń do 
sieci kanalizacji gminnej prze-
szedł pozytywną ocenę Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 
Koszt całkowity projektu: 1 544 
647 zł, zaś kwota dotacji to 45 %, 
czyli 695 091 zł, a pożyczki 45 %, 
czyli 695 091 zł. 
Budowa podłączeń do budyn-
ków realizowana będzie na tere-
nie Gminy Prusice w miejscowo-
ściach, w których wybudowano 
sieć kanalizacyjną w ramach 
Projektu pn.: Program ochrony 
wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, po-
łożonej w dorzeczu rzeki Baryczy 
poprzez budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji na terenie 
aglomeracji Prusice nr UDA-
-RPDS.04.02.00-02-027/09-00, 
w ramach Priorytetu nr 4 

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego oraz bezpie-
czeństwa ekologicznego i prze-
ciwpowodziowego Dolnego 
Śląska (Środowisko i bezpieczeń-
stwo ekologiczne) Działanie nr 
4.2 „Infrastruktura wodno-ście-
kowa” Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-
2013. Do miejscowości tych na-
leżą: Prusice, Pietrowice Małe, 
Ligotka, Krościna Mała, Dębnica.
Projekt pn.: „Budowa podłą-
czeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego dla 5 
miejscowości w Gminie Prusi-
ce”, przewiduje wybudowanie 
303 szt. podłączeń budynków 
zaliczanych do gospodarstw 
domowych oraz obiektów uży-
teczności publicznej, w układzie 
grawitacyjnym do nowopow-
stałej sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości ok. 4,7 km, z podłą-
czeń tych będzie korzystać około 
1443 mieszkańców. Oznacza to, 
że planowany stopień wykorzy-
stania sieci po zakończeniu re-
alizacji przedsięwzięcia wyniesie 
ponad 80 %.
Efektem realizacji planowanej 
inwestycji będzie:
Poprawa stanu środowiska natu-
ralnego, czystości gleb i wód.
Podniesienie poziomu wyposa-
żenia Gminy Prusice w zakresie 
podstawowej infrastruktury 
technicznej oraz ograniczenie 
skażenia wód gruntowych i po-
wierzchniowych ściekami komu-
nalnymi powstającymi na tere-
nie Gminy Prusice. 
Zapewnienie odbioru ścieków 
systemem kanalizacji od około 
1443 mieszkańców podłączo-
nych do sieci w wyniku realizacji 
projektu i oczyszczania odebra-
nych ścieków zgodnie z norma-
mi polskimi i Unii Europejskiej. 
Wykorzystanie oczyszczalni ście-
ków w Pietrowicach Małych, 
która bez podłączenia mieszkań-
ców do sieci kanalizacji, nie bę-
dzie mogła osiągnąć określonej 

przepustowości. 
Zapewnienie skutecznego i efek-
tywnego systemu zbierania 
i oczyszczania ścieków komu-
nalnych w Gminie Prusice, które 
spowoduje wyeliminowanie ze 
ścieków niektórych substancji 
niebezpiecznych bezpośrednio 
zagrażających życiu i zdrowiu lu-
dzi, co doprowadzi do dotrzymy-
wania bezpiecznych wskaźników 
emisyjnych w odniesieniu do 
pozostałych substancji zagraża-
jących ekosystemom wodnym.

Realizacja przedmiotowego 
projektu pozwoli zatem na 
poprawę stanu i zarządzania 
środowiskiem. Poprawią się 
także warunki życia mieszkań-
ców oraz stworzone zostaną 
korzystne warunki dla rozwoju 
przedsiębiorstw. Dzięki uzbroje-
niu nowych obszarów wzrośnie 
atrakcyjność gospodarcza i in-
westycyjna Gminy Prusice. 

Koszty kwalifikowane stanowią 
koszty poniesione na:
dostawy i zakup urządzeń; przez 
urządzenia należy rozumieć 
wszystkie te elementy, które de-
cydują o efekcie ekologicznym 
zakładanym w dofinansowywa-
nym przedsięwzięciu,
przygotowanie terenu,
roboty demontażowe i rozbiór-
kowe obiektów kolidujących 
z planowanymi urządzeniami 
i rurociągami,
roboty ziemne i budowlano-
-montażowe,
montaż urządzeń,
przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego,
rozruch urządzeń i instalacji,
instalacje doprowadzające me-
dia do obiektów technologicz-
nych,
podłączenia budynków do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego,
przełożenie sieci i obiektów sie-
ciowych kolidujących z plano-
wanymi urządzeniami i rurocią-
gami,

wykonanie dokumentacji pro-
jektowej,
koszty usług niezbędnych do re-
alizacji inwestycji tj. koszty nad-
zoru inwestorskiego, odbiorów 
technicznych i obsługi geodezyj-
nej.
 
DLA KOGO WSPARCIE FINAN-
SOWE?

Program ma na celu udzielenie 
wsparcia finansowego miesz-
kańcom Gminy Prusice na podłą-
czenie się do kanalizacji sanitar-
nej i zagospodarowanie ścieków 
bytowo-gospodarczych powsta-
jących w gospodarstwach do-
mowych. Pomocą objęte są za-
budowane działki oraz budynki 
użytkowane (zamieszkałe) po-
siadające instalację kanalizacyj-
ną, gdzie nie prowadzi się dzia-
łalności gospodarczej.
 
RODZAJ DOFINANSOWANIA 
(DOTACJA I POŻYCZKA)

Program NFOŚiGW umożliwia 
mieszkańcom pozyskanie za 
pośrednictwem Gminy Prusice 
bezzwrotnej dotacji w wyso-
kości do 90 % kosztów brutto 
wykonania podłączenia. W tym 
Gmina z NFOŚiGW otrzymuje 
45% dotacji oraz 45% pożyczki, 
pozostałe 10% pokrywa Właści-
ciel nieruchomości.

ETAP PRZYGOTOWANIA I REALI-
ZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W celu przystąpienia do Progra-
mu NFOŚiGW niezbędne było 
opracowanie przez Gminę Pru-
sice Wniosku o dofinansowanie 
obejmującego minimum 50 po-
sesji/nieruchomości.

Zakwalifikowanie nieruchomo-
ści do udziału w Programie było 
uzależnione od zainteresowania 
jej Właściciela przystąpieniem 
do Programu, daty dostarczenia 
do Urzędu Miasta i Gminy Prusi-

ce podpisanej Umowy oraz po-
zytywnego zatwierdzenia Wnio-
sku przez NFOŚiGW.
Obecnie Gmina Prusice w dro-
dze przetargu nieograniczonego 
(planowanego na przełom mar-
ca- kwietna), wyłoni Wykonaw-
cę budowy podłączeń zgodnie 
z wymaganiami NFOŚiGW. Wy-
konawca dopiero wtedy określi 
indywidualny koszt wykonania 
każdego podłączenia, o czym 
Gmina Prusice poinformuje stro-
ny Umowy wysyłając aneks do 
Umowy. 
 
DLACZEGO WARTO BYŁO PRZY-
STĄPIĆ DO PROGRAMU?

Przystąpienie do Programu NFO-
ŚiGW niesie ze sobą istotne ko-
rzyści dla Mieszkańców:
korzystne warunki finansowa-
nia (wystarczy, że Właściciel 
nieruchomości dysponuje 10% 
wkładu własnego, które wpłaca 
do Gminy Prusice po zawarciu 
Umowy o zapewnienie wykona-
nia podłączenia kanalizacyjne-
go, przed budową podłączenia; 
natomiast pozostałe brakujące 
90% pokrywa Gmina Prusice 
oraz NFOŚiGW; 
wykonanie prac kompleksowo 
(mieszkaniec nie musi się mar-
twić o żadne formalności, z wy-
jątkiem uzyskania zgód Właści-
cieli nieruchomości, przez które 
miałoby przebiegać podłącze-
nie),
zmniejszenie kosztów eksplo-
atacji nieruchomości poprzez 
likwidację bądź wyłączenie 
z użytkowania osadnika bezod-
pływowego na cele odprowa-
dzania ścieków,
eksploatacja zbiornika bezodpły-
wowego jest znacznie droższa 
od eksploatacji przyłącza. Za 1 
m3 ścieków odprowadzonych do 
kanalizacji mieszkaniec Gminy 
Prusice płaci 8,90 zł brutto, za 
ten sam 1 m3 ścieków wywiezio-
ny beczkowozem płaci ok. 15 zł 
brutto. Zakładając, że 4-osobo-

wa rodzina „produkuje” 120 m3 
ścieków na rok, podłączając się 
do kanalizacji może zaoszczędzić 
około 800 złotych rocznie!
nieszczelne szambo może po-
wodować infiltrację wód grun-
towych do zbiornika (z uwagi 
na ich wysoki poziom) i koniecz-
ność ponoszenia zwiększonych 
opłat za wywóz ścieków byto-
wych rozcieńczonych wodami 
gruntowymi;
wzrost wartości nieruchomości,
podniesienie komfortu życia (nie 
trzeba myśleć o stale wypełnia-
jącym się zbiorniku bezodpły-
wowym (szambie) i konieczności 
jego opróżniania,
ochrona środowiska (nieszczel-
ne szambo powoduje eksfiltra-
cję ścieków do gleby zanieczysz-
czając wody gruntowe),
ochrona życia i zdrowia (brak 
szamba to brak narażenia na 
kontakt ze ściekami).
Budowa podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanali-
zacyjnego pozwoli spełnić euro-
pejskie standardy, poprawić stan 
wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz przybliżyć się do 
realizacji naszego podstawowe-
go celu i zarazem obowiązku, ja-
kim jest zapewnienie czystszego 
środowiska dla przyszłych poko-
leń. Podłączenie dodatkowych 
posesji do sieci kanalizacyjnej 
powinno wpłynąć także korzyst-
nie na jej efektywniejsze wyko-
rzystanie, obniżając jednostko-
we koszty eksploatacji.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych  
dofinansowana z NFOŚiGW
Gmina Prusice, mając na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i podłączenie do kanalizacji jak największej ilości 
posesji (co wynika z obowiązków mieszkańców, którym umożliwiono podłączenie się do kanalizacji) przystąpiła do Programu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozwalającego na budowę podłączeń budynków do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego, którego nadrzędnym celem jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych po-
przez wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w terminie do 31 grudnia 
2015 roku.

Róża Popielarz
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10 tys. zł grantu dla Gminy Prusice na projekt 
Jaśminowa Kraina
Gmina Prusice jako jedyny samorząd w województwie dolnośląskim otrzymała grant w wysokości 10 000 zł na zadanie pn.: 
„Jaśminowa Kraina”, w ramach IV edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii, realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. 
i Fundację Nasza Ziemia, któremu patronował Wojewoda Dolnośląski oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Róża Popielarz

Celem programu jest 
dofinansowanie pro-
jektów związanych 
z proekologicznymi 
działaniami, realizo-
wanymi na terenie 5 
województw: mazo-
wieckiego, zachodnio-
pomorskiego, opol-
skiego, podkarpackiego 
i dolnośląskiego.

Do konkursu zgłoszono 
51 projektów, nato-
miast z województwa 
dolnośląskiego wpły-
nęło 14 wniosków, a 5 
najlepszych pomysłów 
zostało nagrodzonych 
grantami na ich wdro-
żenie, w tym tylko je-
den projekt złożony 
przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego- 
Gminę Prusice.
Ideą naszego autor-
skiego projektu „Ja-
śminowa Kraina” jest 
utworzenie zielonych 
miejsc, pełnych won-
nych roślin. Dodatkowo 
stworzenie odpowied-
nich warunków do ży-
cia owadów. Projekt 
ma zachęcić do dbania 
o swoją przestrzeń, po-
budzić do kreowania 
zielonych i wartościo-
wych miejsc, bogatych 
w zasoby naturalnej ro-
ślinności.

Realizacja projektu 
przyczyni się m.in. do 
zwiększenia zielonych 
skwerów w kilku sołec-
twach Gminy Prusice, 
takich jak: Skokowa, 
Brzeźno, Pietrowice 
Małe, Krościna Mała, 

Wszemirów oraz Prusi-
ce.
Rośliną dominującą 
w nasadzeniach będzie 
Jaśminowiec, który po-
zwoli wyeksponować 
niezwykłe walory przy-
rodnicze poszczegól-
nych sołectw. Wybrany 
on został ze względu 
na jego ogromne wa-
lory środowiskowe, jak 
i estetyczne. Nadaje 
się on do dużych pod-
miejskich ogrodów, 
a przede wszystkim do 
ogrodów wiejskich. Co 
jest niezwykle ważne 
w przypadku Gminy 
Prusice, roślina dosko-
nale będzie się wpisy-
wać w wiejski krajo-
braz. 

Jego charakterystycz-
nymi cechami jest 
wyjątkowo słodki i in-
tensywny zapach biało-
-kremowych kwiatów, 
którymi rośliny obsy-
pują się w zależności 
od odmiany w maju, 
czerwcu i lipcu. Jest to 
roślina o stosunkowo 
łatwej uprawie. Ma on 
niewielkie wymagania 
siedliskowe. Znoszą 
one nawet bardzo ubo-
gie gleby, miejsca za-
równo nasłonecznione, 
jak i zacienione. Rośliny 
te są odporne na duże 
mrozy i nie wymaga-
ją okrywania na zimę. 
Jest on odporny nawet 
na zanieczyszczenia po-
wietrza. Krzewy Jaśmi-
nowca można sadzić 
w grupach lub pojedyn-
czo, silnie się rozrastają. 
Idealnie współgra z in-
nymi roślinami. 

W projekcie dużą rolę 
odegrają rośliny won-
ne, które spowodują 
rozwój wielu pożytecz-
nych owadów. Rośliny 
te z pewnością zachwy-
cą każdego miłośnika 
ogrodów, zarówno 
amatorów, jak i profe-
sjonalistów. 

Utworzona zostanie 
„Jaśminowa Aleja” oraz 
postawione pierwsze 
na Dolnym Śląsku spe-
cjalne „hoteliki” dla 
owadów. Hoteliki będą 
zbudowane z natural-
nych materiałów. We-
wnątrz ich znajdą się 
np. liście, słoma. Jeden 
domek będzie mógł 
być wykorzystany przez 
różne gatunki owadów. 
Na pozostałych skwe-
rach, posadzone zo-
staną drzewa i krzewy, 
m.in. sadzonki lawendy. 
Informacje o roślinach 
i ich walorach zostaną 
przedstawione w folde-
rze informacyjnym oraz 
na stronie internetowej 
www.prusice.pl. 

Dotacja zostanie prze-
znaczona m.in.: na za-
kup drzew, krzewów, 
tablicy informacyjnej, 
tabliczek gatunkowych, 
folderu informacyjne-
go oraz hotelików dla 
owadów.

Nagrodę z rąk Wojewody Dolnośląskiego odebrała Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 
Kazimiera Rusin

Gmina Prusice jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego 
otrzymała grant w wysokości 10 000,00 zł. 

Dyplom i czek na realizację 
projektu Jaśminowa Kraina
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Prusicki Ośrodek Zdrowia profilaktyką 
zdrowotną stoi
 W roku 2013 Ośrodek Zdrowia brał udział w akcji Zdrowa Gmina. Jej głównym zadaniem akcji było zachęcanie pacjentów do 
zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Dzięki takim działa-
niom, po szybkim zdiagnozowaniu nowotworu, pacjent otrzymuje szansę na całkowity powrót do zdrowia. Akcja ta propaguje 
prozdrowotny tryb życia, edukację pacjentów na temat zdrowej diety, szkodliwości palenia papierosów, życia bez stresu oraz 
uświadamia pacjentom konieczność wykonywania badań profilaktycznych.

DIABETOLOGICZNY PUNKT 
KONSULTACYJNY I KONSULTA-
CJE DIABETOLOGICZNE

Zapraszamy do Diabetologicz-
nego Punktu Konsultacyjnego 
w ramach którego prowadzimy 
edukację pacjentów w zakre-
sie samokontroli glikemii, diety 
cukrzycowej, diety obniżającej 
poziom cholesterolu oraz diety 
redukującej masę ciała. Można 
nieodpłatnie wykonać stęże-
nie glukozy we krwi, poziom 
cholesterolu oraz hemoglobiny 
glikowanej. Istnieje możliwość 
wymiany posiadanych glukome-
trów na nowe. 
W miesiącu marcu odbędą się 
kolejne bezpłatne konsultacje 
diabetologiczne. Zainteresowa-
nych prosimy o rejestrację tele-
foniczna pod nr telefonu 71 312 
62 91

ŻÓŁTY TYDZIEŃ

W ramach cyklicznych progra-
mów „Żółty Tydzień”, prowadzi-
my szczepienia przeciw WZW 
typu B. Szczególnie zapraszamy 
osoby urodzone przed 1984 ro-
kiem, ponieważ są to osoby nie 
objęte obowiązkowym szczepie-
niem ochronnym. Koszt jednej 
szczepionki 55 zł.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRY-
PIE I HPV

Od października 2013 roku we 
współpracy z Niepublicznym Za-
kładem Opieki Zdrowotnej „DIA-
MED” w Skokowej, prowadzimy 
bezpłatne szczepienia przeciwko 
grypie wszystkich Mieszkańców, 
którzy ukończyli 60 rok życia. 
Na bieżąco prowadzone są 
szczepienia przeciw HPV dziew-
czynek z Gminy Prusice. 
Koszt obu szczepionek został po-
kryty z budżetu Miasta i Gminy 

Prusice. 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE DLA 
DZIECI

W trakcie ferii szkolnych w Po-
radni rehabilitacyjnej organizo-
wane były zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej dla dzieci z Zespołu 
Szkół w Prusicach. Zajęcia pro-
wadzi technik fizjoterapii- Artur 
Olszak, w porozumieniu z Panią 
Anną Makowiczuk-Belką pielę-
gniarką higieny szkolnej.

BADANIA USG

Cyklicznie co 3 miesiące orga-
nizowane są badania USG Dop-
pler – przesiewowe badanie 
drożnosci naczyń szyjnych oraz 
naczyń kończyn dolnych a także 
USG piersi i dołów pachowych, 
tarczycy, jamy brzusznej, jąder 
i prostaty.

KARDIOLOG DLA MIESZKAŃ-
CÓW

W Ośrodku Zdrowia w Prusicach 
prowadzone są bezpłatne kon-
sultacje kardiologiczne przez dr 
Łukasza Karpińskiego, który po-
siada doświadczenie kliniczne 
oraz ambulatoryjne w prowa-
dzeniu pacjentów z chorobami 
serca i naczyń, w tym z nadci-
śnieniem tętniczym, chorobą 
niedokrwienną serca, wadami 
serca, zaburzeniami rytmu ser-
ca i niewydolnością serca. Pra-
cując jako asystent w Klinice 
Kardiologii AM we Wrocławiu 
zdobył specjalizację w dziedzi-
nie chorób wewnętrznych oraz 
kardiologii, a także ukończył 
Podyplomowe Studia Dokto-
ranckie. Zwieńczeniem jego 
zainteresowań naukowych było 
uzyskanie tytułu Doktora Nauk 
Medycznych na podstawie ba-
dań i rozprawy dotyczącej oceny 
stężenia wybranych czynników 
zapalnych jako wskaźnika po-
zawałowej przebudowy serca. 
Dr Łukasz Karpiński posiada do-

świadczenie w pracy naukowej 
oraz dydaktycznej. Jest autorem 
ponad 40 prac opublikowanych 
lub prezentowanych w kraju i za-
granicą. Współpracuje z Instytu-
tem Psychologii we Wrocławiu 
prowadząc badania w zakresie 
wpływu psychospołecznych 
uwarunkowań na przebieg cho-
rób sercowo-naczyniowych oraz 
rehabilitacji kardiologicznej. Od 
wielu lat członek Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Interni-
stycznego oraz Saksońskiej Kra-
jowej Izby Lekarskiej. Posiada 
prawo wykonywania zawodu na 
terenie Niemiec.
Dr Łukasz Karpiński cały czas po-
szerza swoją wiedzę i umiejęt-
ności uczestnicząc w wielu ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
konferencjach, kongresach, 
wykładach i warsztatach prak-
tycznych. W centrum jego szcze-
gólnych zainteresowań znajduje 
się echokardiografia, prewencja 
oraz rehabilitacja kardiologicz-
na. Aktualnie pracuje w Ośrod-
ku Profilaktyki i Rehabilitacji 
„Creator” we Wrocławiu. W 
ramach praktyki kardiologicznej 
udziela porad lekarskich, wyko-
nuje badanie echokardiograficz-
ne, testy wysiłkowe , holterow-
skie badanie EKG oraz ciśnienia 
tętniczego. 
 Jak sam twierdzi, kardiologia to 
najpiękniejszy dział medycyny, 
ale też i jedna z ważniejszych 
w obecnych czasach, gdyż cho-
roby układu krążenia przybrały 
formę epidemii i są odpowie-
dzialne za około połowę zgo-
nów. Właściwa profilaktyka to 
według niego klucz do sukcesu. 
Prewencyjne badania, zdrowy 
styl życia, pozytywne myślenie, 
uśmiech na co dzień i zdrowy 
dystans do wszystkiego- to re-
cepta na zdrowie. Przyświeca-
jące motto w pracy i w życiu 
doktora to: „Miej serce i patrzaj 
w serce”. Dzięki takiemu po-
dejściu, doświadczeniu i zaan-
gażowaniu pacjenci korzystają 

z kompleksowej diagnostyki 
kardiologicznej i leczenia zacho-
wawczego chorób serca na naj-
wyższych poziomie.

Każda wizyta poprzedzona jest 
wykonaniem badania EKG, ci-
śnienia tętniczego krwi, pozio-
mu cholesterolu. Konsultacje są 
finansowane z budżetu Miasta 
i Gminy Prusice.

GINEKOLOG DLA MIESZKANEK 
GMINY PRUSICE

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Prusicach w każdą środę od 
godziny 9 do 14:30 w ramach 
poradni ginekologiczno - położ-
niczej odbywają się konsultacje 
ginekologiczne prowadzone 
przez dr Dariusza Belkę – lekarz 
ginekolog-położnik. W ramach 
poradni pacjentki mają zaofero-
waną kompleksową diagnosty-
kę ginekologiczno – położniczą, 
diagnostykę 
oraz leczenie/ stany zapalne, 
cytologię, badania USG, prowa-
dzenie ciąży, nowoczesną anty-
koncepcję oraz diagnostykę oraz 
leczenie nadżerek. 
Konsultacje są finansowane  
z budżetu Miasta i Gminy Pru-
sice.

Dr Dariusz Belka dzięki zaufaniu 
Pacjentów otrzymał Certyfikat 
„Laur Pacjenta 2013” w 
Ogólnopolskim Plebiscycie Me-
dycznym. 

Zachęcamy Mieszkańców Gmi-
ny Prusice do korzystania z akcji 
proponowanych przez Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Prusicach. 
Na każdą z nich można się zapi-
sać osobiście odwiedzając ośro-
dek zdrowia lub telefonicznie 
dzwoniąc na numer telefonu 71 
312 62 91

Agnieszka Opałka, Pielęgniarka 
Koordynująca w ZOZ w Prusi-
cach
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Warsztaty ceramiczne w Zespole Szkół w Prusicach prowadzone przez artystkę Lucynę
Pawlak cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży

Dzieci na zajęciach z Zumby w Prusickim Centrum Fitness chętnie poznawały kroki taneczne Biblioteka przemieniła się w DINOTEKĘ, gdzie dzieci mogły posłuchać o prehistorycznych dzie-
jach czytanych przez Dorotę Olszańską i Małgorzatę Wojtyrę 

Magiczne eksperymenty prowadzone przez dr Wojciecha Gańczę i asystenta Jakuba Kowalika – 
maturzystę I LO we Wrocławiu

Turniej Tenisa Stołowego

Sala z Playstation i Xbox Kinect pękała w szwach

Gorące Ferie Zimowe 

Gminne Ferie Zimowe w Prusicach były pełne emocji bogate w atrakcje kulturalne, sportowe, artystyczne zarówno w Zespole 
Szkół w Prusicach, jak i w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Szeroką ofertę zajęć stanowiły wyjazdy do Bobo-
landii, na lodowisko i basen w Trzebnicy, a także warsztaty manualne, warsztaty ceramiczne, warsztaty z wyobraźnią, in-
scenizacyjne, taneczne, poranki dla malucha, konkursy i gry zespołowe oraz teatr, świat bajek i strefa filmu młodzieżowego.
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Gry zręcznościowe budziły zainteresowanie u przyglądającej się młodzieży

Nawet na korytarzu nie było nudy. Zuzia Kowal, Daria Pelikan i Zofia Sornat pokazały swój układ 
taneczny

Mimo ciepłych ferii zimowych wyjazd na lodowisko do Trzebnicy był udany

Trwają prace nad 
nowymi świetlicami  
w Gminie Prusice

Jeszcze w tym roku Mieszkańcy Zakrzewa – Raszowice i Piotrkowic będą 
mogli korzystać z wybudowanej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodaro-
waniem terenu, zaś Mieszkańcy Piotrkowic otrzymają wyremontowany 
i przebudowany obiekt do jeszcze większej aktywności społeczności lo-
kalnej.. Na obie inwestycje Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w 
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie ponad 900 tys. zł. 

Przypomnijmy, że Gmina Pru-
sice w 2013 roku otrzymała 
dofinansowanie na realizację 
dwóch zadań na terenach wiej-
skich. I tym samym w sierpniu 
2013 roku został rozstrzygnięty 
przetarg na zadanie „Budowa 
świetlicy wiejskiej oraz niezbęd-
nej infrastruktury technicznej 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Zakrzewie”. Całkowita 
kwota zadania po przetargu to 
1 281 660,00 zł, z czego kwota 
dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
to 500 000,00 zł. Wykonawcą 
tej inwestycji został Jarosław 
Busz - Zakład Budowlany Elios II 
z Krobii. 

Natomiast we wrześniu 2013 
roku został rozstrzygnięty prze-

targ na drugie zadanie.: „Prze-
budowa świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu w 
Piotrkowicach”. Całkowita kwo-
ta inwestycji to 735 490,34 zł, z 
czego kwota otrzymanego do-
finansowania z PROWu to 441 
138,00. Wykonawcą tej inwesty-
cji jest firma Usługi Remontowo-
-Malarskie Krzysztof Popławski z 
Wołowa. 

Prace budowlane i remontowe 
w obu miejscowościach trwają 
już na dobre. Inwestycja w Piotr-
kowicach ma zostać zakończona 
do końca lipca 2014 roku, zaś w 
Zakrzewie – Raszowicach do 
końca sierpnia 2014 roku. 

Poza tymi dwoma świetlicami 
Gmina Prusice w tym roku prze-
prowadzi jeszcze przebudowę
świetlicy w Kaszycach Wielkich 

oraz remont świetlicy w Krości-
nie Wielkiej. W lutym 2014 roku 
został rozstrzygnięty przetarg na 
przebudowę świetlicy wiejskiej 
w Kaszycach Wielkich.

Całkowity koszt zadania to 699 
000,00 zł, a Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe Eksport-
-Import Władysław Skiba z 
Milicza. Inwestycja ma zostać 
zakończona do końca lipca 2014 
roku. Natomiast remont świetli-
cy w Krościnie Wielkiej otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 
150 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. Wartość kosztorysowa 
zadania to 565 tys. zł. Jeszcze w 
tym miesiącu zostanie rozstrzy-
gnięty przetarg na Wykonawcę 
inwestycji.

Nowy obiekt w Zakrzewie – Raszowicach wznosi się do góry

W Piotrkowicach trwa remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

DL
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Kulturalnie, sportowo i inwestycyjnie 
w Gminie Prusice
W 2013 roku na terenie Gminy Prusice miało miejsce wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, nie tylko o zasięgu gminnym 
czy powiatowym, ale także o zasięgu ogólnopolskim, które zgromadziły tłumy do stolicy naszej Gminy. Na terenie naszej 
małej ojczyzny zakończono budowę kanalizacji i rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych, powstały 
nowe kilometry dróg i chodników, a niektóre z nich przebudowano, wybudowano i doposażono place zabaw, powstały bo-
iska sportowe, wyremontowano świetlice, powstało Prusickie Centrum Fitness, została przebudowana i wyremontowana 
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, a także obiekt został wyposażony w najlepszej klasy sprzęt informa-
tyczny oraz rozpoczęto Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach. Efekt ciężkiej pracy samorządu prusickiego na 
czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem został mocno zauważony w różnych rankingach, o czym świadczą zdobyte tytuły 
tj. Perła Samorządu dla najlepszego samorządu i dla najlepszego włodarza, nominacja do Klucza Sukcesu, Złota @ dla Gminy 
Prusice oraz Najlepszy Burmistrz na Dolnym Śląsku. 

STYCZEŃ:

Nowy rok, czas na nowe działania, nowe 
inwestycje, czas na wydarzenia kulturalne 
i szereg wydarzeń sportowych. W dniu 2 
stycznia 2013 roku swoje funkcjonowanie 
rozpoczął Punkt Informacji Turystycznej 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach. 
Cały czas na hali Zespołu Szkół w Pru-
sicach trwa Liga Halowa o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza. Natomiast organizacje po-
zarządowe nowy rok rozpoczynają z gło-
wami pełnymi pomysłów i uczą się pod 
okiem pracowników Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Prusicach pisania wniosków na zada-
nia publiczne. Zespół Ludowy „Strupinia-

nie” rozpoczyna walkę w Radiu Wrocław 
o wygranie nagrania płyty w Zimowej 
Liście Przebojów Ludowych. W niedzie-
lę 13 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół 
w Prusicach przez Szkolne Koło Wolon-
tariatu zostaje zorganizowany XXI Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoczy, 
w trakcie którego Prusiczanie dla ratowa-
nia życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów zebrali ponad 17 tys. zł. Tego 
dnia Puchar Ligi Halowej wygrała drużyna 
LKS Dolpasz Skokowa. W dniu 17 stycznia 
2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pru-
sice Igor Bandrowicz znalazł się wśród 10 
najlepszych włodarzy miast i gmin do 100 
tysięcy mieszkańców w Rankingu Gazety 
Prawnej „Perły Samorządu”. Warto pod-

kreślić że Gmina Prusice znalazła się rów-
nież w 10 najlepszych samorządów. 24 
stycznia ruszyła I edycja akcji „Prusice Bie-
gają”. 30 stycznia w Zespole Szkół w Pru-
sicach ruszyły Ferie Gminne 2013 z bogatą 
ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży. 

LUTY:

3 lutego 2013 roku drużyna Riki Tiki Adam-
czyki zdobywa Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza w Li-
dze Halowej 2012/2013. Natomiast w pią-
tek 8 lutego w Restauracji Riviera przy 
muzyce zespołu DRUM odbył się Bal Sa-
morządowca. Stowarzyszenie „Pozytyw-
nie nakręceni z Wszemirowa” znalazło się 
wśród najaktywniejszych Sołectw i Sto-
warzyszeń w konkursie „Piękne i aktywne 
wsie w Kocich Górach” zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich. Wszemirowianie otrzymali 
za swój efekt ogromnej pracy wyróżnie-
nie oraz nagrodę finansową w wysokości 
300 zł. W dniu 23 lutego 2013 roku Prusice 
stały się ponownie centrum kultury roz-
rywkowej, tym razem stało się to za spra-
wą Kabaretu Moralnego Niepokoju, który 
nowym spektaklem „Pogoda na Suma” 
w hali ZS zgromadził ok. 900 osób. W dniu 
26 lutego Gmina Prusice dowiaduje się, 
że otrzymała z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki dofinansowanie w wysokości 30 
tys. zł na realizację projektu „Upowszech-
nianie sportu wśród dzieci i młodzieży 
z Gminy Prusice poprzez naukę pływa-
nia” w ramach działania organizacja za-
jęć sportowych dla uczniów w 2013 roku. 
28 lutego w Prusicach włodarze Powiatu 
Trzebnickiego podpisali list intencyjny od-
nośnie przyspieszenia budowy drogi S5.

MARZEC:

4 marca 2013 roku w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Prusicach na parterze powstał 

Burmistrz Miasta  i Gminy Prusice  Igor Bandrowicz odebrał wyróżnienie dla najlepszego włodarza  i dla najlepszego samorządu  
w Rankingu “Perły Samorządu”
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kącik przygotowany dla najmłodszych, 
którzy wraz ze swoimi rodzicami i dziad-
kami odwiedzają prusicki magistrat. 5 
marca Burmistrz ze Skarbnikiem podpi-
sali w UMWD umowę na realizację pro-
jektu pod nazwą „Wyposażenie 4 świetlic 
wiejskich i remizy strażackiej celem po-
budzenia aktywności społeczności lokal-
nej w Gminie Prusice” dofinansowanego 
w ramach „Małych Projektów” z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowy 
sprzęt zostały wyposażone takie świetlice 
jak: Jagoszyce, Dębnica, Pększyn, Wilko-
wa i Skokowa. W dniu 11 marca wyróżnio-
na Sołtys Strupiny Janina Słota i Zespół 
Strupinianie uczestniczyli w uroczystych 
obchodach Dnia Sołtysa w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. 
W Skokowej rozpoczyna się realizacja 
projektu „Aktywnie, zdrowo i sportowo 
w Skokowej” w ramach działania 9.5 „Od-
dolne inicjatywy na terenach wiejskich” 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Stowarzyszenie w Partnerstwie z Gminą 
Prusice na realizację projektu pozyskało 
100 % dofinansowania. Dominika Jankow-
ska z Zespołu Szkół w Prusicach została 
zwyciężczynią w konkursie wojewódzkim 
na projekt kartki pocztowej „Zima na Dol-
nym Śląsku” za kartkę pt.: „Zima w mo-
jej Krościnie”. W niedzielę 24 marca 2013 
roku na Rynku w Prusicach odbył się Jar-
mark Wielkanocny. 

KWIECIEŃ

Przez cały miesiąc kwiecień trwały spo-
tkania pracowników UMiG w Prusicach 
z mieszkańcami poszczególnych sołectw 
w sprawie nowej ustawy śmieciowej. 4 
kwietnia 2013 roku Burmistrz Igor Ban-
drowicz wraz ze Skarbnikiem Konradem 
Buczkiem podpisali w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego 
umowę na realizację projektu pod nazwą 
„Zakup strojów ludowych i sprzętu mu-
zycznego dla zespołu ludowego Strupinia-
nie” dofinansowanego w ramach „Małych 
Projektów” z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Zespół Ludowy „Strupi-
nianie’ w dniu 7 kwietnia 2013 roku z 6492 
głosami pokonując sześć zespołów wygrał 
zimową edycję Listy Przebojów Ludo-
wych Radia Wrocław i w nagrodę nagrał 
płytę w Radiu Wrocław. W dniu 11 kwiet-
nia 2013 roku Gmina Prusice zakwalifi-
kowała się do Programu Youngster – An-
gielski Twoją Szansą – dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego dla uczniów trzecich 
klas gimnazjum. W dniu 23 kwietnia Pań-
stwo Stanisława i Emil Mucha z Górowej 
świętowali swoje Diamentowe Gody. Na-
tomiast 24 kwietnia na spotkaniu w Pała-
cu w Brzeźnie podjęto decyzję, że ścieżka 
rowerowa zostanie rozbudowana również 
o powiat wołowski. W dniu 30 kwietnia 
minął termin składania deklaracji śmie-
ciowych. W kwietniu został zakupiony 
samochód osobowy dla Straży Miejskiej 
oraz samochód ratowniczo – gaśniczy dla 
OSP Kaszyce Wielkie.

MAJ

Tradycją się już stało, że początek maja 
rozpoczyna się w naszej Gminie wielką 
Majówką w Skokowej. W zeszłym roku 
było identycznie, oprócz wydarzeń kultu-
ralnych, muzycznych i piłkarskich nie za-
brakło zmagań dla biegaczy za sprawą III 
Skokowskiego Biegu Przełajowego, który 
wielbicieli tego sportu zgromadził nawet 
z innych gmin powiatu trzebnickiego. W 
dniu 6 maja 2013 roku na terenie Gminy 
Prusice ruszyły dwa punkty przedszkolne: 
w Brzeźnie i Strupinie, na które samorząd 
prusicki pozyskał w kwocie 500 tys. zł do-
finansowanie z POKL. 11 maja organiza-
cje pozarządowe z terenu Gminy Prusice 
uczestniczyły w Biesiadzie Integracyjnej 
w Rudzie Żmigrodzkiej, zaś 12 maja 2013 
roku miała miejsce kolejna edycja „Kurz-
bach Tropy”. W sobotę 25 maja Prusic-
ki Rynek zamienił się w Wembley, a to 
wszystko za sprawą Finału Ligi Mistrzów 
z wieloma atrakcjami. Straż Miejska ogło-
siła konkurs na swoją maskotkę. 27 maja 
2013 r. została podpisana umowa po-
między Gminą Prusice, a Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prusicach. Otrzymane dofinan-
sowanie to 200 tys. zł. 

CZERWIEC

Ten miesiąc tradycyjnie rozpoczął się od 
Dnia Dziecka, za sprawą Bajkowego Hap-
peningu w Zespole Szkół w Prusicach. 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pru-
sicach realizował projekt „Informatyza-
cja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prusicach”, na który otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 548 tys. zł z RPO WD. 
W ramach projektu zostały zakupione, 
m.in.: ekran i projektor, nagłośnienie, te-
lebimy oraz kamery z akcesoriami. Pozy-

skano również ponad 900 tys. zł dofinan-
sowania z PROWU na budowę świetlicy 
wiejskiej w Zakrzewie – Raszowicach oraz 
przebudowę świetlicy wiejskiej w Piotrko-
wicach. 19 czerwca 2013 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
w Filharmonii Bałtyckiej odebrał Złotą@ 
2012 Samorządowy Lider Cyfrowej Polski 
dla Gminy Prusice w kategorii Lider Cyfro-
wej Administracji. Natomiast w dniu 20 
czerwca 2013 roku Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin 
odebrała nominację dla Gminy Prusice do 
Klucza Sukcesu. W dniach 21-23 czerw-
ca odbyły się III Dni Prusic. W piątek 21 
czerwca tłumy ludzi młodych przybyły 
na I Ogólnopolski Festiwal Hip – Hopowy 
do Prusic. W III Biegu Trzech Wież wzięło 
udział 99 biegaczy. Gwiazdą III Dni Prusic 
był zespół No Pesos oraz Tomasz Kowalski 
z zespołem FBB. 24 czerwca podpisano 
umowę z firmą EKOWODROL z Koszalina 
na budowę oczyszczalni ścieków w Pie-
trowicach Małych na kwotę 8,4 mln zł. 

LIPIEC

Lipiec to okres wypoczynku letniego, ale 
także okres wielu wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. Na początku lipca w życie 
weszła nowa ustawa śmieciowa.
8 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Pru-

W grudniu 2013 roku zakończył się remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

Droga gminna w Wilkowej po remoncie
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sicach odbyło się spotkanie dotyczące ini-
cjatywy lokalnej. 
Delegacja z Gminy Prusice wraz z rowe-
rzystami ze Stowarzyszenia Bike Family 
Team odwiedziła Prusice w Czechach. Ro-
werzyści w sumie w trzy dni przejechali 
ok. 400 km na rowerze. Pod koniec mie-
siąca otwarto boisko wielofunkcyjne „Pru-
sicki Orzełek” w Ligotce.
Rozpoczęto przebudowę dróg gminnych 
w miejscowości Wilkowa oraz budowę 
placu zabaw w Krościnie Małej. 

SIERPIEŃ

Początek sierpnia to czas otwarcia Skan-
senu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Bo-
rówku, a także odbył się wtedy I Piknik 
Borówkowy. Sołectwo Borówek i gospo-
darstwo rolne Moniki Morsztyn w Kaszy-
cach Wielkich w dniu 6 sierpnia 2013 roku 
odwiedziła komisja konkursowa w ramach 
konkursu „Najpiękniejsza Wieś Dolnoślą-
ska 2013”. 
10 sierpnia 2013 roku drużyna LKS Dolpasz 
Skokowa na boisku w Kaszycach Wielkich 
zdobyła Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice Igora Bandrowicza. 18 sierpnia 
2013 roku Prusicki Rynek został opanowa-
ny przez Rycerzy za sprawą Turnieju Ry-
cerskiego i Jarmarku Cysterskiego. 

WRZESIEŃ

1 września we Wszemirowie świętowano 
Dożynki Gminne 2013, natomiast 2 wrze-
śnia uroczyście otwarto budynek Szkoły 
Podstawowej w Strupinie. 
21 września 2013 roku w Goworowie So-
łectwo Borówek odebrało wyróżnienie 
w kategorii „Najpiękniejsza Wieś Dolno-
śląska”. W tym miesiącu rozpoczęły się 
również prace przy budowie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Prusicach. 

PAŹDZIERNIK

5 października 2013 roku odbyło się IV 
Święto Jabłka i Szarlotki w Pawłowie 
Trzebnickim, zaś od 17 do 11 październi-
ka w Prusicach trwał Tydzień Ruchu. Gmi-
na Prusice jako jedna z 16 gmin została 
zakwalifikowana do testowania Modelu 
Kontraktowania Usług Społecznych w ra-
mach projektu „Od partnerstwa do ko-
operacji”. 30 października 2013 roku Soł-
tys Czesław Suchacki odebrał dyplom za 
uzyskanie nominacji w konkursie „Akcja, 
Akacja, Akacja – Dąb – Niezwykły Dolno-
ślązak 2013”. 

LISTOPAD

5 listopada 2013 roku BMiG Prusice Igor 
Bandrowicz wraz z Zastępcą Burmistrza 
Kazimierą Rusin otrzymali podziękowa-
nie od firmy Tauron za partnerskie relacje 
i przyjazną atmosferę podczas wspólnych 
przedsięwzięć.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz Najlepszym Burmistrze na 
Dolnym Śląsku w Rankingu Gazety Wro-
cławskiej. 

GRUDZIEŃ

1 grudnia 2013 roku na Rynku w Prusi-
cach odbył się II Jarmark Bożonarodze-
niowy i Gminne Mikołajki. Ponad 1300 
dzieci z terenu Gminy Prusice otrzymało 
paczki z prezentami od Świętego Miko-
łaja. Imprezą towarzyszącą był również II 
Bieg w Poszukiwaniu Św. Mikołaja, w któ-
rym wzięło udział 42 biegaczy. Najlepszą 
z Pań była Aneta Kosarzycka, zaś wśród 
Panów Andrzej Hazubski. W grudniu pod-
sumowano również I edycję akcji „Prusice 

Biegają”, gdzie wśród kobiet najlepsza 
okazała się Sandra Szyszka, zaś wśród 
mężczyzn Andrzej Hazubski. 1 grudnia na 
hali Zespołu Szkół w Prusicach rozpoczęła 
się Liga Halowa o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. 
Gmina Prusice zajęła II miejsce w ramach 
konkursu „Przyjazna Wieś” i otrzymała 
nagrodę finansową w kwocie 5 tys. zł. 
8 grudnia 2013 roku Mieszkańcy Sołectwa 
Borówek odebrali w Warszawie nagrodę 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w wysokości 8 tys. zł. 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz 12 grudnia 2013 roku otrzy-
mał podziękowanie od Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Trzebnicy za wsparcie zakupu samocho-
du ratowniczo – gaśniczego. 13 grudnia 
2013 roku przedstawiciele Gminy Prusice 
uczestniczyli w spotkaniu podsumowu-
jącym realizacje projektu „Inicjatywa lo-
kalna”. 18 grudnia 2013 roku w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Prusicach Państwo Kry-
styna i Mikołaj Lizak z Górowej święto-
wali swoje Złote Gody. W dniu 20 grudnia 
2013 roku w Skansenie Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych w Borówku gościł Członek Za-
rządu Województwa Dolnośląskiego Wło-
dzimierz Chlebosz oraz miała miejsce im-
preza Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich. Tego samego dnia okazała 
się, że złożony we wrześniu wniosek, któ-
rego Gmina Prusice jest Liderem w part-
nerstwie z 8 JST z powiatu trzebnickiego 
– Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Wisz-
nia Mała, Gminą Zawonia oraz Powiatem 
Trzebnickim, wołowskiego – Gminą Wo-
łów, oleśnickiego – Gminą Dobroszyce 
i legnickiego – Gminą Prochowice oraz 
Firmą Maculewicz Consulting z Pruszko-
wa do Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji pod tytułem „Rozwój e-urzędów w 8 
JST województwa dolnośląskiego” znalazł 
się na 4. pozycji listy rankingowej projek-
tów rekomendowanych do dofinansowa-
nia. Partnerski projekt otrzymał 127 pkt.
Kapela „Trzy Dęby” z Borówka wygrała 
nagranie płyty w jesiennej Liście Przebo-
jów Ludowych Radia Wrocław. 
W dniu 29 grudnia w programie „Teraz 
Wieś” wystąpił sołtys Wsi Borówek Cze-
sław Suchacki. Natomiast w Sylwestra 
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz wziął udział w Biegu Sylwe-
strowym w Trzebnicy. 
W grudniu 2013 roku oddano również do 
użytku Prusickie Centrum Fitness, a także 
zakończono remont i przebudowę Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusi-
cach. 

Małgorzata Słota
Dorota Leń

Kamil Leśniak

Burmistrz Miasta  i Gminy Prusice  Igor Bandrowicz w  czerwcu 
odebrał Złotą @ dla Gminy Prusice – Lidera Cyfrowej Admini-
stracji

Sala indoor cycling w PCF została wyposażona w wysokiej kla-
sy sprzęt
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Najnowocześniejsza Biblioteka w Polsce właśnie 
w Prusicach
Od czerwca 2014 roku mieszkańcy Gminy Prusice będą mieli możliwość korzystania z nowej Biblioteki, która powstaje  przy Zespole 
Szkół w Prusicach. Gmina Prusice na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach” otrzymała  dofinansowanie ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 2,2 mln zł. 

Na terenie całej Gminy Pru-
sice realizowanych jest wiele 
projektów miękkich, jakimi 
są imprezy i spotkania w po-
szczególnych miejscowo-
ściach, ale również duże pro-
jekty twarde – inwestycyjne. 
Niedawno zmodernizowano 
rynek, dzięki ministrowi Bog-
danowi Zdrojewskiemu – po-
zyskano środki na remont 
Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu, gdzie z pomocą dofi-
nansowania z Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej powstała 
sala kinowo - widowiskowa. 
Poza tym sięgnięto po prawie 
milion złotych z programu 
„Biblioteka +” z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz trzystu tysięcy zł. 
od Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego na realizację 
projektu pn. „Budowa Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 

Prusicach.”

Pomieszczenia i do poczyta-
nia, i do posłuchania

Głównym celem podejmo-
wanego przedsięwzięcia 
jest budowa nowoczesne-
go, komfortowego obiektu z 
przeznaczeniem na Gminną 
Bibliotekę Publiczną o łącznej 
powierzchni 622 m kw.
W budynku będą się mieściły 
działy i agendy odpowiadają-
ce poszczególnym funkcjom 
biblioteki tj. wypożyczalnia 
dla dzieci i dorosłych wy-
posażona w ergonomiczne 
meble, 20 miejsc siedzących, 
znajdujących się między re-
gałami, dużą ladę bibliotecz-
ną pośrodku, 5 stanowisk 
komputerowych z dostępem 
do elektronicznego zbioru 
bibliotecznego i Internetu, a 

także fonoteka wyposażona 
w 5 stanowisk do odsłuchiwa-
nia i 10 miejsc siedzących oraz 
czytelnia, w której znajdować 
się będą fotele, sofy oraz stoli-
ki, pozwalające na relaks przy 
ulubionej lekturze czy czaso-
piśmie. W tym miejscu można 
będzie napić się kawy,  herba-
ty czy zjeść ciastko. 

Szereg zajęć i atrakcji dla 
każdego

Na sali konferencyjnej - wypo-
sażonej w stoły, krzesła, sprzęt 
multimedialny - organizowa-
ne będą wystawy prac lokal-
nych artystów oraz wydarze-
nia artystyczne. 
W budynku będą również 
mieściły się biura admini-
stracyjne biblioteki oraz sala 
warsztatowa służąca spotka-
niom członków Dyskusyjnego 

Klubu Książki Młodzieży, jak i 
organizacji zajęć Aktywny Se-
nior w Bibliotece.  Utworzone 
stanowiska komputerowe po-
zwolą na udzielanie pomocy 
osobom starszym w korzysta-
niu z usług e-administracji.
Planowane są również zajęcia: 
typu Ikebana – sztuka układa-
nia kwiatów, Origami – sztuka 
składania papieru, bajko tera-
pia, arteterapia i muzykotera-
pia.
Nowy budynek GBP dla 
mieszkańców gminy Prusice 
stanie się  atrakcyjnym cen-
trum wiedzy i kultury, w któ-
rym będzie można rozwijać 
swoje pasje i spędzić wolny 
czas na lekturze.
Nowy obiekt będzie w pełni 
spełniał standardy Certyfikatu 
Biblioteka +, a za jego posia-
danie biblioteka dostanie do-
datkowe punkty przy staraniu 

się o ministerialne dotacje na 
zakupy nowości i wyposaże-
nie w przyszłości.
Działania podejmowane w 
nowo utworzonym, komfor-
towym miejscu umożliwią 
pozyskanie nowych użytkow-
ników i zwiększenie ich do-
tychczasowej liczby, będzie to 
miejsce w pełni dostosowane 
do potrzeb osób o różnych za-
interesowaniach i dla każdej 
grupy wiekowej. 
W efekcie podjętego przed-
sięwzięcia zostanie spełnio-
nych wiele celów tj. stworze-
nie swoistego centrum życia 
społecznego, kulturalnego i 
informacyjnego Gminy Pru-
sice, stanowiącego element 
szerszej infrastruktury kultu-
ralnej, stworzenie dogodnych, 
odpowiadających obowiązu-
jącym standardom warunków 
korzystania z usług bibliotecz-

nych, zapewnienie dostępu do 
biblioteki i swobodnego poru-
szania się osobom niepełno-
sprawnym.  To także stworze-
nie możliwości zatrudnienia 
w sferze kultury, utworzenie 
miejsc pracy w tym bibliote-
karzy, wzrośnie liczba zbiorów 
książek i powstaną warunki do 
ich przechowywania i zabez-
pieczenia. Powstanie moż-
liwość organizacji różnego 
rodzaju konferencji, szkoleń, 
wystaw i innych imprez kultu-
ralnych sprzyjających integra-
cji środowisk lokalnych.

Monika Stankiewicz

Jak zapowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice  Igor Bandrowicz już w czerwcu będzie można korzystać z nowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach 
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Liczne sukcesy Borówka
Rok 2013 był rokiem sukcesów dla mieszkańców Borówka. Dzięki swoim działaniom na rzecz lokalnej społeczności, wiel-
kiemu zaangażowaniu oraz kultywowaniu tradycji zostali docenieni przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zwycię-
stwem może się również pochwalić kapela ludowa z Borówka- „Trzy Dęby”, która wygrała Jesienną Listę Przebojów Ludo-
wych Radia Wrocław. 

9 grudnia 2013 roku przed-
stawiciele z Sołectwa Boró-
wek: Małgorzata Kmieć, Łu-
kasz Wójtowicz, Jan Nóżka, 
Stanisław Chmielewski wraz 
z sołtysem - Czesławem 
Suchackim odebrali w War-
szawie nagrodę Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej. Wniosek o nagrodę 
dla Mieszkańców Borówka 
złożył Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach.

8 tys. zł dla Borówka

Mieszkańcy Borówka zostali 
zgłoszeni do nagrody z ini-
cjatywą - „Razem możemy 
więcej - wspólne działania 
mieszkańców Borówka przy 
tworzeniu Skansenu Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych oraz 
przy organizacji I Pikniku Bo-
rówkowego”. 

Zgrana i chętna do działań 
na rzecz wspólnego dobra 
społeczność z Borówka zdo-
była główną nagrodę za ini-
cjatywy kulturalne budujące 
społeczeństwo obywatelskie 

w kategorii organizacje po-
zarządowe i grupy obywa-
teli, za co otrzymali nagrodę 
pieniężną w wysokości 8 000 
zł, dyplom oraz statuetkę. 
Wręczenie nagród odbyło 
się w Warszawie w restau-
racji „Villa Foksal” podczas 
konferencji pt. „WARTO! 
Lokalna kultura jako war-
tość”. W konferencji wzięli 
udział członkowie Kapituły 
na czele z przewodniczącym 
- prof. Jerzym Regulskim, 
przedstawiciele instytucji 
patronujących Dorocznej 
Nagrodzie oraz goście spe-
cjalni: ks. Adam Boniecki, 

Redaktor Senior „Tygodnika 
Powszechnego” i dr Tomasz 
Rakowski z Instytutu Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Warszawskie-
go.

Płyta w Radiu Wrocław 
dla Kapeli Ludowej „Trzy 
Dęby” z Borówka

Kapela Ludowa „Trzy Dęby” 
przez trzy miesiące dzielnie 
rywalizowała z innymi ze-
społami w Jesiennej Liście 
Przebojów Ludowych Radia 
Wrocław. Oprócz naszej ka-
peli z Borówka współzawod-

niczyły ze sobą takie zespoły 
jak: Czeremcha z Głogowa, 
Echo Bukowiny z Lubania, 
Kulinianie z Kulina, Miliko-
wianki z Milikowa, Nad Kwi-
są z Osiecznicy, Nadodrzanie 
z Lubowa, Podolanki z No-
wej Wsi Lubińskiej, Wojcie-
szowianie z Wojcieszowa, 
Wronowianie z Wronowa. 
Głosować można było wy-
syłając sms lub dzwoniąc 
do studia w czasie trwania 
programu. Walka była zacię-
ta i praktycznie do samego 
finału nie było wiadomo kto 
zwycięży. Największym ry-
walem dla „Trzech Dębów” 

były „Wojcieszowianie”, jed-
nak ostatecznie laureatem 
Finału Jesień 2013 została 
kapela z Borówka, która 
zebrała aż 3966 głosów. Na-
grodą jest nagranie płyty CD 
w studiu nagraniowym Ra-
dia Wrocław.

Serdecznie gratulujemy 
mieszkańcom Borówka ich 
sukcesów i życzymy powo-
dzenia w dalszej aktywnej 
oraz kreatywnej działalności.

AB

Ceremonia finałowa Dorocznej Nagrody FRDL

Mieszkańcy Borówka otrzymali nagrodę pieniężną oraz statuetkę Zwycięzcy Jesiennej Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław- zespól „Trzy Dęby” w nagrodę 
otrzymał nagranie płyty

Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji pt. „WARTO! Lokalna kultura jako wartość
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Po raz trzeci nasi wolonta-
riusze działali całkowicie 
samodzielnie, we własnym 
sztabie, a nie pod skrzydłami 
sztabu w Żmigrodzie. Tego-
roczny celem Orkiestry była 
zbiórka środków pieniężnych 
na terapie dla noworodków 
i niemowląt oraz zapewnie-
nie godnej opieki medycznej 
seniorom.

Efektem pracy wolon-
tariuszy wspieranych przez 
koordynatorki Szkolnego 
Koła Wolontariatu p. Lucy-
nę Zalewską oraz Żanetę 
Szatkowską-Wolską był sze-
reg różnorodnych, niezwy-
kle ciekawych imprez oraz 
atrakcji dla mieszkańców 
Prusic i okolic, którzy tłumnie 
przybyli na XXII finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, aby wesprzeć tę szlachet-
ną akcję. 

Pomoc władz, organizacji, 
sponsorów i darczyńców 
w organizacji

Rzecz jasna, nasz suk-
ces nie byłby tak spektaku-

larny gdyby nie wsparcie, 
jakie otrzymaliśmy od na-
stępujących instytucji: Urząd 
Miasta i Gminy w Prusicach, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice – p. Igor Bandro-
wicz, Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy, Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Zespół Ekonomiczno Ad-
ministracyjny Szkół i Przed-
szkoli, Ochotnicza Straż 
Pożarna z Prusic oraz Skoko-
wy, Posterunek Policji oraz 
Straż Miejska w Prusicach, 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy jak 
również Szkoły Podstawowe 
w Skokowej i Piotrkowicach. 

Pragniemy także po-
dziękować za udzielone 
wsparcie aktywnie działają-
cym w gminie stowarzysze-
niom: Stowarzyszenie „Pru-
siczanin”, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Prusickiej, 
Vox Domini, Stowarzyszenie 
17 Stawów ze Świerzowa, 

Stowarzyszenie „Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku”, Koła 
Łowieckie Leśnik Wrocław 
oraz Darz Bór Wrocław. Za 
włączenie się do akcji pra-
gniemy również gorąco 
podziękować pozyskanym 
przez nas sponsorom – za-
równo firmom jak i osobom 
prywatnym, które wspomo-
gły nas materialnie i rzeczo-
wo. 

Lista naszych darczyń-
ców jest długa, co niewątpli-
wie jest ogromnym powo-
dem do dumy, a wśród nich 
należy wymienić następują-
ce osoby: Sławomir Zarento-
wicz Auto-Handel, Hubbard 
Polska Sp. z o.o. Pawłów 
Trzebnicki, P.W. „ALICJA” 
Sp. z o.o. Hotel i Restauracja 
Riviera, Jolanta Ćwirko – sa-
lon Jola z Obornik Śląskich, 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Trzebnicy oraz osoby pry-
watne: Małgorzata Herner, 
Małgorzata Słota, Adam Szu-
stak, Sylwia Krzyżak, Wiolet-
ta Drząszcz. 

Wiele atrakcji dla każde-
go...

Nie tracąc czasu, pełni 
zapału i wigoru, nasi wolon-
tariusze rozpoczęli Wielką 
Orskiestrę Świątecnej Po-
mocy już o godz. 9.00, prze-
prowadzając kwesty uliczne 
na terenie miasta i gminy 
Prusice. 

W godzinach 11.00 – 
16.00 na prusickim rynku 
oraz w Zespole Szkół w Pru-
sicach podziwiać można 
było specjalnego robota „In-
spektora” oraz wojskowe-
go Hummera. Te niezwykłe 
atrakcje zostały zapewnione 
naszym mieszkańcom przez 
Centrum Szkolenia Wojsk In-
żynieryjnych i Chemicznych 
we Wrocławiu oraz Wojsko-
wą Komendę Uzupełnień we 
Wrocławiu. W tym samym 
czasie dużo hałasu i zamie-
szania zrobili motocykliści 
z klubu motocyklowego 
DTR. Kolejną, niewątpliwą 
atrakcją dla przybyłych gości 
była kamizelka kuloodporna 
jak też „magiczne” okulary 

ukazujące symulację zacho-
wanie człowieka pod wpły-
wem alkoholu. A to wszystko 
dzięki Żandarmerii Wojsko-
wej z Wrocławia.

… na sportowo…

W godzinach 12-15 na 
hali sportowej w ZS Prusice 
odbywały się rozgrywki spor-
towe – turniej piłki nożnej 
halowej. W pojedynku o zwy-
cięstwo na trzecim miejscu 
uplasowali się zawodnicy 
z drużyny Błękitni Kaszyce 
Wielkie. Drugie miejsce wy-
walczyli sobie Samorządow-
cy. Natomiast dzięki swoim 
niezwykłym umiejętnościom 
piłkarskim, zawodnicy z dru-
żyny Jakubek i Przyjaciele 
uplasowali się na zaszczyt-
nym pierwszym miejscu. 
Serdecznie gratulujemy pił-
karzom i serdecznie dzięku-
jemy samorządowcom, któ-
rzy swoją nagrodę, czyli piłkę, 
wraz z podpisami wszystkich 
zawodników przekazali na 
Wielką Licytację. 

…oddając krew.. 

Kolejną atrakcją w tym 
wyjątkowym dniu był Punkt 
Krwiodawstwa reprezen-
towany przez Wojskowe 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa SP ZOZ 
w Warszawie Terenowa Sta-
cja we Wrocławiu. Odda-
wanie krwi cieszyło się nie-
zwykłym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszej 
gminy, w efekcie czego 41 
osób oddało po 450 ml krwi. 

…na ludowo, tanecznie, 
w wodzie i muzycznie…

Pierwsze występy na 
prusickiej scenie „orkiestro-
wej” skierowane były do 
wszystkich miłośników mu-
zyki ludowej. A w ten, jakże 
piękny świat ludowych oby-
czajów i tradycji, przenieśli 
nas muzycy z zespołu Strupi-
nianie oraz Trzy Dęby. 

Dzięki kolejnym wy-
stępom, przenieśliśmy się 
z kolei w krainę magii tańca. 
Jako pierwsze wystąpiły mło-

WOŚP w Prusicach zagrało na 17 tys. zł.

Dzień 12 stycznia 2014 roku był niezwykle wyjątkowym dniem dla mieszkańców naszego miasta i gminy. A to wszystko 
dzięki działaniom reprezentantów Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół w Prusicach w Publicznym Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza, którzy już po raz piąty, z wielką chęcią i zaangażowaniem, włączyli się w organizację i przepro-
wadzenie kolejnego XXII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zgromadzona licznie publiczność chętnie licytowała zgromadzone przedmioty Na wszystkich czekała kawiarenka zaopatrzona w przepyszne smakołyki
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dziutkie, ale niezwykle uta-
lentowane tancerki z zespołu 
tanecznego „Szansa”. Przy-
byli goście mogli podziwiać 
w tej roli uczennice ze Szkoły 
Podstawowej w Prusicach. 
Następnie do tańca zostali-
śmy porwani przez, nadzwy-
czaj energiczny i żywiołowy 
występ taneczny, uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
w Skokowej. Kolejni roztań-
czeni uczniowie przybyli do 
nas ze Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach. „Magiczne 
Piotrkowice” jak co roku dały 
czadu, rozgrzewając publicz-
ność swoim tańcem do czer-
woności. 

Kolejną rozrywką 
w tym wyjątkowym dniu był 
pokaz Wrocławskiego Klubu 
Morsów, którego członko-
wie, po krótkiej rozgrzewce, 
zażywali kąpieli w pobliskim 
stawie, wywołując niezwykle 
gorące emocje. Ani mroźny 
wiatr, ani niska temperatura 
nie odstraszyły Morsów, któ-
rzy uatrakcyjnili swój występ 
efektownymi pochodniami. 
Dodatkowo, ogromną furo-
rę wśród przybyłych gości 
wywołali „odważni ochotni-
cy”, którzy już po raz kolejny 
wraz z Morsami wskoczyli do 
pobliskiego stawu. 

Wszyscy wiemy, iż 
obok tańca, który był nie-

odłącznym elementem po-
przednich występów, śpiew 
jest równie efektowną formą 
ekspresji. Stąd też przybyli 
goście mieli okazję wsłuchać 
się w piękne głosy naszych 
najmłodszych mieszkańców, 
którzy odśpiewali piękne pa-
storałki jako schola „Jeden 
Głos”. 

Chór VOX DOMINI za-
prosił wszystkich przybyłych 
na niesamowity koncert, 
wprowadzając wszystkich 
w wyjątkowy świat muzyki 
sakralnej. 

Następna niespodzian-
ka również przyciągnęła mi-
łośników muzyki. Mieliśmy 
ogromny zaszczyt gościć na 
naszej scenie kolejny zespół 
muzyczny. Nasza duma była 
tym większa, gdyż w ze-
spole tym śpiewa oraz gra 
na gitarze jedna z naszych 
absolwentek Adrianna Mak-
symowicz. Oprócz Niej, ze-
spół powstały w 2013 roku, 
tworzą także Krzysztof Wło-
chyński, który poprzestawiał 
struny swojej gitary, Józef 
Gruszka, dzięki któremu za-
smakowaliśmy dźwięków 
basu oraz Paweł Ulatowski 
- specjalista od bębnów oraz 
drewnianego instrumentu 
perkusyjnego z Afryki o ta-
jemniczej nazwie kachon. A 

mowa o grupie Victri Bells, 
czyli Dzwony Zwycięstwa, 
w której nagrania wsłuchiwa-
liśmy się z przyjemnością.

…z licznymi licytacjami…

O godzinie 18 przyszedł 
czas na rozpoczęcie wielkiej 
licytacji, podczas której to-
warzyszyły nam ogromne 
emocje oraz duże zaintereso-
wanie ze strony przybyłych. 
Wśród wielu gadżetów orkie-
strowych znalazły się między 
innymi: ręcznie malowane 
obrazy, rzeźby, kalendarze, 
oryginalne piłki WKS Śląsk 
z podpisami piłkarzy oraz 
piłkarek, urządzenie do pra-
sowania, książki, plakaty, 
piękne artykuły dekoracyjne 
anioły, kosze pełne słodkości 
czy też torty. Największym 
zainteresowaniem cieszyły 
się piłki WKS Śląsk, które licy-
towano za ponad 300 zł. 

…z koncertem KEFIR 
BAND…

Po licytacji, niezapo-
mniane wrażenia zapewnił 
nam zespół KEFIR BAND. To 
grupa żywiołowych i ener-
gicznych muzyków z Obornik 
Śląskich, dzięki którym prze-
nieśliśmy się w świat rocka 
oraz rytmów reggae. Wśród 
członków zespołu była nasza 

kolejna absolwentka Adria-
na Piskor, która wraz z Da-
widem Michałkiewiczem, 
Mateuszem Laskowskim 
oraz Kubą Tasińskim porwała 
wszystkich do niekontrolo-
wanych szaleństw pod sceną.

XXII finał WOŚP zo-
stał tradycyjnie zakończony 
spektakularnym pokazem 
sztucznych ogni – „światełko 
do nieba”, który odbył się na 
dziedzińcu szkoły i dostarczył 
wszystkim niezwykłych wra-
żeń.

... i wieloma smakołykami…

Oprócz wyżej wymie-
nionych atrakcji, wszyscy 
przybyli goście mogli zasma-
kować pysznego bigosu, za 
który najgorętsze podzięko-
wania należą się p. Ryszardo-
wi Płachciakowi, p. Joannie 
Wiraszce oraz p. Małgorza-
cie Brożek z Baru Pasibrzuch 
w Prusicach. Oprócz wyśmie-
nitego bigosu, w kawiarence 
orkiestrowej, sprzedawano 
domowe wypieki wykona-
ne przez każdą klasę naszej 
szkoły oraz kawę, herbatę 
i zimne napoje. 

Oprócz kawiarenki 
i licytacji, przybyli goście 
mogli również zakupywać 
przeróżne gadżety orkiestro-

we w specjalnym sklepiku 
orkiestrowym, który cieszył 
się ogromnym zainteresowa-
niem. 

O bezpieczeństwo całej 
imprezy zadbała niezastąpio-
na policja oraz straż pożarna 
z Prusic jak również OSP Pru-
sice i Skokowa. 

Patronat nad imprezą 
objął Zespół Szkół w Prusi-
cach na czele z Panią Dyrek-
tor Dorotą Borowiecką. Nie 
zabrakło nam również po-
mocy ze strony nauczycieli 
oraz pracowników obsługi. 
Stąd też, pragniemy gorąco 
podziękować za wsparcie 
podczas organizacji sztabu 
WOŚP w Prusicach, jakiego 
udzieliły nam następujące 
osoby: Alicja Żyła, Agata 
Koszyl, Natalia Wójcik, oraz 
nauczyciele: p. Monika Janic-
ka, p. Anna Karczowska, p. 
Dorota Powązka-Baranow-
ska, p. Arletta Kuźmenko, 
cała dyrekcja naszej szkoły 
jak również pracownicy ob-
sługi ZS Prusice oraz p. Mo-
nika Stankiewicz. Pragniemy 
także gorąco podziękować 
Szkole Podstawowej w Piotr-
kowicach i Skokowej oraz 
paniom Annie Sobowiec oraz 
Janinie Szczepaniak, które 
co roku sprawują piecze nad 
młodszymi wolontariusza-
mi, którzy zawsze wspierają 

nasze orkiestrowe działania 
i zapewniają widzom niesa-
mowite atrakcje dzięki swym 
występom. 

Podsumowując, mo-
żemy bez wątpienia uznać 
XXII Finał WOŚP w Prusicach 
za nasz kolejny sukces. Cie-
szymy się, że ta wspaniała 
impreza wciąż wzbudza tak 
duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców całej gminy, 
którzy licznie przybyli i, co 
najważniejsze, aktywnie 
uczestniczyli w tej akcji. Dzię-
ki ich zaangażowaniu, może-
my być pewni, że uda nam się 
wspomóc Fundację WOŚP 
a tym samym przyczynić się 
do zapewnianie godnej opie-
ki seniorów oraz terapii dla 
niemowląt i noworodków. Je-
steśmy dumni, iż ponownie 
możemy wesprzeć tę wspa-
niałą akcję, tym bardziej, iż 
udało nam się zebrać pokaź-
ną kwotę, ponad 17000 zł.

Dzięki dobroci miesz-
kańców naszej gminy i ich 
sercom pełnym miłości, 
w dniu 12 stycznia 2014 roku, 
zimowa niedziela zamieni-
ła się w przepiękny, gorący 
dzień lata. 

Sztab  Wielkiej  Orkie-
stry  Świątecznej  Pomocy 
w Prusicach

Mieszkańcy Gminy Prusice chętnie wspierali zbiórkę środków 
pieniężnych na terapie dla noworodków i niemowląt oraz za-
pewnienie godnej opieki medycznej seniorom

W ramach akcji krwiodawstwa 41 osób oddało po 450 ml krwi Do Zespołu Szkół w Prusicach na XXII Finał WOŚP przybyli 
licznie mieszkańcy, na których czekał szereg atrakcji

Do śpiewania w rytm muzyki ludowej zachęcał Zespół Ludowy 
„Strupinianie”

Członkowie Wrocławskiego Klubu Morsów, po krótkiej roz-
grzewce, zażywali kąpieli w stawie w Prusicach, wywołując 
niezwykle gorące emocje

Na scenie Zespołu Szkół w Prusicach 
wystąpiła Ada Maksymowicz z zespołem Victri Bells
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Prusicka mło-
dzież na lekcji 
muzealnej

Jak zainteresować dzieci i młodzież hi-
storią? Jak w niekonwencjonalny spo-
sób wprowadzić ich w fascynujący świat 
zamierzchłych czasów, faktów i dat? Jak 
rozbudzić w nich chęć poznania losów 
swojego kraju? Panie Agnieszka Droho-
mirecka i Ewa Szustak – Leszczyńska – 
nauczycielki z Gimnazjum w Prusicach 
– wiedzą jak to zrobić. Rozwiązaniem 
może być lekcja muzealna.

„Zwiedzanie wymaga 
od ucznia większego 
wysiłku intelektualnego 
niż zajęcia prowadzo-
ne w klasie. Uczniów 
należy przygotować do 
takich zajęć. Należy ich 
zapoznać z tematem, by 
wiedzieli w jakim celu 
będą oglądać ekspozy-
cję. Przy planowaniu 
zajęć należy wziąć pod 
uwagę wiek zwiedzają-
cych i czas zwiedzania.

Więcej korzyści może 
przynieść kontakt 
uczniów z zabytkiem, 
niż oglądanie najlep-
szych zdjęć, filmów czy 
przedmiotów w klasie. 
W ekspozycji muzeal-
nej mamy bowiem do 
czynienia nie z poje-
dynczymi zabytkami 
lub ich przypadkowym 
zbiorem, lecz z całością 
stanowiącą przemyśla-
ny i usystematyzowany 

zbiór przedmiotów ilu-
strujących konkretne 
zagadnienie”. – mówi 
Pani Drohomirecka
Jednym z celów zajęć 
i lekcji prowadzonych 
w muzeum jest odejście 
od systemu klasowo – 
lekcyjnego oraz przy-
gotowanie wrażliwych 
odbiorców dóbr kultury.

Lekcje muzealne nie 
rozpoczynają się ani 
nie kończą dzwonkiem, 
uczniowie nie mu-
szą siedzieć w ławce, 
a przede wszystkim lek-
cja odbywa się poza kla-
są, w otoczeniu nowym 
dla uczniów, co sprzyja 
aktywnemu przyswa-
janiu nowych treści. 
Uczniowie Gimnazjum 
w Prusicach bardzo 
chwalą sobie te zajęcia 
i regularnie co miesiąc, 
kolejna klasa ma szansę 
na niezwykłe spotkanie 
z historią. 

Świąteczny 
Koncert 
Charytatywny 

Dnia 17 grudnia 2013 roku w Zespole 
Szkół w Prusicach uczniowie Gimna-
zjum oraz Grono Pedagogiczne wzię-
li po raz drugi - udział w świątecznym 
koncercie charytatywnym „Gramy, aby 
dzielić się radością z innymi, szczegól-
nie z Tymi, którzy pragną jej więcej”. 

Graliśmy dla uczniów z naszej 
szkoły z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną, 
którzy objęci są nauczaniem 
indywidualnym. Gimnazjaliści 
za udział w koncercie wpłacali 
symbolicznie dwa złote. Nasze 
zaproszenie do udziału w kon-
cercie z wielką przyjemnością 
przyjął zespół muzyczny VIC-
TRIBELLS, którego wokalistką 
jest Adrianna Maksymowicz- 
wyjątkowa absolwentka naszej 
szkoły. Zaśpiewały także uta-
lentowane wokalnie uczennice 
z klasy II b Maja Kwiatkowska 
i Malwina Lupa. Wszyscy słu-
chacze doskonale bawili się 
przy znanych utworach zarów-
no polskich jak i zagranicznych 
wokalistów.

Hitem koncertu była „Cisza” 
Kamila Bednarka, którą zespół 
zaśpiewał na bis . Było po prostu 
wspaniale!!! 
Nasze zaproszenie przyjęli: dy-
rektor p. Dorota Borowiecka, 
wicedyrektor p. Elżbieta Pie-
trzak, wicedyrektor p. Małgo-
rzata Syrnyk - Żuk , burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice p. Igor 
Bandrowicz, przewodniczą-

cy Rady Miejskiej p. Zbigniew 
Ziomek, Rada Rodziców: p. 
Agnieszka Jełłaczyc, p. Marzena 
Następniak i p. Katarzyna Boru-
szewska. Nie zbrakło również 
gości z Banku Spółdzielczego 
w Prusicach - p. Marii Rybki, p. 
Renaty Cybulskiej- Kaczałko 
dyrektor GOKiS, oraz pań: sze-
fowej GOPS w Prusicach p. Jo-
anny Wiraszki i naszej szkolnej 
pielęgniarki p. Anny Makowi-
czuk - Belka.
Podczas koncertu uzbierano 
podczas koncertu to 670 zło-
tych. Zebrane fundusze oraz 
soki z Akcji Charytatywnej ”Po-
dziel się Kubusiem”, w okresie 
świątecznym zostały przekaza-
ne uczniom dla , których świą-
tecznie „graliśmy” z ogromną 
radością i potrzebą serca. Bar-
dzo cieszy nas wzorowa po-
stawa naszych gimnazjalistów, 
którzy tak aktywnie biorą udział 
w tego typu imprezach.

Wszystkim, którzy bardzo 
chętnie włączyli się do naszej 
charytatywnej akcji i „grali” 
razem z nam, w imieniu Mar-
cina, Maksyma, Piotrka i Do-
minika, DZIĘKUJEMY!!! 

Listy z całego 
świata 
przychodzą 
do prusickiego 
Gimnazjum

W ramach kółka języka angielskiego 
z Panią Martą Listwan uczniowie Gim-
nazjum w Prusicach od wielu lat wymie-
niają listy i pocztówki z ludźmi z całego 
świata. 

Czasem w projekcie 
bierze udział  cala 
klasa -  wtedy pani 
Listwan kontaktu-
je  s ię  z  nauczycie-
lem z innego kraju, 
żeby przygotował 
odpowiednia l iczbę 
uczniów, aby stwo-
rzyć pary.  Każdy 
uczeń ma własne-
go przyjaciela ko-
r e s p o n d e n c y j n e g o , 
z  którym wymienia 
l isty.  Do tej  pory 
udało nam się za-
przyjaźnić  z  ucznia-
mi z Japonii ,  Mek-
syku i  Rosj i .  W tym 
roku zaczynamy 
współprace z  ucznia-
mi z Hait i . 

Uczniowie,  którzy 
maja mniej  czasu, 

zapału,  lub niewy-
starczające umiejęt-
ności  językowe piszą 
kartki  do ludzi  z  ca-
łego świata.  Oprócz 
świetnej  zabawy jest 
to wspaniała lekcja 
geografi i ,  angiel-
skiego i  c ierpl iwo-
ści . . . .czasem odpo-
wiedz przychodzi  po 
ki lku tygodniach.  
W tym roku otrzy-
maliśmy fajny pre-
zent pod choinką. 
Życzenia świątecz-
ne wysłal i  nam m.in: 
Królowa Elżbieta 
I I ,  Premier  Wielkiej 
Brytani i ,  David Ca-
meron wraz z  mał-
żonką,  Książę Karol 
i  Kamila oraz nasi 
przyjaciele rozsiani 
po całym świecie

Uczniowie z Gimnazjum w Prusicach chętnie piszą listy do przy-
jaciół z całego świata

Wioletta Drząszcz

Ewa Szustak - Leszczyńska

 Marta Listwan
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Piłkarze zagrali dla WOŚPu!
W tegorocznym Pucharze Ligi Halowej udział wzięły wszystkie drużyny występujące w Lidze Halowej: Jakubek i Przyjacie-
le, Ministranci Żmigród, Sparta Wszemirów, Orkan Borzęcin, Błękitni Kaszyce Wielkie, Dolpasz Skokowa, Samorządowcy, 
Orzeł Prusice Juniorzy, Błękitni Pawłów Trzebnicki oraz Sybes Strupina. 

W ramach losowania zostały 
utworzone pary, w których zwy-
cięzcy zmierzyli się o bezpośred-
nie wejście do finału, a jedna dru-
żyna trafiła do finału w ramach 

szczęśliwego losu.
 Po wszystkich rozgrywkach w 
finale spotkały się trzy najlepsze 
drużyny: Jakubek i Przyjaciele, 
Samorządowcy oraz Błękitni Ka-
szyce Wielkie. Wszystkie zespoły 
zmierzyły się z sobą w pojedyn-
ku „każdy z każdym”. 

Po finałowych rozgrywkach 
zwycięzcą została ekipa „Jakub-
ka i Przyjaciół”, na drugim miej-
scu uplasowała się drużyna „Sa-
morządowców”, a trzecią lokatę 
zajęli Błękitni Kaszyce Wielkie. 
W Pucharze wybrano również 
zarówno najlepszego bramka-

rza, jak i króla strzelców. Naj-
lepszym bramkarzem Pucharu 
został mianowany Piotr Maślan-
kowski, który w ocenie organiza-
torów wyróżnił się fenomenalną 
postawą we wszystkich spotka-
niach tego dnia. 
Tytuł Króla Strzelców zdobył Pa-

tryk Krajewski, który okazał się 
bezkonkurencyjny w zdobywa-
niu bramek. 
Wszystkie drużyny po Pucha-
rze udały się na scenę Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
gdzie odbyła się ceremonia wrę-
czenia nagród. Tuż po wręczeniu 

drużyna „Samorządowców” 
przekazała jedną ze swoich na-
gród – piłkę z podpisami całej 
drużyny na licytację, a licznie 
zgromadzona publiczności na-
grodziła ten gest ogromnymi 
brawami.

Pierwszy pojedynek, w którym „Sparta Wszemirów” przegrała z „Ministrantami Żmigród”  
i pożegnała się z turniejem

Przedstawiciel  drużyny  „Samorządowców”  odbiera  nagrodę  z  rąk Sekretarza Miasta  i Gminy 
Prusice Grzegorza Terebuna

Kapitan Jakub Kramarz wraz z synem odbiera nagrody, które wywalczyła najlepsza drużyna Pu-
charu Ligi 2014

Pierwszy mecz Jakubka i Przyjaciół (białe stroje) przeciwko Orkanowi Borzęcin (żółte) cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców

GOKiS
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Puchar Burmistrza dla drużyny Jakubek i Przyja-
ciele
Po prawie dwumiesięcznych rozgrywkach w niedzielę 2 lutego 2014 roku zakończyła się Liga Halowa o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. 

Zawodnicy rozgrywali 
swoje mecze na Hali Ze-
społu Szkół w Prusicach 
w każdą niedzielę od 8 
grudnia, kiedy to odby-
ła się I kolejka. Każde 

ze spotkań przynosiło 
mnóstwo emocji, bądź 
też grad bramek, co 
najbardziej cieszyło za-
wsze licznie przybyłych 
kibiców. 
Walka o Mistrza Ligi Ha-
lowej trwała do samego 

końca i o zdobyciu tytułu 
decydowało bezpośred-
nie spotkanie pomiędzy  
najlepszymi drużynami 
w lidze: Jakubka i Przy-
jaciół oraz Ministrantów 
Żmigród. 
W ostatecznym meczu 

padł remis 3:3, co we-
dług regulaminu dawało 
zwycięstwo drużynie 
z lepszym bilansem 
bramek. Tym zespołem 
okazała się ekipa Jakub-
ka, która w IV już edycji 
Ligi Halowej zdobyła 

Puchar Burmistrza Igora 
Bandrowicza. 
Oprócz nagród dru-
żynowych zawodnicy 
walczyli o nagrody 
indywidualne – najlep-
szego bramkarza oraz 
króla strzelców. Uroz-

maiceniem było również 
wręczenie dodatkowych 
nagród indywidualnych 
tytułowanych przez 
organizatorów – Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach.

Tabela – klasyfikacja ogólna:

MSC ZESPÓŁ PKT MECZE Z R P BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE SRZEL - STRAC
1 JAKUBEK I PRZYJACIELE 23 9 7 2 0 112 29 83
2 MINISTRANCI ŻMIGRÓD 23 9 7 2 0 96 38 58

3
SPARTA 
WSZEMIRÓW

22 9 7 1 1 93 27 54

4
ORKAN 
BORZĘCIN

18 9 6 0 3 73 56 15

5 BŁĘKITNI KASZYCE WIELKIE 13 9 4 1 4 72 51 23

6
DOLPASZ 
SKOKOWA

10 9 3 1 5 50 57 -2

7 SAMORZĄDOWCY 9 9 3 0 6 45 92 -35
8 ORZEŁ PRUSICE JUNIORZY 7 9 2 1 6 57 79 -36
9 BŁĘKITNI PAWŁÓW TRZEBNICKI 3 9 1 0 8 47 112 -51

10 SYBES STRUPINA 3 9 1 0 8 19 124 -110

Nagrody indywidualne:
Król Strzelców – Patryk Kra-
jewski (JAKUBEK I PRZYJA-
CIELE)
Najlepszy Bramkarz – Woj-
ciech Bednarz (SPARTA WSZE-
MIRÓW)
Najstarszy Zawodnik – Zdzi-
sław Turczyn (SYBES STRU-
PINA)

Najmłodszy Zawodnik – Jakub 
Wolski (ORZEŁ PRUSICE 
JUNIORZY)
Bramkarz ligi – Mateusz 
Bednarz (BŁĘKITNI KASZYCE 
WIELKIE)
Najsolidniejszy obrońca – 
Piotr Jajko (BŁĘKITNI PAW-
ŁÓW TRZEBNICKI)
Piłkarz Młodego Pokolenia 

– Adrian Rabijak (SPARTA 
WSZEMIRÓW)
Piłkarz Fair Play – Kamil Ka-
nownik (DOLPASZ SKOKOWA)
Najczęściej asystujący zawod-
nik – Paweł Gryz (JAKUBEK I 
PRZYJACIELE)
Pozytywna twarz ligi – Tomasz 
Jędrkowiak (MINISTRANCI 
ŻMIGRÓD)

Systematyczny strzelec 
drużyny – Wiktor Wiktorowicz 
(ORKAN BORZĘCIN)
Zawodnik VII kolejki – Łukasz 
Włodarczyk (SAMORZĄDOW-
CY)

Liga Halowa w liczbach:
We wszystkich rozegranych 
meczach (a było ich aż 45!) pa-

dło 664 bramki, które strzelało 
91 zawodników.
Najwyższy wynik:
JAKUBEK I PRZYJACIELE – SY-
BES STRUPINA 24:0 (VI kolejka 
– 5 stycznia 2014r.)
Najniższy wynik:
JAKUBEK I PRZYJACIELE – 
MINISTRANCI ŻMIGRÓD 3:3 
(IX kolejka – 2 luty 2014r.)

Najwięcej strzelonych bramek 
przez jednego zawodnika:
13 – Patryk Krajewski w meczu 
JAKUBEK I PRZYJACIELE – SY-
BES STRUPINA (VI kolejka – 5 
stycznia 2014r.)

Pojedynek pomiędzy Samorządowcami, a Spartą Wszemirów 
w ostatniej kolejce Ligi Halowej

Ceremonia wręczenia nagród Ministranci Żmigród wywalczyli II miejsce w Lidze Halowej - na 
zdjęciu z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem

Najlepsza  drużyna  Ligi  Halowej  -  Jakubek  i  Przyjaciele  wraz  
z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem

Rozgrzewka  zespołów Jakubka  i Przyjaciół  oraz Ministrantów 
Żmigród przed wielkim finałem

Puchary  oraz  nagrody  zostały  ufundowane  przez  Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza

GOKiS
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Turniej Kibiców Śląska Wrocław
W sobotę 8 lutego 2014 roku na hali sportowej w Zespole Szkół w Prusicach odbył się II Turniej Kibiców Śląska Wrocław  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. W zawodach wzięło udział 8 zespołów, a cały turniej wygrała 
drużyna z naszej Gminy.

Podobnie jak w 2011 roku, 
tak i teraz kibice Śląska 
Wrocław z terenu naszej 
Gminy zwrócili się do Bur-
mistrza Igora Bandrowicza 
z prośbą o pomoc w orga-
nizacji Turnieju Kibiców 
Śląska Wrocław. Burmistrz 
– prywatnie również sym-
patyk wrocławskiej druży-
ny - przystał na tą prośbę. 
Co więcej zapowiedział że 

czynnie weźmie udział w 
samym turnieju. 
Do udziału w nim zapro-
szono 8 drużyn: FC Rogów 
Sobócki, Miedź Legnica, 
Fanatycy z Gaju, FC Oława, 
Chojniczanka Chojnice, 
Silesia oraz dwie drużyny 
FC Skokowa. Zostały one 
podzielone na dwie grupy, 
w których grały systemem 
każdy z każdym. Następnie 
rozegrano półfinały oraz 
finał. 

Już od pierwszego meczu 
słychać było głośny doping. 
Przecież zarówno na trybu-
nach, jak
i po boisku biegali kibi-
ce! Mecze toczyły się w 
walecznej, aczkolwiek 
uczciwej atmosferze.

Kilka zaciętych pojedyn-
ków spowodowało szybsze 
bicie serca u tych, którzy 
je oglądali. Mecze toczyły 
się w walecznej aczkolwiek 

uczciwej atmosferze. Kilka 
zaciętych pojedynków 
przysporzyło o szybsze 
bicie serca oglądających 
owe pojedynki. 
- Takie turnieje pozwalają 
na integrację kibiców. 
Dzięki nim możemy spo-
tkać się podczas trwającej 
przerwy zimowej w roz-
grywkach ligowych Śląska. 
Wynik sportowy jest na 
drugim miejscu, najważ-
niejsza jest dobra wspólna 

zabawa – powiedział Rafał 
Dzik główny organizator ze 
strony kibiców.
Po trwających blisko 6 
godzin meczach wyłonio-
no zwycięzców turnieju. 
Została nim drużyna 
FC Skokowa II, która w 
finale pokonała drużynę z 
Rogowa Sobódzkiego 2:0. 
Zwycięzcy grali w składzie: 
Igor Bandrowicz, Grzegorz 
Tarnowski, Andrzej Prysz-
mont, Marcin Chrobot, 

Piotr Maślankowski, Jakub 
Kramarz, Kamil Leśniak i 
Marcin Gogół.
Na zakończenie każda dru-
żyna odebrała pamiątkowe 
puchary oraz nagrody z rąk 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Prusice Igora Bandrowicza 
oraz Rafała Dzika. 
Poniżej prezentujemy 
wyniki poszczególnych 
meczy:

Grupa A

ROGÓW SOBÓCKI MIEDŹ LEGNICA FC SKOKOWA I CHOJNICZANKA SUMA

ROGÓW SOBÓCKI X 1:0 6:1 3:2 9 pkt. 10:3

MIEDŹ LEGNICA 0:1 X 8:0 0:1 3 pkt.   8:2

FC SKOKOWA I 1:6 0:8 X 2:3 0 pkt. 3:17

CHOJNICZANKA
CHOJNICE

2:3 1:0 3:2 X 6 pkt.   6:5

Grupa B

FANATYCY Z GAJU FC OŁAWA SILESIA FC SKOKOWA II SUMA

FANATYCY Z GAJU X 0:3 3:3 1:2 1 pkt.   4:8

FC OŁAWA 3:0 X 4:2 1:4 6 pkt.   8:6

SILESIA 3:3 2:4 X 2:3 1 pkt. 7:10

FC SKOKOWA II 2:1 4:1 3:2 X 9 pkt.   9:4

TABELA GRUPY A :
1. FC ROGÓW SOBÓCKI
2. FC CHOJNICZANKA 

CHOJNICE 

3. FC MIEDŹ LEGNICA
4. FC SKOKOWA

TABELA GRUPY B :
1. FC SKOKOWA II
2. FC OŁAWA
3. SILESIA WROCŁAW 

4. FANATYCY Z GAJU

PÓŁFINAŁ A1 – B2 FC ROGÓW SOBÓCKI – FC OŁAWA 1:0
PÓŁFINAŁ A2 – B1 FC CHOJNICZANKA CHOJNICE – FC SKOKOWA II 0:1

MECZ O 3 MIEJSCE FC OŁAWA – FC CHOJNICZANKA CHOJNICE 8:2
FINAŁ FC ROGÓW SOBÓCKI – FC SKOKOWA II 0:2

Marcin Gogół odbiera gratulacje i puchar za zwycięstwo w tur-
nieju

Mecze na turnieju były zacięte aczkolwiek w duchu sportowej 
walki

Przedstawiciele kibiców Śląska Wrocław z naszej gminy

Kamil Leśniak
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Kącik kulinarny  
z cyklu „Urzędnik też człowiek jeść musi”
Mamy dla Was moi mili Czytelnicy niespodziankę, dzisiejszy przepis zdradził nam Pan Bartosz Kurzepa Informatyk  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach. 

50 lat wspólnego życia Państwa Lizaków
Państwo Krystyna i Mikołaj Lizak z Górowej w środę 18 grudnia 2013 roku świętowali swoje Złote Gody w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Prusicach. Ten dzień był podwójnym Świętem, gdyż Pan Mikołaj obchodził wtedy też 83 urodziny. 

50 lat pożycia małżeńskie-
go Jubilatom minęło 21 
września 2013 roku, gdyż 
Państwo Lizak swój zwią-
zek małżeński zawarli 21 
września 1963 roku. Nato-

miast ten uroczysty dzień 
50-lecia świętowali w środę 
18 grudnia 2013 roku w Sali 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Prusicach. 
Uroczystości Jubilatów 
przewodniczył Burmistrz 

Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, a poprowa-
dziła go Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Pru-
sicach Alicja Woźniak. W 
uroczystości wzięła udział 
również rodzina. W tym 
miejscu warto podkreślić, 

że Państwo Lizak mają 3 
dzieci i 9 wnuków
Na koniec uroczystości 
wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali Sto lat Panu 
Mikołajowi, który obcho-
dził swoje 83 urodziny, 
gdyż urodził się 18 grudnia 

1930 roku. Burmistrz Igor 
Bandrowicz złożył naj-
serdeczniejsze życzenia 
urodzinowe Jubilatowi. 

Z okazji tego wyjątkowego 
Jubileuszu jakim jest 50 
lat wspólnego życia My 

także życzymy Drogim 
Jubilatom, aby dalej szli 
przez życie, trzymając się 
mocno za ręce, zawsze 
uśmiechnięci, zawsze ra-
zem, zawsze pewni swoich 
uczuć.

Order 50 –  lecia pożycia małżeńskiego Pani Krystynie  i Panu Mikołajowi przypinał Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Państwo Krystyna i Mikołaj Lizak swoje 50 lat pożycia małżeńskiego świętowali wspólnie z ro-
dziną

Ciasteczka Pieguski w wykonaniu Pana Bartosza Kurzepy

Dorota Leń

PEGUSKI

SKŁADNIKI: 
2 szklanki maki pszennej
czubata łyżeczka proszku do pieczenia
1 kostka masła
cukier waniliowy
3/4 szklanki cukru pudru
1 jajko
tabliczka mlecznej czekolady pokrojona w kostkę
orzechy, rodzynki

PRZYGOTOWANIE:
Ucieramy mikserem masło z cukrem pudrem i cu-
krem waniliowym na puszysta masę. Wbijamy jajko 
i chwilę miksujemy. Na koniec dodajemy mąkę, mie-
szamy łyżką i wsypujemy dodatki. Następnie formu-
jemy w rękach kulki wielkości orzecha włoskiego, 
spłaszczamy je i wykładamy na blaszkę wyłożoną 
papierem do pieczenia, pamiętając o tym aby robić 
odstępy między ciasteczkami. 
Ciasteczka pieczemy ok. 15 min w temperaturze 180 
stopni C. 
 

SMACZNEGO ;-)
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DROGI DLA NATURY w Prusicach
Gmina Prusice przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury”, zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską 
Fundację EkoRozwoju. Uczestnictwo w nim stanowi kolejny element działań gminy na rzecz ochrony środowiska i budowa-
nia świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Nadrzędnym celem programu „Drogi dla Natury” jest zapobieganie 
zaniku zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, szczególnie wielo-
letnich nasadzeń drzew owocowych, lip i dębów, które są dominu-
jącym elementem dolnośląskiego krajobrazu. Podstawą działania 
programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych 
z administracją publiczną – samorządami i zarządami dróg. Działa-
nia prowadzone są dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach 
programu LIFE+ oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Realizacja cyklu działań składających się na lokalną kampanię bę-
dzie w każdej gminie trwała rok. 

Założenia projektu realizowane w Gminie Prusice to:

• opracowanie wzorcowego lokalnego programu kształto-
wania zadrzewień, który pozwoli na wypracowanie modelowych 
działań na terenie gminy, przyczyniających się do odtworzenia 
zadrzewień przydrożnych;
• przeprowadzenie nasadzeń alei - łącznie przewiduje się posa-
dzenie 70 drzew;
• działania edukacyjne i promocyjne, w tym ciekawe zajęcia 
z uczniami;
• szkolenia dla samorządowców oraz miłośników przyrody 
z zakresu zasad dotyczących tworzenia, utrzymania i diagnozowa-
nia stanu oraz wartości przyrodniczej alei, a także pielęgnacji drzew 
oraz postępowań administracyjnych w przypadku gatunków cen-
nych przyrodniczo; 
• kształtowanie przyjaznych postaw społecznych oraz aktywi-
zowanie mieszkańców do tworzenia nowych zadrzewień.

Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat znaczenia 
i funkcji siedlisk zielonej infrastruktury, usprawnienie umiejętności 
planowania i utrzymywania drzewostanów spowoduje zatrzymanie 
trendu zanikania zadrzewień, a tym samym zapobiegnie zanikowi 
bioróżnorodności na obszarach wiejskich. 

Rola zadrzewień:

• ochrona i odtwarzanie zadrzewień pomaga powstrzymać 
utratę bioróżnorodności;
• zadrzewienia liniowe jako korytarze ekologiczne zwiększają 
spójność ekosystemów, zmniejszają fragmentację siedlisk i współ-
tworzą zieloną infrastrukturę;
• sadzenie drzew dla korzyści środowiskowych (gospodarka 
wodna, ochrona gleby, ochrona przed hałasem), zapobiega także 
zmianom klimatycznym; 
• poprzez ochronę zadrzewień liniowych chronimy tradycyjny 

europejski krajobraz;
• liczne, chronione prawem unijnym gatunki, są ściśle związa-
ne z alejami i utracenie zadrzewień spowoduje spadek liczebności 
ich populacji.

Gmina Prusice jest niezwykle bogata w aleje starych drzew, często 
posiadających rangę pomników przyrody (w gminie jest ich, aż po-
nad 80). Mamy nadzieję, że program pozwoli poprawić ich stan, ale 
będzie również doskonałą okazją do wyeksponowania ich walorów, 
nie tylko w gminie, ale i całym regionie. Wszystkich mieszkańców 
zapraszamy do współpracy.

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witry-

nie www.aleje.org.pl

Róża Popielarz
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Więcej pieniędzy przeznaczamy na działania  
organizacji pozarządowych
Stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Prusice z roku na rok składają coraz większą ilość wniosków na dotacje 
na zadania publiczne. W tym roku na zadania z zakresu sportu przyznano 124 tys. zł, na te z zakresu profilaktyki 10 tys. zł,  
z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji 66 tys. zł, zaś z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 5 tys. zł oraz 
w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego 16,2 tys. zł.

124 tys. zł na SPORT

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji wniosko-
wanej (zł) 

Wysokość dotacji przyzna-
nej (zł) 

1.
Ludowy Klub Sportowy 

„DOLPASZ” Skokowa

Organizacja zajęć i imprez dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy

36.000 36.000

2.
Miejski Klub Sportowy „Orzeł” 

Prusice

Piłka nożna to nasza pasja – 
organizacja zajęć dla dzieci 
i młodzieży 

32.000 32.000

3. Klub Piłkarski „SYBES” Strupina
Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Prusice w 2014 roku

10.000 10.000

4.
Klub Piłkarski „Błękitni” 

Pawłów Trzebnicki
Piłka nożna naszą pasją i spo-
sobem na zdrowy styl życia

12.300 10.000

5.
Uczniowski Klub Sportowy 

SPARTA Wszemirów
Piłka nożna- popularyzacja 
sportu i aktywności

20.000 12.000

6.
UKlub Sportowy „Błękitni” 

Kaszyce Wielkie

Prowadzenie rozgrywek 
piłkarskich we wsi Kaszyce 
Wielkie

15.000 10.000

7.
Uczniowski Klub Sportowy 

„Orzeł” Prusice
Tenis stołowy- sposób na ak-
tywność sportową młodzieży

10.000 8.000

8.
Stowarzyszenie BIKE FAMILY 

TEAM
Droga ku Pucharom – Prusice 
na rowerowej mapie Polski

10.000 5.000

9. OLDBOYS Skokowa
Aktywność młodzieży oraz 
osób starszych

6.800 1.000

Razem 152.100 124.000

10 tys. zł na zadania z zakresu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2014

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków 
publicznych (zł)

1.
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie
Raszów 15A 
55-100 Trzebnica

„Czego Jaś nie nauczył, Jan nie bę-
dzie umiał” Różnorodne formy edukacji 
wspieraniem profilaktyki uzależnień.

10 000 zł

66 tys. zł. na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury, 
ochrony dóbr kultury i tradycji

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania
Wysokość dota-
cji wnioskowa-

nej (zł) 

Wysokość dota-
cji przyznanej 

(zł) (propozycje 
komisji) 

1.
Stowarzyszenie 

Skokowiak
Majówka w Skokowej 2014 16.000 10.000

2. Uniwersytet III Wieku - Prusice Edukacja i aktywizacja kulturalna osób starszych 9.600 6.000

3.
Stowarzyszenie

„Razem dla Górowy”
Biesiada Dożynkowa w Górowej 2.380 2.000

4.
Pozytywnie Nakręceni z Wsze-

mirowa
Biesiada truskawkowa we Wszemirowie 3.000 2.500

5.
Stowarzyszenie 17 stawów 

Świerzów
Sposób na rybę na wesoło 4.450 4.000

6.
Stowarzyszenie

„AKTYWNI”
w Pawłowie Trzebnickim

Wspólnie działamy na rzecz rozwoju 4.950 3.600

7.
Stowarzyszenie 

„Młodzież z Budzicza”

Budowanie tożsamości lokalnej promocja projektu 
produktu lokalnego – „Sernik z Budzicza”– Biesiada 
wiejska V edycja

4.600 3.600

8. Stowarzyszenie KROCZYNKA
IV Zlot Czarownic – czyli czary –mary w Krościnie 
Małej

4.930 3.800

9. Stowarzyszenie VOX DOMINI
Przyjdź posłuchaj, zostań i zaśpiewaj z nami – 
warsztaty chóralno-wokalne

14.400 10.000

10.
Stowarzyszenie Bike Family Team 

- Prusice
Aktywnie poznajemy dziedzictwo kulturowe Gminy 
Prusice 

3.700 2.000

11.
ZHP Chorągiew Dolnośląska –
Hufiec Powiatu Trzebnickiego

„Młodzież śpiewa” 3.320 2.000

12. Stow. Prusiczanin 
Promowanie aktywnej turystyki poprzez Wyprawy 
Odkrywców w Mieście Trzech Wież

7.700 4.500

13. Fundacja Nasza Wieś – Ligota Str. Teatr – moja wrażliwość 14.000 0

14. Fundacja Nasza Wieś – Ligota Str. Film – się kręci 4.400 0

15. Fundacja Nasza Wieś – Ligota Str.
Spotkanie ze sztuką – Klaunolandia – nowoczesne 
techniki rozwoju umysłu 

12.800 10.000

16. Fundacja Nasza Wieś – Ligota Str. Rozumiem i tworzę teatr 4.400 0

17. Fundacja Raban – Oborniki Śl.
Manufaktura Dobrych Pomysłów Warsztaty ręko-
dzieła artystycznego w Prusicach

3.970 0

18.
Koło Trzebnica Polski Zw. Niewód. 

Okręgu Dolośląskiego
Integracja osób niewidomych i słabowidzących 3.115 2.000

Razem 121.715 66.000

5 tys. zł. na zadania publiczne z zakresu nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł) 

Wysokość dota-
cji przyznanej 
(zł) 

1. Uniwersytet III Wieku Prusice Aktywizacja intelektualna osób w wieku emerytalnym 2.050 0
2. BIKE FAMILY TEAM -Prusice Rowerem bezpieczniej 1.000 600
3. Stow. Kroczynka Poznaj historię Dolnego Śląska 4.400 4.400
4. Stow. „Młodzież z Budzicza” Edukacja historyczna młodzieży i osób starszych 2.800 0

Razem 10.250 5.000

16,2 tys. zł. na zadania publiczne w zakresie ekologii, ochrony środowi-
ska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł) 

Wysokość 
dotacji przy-

znanej (zł) 
(propozycje 

Komisji) 

1. Stow. Uniwersytet III Wieku
Zwiększenie świadomości z zakresu ochrony środowiska 

wśród społeczności emerytalnej na terenie Gminy Prusice
3.400 2.000

2.
Stow. Aktywni w Pawłowie 

Trzebnickim
Pawłów Trzebnicki – wieś czysta i estetyczna 1.950 0

3. Stow. „Młodzież z Budzicza” Aktywność proekologiczna mieszkańców wsi 3.025 1.800

4. Stow. Prusiczanin 
Ekologiczny konkurs na najpiękniejszą zagrodę w Gminie 

Prusice
1.950 1.500

5. Stow. „Razem dla Górowy” Przyroda strażnikiem historii 1.440 1.000

6. Stow. „Kroczynka” Zielone płuca Krościny Małej 8.000 8.000

7.
Fundacja Nasza Wieś – 

Ligota Str.
Śmieci są fajne i ciekawe 4.400 1.500

8. Stow. BIKE FAMILY TEAM Proekologiczny piknik rowerowy 1.000 400

Razem 25.165 16.200

– Część  działalności  kultural-
nej,  którą  prowadzimy na  te-
renie gminy staramy się prze-
rzucać  na  stowarzyszenia, 
ponieważ wiemy, że one zrobią 
to dobrze. W przedsięwzięcia, 
które przygotują włożą serce i 

znacznie większą pracę niż my 
moglibyśmy  wykonać  swoimi 
zasobem. Dlatego wspieramy 
organizatorów  finansowo. 
Dzięki  temu  podnosimy  ran-
gę  imprez  -    są  atrakcyjniej-
sze. Wiele  z  nich  to  imprezy 

cykliczne,  które  świetnie  się 
przyjęły. Niektóre przyciągają 
ludzi  spoza gminy, a nawet  z 
całego  kraju - argumentował 
dotowanie stowarzyszeń Igor 
Bandrowicz, burmistrz miasta 
i gminy Prusice.
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Pielęgnuj swoją małą ojczyznę z „Odnową Wsi 
Dolnośląskiej”
Stowarzyszenia z terenu Gminy Prusice co roku chętnie składają wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

Celem konkursu jest wsparcie 
społeczności lokalnych, działa-
jących w „Odnowie Wsi Dolno-
śląskiej, w realizacji projektów 
mających na celu poprawę funk-
cjonowania grupy odnowy wsi, 
pobudzenie aktywności miesz-
kańców do wspólnej pracy na 
rzecz swojej miejscowości oraz 
rozwój tożsamości wiejskiej, 
zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego i specyfikacji obszarów 
wiejskich.

O dofinansowanie mogą ubie-
gać się organizacje pozarządowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz podmioty wymienione 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie. 

Projekt może być realizowany 
wyłącznie na obszarze miejsco-
wości (sołectwa) formalnie zgło-
szonej i uczestniczącej w „Od-
nowie Wsi Dolnośląskiej” Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Z terenu Gminy Prusice w 2013 
roku Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego przyznał dofinanso-
wanie trzem organizacjom tj.,:
- Stowarzyszenie „PRUSICZA-
NIN”- Propagowanie Idei Od-
nowy Wsi poprzez stworzenie 
strony internetowej, zakup ar-
tykułów promocyjnych oraz or-
ganizacji imprezy w sołectwie 
Borówek”- przyznana kwota do-
finansowania 4966, 00zł (wartość 
projektu 6 466,00zł);
 - Stowarzyszenie „ATUTEM-JED-
NOŚĆ”- Promocja Idei Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej w Sołectwie 
Raszowice. Otrzymana kwota 
dofinansowania 5 000,00zł, cał-
kowity koszt zadania 6 325,00zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych „RAZEM DLA GÓRO-
WY” – Promowanie uczestnictwa 
Sołectwa Górowo w Programie 
Dolnośląskiej Odnowy Wsi po-

przez zamieszczenie tablic infor-
macyjnych i organizację biesiady 
wiejskiej oraz zakup materiałów 
promocyjnych – przyznana kwo-
ta dofinansowania 5 000,00 zł, 
całkowita wartość projektu 6 
180,00zł.
Łączna wartość otrzymanego 
dofinansowania to 14 966 zł.

Efekty zrealizowanych przed-
sięwzięć

W ramach otrzymanego dofinan-
sowania Stowarzyszenie „PRU-
SICZANIN” zrealizowało projekt 
w zakresie: wydania materia-
łów promocyjnych – zakupiono 
40szt. kubków i 300szt. pocztó-
wek z krajobrazami wsi Borówek 
oraz logotypami Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej; zorganizowano 
piknik „Dzień pieczonego ziem-
niaka wraz z oprawą muzyczną”, 
a także założono serwis interne-
towy wsi Borówek, gdzie można 
pozyskać informację na temat 
sołectwa, adres strony www.bo-
rowek.pl. 

Stowarzyszenie „ATUTEM-JED-
NOŚĆ” w ramach otrzymanego 
dofinansowania zakupiło 2 ga-
bloty oraz 2 tablice informacyjne 
które zostały umieszczone w so-
łectwie Raszowice oraz wykona-
no 35szt. kubków z walorami so-
łectwa oraz logotypami Odnowy 
Wsi. Podczas realizacji zadania 
zrealizowano cel: Pobudzenie 
mieszkańców do działań na rzecz 
sołectwa Raszowice poprzez 
wspólna integrację i włączenie 
się w poprawę wizerunku sołec-
twa. 

Wśród 130 projektów zatwier-
dzonych do dofinansowania zna-
lazł się również projekt Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Społecznych 
„Razem dla Górowy”, którego za-
łożeniami było: pobudzenie ak-
tywności grupy odnowy wsi, po-
prawa estetyki przestrzeni miej-
scowości oraz propagowanie idei 
i uczestnictwa sołectwa Górowo 
w programie. Organizacja bie-
siady Dożynkowej wraz z oprawą 
muzyczną została pokryta z środ-

ków finansowych Województwa 
Dolnośląskiego. Dofinansowanie 
umożliwiło wykonanie 200szt. 
motyli, które posłużą jako nośniki 
informacji. Działanie jakie zosta-
ło zrealizowane w ramach zada-
nia publicznego to opracowanie 
szaty graficznej 3 Witaczy oraz 4 
tablic informacyjnych, które zo-
stały umiejscowione w Górowej.

Złóż wniosek i promuj swoją 
Miejscowość

Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego ogłosił otwarły konkurs na 
realizacje zadania publicznego 
Województwa Dolnośląskiego 
z zakresu działalności wspoma-
gającej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych. Wnioski 
można składać do 4 kwietnia 
2014 roku. 
Dotacja w ramach Odnowy Wsi 
można otrzymać na realizacje 
projektów w zakresie:
a) wykonania tablic informacyj-
nych tzw. „witacz”;
b) wydania materiałów promo-
cyjnych ( pocztówek, plakatów, 
roll-upów, kalendarzy, ulotek, 
publikacji, tablic, gablot, pendri-
ve’ ów, namiotów promocyjnych, 
i innych art.);
c) organizacji imprez promują-
cych inicjatywę Odnowy Wsi;
d) założenia i prowadzenia serwi-
su internetowego.

Na realizację zadań publicznych 
Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego przeznaczył środki finan-
sowe w wysokości 600 000,00zł. 
Minimalna wartość projektu to 
3 tys. zł, a maksymalna to 5 tys. 
zł. Wnioski należy sporządzić na 
formularzu znajdującym się na 
stornie Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego 
w zakładce „Rozwój Obszarów 
Wiejskich”.

W razie jakichkolwiek pytań 
oraz uzyskania pomocy przy 
napisaniu wniosku można 
kontaktować się z Magdaleną 
Seredyńską , e-mail m.seredyn-
ska@prusice.pl, tel. 71 312 62 
24 wew. 88

Magdalena Seredyńska

Pocztówki i kubki sołectwa Borówek

Tablice z opisem miejscowość w sołectwie Raszowice

Witacz w Górowej już stoi
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Gmina Prusice testuje 
model MKUS
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach od listopada 2013 roku 
uczestniczy wspólnie z 16 gminami i 1 powiatem z całej Pol-
ski, które testują Model Kontraktowania Usług Społecznych 
(MKUS) w projekcie PI „Od partnerstwa do kooperacji” – Zle-
canie zadań organizacjom.

Centrum Inicjatyw Obywa-
telskich wraz z Partnerami 
– Uniwersytetem Warszaw-
skim oraz Gminą Miasto Ust-
ka, realizuje projekt innowa-
cyjny testujący 
PI „Od partnerstwa do ko-
operacji”. 

Celem projektu jest wypra-
cowanie nowego modelu 
zlecania realizacji zadań 
publicznych przez samo-
rządy organizacjom poza-
rządowym. Ze względu na 
swoją uniwersalność jest to 
jedyny w Polsce komplekso-
wy model, który jest na tyle 
wszechstronny, że może być 
stosowany zarówno w ma-
łych gminach wiejskich jak 
i w dużych aglomeracjach. 

Od listopada 2013 roku Gmi-
na Prusice przystąpiła do 
programu i wspólnie z 16 
gminami, 1 powiatem z całej 
Polski testuje Model Kon-
traktowania Usług Społecz-

nych. W ramach projektu 
Gmina otrzymała doradztwo 
w formie przydzielonego in-
dywidualnego doradcy San-
dry Tomaszewskiej, która 
wspiera proces wdrażania 
modelu. 

Przed pracownikami urzędu 
zaangażowanymi w realiza-
cję projektu jest jeszcze wie-
le pracy m.in.: przeprowa-
dzenie ekspertyzy - Gmina 
będzie miała możliwość sko-
rzystania z 5 finansowanych 
przez CIO: takich jak badania 
efektywności ekonomicznej 
i społecznej zmiany formy 
realizacji zadania, konsulta-
cje społeczne, opracowanie 
dokumentów regulujących, 
opracowanie standardów 
realizacji zadań, przepro-
wadzenie ewaluacji procesu 
zlecania zadań, realizowane-
go w zmienionej formie. 

Odbyły się już dwudniowe 
szkolenia dla osób z urzędu 
w celu wdrażania modelu 
oraz dla przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych. 

Odbywać się będą spotkania 
grup roboczych w celu wy-
miany doświadczeń z innymi 
gminami testującymi. 

Przedstawiciele gminy i or-
ganizacji pozarządowych 
wezmą udział w konferen-
cjach regionalnych - konfe-
rencjach upowszechniają-
cych wyniki testowania. 

W ramach projektu odbędą 
się również wizyty studyjne 
w celu poznania dobrych 
praktyk. 

Pierwszym z zadań jakie 
Gmina Prusice chce zlecić 
działającym na jej terenie 
organizacjom pozarządo-
wym jest utworzenie Biura 
Informacji Turystycznej oraz 
Centrum Wsparcia Organi-
zacji Pozarządowych. Doce-
lowo planowane jest rów-
nież, że organizacja, która 
wygra konkurs podejmie się 
prowadzenia kawiarenki aby 
uatrakcyjnić funkcjonowanie 
tego miejsca.

Podczas  listopadowego spotkania pracownicy 
JST  i  przedstawiciele  NGO  na  czele  z  Burmi-
strzem Igorem Bandrowiczem poznawali tajni-
ki Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Pracownicy JST Gminy Prusice i Gminy Czerni-
ca w styczniu wspólnie szkoliły się ze zlecania 
zadań publicznych

Monika Stankiewicz

Dorota Leń

Sukces Gminy Prusice  
w PROWie
Na konferencji podsumowującej Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotyczącej nowych założeń 
PROW 2014 – 2020, która odbyła się na początku grudnia 2013 
roku w Hotelu Wrocław, mocno zaznaczyła swoją obecność 
Gmina Prusice. Stało się to za sprawą II miejsca dla Gminy 
Prusice w konkursie Przyjazna Wieś oraz nagród i wyróżnień 
zarówno dla uczniów, jak i szkół w konkursie plastycznym pod 
tytułem: „RYSUJĘ PROW 2007-2013”-II EDYCJA. 

Gmina Prusice zrealizowa-
ła i realizuje wiele projektów 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w działaniach tj. „Małe Projekty” 
oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”. W 
ramach realizowanych opera-
cji znajdują się m.in.: remonty 
i budowy świetlic wiejskich wraz 
z zagospodarowaniem terenu, 
remonty dachów i elewacji ko-
ściołów, budowa placów zabaw, 
wyposażenia świetlic oraz zakup 
strojów ludowych i góralskich 
oraz sprzętu dla zespołów ludo-
wych. Realizowane inwestycje 
i projekty to także możliwość 
startowania w konkursach po 
realizacji projektu, w konkursach 
plastycznych czy fotograficz-
nych, z czego zarówno Gmina, 
jak i szkoły – głównie Zespół 
Szkół w Prusicach – korzystają. 

Gmina Prusice nagrodzona 
w konkursie Przyjazna Wieś!
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pru-
sice Igor Bandrowicz wspólnie 
z Zastępcą Burmistrza Kazimie-
rą Rusin w poniedziałek 2 grud-

nia 2013 roku odebrali dyplom 
oraz nagrodę finansową w for-
mie czeku na kwotę 5 tys. zł. dla 
Gminy Prusice. Przyznano ją za 
zajęcie II miejsca za projekt: „Bu-
dowa świetlicy we wsi Brzeźno 
wraz z zapleczem i zagospoda-
rowaniem terenu wokół budyn-
ku” w kategorii Infrastruktura 
społeczna w ramach etapu re-
gionalnego konkursu „Przyjazna 
wieś” na najlepszy projekt w za-
kresie infrastruktury zrealizowa-
ny na terenach wiejskich przy 
wsparciu środków unijnych. 

Prusiczanie nagrodzeni w kon-
kursie plastycznym PROWu

W październiku uczniowie Ze-
społu Szkół w Prusicach pod 
kierunkiem nauczycielki plastyki 
Lucyny Zalewskiej, wzięli udział 
w wojewódzkim konkursie pla-
stycznym „Rysuję PROW 2007-
2013” - II edycja. W poniedziałek 
2 grudnia 2013 roku odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
dla laureatów tego konkursu. 
Wśród nich znaleźli się ucznio-
wie Zespołu Szkół w Prusicach: 
w kategorii szkół podstawowych 
III miejsce zajął Jakub Żupiński 
- klasa V, zaś w kategorii gimna-

zjum: I miejsce – Dominika Jan-
kowska - klasa I oraz wyróżnie-
nie Alicja Jełłaczyc z klasy I. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Pru-
sicach Dorota Borowiecka 
odebrała także nagrodę za III 
miejsce dla Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza 
w Prusicach oraz nagrodę za I 
miejsce dla Publicznego Gimna-
zjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Prusicach.
Uczniowie i szkoły otrzymali 
atrakcyjne nagrody m.in.: tablet, 
cyfrowy aparat fot., smartfon, 
mp4 oraz upominki.

Akcent fotograficzny w PROWie

Warto podkreślić, że Gmina 
Prusice odniosła sukcesy nie 
tylko w konkursie plastycznym, 
ale również w konkursie foto-
graficznym, a dokładniej w IV 
edycji konkursu fotograficznego 
„Europa inwestująca w obszary 
wiejskie w obiektywie”. Wyróż-
nienie w nim otrzymała Karo-
lina Wójcik za zdjęcie projektu: 
„Remont dachów kościoła pa-
rafialnego pw. Świętego Jakuba 
Apostoła w Prusicach”. Autorka 
otrzymała nagrodę finansową. 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Zastępcą Burmistrza Kazimierą Rusin odebrali  
z rąk członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierza Chlebosza nagrodę dla Gminy Prusice
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BORÓW

Pierwsze odnalezione ślady osady 

ludzkiej na terenie dzisiejszego 

Borowa pochodzą z neolitu 

(4200-1700 r. p.n.e , końcowy 

okres epoki kamienia charakte-

ryzujący się rozwojem rolnictwa, 

hodowli i osiadłego trybu życia). 

Miejscowość leży około 7 km na 

zachód od Prusic i choć jest tu nie-

wiele domów to w wyniku przyłą-

czenia dawnej kolonii Krąpy wieś 

jest rozległa. 

Nazwa wsi Grunbach sive Borow 

pojawiła się w dokumentach bi-

skupstwa wrocławskiego w 1203r. 

Dowodzi ona, że już wówczas 

mogli ją zamieszkiwać niemiec-

cy osadnicy. Jest to typowa na-

zwa topograficzna, określająca 

miejsce w danym terenie, jednak 

przez wieki była ona różnie zapi-

sywana: Krompach (1376), Krum-

pach(1743), Crumbach(1755), 

Krummbach(1845). 

Po roku 1945 powrócono do części 

pierwotnej nazwy. Polska nazwa 

Borów określa las sosnowy, zaro-

śla, natomiast niemiecka nazwa 

może nawiązywać do określenia 

cieku wodnego „ Krępa”, „Krępi-

ca”, chociaż bardzo prawdopo-

dobne jest, że wywodzi się od słów 

„Zielony potok” niem. „Grun-

bach”.

Pierwszym znanym z nazwiska 

właścicielem wsi był Lanka (zosta-

ło to odnotowane w dokumentach 

w 1203r.), a ostatnim od 1936r. do 

1945r. Eberhard Baron von Wa-

genhoff.

Około 1300r. w księdze uposażeń 

biskupstwa wrocławskiego po-

jawiła się informacja, że posiada 

ono we wsi Grunbach sive Borow 

40 łanów ziemi (Łan- miara ziemi 

zapożyczona od kolonistów na 

prawie niemieckim, około 18 ha).

W 1703r. we wsi odnotowano 

istnienie szkoły ewangelickiej, 

w której nauczał Hans Schaf. Do 

1790r. nauczyciele tej szkoły pro-

wadzili lekcje w popołudniowej 

szkole w sąsiednim Brzeźnie, a od 

1829r. również w Chodlewku . W 

1796r. wybudowano nową szko-

łę, która dotrwała do lipca 1912 r. 

14 lipca 1912r. oddano do użytku 

nowo wybudowaną, która stoi do 

dzisiaj. Od początku (1703r.) jej 

istnienia znane są nazwiska (37) 

wszystkich nauczycieli. Ostatnim 

w latach 1930-1945 był Karl Wier-

telok. W 1946r. została ponownie 

otwarta i była czynna do 1972r. 

Ostatnią nauczycielką była Pani 

Kowalewska. Obecnie w tym bu-

dynku mieści się świetlica wiejska 

i mieszkanie. 

W 1765r. wartość majątku szaco-

wano na 11.040 Rtl (Reich talar) 

w porównaniu z innymi majątka-

mi w okolicy była to dość zasobna 

wieś . Według spisu z 1783r. Bo-

rów liczył 149 mieszkańców i 410 

ha ziemi pana (liczne wg korców 

wysianego zboża). Spis z 1830r. 

podaje liczbę domów: 37, a miesz-

kało w nich 203 osoby. Działała 

gorzelnia z browarem. Pańscy 

robotnicy otrzymywali część wy-

płaty w alkoholu i piwie. W 1845r. 

liczba domów zmniejszyła się do 

35, ale liczba mieszkańców zwięk-

szyła się do 251, w tym było tylko 

43 katolików. We wsi znajdowała 

się również szkoła ewangelicka, 

wiatrak, dwa młyny wodne oraz 

gorzelnia z browarem. W 1895r. 

gmina wiejska uprawiała 77 ha 

pól, w 40 domach zamieszkiwało 

194 osoby, w tym 18 katolików. 

Właściciel ziemski uprawiał 42 ha 

pól i zatrudniał 78 osób. W 1895r. 

obszar pól uprawnych gminy wiej-

skiej i pańskiej nie zmienił się, ale 

wyraźnie zmniejszyła się liczba 

mieszkańców do 130 osób oraz 

domów do 34.

Po 1867r. na terenach obecnego 

Dolnego Śląska następuje wy-

raźny spadek ludności wiejskiej. 

Powodem tego była emigracja 

zarobkowa mieszkańców wsi do 

większych ośrodków przemysło-

wych w okolicy, jak i na zachodzie 

Europy. 

 

 Od drugiej połowy XVI w. syste-

matycznie wzrasta liczba zwolen-

ników nauki Lutra, aby w końcu 

XIX w. osiągnąć ponad 80 proc. 

ogółu. Ewangelicy uczęszczali do 

kościoła w Strupinie, katolicy do 

Bagna, a Żydzi do synagogi w Pru-

sicach.

W latach dwudziestych XX w. 

w Borowie postawiono pomnik ku 

czci mieszkańców poległych w la-

tach 1914-1918. Po 1945r. rozebra-

no go, a na jego miejscu wzniesio-

na została murowana kapliczka 

z wizerunkiem Najświętszej Marii 

Panny. W 1948r. rząd PRL nakazał 

zacieranie wszelkich niemieckich 

napisów oraz innych śladów niem-

czyzny. W okresie między wojen-

nym (1918-1945) przy stawach 

istniało sześć młynów wodnych: 

Damm, Feld, Brueck, Schaefer, 

Stass i Kratsch Mithle.

Jednymi z pierwszych, którzy 

przybyli po wojnie do Borowa byli 

Błażej Błądek i Stanisław Mikołaj-

czyk. Długoletnim sołtysem wsi 

był Piotr Muszczak. PGR istniał 

we wsi do początków lat 90 XX w. 

i należał wraz z Brzeźnem do kom-

binatu PGR Oborniki Śląskie.

Osada folwarczna z połowy XVII 

w., założona na wzniesieniu po-

śród stawów, przetrwała powo-

jenne czasy fragmentarycznie. 

Siedziba pańska na północno-za-

chodnim krańcu wsi niestety nie 

dotrwała do naszych czasów. Za-

chował się jedynie w stanie zdzi-

czałym park poddworski założony 

w XIX w. ze 150-300-letnimi dęba-

mi i lipami. Godne obejrzenia są 

również: budynek dawnej szkoły, 

sklepu i restauracji (w części znisz-

czony) oraz domy nr 11 i 12.

Ostatnimi czasy przybyło kilka 

nowych domów, wiele wyremon-

towano oraz powstaje wiadukt 

kolejowy. Na remont natomiast 

czeka droga prowadząca przez 

wieś. Wsi sołtysuje Pani Mirosława 

Szymczyszyn. Ilość mieszkańców 

w chwili obecnej wynosi 100 osób.

BORÓWEK
Na temat dzisiejszego Borówka 

brak jest informacji historycznych. 

Wieś wybudowana prawdopodob-

nie po 1905 roku jako zagrody dla 

pracowników obsługi kolei. Od po-

czątku swojego istnienia była wy-

mieniana jako przysiółek Borowa 

lub Chodlewka. Dopiero w mar-

cu 1995r. uchwałą Rady Gminy 

Prusice nr XI/78/95 wyłączono ją 

z wsi Chodlewko (daw. Kodlewo) 

i utworzono 26 sołectwo w gmi-

nie. Pierwszym sołtysem wsi był 

Pan Stanisław Chmielewski.

Nazwa Borówek powstała po 

1945r., wcześniej funkcjonowała 

dla odróżnienia od Borowa (Krum-

pach) „ Nen Krumpach”. Układ 

wsi przypomina osadę śródpolną 

składającą się z dwóch zespołów 

zabudowy odległych od siebie. 

Jeszcze do 2000r. składała się z 15 

gospodarstw, obecnie jest ich 18. 

W sierpniu 2013r. otwarto w Bo-

rówku ze wsparciem Urzędu Mia-

sta i Gminy w Prusicach Skansen 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 

Skansen zajmuje 40 arów obszaru 

wsi. Jego pomysłodawcą i gospo-

darzem jest radny gminy a zrazem 

sołtys wsi Pan Czesław Suchacki. 

Jest to niezwykle ciekawy obiekt 

z bogatym zbiorem narzędzi do 

produkcji i przetwórstwa rolni-

czego oraz sprzętów służących 

dawniej w gospodarstwach do-

mowych. Znajdują się tu również 

pamiątki rodzinne p. Suchackiego 

przywiezione po 1945r. z dawnych 

terenów Polski (obecnie Ukraina) 

Sąsiadowic i Drohobycza. 

Gospodarz serdecznie zaprasza 

do zwiedzania i oglądania tych 

unikatowych zbiorów. Z wielkim 

znawstwem i zaangażowaniem 

objaśnia działanie i przeznaczenie 

poszczególnych sprzętów. 

Dla młodzieży szkolnej i nie tylko 

będzie to świetna lekcja historii 

z zakresu rozwoju techniki upraw 

rolniczych (od sochy, radła, krowy 

i konika do potężnych ciągników 

i kombajnów), rozwoju wsi, a tak-

że o ciężkim życiu i pracy rolnika. 

Większość eksponatów zostało 

podarowane przez mieszkańców 

okolicznych wsi, tylko nieliczne 

zostały zakupione i to przeważnie 

w cenie złomu lub za symboliczną 

opłatą. 

Pan Czesław promuje hasło „Nie 

wyrzucaj na złom przywieź do 

nas”. 

Kontakt tel. 504 285 872. 

We wsi działa również zespół ludo-

wy „ Trzy Dęby”. Ilość mieszkań-

ców w obecnej chwili to 62 osoby.

Kapliczka w Borowie Dawna szkoła w Borowie

Wjeżdżając do wsi Borówek 
wita nas witacz

W Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku spo-
tkamy wiele starodawnych maszyn

Zapraszamy na lekcje edukacyjną do Skansenu i Chaty Borówka

Wjeżdżając do wsi Borówek dostrzegamy - zapraszający nas - witacz


